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ПЕРЕД~10ВА 

Основна мета термінологічного словника - дати правильну 
транскрипцію трьома мова:\lИ. Пояснення щодо значення ('лів 
подаються переважно до мало в/КиваНI1Х та застарілих .ерміНЇЕ, 
які ще зустрічаються в літературі, а таксж до СІ·\Ладних та вузько 
спеціальних, бо слопник призначається для lшаліфіlюnаного 
читача. 

Ті латинські сл::>ва, що увійшли в українську та російську 
транскриппію без значних З1'liн, іноді мають лише тлумачне по
яснення. Щадо написання слів, то мп додержувались спільно
сті між трьома r.l0ВDМП; кеРУЮЧIlСЬ n унраінсьн:ій тер~tiнологіі 
осrаниі:\1 затвердженим праВОПИt;ОМ. Латинські дпфТОНПІ аи, (и 
передаються тан, ян це впронаджуєтьея сстапні~1 чаС()i\f, тсбто 
частіше ян ав, св (автоіНТОНСIJЮ:ЩЇН, DU1'ОТРD.llсфузjя, ПllеDмонія, 
невропатологія), але нліТИlІне утвuрсння - неїІРИТ, а не JJеврит, 
щоб УНИКНУТІІ OMOHi~IY із СЛОПОМ llепрпт - запа.аення нерва. 
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,Сп] рним '6 питання про злите чи роздільне написання онремих 
слів. Тут особливо велика плутанина ІЗ анатомічній термінології, 
і ми вирішили в українській та російській транскрипції додер
жуватись спільнесті з латинською. "Усі односистемні,одноорганні 
назви пишемо разом (серцевосудинна система, шлунковокишковий 
тракт і Т. ін.) 

Другий спірний момент-подвоєння приголосних в російській 
транскрипції. В словнику всі ті слова-терміни, що закріплюються 
останнім часом в російській мові без подвоєння приголосноі, 
так і подаємо: гонорея, геморагия, катар і под. 

Розуміється, при існуючому різнобоі Dажко дати єдине правило. 
Доводиться додержув~иись традиції і у всякому разі ЄДНdсті в 
межах одної і тоі ЇІ\ роботи. 

Для складання с.ловника використано переважно найужи
ванішу та найновішу лі'Іературу з анатомії, псчас'ІИ 3 клінічних 
дисциплін та фармакс легії. Ана'Іомія прс ф. Вс ре бйова, підруч
НИНlJ профес.срін та засл. діячів науки Граме:ніцьксго, Гу6ергріца, 
ЛИСЬОНRСЕа, Руфанова, Снрсбапськсго, ЧеРНЕса 'Іаін. -ось го
ловні ДrI~ерела, з яких КСРИСТУЕ3ЛИСЬ автери. Нрім 'Ісго, автори 
брали ПGтрібний ма'Ієріал з «Медичнеї Епциклспєдії», з медич
него словника Окса Ф, викеристано «Словник медичноі теР:\1іно
лсгjї», СJ\ладений lнститутом мовознавства "УАН, а також ря~ 
інших словників та посібників. 

Розуміється, не весь широний матеріал, про якиіі згадується, 
автори Еиксристали цілком: це збільшило б сб'Є:\1 словника, а 
тим c-а1\НІ:\І вjддалило б і час його виходу в світ . 

. 'Багато (<нрила'ІИХ сліЕ» латинською мовою, глибоких та зміс
товних Еиразів, афоризмів та прислів 'Їв зустрічає:\ІО не тільки в 
літературі медичнсго змісту. 3нання Їх збагачує розум .. Але . - . ~ 
п]с'Ля виключення лаТИНСЬІ\Оl 1\І01;3И з програм сереДНІХ УЧООВИХ 

закладів, цей скарб все більше й більше забувається. ~1и вирі-
шJ3ли псда1И деякі в кінці словника. : 

В рrбсті над СЛОВНІП~СМ брила участь кафедра латинської 
мов'и НМІ j n ('О гр1ге в СRладі таких осіб: завідуючий кафедрою 
дои. hніПОЕИЧ М. Ф. та асистенти - Єрофєєв І. Ф., 3алкінд А. л., 
!\азьєр г. В., С:\НlРНОВ С. Й., Февральов 6. О., Чернецький П. п. 

, ' 

:fC «!\JСJ{lIЦИП('КИU: ЛЗТППСRО-РУССІШЙ словарь» Оксз в 1934 році вийшов 
7-""11"1 ГllЛё.llIШI~I,(lле це оне застаріJJИU: СJJОlJIШК, ЛІШЙ мас б<Jгато не"р:
Г11J1hJ1ИХ, II(rr}{ручf'ППХ. аРХ(1ЇЧl1ИХ ТЛУ~I~(ІеIIЬ і, RfJi~I того, ІІе подзє Н.Ш'" 
по: ішої Tep~liIIOJIOriї. ВІ:RОРIIСТОJ3УЮЧlJ Ц~И СJJОГППR п.І{ одне з джерел .. ми 
в ll_ШО~ІУ СЛОLlIШ{У U3Ш1ГJЛПr.ь усунути ці огріхи.' : 



3.2 

І\рім того, допомогав у роботі як консультант доцент хірур
гічно] 1шініки кандпдат медичних наук Шкурман П. О. 

Наша перша спроба не позбоDлена, розуміється, хи~, прu 
які й просимо сповіСТИТІІ кафедру (Киів, Бульвар ІlIспченка, 13). 
щоб усунути іх n дальших виданнях. 

3АУВАіІ{ЕННЯ ЩОДО І{ОРНСТУВАНН.н СЛОВНІІк'О~l 

llод·а.НиіІ у славнику !\Іатеріал побудовано за певн.и~ш принцп-
~ .~. 

пами, на певних ;засадах: з одного О.ОКУ, викаристано напуживаНl·· 
• v .,.,.. 

ШІ, наИПОТРІОШШІ слава, з другаго - автори нерувалис ь принци-

пом, щоб з гніздовага матері алу здебільшого брати O<;HOBI~i 
слова-терміни, а також складні 3 праваписпого боку. llІИРОІ\ИП 
термін утварять і ca~li читачі - з окремпх слів. 

НаПрИRлад, не дано разом терміну sulcus transversus - по
перечна борозна, slllcus plllmonalis - легенева борозна, бо кожне 
.з ЦИХ ОІ\реМІІХ слів є па СВОЄ:\-lУ !\Іісці в СЛОВІПІІ\У, і повний тер
мін тіл ЬІПІ збільшував бп недоцільно загальнпй об' Є:\І СЛОВНПІ-\а. 

Деяні слова - теІНlіни, що стосуються перев3JЮІО НОВИХ ви
находів, лінів, препаратів - подано без звичайних лаТIlНСЬКИХ 
зю~інчень, як Еани були у ВlIкориетовуваних матеріалах, в 
деяких - ІХ .1Iатцнізавано. Це стасується слів-і~ІеНJшків 2-0Ї 
13ід~1Їпп (чолавічаго або. середнього РОДУ). 

Автори зберегли і той і ДРУГИЙ' ПРИНЦИПИ, бо при писанні 
рецептів всі такі слова подаються в формі родового відмінка 
аДнини, наприклад, sulfіdіll(UШ) - сульфідин; streptocid(um)-. 
стрептацид; уі tamin - ві.тамін;. stereoscop - стереоскоп; stetho
meter - стетометр і т. ін. 

Дальша життьава практика покаже, яка фОРilrа правильніша, 
зручніша. Кажне слово-термін в СЛОВІП-ІRУ тлумнчиться, якщо 
В цьому є. потреба. _ 

Щоб правильно робити наголос, на ДРУГОМУ складі від кін
ця слова поставлено риску (довгиїІ склад) або дужку (короткий 
СRлад). Латинські слова мають наголос на другому від кінц'Н 
складі, якщо він довгий, і па третьому (від кінця), якщо другий 
короткий. Кали подаються слова без знака довготи або КОРОТ
насті , то наголос ставимо на ДРУГОl\lУ СRладі, коли I~el':'I склад пе 
підлягає певному правилу про ЙОГО коротність. 

ІменниЮІ в словнику, крім фОРl\Ш називного від~rінка, мають 
-ще закінчення poдo~oг?, бо таЮПl чнном .визначзюю іх відміну, 
{)снову, а почасти И рІД. При КОЖНОИУ lмеІПШКУ є визначення 

роду (т., f., n. - mascullnum, feminlnHm, neutrum). 
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.' ПРЛК:Vlетники подано з Їх родовими закінченнями. Прп іншо-· 
~lОвн:их словах, які перейшли до ~аТІШСЬКОЇ мови, зберігаЮЧ;И 1 
спою форму, є ВІ-\азівка на Їх походження: наПРИІ-\лад, chancre (фр.), 
r_his, gen. r11in6s (гр.). При дієсловах є всі основні фОрМИ, коли 
вони !іе ТlІпові, і дано лише фОРl\Ш теперішнього часу та інфііІі
тиву і якщо дієслово першої або четвертої дієвіД;\1іІШ і має ти-· 
пові основні фор:\ш, ян наприклад, signo (signdvl, signatum),' 
s.ign~re - визначати; audio (аисіГуі, auditum), audire - слухати.: 

1\рім того, треба звернути увагу на 'l'aRi l\ЮіУlенти: : 
1 . .краПRа 3 КО:-'lОю в СЛОВНИКОВО:VJУ тексті відонремлює україн-: 

е.ЬКИ1':'І ·текст від російського. ' 
2. Слово, що повторюється, в гнізді подається лише першою 

Gуквою. . 
\ 3. Іноді іменник стоїть за ПРИК:\Іетн:иком (н:апр.,SагdопІсus~ 

J'isus), щоб легче БУJІО знайти термін. 
4. Після .~.( sou, sive) слово починається з великої букви, 

якщо воно являє са:\юстійну СЛОПНИІШВУ категорію. 
В Т8І-\сті словника зустрі чаr.:\lО такі СlшроченнЯ:: 

Анг. - англійське - англиї!ское 
В скл. словах - в складних словах - в сложныx словах 
Гр. - греЦЬІ-\е - греческоР. 

Досл. пер. - дослівний переклад - ДОСЛОВІПJІЙ перевод 
Днв. - дивись - Сl\lОТРИ 
Ісп. - іспаНСЬЮlїі-пспанский 
Напр. - наприклад - например 

На рец. - на рецептах - на рецептах 

Не відм. - пе відмінюється - не склоняется 
Нім. - ні:\Іецьке - немецкое 
Скор. - скорочення - сокращение 
Скор. на рец. - скорочення на рецептах - сокращение на ре-

цептах 

Т. 3. - так зване - так наЗЬІВаемое 
Фарм. - фармакологічне - фармакологическое 
Фр. - французьке - французское 

Аыl. - аы1йvuss - орудний - творительний 
Accus. - ~ccusativus - знахідний - Бинительный 

Act. - асйуит (genus) - активний (ctah)-действительныl(залог)) 
Adverb. - adverbi ит - прислівник - наречие 
Сот. - соттипе (genus) - спільний (рід) - общий (род) 
Соп. - coniunctio - сполучник - союз 
Р. - іеті ПІП ит (genus) - жіночий (рід) - женский (род) 
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Gen. - genetivus - родовий (вїдміНОR) - РОДІІтеЛЬНLIЙ (падеі:І\) 

Gr. сошр. - gradus comparativus - вищпй ступjнь - сравни
тельная степень 

Gr. super. - Rradus superIativus - найвищий ступінь - превос· 
ходная степень 

М. - mаsсuПпum (genus) - чоловjчий (рїд) - МУШС1\ОЙ (род) 
N. - neutrum (genus) - середний (рід) - среДНИll (род) 
N. рІ. - neutrum рІ urJle .- середнїй рід МНGШИНИ - средний род 

мв:ожествепного числа 

Numer. - num.eгale - числіПНИR - числительнее 

Passiv. - passivum (genus) - паСИВНИll (стан) - страдатеЛЬНЬІЙ 
(залог) 

РІ. - рlигііІіБ (numerus) - множина - мнсжестпеннсе (число) 
Ргаеро s. - р гаеро si lio - ПРИІЇмеНl1ИК - предлаг 
S. - seu, sive - або, чи - или 

Автори 

Ред а l{ тор 



А, й.Ь, 15 

А 

А, аЬ, abs (praepos. з abl.), під; от. 
АЬасНо partus=Abactus venter, шту

чні передчасві РОДИ,- пологи; нс
н.усстпеюIыe п рєждеп pcMeHllыe ро
ДЬІ. 

Abalienatio, ОЛ1S, {., нерухомість 
після паралїо{у; неподпижность 
после паралича. 

Abas:a, ае, f., абазія, нездатність 
ходити; абазия, неспособность хо
Дить.. 

Abbrcviatio, ODlS, f., вкорочення; 
укорочеНI1С. 

АЬЬгеvісіtпs, n, иm, скорочений; со
кращеННЬІЙ. 

Аьаоmеп, ] nis, п., живіт, черево; 
живот, бf.JЮХО. 

А. propendens, підпи:слий живіт; от
ВИСЛЬІЙ живот .. 

Аыlшіпііlis,' е, черевний; 6рюшпоЙ. 
АЬdоmіпосагdі~Шs, е, черевносерце

вий; брюшносердечны�.. . 
Abdominoscopia, ае, f., абдоміноско

ПІЯ, огляд черевної порожнини за 
допомогою абдоміНОСНОІІУ; абдо
миноскопия, осмотр брюшной по
ласти при помощи абдоминоскопао 

Abd ї] cens, n ti~, підводячий, відвід
ний ; отподящиЙ. 

АЬdпсtіо, onis, {., абдукція, відве
дення; аБДУНЦIlЯ, отведение. 

Abductor, oris, m. (musculus), від
·відниЙ-муснул; отподящий муснул. 

о •• 

Abcrrans, antis, підхильниt1, . пепrа
пильний; отклоняющиflся , непра
ВИЛЬНЬІЙ. 

АЬеггаііо, onis, {о, відхиленР.я, під
хил; отнлонєние, непrаВl1льнQсть. 

Ablactatio, onis, С., віл:лу'1ЄННЯ' ди
ТІ1НІІ під груді; отлучение ре
бенна от груди. 

AbIatio, onis, С., піДЛУШУП~1!НЯ, під
лущення, І3ідшаропупаНIІЯ, І3ід
шарування; отслаивание, отслое-

ние, отслайка. .-
АЬІерЬагіа, ае, f., відсутність повін; 

отсутствие вен. 

AbIepharos, і, т., бєзповіний; без
векиЙ . 

.АЬІпепtіа, іиm, л. рІо (rcmedia), про-
мивні засоби; ЛРОМЬІБательньrе 
средства. 

Аыlа,' аыlі,' abIu:tum, "[ге, обмива-
ти; оБмыБть.. . 

.АЬІпtіо, onis, f" обмивання; обмЬІ:
вание. 

.АЬлогmіs, е, ненормальніJЙ, непра
вильний; ненормалыlв1,' непра
ВИЛЬНЬІЙ, 

.АЬпогш1tаs, 11 tiS, {.-, ненормальність; 
ненормальность. 

АЬ~Іелs, ntis, знищувальний; уни
чтожающиЙ. 

Abolitio, onis, f., НІІщеннп; ,уни
чтожение. 

Abom'i1sum, і, л., сичуг; сыуг •• 



Abortio 

Abortio, onis, і., У ривання; Обрьrва
ние. 

Abortlva, огuш, п. рІ. (remedia), 
абортивні засоби;абОРТllвнwесред
ства. 

АЬогtIvпs, а, UШ, абортивний, плодо
згінний; уривний; аБОРТИВНЬІіі, 
плодогонны,. оБРЬ1ВающиЙ. 

Aborto, ~гe, абортувати, роБИТlI 
аборт, .ВlП\идати; абортпровать, 
делать аборт, ВЬППІдьrвать. 

Abortus, us, т., аборт, виющень; 
аборт, ВЬІЮІДЬІШ. 

А. tllbarius, трубний аборт; труБНЬІЙ 
аборт. 

Abputesco, tlli, еге, відгнивати, від
гнити; отгнивать, отгнить. 

Abr~do, rasi, г<їsum, еге, вискріба
ти, вискребти; ВЬІСІ-шбливать, ВЬІС
коблить. 

АЬгавіо, опів, f., абразія, висирі
бання; абразия, выlиабливание •. 

А. dепtіllШ, кришіння зубів (через 
ненормальну м 'яиість); ирошение 
вубов (вследствие ненормальной: 
мягиости). 

А. шuсоsае utfri, ВlIсирібання сли
:зової оболонии маТЮІ; ВЬІсиаб
ливание слизистой оболочии мат
ии. 

АЬгаstоluш, і, п., абрастол; абра
стол. 

Abrictas, a-tis, С., нетверезість; не
трезвость. 

АЬГбdО, еге, обгризти; обгрьІЗТЬ. 
Abruptio, опів, і., відривання; от

РЬІвание. 

А. placentae, передчасне відоирем· 
лення плаценти; преждевре:\lен

ное отделение детсиого места. 

ДЬгuрtus, а, uш, відірваний, від
дертий; оторванньп1, отодраllньrЙ. 

Abscessus, us, т., абсцес, нарив, 
гнояи; абсцесс, Hapыв. ГНОЇІнии. 

А. corp:ris llltei, lIapыB жовтого 
тіла; щ~рьrв желтого тела. 

А. congestivus, холодний, заплав· 
ний абсцес; ХОЛОДНЬІЙ, затеЧНЬІЙ 
абсцесс. 

А. dIssccans, розсіиаючий абсцес; 
рассенающий абсцесс. 

А. metastaticus, переносний абсцес, 
ЩО переходить шляхом метастазу; 
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переНОСlIьrй абсцесс, ІІереходящий 
посредством метастаза. 

А. оуагіі, абсцес ЯСЧНІша; абсцесс 
ЯІІчника. 

А. регішеtЬгаІіs, періу ретральний 
абсцес; пери)" ретралыІйй абсцесс. 

Л. retroperitone;ilis, заочеревинний 
абсцес; заБРЮШИННЬІЙ абсцесс. 

.\. гсtгорlшгупgеііlis, заглотковий 
абсцес; заГЛОТОЧНЬІti абсцесс. 

А. sпdогірагus, абсцес потової за
лози; абсцесс ПОТО130Й желеа~І. 

А. vulvoyaginalis, абсцес Бартошні
[!Ової залози; абсцесс Бартоли
ниевой желеЗЬІ. 

Absclssio, ошs, і., відрізування; 
о'!'резьrвание. 

Abscjsus. а, ит, Dїдрізаний; отре
заннЬІй.. 

Absentia, ае, і., 1). відсутність. 2) 
непр.ито!\шість; 1) отсутствие, 2І 
бессознательность. 

А. lltcri, відсутність матни; отсут
ствие матки. 

А. vaginae, відсутність піхви, ва
гіни; отсутствие влагалища. ва
ГИНЬІ. 

Absolutus, а, ит. абсолютний, беву
мовний, досионалий, повний. пе
залежний; аБСОЛЮТНЬІЙ. безуслов
НЬІЙ, совершеННЬІЙ, ПОЛНЬІЙ, не
заDИСИМЬІЙ. 

Absorbens, ntis, ВСIIСНИЙ, вбираючий, 
всмоктувальниі:'І; всасьrваюlЦИЙ, 

Dбирающий, поглощающаЙ. 
Absorbeo, Ьні, рtllШ, еге, вбирати; 

поглощать. 

Absorptio, onis, С., абсорбція, вби
рання; абсорбция, поглощение. 

AlJstinentia, ае, і., АЬstіпеlltіо, опіа, 
С., абстиненція .. стримування, адер
жування; абстиненция, воздер'
жание. 

Abstractio, 01lїS, (., абстранція; аб
стракция, отвлеченнQCТЬ. 

AbstruSHS, а, uш, ::заХОDаний; СНРЬІ
ТЬІЙ. 

АЬsупtЬіuш, і, П., полин; польшь. 
АЬпІіа, ае, С., брак волі; отсутст

вие воли. 

Abundans, {шtіs, багатий; обильны •. 
Abusus, us, т., 3ЛОВilшваI1НЯ; зло

употребление. 



Ас 

Ас (соп.), і; и. 
Асашаsіа, . ае, (., ноптомність; не

утомимость. 

Асаilthоша, а tis, п., акаІІТО~Ш, Ilшір
Ilш1 ра 1-\,; аканто.\ш, HOЇf\Hblf1 ран. 

Acalltll0pelvis, is, 1. s. pelvis spї' 
l1osa, OCTHCТlIIi таз 3 �->ЇСТН:ОDlШIІ 
ІІа роста~ш; остl1сты�й таз с ност
НЬШІ1 наростами. 

Acalltilosis l1і,;г IC:lllS, 3~ІОршкуватість 
та IІОрна піГ.ментація ШЕіРІІ; 
l\ЮРЩШШСТОСТЬ и черван ПlІГ~lен

тацнл НОіfШ. 

Асарніа, ае, f., акапнін, З~lеІІшешl. 
нількість ВУГЛОЮІСЛОТІІ в Ерові; 
анаШIIIЯ, уменьшенное І-юличество 

УГЛСЮІСJІОТЬІ в нрови. 

AcarJiucus, і, ш., ВЩЮI1;ОН без сердцл; 
уро,); без сердца. 

Асагl(Il)бsіs, is, і., ю,аРI1(Н)ОЗ, хпо
poGa, лну ~ПРІІtІІI!lЛІОТЬ Нu1іщі; 
анариоз, болезнь, ВЬІ3uанная нле-
щами. J . 

"\carlls, і, т., кліщ; кл~щ. 
Аса.ашаtllеSіа, ае, f., аЕатаматезія, 

оао 'Ілш::ість; анатаі\1атеЗИЯ,3d.бьrв-
. чивос.ть. 

Acatapll<lsi::i, ае, f., аЕатафазія, немож
ЛИoJі _ ть син ансично РОJміСТИТІІ 
слов3.; а 1-\3 таф J.зия, нев :'З;\ІОЖІІОСТЬ 
СН,НТ I~СИlJеСЮl раСПОЛОі-ЮlТЬ слова. 

Acat'lisїJ., ае, і., акаТlIзі І, стан, 
КОЛlІ хво рі не l\ЮifіУТЬ довго 
сидіти, а прпмушені проти волі 
нст"шати; анатизил, сосro,lние, 

когда БОЛЬНЬІ8 не могут r ОЛГО 
СІІдеть, а ВЬШУilцеНЬІ против во

ли 13ставать. 

АссеН'гапs, апtіs, ПРПСfіорюпаль-
Н:>ІЙ; УС1ЮРЛЮЩИЙ. 

Acceleratio, onis, С., частішання, при
скорення; учащение, ускорение. 

Accel~f'ltor, ol'is, r.l., Сіlщелератор, 
ПIJИСІ-ЮРЮВJ.Ч; аlшелератор, ус КО

ритель. 

Л. ПГlпае, ~I 'яз, що ПРІІсн'ОРЮG ВИ
тіН3НІІЯ сечі;':ыlца,� УСКU}lнющая 
ИСТ8'Іение МОЧИ. 

Ассеl-'го, аге, прпскорювати; уско
рт'ь. 

Acccn~uatio, ошs, С., аlщеllтузція, 
Н3ГОJIошупаНJ-IЛ; анцсн гуацин, уда

рение. 
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Acceptio, 6-піS, С., ПРІІймання, прві1:
ШlТтл; П ршпшаНІІ8, п РПIIЯТl1е. 

Acceptor, oris, т., аЕцептор, спрпЙ
і\lаЛЬІШЙ; аlЩСllТОр, ВОСПРИНlша
ЮЩІ1Й. 

AcccssoritIs, а, llIП, ;J:одатновнй, прп
єднувальний; доба130ЧllЬtй, ПРНСО
единя ющцЙся. 

Accol11odatio, опіs, f., акомодація, 
ПрIlстосування она до ріЗіІОЇ від

дал і; а Ю{О;\lОдаЦІІЯ, п рнспособле
лпе глаза 1-\ различному рас

стояншо. 

Accretio, onis, і., ПрІІрощення, зро
щення; приращение, сращение. 

Ассге tus, а, uш, прнрослиі1; прп
росший. 

Ассuшulаtіо, onis, С., акумуляція, на
громаДїІ\ення, Ha!-,ОШlчеIIНЯ; анну

му ляциз, наноплеllие. 

АССШl1нlп.tїvпs, а, ПШ, збірнпй; со
бп ра теЛЬНЬІЙ. 

Асерlшlосуstае, ііl'llШ, f., ацефало
ЦИСТІІ, великі пухпрі ехінокона; 
ацефаЛОЦIIСТЬІ, НРУПНЬІе ПУЗЬІрIl 
ЗХJJНОІ~онка._ 

Acepll~lllS, і, т., I3lІРОДОК без го
лови; у род без ГОЛОПЬІ. ' 

Асег, acris, асге, гострий; ОСТрЬІЙ. 
Acerblls, а, llШ, гіркий, терпкий; 

горький, терпкий. 
АсегvпlllS, і, т., 1) пісон, 2) нупка; 

1) песок, 2) кучка. 
і\. cerebrdlis (сегеЬгі), мозковий пі

сон у ШІІшновидній залозі, у 
середньому сплетенні та у 1\1 'я· 
ній оболонці мозку; l\lОЗГОВОЙ пе
сон в ШIIШНОВИДНОЇ! і-Келезе, D 

СОСУДИСТО:\І сплетении и в l\tяг

кой оболочке І\Іозга. 
AcescD, аСllі, [-ге, ІШСНУТІІ, проки

сати; киснуть, прокисать. 

АсеtаЬulпш, і, п., вертлужна запа
ДІІна; вертлужная ВlIаДІ1на. 

Acetlcus, п., шп, оцтовий; УІ>СУСНЬІЙ. 
АсеtОllаешїа, ае, І., нан I3lIість аце

тону в нрові; ІІJ.лпчие ацеТОІІа IJ 

нрови 

АсеtОПШ!1, і, п., ацетон; ацетон. 
АсеtОРjТ:!IlПШ, і, П., ацетопірин аце

ТОШIРИН. 

Acetёisus, а, uш, оцтовий; УЕсусньrЙ. 
АсёttJш, і, П., оцет; УЕСУС. 



Асёtпш Sabat1illae 

. 
А. SаЬаЛіllае, сабаДІІЛОВИll оцет; 

саба;т,ІІЛО13ьrlI Уі{СУС: 
Асlіі1і,I, :Іе, f., ахілія, природшеllШI 

бран губів; аХІІЛІІЯ, врошденное 
отсутствие губ. 

АсllШОUJ l1іа, ; е, f., біль в Ахіло
LОЧУ су _\ОгЮIЛКУ; боль !J АХІІ
ловом C.YXOil-ШЛІШ. 

Acllillotamia, ас, f., розрізання Ахіло-
І30ГО СУХОЖИЛКУ; рассеченне 

~ХlIллова СУХLiЖИЛИЯ. 
Acllilus, а, Шll, безгубlIll; безгубьrЙ. 
АспіІ'іа, ас, f., прнроДжсна відсут

ність і,УН; врожденное ОТСУТС'l'lше 
ру1-\. 

Асlllш'llУUI'їа, ае, f., брю{ соляної 
І-ШСЛОТИ (у ШЛУНКОВО;\ІУ соку); 
отсутствие СОи'1ПНОЙ ЮІСЛОТЬІ (в 
желудочном соке). 

Acllluropsia, ае, f., сліпота на sелс
ниі1 нолі р; слспота на sелеНЬІЙ 
цвет. 

Achlys, yis, Ш., малопомітне помут
піння роговиці;. малоsамеТІІое по
мутнение РОГОВИЦЬІ. 

АсllOlаgбgа, бгum, п. рІ. (remedia), 
засоби, що зменшують виділення 
жовчі ; средства, 'уменыltющиеe 
ВЬІДеление желчи. 

Achonuroplasia, ас, f., ахондропла
зія, недостатнє сростаНllЯ хря
щових клітин; ахондроплазия, не
достаточIlыll рост хрящеВЬІХ кле
ток. . 

АсЬог, oris, т., N:аленькі пустули, 
що виділяють жовту в'нзку ре
човину на ~ ісцях, вкритих во
лоссям; малеНЬКlIе пусту ЛЬІ, кото

рыle вьщеллют желтое вязкое со

держимое на местах, ПОКРЬІТЬІХ 

волосами. 

АсЬогіоп, і, П., фавозний грибок, 
зБУДНІІК паршів; фаВОЗН:"І_ грибок, 
В~Збудитсль паршн. 

Асllгеша uпguіuш, аномалія рого
вої плаСТ!JНІШ нігтів у вигляді 
біЛIlХ точок аО,1 смужок; анома
ЛІІЯ роги]ой пластиНlН1 ногтей в 

виде беЛЬІХ точек или полосок. 
АсlІГJпшtiа, ае, {" ахроматія; ахро

матия. 

АсІJГОllшtlлum,і, n., аХРОl\taТІШ; ахро" 
матин. 

18 Acidum аsсогЬЇПJсum 

АсllгопшtіSlllUS, і, т., зменшення хро
маТIIЧНОЇ аберації ОIlТІl'ШІІХ СЕе
JІСЦЬ; Уl\1еньшенпе ХРО~ІаТІІчеСІЮЙ 
аберраЦШІ ОІ1ТIfЧЄСІШХ стенол. 

Асllгvшаtосуtнш, і, П., ахро;\taтоцит, 
бєзбаРВІШi'r чеРВОIlОЕрівець; ахро
"lаТОЦІІТ, бесцвстІlый 9рІІТрОЦI1Т. 

Асlll'Оlшttорsіа, ас, f., ахро~raтопсін, 
СJlіпота на I\ОЛЬОРII; аХРО"ШТОll
СІІН, цветооая сленота. 

АсlН'ОІШltбsіs, is, f., браl" піГ~lенту 
в шнірі; недостатон ШІГl\18нта в 

ноже .. 
Асіlгоосуtбsіs, is, f. = lYlllP11Ocytosis, 

is, І., лі~ІфОЦИТОЗ; лш.lфОЦIlТОЗ. . 
Achroos, оп s. иес(,!ог, бгіs, без

ба РВННй, без колі рНlIі1; бесцвет
ныl •. 

Асllу1іа, ае, f., ахілія, відсутність 
шлункової сенреції; ахилия, от
сутствие жеЛУДОЧНОII ССlіреции. 

Асіа, ае, f., НІ1тка У :хірургічнііі 
голці; питка в ХlIр.ргиче_коЙ 
игле. 

Aciuill1etria, ае, f., ацидш,rетрія; аци
ДШ\lетрия. 

AcidItas, atis, f., кислотність; кис
лотность 

Асіuошсtсг, і, т., l·;ИСЛОТОl\lетр; І-ШС
лотометр. 

АсіиорllїІіа, ае., f., ацидофілія; аЦІ1-
дофилия. 

АсіuоріЙlus, а, иm, ацидофільний; 
а цидофильныl •. 

Асіdбsіs, is, f., аЦIIДОЗ, підвищена 
кислотність крові та ТІШНИН тіла; 
ацидоз, ПОВЬІШЕШ1ІаЯ ЮІСЛОТНОСТЬ 

крови И ~каней тела. 
Acidtllus, а, НШ, кислуватий; ЮІСЛО

ваТЬІЙ. 
ACldum, і, n., Ішслота; кислота. 
А. асеtlспm, оцтова кислота; уксус- ' 

нан кнслота. 

А. aceticull1 glaciale, льодова оцтова 
Ішслота; .;Jедянал унсусная кис

лота. 

А. аГSСllісоsпш, МПШ'ПІ\овпста кисло
та; МЬІшьяновистая НІ1слота. 

А. агsеllїсбsuш anllyur і сuш, мищ'Н
І .. ОDlІСТllП ангіДРIlД; МЬLШЬЯl\ОВИСТЬІЙ 
аНГIlДРИД. 

А. аsсогЬіпІсtlш, аскорбінова кисло· 
та; aC�-\орбпновая lшслота. 
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А. ЬспzоІСШl1, nСНЗОlїІІа ЮІслота; бен-
30ЇІНая l\llслОта. 

А. }ЮГIСШП, борна юrСJIота; борная 
ЮІСлота. 

А. Сn'l'l)оІІсt1ш СІ'шlнш, неочищена 
на рболопа ,кислота; неОЧІІщенная 
нарБО,'lовая ЮІс.тІОта. 

А. сагЬоІ1С\1Ш сгуst:lllis~tШl1, нрпста
лізована нарболова юrслота; НРИ
стаЛЛИЗ0ванная �-шрБО.:Іовая НIIС
лота. 

А. сагЬоllсиш liquеfасtпm, рідна нар
болова Ішслота; НШДI~ая ю)рбо
ловая юrсло lа. 

А. Сn'ГЬОПlспm, вугільна l'ЕСЛОТd, 
вуглеrшслота; угольна:я ЮІСЛОТd, 

углеЮІСлота. 

А. cll1orollitrosum s. АfJШ!' геgіз, соля
ноазотна юrслота, цаРСЬЕа го

рілна; соляноазотная ЮІСЛОта, 
царснаq водна. 

А. сllOlеі1l1СПШ, холеїнова ЮІСJIота; 
холеиновая нислота. 

А. сitгІсuш, юr"ОШй (1Ilпратпа) ЮІС
лота; ЛИl\юнная (ЦІІтратпая) нис
лота. 

А. diaethyIbarbiturIcum, діетнлбарбі
турова нислота, веронал; ДИ9ТIІЛ

барбитуровая RИСлота, веронал. 
А. fогmlспm, формітна, l\lураШlІна' 

нислота; фОРі\1итная, муравьиная 
ЮІслота. 

А. hydroclllo~IctIm = А. llшгіаtІспш, 
соляна нислота; солянал: ЮІС

лота. 

А. llydrochlorlculll pUГHm, чиста (;0-
ляна нислота.; Чlістая соляная 

нислота. 

А. hуdгосуаПlСНШ, с:шильна [ПІслота; 
синил[,ная нислота. 

А.Часtfсuш, молочна ЮІслота; мо
лочна>1 нпслота. 

А. nicoti йсшп, нїrютинова Ішслота; 
нинот:шопая нпслота. 

А. пitгІС!IШ сгudшn, неочпщена азот
на ЮІслота; неОЧІІщеннал: а:::отная 

нислота. , 
А. пitгІсum dilutum розведена азот

на нислота; раоведенная азотнал: 

нислота. 

А. пitГlСШП fШl1апs, Д!Іl\Jляча азотна 
нислота; ДЬЕ\1Ящал: азотн<J.Я НІІС

лота. 

А. охnІІспm, шавслыl. юrслота; ща
вельпClЛ: нис:юта. 

А. рісгопіtr-ІСllll1, піr-;РПlіова КlIслота; 
ПlШРlIноrзая І,ІІСЛl}та. 

А. sаliсуlIСШll, саліі(ШІОва ю;слота: 
СClЛJlцr~ЛОП:lП Ішслота. 

А. suНнгlспш, Сігчана Ішслота; сер
ная нпслота. 

А. tn!1ПІСПШ, ду6ПЛЬ!lJ. Ішслота, та
нін; J3.уGl!льнал: ю:с ОТСІ, тс:ш:юш:. 

А. tartarictEll, Ul1'lIIОR<1м'яна ІШСЛО
та; Пllнноню:єrШdЛ: ЮІслота. 

А. tl'ЇcllloracctIcHI11, ТР'IХЛОРОЦТОПCl 
І-шслота; ТрlIхлороуксусная ЮІС

лота. 

А. UГlепm (uгinaгium), сечова 1\ІІС
лота; lIIочевал: КІІслота. 

Лсldнs, n" ню, ІШСЛІІіі; ЮІСЛЬІЙ. 
Acies, еі, f., пістря, лезо; острие, 

лезвие. 

Аеіllїfогшіs, е s. Аеіпоsus, u n, нш, 
JронуваТІІЙ; гроздєrшдньш. 

АСіВПS, і, т., 1) ягода, гроно, 2) за
лозистий міхурець; 1) ягода, 
гроздь, 2) желеЗіСТЬІЙ пузьтрен. 

Асше, cs, f., вершина, найвищий 
ступінь P0:JBIITHY хвороби; вер
шина, ВЬІсшая степень развития 

болезни. 
Аевс, es, f., вугор; угорь. 

, А. Ьгоmісn, вугор при тривалому 
вжипанні брому; угорь при про
доmюlтелыюM употреблении бро
М3.. 

А. сасhеtiсогпm, вугор ВІІснажених; 
угорь истощеЮ-:ІЬІХ. 

А. говасса, гіпереічія та УТВ')РЄЮШ 
судин на Ш1\ірі носа; гиперємия 
и образование сосудов на коже 
носа. 

А. scorbutТcn, вугор при снорбуті; 
угорь ПрlІ цьшге, скорбуте. 

А. vпlgnгіs s. ~ішрlех, І угор, запа
лення сальної залозп 1а навнруж
ної тн lI. пни; 'уГОРЬ, поспаление 
сально(! Ж9ЛЄЗЬІ ІІ окружающей 
тнани. -

Аспешіn, ае, f., прпроджена lЗідсут
ність ніг; ВРОlf\деНІІое ОТСУТСТВllе 
ног. 

Acoasl1l:l, atis, П., аноаЗ~fa, галюци
нація- слуху, осоБЛІШО елеиен
'fapl!3. (ШРІ, l'ri2l1, цзпін); аНОClзма. 
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галлюцннацпя слуха, особенно 
:зле~lентарн.lЯ (шум, ГРО;\І, ЗІЗОН). 

Acoelitls, і, т.,. ПІlрОДОl\ без живота; 
У род БС1 іІШВОТil. 

АсоіllШП, і, п., аноїн; аIЮИН. 
Acollis (llt[orus), ~IaTIH з нерозпине

ною Шll(lI\JlO; ма [на с нераЗOlПОЇl 
ше1110Й. 

Acologia, ае, і., вченІЯ про ліну
вальні засоБІІ; у.ение о лечеб
НЬІХ средствзх. 

Асотіа, ае, f., пліШIІGЇСТЬ; ПЛ8ШІІ
вость. 

Асогіа, ае, і., 1) неШJ.СlIтпість, 2) ПРІІ
pO;J)I,eHa nїдсутність Р1ДутНОЇ 
оБОЛОНЮІ; 1) ненасытІость,' 2) ІЗРО
ждснное ОТСУТСТВІІ8 раДУШНОl1 обо
лочни. 

АсогшtlS, Ї, т., впродон, у ЯНОГО 
груди та гюші т в за чат ну або 30ІЗ
еім ІЗідеутні; УРОД, уноторого 
грудь и ашвот 13 зачатне или 

отсутствуют. 

Асга, огат, п. рІ., нінціІЗНИ:· об
ЛIlЧЧЯ, ЮІСТЬ руни, стопа, ніс, 
вухо; нонеЧНОСТIJ: лицо, ЮІСТЬ 

руни, стопа, нос, ухо. 

Acraesth~sia, ае, і., анрестезія, чут
ЛИI3ЇСТЬ иінuіGОН; аl,реСТ8ЗИЯ, чув
ствительность нове'lностеЙ. 

Acralis, е, аl\ральни'й, ТОЇІ, що ле
жить на нінці; анраЛЬНЬІЙ, ле
жащий па нон це. 

Асгапасstllеsіа, ас, С., анрзнестезія, 
нечутливість I,ЇlщіВОI{; aHpaH~CTe
зия, печу ~ствительность нонеч

ностей. 
Асгааіа, ае, і., природжений де

феJП J онріGлі черепа; врожден
IІыl1 дефен'Г НРТ)ІШИ черепа. 

Асг::шіа, огuш, п. pl., тварини без 
мознового підділу черепа, нап р., 
ланцегнин; ЖIШОТ~IЬІе uез 1\103 го

вого отдел3. черепа, напр., лан

цеТIIlШ. 

Acraspllyxia, ае, і., асфінсія нінці
ІЮ!, з трорічшвш Р03ЖlДаМІІ; ас
фШ\СIIЯ t\оне'!НОСТОЇI с трофичес
ЮІ:\Ш раССТРОІUІстваин; 

АСГСllсер:йіl0П, Ї, . п., нінцевий 1\ІО
зон; нонеЧНЬІЙ і\!ОЗГ. 

Acrcrytllrosis, is, f., СУДІІпорухопш1 
розлад !.срифеРII'IІІИХ частин нїн-
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ціВЮI 3 почеРПОІІіПНЯі\I, без на
явності БОЛЮ'ІОсті; СОСУДОДЕЗІіга
тельноз расстроіlстІЗО перифери
чеСЮІХ частеіl І,онеЧIІОСТИ с по

нраснеПИЮІ, без наЛIlЧІІЯ болезнен

ности . 
..\.сгіа, інш, n. рІ. (rcmedia), подраз-

нюючі засоби; Р,lздражающпе 
срепства. 

АСI'іС\JllUШ, і, n., анрихін, акрихин. 
.АсгіиІI1 .Ш, і, Il., аНР"дIlН; анрпдин. 
Acroaestllesia, ае, f., ДІШ. Acracsthe-

sia. 
АС1'ОUlшсst11еsіа, ас, f., див. Асга

пасstllеsіа. 
Acrofispllyxia, ае, f., див. Acrasphy

хіа. 
Асгосерlшliа, ае, f., J)онічна голова; 

КОНllчесю1.Я голова. 

Асгосерlшlоsушlасtуliа, ас, f., при ро
джена ІЗlІрод.їншість, сполучення 
акроцефалії та СІІндаНТlІлії усіх 
ЧОТИРЬОХ НЇlщі.ПОl1; вронщенноо 
ypOJ.CTGO, сочетанпо акроцефаЛИlf 
и СШlДаl,ТШ1IШ І3ссх четыIехx ко

нечностей. 
Acrochor([on, і, п., маленький стеб

листий опух; маленькая стебель
чатая опухоль. 

Асгосуапоsіs, is, f., <lнроціапоз, ІІО
СИllїлість перпфзри'lН ИХ чаСТllН 
тіла; аr,роцпапоз, ПОСIJlIепие пе
РJl(І)('РlIЧі-'СJ~ИХ час гей тела. 

Асго(lеrшаtі tis, tl (1is, f., запалення 
шкіри ІІ;) ЕїнцїІЗках; воспаленне 
НОЖИ на нонечностях. 

Асгut.lупіа, ае, 1'., ~піде;\lіЧНJ захво
рювання, ерите~1а шнірп долоні 
та пі:J:ОШОВ із ЗJlУЩУUЮШЮ1 11: 
3П1щеШl'lесн()я болеЗIІЬ, ЗРl1темС\ 
нонш лаДОНll и ПОДОШОВ СО слу

ЩIIl1аНlfеи ее. 

Асгоlеlпum, і, П., ю\ролеїн; анро
леl1Н. 

АСГОlllс~аНа, ас, f.,аІ'ромегалія, збіль-
шення Еіllціl30Н; анромегалия, 
упеЮl'lеЮlе ноне'lностеЙ. 

Асгошеlаlц-іа, ае, С., вазо:\IОТОРНИЙ, 
СУДІІНОРУХОЕЗІІЇІ неI3РОЗ: почерво
нішІЯ, розіlухаНllЯ та болючість 
па.lhціl3 РУ" і ніг, головні болі та 
БЛIOI3<1I1J1Il; ва30~IОТОРНЬІЙ сосудо
ДВllга теЛИІЬІ ЇІ неп роз: пон pncH8-
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11110, распухаНІІ8 ІІ БО.тJСЗ1l8ШІОСТЬ 

l1аЛЬЦ8В РУК І! ног, ГО.т10ВНЬІС UОJШ 
11 рвота. 

AaO~l1etl'i 1, ае, f., DIІ:\!ЇрювС\ння hїп
Цli30h: І\З.\lереШІО ,",ОIIС'IIIОСТОй. 

Асгоші<іН-.;, С, аhРo.\!іа.тrьШlll; аІіРО-
l\пraЛЬНЬІЇІ. . 

.Аегошісгіа, ае, f., С\І,ГОl\IЇhРЇЯ, Н8-
НОР.\lальне DI,ОРОЧСННЯ па.тІЬЦЇП; 
аhРОl\ltшрпл, HeHOpl\!J.nblloe )'1\0-
РОЧСНll8 паЛЬІ{ев, 

Асгошіос~ауіенl,;гїS, с, J.hРОl\!їально-
1;:JЮЧll чнпй; аl, ро.\шаЛЬНОh.lIOЧIIЧ
НЬtЙ. 

АСГОl1lіоп, і, П., ат';РО.\lіон, латсраJIЬ
ний Еіноць гребня JJOпаТhIl;·анро
"шон, ЛJ.тераЛЬНЬІЙ І.;онец г!,еuня 
лопатки. 

AcrOI1CtlГ4Jsis, is, і. ,непроз І.;інця 
ЕінціВЮІ; невроз l-\ОIlца І,онеч
НОСТІІ. 

Acroparaestllesia, ае, і., гозnа;І: чут
.тшвості (оні.\lіння, 1l0ПЗ<-1ТШЯ му
рашок) n РУJ\С\Х і паnьцях ГУН, 
рідше ніг; ГD.сст}'оЙстпо ЧУПСТПІІ
теЛЬНОСТІІ (ОНЄ.\IСНllе, ПОЛJ<llше 1\1У
раШОl-\) РУІі II пальцеп РУН, роже 
ног. 

AcropllolJin, ne, і., аІ\рофобіл, бо
ЯЗНЬ ПIIСОІШХ місць; аІ\рофоБІ!Я, 
боязнь ПЬІСОЮІХ "Іест. 

Acropostll]" tis, trdis, С, :-:аПD.леНІІЯ 
ІіраЙlIЬОЇ плоті; воспа:rснпе l-\paI1-
ней плоти. 

AcrotllYlll~On, і, П., бородС\ш.;а або 
малеIlЬІ\а папіло:ш\; бородаJ3I-\а нла 
l\шленьнD.Л ПD.ШІЛЛО.\Нl . 

.Асгоtіsшuз, і, т., пїдсутність пульсу; 
отсутствие пульса. 

Асгоtt~tllегшае, ~їгuш, [. рІ., індпфе
рентні топлі паllНИ; lш,::r:ІІфзрент
ныIe теПЛЬІе паННЬІ. 

_'l.cI'ypcrllїllrosis, is, f., пі,::r:СII:rсне по-
тішш РУІ, та ніг; УСlIлен-
ное потеНІІе РУІі ІІ ног. 

"\сtiПО~Гn1llша, йtis, п., ЗIlі.\lОК рент-
геніВСЬЮI:\І ПРО.\lіIlНЯМ; СШІ.\10Іі 
рентге Е опс !-\І1'.Ш ,'.УЧЮШ. 

_\ct [пошусез, ё tis, т., а!\ТШlО.\IЇцот, 
ПРО~IСШІСТIlЙ ГРlIбо!,; аЕТІшошщет, 
.'1учIIстыI1 ГРllбок 

\rtїllОШУСО:О:ЇS, i~, т., хвороба, ВІІЕ
,1111;Cl.IEl IIIIИ~іе!lIIСТIІ~1 ГГI1IiЕО.\I; 60· 

~1 , Лсуеsіs 

.1('ЗПЬ, ПЬІзпюшая ЛУЧІІСТЬШ ГрlIб
ІЮ:'>f. 

ActiI10tller:~pir, ае, f., аІ":Тlшотера
l1iH, ЛЇІ,}JJD.ІІШІ ПРО.\IЇlllIюt; a�":TI�-· 
1І0теr:'ШШI, JIC'IelIlI'c JI'уча:\ш. 

Actio, OllїS, f., аlщія, ;J.ія; аІЩПЯ, 
деl':стшrе . 

ActїY<1tor, cris, т., С\І\ТІшатор; аНТIІ
г.атор. 

Actїy1tas, ~tis, f., ;'J,іп.'1LІІЇСТЬ; дС'я
ТС.'ІЬНОСТЬ . 

.АсіІПІ~, :1, ШН, D.ЕпrЛIІШ\ дія,11ыlй,' 
сшIыlіі;; <tJ\тlшIlы�І,' дсптелыlІй, ' сшІьны�i.. 

.. \сtнпlls, е, аЕтуа:П,НlIЙ; аІ\туа.тJLlILІЙ. 
Act HS, lIS, т., <.н,т; ант .. 
ЛснІСllS, Ї, т., таJlО; j-І\ало. 
Асошсн, lllі~, П., uістря, перхівна; 

ОСТРllе, пеРХj'uша. 

АСlIll:сtl'lIШ, і, П., 3.�-іУ:-'Т('ТР, приладдя 
ДЛЯ пш;іропаllНН гострості слу
ху; аЕрlСТр, ПРІІбор длп ІІзме
решт _ОСТрОТЬІ слуха. 

Асшніllііtпs, 3, ШП, ГОСТРОІ,іІЩОВIІЙ; 
ОСТРОІ~онеЧНЬІЙ. 

.AcuIH·cssura, ае, f., здавлювання су
ДlllШ ГО.1І-іОЮ; с,::r:аВЛІІВаШlе сосу

да ІІГОЛНОЙ. 
AcupHllctнra, nс, і., унол ГОЛІ\ОЮ; 

УІ,ОЛ IIГЛОЙ, 

....\cus, пs, f" ГОЛЕа; ІІголна. 
А. C'apitiitn, uулапна; булавка. 
А. n13g'llctica, І\lагнітна стрілха; маг

IllІтная стрелна. 

..АспsаІg'іа, ne, f., анj'ЗD.ЛГЇЯ; аку
заЛГI1Я. 

АСUSllШ, а tis, п., елсментарне 
суб' СЕТІІБне слухоло відчуття; зле
~!eHTapIlOC суб'LСІ'\ТІшное слухо-

~ по~ ощущение. 

AcustlcllS, n, uш, аКУСТІІчнш1, слу
ХОПIlй; D.ХУСТІІчеСІШЙ, СJlУХОПОЙ. 

Асutl'ІшсulШll, і, п., голнотримач; 
IІГJlодеРffiатель. 

АС1l1 us, а, \1Ш, ГССТГІІїІ, гостронін
цевш\ гіЗІШЇl; острыI1,' остроно
llечныl,' реЗНllй, 

Acyal1ubl('psia, ае, і., сліпота на 
С!ІНШ �-\О:1Їр; С.1епота на СI1ЮІЙ 
цпот. 

Acyesis, is, і., анісз: 1) ІІсплідність, 
2) 1I0~lОіЮJIllJість натурального 
РОЗГО,J,іІ\СНIІП;' аЮlез: (1 (іСЗПЛQ-



Acystin 

ДИ8, 2) неВОЗ;\IОit\НОСТЬ естестпен

ного родоразрєшешrя. 

Acystla, ае, f., відсутність 1ІIіХУР<1 
(сечового); ОТСУТСТВІІе пузьтря (~IO
чевого). 

Аи (praepos. з accus.), ДО, ;:rля; І-і, для. 
Ad <lisp. (СЕОР. на рец. ad disposi

ііОНСlll), за бажанню! ;по it\елаНllJО. 
А(l (\Has ,'ices (на рец,), в два ПРІІ

й (J!\Ш; В два п рпема. 

Ad libltum, C�-\іЛЬЮI завгодно, за 
бажанням; СІ-\ОЛЬКО угодно, по 

желанню. 

Аи гаtіопеш, 3 розрахую,у; по І ас

чету. 

Ad llSПШ, для шюшанпя; для упо

требления. 
Ad llsum схtСГППlll, ДЛП зовнішнього 

ш-юшання; для наруфного упо

требления. 
Ad ПS1Шl іпtегппm, для внутрішнього 

вжпвання; для внутреннего упо

требления. 
Ad пsпm поіит, для віД01llOГО юни

вання; для І1звестного употреб
ленпя: 

Ad usпm ргоргlПlll, для особпстого 
шюшання; для лпчного употреб
ления. 

Аи USПlll усtегlпагіпш, для ветеринар
ного ВЖllвання; для ветеринар

ного употреблеНIІЯ. 
A<lactyli3., ае, f., адантнлія, ПРІІ

родmена безпалість ; адаІ-\ТIІЛІІЯ, 
врожденная беr.палость. 

A.<lact,y lus, і, ш., ппродон без паль
ців па р}ї{ах і ногах; урод без 
пальцев на рунах 11 ногах. 

Аdаечuаtпs, а, uш, аiJ:ешз аТIІ ІІІ!, від-
повіДШI!'!; адеЕпатнw·Й, соответ-
с~вующиЙ. 

А!lаliпuш, і, п., а;:з:алін; аДалин. 
Аd<11шшtlпuш, і, п., а,:J;ЮIaНТІІН, зуб-

на е~lаль; ад 'l.:\IaHTІІН, з) Gная 

змаль. 

АdюшшtIllUS, а, Пl11, !\ІіЦШІЙ fП\ 
сталь; нрешшй Еак сталь. 

АиаріаИl, t3.S, ~tis, f., ПРIIСТОСОВ
ність; п РllспосоGЛЯС:lЮСТЬ. 

Adaptatio, Ullis, f., аiJ:arІТctціп, Прl1-
Л2Д;'І-\уваlШЯ, ПРlІстосупання; ада

птаЦI1Я, 11 РIl.lаrI\ІІUЮIІІС, п Р"СПО-

соБJlеlше. . 
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.АЛd. (CI\Op. на рец. а(Ме, шldаtuг, 
add:lIltur), ДО;Цlf1; ПРІІбавь. 

Additio, опіs, f., ~oдaTO}{, додавання; 
п рпбаПJlСНIІС. 

Аии u ccns, сп tis, п РІші;::І:шпl; прив 0-
дящпЙ. 

AduHctio, 011ЇS, f., аiJ:ДУlщія, при
веденн.я; а;:З:,1УНЦИП, п рнпсдение. 

Adductor, oris, ш. (шusсuІus), при
ві,J;ІШЙ :11 'яз; ПРIШО,J;ящая мыIца •• 

А{lUllсtогіпs, 3, llШ, налеit\нш! дО 
ПРППЇДНОГО :\1 'яза; ОТНОСЯЩШІСН' 
1\ прнводящеІ1 :чьтшце. 

Аdеlошогрlшs, а, ПШ, ледве ВІІДНИЙ; 
едва ВИДНЬІЙ. 

Аdеlрlшs, і, т., брат; брат. 
Аиеп, rліs, ш. f., залоза; железа. 
.Аdепссtошіа, 3t', f., а;J;енентомїя, 

ВJlдаЛСIІНП залоз; аденентомїя, 
удаленпе r�-іслез. 

Аdепіз, ае, f., ПРІІпухаюlЯ залоз 
(прп неспраВmІІЬОМУ білокрів 'ї); 
прппуханпе желез (прп ложном 
бе_лонроВJШ). 

Аuепjпшп, і, л., аденін; аденин. 
Adenrtis, t dis, f., аденит, запалення 

залоз; аДGIШТ, воспалеНІІе желез . 
.А. раріllаге, СОСО'lЕове запалення 

залози; СОСОЧІ;опое воспаление 

mелеЗЬІ. 

Аdспосзгсіпопш, 'й.tis, п., аденонар
цпнома, заЛОЗllстпІ1 ран·; адено
ка РЦШlO:lІа, r}{елеЗНСТЬІЙ ран. 

А. lltrri, ра}{ l\ШТІШ; раІ__ J\lатни. 
АUспосуstОш3. serosHlll sіШІ)lсх, про

сте серозне запалення залози 3 
утворенням І-іістп; простое се
Р03lJOС ПОСШt.~еIIlІС F~елеЗЬІ с обра-
зоваШІС:\! �-іІІСТЬІ. 

АdСllоfiuгuша, й tis, Л., а;:з:енофіброма, 
заЛОЗlIстофіброзншl опух; адено
фI16РОl\lа, F}{е.:1С3I1стоЧmОрозная опу
холь. 

АdСllоШ)гоsіs, is, f., а;:з:енофіБРО8; 
аДСJІОфlIб роз. 

.AdCllvi(lcs, ШН, і. рІ., аденоїдн, збіль
шення залоз (на сн:лспінні ГЛОТ
hll); а;:з:с 11 О ІІ;:Щ, УlJСЛlIчеПIlС же
:JCз (ІІа сuоде ГЛОТlш). 

.Adc\1uїdells, 3, НШ, І\о~іБIlIlі1 до лім
фClТIІЧIIОЇ заЛОЗІІ; по;:з:оGlІhlі1 ЛII.\I
фаТIf~ЄСI\Оn_ mелезе. 

Аиеllоіиі tis, И<Іі~, f. = [pl}ris gIalldu-



Аtlепоl\:уstоша 

laris, аденоїди}'. за:Ю3lІста га
РЯЧЕа; адеНОІІ;:І;I1Т, іІ.,е:Іе3ІІстая 

ЛlІхораДІ-\а. 

Atlenokyst оша, а tis, п., адеНОІ-\іСТОі\Ш, 
запалення за.і10ЗIІ 3 утворенню! 

І-\ЇСТП; a,J;eHOKIICTo:\Ia, воспа."18Н ІІе 
іТіЄ:Іе3ЬІ с образоваНІІе:\[ І-\ІІСТЬІ. 

J .. tlепоlушрllOсelе, es, f., опух в пах
внні через ВlІпадання ЛЇ.\Іфангіо.\ш 
3 ПОН вою ':1Ї.\lфІІ; опухоль в па
ху вслеДСТВІІе вьшадеНIІЯ Лlшфан
ГlІО.\IЬІ с появлеЮIЮI лIl:\lфы�. 

Аtlеl16ша, u tis, п., адеНО.\Іа, ново
твір, опух, подіБНlІlI до З;J.u"10З; 
адеНО.\Іа, новообразоваНlІе, опу
ХО.їЬ по ТІшу желез. 

А. шаligПШll, ЗЛОЯІ-\Їсна аденож'\; 
злокачеСТІЗенная адеНО:\lа. 

А. ОПlГії, адеНО.\Іа ЯGчшша; адено
:ча ЯI1ЧНПІ-\а. 
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А. tеstiспl;:tге оуагіі, teCT���-\улярна 
адеНО.\Іа ЯЄЧНl!ка; ТССТІІкулярнан 

aдel~O:\Ia ЯИЧНІІІ-\а • 
.А. yag іllае, адеНОі\lа вагіНІ1; идеНОі\Іа 

В.'1агаанща . 
..1dепошаtоsпs, а, UШ, адеНО.\lаТ03ІШЇI; 

адеНОl\ІаТ03НЬІЙ. 
Adenoll1yolila, а tis, п., адеlІО.\ІЇО.\Іа, 

мїшаІшlI опух з заЛОЗIlСТОЇ та 
:'11' ЯЗОВО і ТК;J.ЮJНІІ; адено.\шо:\ш, 

С.\Іеш<ншая опухоль ІІЗ железп

стоli 11 і\!ыlечноil ТІ-\апп. 
А<1еllош,оsіs, Їs, f., адено.\!їоз, гете

РОТJі1ї[ше розростання за."103I1СТОЇ 
ТІ~Ll.ншш; а,1;<3ІІОЧIІОЗ, гетероrОПІІ

чеС1-\оtJ раз растаНIІІЗ іТі8ul0ЗIIСТО!І 
TKaНlI. 

А. extera:l., . зовнішніl! адІЗНО.\!ЇОЗ; . 
внсш:шіІ аJ;<ЗНОШІОЗ. 

А. illtuaa, lз:іугріШНl!I а;J;СНО.\ІЇОЗ; 
ВНУТР::ШНllіІ а;J;ено.\шоз. . 

А. retr ,Н' .\,;їа і! l1s, ПО:J;ЦУШХВОlЗш1: 
аден.:>\! іоз; поза;J;I1в."1аг;J.u"1ІІщныIl 
a;J;eH:J\lII03. 

.1tlеПJШ\-ХJS.lгеОпш, a:tis, п., ~Ц8HO
ііІ і ~':O:'::J,pIiJ.\I.l; LЦ~НJ.\Ш1-\сос,t pl~O.\Ia. 

A1cl1:JIJ.ltїli:1, ас, і., аJ;Сllопатіп, хро
нічне ЗClХI30РЮВ:lШlП за,;103'; адено
патія, ХРОlIlIческое 3з'ЙОоlеваНlIе 
іТі8лез. 

A<1c1l0plllcg!ll по, es, і., аJ;енофnег-
.\IОН;1; аденоф."1еОІОна. 

АtlСllоsаГJОШf1, і:і tis, П., a:reI!ocap-

І.;О.\Ш, З;J.ЛОЗІІста са Рl,О.\I3.; <\,:1;8-
lІОсаР"О:\lа, fI,L'леЗIIСТ<\Н capEO~Ia. 

A<1cllosclerosїs, is, f., СІ,.їСРОЗ лі.\І
фаПІЧНІІХ залоз; СЕ.1СРО] лш/(ра
ТlІЧЄСl-iIIХ іі'L'лез . 

.Аdспutuшіа, ае, f., DдеНОТО?IЇП; аД8-
НОТО:\IlIЯ. 

.АdспоtОlllПll1, і, П., адеІІОТО.\I; адо
НОТО::\І. 

~\tlentia, ае, і., адентіп, підсутність 
зубіс; <\;:LСНТПП, ОТСУТСТШІС зубов. 

AdellypHstllenїa, ае, f., піДВІІЩL'на 
ФУНlщія залоз; повы�енванH 
ФУНКЦІІЯ ;r.,елез. 

_\(lepllagia, ас, f., ПОВЧІІli голод у 
дітей, ХВОРІІХ на ГЛІІСТИ; волчпlt 
голод у детей, страД;J.ЮЩІІХ ГЛIl

ста.\ш . 
. \deps, } pis, т., сало, ;ЮlР; сало, 

fl,1I р. 
.А. сеН, ворвань; ворвань. 
А. suill HS, СІШllяче сало; СВПІІое сало. 
A<1CS1ll6sis, is, f., хвороба ш!-\іри, 

атрофія СllОЛУЧIlОТl,аШШIlОГО ша
ру та деР.\IІІ; болеЗІІЬ КОіІ\ІІ, ат
РОфlIП СОСДIШIІТеЛЬІІОТЕаІIІІОГО слоя 

11 деРі\IЬІ. 

.Аll1шсгеIlS, cntis, ПрПрОСЛIІЙ; при
РОСШlІll. 

Аtllшеsіо, onїs, f., склеювання, зли
пання, зрощування; сн:лепваНП8, 

СЛIIІ1аЮІ8, сращснне. 

А(llшеsї YUS, а, llШ, адгеЗІІвнш1, лип
кніl, зліплнвнй; адгезпвныl,, лип
КІІЙ, СЛlШ'ІІIВЬІЙ. 

АЛlliЬсо, еге, вншваТІІ, застосовувати; 
УПОl'реблпть, ПРП.\lенять. 

А(li~1сепs, entis, прплягаючпїr, прп
леглнй; ПРIlлегающпй, IlрlIлежа

щнЇr. 
Adiadocllokin ё sis, is, f., адіадохоні

нез, розлад СІІнерГЇl РllтміЧНIІХ 
рухів ІЗсрхнїХ ЕіІщі!JОК; адпа,J;О
ХОЮІН83, раССТРОїІСТВО СШІСРГПИ 

РIІТ.\/lIЧССIШХ ДІЗІ1it\СШIЙ ПСРХНІІХ 
�-\ОШЗ'ІНостеil. 

Аlliаешоггllуsіs, is, і., загальне не
достатнє нро:~опостачаliНЯ, пере

Bait\1I0 1\10 З 1-\ У ; оuщее недостаточ
ное 1-\рОilОСІІаUfl~еIIllе, преlшуще

СТІ3ешlO 1\10зга. 

А<1ірJсё le, cs; f., it\HpOna грижа, 
1-\ 11 ла ; іІ\ІІ рОlЗап rpblil\a. 



А(Ііросёга 

Adip(}cera, nе, f., flшропlСI,; іl,~!Р?ПОСІ,. 
At1i.,osis, і8 8. A(]lposItas, а tlS, f., 

ОіІ\І1рішш, глаДl\ість; ОіfШРСНlIС, 
тучность. _ . 

А. (]olor6sa, Х130РООЛIl13С ОіІШРШІIП; 

БОЛЄЗllеНlIое ОіІШРЄllllе. 
At1iposf)gc!lit~lis, е, аДІІпозогеніталь

. lШВ; адІІпозогешlтальныIi.. 
Аtiіроsшіn, ас, і., а.rшпозурія; a;J:I1-

IlОЗVРИЯ. 

At1iposus, а, пm, глаДннй, НШрПШЇ, 
пШРОl3шl; ТУЧllЬІІЇ, ашрньrti, ilШРО
воІі. 

A{!ipsia, ае, ·f., НСі\остатня спрага; 
ш'достаточная жаifща. 

Adl tus, us, т. І вхід; .вхоД. 
Аdіtlшеl1tПll1, і, П., сІіРIlЯIlНЯ; со

деїІСТВІІе. 
Adillllctio, onis, f., ПРlIсдн,)'ваIlIlЛ, 

11 РIIСДШ:ШНЯ; п рнсоеДlIIlСШlе. 

Adintor, oris, т., ПО!\lічпин; ПО:\ІОЩ
НІШ. 

Atliuyal1s, al1tis, ДОПОl\1Їжншї засі.б; 
ВСПОl\lОгатсльное средство. 

Adiuyo, iuYi, іпtпm, іїге, ПО1\lОгаТil, 
ПО:\lОгтп, допомагати, допомогти; 

ПО1\lОгать, помочь, оназьшать по

мощь. 

Admil1ielllum, і, П., опора, підпора; 
опора подпора. 

Admixtio, onis, і., домішка; ПРІІ
месь. 

AdnasHIis, е, що лежить білл ІІОСО
вої ПОРОЖНJ]НИ, пазухи; лежа
щий возле НОСО130Іі полости, па
зухи. 

Аdп~tпs, n, ПШ, ПРlIрощений; прп-
ращенньrЙ. . 

Adnexa (огнш п. рІ.) utrri, додатни, 
зв' язані з ~taТlЮІО о ргаНIІ; при
дапш, связанньrе с JllaTHoti оргаНЬІ. 

Адпехіо, ollis, f" приєднання; ПРІІ-
соеДШІеНІІе. 

Аdоlсsеепs, entis, т., ІОІШІ,; юпоша. 
Adolesecntia, ае, І., юність; юность. 
AdoIesco, оlеуі (рі,J;ІЮ оlпі), Illtшп, 

[-ге, ЗМупшіти; 130Зl\lужать. 
Аи0пі1еl1иш, і, П., адонілсн; адо

lIІІлен. 

Adol1is пгпііlis, a~OHic, ГОРIІЦI3ЇТ 
DеСШ1Н!ІЙ; а;J:ОІШС, ГОРПЦDGТ ВС
сеННl1Й. 

Аи0Г, oris, Ш., жар; а,ар. 
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A(lociїlis, с, ЩО леашть бі:ш рота; 
ЛСiRаЩIlіі: у рта. . 

Аuгспаlil1<lсшіn, ас, f., аДГСІІаЛЇІІе-
1\lія; а,J;РСІІ(1.їlше~IJIЯ. 

А(11'С:1<lіі~1tlш, і, П., адреналін; C1.J:PC
наЛІІН. 

А. 11yaГOC]11~г"" епш sоlntнш, СО.1ЛІlO-
1\IIC.:lllii Р03ЧШlеЮIі:'[ адгсналін; со
JlлІJoI,IlслыIй растІ30рcrшыl1 a,'l.pe
ва:ШIl. 

A(!rCll::]is, е, ІІаДНІІРІювш1; ІІадпо
ЧСЧНЬІЙ. 

'AdsorhcIlS, ntis, аДСОРUУЮЧIlll; адсор
Gпrующшї. 

Adsorptio, OI1ЇS, і.. :ЗГ,)'ЩСІІНЛ газів 
або РОЗЧlІнених речоl3lПl на по
верхні ТВСРДIJХ тjл; сгущсние га-
3013 ШІІІ раСТ130РЄІІНЬІХ DСЩ€СТВ 

на поверхностп ТІЗСРДЬJХ тел. 

Adspectlls, HS, т., ПІІГЛЯД: ПЗГЛЛД, uид. 
A(Jsp~rsif}, onis, f., I1рIlсиrша; при

СЬІПІ{а. 

АdStгіп~'спs, l1tis, зв 'лз,)'щчпі1, СТЯ
ГУЮЧШ~l; Сl3л:~ьшаІСЩlIі1, СТНГlша
ющнU. 

Аdstі'їп;спtіа, ішп, п. рІ. (remcdia), 
ЗI3 'ПЗУЮ'lї засоби; шш,УЩl1е сред
ства. 

A<lulterrltio, onis, f., під::'обна; под
делна. 

AtJulterlIlt1s, 11, llШ, підроблеНПі1; 
поддеJILньrй 

АUllltсг:нш, і, П., перелюбство; пре
любодетше. 

АdнltіSl1ШS, і, т., зміна РОЗ1\llГ Ш 
тіла , що l3ідповідас більш дорос
ЛО:'>ІУ стану; И3:\lенение раЗ"lеров 

тела, СООТI3СТСТl3ующсе более ВЗРОС
ЛО:'>!,)' СОСтоянию. 

At1ultus, rl, НШ, r:Оl3lIоліТНЇІ1; со
ес РШСН!lолетниЙ. 

At1yc]lel1S, спtis, той, що ПРШJOсить; 
ПРІІНОСЯЩШ1. 

Аdуrпtitiз, nC, і., адпентиція, З0В
ніШllїі:'1 шар стішш НРО1301l0Сl10Ї 
СУДIIIШ; адпеllТІІція, наР,)'ііі:НЬ111 
слоі:'1 Стсшш НРОПСІІОСІІОГО сосуда. 

Аt1Пlltitіп'), а, ПШ, ,10,:J:аПIOІ3шl, 3013-
ніШllій; доБJI30ЧНЬІIl, I3l!сшш~і1, HU
ру rЮІЬІі1. 

.Аtlуп:tшіа, ае, і., аДШIЮIЇЛ, Gсзсил
.1Я, слабість; а,'];ІІнаюІЯ, UСССll.ilие. 
слабость. 



Acdax 

ArdHX~ ;;c~s, ненажерлшmі1; ПРОrl\ОР
.тншыil. 

Ac:J.ictIla, ас, і., ніша; Шlша. 
Act.1ocagra, ~:c, f., бі.rrь :зопнішніх СТ;)

теп:!х 'ШСТІIJ{ у їІ\ЇІІОI,; БО.1Ь на

РУЖНЬІХ ІІОЛОDЬІХ частеl! у тСН
ЩІІН. 

!'>.сЙоеІ tis, tl (lis, f., запа.:1СІIІІЯ а,і
llOЧllХ 80Dнішнїх CTaTCl}[JX орга
нів; І;оспа~lСНІІе fI,СНСІШХ, на руж
НЬІХ ПОЛОDЬІХ органов. 

Acdoco- ~ налє;.r;lшll до статеПlІХ орга
піD; ОТНОСЯЩИllСЯ h ПОЛОDЬШ орга
нам. 

Acdoc~ccpl1 l'iIHs,Ї, т., ВЩ1ОДОІ\ з одною 
орбітою та XOUOTI,O:lI над НСЮ, по
дібним до стате130ГО члена; урод 
с ОДIIОЇІ ГШ1ЗНІщеlї 11 хоботно;'.t над 
нею, ПОХОі-ЮВI на ПОЛО130Й член. 

Лс(lососоlрltis, tldis, f., запалеllНЯ 
вагіни та 80виіuшіх стаТСІ3IІХ ча
стнн; DоспалеНІІе DлаГ(}Лllща 11 

ІІа ружньrх п ОЛОВЬІХ частеі1. 
Аеdосошапіа, пс, f., паТОЛОІ ічне ста

теве прагнення; паТОЛОГllчесное 

полопое стреІ\tЛснпе . 
.Aedoeopsopl1in, ае, f., піДХОДіНСНШl 

ІШШІ~ОВИХ гззів через фістулу ~Iii-Н 
прямою ЮІШІЮlO та вагіною або се
ЧОВІІПУСЮШl\1 �-\анаЛО:\l; отхождеlше 

нишеЧНЬІХ газов через СШІ щ меж

ду ПРЯМО11 ІШШІ\оі1 11 DлагаЛIlще:\! 
1ІЛИ t\ІОчеlIСП)'СІ\атеЛЬНЬВl наналом. 

Acgagropili, огuш, т. рІ., r.;алопі 
иамені, . що УТ130РІІ:ШСЯ І!СШІ.;ОЛО 

жмута п РОНОПТНУТОГО волосся; 

иаЛОВЬІе наМНIІ, образоваВШlIеся 
воируг І\о;о,ша проглочеНПЬІХ во

ЛОС. 

Aeger, gra, gгнш, недужш1, ХІ30рІІЙ; 
нездоровьrй, больноІ1. 

Acg]Iops, oris, f., 1·\Озяче ОІ.;О, фісту
ла після аБСЦGСУ слізного ~lіllШ3 
між внутрішні:'.! ІіУТО:\1 она та 
носом; I-\ОЗl1l1 глаз, СІШЩ после 

абсцесса С.'lезпого I\tешна r>rеrкду 

внутреШШ:\l УГ.'10.\1 ГJІJза 11 ЕОСО:\1. 

АС/70рЬопіа, ае, f., r-;оSП'IfIIЇ ГОЛОС 
о . 
(ПРИ ІЗІІслухуванш ГОЛОСУ Н() 1\lе-

жі плеВРIlТНЧІІОГО ІЗІшоту) ; 1,031111 
ГОЛОС ( пра вы�лушIlваllll11 1'0-
л·оса на граНlІце П.1СВРІ!ТI1'IССЕОГО 

ВЬІПота). 

Аёгорl1(.ГUS 

AcgTit1i{10, 1 піs, с., IІО3ДОРОП'Л, ІІС
;ЦУ;·Еі.ст·ь, Cul"HHr:Tb, IІС8,J.У;І.;аНIlЯ, 
слаБУП<lIШП; веДО;\lагD.ШІО, І!СЗДО
[о!3ье. 

"\c;;rut~), Т"Г(', :погіТІІ, cnaGYJ:jaTIf, ІІС-
8,lYj-Е3ТIl; (;О.'1сть. 

Ae2-l"о·1LlS, а, ШП, 1:Е'3Д(\ГОВI1і1, ВСДУ- ' 
ihll(r, С:lа611іl; І10Зі~ОІ~ООЬ1([. 

Ac~p!Тtlis, <', о;щаІ:ОІ3Ill!, 1 іIJl1ШЇ; ОДІІ
IJaJЮ вь: (J, ['D.ІНІЬ!Й . 

.1С(llшІ1 tas, і: tis, (., рівність, гів-
1l0:\Іі РІ:ість; Г ;:ШСІіСТr.;о, 1 аІШО"~Ср
НОСТЬ. 

Асч шшіш' tas, Т. tis, f., гіШЮІЗD.га ДУ
ху; :1~;Ш('t;}Jое ГО1Jf:ог,ССllC. 

АС(jніШJгі(!ш, і, П., piDlIOl}D.ra; рав
lJOвсспе. 

АCfjl!іуаIСlltl1Ш, ї, П., СІ,вісаЛОIIТ, гіrз
IІОЗJ(,l'lIlа ПСЛІJЧlша; 3J;ВJшаЛСIIТ, 

ГD.ПНОЗlІзчущаА ПСЛIІЧlша. 

Аі;г, nёгіs, Ш., ПО13ітрп; ІЗОЗ,J.,)'Х. 
-"н;г ~"Г~!) is, духота; духота. 
A~гaHo, опіS, (., аерація; D.:::JРСЩIJЯ. 
Аі.:гІнs, а, ПШ, IJОЕіТРnIIIІІЇ; поз,J.УШ-

ІІЬІІ1:. 

Ai.·rub, аероб; а:::Jроб. 
АёгоlJіа, огиl1l, П. рІ., аероби, ~Iil,p~

органіЗ~lIf, що здатні до 'І-\ІІТТА 
JllIше ПрІІ доступі D.ТІ\ІОСфСГНОГО 
повітрп; аЗРОБЬІ, t\!пнрооргаІШЗ~IЬІ, 
спосооны�e н mІІЗllІІ толь!{о [(Рll 

доступе аТ~ЮСфL'Г'JОГО поздуха. 
Arrobio8is, is, (., ()с[обіоз; азробllОЗ. 
f\i.:rocele, es, f., повітряншї опух; 

СОЗД'у~Ilан опухо.тrЬ. 

A~['(!llcpllrosis, iS, f., аеронефроз; 
::І.зронефроз. 

Аёгопuш, і, П., аерон, аз рон. 
Аї ropathia, ас, f., аероп()тія; адРО

патпя. 

А~гор('гіtОllеIlШ, і, П., cr-;упчеlША по
uітря (галів) у череl3ній 1l0рО;.{·
НІші поза І1JШШЮIІІ; СІ,ОІІЛ('НI1С 

1303,J.yxa (газог,) в брюшной по
.'10СТН вне ІШШОИ. 

Аёгор!ш~іп, ае, (., І,овташш ПОl3іт
ря; ГJЮТ()ШJе Іюздуха. 

АёгuрllOljїа, ае, (., аерофобія, бо
ЯЗНЬ ПО13ітгя; аJрофобпн, 60ПЗlIЬ 
ВОЗ;:ІУХD.. . 

~\і;горll;-l"НS, а, uш, попітроюrїСl!ІІЙ, 
llO[Ji ТГОНОСН тІ; ВОЗ,J.УХОСОДСРіIШ

щпir, поздухоносllы1.. 



Л[>горlс tII уsшоgга рl1 і пш 

АёгорlеtllУ81110g'l'арlliuш, і, П., аеРОП::ІЄ
ТИЗ~lОграф, ПРlІла,J; ДЛЯ пш!їрю
паНllJl ніЛЬЕості il;J:lIxY13aHOrO та ВП
ДlІХУ13аного повітря; аЗРОП::ІеТIІЮIO
граф, прпбор Д.!ІН пююреШIR ВДЬІ
хае;\IОГО ІІ ВЬЦЬІхае,\IОГО поздуха. 

Аёгоt11СI'аріа, ас, f., аеротерапія, лі
куваю-lЯ ВДlIханню! згущеного 

аОо розрідженого повітря; а;)ро
тераппн, леченпе вдыIашІе~1� ЗГ)'

щенного ІІЛІІ разрежепного ВОЗ

духа. 

Аёгоtllсгшоtllсгаріа, ае, f., аеротер
мотерапія; а;)ротеР;\lОтерапия. 

АёгоtulНt, ае, f., трубна для вве
дення мазі ТНСКО.\І повітря; Т руБЕа 
для введеюНІ мазн давление;\1 

воздуха. 

Лёгоurсtllгоsсоріuш, і, П., прилад 
для огляду сеЧОВIIП,)'СННОГО на

валу після попереднього розши
рення його повіТРЮІ; прибор для 
осмотра l\IочеІІСП,)"СІ\атеЛЬІІОГО ка

Haлa после раСlUпреНШІ его воз

дyxo~. 

А~гпgіпоsнs, а, пш, іржавий; ржа
ВЬІІ1. 

Acsculapius, і, т., Ескулап, міфіч
НІІЙ бог :\lеДІЩIІНН; JCK'y лап, ИІІ
фнчеСІшІ1 бог :\lеДІЩ!ІНЬІ. 

Aestas, iltis, f., літо; лето. 
Acstcsia, ае, f., чуття, почуття; 

чуr.JСТВО, ощущенпе. 

AcstlJcsiologla, ае, f., естезіологія, 
відділ анатомії, ЯЮІЙ вивчає орга-
1111 IІО'lуттіl3; зсте31IОЛОГІІЯ, отдел 
аватошш, изучающИlї: оргаНЬІ 
чувств. 

Асstllсsіuш(;'tгшu, і, п., іНСТРУ;\lент 
для ВІшіРЮl3аJIIlЯ 'ІУТ.'1I1ІЗОСТl; ІІІІ
СТРУ;\ЮНТ JJ:ЛЯ ІІ3:\ІерешНІ ЧУВ

СТПlIтельностн. 

Асstllёsіs, і8, f., почуття; чувство. 
.Aestivd'li8, е, літніІ1; леТІШЙ. 
Actas, d'tis, f., час, іІШТТЯ, вік, літа; 

вре'.lЯ, і1\Н3НЬ, возраст, лета. 

А. шаt~га, А. рІспа, ПОПIlОJIіття; со· 
вершен [{олеТІІе. 

~\etllcr, [1'15, т., ефір; зфпр. 
.А. )IГIШІ'dtIlS, БРО:\I-етил; GРО;\І-JТІІЛ. 
.А. clllor'dtus, хлор-еТIІЛ; ХЛОР-JТІ1Л. 
.,\. sпlfllГlСUS, сірчаНІ!Й ефір, ссрныI1 

зфир. 
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Actllereus, а, (lШ, ефірншї; ;)фирньтЙ. 
Aetllcrisatio, onis, І., загальне або 

~Іісцепе ЗIlесолюваннн за допО
могоЮ ефіру; общее lIЛІІ 1\lестное
обезбОЛlшаНІІе с ПО;\ІОЩЬЮ зфира. 

Аеtllегіsшus, і, Ш., отруєння ефіром; 
отравление ;)фlIрОМ. 

Асtllеl'ошапlа, ае, f" патологічна при
страсть до вдихання або внутріш
нього ПРІІU1\ІаШIЯ веЛІІНОЇ нільності 
ефіру; паТОЛОПІчсская страсть к 
вды�анІІюю или внутренним при

е1\ІЮІ большого количества зфира. 
Аеtllуlпш ЬгошїНпm, БРО~1 - етил. 

еТІІл-б РО1\lід; БРО1\I-ЗТИЛ. 
Actiologia, ае, f., етіологія, вчення 

про ПрІІ'ШНІI хвороби, сама при
ЧІІна хворобп; ;)тпологпя, учение
о ПРПЧІ!нах болезни, сама при
чина болезни. 

"Aetiotr~PllS, і, т., що діє на при
'ІІІНУ хвороБІІ; действующий на 
llР.!ІЧШlУ болезни. 

Afe})l'ilis, е, безгарячновий; безли:
ХQР~ДОЧНЬІЙ. 

АfспіlШl1, і, П., афеніл; афенил. 
Affcctatla, опіs, І" афентація; аффек

таЦІІЯ. 

Affect10, ol1is, f., ураження хворо
бою; поражеппе болеЗІІЬЮ. 

Affectivitatio, ollis, І., афентивність; 
аффекТlШНОСТЬ . 

.. A.ffcctus, us, т., афект, сильний 
психічншї рух; аффеІ\Т, сильное 
душевное движение. 

AH~rcns, lltis, що приносить, доцен
ТРОВІІі'[; 11 РШІОсящий, центростре-
МІІтеЛЬНЬІЙ. . 

АЛсго, att иІі, аН il tшп, аіІсгге, ПрIl
lІО_С11 ТII ; П РШЮСІІТЬ. 

Affinitas, dtis, f., хі:\lічна спорід
неність, спеціальна спорі;:щеність 
ТІ\ашІН тіла до за6арвлюючих ре
ЧОІШН; ХІОІІГlеское сродство, спе

ЦlІаЛЬІІОе CPO,J;CTDO ТІ,аней тела 

!.' І\раСJlЩII:\1 вещсствам. 

"\ПіХ\1S, а, Шll, ПРllнріплепшї:; при
І'ІЮПЛСІШЬІ(І. 

АПНіХUS, пs, т., приплив, ПРИЛИВ; 
ПРI1ТОІ';, IІрІІЛИВ . 

Affrictus, "пs, т., тертя; трение . 
А. рlсш,it cus, ШРІ тертя плеври; 

ШУ:\І трешш 11:1t;оры�. 



Аffпsіо 

Аffпsіо, onis, f., облпвання; оБЛІІ-
ванне. 

Ag (СІ\ОР. агgеlltнш), срібло; серебро. 
Agalactia, ас, f., агалаКТІІЯ, брак 

молока; агалантия, отсутствпе 
молока. 

Agall1ia, ае, С., беSIl1JIюбі1ЇСТЬ; без
браЧП8. 

'\gашнs, а, шп, безшлюGниіt, неню
иатшl; безбраЧIlЬІІЇ, llежсна1'ЬІЙ. 

Agar:..ag·ar, агар-агар; ага р-ага р. 
Agaricus, ї, т., грузд, гриб; грузль, 

гриб. 

А. albus, біла губка; белая губка. 
А. call1pestris, шампіньйон; шам

шщьон. 

А. cibarius, пластипочник; пласти
ночник. 

А. inusсагіпs=А. musccrius, мухомор; 
МУХОМОР· 

Agencsia, ае, (., жіноча неплідність ; 
mенское безплодпе. 

Ag'ellitalisll1us, і, т. =АgепіSll1ПS, і, т., 
відсутність або недостатній роз
внтон статевих органів; отсут
СТВІІе или недостаточное разви

тие ПОЛОВЬІХ органов. 

Аg'споsоша, іі tis, п., внродливіСть 3 

евентрацією, браном або спотво
ренням сечостатевих органів; урод
ство с звентраЦlIеІ1, отсутствием ИЛИ 

обезображенпем ПОЛОВЬІХ органов. 
Agells, clltis, діючпй, агент; дей-

ствующий,. агент. , 
Ager, agri, т., поле; поле. 
Аgепsіа, ае, f., втрата смакового 

чуття; потеря внусового чувства. 

Agg'er, cI'is, т., вал, насип, потов
щеНIlН; uал, ш1сып,' утолщеНllе. 

Aggcro, іігс, наГРО:\Іаджувати; нагро
мождать. 

AggIOIl}(oI'O, аге, СІ\упчуватп; скоп
лять. 

АgglutіШll1tіа, інш, п. рІ. (ГСПlЄ'dіа), 
засоби, що спршпоть снлеюваШІЮ 

ран; средства, СIlосоБСТВУІОЩІІе 
снлешзаншо ран. 

Agglutїllatio, опіs, f., аГ:НОТІІнація, 
СНЛОЮП:lШІЯ; аГЛІОТШlаЦШJ, Сlше

иванпе. 

АggІнtіlllППШ, і, П" аглютинін, анти
тіло, що СІ,ЛСІОС; аГЛЮТШІІІН,СКЛС

ИВ<.1ІОщсе аНТllтело. 
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АgglпtI по, dl'C, 3аІШЕЮШ1ТІІ, зліплю
ваТIІ; СКЛСlшать, слеПJІІІКПЬ. 

Аg,/;\'lпtїllОSСОР, аГЛІОТШІОСНОlI; аглю
ТlIНОСЕОП. 

Ag~;ra уапs, Iltis, оБТЯЖУЮЧIIЙ; отя
гощающІIJ: .... 

Aggravatio, ollis, f., агравація, погір
шання хвороби, перебілыuнняя 
ХВОРIIМ свого хворобливого стану; 
аграваЦIIЯ, ,)'худшеНІІе болезни, 
преувеЛllчеНІІ8 БОЛЬНЬІ;Ч своего 
болезненного СОСТОЯНІІЯ. 

Aggrii УО, і{ гс, обтяжувати; отягчать, 
обре;\lенять. 

Aggregatio~ опіs, {., снупченют, зби
рання; C�-\оплеНІІе, соБIlрание. 

АggгеgаtШl1, і, П., агрегат; агрегат. 
Aggregatus, а, uш, зібраНIIЙ; соб

раННЬІІl. 

AggTcssina, огпm, п. рІ., агреСІІНИ,. 
речовшш, що параліз,)'ють нор
мальні заХlІсні влаСТІІІЗ0сті орга
ніЗ:\IУ; аГРСССШlьr, lЗещсства, пара
ЛИЗУЮЩІІ8 НОР;\lаЛЬНЬІ8 заЩІІТНЬІ8' 

СIЗОlїства оргсшизма. 
Ag'grcssio, Ol1is, f., агресія, наступ, 

напад; агреССIlЯ, наступление, 

нападеЮlе . 
.Agitatio, ollis, {., ажитаціn, неспо

l\iIЇНlIIЇ стан, ХВТІЛЮIЗ:шня; юни
тация, пеСПОНОІЇН08 состояние, воз
буждение. 

Agit~tlIS, а, uш, нєспокіІЇНИЙ; б8С
ПОКОІЇНЬІІЇ. 

Aglto, аге, рухаТІ.!, збовтувати; ДВП
гать, взбалтьшать. 

Ag lobulia, ае, f., зменшення Еіль
ності червоних нров 'яних тілець
у l,рові; У;\IСІІьшеНIІ8 ЧІІсла кра
СНЬІХ КРОВЯНЬІХ телец в НРОlЗи. 

Aglossia, ас, f., відсутність ЯЗІ1На; 
ОТС.УТСТl3lІе Я3ЬІка . 

.AglossHs, а, uш, беЗ'ЯЗИЮllVI; без'LЯ
ЗЬІКИІЇ. 

Аglпtitіо, onis, f., he;\�Oi�-\Лlшість 1\ОВ
таТІІ; ІІеВОЗ\IОі1ШОСТЬ глотать . 

.А glllC 11 , ll1is, П., натовп, рЯД, скуп
Ч(~}llIЯ; толпа, РПД, Сl\Оl1леНlIе. 

Ао'шjна Рсуї'гі, п. рІ., сн)'пчення 
~ лі:llфаТІІЧНIІХ ч:олінулів _ ІЗ СЛ1I30-

пilі оGолонці І.;луGОВОІ ЮІШКИ, 
Пеі1с ропа БЛJl ШІ,а; сноплеІШ8 ЛІІМ

фаТlIЧССІШХ ФОШІІІІ-\УЛОВ ІЗ СЛ11ЗІІ-



стоН оБОЛОЧl\е ПОД133ДОШllOll ІШШІШ, 
Поl1ерова БЛЯШl-\а. 

. .Аgшішїtus, 3, ПШ, СІ\УПЧСНІІl1; СНУ
ченньrl1. 

АgпаtІlїа, ае, f., Bi;J:cYTlIicTb НШf~НЬОЇ 
щеЛОПIІ (IIРПРОі-\Г!\СI!<1); ОТСУТСТВІІС 
НШlшеІ1 ЧСЛЮСТIl (врОжденное). 

Agl1osia, ае, f., агнозія, неЗ.1.С1.ТІІість 
пізнаваТIІ, [ЮЗУ:\lіТІІ; аГНОЗIlП, lІе
способность узнаг,ать, ПОН!1:\ІаТЬ. 

Ago, egi, зсtШl1, :1g('('C, ПрШЮДllТІІ в 
lJYX, гнати, про ліНІІ - ПП"llшаТІІ, 
діПТІІ; ПРJIПОДІІТЬ в ДІ3шкенне, 

гнать, о леl-\арстве - ВЛШІТь, дей
ствовать. 

.Аgошрllінs, 3, uш, беззубшї; без
.8уБЬІll. 

Ag'ollia, ае, і., агоніп, стан перед 
С;\lертю; аГОНШІ, СОСТОЯНІІе поред 

С"Іертью. 

AgorapllObia, ае, f., боязнь майданів; 
бонзнь площадей. 

Agl'a, ае, f., агра, боліСllнll. стан, 
що пprш:овує ХІ30РОГО до ліі-f\на; 
агра, (50леЗІіснное СОСТОНІше, ІІРІІ

НОІ3ЬШаІощсе больного н постеJШ. 
Аgгашшаtіsшнs, і, т., аГрЮfaТІІЮІ., 

нездатність граl\ШТIІ'ІІІО правиль
но Зl\lішоваТІІ слова або з' ЄДІІува
тн ї:х:; агра1\l;\ШТИЗМ, неспособность 
гра:\І:\ІаТIlчеСІШ правильно ІІзме

НЯТЬ слона ИЛИ сое;:щнять ИХ. 

Agrapllia, зе, f., аграфія, втрата 
здатності писаТII С.10І3а; аграфІІП, 
поторя спосоБНОСТІІ ПІІсать слова. 

~\grcstis, е, ПОЛЬОІ3ІІЙ, ДІШШЇ; поле
ВОІЇ, ДlIЮІЙ. 

Аgгурпіа, зс, f., безсоння; бсссон
юща. 

AgTYPI1US, а, uш=уіgilis, е, безсон
ншl; беССОННЬІЙ. 

АісJlшорllOЬіа, ае, і., боязнь ріжу
чих пре;:рютів; боязнь режущих 
предметов. 

АИоіПШl1іа, :1е, І., хвороб.llIпа ХТІІ
вість; Q.о.l~ЗllСllНОО слаДОСТР.;tстпе. 

AiuoilJColpiiis, t1t1is, f., зап~леIlНЯ 
:зовнішніх іІ;іНОЧlIХ CT:lTeI3I1X ча
СТІШ та вагіни; воспаЛСlше Ш1РУЖ
НЬІХ іІ,СlIСІ\ІІХ ПОЛОВЬІХ частей и 

влагалшца. 

~\iuoltis, Й(lis, f., З;:lП~лешm зов
нішніх а.;Ї!lO'IIJХ ст~тених частин; 
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lJоспаЛІІе i-!,ОIlСIШХ haPYi-ЮIЬІХ по

ЛОВЬІХ частей. 
Аігоlнш, і, П., аїрол; аІІРОЛ . 
Аkапtu15 sis, is, f., аlшнтоліз, за-

хворюв::шнп Шl\ірн внаслі;~он ат
рофії ОСТIlСТОГО Ш;) ру; аl\аНТОЛІІ3, 
заоолеrз<lІше і\ОrIШ І?слеДСТБllе атро

ф!Ill ОСТІІСТОГО СЛОЯ. 

Аkеstоша, а tis, П., опухопо~іБНІІll 
утвір гран,)"ляцШ в загоюваль
НІІХ paH:lX, ;\lОлода рубцепа тн3.
ІІІ ІН а ; ОlIухо.lОПО;:J,оБІІое об разова
lШG граНУЛНЦllй в заіюшаЮЩІ1Х 
ранах, 1\10лодая РУОЦОІ3ая тнань. 

Аlііпеsіа, ае, і. =.Aliinesis, is, f., 
аніНGз(ія), бран руху, РУХОВІІII 
параліч; аюшеЗІІЯ, ОТСУТСТПllе ~ви

Г!\еШІЯ, ДЛІІГClтеЛЬНЬ!IЇ lIараЛІІЧ. 
AkitIГ~;ia, ае, f., вчеНl)П про І,РlІваві 

операції; 'уЧСІІlIе о І,ропаВЬІХ опера

ЦИЯХ. 

АІ{огіа, ае, f., неІІаситність, неСІІтіСть; 
І1енаСЬІТНОСТЬ. 

J-\.Іі;1іпошусОSіS, iS, f., аНТШЮ;\lіноз, 
хвороба ві,:::( IlРО~ІСНІІСТОГО ГрlIба; 
аНТІІНОШШОЗ, болеЗI!Ь от ЛУЧJIСТО

ГО грнба. 
А. оуагіі, аl-\ТШIO:\!ЇІ-\О3 ясчнина; акти

НО!l1ІІКОЗ яичнина. 

А. рш'ашсtгіі, аНТІшоміноз парамет
рія; аНТlll!Оl\ШІ\О3 пара"lеТРI1Я. 

.Аlа, ас, fo, НРllЛО; НрЬ1ЛО. 
А. сіП('ГС:t плtl'ісuli qшнti, сіре 

1\ РІІЛО І V ШЛ,)'НОЧЕа; се рое І,РЬІЛО 
І V. Г!{елудочна. 

А. ІоЬнli ССl1іг ,ollis, �-ірПЛО центральної 
чаСТОЧНІІ ЧС рв' ЯЧІ,а піВНУ'лі 1\1030Ч
на; ЕРWЛО центральной доль НИ 
червячка ПОЛ'ушаРIІЯ l\10зжечна. 

АІас mаgлае, lll<liores s. tешрогаlеs, 
ІЗе,тшні або ВІІсочні НРlIла НЛШЮ
поді оної ЕіСТНІІ; БОЛЬШlІе IIЛIІ ВІІ
со'lныIe l{рылпп !{ЛlШОDIІДНОЙ lЮ

сти. 

.А. 11аБі, НрIlла носа; І\РЬІЛЬЯ носа. 
А. ІІ:1Гуае, шіпогсs s. (}l°bit.-tIеs, ЛJа

Jіїабо орбітаJlьні l'pIl.:Ja НЛІшопо
дібної ЕіСТНІІ; малыIe lIЛIІ глаЗНIIЧ
lІы�e І\РЬІЛЬЯ КЛІШОПlIдноІ1 ЕОСТИ. 

А. vошсгіs, l\РIlла лсмеша; НРЬІЛЬА 

СОШlIина. 

Аlасrогшіs, е, І\РПЛuUІІДНПЙ; І,РЬІЛО
ВІІДНЬІЙ. 
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АНісег, cris, cre, Ga~boplli1; БодрыJ •. 
ЛІаНа, ае, і., нездатність до Ч:Jено

розді:lы�її ~1О1З1І; неспособность н 
членораздедьной речи. 

.ATal·Їs, с, налеіІ-,ІШЙ до крила, НРIIЛО
ВIlДНЬІІІ, плеЧОВIIЙ; llРИllадлеі-К3.
щшl НрЬІЛу, НРЬiJlОDlЦНЬІЙ, I1ле
чевоJ1. 

AIiїttls, а, \1Ш, I-\РІІлаТШVІ; НРЬІЛаТЬІІ1. 
АlЬагgіпнш, 'Ї, п., альG3.ргін; аль

~аРГIlН. 
Albicans, alltїs, білуватий, блиску

чий; беловатыl,' блестящиЙ. 
АlЬіllїSШНS, і, т., а.lьбіIlїЗ.\I, прпро

джене змсншення пігментації во
лос, uшіРІІ та очей; альБИНІІ3:\1, 
врож~енное уменьшеНІІе ШІГ~ЮН

таЦШІ волос, КOtЮl И глаз. 

Albinos (іЙl.), альбінос; альБИIІОС. 
АlЬОl' CHtiS, лейкопатія; леЙкопатия. 
Аllюgіl1еus, а, uш, біЛНОВIlЙ; белоч-

НЬІЙ. 
Alblї go., ? Iїїs, [., біла пллма на ро

говнці; _ белое пятно ІІа РОГОВІ!це. 
АlЬшuеп, і l1ЇS, П., білок; белок. 
АlЬuшїшїtеs, ПШ, рІ., альбумінати; 

альБУ:ШIНЗТЬІ. 
ЛlЬШНЇllаtus, а, шn, білковий, біЛI-\О

винншl; . беЛКОВЬІЙ._ 
АlЬu~піilоіJuш, ї, п., альбуміноїд; 

альБУШНЮIЦ. 
АlЬПlllіUНl1еtгuш, tri, п., прил:щ для 

ВІІзна(Іення процентної нількості 
білка в ріДІІні ; прибор для ОlIре
дєлеНШl процентного содоржашш 

белка в ЖІЩНОСТИ. 
АlЬurnJПНШ, і, п., альбумін, білок; 

альбу:шш, белок. 
АlЬшпіпuгіа, ае. і., ВlІділення . в 

сечі білна; вьцелеНllе в моче 

белка. 
АlЬашіпuг - cus, а, UШ, а.lьбумінурич-

НІІЙ;. альбу.ШІНУРllческиЙ. _ 
АlЬuшоіdеs, Ul11, рІ., альбу:\юlДИ; 

альБУ.\Ю!ЦЬІ. 
АlЬшпі5sа, ае, і., альбу~юза; альбу-

~юза. ~_ 
АlЬШllїпоsuгїа, ае, і., ВlІділення се

чею альuумоз, продунтіlЗ розщеп
лення білка; вьщеление мо'юlI 
альбу'юз, продунтов расщеплеНIІЯ 

белка. 
Albus, 3, \1Ш, білиІ1; белпЙ. 

Alexi~ 

Alcalescclltia, ае, f., ЛУі-Ю!ЇСТЬ; Щ~ЛО(І-
"ость. , 

Аlса1і, п., (не віД'І.), <:\лкалі, луг~ 
алкали, ще.ТJОЧЬ. 

АlсаІ1спs, а, ШН, ЛУіЮIllII; щелочІ!ыl •. 
Аlс,tliппгіа, ае, f., аЛ!\<:\дlнуріл; аЛІ,а· 

Л!шурия. 

Alcalisatio, OlllS, f., Л'угупашш; 
ощела ЧlIвание. 

АlсаІіНlегаріа, ас, f.,алка;Іітсрапія; 
аЛК,51.Лl1тераПШJ. 

АlсаlоіtlШll, і, п., аЛl-\алоїд; алка
ЛОИД. 

АlсарtОl1шїа, ае, і., ПРІІсутність 3 

сечі аЛІ,аптона: сеча сllлыlo теи
ніс на попітрі; llРIlСУТСТВlІе в моче
аЛІ,аптона: моч;} СІІЛЬНО тс.\шеет' 
на воздухе. 

Alc~·llol, lis, т., аЛІ-\ОГОЛЬ, спирт;_ 
а.ТJКО!ОЛЬ, спирт. 

АlсоllоІіса, і5Гt1ш, п. рІ. (remcdia) .. 
, СПIIРТ~lі сполуки; спІІртныIe сое

ДШlеЮІЯ. 

AlcollOHcus, а, UШ, аЛl\огольнпіі,. 
ашюголі (!НиН; аЛКОГОЛІ,IІЬІlІ, ално
го.шІчеСЮІJ1. 

AlcollOlis ,1 tпs, а, UШ, щО :\1ЇСТІІТь. 
спирт; содержаЩПlI спирт. 

AlсоllOlisшus, і, т., ашюголіЗ;\I; аЛІ\О
гоЛJІ3М. 

Аlсоlюlошrtег, tri, Ш., аЛI-\ОГОЛG-
t\lетр, СПІІРТО:\lетр; аш{оголеметр,. 

спи РТОЛlетр. 

Aletl1ia, ае, f., нездатність забувати 
ян ознака істерії; неспособность. 
забьшать нан признак Ilстерии. 

АІепсосуtі5sіs, is, f., але1ЇКОЦИТ03 .. 
відсутність ЛСІЇІ-;оцитів; алейно
ЦІІТОЗ, отсутствие леЙІ'ОЦIІТОВ. 

АІснkасшіа, ас, і., алейне;\lія, хво
роба, НОЛИ всі явища, нрі.\1 стану 
нрооі, нагадують леЙне.\1ію; алей
ке:шІН, болсзнь, Jюгда псе лвлС
НІШ, І-\РО:\ІС СОСТОННІІЯ НрОВIІ,. 

lІаПО.\lІшают леIll-\е;\ШЮ·. 

Аlеukаеш о спs, :1, ПШ, алсlIнсмїчнш1; 
алеIlке:\IИ'ІеСЮІЙ. 

Аlехіа, ае, f., а.lексіл, не,\ЮЖЛlІвість
читати чсрез те, що хворий не
пізнає літсr (рід афазії); алек
свя, НСВОЗl\10іl,JlОСТЬ Чl1тать, вслед~ 

~ТlЗие того, что больноlI не узнаеТ' 
буна (PO,l; афаЗІШ). 
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Аlсхifагшu сиlll = ..11схірllfiГШЙ СО11, і, 
П., ПРОТІІотрута ; ПРОТlшоядпе. 

Alexipyrctlca, огиlll, п. рІ. (гете
dїa), засооп ПРОТІІ гаРЯЧІ-Ш; сред
стп? 11 РОТІІВ ЛІІХО ра,J)'Ш' 

AIga, ае, і., llО;J;ОРЇСТЬ, морсьна 
трава; 1l0;(oРОС.%, люрсная: трапа. 

AIg'csia, ае, і., алгезїn, Сольова ЧУТ
ЛІІ!ЗЇСТЬ; алгеЗІІН, БОЛ8вая чув
СТDJIтельность. 

AIgesilllctcl', і, ш.=АІgСSЇlllrtl·Нlll, 
і, п., альге3ШІ8ТР, болеВШIЇРН!ІІ-\; 
аЛЬГС3ІІ~1СТр, болеПЗ:\10рптель. 

Alg'ia, ае, і., алгія, біль; аЛГІІЯ, 
боль. 

AlgI(Ius, а, UШ, хо.ТЮf1,ПllЙ; холод
ньrЙ. 

AIgol,1~'l1ia, ае, і., больова хтивість: 
са,l)ІЗЧ та l\Ш30ХЇЗЛІ; болеЛ08 сла
дострастне : саДІІЮl ІІ r.raЗ0ХIIЗ~I. 

АІguшспоггJl0еа, ае, і., аЛЬГО\18норея, 
l\Iісячні з болmш в ста ТЄlзій ді
лянці; аЛЬГО:lIЄIlорея, J\lенструаЦИIl 
с болюш в половой Сф!jре. 

Algor, oris, т., холод; холод. 
А. mortis, ПОС:ll8ртне ОХОЛОДі1\еІlНЯ 

тіла; посмертное охлаждешю тела. 
Algosis, is, f., хвороба, ВIІЮ1ИІ·\ана 

водоростями; БОЛ8ЗНЬ, BW3BaH-

ная ВОДОРОС;ШJ\1ІІ. 

Alienatio, oois, і., алїснація; али
енация. 

А. шепtіs, ПСIIХОЗ, божевілля; пси
хоз, СУJ\1асшествие. 

Аliёоus, а, нт, сторонній, чужий; 
пнородныl:,' ЧУЖОЙ. 

Alimcotarius, а, uш, харчовий; пшце
воЙ. 

Аliшсоtаtіо, 00і8, f., годуваlIНЯ; 
ІіОРЛШ8ние. 

А. агtiїісіЛіs, штучне або llРШf.Усове 
годупаllНЯ; IІСЕусственное ИЛІІ 

наСlIльстпенное КОР\lлеЮlе. 

АliШСlltшо, і, П., їжа, харч; l1ІІща, 
еда. 

Аlitшu, ае, і., ГО;:J;ування; нормле
НlІе. 

Аliпs, а. ПШ, іIlШШІ; ІШОН, ;з;ругой. 
Alkuli, О., алналі, луг; ална.1И, ще

лочь. 

АlкаlНllегаріа, ае, f., а.1І.;алітсрапіn; 
аЛІ,аЛlJТС раП!ІЯ. 

АlIщlоіd, аЛlіа.lОЇд; а:шаЛОIIД. 
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Alkalosis, ~s, і., аЛІ~PlЛОЗ, збільшена 
луашість �-\РОЕі; аЛl,аЛОl, ~'пелп
чсннап ЩСЛОЧІІОСТЬ І,РОВН. 

AllacstJlcsia, ас, f. = Allacl1acstllesia, 
ае, f., ЛОliалізупаllІІЯ пі;з;чуваного 
подразнсння в іIlШО~lУ :\Іісці; ЛОІ-\а
лпзаЦІІЯ ощущае:llOГО раздражснrIfJ 

в ;І:РУГО:\1 месте. 

А1Jаllt6їs, o:dїS, і., ала;rтоїс, сечо
ВІІ(І ~ІіШОІ-\ заРО,J)\а; аллаНТОIlС, 
~Ю(ІевоїІ :'ІІСШОІ-\ заР0;J;ЬІІlIа. 

.АЛсгg·їа, ае, і., алсргія; аллергпя. 
АШUll!, і, П., цнбуля; лун. 
А. sаtjуuш, часннк; чеснон. 
Allocllezia, :1е, f., виділення І-\ало-

ПІІХ 1I!D.C не через відхі;З;IІІШ; пЬІ
доленне І\аЛОDЬІХ масс не через 

задншl проход. 
Аllосllігіа, :1С, і., лоналізація: від

чування на вїдповідній точці дру
гої половшш тіла;. лонаЛIlзацнн 
ОЩУЩСНІІЯ на соотвстственной: 

точке другой ПО.тJОП!ШЬІ тела. 
Allolalia, :1е, f., пен раlllІльна ВИ:\lова; 

ІІGП ра Ішльное ПРОІІзношение. 

Allopatl1ia, ае, f., алопатія, ліну
вання heCXOi-ЮШIІ засоба;\ш (про
ТІІлеїЮlість ГО;\Іеопатії); аллопаТІІЯ 
леЧ8ние ІІеСХОДНЬІl\Ш средства!\ш 

(п ротивоположность гомеопа ТИН). 
АЧогуtlНl1іа, ае, f., правильний, але 

інтеР:l1ітаТШЗНШl ПУЛЬС; праВIIЛЬ
ІІьrй, по ШfТСРl\IІІТІІРУЮЩПЙ: пульс. 

Allotriogcusia, ае, і., несправ}ннє 
С':lІакопе відчування; лоншое ВКУ
совое ощущение. 

Аllоtгіорlшgіа, ае, і., ПОТЯГ дО пої
дання неЗВІІчаїІШIХ речовин; вле
чеlше н пое~~аІІІІЮ пеоБЬІЧНЬІХ ве
ществ. 

Allotrius, а, ит, сторонній; посто
ронний. 

Allotropia, ае; і., алотропія, декільна 
ПИП03\I,ЇП ОЛ1ОГО і того ж прос
того ТІла, Пi.lпр., пугіль, аЛJ\ICl3 і 

графіт; аЛЛОТРОПІІЯ, неСН:ОЛЬНQ 
ВПДОIlЮlененшl ОДІ/ОГО П 'І ого же 
простого тела, напр., .)ТОЛЬ, аЛ.\lаз. 

графlIТ. 
АІ10tгоріsшпs, ї, т., алотропізм; ал

ЛОТРОШІЗ~І . 
.Аllохшіn, :1е, І., наявність в сечі 

аЛОІ,СУРU'lIШХ тіл, (С8ЧОПОЇ нислот~ 
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І\саНТlша та ill.) CO,J;CPrI-ШШІС В 
l\ЮЧ8 аллоr;СУРlIчеСIШХ тел (;\lоче

пой ЕIІС.'10ТЬІ, нсаНТlІlIа 11 ;1.р.). 
. \.10, аlні, аltШll s. аН tШl1, alf>re, 

ГОД,)'ВD.ТlI, Ш\ГО;::J;оu,:-uаТІІ; ІЮР:ШІТЬ, 

всна Рі\tлІІва ть. 

Аl0ё, cs, f., aJlOe, сабур; алоз, 
сабур. 

Аl0ресіа, ае, f., плішивість, І.;IrЛII-
сіllНЯ, шшадання волосся; пле
ШІШОСТЬ,' оБЛЬІСОШІе, вьшаданпє 
130~ОС. 

ЛlрІ)1 tOll, і, п., ЯЧl\~інна l\рупа; 
ячменная крупа. 

АНег, ега, еl'Шn, ОДПН 3 ДВОХ, дру
гий; ОДШ-І ІІЗ ДВУХ, другой. 

Alterantia, інш, п. рІ. (remedia), 
з:\ІЇНІОІОчі лію!; изменяющие ле
нарства. 

AHcratio, ol1is, f., хвороблrша зміна 
стану, настрою; болеЗIlєнное 113-
:\lенеНіl8 состояния, наСТРОЄШІЯ. 

АltегшtllS, alltis, 3:\lішшй, переl\lЄН
НЬІЙ. 

Аltсгпаtіш (aclyerl).), HaBl1el e!lliHHO; 
попеременно. 

АНеГl1аНо, onis, f., альтернація; аль
тернация ... 

АНппо, arc, переl\lіНІОІ~ати, обміню
вати; переl\lенять, обмеНllвать. 

Alternus, а, ПШ, (нав)пере!lІЇІШИЙ; 
(по )переменны� •. 

АltІшеа officinXlis, J1інарсьний ал
тей, проснуршн; ленарстпенньп1 
алтеJ

V

!, ПРОСІ{УРНЯК. 
Аlt.itudіп"іПіs, е, 13ІІСОТНIІЙ; ВЬІСОТ-

НЬІЙ. 
Altitudo, l' піs, і., рисота; ВЬІСота. 
Аltгuіsшпs, і, т., альтруїзм; аль

ТРУІІЗМ._ 

АlttпЬегсullпum, і, п., а::Іьттуб€рну-
лі~; альттубернулин. 

.Аltпs, а, нт, ВJІСОІ-ШЇІ; ВЬІСОКИЙ. 
Аlпшсп, ! nis, п., галун; нваСЦЬІ. 
.Аluші {('пs, а, пш, аЛІОl\Iіllійовий; 

аЛЮ:\lиниеВЬІЇІ. 
Аluшіl1і ~IIll, і, п., алю:\!їній, ГЛИНО

З8:\1; <lЛЮ:\lИниІ1, f линозем. 
А. acet Сl1Ш, аЛІО:\lіllїН-ацетат; )'нсус

ІІоюIслы�1 аЛЮ!lIIllll,Й. 
.АІиlllіп osis рlІllll 011 UШ ~ алюміноз ле

геніп; аJ1ЮМIШ03 легких. 
АІuшпuluш, і, п., <1.'110111110.'1; аЛЮМlIОЛ. 
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Alu:tn, ас, f., !Il'rша Il1Еіра, 
.ТJa IlІ,а; ~ІЛ гная І\оа,а, 
лаflІ-\а . 

:ЗD.:,>!ша, 

за:\lша, 

AI\'eoliїl'is, ", а.'Іьвеоллrmш\ ЮIOЧl,О-
13lIіі; аЛЬІ3СО.1ЯРІШй, ';�yllol��-\оІ3ыl1:.. 

Alyeultls, і, т., (нс аlусоІа), а.1ЬВ(!
ола, I;О:\IЇіч.;а; альвеола, лчсIlІ-\а. 

.:-Hy~oIi k 1mІі rcs, рІ., рОЗШlIрення на 
l1іrщлх альвеОЛЛРІ!llХ заnоз; рас
ШЩ I СlllIЛ 113. l,онцах альвеоляр

НІ,IХ iJ,елез. 

Alycus, і, т., гЕолоб; нанал. 
Alyus, і, f., ншвіт, шлунок; ЖИВОТ, 

п-\елудоR. 

А. lаха, понос; ПОНОС. 
Аша19':ШШ, atis, п., аL\Іальгама; 

ЮІаJ1ьгама. 

All:~l1Ha ПШSС<1l'іа, :'ІІУХО;\ІОР; MYXO:'llOp. 
Ашш'а, Ul'UШ, п. рІ. (геШЕdіа), ripHi 

3<1~ обll; l-ореЧIІ, ГОРЬЮIG средства . 
.f~r.ш'і tas, iHis, f. =Аlllагitшlо, lnis, 

і'., гіРІ,ість; горечь. 
АШ~!ГI~S, П, Шll, гір';IІЙ; горью!Й. 
Ашаstіа, ие, f., ПрIlроджена І3ідсут

ність одної або оСох грудей; вро
ждеНІ!ое ОТСУТСТ13ІІе ОДНОЙ НЛll 
обеих грудей. 

АшангuSіS, is, і., аr.ІаВРОЗ, сліпота 
без ВІІДІІ;\ШХ зовнішніх З!\lін она; 
ам,шроз, слепота без ВІІДІ!МЬІХ на
РУЖІI~іХ ІІ3:\lененнй ГJ1аза. 

АшаШ'оt.1снs, а, uш, залежний від 
аL\ID.ВРОЗУ; зсшисящш1 от амав
роза. 

АшИdсхtег, tra, tгuш, діючий одна
ково обома рунами; деіJСТВУЮЩИЙ 
ОДlIнаново обешш РУ1,аl\Ш. 

Amb1ells, entis, оБХОПЛЮЮЧllЙ; охва
тьшающнй, обходящиЙ. 

Ambiguus, а, uш, дьоЛІШЙ, сумнів
НИЙ, подвійний; ДВОЯКИЙ, сомни
тельны�,' двоЙствеННЬІЙ. 

Атыlарlйа,' ае, f., ПРlJтуплення до
ТІІНУ; Прllтупленнс ослзания . 

Amboceptor, oris, т., амбоцептор, 
реЧОВlIна, що з 'ЛВЛЛСТЬСЯ В Сl1-
роватці ПРИ імунізації; амбоцеп
тор, вещество, ПОЯDляющеесн IJ, 

chlropoTK8 при lПl~1УlJИ;~::ЩІІІІ. 

АшыIоріа,' ае, С., аIllбліопія, сла
бість аору без DJJДllIlШХ дефею'ів 
01Ш; аll1БЛIІОШІН, сnа60СТЬ зрншя: 
6ез ШІДIl~IЬІХ не,'1,остаТЕОВ Г.lаза. 



АшЬнlаtогіum 

АщЬuІ~tогіUIl1, і, п., Юlбулаторія; 
а,\lбулатория. 

Аш1.Julаtuгінs, :1, UШ, а:'llоулаторппй, 
PYXO~IIII1, ПРIІХОДПЧIlЙ, легюв1; 
с:ш6улаТОРllьІіі, ДВШКУЩІ1ІЇСП, прп
ХОДЯЩIlI1, леГlшl1. 

АшЬUlо, іїгс, проход;r'УВ:J.ТІІСЯ, прогу
люватпся, хо;:щти, Г.УЛПТІІ; про

хагЮШ<J.тьсп, прогулшзаться, хо

ДІІТЬ,. гу лпть. 

АшЬ~ го, пssі, пstuш, (:ге, обпіІ.;аТIІ, 
обгоріТIІ; Оі-І\ечь, обгореть. 

АmЬпstіо, ol1is, f. =ашЬustнга, ас, f., 
опін; ожог. 

АШСПОlтllOса, ае, {., а:'llеJlОрея, від
сутність і\lіснчного; юн:нrореп, от
сутствпе :\I8СПЧНWХ. 

Аmспs, еп tis, недоу;\шуватпй; сла
Боумныl1.. 

Ашспtіа, ае, f., неДОУ.\lСТВО, бсз
У;\ІСТВО; слаБОУі\ше, безумне. 

Ашеtгоріа, ас, і., lIеIlОР;\ID.ЛЬНJ заЛО:\I
П;1 здатність, І';ОРОТl\озорість або 

. дале[\Озорі~ть; ненор.ч1лыІ ш пре 
ЛО:'lIЛШОЩ lH спосо61lOСТЬ, БЛІІЗОРУ
НОСТЬ илп даЛЬНОЗ0РНОСТЬ. 

Аші::ш tlliпорsіа, ае, і., сліпота на 
ЛlIЛОВIІЙ (6УЗЕОUIlі1) І\олір; сле
пота на лlIловы�й цвет. 

Аll1Іdшп, і, п., Юlід; ампД. 
Аmішіа, a~, С, амі:\lін, lIеспромож

ність Сl\ОjЮ'ІуваТIІ Лllцеві м'язи; 
амшшя, неспособность СОІ{ращать 

лицевью МЬІШЦЬІ. 

Ашіпоnсіduгіа, ае, і., ВlIдіЛСНlІЯ аі\lі
ІЮЮІСЛОТ в сечі переUUі-І\НО ПрІІ 
хворобах пе'Іінни; выдлеlшеe амп
І:ІОІ';IIСЛОТ ІЗ 1\І0'lС преl1мущеСТІЗеп

ІЮ прп болезнях пе'lЄНИ. 
Amissio, Qnis, і., втрата; потеря. 
Amitto, misi, ші3SIl~11, l're, вї,JЛУСІ,атп, 

втра 'І3.тн; отпуснать, терпть. 

АmшuпіЙСШl1, і, п., а:\lОніакова смо
ла; а:\l:\ша 'IШI.П С~1Ола. 

Аmшопіаk, a~1OIliaH; a:-'l~lИан, амо
Ішан. 

АrnШОl1іПIl1, і, п., а:\lОній; амr.1ОІШЙ. 
А. ассtlСIlШ, ОЦТОВОІ';!\СЛllй a~lOlIil1; 

укс.усIIо[шс:lыіi аШIOШІЙ. 

.А. апі:; J tшп, аllіСОПllїІ амоній; апп
СОІЗllі1 а:\І.\IQIIИЙ. 

А. ЬГJш,їtuш, 6РО'lїСТIlї! <1\ІОIlІЙ; йро
мІIстыlІ а:'lI.\lОнш1. 
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А. сагЬоп~сuш, вуглеrшслпй аl\IQній; 
углеК]ІС.JIЬІЙ _a.\lМ~HIIIЇ. • u • u 

А. саLlstiсаш, lДЮШ а:\lОШН;. сдюш 

аИ.\IОIІІ!Й. 
.А. сlllог,їtаш, ХЛОРИСПlfi: а~ІОІІій; хло

рпстыl1 ЮШОНІІЙ. 
АшшоtI1егаріа, ае, і. = Psamothcra

ріа, ае, . і., ЮІОтерапія, ліну
вання пісr;ом; а:\шотераПІІЯ, ле

ченпе ПССКОМ. 

АШl1сsіа, ае, f., а.\шезія, забутли
вість, ослаGлешш або втрата 
па:\l'яті; амнеЗIlЯ, заБЬШЧIlВОСТЬ, 
ослаблеНІІе 1І:1ІІ ПОТЄРП паl\ШТИ:. 

А. уегЬ,їliS, неСІІроможність знайти 
qOTpi6He СЛОБО; неспособность 
Haї~ГII нyrююе слово. 

Ашпеsіпuш, і, п., а.\lНеЗIIН; а.\шезин. 
Аmпіuп, і, п., амніон, водна обо

ЛОlша заРОДІ\а; Ю1НIІОН, водная 

060ЛОЧІ,а заРОДЬІша. 
АШllїоtа, ОГШl1, п. рІ., хребетні, у 

ЯЮІХ УТІЗОРЮGТЬСП в утробному 
іІштті а.\шіОІІ; ПОЗDОІІОЧНЬJе, у но
ТОРЬІХ оGразуется в утробной 
ЖІІЗНІІ а;\ШІІОН. 

Ашпіоt6шпш, і, п., інструмент для 
ПРОКОЛУ плодового міхура; Іін
струмент длп ПРОІ~ола ПЛОДlІОГО 

пузыIя •. 
Ашо~Ьа, ас, f., аІ\lеба; амеба. 
А. (НЗСВ tCl'Їae S. 11ystolytIca, дизен-

теріfша амеба; Дllзентерийная 
амеба. 

Al11oeoi:!sis, is, f., амебіаз; аме6иаз. 
АшосЬоі(lеs, is, аі\lебоїдний, .амебо

поді6ншl; амєБоидllы,' амебооб раз-
НЬІЙ. . 

АmоеЬшіа, ас, {., 3.\Іебурія, виді
лення а.\!еб з сечею: а~lеБУРИЯt 
ВЬІДелеюІС амсб с мочоЙ. 

Ашог, §ris, т., любов; любовь. 
А. lcsMcus, лссоосьна любов; лес

босная любовь. 
AruorplH~s, n.,· ПШ, аморфни:іі, 6ез

фОР.\1НIIЙ; а~ІОfфНЬІЙ, бєсформен
НЬІЙ. 

Апюtiо, опіs, і., 1) видалеНІІЯ, 2) від-
шаРОВ'уuання; 1) удалеШlе, 

2) ОТСЛ011ка. 
Атр!1і-, (8 снл. словах) І!аВІЮЛО, 8 

o:Jox (50Еіп, ;т.вояно; І\Ругом, с 
оБСІІХ СТОГОН. дпояно. 



~'phiarthro8is 

Amplliartbrosis, і8, [., амфіартроз, 
напіврухоме зчленування ністок 
8 гладкими, ріпнш.ш суглобози
ми попсрхня;\ш; аl\lфиартроз, по
луподвшкное сочлененпе ностей 

с глаДІШl\Ш, ровныl\1и cycTaRHbI
l\Ш поперхностями. 

АшрltiЬіа, о"иm, п. рІ.. амфібії, 
дпошюдишні; амфибии, двояноnьr
шащие. 

Amphibol1cus, а, uш, двозначний; 
дв усl\щсленныI1'.. . 

Ашрllїll1іхі~, і8, і., спадновїсть ян 
наслідок змішування властиво
стей двох УТВОРЮЮЧIIХ індивіду
умів; наследствешІОСТЬ как резу ль
тат смешения СlЗОЇІств двух про
ИЗВОДlІЩИХ индивидуумов. 

Ampllistomr. (gel1. а tis) llOШlпіs, пара
зит з групп трематод в кишнах 

людпни в Індії; паразит ІІЗ ГРУППЬІ 
треl\Іатод в ЮІШІШХ человена в 

Индии. 
Аmрll0горЬопіа, ае, f., аl\Іфорпчниti: 

шум дихання, l\lеталіЧПI1Й відті
нок бронхіального шуму над ве
ЛИlШl\Ш порожнинами в легенях; 

амфорнчеСЮIlї шум ДЬІхания, ме
таЛЛІІческий оттенон бронхиаль
НОГО шума над БОЛЬШИl\1И ПО,
лостями В легких. 

Amp1ificatio, onis, і., збільшення; 
увеличение. 

Amplitudo, 1пі8, [., пелпчина; вели
чина. 

А. oscillationi8, величина ноливання; 
величина иолебания. 

АmриIlа, ае, [., ампула, иолбоподіб
на посудина; ампула, иолбообраз
НЬІЙ сосуд_ 

А. ductus deferentis, розширена ча
стина сім'явивідного протону; 
расширенная часть семявьІНОСЯ

щего протона. 

А. recti, розширена нижня частина 
прямої иишни; расширеННЬІЙ ниж
НИЙ отдел_ прямой ЮІШНИ. 

А. tubae uterinae, ампула Фаллопі
йовоі труби; ампула Фаллопи
евой трубьr. 

Ашриllагі8, е, ампульний; ампуль
НЬІЙ. 

Ampullltis, tїdis, [., ампуліт; ампулит. 

З-2Н.. • 

33 АmуlОldез 

k:nрпіапв, nnti8, а~шутуючпі1:; а~IПУ
тирующиti:. 

Amputatio, onis, С., аl\шутаціп; ампу
тация. 

А. сігсиl;:\гів, НОловиti: розтин; НРУ
ГО80е сечение. 

А. suргаvаgіп;:\lis, суправагінальна 
аl\шутація; наДвлагалпщная ампу
тацпя. 

Аll1РU to, аге, ампутувати, відрізу
вати; ампутпровать, отрезьшать. 

Amusia, ае, f., розлад музичної здат
ності (рід афазії); расстройство 
музьшальной способности (род 
афазии). 

.АшусІіа, . ае, [., прпроджена від
сутність спинного l\108HY; вро
жденное отсутствие СПІIНIlОГО моз

га. 

All1ygdulae, агиш, С. рІ., мигдалини, 
мигдалеВІІдні залози зіва, два 
l\шгдалеВIІДНИХ TiJ.a на НІІЖНЇЙ 
поверхні мозочка; мІшщ1лlIныl, 
l\IиндалеВІІДIlЬІе жеЛЄЗЬІ зева, два 

миндалеВИДНЬІХ тела на Ішжней 

повер1'НОСТИ: мозжечна. 

Аmуgdаliппm, і, п.,аl\Іігдалін; амиг
далин. 

Amyg(}aIl tis, t1 di8, і., запалення миг-
далеВІІДНИХ залоз; Боспалеlше 

миндалеВИДНЬІХ желез. 

Amygdalotomum, і, П., амігдалотом, 
інструмент для вирізування миг
далевидноі заЛОЗІІ; аl\шгдалотом, 
инструмент для вы�езьІванияя мин

далевидной желеЗЬІ. 
Ашуgdаlоtоmїа, ае, f., вирізування 

мпгдалевпдної залози; вьrрезьша
нне мнндалевидной железы�. 

Ашуlасеа, огпm, п. рІ., вуглеводи 
групи нрохмалю, нрохмалисті ре'! 
човини; углеводЬІ груППЬІ нрах

мала, ирахмаЛИСТЬІе вещсства. 

Ашуlасеus, 'а, иm, нрохмальний;нрах
мальны� •. 

Атуlепиm bydrd'tnm, амілен-гідрат; 
амилен-гидрат. 

АтуІіиm пitгоsшn, аиіл-нітрит; амил
нитрит. 

Атуlоlогшсш, І, П., амілоформ; амн
ЛОФ.9рм. 

An,}yloides, ів, амілоідний; ~МIIЛО
/ иднЬІЙ. 



Amyloldum . . 

Amуlоldпm, і, n., амілоїд, ВІІД пере
родження тнаНПН'і органів; а~ш
ЛОПД, внд перерождения тнансІ1 
и органов. 

АтуlоггЬоеа, ае, f., виділення з на
ЛО;\І неперетравленого нрохмалю, 

н ро Хі\\ альнпй пронос; вьrделеНІІе 
с наЛОі\1 непереваренного :крах

r.lала, нрахмаЛЬНЬІЙ понос. 
Аmуluш, і, n., нрохмаль; нрах;\taл. 
А. сос~шп, нлейстер; нлеЙстер. 
А. tritici, пшеничниЇІ НРОХі\1аль; 

пшt;)шIчІІы1І нраХі\1ал. 

АшуоstllСl1іа, ае, f., аі\1їостенія, нво
лість 1\1' ПЗ.в; а1\1иостеШIFI, ВЯЛОСТЬ 
муснулов. 

Ашуutахіа, ае, f., пепраВl1льність 
1\1' ЯЗОI3I1Х сно рочупань; неп раПIIЛЬ
НОСТЬ ~lыечJlьІхx сонращенШl. 

А.шуоtІ·орlіїU, ас, f., аі\1їuтрофія, 
атрофія і\1'язів; а:\IlІОТРОфllЯ, ат
РОфl1Я ~1'уСНУЛОВ. 

АшУОіЛ-,р!l) cus, а, СШ, al',lїОТРОФЇЧ
ШIІ"j; аЛ1IlОТРОфll'lеСНШI. 

Ашухlа, ае, f., недостатнє ВІІділення 
СЛ!13j; не,J,остаточное ПЬІДСJIсюrе 

СЛ!lЗИ. 

Ап (13 CI-\Л:1;l;Н. словах), не-; не-. 
Апа (СІ\ОР. J ,'і), rШІJішlO, по; поровну, 

по. 

Ana!Jiosis, is, f., ;,набіоз, ТШlчасове 
п Р1lI1IlНСlIІІЯ гюІттGдїялыlстіi У 
lIшr;\IlI:\ оргаНЇЗі\lіl3 п неСПРlIЯТЛИ
І:ІІХ Уі\ЮП<lХ; ВРС;\lеНІІан I1рlOста

НОПI.;а іЮІЗІІ~~дептельност, .у НlIЗ

ШllХ организ:\IОВ 13 llеблаГОПРІІ
ЯТІІЬІХ УСЛОВІІЯХ. 

AnauiJsl1s, а; и~a, анабіОТІ1ЧНІІЙ; анСІ.
БПОТll чесний. 

АпаЬоНа, ае, f., анаболіп, вїдригу
ваннп; анаБОЛІІЯ, отрьшша. 

Ап.Йюli.3шнs, і, т., аllаGОЛЇЗі\1, на
РОСТCl.ЮЧlJіі об~1ЇН реЧОПШI; ана бо
лїзr.l, IlарастаЮЩIІЙ L б 1\1С 11 вещеGТВ. 

AnасаtаtliJjШUS, ї, т., ВІІРОДНИ, що 
ЗРОСІІСJ) поссреДllні; УІЛДЬІ; срос
шиеся посреДІ1Н8 

AnacatJlarsis, is, і., відхаркування, 
хаРl{ОГШІНЯ; отхарrшпаНlIе, t.1O-
нрота. 

AnасаtlШІ'tIса, огuш, п. рІ. (гете
dia), оі.:царнуп;..tльні . речоошш; 
отхаРКИВCl.ЮЩIlО веЩсства. . 
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Anacll1orhydria, ае, (., HeДOCT~THA 
l\ільність соляної ІШСЛОТІІ В ШЛУН
lЮUО;\IУ сону; недостаточное со
дерГНc.lJ{!Іе соляной ЮІСЛОТЬІ в же
ЛУДОЧІЮ;\І соке. _ 

АпасиІ tas, J tis, f., брак СОЛЯНОl 
КlIСЛОТIІ U wлунновоr.IУ СОКУ; 

ОТСУТСТВП8 солпной ЮІСЛОТЬІ в 
. Щ8ЛУДОЧНО;\1 СОК8. . 

Anacrotia, ае, f., анакроТlЯ; ана-
НРОТИЯ. 

Allacrotisll1us, і, т., стан пульсу, 
r;олп на ВlIсхіДllО:\IУ ноліні пуль
сопої крпвої Є деl-\їльна підви
щснь; СОСТОНШlе пульса, при ІЮТО

РО;\І на восходнще:\1 ІюлеН8 пуль'

СОВОЙ НРllВОЙ 1ll\lе8ТСЯ песноль-
1-Ю возпыlеншl •. 

AllaCt1sia, ас, f., глухота ВНJ.слідок 
ураженнп чаСТІШ СЛУХОІ30ГО апа

рату; глухота пслеДСТВІІе ПОРJ.Ж8-

ШШ частей слухового аппарата. 

AlladCllia, ае, f., а тро. ія заЛОЗlIСТОЇ 
тнаllllIШ; аТРОфllЯ железпстоІ1 
тн:ани. 

АшнНJ)'lllіs, is/ m., подоіlїна впрод
шшїсть, що ПОЧІІнається ЗШІЗУ 
і ДОХОДІІТЬ І3горі до різної ВІІСО
чшш; Ді30йlIое УрОДСТІ30, начина
ющееся СІШЗУ ІІ доходпщее вверху 

ДО раЗЛIIЧНОЙ ВЬІСОТЬІ. 
Аl1асшіа, ае, f., allIOriFl, Н8дон:рів'я; 

анеМІІЯ, :\I<lлокровие. 

А. сисигі, неДОl-\рів 'я мозну; ~IaЛО
НрОІ31l8 r.lОзга. 

А. сssспtі,їlis, пеРІ3іСН8 недокрів'я; 
пеРВІІ'Ч!О8 маЛОНРОВИ8. 

А. illiopatllica, ідіопаТlIЧН8 недо-
кріп' я; иднопаТlI чесн:ое r.taлонро
вие. 

А. lУШР!13t< са, лі~lфаТІ1чне недо-
крів 'я; Лlli\1фаТl1чеСІюе. малонро
вне. 

І А. pCI'niciosa progrcss Т уа, прогресив
не ЗЛОПl\іС~Іе не;::r.снріІ3'Я; прогрес- , 
.СІІIЗl~ое з_лоначественное малокро
вие. 

. А. splrn":" са іпfапtїum, анемія ран
НЬОГО піку. із збільшеННЮI селе
зішш; аНС.\1I1Я равного возраста 
СУВЕЩllчеШІ~і\1 сеJJєз·енки. . 

. АпаСШІСUS, а, шп, ане;\lіtіriий, недо
Kpї,BHl1lї; а!~е.l\Ш9J-fЬ~й., маЛОНРОВНЬІЙ. 
, , .. -

• 



АПз'ёгоЬ 

Ana~гob, анаероб; -аназроб. 
Anз'с~оЬа, огuш, п. рІ., анаероби, 

мшробп, що МОЖУТЬ ШІІТИ лише 
без доступу аПlOсферного повітря; 
аназробw, микробw, которме мо
гут ЖИТЬ ТОЛЬІЮ без доступ а aT?tlO-
сферного воздуха. ' 

Anаёгнs, з', UШ, бсзповітряrШfi; без
ВО3ДУШНЬІЙ. 

.Anaest~lesia, ае, f., анестезія, втро.'їа 
чутливості, зпечу лювання, звебо
ЛІоваШ-ІЯ; анестеЗIlЯ, потеря чувст

витеЛЬІ-ІОСТІІ, обезбОЛІшание. 
А. scxu aIis, статева анестезія; поло

ван анестезин. 

АпаеstllеsіПШll, і, П., анестеЗІІН; ане
стезин. 

Anaesthct1ca, огиm, п. рІ. (гcmedia), 
анестезіІ1ні засоби; обезбОЛIlваю
щие _~peДCTBa. 

Anaestlleticus, а, llШ, анестезуючиїl, 
знеболюючшl; анестеЗlIрующшl, 
оБСзБоливающиЙ. 

Analcpsis, is, f., поправлсння здо
ров 'я; поправлеНІІе здоровья. 

Analeptrca, огuш, п. рІ. (гcmedia), 
оживляючі, збуджувальні засоби; 
ОіюшлmОЩlI8, позБУЖ;::І;аЮЩП8 сред
ства. 

Апаlgепuш, і, П:, апалген; D-нал:ген. 
Analgesia, :::е, f., аналгезія, Н8ЧУТ

л;,пість до болю; aHO-Лl'еЗШ1, не
чувствительность к боли. 

AnalgetIca, огпш, п. рІ. (гemedia), 
болезаСПОІ{іlїЛlші засоGи; боле-
утоля ющпе средства. 

Analgetlcus, а, uш, аН3.ЛГСТІІЧІІШЇ, 
БОЛ8заСГІочїІ1mшшl; a��o-лгетиче-
СЮlй, БОJlеутолшощиЙ. 

Analgia, ае, f. =Allalgcsia, ае, С., 
безболісність; бсзОолезш:mность. 

AnaIis, е, анальнш1, ві,J;хі;J;І1Ішовш1; 
апальньпї, задпеПРОХОДНЬ/lї. 

Analogia, ае, С.; аналогія, схожість, 
подібність; анаЛОГIIЯ~ CXOc~CTBO~ 
подобие. 

AnaloO'lcus, а, иlll, аналогіЧНІІЙ; 
~ ~ 

аналогическш't,. апаЛОГIІЧНЬШ. 
Analysator" oris., Ш., аналіза!ор; 

анализатор. . __ 
Analysis, is,' m.,аналіз, рознладаНlIП 

на складові частини; анал~~ 
раЗЛОЖGш!е ІІа 'составныIe чаСТlI. 

35: Anaгtllfia 

АПl1lуtІспs, 11, пт, аналіТІІчнш1; ана
ЛІІтичеСНIІЙ. 

Апаmпё8іs. is, С., ана;чнез, відомо
сті IJpO попере,::rніІ1 СТО-"; анаШlез, 
сведеНІІЯ о преfI\не~1 состолнии. 

Апnщ:!;іоI'НS, 3, пт, безсудшшшї; бес~ 
СОСУДІІСТЬІЙ. 

Anapcrosis, іБ, f., :nаліцтво; увечье. 
АпарlщІапtiаsіs, і8, і., БС8волосість; 

безволосость. 
АПl1рl!огё Si8, iS, [., анафорез, пере~ 

r.lіщешlЯ частинон до аІІОДУ; ана
qорез, пеr:смещение часТІЩ н 
аноду. 

АппрllUl'іа, ае, С., ана(fорія, П.УСЕання 
обох очсй J,i;l: верхню ловіку; 
аншІ:ОРIJЛ, за:nатьшаНІІ8 оБОІІХ глаа 
под верхнее ВСІЮ. 

АПl1рlгоdіsіl1, ае, f., відсутність або 
3і11еншеНШI статевого IОТЯГУ; ОТ

СУТСТВІІе ИЛІІ ПОШlженпе поло

вого плечеНІІЯ. 

Annplll'O(lisi~ca, OI'tIJi1, П. рІ. (гсmссІіа), 
ПРОТІ!похіТЛIlві засоби; протнво
похотнь!е cpe~CTBa. 

Al1apllylactoge ПНІп, і, П., о-нафілан
тоген; а~афилаf\тоген. 

Апарllуlаtохіl1l!1П, і, П., (шафілато
НСЮІ; ашнІJIIлаТОl-\С!:Н. 

Al1apllylaxia, ае, С. = Ашч11уlilхіs, 
is, С., анафілаксія, CTD-H пі;т,ви
щення ЧУТЛІІвості до антигенів; 
анафІІлаr,СІІЯ, СССТСПIlне повь!шен
ной ЧУВСТ13ІІтеЛЬНОСТIІ к аНТІ;генам. 

Аl1арlаБіа, ае, f., анаплазія, .Утво
рення illенш ~ІІtJ!ереіщійоваІІОЇ 
ТНО-ІШНІІ, осоСіЛІІВО 13 опухах; ана
ПЛ<lЗІІЛ, ООТ азованис r.leHce Дl;фе
реНЦІІрово-нноіl Тl,aHII, особенно 
в опухолях. 

Аl1nрlаsша, atis, П., анаплазма; ~Ha
П~13!\lа. 

АпарІаstJса, ае, С., анапло-стика, не;
ДОРОЗВІІТОН (органу, тнаншш); ана
плаСТІІка, недораЗВIІТІІе (органа 
тнани). - , .. 

A.l1apIerosis, is, і., ВІІповнення, напр., 
рани грануляціЯМIІ; ВЬІПqЩI,е.Н~lе! 
напр., раНЬІ граНУЛЯЦ,ию.ціr".; 

_Anapt)'sis, is, [., П.l1юв~чшя;" jIJJ!J~ 
_' ванне. , ;" '>"""-
Jnartllria) ае, {., aHapTpH~\, НС-

,'lЛенороздільна riш.іова" ',;.)~lIiB; 



АпnrthгІёа 

анартрия, печлеlIораздельное про

изношение CJJ ОВ. 

Allnrthrica, огиm, п. рІ. (remedia), 
проти ревматичні засоби; ПРОТИВО
ревмаТl1чеСЮІе средства. 

Annsarca, ае, і., анасарна, поширена 
воДянна; анасарна, распростра

ненная воДянна. 

. Anasarea, ае, і., збрезнлість; обрюз
глость. 

Anaspadia, ае, І., порон розвитну, 
при ЯНОМУ сеЧОВНПУСI-\НІІЙ отвір 
міститься на тильній стороні ста
тевого члена; порон развития, 

при ното ром l\Iочеиспусна тельное 

отверстпе находится на ТЬІЛЬНОll 
стороне полового члена. 

Anastasis, is, і., оншвання l\ШШ\Ю
:вмерлого; оживание l\ШІІмоумер

шего. 

Апаstошоsіs, is, f., анастомоз, спо
лученн~; анастомоз, соединеНІІе. 

Anаstошоtіспs, а, иm, сполучний; 
соеди ІштеЛЬНЬІЙ. 

Аl1аtошіа, ае, f., анатомія, науна 
про будову тіла; анатомия, на
уна. о строении тела. 

Апаtош...:сus, а, иm, анатомічний; ана
ТОJ\lItчесниЙ. 

АпаtохІпum, і, п., анатонсин; ана
тонсин. 

Anceps, сірІ tis, сумнівний; нолеблю
щийся, СОl\шитеЛЬНЬІЙ. 

Апсоп, onis, т., ліноть; лоноть. 
Anconeus, а, ит, лінтьовий; лонте

воЙ. 
Апспs, а, ит, нривоногий; нриво

ногиЙ. 
Androgyne, es, f. s. Androgyna, ае, І., 

жіночий гермафродит, чолові 1-\0-
подібна жінна; женсний герма
фродит, мужеподобная женщина. 

Andrologia, ае, І., андрологія, на
уна про хвороби чоловінів; андро
логия, haYl-\а о болезнях мужчин. 

Anдготапіа, ае, і., статеве боже
вілля; половое помешательство. 

Апдгорllопошапіа, ае, І., манія до 
убивства; МаІПІЯ н убиЙству. 

Androstrron, і, п., андростерон, чо
ловічий статевий гормон; андро
стерон, МУЖСНОЙ ПОЛОВОЙ гор
мон. 
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Anclectrotr.nus, і. т., знижена збуд
ливість частІПШ нерва п ри діянні 
слеІ\ТРОСТРУМУ; ПОНІІженная. В03-
БУДИ?llОСТЬ части нерва прп дейст
вии злектротона. 

AncnecpIlalus, і, т., впродон без 
головного мозну; урод без голов
ного l\юзга. 

AneJ1crgia, ас, С., відсутність запов
зятливості (у l\Jеланхолінів); отсут
ствие преДПРШIl\lЧПВОСТИ (у мелан
холинов). 

Aneretllisia, ае, f., недразливість; 
не раздражительность. 

Anergia, ае, С., анер!-ія; анергия. 
Anerosia, ае, і., відсутність стате

вого потягу; отсутствие полового 

влечения. 

AnerytIlropsia, ае, і., сліпота на чер
ВОН!ІЙ нолір; слепота ІЩ нрас
НЬІЙ цвет. 

АпеШ'уsmа, а tiS, п., аневризма, роз
ширення артерії, П,)"ЛЬСУІОчий 
опух; аневриsма, раСШПРСНІІе арте

рви, ПУЛ,Lсирующая _ оп)'холь. 
А. аllаstошоt І епш s: eirsoitles, повзуча 

аневрнзма; полsучая аневризма. 

А. dissreans, аневризма, при яній 
нров ПРОНІшас між зовнішньою 
та м'язовою оболоннами артерії. 
відшаровуючи їх; аневризма, при 
ноторой нровь пронинает между 
наружной и l\Iыlечнойй оболоч
наМІІ артерии, ОТСЛlивая их. 

А. sрurіtlш, несправжня аневризма, 
травматичний артеріальний нро
в'янпй опух; ложная аневризма, 
травмаТlIчесная артерпальная НРО

вяная опухоль. 

А. varicosum, розширена артеrія, Щ~ 
прорвалась У вену та СlIолучає

тьсн 8 нею; расширеНlІая арте

рия, прорвавшаясп' в пену и ео

общающаяся с ней. 
Angiastllenia, ае, С., слабість с;удин; 

~лабость сосудов. ., 
Angina, ае, і., ангіна, іr.аба, sапа

лення МІІгдалинів; ангина, жаба, 
Боспаление миндалин. 

А. ab'lomlnis, черевна жаба; брюш
ная жаба. 

А. catarrhalis, l{атаральна ангіна; 
l\атаральная ангина. 
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А. сгопроsа, нрупозна ангіна; нру
позная ангина. 

А. di Р 11 t ller іса, дифтерійна ангіна: 
Дифтерийная ангина. 

Ао erysipelatosa, бешихоподібна ан
гіна; р_оmистоподобнаfI ангина. 

Ло Ludoyj сі, ангіна Людовіна; ан
гина Людошша. 

Ао per.t ~ ris, грудна жаба; груднаfI 
жаба. 

А.о scarlatinosa, снарлатинозна ан
гіна; сна рлатинозная ангнна. 

А. sypllilitica s. lиейса, сифілітич· 
на ангіна; сифилитичеСІШfI анги
на. 

А. ulcerosa, виразкова ангіна; яз-
венная ангина. . 

Anginoldes, is, ангіноїдний; ангино· 
ИДНЬІЙ. 

Апgіпоsпs, а, ит, ангінозний; анги
НОЗНЬІЙ. 

Angioblastes, ангіобласти; апгиобла
стЬІ. 

AngiocllOlecyst!tis, tIdis, f., ангіохо
лецис'Гит; аНГlIОХQлецистит. 

Al1giochoIl tis, tJ dis, f., запалеННfI 
жовчних шляхів; воспаленш~ mелч
НЬІХ путей. 

АпgіоfiЬгоша, а tis, п., ангіофібро
ма; аПГlюфиброма. 

Апgіо~еп;;sіs, is, f. = Апgїор:й ёsіs, 
is. с., ангіопоез, YTBopeHHfI судин; 
аНГІІопоез, образованпе СОСУДОВ. 

АпgіоgfШПS, а, uш, ангіогенниіі; ан
гиогеННЬІЙ. 

Апgіо~гарllїПШ, ї, п., ангіограф!. 
апарат ДЛfI записування KpIIBOl. 
пульсу~ ангпограф, аппарат для 
запнсьшания І{РИВОЙ пульса. 

Апgі()l)урегtОПlСПS, а, ШU, ангіогі
перТОllї qННЙ; аНГІІОГlIпе ртоничес-

кий. . 
Angiokeгatoma, atis, п., рогоподіб

НИІЇ, бороюшкуватий темно- або 
лілуваточервоний у гвір на ру
нах, ногах; РОГОВІІдное, боро
даю\Ообразное, темно- или ли

ловатонрасное образование на ру

нах, ногах. 

Angiologia, ае, {., ангіологія, наука 
І.ро кровоносні судини; ангиоло
гия, наука о l{ровеНОСНЬІХ ~дcy

дах: 

Angiot6nIca 

Angioma, atis, п., ангіо~ш, СУДИН
ний опух; аНГІІома, СОСУДІІстан 
опухоль. 

А. саvсгпоsпш, печериста aHгiOMa~ 
пещеристая ан гнома. 

А. simplex, звичаІЇна ангіома; про
CTafI ангиома. 

Angiomyoma, atis, п., ангіоміома; 
ангиомиома. 

Angiornyopatllia, ае, f., ангіоміопатія; 
аНГІІомиопатия,. 

Angiomyosl tis, t1 dis, f., aHгiOMio"~ 
зит; ангиомиозит. 

Апgіопепгоsіs, is, f., aHriOHeBpos; ан
гионевроз. 

Angioneurotl спs, а, uш, ангіоневро
тичниfI, СУДШШОІІеРВОВIIЙ; ангио
невротичесний, сосудистонеРВНЬІЙ. 

Апgіорю'аlуsіs, is, f., ангіопараліч; 
ангиопа ра лич. 

Angioparesis, is, f., ангіопарез; ан
гиопарез. 

Al1giopatllia, ае, {., ангіопатія, за
хворювання СУДІІН ; аНГІ10паТIfЯ, за
болевание СОСУДОВ. 

Angiopleresis, is, f., переповнеННfI 
НРОВОНОСНІІХ судин; переполнени.е 

І<ровеНОСНЬІХ СОСУДОВ. 

Апgіоггlшрl1іа, ае, f., СУДШlНПЙ шов; 
СОСУДИСТЬІЙ ШОВ. 

Angiorrl)exis, is, f., рОЗрIlВ нрово" 
носної судини; разрыв нровенос. 
ного сосуда. , 

Апgіоsагсоша,5,tіs, п., ангіосарнома; 
ангиосаркома. 

Angiosclerosis, is, f., ангіоснлероз; 
ангиоснлероз. 

Angiospaslllus, і, т., ангіоспазм, 
спазма судин:; ангиоспаз~, спазм 

СОСУДОВ. 

AngiospastIcus, а, ПШ, ангіоспастич
ний; ангиоспастическиЙ. . 

Angiostenosis, is, f., ангіостеноз; 
ав:гностеноз. 

Angiostomia, ае, {., ангіостомія, 
вставлення тварині на ДОВГl1Й :ас 
нанюлі в СУДИНУ, щоб брати звІД
ти кров; аНГІІОСТО;\IИЯ, вставление 
mпвотному на долгое вреl\Ш на
нюли в сосуд, чтоБЬІ брать от-

туда .!'ровь. . 
Angiotonica, Огшп,п. pl.(remedla), аа

соби, що впливають на снорочення 



ADgi otгi psia 

НРОl30НОСНИХ судин; средства. ВЛІІ
mощие на сонращенпе кровенос

НЬІХ сосудов. 

Angiotгipsia, ас, І .• защеилення КРО
воте{ших судин під час операції. 
роздавлювання ЇХ в ПУПОВlIні 
НОl30наРОДЖСІШХ ангіотрИБОМ; за
щемленне КРОl30точащих сосу

дов во время операЦШІ, раздавлн

вание ИХ в ПУJ10Вllне новорошден

НЬІХ ангпотрибом~ 
АпgіоtгорЬопсuгоsіs, ів, [., ангі6ТРО

фопевроз, судшший невроз з тро
фічними розладd.МИ; ангнотрофо
невроз, сосудистьrй невроз с 
трофическими расстройствами. 

Angop1lrasia, ае, І.. вада 1\IОВИ; не
достаток речи. 

Angor, ol'is, т., туга, нудьга; тосна. 
А. шогtі", псреДС~lертний страх; пред

смеРТНЬІЙ страх., 
Anguillula іпtсstіп d:lis s. stcrcora

Iis, УГрІІца ЮІшкова, червоподіб
ний параЗIIТ в ТОНКІІХ І,lІшнах 
людш-ш; j'грица ІшшеЧllая, чер

ПОВІJДНЬІЙ па рu:щт l3 TOHl-шх НІІШ
нах чолоізена. 

Angu'1 рев, pCtlis, НРШ30ІІОГIIЙ; нршзо-
ногиЙ. 

Anguїs, is, сот., 31'1Іі й, З:\lія; З:\ІОЙ. змея. 
Апgпld"гіs, е, КУТОl3lIЙ; УГЛОI30Й. 
Апgulіїtus, :1, нт = Angulosus, :1, 

и;п, кутастий; УГЛОl3атЬІ1Ї. 
An~HII]в, ї, т., кут; угол. 
А. epi;:1strlcus, надчеревний кут; 

надчреВНЬІЙ угол. 

А. infr:1sterniilis, підгрудшlННИІЇ �-іУТ; 
ПQДГРУДШШЬІЙ угол. 

А. ігііliв, кут r-Ііж радужною 060-
ЛОННОЮ та роговипею; угол меж

ду радужной оболочной и рого
вицеЙ._: _ 

А. LШl0vіСі, нут ЛЮДОl3їка; угол 
Людовика. 

А. occipit ,Нів ossis parictd:lis, поти
личний кут тї:\l'яної кіСТЮl; заТЬІ
ЛОЧНЬІЙ угол те~lенной кости. 

А. oCtJli'laterJlis, шеdіJlis, зовніш
ній, l3НУТfJішній кут очної щі
лини; наРУН\НЬІЙ, внутренний угол 
ГЛ:lЗIlОЙ щели. ' 

А. рнЬів, лобиовий кут; ЛОІШЬІЙ 
уго!!. 
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Angпst:1tіо, o~iв, І .• авушення; суже-
ние. . 

Апgпstіа, ае, І.. ВУ8ьке місце. ТІС
нота; узное l\leCTO, теснота. 

А. реlуїв, найвужче місце таза; са-
1\1Ое узкое место таза. 

AngtIstus,а, UЮ, тісний. ВУЗЬКl1I1; 
теснь[Й. у'ЗЮIЙ. 

АП]lсdопїn, ае, І.. відсутність по
чуття статевої насолоди; отсут
ствпе чувства полового наслажде

ння. 

Ап(Іl)уdгІспs,:1, пm, безводншї; без
ВОДНЬТ1Ї:. 

Ап(Іl)уиГІиl1т, і, n., ангідрид; аНГІІД-
рид. 

Ав(Щрlгорв, opis, безвологшї; без
влажньтЙ. 

An(11)ydrosїs, і9, f .• відсутність по
ТОВl!ділення; ОТСУТСТВІІе ПОТООТ

деления. 

Ani!lcHs, :1, НЮ, ПОДПllша ппрод

ЛІІвість, прп ЯНЇЙ параЗІІТ ціл
KO~l безфор:шшй; двойпое урод
СТП0, при І-\ОТОРО;\l параЗIIТ с()

в~ршеІШО 6ссфор:\!Сн. 
Апilj IlН111, і, П., анілін; ашІЛПН. 
Апіlisшпs, і, ш., аlIілі3~f; ашІЛИ3М. 
Ап Іша. ас, f., душа, повітря, да-

хаНІІЯ; душа, l30ЗДУХ, дыIаlше •. 
АпішаІ, B1is, П., тваРІша; ї-!ШВОТlюе_ 
А. fСlllїпіJ!НШ, са:'lllЩЯ; CaMl-iа. 
А. таsсаllПНll1, са;\lець; СU:\ІЄЦ. 
АнішіПіs, е, тпарш-шш1; i-юшотныIi.. 
Апіпншs, al1tis, ОЖІlВЛЯЮЧИЙ; ожив-

ляющиЙ. 
АllішііtlIS, а, нш s. vіупs, а, ПШ, 

»швш1; їЮlВоЙ. . 
АлЬні d:.'шіssіо, СУ:\І, С:\lУТОН; печаль, 

уныне •. 
АПІlllнm гссірсгс, прийти до памя'ті; 

очнуться. 

Апіоп, і, n., аніон; анион. 
Allїridi:1, ае, [., ві,:J;сутність раду Ж

но ї оболоюш; отс УТСТІЗlIе радуж
НОЙ оболочки. 

AniscIНIri:1, ас, [., анісхурія (апішу
рія), нетримання сечі; аНIlСХУрия 
(аНІІШУРllll), недержанне мочи. 

Anisoc іlгошіа, ае, і., неоднакове аа
барплення червоних нров 'яних 
тілець; неодинановая онрасна 

нраСНЬІХ НРОВЯНЬІХ телец: " _ . 



Anisochronia 

.Allisocllronla, ае, f., неодночасове 
схорочення шлуночнів серця; не
одновреillенвое сонраЩЄШl1е желу

дочхов сердца. 

Anisocoria, ае, f., різна велпчпна 
зіниць; раSЛllчная велпчина зрач
·НОВ. 

Anisocyt osis, is, f., різна веЛllЧІІна 
червоних нров' яних тілець; раз
ная величина нраСНЬІХ ХРОВЮІЬІХ 

телец. 

Апіsоmеtгіз, ае, f., неоднаховпїr зір 
обох очей; неОДИllановов з ренне 
обоих глаз. 

Апіsоtгоріз, ае, f., неоднанові оп
тичні властивості тіла в ріЗНІІХ 
напрлмнах; неодинаховwе оптп

чєсхие СВОЇ1ства тела в раЗНЬІХ 

нап равлєнпях. 

Апіsоtгорus, а, uш, апіsотроПІШЙ; 
анизотрошIы •. 

Апіsшп оffiсіпЮс, ганус; анпс. 
.Апkуlоыlрl1uгоI1,' і, П., зрощення 

віЛЬНIІХ нраїв повїх; сращеlше 
СВОООДНЬІХ храев век. 

АпІ{уlосlІіІіа, ас, f., зрощення губ; 
СРiJщеf1ие г~:б. 

АпІі) lo~\os~ou, Ї, П., ЗРОЩР-ННЯ ЯЗИ
ка з ДНОМ ротової ПОРОЖНИНИ; 
сращєние язьша с ДНОil! РОТОПОі1 
полости. 

Al1kylopoietI cus, п, ПШ, аннілопо-
етичниі1, йнніЛОТВОРНIlі1; анхи
~опозтичесниі1, аннилообразую
щиЙ. 

Ankylosis, is, f.. аннілоз, нерухо
мість суглоба; аннилоз, непод
вИЖНQCть с)"стапа. 

Аl1kуlоstоша, iitis, П., анхілостома, 
НРУГЛlll1 глист; аНЮlЛостома, хруг

лап глиста. 

А. duo,!enille, аНЮІЛОСТОil!а дванад-
цятипалої ЮІШЮ!; аНХlІлостома 

двенадцатиперстной ЮІШЮJ. 
Апl{уlоstошіu.sіS, iS, f., aHJ-\ілосто

міаз, ХlJOнічне стражд::шнл - зло
нк:сне недо J-\ fJiB 'П-ІЗнасліДОJ-\ на
явності хруглого глист' fI дванад

ЦНТlflJзлій ЮІшці: <lIlЮІЛостсмпаз .. 
ХРОLІПЧСС хос страдание - злоха

ЧССТІЗенно' l\I3ЛОl.рОВI1С-ІЗСJJЄД

СТllпе прсБЬJваЮІЯ Нf1уГЛОЙ глистЬІ 
n ДIJеШlДцатиперстной хишне. 
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Ankylotia, ае, і:, ~а~~Щ~~н~~;.ао~ніш
нього СЛУХОIJОГО проходу; зараще

нпе І~аРУіІШОГО слухового прохода. 

AnlryloticllS, 3, uш, аю,ЇЛО'ГllЧННЙ; 
аНІШЛОТІІчеСХІІЇІ. 

AnnexIYus, а, ПШ, той, щО ПРПЄДНУ
ЄТЬСЯ; п РІІСОСДIllІ ЛІСЩИ1~СЯ. 

Annis ~r[1,yis, стареЗНІІІІ, старий; пре-
стаРСЛЬІЙ. , 

Annosus, 3, uш, багатолітнїІЇ; ?lШО
голетншї. 

Апппl'Rгіs, с, ніЛЬЦСDI1ДЮІЇІ, І;ільце
подібншї; НОЛЬЦСВI1ДІІЬІЇІ., ·IЮЛЬЦЄ
подоGныl •. 

Ашшl<і 1 tIS, а; шп, ЕільцеВIІДНІІЇІ, 
нільцеподібншl (про ШЕіРllі ВIlСІІП
НІІ); ІїольцевLІдIlыlІ,' �-\ОJ1ьцеподоб
ньІІ1 (о xoH~Iыlx сьшлх). 

Аппнlпs, і, Ш., нільцє, обвідха; 
НОЛЬЦО, ободох. 

А. filirosus cUl'llis, q.іброзне J,ільце 
серцл; (fнБРОЗllое кольцо сердца . 

А. lшсшоггll0іU.:їl1s, ніЛЬЦСllодіGншї 
Еалох ІЗ ділшщі пі.J,хіДНlII,а 11 РІ] гє
l\10POЇ; �-юльцсо6разІІы�їЇ паЛJШ ІЗ об
ласти з~днего пгохода при Г~~lOpoe. 

А. in,;uillAlis (~ЬЙОllll nis) І X{CrI1HS, 
іпtсгппs, зопнішнє, Енутрішнє 
паХПІІІlllе нільце; на РУіНllое, пну
трєннее_ паХОІ30е кольцо. 

А. tушрап~ CHS, барабаНlIе нолєчно; 
барабан ное J-\олечхо. 

А. uшlJiliса lis, пуrшопе хільце; ПУ
почаое кольцо. 

АшltlS, і, Ш., ріх; год. 
АшНlUS, [1" ПІП, річнпй, щорічніІЙ; 

ГОДОПОЇІ, ежегодньтЙ. 
Апоduш, і, п. =.Апоdl1S, і, Ш., 

анод, ПОЗИТllВНIІЇІ полюс джерела 

ПОСТШIIОГО CTPY~IY; анод, положи

тельl·.ы;іi І:ОЛЮС ИСТО'IШlха посто

ЯlIllОГО тоха. 

Anotly CUS, а, uш, безболісний, боле-
заСПОl>іIЇЛJlВlJЇІ; бєзболезпешIыl •• 
болеутолmощиЙ. 

An()~sia, не, і., божевілля взагалі; 
ПОi\lсшательство Еообще. 

Anoestrum, і, П., періо;r спохаю в 
1~l1hJlj змін жіночих статеВIІХ ор

гані. 3: 'язаному з ~lіСЛЧНIІМ; пе
риод поноя n цихле I1Зlllенений 
жеНСХI1Х ПОЛОПЬІХ органов. св я

аанном с меСЯЧНЬІМИ. 



Апоlз. 

Anоіа, ае, І., недоумство; слабоумие. 
AnоmаІіа, ае, І., аномалія, ненормаль

ність, неп раВІІльність; аномалпя, 
нено rмальпость, пеправпльность. 

Anoma1us, :1, uш, неправильний; 
неп РI1.ВИЛЬІІЬІЙ. 

Апошрhаlнs, а, uш, безпупковпй; 
беЗПУПОЧНЬІіі. 

Апопусl1іа, ае, f. s. Anonycllosis, is, f" 
аноніх-іл(оз), відсутність нігтів; 
aHOHl1X-ИЯ(ОЗ), отсутствие ногтеЙ. 

Апопушus, :1, uш s. іппошіпаtus, 
:1, uш, безіменнйй; беЗЬІI\1ЯННЬІЙ. 

Al1ophelcs, ів, 1) шкідливпй, 2) ок
ремий вид комарів - переносни
ків малярії; 1) вредньвl, 2) осо
Бый вид комаров - переносчиков 
малярии. 

Апорlltlшlmіа, ае, f., анофтальмія, 
безокість ; анофтальмия, отсутст
вие глаз. 

Апорl1tlиlшus, а, uш, безокпй; без
глазЬІЙ. 

Anopsia, ае, f., анопсія, неділння 
сітківки; анопсия, бездействие 
сетчатии. 

АПОI'сlІіа, ае, f. = Апогсllідіа, ае, f., 
ПРlIродж~на відсутність яєчок; 
врожденное отсутствие яичек. 

АПОI'схіа, ае, f., анорексія, відсут
ність апетиту; анореКСllЯ, отсут-
СТВlІе аппетита. . 

Anorgan: CHS, а, uш,' неорганічний; 
нео /JгаІІlIческиЙ. 

АПОІ'шаІіs, е, анормальнпй, непор-
l\Іальний; анормальныl, нен ор-
М,ШЬНЬІЙ. 

Anоsшіа, ае, f., аносмія, недостатній 
нюх; аНОСМІІЯ , llедостаточное обо
няние. 

AnossetJs, а, пm, безf.\ОСТИЙ, без
кіс гковий; бескостньвl. 

АПОStбsїS, ів, f., аностоз; аностоз. 
Al1ox,lcmia, ае, f., аноксемія, недо

статність кисню ІЗ ирові; аноксе
l\ШЯ, недостаточность КlIслорода в 

крови. 

Ansa, ае, І., петля; петля. 
А. llypoglossi, петля під 'язикового 

Hep~a; ~е:ля под'ья3ы�ногоo нерва. 
А. lentlcularlS, [ІУЧОК волокон соче

вицеподіоного тіла; пучок воло
кон чечевицеОбразного' тела. 

40 Anteyersio uteri 

А. uterlna, маткова петля; l\·атоtщаl1 
петля. 

Лпsегlпus, а, иm, ГУСЯЧПЙ; ГУСl1НЬІЙ. 
Ant - (в СКЛ. словах) проти - ; про

ТІШ0 - • 
AI1ta~lda, огиm, п. рІ., ПРОТИRІІслотні 

засоби; протІшоюІслотныIe сред

ства. 

Antag'ol1ismus, і, .т., антагонізм. 
боротьба протилежних сил; анта
гоннзм, борьба ПРОТlIВОПОЛОЖ
НЬІХ сил. 

Antaphrod~sHica, огит, П. рІ. (гете
dia), протипохітливі засоби; про
тивопохотныIe средства. 

АпtеЬгасl1іпm, і, П., передпліччя; 
п редплечие. 

АпtссёdСIlS, nt в, попередній; пред-
шест:: ующиЙ. ., 

.Antccнrvatio utcri, легкий перегин 
матки вперед; легкий персгиб 
маТЮІ вперед. 

АпtсПхаtiо пtсгі, прпшивапп'я !\1'\ТRИ. 
нахиленої назад, до передньої 
стіНЮІ живота; ПРПШlIвание матки, 
наклоненной назад, н переднеїI 
стенн:е живота. 

Antcflexio, бпїs, f., перегпн напе
ред; перегиб вперед. 

А. uteri, перегин l\IаТІЛІ наперед; пе
региб ~1аТЮІ вперед. 

Antcpi1cptica, БГПШ, П. рІ. (гemedia). 
засоби проти епілепсії; средства 
против апилепсии. 

Antepositio, бпіs, f.. антеПО3ІІція; 
антепозиция. 

А. пtСI'і, псре:\1Їщення маТЮІ наперед; 
перемещенпе маТЮІ вперед. 

Allterior, їпs, переднШ; переДЮІЙ. 
Anterolatcr<i.lis, е, передньобічний; 

переднебоковоЙ. 
Anteroparict<ilis, е, передньотім'я-

ний; пе реднетеменноЙ. . 
Апtегогаdїспl<ігіs, е, переДНЬОRорін

цевшU~ переднекореШRОВЬІЙ. 
Апtепtеrіппs, а, uш, передматковпй; 

п редма ТОЧНЬІЙ. 
Antevcl'sio, бпіs, І., антеверсія; ан

теверсия. _ 
А. u trri (:;гауі di), нахиляння матни 

(вагітної) наперед, без її пере
гину; наRлонение матни (бере
менной) вперед, без ее перегиба. 
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АJ:lthёliх, Icis, і., протизанруток 
вушної раковини; противозаВІІТОК 
ушной раКОВИНЬІ. ' 

Anthelminthlca, ОГllШ, П.рІ. (remedia). 
глистогінні засоби; ,глистогонньrе 
средства. 

'Antbema, iitis, п., висппка (шкірна); 
СЬШЬ (кожная). 

Antllracosїs; is, f., антракоз, підкла
дання частинок вугілля в тка
НІшах організму; антракоз, отло
жение частиц угля в тканях ор

ганизма. 

Anthracosus, а, uш, СІІбірковий; 
сибироязвеННЬІЙ. 

Antllrasolum, і, П., антразол; ан
ТР:lЗОЛ. 

Antllrax, acis, П., антранс, сибірка; 
антракс, сибирска,j язва. 

Апtllгороіdспs, а, uш, антропоїдний, 
JIIоднноподібний; аНТРОПОИДНЬІЙ, 
человекооб раЗНЬІЙ. 

AntllropoIogia, ас, і., антропологія, 
наука про людину; антропология, 

наук§). о человеке. 

Antllropomctria, ас, f., антропометрія, 
вимї РЮІ3ання JjЮДСЬКОГО тіла; ант
ропометрия, измерение человече

СІЮГО тела. 

Апtllгорорlш~іа, ае, f., людожеРСТВQ; 
ЛЮ..1.0едство. 

A.ntbr~pos, і, т., людина; чело
вен. 

Antllydl'Op! са, огuш, п. рІ. (remedia), 
засоби проти водянки; средства 

ПРОТИВ водянки. 

AntllydrotIcus, а, uш, ПРОТlIПОТОВИЙ; 
п І>ОТИВОПОТОВОЙ. 

Antllystcrlca, огuш, п. рІ. (remedia), 
засоби проти істерії; средства 
ПРОТИВ истерии. 

Anti (в скл, словах). проти - ; 
ПРОТИВО -. 

Antianaphylaxїa, ае, f" антпанафі
лаксия' антианафилаксия. , -

Апtіаsthmаttспs, а. uш, антпастма-

Тl1ЧНИ.й· ант l!астматичесниЙ. 
AntiblenOr~llagIca, огuш, п. pl. (гете

d іа), засоби, що ЗМt!НШУЮТЬ ви
ділення гною; cpe.u;CTBa" умень

шающие отделєние гноя. 

Antїblennorrholcus, а, иm, антиблено
ройний; антибленороЙн~Й. 

Ап ti febriI1a 

Antibracllium, і, п. = АпtеЬгасhїпш . .' , 1, п., передпЛІЧЧЯ; предплечье. 

Anticatodum, і, п., аНТlIкатод; анти
катод. 

АпtіСhУШОSJППШ, і, n., ПРОТIIСIlЧУГ, 
ПРОТl1фермент сичуга; ПРОТIIВОС~
ЧУГ, 'проти вофеРi\lент СЬІчуга. 

Anticipatio, ollis, і., поредбачення; 
п редвосхищение. 

АпtісопvпlsJvа, огит, п. pl. s. Апtі
sраSШОdlса, огиш, п. pl. (remedia), 
аНТlIспаЗ;\IОДlIна, ПРОТІІсудорожні 

васоби; антиспаЗ;\ІОДІша, п РОТІІ
ВОСУДОрОЖlIЬІе средства. 

Anticorp; га, UШ, п. рІ., антитіла; 
антитела. 

Апt1СUS, а,. пш, передній; передний. 
Апtісуtоtохіпнш, і, П., ,аНТПЦllТОТО
. кспн; антицитотоксин. 

Antidiabet1 са, Оl'ПШ, п. pl. (remedia), 
п РОТllдіабетичні засоби; п РОТlIВО
диаб_СТІ1чеСlше средства. 

Antidinjca, огпш, п. pl. (remcdia), 
засоби проти 8апаl\lОlJочення; 
средства против голопокружения. 

АпtіdоtіSlllПS, і, т., аНТlIДОТllЗМ, про
тида ча; аНТІ1ДОТІІЗ;\I, п РОТІ1І30да ча. 

AntіdоtШl1, і, n., протиотрута; про
тивоядие. 

А. arsen~ci, 1\Нlш'пкова протиотрута; 
п РОТlІвОПДІІе ПРОТІІВ 1\lЬІшьяка. 

Antidrotlca, огшп, п. pl. (remedia), 
п РОТlIпотові засоби; п РОТIlВОПОТQ
ВЬІе сре..дства. 

Antidyscratica, огuш, п. рІ. s. АНе
гаПtїа, іuш, п. pl. (remedia), змі
нюючі ліни; ІІзменяющие ленар

ства . 
.AlltidysentcrJca, огпш, п. рІ. (гете

dia), засоБІІ проти ДИ8єштерії; 
средства _против Дllзентерии. 

Апtіdуsспtегіспs, а, ШП, антидизен
теріllЮф; аНТНДIlзентери!1НЬІЙ. 

Anticpi1ept1ca, огиш, п. рІ. (гете-
dia), засоби проти епілепсії; 
средс_тва ПРОТПВ зпилепспи. 

Antierot1ca, QГПШ, п. рІ. = Апа
рhгоdіsі:їса,о'гпш, п. pl. (remedia), 
ПРОТІшохітливі засоби; противо
похотныIe средства. 

Antifebrilia, огuш, п. pl. (remedia), 
жарознижуючі засоби; жаропони~ 
жающие средства. 
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Апtifеьгluuш, і, п. s. Асеtftпilіdшп, 
і, П., антифебрин, ацетаюл1Д; 
антпфебри!!. ацетанилид. 

Апtifегшсutаtіva, огит, п. рІ. (ге
media), ПРОТІІбродильні засоби; 
ПРОТІІІзоБРОДИЛЬНЬІе средства. 

AntifсгmеlltllШ, і, п., антифермент; 
антифермент. 

Antifixator, oris, т., антифінсатор; 
аНТИф..!.lНсатор. 

АпtifоГШіпПШ, і, п., антиформін; 
антифЬРМІІН. 

Antigcl1otllcrapia, ае, і., аНТІІгеноте
рапіR; антигенотераШIR. 

Аl1tigСllUШ, і, П., тіло (або отрута), 
що вrlНЛІІнає в органіЗl\lі утво
рюваЮ-IR ПРОТІІтіла (або протиот
рути); тело (НЛІІ лд), ВЬІзьшающее 
в организ;-.re образоваНИG проти
вотела (І!.. ли п РОТІІВОRДШІ). 

Апtіg-Оllоггhоіснs, а, шп, аПТІІГОІІО
роІ1ннй; ?НТНГОНОРОllншї. 

АпtilшсшоlуtIспs, а, ШЛ, антиге;\Іолі
ТIIЧШlй; аНТІІге:\lOЛIlТlIчесюпї. 

Апtillсlшіпtlliса, оI'UШ, п. рІ. (ге
media), ПРОТІІГЛІІсні засоби; про
ТlIIЗОГ Л IICTljbre средства. 

Апtillсlшіlltllісus, а, UШ, ПРОТИГЛІІ
сннІ1; протІ1воглIIстныl •. 

АпtіlеРІ·оlпш, і, П., аПТ!lлепрол; аНТIІ
леп рол. 

АlltilllсtlСПS, а, Пll1, антплюеТІІЧНШЇ; 
аНТlIлюзтичеСЮІЙ: 

Апtіш'- га, ОГПll1, п. рІ., симетричні 
половшш тіла; СИМ;\lеТРІ1чесюrе 
ПОЛСВl1ньr тела. 

Апtiшісгuы1 са, огuш, п. рІ. (гете
dia), аНТН:llіНРОбні, протІІгI!нлыli 
засоби; аНТШlИнроБНЬІе, ПРОТИВО
гнІІлостныle средства. 

Аl1tіпнmіuш, і, П., антимоній; анти
МОНШ), ~cypЬMa. 

Апt;псрlll'it: cus, а, ПШ, аНТІІнефрп
ТIІЧНІ!...І1; аНТІІнефрптичеснпЙ. 

АпtіПСГVіППШ, і, п., антинервін; ан
Тlшервпн. 

Allti?curalgrca, огпm, п. рІ. (гете
dla), болезаспоніІ1ливі заСОби· бо-, 
ле,J'СlІОl-\аlшающие средства. 

АпtіоепгН;сus, а, uш, антпневрп
;ll lшш1; аНТІІнеВРПТlIчеснпЙ. 

Antiuc,lcmatiens, entis, протпнабря-
110ВIІ й; п ротивоотеЧIIЬІЙ. 
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Antiopllidlca, огшn, п. рІ., аасоби 
проти зміїної отрути; средства 
против З~lешІОГО яда. 

Antip::lllcreat::iclls, а, UШ, аНТІІпаннре
атнчншї; антипанкреаТIlчеСЮIl1:. 

Antiparasitfca, огню, п. рІ. (гe~B
dia), засоБІІ проти параЗИТІВ; 
средства против паразитов. 

Апtірш·аsitlСllS, . а, иll1, антнпарази
тичншї; аНТІ1параЗlIтичеСli~IЙ. 

Alltipatllia, ае, f., аНТІІпаТІЯ, . не
свіДОl\lе почуття огиди,. HeCB~ДOMa 
ворожість; антппатия, безотч':Т
ное чувство отвращеШIR, бессоз
нательнаR враждебность. 

АпtіРСІ'fгіпgСІ1S, спtіs, 1) ПРОТІІлам
ЮІ1Ї, 2) засіб проти одного виду 
бантсрil1, що ВlШШ'ІШrcть газо
ву гангрену; 1) ПРОТИUОЛОМliИЙ, 
2) средство протнв ОДНОГО вида 

бантерий, ВЬІ3ьrвающих газовую 

гангрену:... 

AlltilJCl'istaltica, ае, і., аПТІІпеРIlсталь
'пша, ЗВОРОТІшіі рух КIlШОН; анти

пеРIlстальтина, обратное движение 
ЮІШОК. 

AntipIllo~'istТCft, огпш, п. рІ. (гете
dia), проти::запальні засоб!І; про
тппоrзоспалIІтGльныIe средства. 

АпtірlllоgіstIспs, а, иll1, протиза
пальшrй; п ротlшоuоспалительныl •. 

Апtірlllоgоsїs, is, f., протизапальне . 
лінуваННR; ПОТІшовоспаЛІ1тельное 
лечение. 

Alltiprostuta, ае, і., додатнова Ну
перова ~алоза; добавочнаR Ну
пероrза железа. 

Апtiргпгіgіllоsа, огпm, п. рІ. (·ге
media), засоби, що 8аспоноюють 
свербллчну; средства, утоллЮщне 
зуд. _ 

Апtірutгj da, огнm, п. рІ. (remedia), 
п РОТIІГНlIльні засоби; противогни
лостньrе средства. 

Апtіругеsіs, is, f., аПТІІпірез; ал
ТlJПИР~З. 

Alltipyrctica, огнш, п. рІ. (remed:a), 
протигаРRчнові, жарознижуючі 
засоби; противолlIхорадочныI,' жа-

ропон!.шшющие средства. . . 
АпtіругеИсus, а, UШ, антишретич

ний, протигаРRЧНОВНЙ; антипире
тичесюrй, противолихо раДОЧlt'l>lЙ. 
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Antipyrlnum, і, п., антипірин; ан
ТИПИрl!.Н. 

Antirachiticus, а, uш, антпрахіТIIЧ
. ний; аІLТІІраХlIтнчеСlшfl. 

Апtlгllеппшtiса, огпш, п. рІ. (гете
dia), протиреВ~ІаТІІчні засоби; про
:lшореВМ~Тllчесние средства. 

Аutll'llеппшtiсus, 3., UШ, антиревма
тичний; антпреВl\штичесниЙ. 

Alltisca'biosn., огuш, п. рІ. (remedia), 
засоБІ'1 проти НОРОСТИ; (редства 
против чесотни. 

Апtisсагlаtіпоsus, а, ПШ, антиснар
латиноз':!ий; антиснарлаТlfнОЗНЬІЙ. 

-АпtіsсогЬпtіСllS, а, UШ, аНТІІЦННГОТ
ний; антнц hІНГОТНЬІЙ. 

Anlis~roplltllosn., огпш, п. рІ. (ге-
media), протизолотушні засоби; 
прот~возолотушныe средства. 

Antiseptica, ОГПll1, п. рl-. (remedia), 
антисеПТІІчні засоби; аПТllсепти
чесю,!,е средства. 

Апtіsерtїспs, 3., ПІП, антпсеПТИЧНІ1Й; 
антисептичесниЙ. 

Апtіsегпш, і,. п., ПРОТllсироватка; 
противос.,!>шоротна. ' 

АlltіSР,lsшn.tіспs, а, шп, протисудо-
РОЖНІІU, ПрОТІІКОрЧОВИЙ; ПРОТИ-

ВОСУДОРОЖНЬІЙ. 
АпtіSРJ.sшоdІсn., огпш, п. рІ. (гете

dia), протисудорожні засобп; про
ТИВОСУДОР_ОЖНЬІ~ средства. 

АпtisушраtllїСUS, а, UШ, І1РОТИСПМ
паТІ. чнн:!!; п РОТИВОСИi\lпатичесниЙ. 

Antisypllilitlca, огпш, п. pl. (гете
dia), ПРОТllспфіліТIlчні засоби; про
ТІІВОСПфИЛlIтичеснне средства. 

Апtitllrпаг, гі8, п., виступ на до
JlOHi, утворюваний м 'яз~ми мі
ЗІІI1ЦЯ; DЬІСТУП на ладони, обра
зуемьп1: l\;ЬІшцами мизинца. 

Antithrsi8, і8, і., антитезис, ПРОТИ
положення ; антитезис, п РОТI1ВОПО

ложеніІе. 
Antitoxlcus, а, uш, аНТlIТОНСИЧНИЙ; 

аНТІІТОНСlIчесниЙ. 
AntitОХІDПШ, і, п., протиотрута; 

п РОТІІDоядие. 

Antitragu8, і, т., ПРОТlШ"8елон вуш
ної рановини ; ПРОТИDонозелон уш
НОЙ раlювины�. 

Antitгошl>iппш, і, п., аНТllтромбін; 
антитромбин. 
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1-\ntіtГУР8Тпum, і, п., аНТИТРППСПll; 
аНТl1ТРІШQИН. J 

AntitLl~CrctIlil1tIm, ї, п., аНТІІтубср
нулlН; аНТlIтубернулнн. 

AntituberculostI8, а, шп, антнту6ср
нульоаншї; антlІтубернулезны�і.. 

Antitypl10SLlS, а, uш, аНТI1ТИфОЗНllіі; 
аНТlI],lIфОЗНЬІІ1. 

Antitypica, огнш, п. рІ. (rcmedia), 
засоби проти ТИПОВО ПСРС~lігI\lIllХ 
ЯВІІЩ ХІ30роби, особлиlЗО малнГ'її; 
средства ПРОТІID ТІШII'lНО пере~lе

жающихся явлений болеани, осо
бенно маЛЯРНІІ. 

Апtіvсв5l1Шll, і, п., СПРОІ3аТІ-\а ПРОТІІ 
змі Їно ї ОТРУТІ1; сьшоротна против 
ЗМСІІНОГО нда. 

AntivIftlS, і, п., аНТІІвірус; а НТІІІ3 І! рус. 
Antodolltal;Tca, ОI'Шll, п. I~l., засоби 

проти зубного болю; СРС;::І;ства про
Т!ІВ зуб ной боли. 

Antrectolllia, ас, і., раД!ІІ-\альна опера
ція ВIІ;::І.алеllНЯ ністон Ill'рСД.Lі'l'Р 'іІ 
COCHOBIIДHOГO ІІаростна Прll ШИРО

КО?!У ГlIіЙНО:\ІУ ураЖСllllі СС!-,ед
нього вуха; раДIІІ,аЛhllан ОlJера

ЦІІЯ удалеІІІ1Я НОСТСІІ 1I реддl' С/, ІІН 

сосцсшцного от ростка ПРІІ оGllШР
НО?І ГНОЙНОі\1 поражеН!lН сред.него 

y~a. 

Апtl'Ї tis dil ~ {3.IlS, запалення з роз
ширенню! додаТl-\ОІ3lIХ ІІОРОЖШШ 

носа; ВОС,ІаЛСНllе с раСШЩJен \Іем 

ПРlIдаТО'lНЬІХ полостей носа. 
Antroc~le, cs, і., Сl\упчення ріЦIlНИ в 

Гай~юровій порожшшї; СКОП
ленне i-ЮЩl\ОСТИ в Гай:\юровоl1 110-
лости. 

Апtгорll(ГШП, і, п., ГНУЧЮllї мета
ЛЇ'ІІШЙ буж, внрПТШї ліl-\аРСЬhОЮ 
масою, що П.lаuиться при TCl\ll1e
ратурі тіла; гиБЮllІмета:ілнчеСl-\I1І1 
буж, ПОl-\РЬІТЬJJЇ леЕарстuенной мас
сой, плавлщейся при те~1ПераТ'уре 

тела. 

AnthrupomorpllislllHS, і, т., антро
ПО~10rфі3l\І; аНТРОПО~ЮРфIlЗМ. 

Апtгоsсорїпш, і, П., iHcT)JYMeHT для 
огляду Гаї1l\ЮРОВОЇ ПОРОЖНИНИ; НН
CTPYl\teHT для ос?ютра Гайморо
вой полости. 

Antrotolllia, ае, і., антротомія, роо
нриття наповнених r:llОЄl\1 нлітои 
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СОСНОВІІДного паростна і апtгшn 
tуmраПl еuш; аНТРОТОi\lИЯ, ВСКРЬІ
тне наПОЛ!-lеннЬІХ гноем нлеток сос
цечидного отростка и antrum 
tушрапlсuт. 

Аl1tГШll, і, п., печера; пещера. 
А. Higllm~ гі, Гайморова ПОРОЖНІІна, 

верхньощелепова пазуха; Гаймо
рова полость, l:ерхнечелюстная па

зуха. 

А. пшstоі(lепт, порожнина в соско
видному паростну ВІІСНОВОЇ кі
СТНІІ; полость В сосцевидном от

ростне височной кости. 
А. руlогІ еит, суміжна з пілорусом 

частина шлунка; пограНlIчная с 

ПРlIвраРШКО~1 часть желудка. 

А. tympan~ епт, барабанна ПОРОЖ
нина; барабанная полость. 

АпШt-sіs, is, f. = Апнгіа, ае, І., 
анурія, відсутність сечі; анурия, 
ОТСУТСТВІІе мочи. 

Ап tIS, і, т., анальний отві р, задній 
прохід; анальное отверстие, зад

ний проход. 
А. ргасtегпаtшіПіs, ПРОТІІПРИРОДНПЙ 

ві,J,хі;:щ ик; п ротпвоестественныl1 
заДІШЙ проход. 

А. ргасtегпаtПГJlіs vaginiilis, ненор
мальниЇІ вагінальний відхідник; 
п ротппоестєствеш-Іыlй влагаЛИЩНЬІЙ 
задний проход. 

Аппs, пs, f., стара (жінка); старая 
женщина. 

Anxictas, atis, І., туга, нудьга; тос
ка. 

Апуdгаешіа, ае, f., зменшення вОД
них та СОЛЬОВІІХ складових ча

С;НН крові через згущення 11 
ВІД втрати води або при хлорозі; 
уменьшеНІІе ВОДНЬІХ 11 солеВЬІХ 

состаВНЬІХ частей нрови вслед

ствне сгущения ее от потера 

ВОДЬІ или при хлорозе. 

Aorta, ае, І., аорта; аорта. 
А. аsсепdепs, ВlIсхідна аорта; вос

ходящая аорта., 

А. аbllошіп~їlis, черевна аорта; брюш
пая аорта. 

А. eseendens, низхідна аорта; нис-
ходящая аорта. 

А. th::> a~dlis = А. thoracIea, грудна 
аорта, грудная аорта. 

Apertura inferior 

AortaIgia, ае, І.,. аорталгія; аортал
гия. 

Aort]cus, 3, 11Ш, аортальний, належ
ниЇІ до аорти; аортаЛЬНЬІЙ, отно
сящиЇІСЯ к аорте. 

Aortltis, tIdis, І., аортит, запалення 
аорти (переважно сифі.ТJіТllЧНІІЙ 
аортит); аортит, воспаление аор
ТЬІ (преИі\lущественно СИфf1ЛИТИ
ческий аортит). 

Aortoptosjs, is, f., аортоптоз, опу
щення аорти; аОРТОІІТОЗ, опуще

ние аорты1. 

Aortosclerosis, is, f., аортосклероз, 
склерозаорти;аортосклероз, скле-

роз aopTы. . . 
Aparnt])yreosis, is, f., розлад через 

ослаблення функцій п РИЩIlТОВIІД
НИХ залоз; раССТРОl1СТІ30 І3след
СТІ3не поншкеНIІЯ функций оно
ЛОЩНТОВIIДНЬІХ желез. 

АраОйа, ае, f., апатія, байдужість; 
аП~ТI1Я, равнодушие. 

Apath' СПS, а, uш, апатичний, бай
ДУЖИЙ, в'ялий; апаТlIЧНЬІЇ1, безу
частны� Й, ВЯЛЬІЙ, раВІІОДУШІІЬІЙ. 

Apat11Ogrncs, is, апаТОГСННIІЙ, не-
хвороботворний; апатогенныl,. не
болезвеТВОРНЬІЙ. 

АреРБіа, ае, f., слабне траІ3лення; 
СЛ;:J.бое_ [llIщсварение. 

Арегіо, іге, виявляти, 8наХОДІ1ТИ; 
ВЬІЯ~ЛЯТЬ, обнаруашвать. 

Aperiod1ctlS, а, Шll, неперіОДІІЧНИЙ; 
неІ!еРІ!одическиЙ. 

Ape[·iti va, о['шп, п. рІ. (remedia), 
реЧОВIlIШ, що відновлюють виді
леНІІЯ, себто проносні, жовчогін
ні, сечогінні та ін. ; вещества, 
восстанаВЛIlІ3аЮЩll8 ВЬІДеление, 

т. е. слабlIтеЛЬНЬІе, il\елчегонныl,. 
мочеГОНІIЬІе и др. 

Apcrtнra, ас, і .. , апертура, отвір; 
апертура, отверстие. 

А. extcrna а(llшс!llIсtus сосll1еае, уе
stіЬпli, зовнішній отвір водо
проподу завитки, переддвер' я; 
внешнее отверстие водопровода 

улиткп, преддвеРIlЯ. 

А. іпfегіог, superior canaliculi tym
раПlсі, ншкній. верхній отвір бара
банного нанальця; НШІ\нее, верхнее 

отверстие барабанного І\анальца. 
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A~' lateralis, шеdіапа ventriculi quar
ti, бо:ковий, серединний отвір ІУ 
шлуночна; бо новое, срединное от
верстие IV жєлудочна. 

А. piriformis, грушовидний отвір; 
грушевндное отверстие. 

А. реlУів іпУсгіог, Sllpcrior, нижній, 
верхній отвір малого таза; ниж
нее, верхнее отверстие малого 

таза. • 
А. sіпus frontalis, spl1enoidalis, от

вір лобної, основної порожнини; 
отверстие лобной, основной по
лости. 

А. spнгia canalis Fal1opii, ложний 
отвір Фаллопі.йова каналу; лож
ное отверстие ФаЛЛОIlиева ка
нала. 

А. Бllрегіог сауі axilE'iris, верхній 
отвір пахвової ямки; верхнее от
веrсп!е подмы1ечнойй впаДИНЬІ. 

А. tlloracis іl1Іегіог, sllpcrior, НИЖ
Hil

v
l, верхній отвір грудної нліт

ЮІ; нижнее верхнее отверстие 

грудной нлетни. 
А. tушрап; са сапаliспli cl10rdae tуш

раnі, отвір барабанного на
нальця для барабанної струни; 
отверстие барабанного канальца 

для барабанной СТРУНН. 
Арегtпs, а, НШ, від:критий, розплю

щений (про очі); ОТКРЬІТЬІЙ. 
Арех, ]сіБ, т., верхівна; верхушна. 
Apba~ia, ае, і., афагія, неспромож

ність ковтати; афаГІІЯ, неспособ
ность глотать. 

Aphakia, ае, і., відсутність :кришта
лика; отсутствие хрусташша. . 

Aphalangiiisis, is, і., втрата пальцІВ 
на руках і ногах, u:оБЛIlВО при 
лроказі; потеря І,альцев, на 
ру:ках и ногах, осоБЄI.l[Q при про
назв. 

Aphnsia, ае, і., афазія, пов~а або 
часткова втрата здаТНОСТІ гово

рп:ти чи розуміти MOUY; по~ная 
или частичная утрата спосооно

СТИ говорить или понимать речь. 
Aphcmaesthesia, ае, і., порушення 

СПРИЙМdІШЯ слів, словесна слі
пота та глухота; нарушение ВОС
приятип слов, словесная слепо-

1'а и глухота. 
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ApllOuia, ае, і., афонія, втрата го
лосу, беззвучність його; афония, 
потеря голоса, беззвучность его. 

ApIlunus, а, uш, безголосий; без
ГОЛОСНЙ. 

Aphosis, iS, і., афоз, суб'єктивне 
зорове відчуття через відсутність 
або ЗІПшнення світла; афоз, суб'Ь
е:ктивное зрнтельное ощущеНІІе 

вследствие отеутствия или иече

зання света. 

Aphrasia, ае, і., афразія, розлад 
МОВИ через хвороБЛІІві уявлення; 
афразия, . расстройство речи вслед
ствпе болезнеШІЬІХ представлений. 

Apllro<lisia, ае, f., хвороuл!шо під
вищене статеве прагнення; болез
ненно повыIеІ-IIlоеe половое влє

чеШІЄ. 

Apl1rodisHica, огит, n. рІ. (remedia), 
засоби, що збуджують ст~тевий 
потяг; средства, возбуждающие 
половое влечение. 

АрІltlше, агнm, !. рІ., афти, дрібні 
сірожовті БЛЯШ:КIl з червоною об
відкою на елпзовїй рота; афТЬІ, 
мел:кие серожеJIТЬІе бляшни с 
HpaCHO~ каймою на СJ!ИЗIlСТОІЇ рта. 

А. epizoot1cae s. ресогіпае, ящур, 
рильно:копптна хвороба, що перей
шла на людину; ящур, РЬ1Льно

КОПЬІтная болезнь, перешедшая 

на челове:ка. 

А. ind1cae s. troplcae, хронічна 
тропічна хвороба з ураженням 
рота та упертими проносами; 

тропичесная болєзнь с пораже
нием рта и упорньІМИ поносами. 

Aplltllenxia, ае, і., порушення здат
ності ВИМОВЛЯТИ розчленовані зву
:ки; нарушение способности произ
носить членораздельныIe 8ВУ:КИ .. 

АрhtllOпgіа, ае, і., розлад мови: 
ножна спроба говорити призво
дить ДО тонічних та :клонічних 
судорог в ділянці під'язикового 
та лицевого нервів; расстройство 
речи: наждая ПОПЬІт:ка говорить 

ведет :к тоничесним и :КЛОllиче
Сz.>ИМ судорогам в области под'Ья-
8ЬІЧНОГО И лицевого нервов. 

Aphthophyton, і, n •• ІІліснявна; МО" 
JIочница~ 
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АрісаІіз, е, верхішювий; верхушеq~ 
НЬТЙ. 

Арїс] tis, tT діз, І., апіцит, запалення 
легеневої верхіВНІІ; аШІЦІІТ,ВОС
П~Л\!ІІ не легочноіі верхушии. 

Арісоl ~ sis, із, {., відоиремлення ле
геневої веrхівии від зрощення; 
отделенпе легочной верхушrш от 
сrащениЙ. 

Аріспl<їtus, n, 11т, иолючий; иолю
ЧИЙ. 

.Аріll('nlisшus, І, т., відсутність ШІІШ
І,ОВТlДноі заЛОЗIl або її внутріш
ньої сеиреції; отсутствие ШІІШ
НОI3IJДIlОЙ желеЗЬІ или ее внут

ренней сеиреции. 
АІ)ituitагіsшus, ї, т., відсутність 

п рп.:\атна !\ІОЗИУ або його вн УТlJіш
ньої ce�-\реції; отсутствие прп
даТІ-\а мозга или его внутреНllей: 
сеир~цпи. 

AplaJ1at~cus, :1, 11Ш, що усував сфе
ричну аберацію ПРОі\lенів; устра
IIЯЮЩIlЙ сq;ерl1чесную аберрацшо 
лучей. 

Арlarшtiо, опіs, І., сплощення; упло
щение. 

Aplasia, ае, І., аплазія, недорозви
тон; аплазия, недораЗВИТllе. 

А. оупгі огшп, недорозвитон ЯЄЧНІІ-
нів; недораЗВІ1ТlIе mIЧНІІИОВ. 

Aplestia, ае, і., патологічне знни
нення почуття СIlтості, часто з 
наступною поліфагіє:ю; патоЛо
ГТІчеСІ,ое исчезнопение чувства 

CbJTOCTII, часто споследующей 
ПОЛl!фагиеЙ. 

АРIlСlluшt6sіs, is, І. = Atelectasis, 
із, С, ателеІ-\таз, спадання леге-, 
нія; ат~леита::<, спадеIJ не JJеГЮIХ. 

Aput'tli1lin, :11', f , віцсутвість легенів; 
отсутствие легиих. 

Арпоё, es, с, 8нное, відсу'Т'ність 
ДllхаЛЬНIIХ рухів (н;шр., при на
сиченні крові ииснем у плода 
в утробі матері Й т. іп.); апноз, 
отсутствие дихання (напр., при 
насыlениии НРОВIl ЮІСЛОРОДОМ У 
плода _ ~ у:гробе матери и т. д.). 

Apocamncsls, IS, с., ХІ30робшща втома; 
болезне!:lное утомление. 

Аросаtlшгtjсus, а., .UШ, проносний; 
проноснЬІй. с • 
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АроdешіаІ~іа.t ае, С., праrнення ДО 
8~фІИ місця; страсть и перемене 
места. 

Apodia, ае, І., відсутність ніг; от
сутствпе ног. 

Ароlагіз, е, беЗПОЛЯРНlIЙ; бесполяр
НЬІЙ. _ 

АрошогрІlіпum.. і, п., аПОl\lорфін; 
аПО1\ЮРфин. 

Аропеигоsіs, із, І., апоневроз, су
хожильна плаСТІІниа, плосиий ШИ
роний сухожилои; апоневроз, су

ХОЖllльная плаСТИlша, плосиое 

!ПП роное сухожплие. 

А. раlш~гіs, plalltaris, ДОЛОННИЙ, пі
ДОШОВІШЙ апоневроз; ладонньШ, 
подошпеННЬІЙ апоневроз. 

А. musculi obI!qui аЬdошlпіs cxter
лі, СУХОЖlIльна плаСТІІнна . зов
нішнього носого l\I'яза живота; 
СУХОifшльная плаСТІІниа паружной 
І-іОСОЙ мьrШЦЬІ живота. 

АровснгоН спs, а, ош, апоневротпч
НИЙ, СУХОЖИЛЬНИЙ; апонеІ3РОТИ
чеСЮІЇІ, СУХОЖИЛЬНЬІЙ. . 

Aponcorotomia, ае, і., апонеІ3РОТО
мія, розріs::шня апоневрозу; апо
неІ3РОТО~lПЯ, рассечеНlIе апонев

роза. 

Apol'll)'sis, із, І., апофіз, паростои; 
;шофиз, отростои. 

ApoplcctIcos, а, ШП, апоплектичний; 
апоплентичесииЙ. 

Арорlесtifогп;іs, е, апоплеитпформ-
ІШЙ; аІІоплентиформвЬІЙ. 

АрорlСХЇ[l, ае, і., апопленсія, иро
ВОRИЛИВ у ГОЛОВНlIЙ мозои, апоп

леІ-\СIIЧНlIЙ удар; апоплеНСlIЯ, �-іРО
ВОIІзлиянне І3 ГОЛОВІ-ЮЙ ?ІlOЗГ, апоп

леНСИ_'IЄСЮІЙ удар. 

А. attoni ta, аl10плекспчнпй удар, 
від яного хворий раптово падає 
і майже зараз вмирає; апоплеиси
чеСЮlll удар, от ноторого боль.
ной внезапно падает и почти 
сеЙ~ІаС же· умирает. 

А. геІ,іl1nе, І-\РОВОВИЛИВ в сітиівиу; 
ИРQВОlІзлияние в сетчатиу. 

Apopnj хіз, із, і., задушення, 801\
pel\/a від судорог; задушевне, в 
частности от судорог. 

Apopsicllia, ае, І., неПритомність; 
Обморои. 
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AposTta, ае, {., огида; ОТІЗращение. 
Apositia, ае, f" огида до їжі; от

вращение н пище. 

Лроslrерsіs, is, f., раптове падіння; 
впезапное падение. 

Apostema, at-is, п., нарив, абсцес; 
нарьІВ, абсцесс. 

Apotheca, ае, і., аптена, номора; 
аптена, нладовая. 

Apotl1csis, is, f., вправляння; вправ
ление. 

Apothymia, ае, f., огида; ОТІЗращение. 
Apparatot11erapia, ае, і., апаратоте

рапія; аппаратотерапия. 
Appard:tus, пs, m., апарат, прилад; 

аппарат, прибор. 
Appllritio, onis, f., ПОЯІЗа; появление. 
Аррешlесtоmіа, ае, і., апенденто~1ЇЯ, 

видалення чеРВ0 подібного па
ростна; аппендеКТОі\1ИЯ, удаленнс 

червеобразного OTpqCTKa. 

АРІнш~ісіsmI.!.S' і, т. = Рsсшl0арреп
dicitis, tidis, і., аПСНДІЩІІЗМ, не
справжній апеНДИЦIlТ; аппенди

ЦИ:3~1, ложньп1 аппеН;1;ИЦИТ. 
АррешliСІ tis, tIdis, і., апеНДIЩIlТ, 

запалення червоподібного паро
стна; аппендицит, ІЗоспалеШlе чер

веобразного отростна. 
А. acuta, ГОСТРШ":'І апендицит; ОСТРЬІЙ 

аппєндицит. 

А. larvata, прихоІЗВНПЙ апеНДIІЦИТ; 
СНРЬІТЬІЇІ аппеIIДІІЦИТ. 

А. purulenta, гніfIlІИ(І апендицит; 
Гllоі1НЬІЇ1 вппендицит. 

АррешНсораtlІіа, ае, і., апендино
патія; апш.шдннопаТllЯ. 

AppenJicul;iris, е" додатновиї1; при
бавочньу1, придаТОЧНЬІЙ. 

Аррешliх, icis, і., апендинс, додаток, 
червоподібний паростон; аппен

динс, придатон, червеобраЗНЬІЙ 
отросток. 

л. auricularis postcrior, задніl
V

І вуш
ний додатон; задний ушной при
даток. 
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А. epidiJym l' dis, апендинс додатка 
яє'ша; аппендинс придатна яична. 

А. fibrosa llep il tis, фіброзний дода
"Ток печінки; фиБРОЗНЬІЙ, .. прида-
ток печени. . 

А. tcstїs s. llyd~ tis, додаТОі{ сім'л:
НІша; п рида то 1\ сємєнщша. 

Aprosexia' 

А. ventriculi laryngis, додатон гор
таЮЮГ0 шлуночна; прпдаток гор

танного желудочка. _ 
А. vesiculosa tubae пtегіпае, міху

рець, наповнений рідиною, на 
довгій ніжці в ділянці шеsоsаl
pinx; ПУЗЬІрек, наполнеШІЬІЇІ жпд
НОСТЬЮ, на ДЛИIlНОЇІ но жне в 

области шеsоSаlріllХ. 
Аррепd: ces срїрl01С:1С, жпрові снуп

чення під очеревшІОЮ; ашровыIe 
сноплеНІІЯ под брюшиноЙ. 

Apperceptio, onis, і., аперцепція, 
психологічна установка, ВПЛ!1В 
попереднього досвіду ЛЮДІІНИ на 
його СПРIllшання; апперцепция, 
ПСIlХОЛОГIlческвя УСТВПОllНС\, ВЛІІ

Яlше преДЬІ;:J;УЩСГО ОПЬІТа человс

на _ на его восп РНЯТJIЯ. 

Appetitl1s, us, т., апетит, бажання, 
ПРІІстрасть; аппетит, желание, 

страсть. 

Applicatio, ошs, і., пршшадання, 
накладання; п РllложеШlе, нало-

жение. 

А. сuспгЬіt~гu~п, нанл::щашш банон; 
п rшстзвленне банок. 

А. lliгulіПUШ, прпнл:щашш п 'ПВОІ\; 
ПРІІставленпе ПIlЯВОК. 

Appositio, опіs, f., ПРIlІ\.!Іаданпя; 
п РIШЛlдьшание. 

Appressus, а, ШU, віД;:J;авлеШІЇl; ОТj1;аrз
леННЬІЙ. 

Аргахіа, ае, і., апрансіn, розлад 
сполучення РУХОВІІХ уявлень, що 

пот;,їuні для вннонаllНЯ пного-не

бу iLh СНЛJ,J;ІІОГО 1\00 ІЩlшопа ного 
руху, розла;т; розу~lilllШ справа,
нього стану діла; аПР,Н;СIІЯ, рас
СТРОї!СТво сочетанш1 Дl3пгатель
НЬІХ п редстаl3ленпfI, неоБХОДИІ\1ЬІХ 
для ВЬІПолнешш наНОГО-IlНОУДЬ 
СЛОіІШОГО ноордшшрованного.дrзи

женнn, расстрої!СТво пошшаНІ1Я 
ІІСТІІННОГО положения дела. 

Aproctia, ае, і., відсутність відхід
НІша; отсутствие заднего про

хода. 

Aprosexia, ае, і., нездатність зосе
редити увагу на певному пред

меті; неспос06ность сосрєдоточить 
внимание на оп ределеНІІОМ п ред

мете. 



Aprosopia, ае, і., апрозопія, від
сутність облпччя у впродків; 
апрозГ):шя, отс)'тствие лпца у 

уродов. 

Apselap!lcsia, ае, і., втрата чуттн 
ДОТІІКУ; потерн чувства о?нзаНІІН. 

Apsitllyria, ае, f., повна, ЦlЛI-\ОВІІта 
ніЛІОта у істеРІІЧНIІХ; полнан, со
вершснная Hell10Ta у истсрIfчны� •. 

Aptatio, onis, f., прилаДгl\ування; 
n РlIлагюшание. 

AptllS, а, uш, зручнпїl, прпдатнпй; 
удоБНЬІІl, ПРИГОДНЬІЇІ. 

Aptus а{l геsссшlпш, ЇСТПВНІІЙ; с'Ье
добньпї. 

Арtуаllsшнs, ї, т., сухість у роті 
через припинення слиновиділен
ня; сухость во рту вследствие 

прР.кrащснпя слюноотделеНIІЯ. 

Apus, .;tlis, т., виродок бсз ніг; 
урод без ног. 

Apyr('t~('lJs, а, uш, безгаРЯЧI-\ОВІІЇІ;. 
БС:-JЛІ/ХО раДОЧНЬІЇl. 

Аругехіа, ае, f., відсутність гарячки, 
беЗГ~РЯЧI\ОІ3і періОДІІ t\lіж па рок
С!lзмаі\1І1; отсутствие лихораДКІІ, 

беЗЛІ1хорадочньrе пеРІІодьr между 
па РОКСIIЗ;\lами. 

ApyrHs, а, НШ, вогнетрпВІШЇl; огне
упорныl:.. 

Ациа, ае, С., вода; вода. 
А. ашу~dаldГU:ll ашаг іігиm, вода 

гірких МІІгдалів; вода ГОРЬЮІХ 
миндалеЙ. 

А. bulliens s. fervens, КІШ 'яча вода; 
юшящая вода. 

А. calcis, ваШІяна вода; известко
вая вода. 

А. carbolisJta, Rарболова вода; Rap
боловая вода. 

А. communis, Зl3ич:.1ЇIНЗ вода; обьш
новенная вода. 

А. dеstіШїtа, дес.:тильована, перег-
нана вода; ДССТlIЛЛlIрованная, пє
регнанная вода. 

А. fluviatllis, річкова вода; речная 
вода. 

А. fontana, джерсльна вода; RЛЮ-
чевая вода. 

А. РlиmЬі, свинцева вода; свинцо
вая вода. 

А. рlпvіііlis, дощова вода; дождевая 
вода. 
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А. regia, царСЬRа горіЛl-\а; царсная 
ВОДRа. 

А. salsa, розсіл; рассол. 
AquaedHctus, us, т., водопровід, 

водогін; воДОП ровод. 
А. сегеЬгі s. Syl"fii, МО3КОВІІЙ або 

СільІ3іїВ водопровід; r.IОЗГОІ30Ї1 ИЛИ 
Спльвпев водопровод. 

А. сосlllеа е, водопровід заВІІТІШ; ВО
ДОПРОІ30Д ,)'ЛІІТЮІ. 

А. vestibuli, Dодопровід переддвер'я; 
llОд.:-ю ровод п реддверия. 

Aqunticus, а, uш, І30дяншl; ВОДЯIlОЙ. 
Aqueus, 3, uш, ВОДЯНИЙ, водянистий; 

ВОДШІПСТЬІЙ, llодяноі1:. 
Ацп J 13., ае, f., орел; орел. 
А. аlЬа, 1) білпй орел, 2) ІО:1ЛОМЄЛЬ; 

1) _ бельrЇ! орел, 2) RаЛОі\lель. 
.Aquisi tHS, а, uш, прпдбаншї; при

обретенньrї1. 
Aquosus, а, нш, ВОДЯІІІІі1:, ВОДЯНlI

СТП{); ВОДЯIlО{I, ВОДЛНІІСТЬІЙ. _ 
АгасlШltіs, ldis, f. s. Агасlшої(litіs, 

t t dis, f., запалення паВУТІШНОЇ 
оБОЛОПЮJ мозf.iУ; воспаленпе пау

ТlІнноіі оБОЛОЧЮI мозга. 
Агасlшоdасtуliа, ае, f., «паВ,)'І-юві 

пальці», надмірне ПОДОВіт;еНШl та 
потоншення пальців рук, а іно
ді і ніг, з f.iОІпраl\турами; (<Па
учьи пальцьр>, чреЗі\lерное УДЛИ

неНІІе п УТОl!чеНlIе пальцев PYR, 
а иногда и ног, с Rонтрактурю.ш. 

АгасhЛОіd<іlis, е, арахноїдальнпй, на
леЖНИ{І до паВУТІШНОЇ оболонки; 
арахнопдальны,. принадлежащнй 
паУТIIННОЇ! оболочке. 

Агасlшоіdеа, ае, f. (membгana), па
ВУТІІнна оБОЛОІша МОЗRУ; паУТІШ
ная оболочка l\Ю8га. 

Arachnoideus, а, uш, паВУТИННlli'l; 
паУТИННЬІЙ. 

Araeometrum, і, n., ареометр, прп
лад для визначення питомої ва
ГИ; ареометр, прибор для опреде
ления 'удельного веса. 

Aranea, ае, і., паВУR; паУR. 
АгЬог, {"rls, [., дерево; дерево. 
Arborescens, лtіs s. Arboreus, а, uш, 

де ревоподіБНIІЇ1; древовuдны •. 
ArcJnum, і, Л., таємний засіб'; тай

ное средство. 

АгсЬе, es, і., почаТОl;; начало. 



Arcbїpallium 

мсЬіраІ1іит, Ї, П., відділ веЛІІНОГО 
мозну; отдел большого ~lОзга. 

Ar~hitectonlce, cs, і., архітентоніна, 
б.удова; _а РХllтентошша, строение. 

Arc11itis, Иdіs, f., запалення в ді
шшці підхіДНlIна; воспалеНІІе n 
области заднего прохода. 

ЛгсllОсёlс, cs, f., ГРІш,а прямої ЮІШІШ, 
ВИl1ада ння п РЯі\ІОЇ нишнп; ГРЬШ\а 
пря М01l ЮІШІШ, пьшаденне' пря

МОЙ ЮІШНИ. 
A.rcI10r,·11llgїa, ае, [., HpoBoTet.Ja з 

відхідшша; Еровотеченне иа зад

него прохода. . 
АгсllOггЬоеа, ае, f., ВІІтінання СЛIIЗУ 

та гною з відхіДНlIна; lIстечеНlIе 
- СЛИЗІІ 11 ГЕОЯ из заднеro прохода. 

Агсifогшіs, е = АгспаtllS, а, ПШ, 
дугуr.атиЙ; дугообраЗНЬІЙ. . 

Arclls, us, т., дуга, снлешшІЯ; 

дуга, свод. 

А. aortae, дуга аорти; дуга аОРТЬІ. 
А. artel·Їae intcstinAlis, дуга ЮІШ

нової артерії; дуга І';llшеЧllоіі 
артерии. 

А. atlantis anterior, poster-ior, перед
ня, задня дуга атланта; передняя, 

задняя дуга атланта. 

л. uruncllїlilis, зяброва дуга; іна

бершш дуга. 
А. costJ.lis = А. cost~r\lm, реберна 

дуга; реберпа" дуга. 
А. dClltit1is іп[~гіог, superior, НИЖ

ня, верхня зубна дуга; нижняя, 

перхняя зубная дуга. _ 
А. f>"losso- et рlШГУllgораlаt іпus, дуж-

~ . 
на язикоІЗО - та ГJlOтковошдне-

бінна; душиа язь.'ІНО- и ГЛОТОЧ

нонебная. 
А. plallt aris, vol aris, підошовна, до

лонна дуга; 110ДИШ138нная, ладон

ная дуга. 

А. pt;,JJis, лобнова дуга; лобновая 
дуга. 

А. геп ,і lis, нирнова дуга; почечная 

дуга. 

А. Ніоlнпі, дуга Ріолана; дуга 
Риолана. 

А. sellllis, стареча дуга, біле. або 
ЖОJ3тувате дугувате. ПО~lУТНlIlН.~ 
РОГОІЗої оболuннИ _ б~ля. нраю .~l 
внаслідок ти POBOl Шфlльтраuн; 
старчеСЮ1Я дуга, бслое или жел-

4-214. 
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товатое дугообразноо помутнение 
у края РОГОВІІЦЬІ вследствие широ

ВОІІ инфильтрацпи. 
А. slIperciliJ.ris, надбрівна дуга; над· 

бровная дуга. 
А. tarse~s іпІегіог, sпрегіог, аиае

ТО;\ІОЗІІ артерій ншнньої та верх'
ньої повіки; aHacTo~103ы� артерlIЙ 
ниЖ'него ІІ верхнего век. 

А. terнlilleus, СУХОНШ.тІьна дуга; су
хоншльнап дуга. 

А. іеп(ІіllеиБ fasciae· pelvis, сухо
жильна дуга тазової фасції; сухо
fIшльная дуга тазовой фасщІИ. 

А. tепdіпеus т. lcvatoris апі, су
ХОЖІ'льна дуга !\І 'яза відхідника ; 
СУХОЖlІльная дуга J\lыlцьІI зад

него прохода. 

А. telНlillCHs т. solei, сухожильна 
дуга підошовного м'яза; сухо"
іЮlЛьная дуга подошвенной !\ІЬІШ
ЦЬІ. 

А. уеll osus іпgu1і, венозна премна 
дуга; Rепознап яре~:наf1 дуга. 

А. Tcrtcbrae, дуга хребця; дуга поз
ванна. 

А. zуgошаtісus, вплпчна дуга; СНУ-
ЛОЕая дуга. 

Aї,Iens, n tis, пенучий ; жгучий. 
Ardor,_oris, т., жар; жар. 
А. uri пае, печія під час сечовппус

нання; жжение при !\Іоченспус-

наниИ. 

Агса, ае, [., вільне місце, поле; 
свободное место, поле. 

А. аспstlса, слухове поле; слу-
хогое поле. 

А. celsi, пліш, лисина; плешь, ЛЬІ- • 

сина. 

А. cocllleae, завитнове поле; улит

новое поле. 

А. paroUactoria, навколонюхове по
ле (lJf.JOKa); онолооБоIlJlтелыіеe по
ле (Б r СІ\а). 

Агёпа, ае, і., пісон; песон. 
Arellaceus, :1, uш, пісновий, пісча

НШІ; песочны,' песчань[Й. 
Агеоlа, ае, [., кружечон, вінчин; 

кружочек, венчик. 

А. шашп:ае, теr.lllОIlіПІєнтоване поле. 
навноло соска у жіIlОl~; теМНОШIГ
І\ІСllТЩJOванное поле вонруг сосна 

у женщин. 



.Агеоlае 

АгеоІас, нгнт, f. рІ., щілшш та 
1l0роапшнп сполучної Тl\аЮIlШі 
щели и ПОЛОСТlI соедшште.l1ЬНОIІ 

ТІіаНІІ. 

AreoIaris, е, налеїЮ-lПЇІ до ареол; 
ОТНОСЯЩИЇІСЯ н ареолам. 

АгеошсtГllШ, і, див. Агаеоmеtгпш. 
Argentum, і, П., срібло; серебро. 
Агgепtшп colloidale s. CollargoIum, 

і, п., Іюлоїдальне срібло або ІЮ
ларгол; нолоидальное серебро 
или нолла РГQЛ. 

Агgепtнш fugitivum s. тоыIе,' s. 
уіуиm, ртуть, живе срібло; 
рт'у'tЬ,_ іюшое серебро. . 

А. пНг:і епш, аЗОТНОішсле СРІбло, пе
нельнпй намінь, ляпіс; азотно
ЮІслое ссребро, адснпЇІ намень, 
ляпнс. 

Argilla, _ае, f., глина; глина. 
ArgоflауіПШll, і, п., аргофл::шін; арго

флавин. 
Arguria, ае, f., посріблення шкіри 

через тривале внутрішнє або 
зовнішнє Вlюшання солеї! срібла; 
посеребренне ножа вслеДСТВІІе 

п родолжнтеЛЬІІОГО внутреннего 

ПЛІІ �-I<lру,І\ІІОFО прпиеllСНIIЯ солей 
серебра. 

Агl1ЇП~llсерlшliа, ае, f., впродливість, 
дефеliТ носової частини мозку, 
часто разо;\! з цинлопією та 
еТ;\lОцефалією; уроДство, дефеІ\Т 
НОСОВОЙ части мозга, часто вме

сте с ЦШ,ЛОПІІСЇІ 11 зтмоцєфалиеЙ. 
Агllуtllшіа, nе, f., аРІ1Т;\1ЇЯ, непра

ВИЛЬНlІЇІ ритм, напр. пульсової 
хвилі; аРllТМИЯ, непраВИЛЬНЬІЇІ 
РIlТ;\I, напр. ПУЛЬСОІ30Й І30ЛПЬІ. 

А. absol uta, абсолютна, ціЛl1Овнта 
аРIIТ:\ljя; абсолютная, СОІ3ершен
ная аритмия. 

А. cOlltinua, довготривала аритмія; 
ПРОДОЛJ-lштельная аРl1ТМИЯ. 

А. perpetlla, безперервна аРПТ~lія; 
бесп Р~РЬІВная а РИП1НЯ. 

AI'llytllIllicus, а, uш, аРІIТі\1ЇЧШІЇІ; 
а РІ·ІТ;\ШЧНЬІЙ. 
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AridJtas, ati"" f., сухість; сухость. 
Агіstосl1Їппm, і, п., аРl1стохін; аРІІ

CTOXIlН. 

Агіtllшопшпіа, ае, f., наСТІІР~llше Оа
жання рахувати навкружні пред-

Arteria 

мети або думати про пеІ3ні цпф-
ри, цифрове божєпілля; на
Ш13Чlшое желание СЧlIтать OKpy~ 
жаЮЩІІе предмети Ш1И думать 
об опредеЛСІШЬІХ цифрах, цафро
Бое ПО:\fешатеЛЬСТБО. 

AritllJllopllobia, ае, і., аРИТі\юфобія, 
боязнь пеПІШХ чпсел, напр. 13; 
аРІІт;\юфоБІІЯ, боязнь определен
НЬІХ чисел, папр. ~~. 

А.гшаmепtагінш, і, П., номплент лі
иаРСЬІ\ИХ І1НСТРУі\1ентіБ, споряд
ження, знаряддя; f\о;\шлеит вра
чеБНЬІХ JIнструмеНТОБ, снарпже

нпе, оснащение. 

Агmntпга, ае, і., оправа, прилал;; 
Qправа, приспособлснпе. 

АГllісn ШОlltана, арніиа, бараннин 
гіРСЬЮІЇI; аршша, бараннни гор
НЬІЙ. 

Агата, atis, П., аРО:'.Іат, прянощі; 
apo~aT, пряность. 

Агоmаt:iспs, а, llШ, аромаТІ1ЧНИЙ; 
аромаТІІчеСЮІІЇ. 

A.rreetor, aris, m., ВППРЯ~ІЛЯЧ, підій
мач; ПЬШРЯlШІТель, ПОДЬІj\Іатель. 

ЛггееtОI'еs рilогшп (musculi), м'ЯЗП
пjД1Й~!ачі волосся; t\lhІшцьІ-по~ы

матr,ЛIІ полос. 

А. trullci (musculi). м'ЯЗИ-БИПРЯМ
лячі ТУ луба; l\lЬІШЦЬІ -пьш рями.тели 

тулопища. 

Ars, artis, f., мистецтво, наука; ис
кусство, науиа. 

А. iatrlca. = А. medlen, лікарське 
;ШLстецтво; в ра чебное І1СКУССТПО. 

Arsспіспш, і, П., мпш'як; МЬІШЬЯН. 
Arsellismlls, і, m., арсенізм, ОТРУЮІ

ня і\шт ПКО:'.І; арсеННЗМ,отраБленuе 

МЬІШЬЯКОМ. 

АгsеП:ошеlапоsіs, is, f., Бідила;:І;f'ННЯ 
піГ;\lенту Б епітелії шніри при: 
тривалому пжпваНllі миш'яку; <УТ
ложеШlЕ' n ИГl\1~"НТ3 Б ЗІШТ~ЛШІ ЕОЖl1 
при ПРОДО.ііжительном применении 

101ЬІШЬЯІ-Ш. 

Агsепорlш6іа, ае, f., арсенофагія; ар
сенофагия. 

Artсfасtпs, а, пm, штучний; иснус
ствеННЬІЙ . 

. Arteria, ае, f., артерія, НРОВОІІОСН;} 
су Дина, що несе І-\РОВ під серщ{ 
до органів; артеРIlЯ, нровенос· 



Arteria аррешliс.uгагіs 

НЬІЙ СОСУД, неСУЩПІI І,рООЬ от 
сердца корганам. 

А. appel1diculJris, артерія червопо
ДІбного паростна; артерlІЯ: черве
образного отростна. 

А. агсіfогшіs, дугу вата артерія; дуго
обравная артерия. 

А. bra.cllїc:tlis sinistra, ліоа плечова 
артерія; левая плечевая артерия. 

Л. ЬгопсlЙіПіs, бронхіальна артерія; 
бронхиальная. артерпя. 

А. carotis, сонна артерія; сонная 
артерия. 

Л. carotis сошшипів, спільна сонна 
артерія; общап сонна я артеРllЯ. 

Л. carotis communis sїпіstl·а, діва 
спільна сонна артерія; левая 
общая сонная артерня. 

А. carotis extcrl1a, зовнішня сонда 
артерія; наружная сонная арте
рия. 

А. carotis intel'na, внутрішня СОН
на артерія; внутренняя соннан 
артерия. 

А. cervicalis SUIJerfici"alis, шшїна по
верхнева артерія; шеі1ная поверх
ностная артерИR. 

А. сігспшflеха ilіllШ, артерія, що 
оточує клубову кістку; артерпя, 
окружающая ПО;::І;ВЗДОШНУЮ кость. 

А. сігсиmПехае, collatcralcs, comitall
{ев, соmШUllісапtсs, согопагіае, 
nutriciae, perforantes, ргоІппдае, 
rccurrentes, артерії оточуючі, бо
кові, супрові~~ні, з'єднуючі, він
цеві, і-нивні, прориваючі, глибокі, 
поворотні; артерШI онружающпе, 

БОКОВЬІе, СОПУТСТВУЮЩlIе, соедшш

ющие, венеЧНЬІе, пнтающие, про

бодающпе, глуБОlше, возоращаю

щиеся. 

А. clitorldis, артерія клітора; ар-
терня клитора.. . 

А. coeliaCt1, черевна, утробна артеРІЯ; 
чреоная, утробная артерия. . 

А. соІ1са шеdіа, середня артеРlЯ 
ободової ЮІШІШ; средняя артерпя 

ободочной КІІШКИ. 
А •. coronari::J. cordis dextra, ІІрава 

вінцева артерія сердця; правая 

венечная артерlІЯ сер,дца. . 
А. СОГОШlгіа sіпЬtга. . ... Воа nlНцeBa 

артерія; лепан пЄllечная артеРIІЯ. 

51 Лгtегіа ЬераНса 

... 
А. СОГОllагіа VClltricl1li sїпіstга, ліВ;І 

вінцепа артерія шлунна; лепая 
венечная артернп а,елудна. 

А. снЬі! alis, лінтьопа артерія; ЛОІ{
тевая артерпя. 

А. cystIca, артерія жовчного міху
ра; артерпя і-І,елчного ПУЗЬІря. 

А. dеfегепtі.:ЇlіS, артерін сім'явипід
но Ї П РОТОЮІ; а ртерня се:шшынся'" 
н<\его протона. 

А. dorsaIis, СПШІІШ артеріп ; СПllIl
пап' аРlерия. 

А. cpigastric3. іllІсгіог, ШІЖІШ над
черевна артерія; НІlifШНЯ надчрев'" 
lIая ар,!ерия. 

А. cpigastric3. sпрсгіог, перхня над
черевна артерія; перхнпя надчрев
ная артерия. 

А. fcmor Jlis, стегнова арте рія; бед
реНІІ~Я артерия . 

. А. gastrica, шдуш\Ова артерія; же
лудо~ная артерня. 

А. gastrica brevis, норотна ш:rуннова 
артерія; ЕОРОТІ-\ал желудочная 

артеr.ия . 

А. gastrlca sinistra, ліпа шлуннова 
артерія; лепая же.1удочная арте

рия. 

А. gаstго<lпо(lепill.іs, шлунноводва-
падцятппала артерія; желудочпо
дпенадцатш~ерстная артерия. 

А. gastrocpiploic3. dcxtra, права ар
терія шлунна та веЛІШОГО саЛІ~

НШ,R; правая артерія желудна 
ІІ большого сальника. 

А. glutaea, сідннчна артерія; седа
Лl!щная (ягодичная) артерия. 

А glutaea іпfегіог, Шlї-І,НЯ сіднична 
артерія; НlІrhНЯЯ седаЛlІщная ар ... 
те[ия. 

л. glutaea supcrior, верхня сіДНІІчна 
артерія; перхняя седалищнан ар

терия. 

А. lшеmоггhоidн]іs, гемороїдальна 
артерія; геМОРОІІдальная артерпя. 

А. Іtnешоггllоіdalіs media, середнн 
артерія прпмої ЮІШІШ; среднян 
артерпя прямой ЮІШЮІ. 

А. ]шеmопhоіdalіs sпрегіог, пеРХН:1 
артерія ПРШЮЇ hІ!ШІ-аІ; urр:Х:ПШІ 
аРТСРШІ прямой КПШЮІ. 

А. llcpatIca, печіш\Ова артерія; пе
ченочная артсрия. 



Artcrin. bypogastrlca 

А. l1ypogastrlca, пі;з:череDна артерія; 
по;з:чревная артерия. 

А. ieiul1alis, артерія ПОРОі-І\НЬОЇ ниш
ЮІ; артеРIIЯ тощсй ІШШІШ. 

А. Неа, артерія клубової ЮІШІ-Ш; 
агпсрия ПОДПЗДОШНОІІ ЮІШІШ. 

А. і1еосоl1са, І\ЛубовообО.l.опа арте
рія; подвздошнооGодочная арте
рия. 

А. іІіііса соmшuпіs, загальна нлу
бова артерія; общая ПОДІ3ЗДОШ
ная артерия. 

А. Ш5 са соmшuпіs dcxtra, загальна 
права клубова артерія; общая 
правС\я ПОДПЗДОШН:з.я артерия. 

А. іІііЇ са cOnlInunis sіпіstга, загальна 
ліва нлуGова артеріп; общая ле
Бая подпзд.ОШlIая Ctртерпя. 

А. іliоlurпЬ~Шs, нлуБОПОПОl1еренова 
а рте ріп; ПОДІ3ЗДОШІIQПCrЯСНlІ 'Іна я 
артерия. 

А. іll tercostalis апіегіог, postcrior, 
передня, задн}] і\lіжреберна арте
рія; переДІІnЯ, задня я і\lежребер
пая артеРIІЯ. 

А. intercost"'iHis sпргёmа, верхня і\lіж
геберна артерія; верхшш і\lеж
реберна я артерпя. 

А. intcstil1 dlis, КIІШIЮІ3а артерія; ю!
шечная.. артерия. 

А. ischi~l(lica=A. glпtаеа іllСсгіог} 
шrЖIiЯ сіднuчна артерія"; ншкняя 
ЯГОДlfчная артерия. 

А. mеиіііпа, середшша артерія; 
срединная артерия. 

А. Ііеп iilis, селезінкова артерія; селе
зеНО'lная артерия. 

А. luшl.lііlis, попереНОІ3а артерія; по
ясннчнаn артеРIlЯ. 

А. mаПlfl1агіа interna, внутрішпn 
артерія грудної залози; ВlІутрен
няя СІ ртеРIlЯ ГРУДНОI1 желеЗЬІ. 

А. теП!I1~еа шеdіа, середня мозкОва 
артерія; сре,J,НЯЯ ~103ГОПая арте-
рия. _ 

А. шеsспtСГіса, БРПі-І\ова артерія; 
БРllіЮ)СЧ~ІаЯ артервя. 

А. шеsепtсгіса slll'crior, перхня брн
іІ\опа артерін; верхня я Брыl-І-\ееll-
вая а ртеРIlЯ. 

А. ШUSСlllорllгсrtIса, м'язоводіафраг-
1I1;)ЛLІІа артерія; і\IыlечIюдIІ<lфраг-
маЛLная артерия. 

52 Artcria sperma йса 

А. оЬtпгаtогіа, затульна артерня; ва
ПIlрательная ар-reрия. 

А. occipitalis, ПОТIlЛll'Іна артерія; ва
ТЬІ.тJочная артерпя. 

А. Ocsopllag'ca, артерія стравоходу; 
артеРИА nнщевода. 

А. оуагі са, ЯСЧІІІIКUІ3а артерія; яич
llпновая артерпя. 

А. рапсгса ticod llоисп "iilis inferior, 
IlШІ-\НЯ артегіп nідшлую\Ової за
ЛОЗIl та дваllа;:ЩЯТllпалої ЮІШЮІ: 
НШІ-\НЯЯ аРТСРІіН ПО';;'ЖСЛУДОЧНОll 
жєлеЗЬІ ІІ двеш:ццаТІІПсрстноІ1 киш
!Ш. 

А. рllгсп:са іпfсгіог dextra, права 
НШІ-\НЯ а ртєрія діафрагми; п ра
вая НlI,ЕНЯЯ артеРІІЯ диафраг
J\IЬІ. 

А. рllгеп1са іпfсгіог sinistra, ліва 
lII!іІ,НЯ артерія діафраПl!I; лепая 
ІІІlіКШШ аРТСРIlЯ дllафрагмыl. 

А. рllГСl11са SЩJСl'ЇОГ, Берхня артерія 
діафрагми; 13ерхняя аlJтерия диа
фраГі\IЬІ. 

А. ргufшнlа fсшu ris, глибока арте-
рія " стегна; глуБОЕая артерия 
бедра. 

А. }Jшlспdа, copol\liTHa артерія; срам
ная артерия. 

А. ршlспdа іIltСГП:1, І3нутрішня саро
мітна артерія; внутренняя срам
ная артерия. 

А. рulшоriаlis, легенева артерія; ле
ГО'lная артерия. 

А. гаиі iilis, р;щіальна, променева ар
терія; раДIliJ.ЛЬН<Ш, лучевая ар
терия. 

А. reniHis, НПРНОDа артерія; nочеч
ная артерия. 

А. геп а lis ucxtra, права ннриова 
артерія; пра13ан почечная арте
РІІЯ. 

А. sасгїШs latcr"ї!lis, БОКОІ3а Нрllжова 
арте~ія; 60НО13ая нрсстцовая ар
терня. 

А. sacriїlis шеdіа, середня нрижова 
артерія; СРСДНЯЯ l-ilJес;тцовая ар-
терия. _ 

А. sарllёпа, гіт,а стегнової артерії; 
І3етІ3Ь G.9npellllOЇI артерни. 

А. Sl'сгшаtіrа СХісгпа, З0вніШНА сім'я
на а)JТеІJЇЯ; llаИ"Жllая сеr.lениая 
артерця. 



Arterїa spcrmatIca , 53 Arteriotrcpsia 

А. spermatIca inte~nn., внутрішня 
сі"I'яна артерія; внутренняя се
менная артеРIІЯ. 

А. st1bclavia, пі;::І:l\.'1ІОЧlIчна артерія; 
ПОДКЛЮЧllЧН(\Я артер"я. 

А. subcla"Їn' sinistra, ліва піднлю
ЧІІчна артерія; левая ПО;:І.НЛЮЧllЧ
ная а ртеРIІЯ. 

А. subscaptll~rїs, підлопап,ова ар
терія; подлопаТО'1ная артерпя. 

А. supraren<ilis dextra, права над
н щ.ню ва артерія; правая над· 
почечная артеРIІЯ. 

А. supraren~lis ll1et!ia, середня над
НlI ркова артерія; средняя надпо
чечная артеРllЯ. 

А. tempor а lis suрегПсі"Jlis, поверхне
ва ВlІскова артерія; повеРХllостная 
ВІІсочная артерия. 

А. testiculdris, сі:\l'яна артерія; се
~Іенная артерпя. 

А. Н10гасоаСГОlllіаІі s, тораноа НРО:\lі
альна артерія; topa�\oa�->роС\шаль
ная .9-ртерия. 

А. tllymica, артерія підгрудшшної 
:залози; артеРllЯ ВІІЛОЧКОВОll же
леЗЬІ. 

А. tllугеої(!еа, артерія щитовидної 
:заЛОЗll; артеРIIЯ ЩІІТОВІІДНОЙ же

леЗЬІ. 

А. thyreoidea іпІегіог, НПіtшя ЩІІТО
Пl1Дна артерія; НІІіtшяя ЩІІТОВlIД
ная артерпя. 

А. tibi"Jlis, веЛНІ->ого:\ІЇЛІ->ова артерія; 
большеберцовая артеРIІР, 

А. ulllbilicalis, пупкова артерія; пу
ПОЧl!ая артерпя. 

А. llterina, маткова артерія; маточ
ная артерия. 

А. yerteb6Їlis, хребетна артерія; 1I0-

:ЗВОІІочная артеРIІЯ. 

А. yesic"Jlis, міхурова артерія; пу
зы�наяя артерия. 

Arteriae сіН ~res, вїїІкові артеРll; 
реснrІчны�e артер!1И. . 

А. ошрhаlошеsепtеГісае, Г1!ІRИ пеr-
ВІІННОЇ аОРТIІ заРОДRа; веТlЗlІ 

пеРВIІЧНОlI аОРТЬІ :зароды�~.. . 
Arterialisatio, onis, і., артеРlаЛlза

ція; артернаЛlJзацпя. 

A.I·teriectasia, ае, (., артеріеКТіиія, 
РОЗШ~ІреJlНf1 артеріїІ; артеризкта-
8ІІН, раСШllрение артерlІЙ. 

A..rteriitis, t1dis, І., apTepllT, з~.па
лення артеріїI; артершІТ, Dоспа
ленне артеРIІЙ. 

Агtеr'іОС:lРШ а ris, с, артеріою:шіляр-
1111І1; артерlІокапlImІярны�r.. 

АrtегіоgгаШlllfi, а tis, П., артеріогра-
-, ма; артеРlJограМ~Іа . 
. Arteriola, ае, (., артеріола, маленьна 

артерія; артеРllола, малеНLная ар
терня. 

ArterioIl tlшs, і, т., артеріоліт, арте
ріаЛLIШЇІ ка:\!Їнець; артеРІІОЛlLТ, 
артсрlI3льныlI �->J.l\Iепь. 

Агtегіошеtгіа, ае, (., артеріомстрія; 
а ртеРllO~lеТРIIЯ. 

AI·terionccrosis, is, {., артеріонеRРОЗ, 
:З~lСртвіНІ!Я apTCpiїl; артеРllОllЄШ
роз, О~l8ртвеІше артеР\lЙ~ 

Artcriorrllapbia, ае, (., артеріорафія, 
артеrіалыllїI� шов; артернорафlIЯ, 
артсрlI3льныl1 шов. 

AI·tcriMrlle xis, is, (., розрив артерії; 
разрьІВ <1ртерпп. 

Artcriosclerosis, is, (., артеріоскле
роз, звапнеНI:ІЯ артерій 8 потов
щеІшml артеріаЛLНОЇ стінки; ар
теРlIосклероз, оБЬІзвествлеІше ар
теРlIй с утолщеНlIем артериаль

НОЙ стеНЮІ . 
.Arteriosclerotlc\ls, 3, шn, артеріо

СНЛСРОТIІЧШlй (процес); артеРІЮ
снлеРОТlI'lеСl-iІllI (процесс). 

Al'teriosis, is, (., артеріоз, розлад 
i-юшлеНIІЯ CTil!OR артерії на грун
ті с}перфунrщії наДНІІРНОВIІХ :за
лоз з гіпсра~реналінеl\lі(;ю; арте
рпоз, расстрої:ство ПllтаНlIf1 сте

HOR артерlIl1 на почвс суперфУНR
ЦІІ1І надпочечнш\Ов С ГIlпсрадре

наmІНеМl1еЙ. 
Arteriostenosis, is, [., артсріосте

ноз, ЗВjїl'СІШЯ артерій; артери
остеноз, Cjї·EcIIIIe артеРllЙ. 

AI·teriostOsis, is, (., артеріостоз, СІ\О
стеніння артерШ;. артериосто:з, 
оностснеНI1С артернЙ. 

.Al'teriosus, :1, ПШ, артеріальний; ар-
терlIальны�1.. • -

ArtCI'iotolllia, ае, (., артеріотомія, . 
розріз артерій; артер110ТОМИЯ. 

I?Cl'pbIТlle артеРIlЙ. 
Artcriotrepsi:l, ае, (., :занручувапня 

артерії; З<lнручивание артерии. 



Art,hraJgia 

Artbralgia, ne, І., суглоБОВІІіі біль; 
суставнап боль. 

Artbrectomin, nc, f., РОЗКРІІТТП суг
лоба з ВІІрізуваННЯ:l\I частшш Ї1Ого; 
ВСНРЬІтпе сустава с нссечеllнем 
части его. 

ArthtrioIIthus, і, т., зрощення: в суг
лобах У подагрш\їв; сращешш в' 
сус'!..ивах У подагрш\Ов. 

Artur·itIcus, а,- uш, аРТРІІТИЧНИЙ; ар
тритический. 

Art}lfltis, tl(lis, f., артрит, запа
лення суглоба; аРТРIlТ, воспа,,1G
ние ,сустава. 

А. dсfогшаllS, дєформація: суглоош 
нн наслідон хронічного суглобо
вого реВі\ШТИЗ;\ІУ; обезобраншва
ние суставов нан послеДСТl3ие 

ХРОШІЧЄСІЮГО сустаВІІОГО реЮlа

ТИЮ1а. 

А. purulenta, гнійНІІЙ артрит, ГІІіІіне 
ЗClШ\.JlСllНЯ СУГJ1Оба; гI101IныlI Cl.Р
трит, ГІІоі1ІІое воспаЛGние сус

тава. 

А. гhеuшаt1са, реВі\lаТIlЧНlIй арТрIlТ; 
ревмаТІІчеСЕIlЙ артрит. 

А. UГIca s. uгntIca, подаГрIlЧНIlЙ ар
трит; подагрнчеснпй артрит . 

. Artllritismus, і, т., арТРИТІІЗМ; ар
тритизм. 

Artllro- (в с·нл. словах), артро-
суглобовшl; артро - сустаВНОІІ. 

Artbrocace, es, f., т,)'бєрнульозна 
ностоїда вєлиннх суглобів; тубер
нулезная: ностоеда ЕруННЬІХ су

стаrюв. 

Arthroclcisis, is, f., ре:ЗGнція: су
глоба з ВІІдаЛGНІІЯ:М тілЬІ-\И хря:
ЩОВllХ повер:хєнь ністон з метою 
ВllНЛllнаТIІ штучний аllнілоз вих
лястого с,)'г лоба; резенцпя: суста
ва с удаЛСIlИЄ:-'1 тольно :ХРЯЩЄВЬІХ 

повер:хностей ностей, чтоБЬІ вь13-
вать lIСНУССТВGННЬІЙ ашшлоз бол
тающегося сустава. 

Artllrodesis, is, f., артродєз, штучна 
нерухо;\1ЇСТЬ суглобів; артродєз, 
иснусственная НЄПОДВШІШОСТЬ су

ставов. 

Artllrodia, ае, І., вільне багатоосьо
ве зчленування:, НУЛЯСТllЙ суглоб; 
свободное lШlOгоосепое СОЧ:ІЕ'нешrе, 
шаРОВIІДНЬІЙ сустап. 
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Аl'tlн'оdупіа, ае, С. ДІШ. Artllralgifl. 
ае, і. 

Artllrogcnus, а, ШН, артрогеюшй; 
а ртрогеННЬІЙ. 

.1rtJlrogryposis, is, f., тонічні судо
РОГIl і n:oHTpaHTypl1 І\їнціВОІ\ у 
дітей перШІІХ ронїв ашття, явища. 
споріднені з тетанією; ТОIllJчес
юrе СУДОРОГИ ІІ І\ОНТРаІПУРЬІ 1\0-
нечностє;ї у детеn псрг.ЬІХ ле·г 

іЮІЗJШ, НJJленпя, РОАствеННЬІ8 те

тании. 

Лгtllгоlо~іа, ае, (., артrJологія:, на
yn:a про суглоби; артрологпя, на
уна о сустапах. 

Artllrolysis, is, f., віДllовленrш рух
ЛlIuuсті у суглобах шляхом роз
різування ЗЧ.jєmівної СУМЮІ; вос
станоплешrе ПОДВШНІІОСТИ в су

ставах ПУТЄ~1 разрсзания сочле

HOnHOI~I суюш . 
. А.l'tJlгоешlоsсоріа, ае, f., артроендо:

снопія; аРТРО::НЩОСІ-\ОШІЯ. 
.1гtJІГОП, і, п., суглоб; сустав. 
.1rtbrOllCl1Гalgia, ne, f., артроневрал

гія, невралгія СУГv'10біп; артро
непралгпя:, І1СlЗра.jГlІЯ суставов. 

Art!1ropathia, s.~~ f., аРТР:)Ilатія, тяж-
не стражД'1ННЯ суглобін через 
ура~неНІІЯ: цен'Т'ральної нерпо-
вої CIrCrel\1r~, напр., IІрИ спин
ній сухотці; а ртропатня, тяже
лое страдаШІЄ суставов вслед-

ствие ПОРЮІ,еНlІЯ центральной 

нервной систеМЬІ, напр., при 
спинной_ сухотне. 

Al'tl1roplastica, ае, f., артропластина~ 
утворення ШТУЧНОГО суглоба; арт
роплаСТlша, образование иснус
ственного сустава. 

АгШгороdа, огшп, п. рі., членисто
ногі; членистоногие. 

Artllropyosis, is, f., нагноєння в 
суглобі; нагноеНІІе в суставе. 

ArthrospC:Tne, агпm, f. рі., бантерії. 
що Р03~lНожуються не споруля

цією, а діленням або розвитном 
з члеШІЕів; 6a�-\теРllИ, размножаю
щпеся не СПОРУЛЯ:Цllей, а деле
І!ІІем НЛИ развитием из члени нов_ 

,Лl'tl1гоtошіа, ае, [., артротомія, ро:.::-
НtJПТТЯ суглоба; RрТРОl'ОМИН. 
ВСН'рЬІтпе сустава. 



ЛrthJ'охегоsіз 

Arthrox~rosis, is, f., сухе запаленнІ'! 
зчленування; сухое воспаление со

членения. 

Artltroxesis, is, f.~ виснрібаНllЯ су
глоба; DыIиаБлIlванІІеe сустава. 

J\rticlllatio, onis, f., аРТlшулпціп: 
1) суглоб, рухоме з'єднання ДВОХ 
Ч,")СТИН нінціВЮІ одної З ОДНОЮ, 

. 2) членоподїльність МОВИ, вираз-
на ВІІмова слів; а РТИНУ ляция: 
1) сустав, ПО;::І,IЗIlіНное І.::оединение 
двух частеlI ионечностп друг с 
другом, 2) членораздельность ре
чи, псное вы1оnариваниеe слов. 

Л. асгошіосlпуїспlагіs, анроміаль
НО:КЛIQЧIIЧШІlI суглоб; а:КРОi\lпаль
НОНЛЮЧІІЧНЬІЙ сустав. 

А. atl:ll1toepistrophlca, атлантоепі-
строфі'lІШЙ суглоб; атлаптоапи
СТРОфИЧНЬІЙ сустав. 

А. СШ'РОll1еtас:нреа, зап 'ЯСТІ\ОВОП 'ЯСТ
ІЮВИЙ суглоб; заППСТIlОШІСТlІЬІlI 
сустав. 

А. CllOpnrti s. А. tarsi trnllSyerSa, Шо
партів або поперечний перед
плесновий суглоб; ІІІопартов ИЛlІ 
попереЧНЬІlI преДПЛЮСНЄВЬІЙ су
став .. 

А. cochleal'is, ГШІНТОВlІlI суглоб; ВИН
товой .сустав. 

А. сошроsifа, с:клаДшпl суглоб; слоJt\
НЬІЙ сустав. 

А. cuneocuboidcol1avictll al'is, НЛИНО
нубовидночовноподіGний суглоб; 
.н:лІІно:куБошІдноладьеоБразныl1 су
став. 

А. cllipsoidea, еліПТІІЧНИЙ суглоб; ::ІЛ
ЛlШТІІчеСЮІЙ сустав. 

А. gellus, :колішшй суглоб; Іюлен
НЬІЙ сустав. 

А. lШШСГОГ:1dіаІіs, плсчовопромене-
ВИЙ суглоб; плсчелучевой сус
тав. 

А. ІШlllегоulп aris, плечоволіНТЬОlшіі 
суглоб; плечелоитевой CYCT<lB. 

А. intercarpea, і\1Ї;-нзап 'ястиовнй су
глоб;· межзаППСТНЬІЙ сустав. 

А. Lisfl'anci s. Articul:1tiones tarso
lllctatarscae, Лісфраlшів суглоб 
або 3 'СДllаниq lIсредплесиевоплес

нових зчленувань; ЛlІсфраннов 
сустав ІІЛИ соеДlІнение предплюс

НСВОП.lюснепь/х сочлененш1. 

55 

А. іпсgulагіs, lIєпраВІІЛЬШІЇI суглоб; 
неп раrШЛЬНЬJЙ с.Устав . 

А. ossis ріsifогшіs, суглоб горохо
ШЦНОЇ l-\іСТІ-iIl; с,Устав ГОРОХОLЗІ1Д
ной ЕОСТІІ. 

А. radioC~Hpca, п РОі\lеІІсвозап 'ПСТІ\О
вшl суглоб; лучезаПЯСТНЬJІЇ су
став . 

А. sacl'oiliJ:cn, Щ)lJі1юпонлуБОВllЙ су
глоб; НРССТЦОІ30ПО;ЩЗДОШНЬІЇI су
став . 

.А. scll~ris, сіДЛОІ3ПДІШll суглоб; се;!;
ЛОІ3ІІДIlЬІІЇ сустав. 

А. si!llplex, простшl суглоб; І1РОСТОЇI 
с.Устав . 

А. sрlшеІ'оіdеа, нулпстиі1 суглоб; ша
РОІ3IJДНЬІІІ сустав. 

А. spir~lis, спіральний суглоб; спи
раЛЬНЬІІl с.Устав. 

А. tаlосаlсаш~а, та раПIlОП 'ПТІ\овнfi су
Г,1l0б; та Р<Ш lІОПНТОЧПЬІІ1 с.Устав . 

А. tiJJiofibulaI'is, зчленування ГОі\lїл-
1,0І3lIХ І\іС'ГОІ-\; СОЧЛСllеНІ1е 6ерцо
ВЬІХ ностей. 

А. іпtегсllопdгііlis, і\IЇJкхрпщовШl су
глоб; ·J\lежхрящсвоІЇ сустав. 

А. tl'ocllOidea, lюлеСОВlІДІШІЇ суглоб; 
иолеСОВІІДІІЬІІЇ сустав, 

АгtiспlаtіОIlСS іlltСІ'рllаlапgсас pcdis, 
r.Іін.;фалангові суглоби СТОПІІ; меж
фалюІговы�e С.УСТ::ШЬІ стопы1 . 

.Articulatlls, а, иІН, артш-\ульований, 
членоподільншl, розчленований, 
вп разний ; а ртш,у ЛІ! роuаННЬІЙ, 
члеІІораЗДСЛЬНЬІІЇ, расчленеННЬІЙ, 
ВНЯТНЬІЙ. 

...-\l,tіспlus, і, т., 1) суглоб, 2) мо
мент; 1) сустав, 2) момент. 

.Articulo ll1ortis, в момент С;'ІІерті; 
в r.Ю:\lент смерти. 

Al'tHicїalis, с, ШТУЧНІ1ІЇ; Ескус;ствен
НЬІіі" . 

Агtпs, пs, т., суглоб, член, l\інцівна; 
сустав, член, 1\онечность. 

Artus, :1, иIН, 1) здатниІЇ, здібний, 
2) ВУ3ЬЮll\ ТУГ\lЙ; 1) спосоБНЬІЙ, 
2) УЗЮІЙ, тугоЙ. 

Апспsіs, е, польовий; полевоЙ. 
Arycpiglottlcus, а, uш, черпакувато-

ШlДгорташшй; ЧЄРП3ЛОВ\lднонад-

гортанІІыl •. 
Arvtaclloidcus, а, uш, черпан.УваТIIЙ; 

·llєрпаловI1дныl •. 



Asapllїa 

Asapllїa, ас, f., азафія, непсна вимова 
слів; азафня, неясное произно

шение слов. 

Аsаргоluш, і, n., асапро.л; асапрол. 
Asarcia, ае, f., худорляпість; худо-

щавоСть. ( 
Ascaridiiisis, is, f., аскаридіаз; аска-

ридиаз. 

Ascaridosis, is, і., аскаридоз; аска-
ридоз. 

Ascaris, ldis, і., аскарида, нруглий 
глист; аQ..карІІда, нруглая глиста. 

А. luшЬгісоіdеs, аскарида червопо
дібна, струнець; аскарида черве

образная, струнец. 
Ascendens, lltis, висхідний; восхо

дящиЙ. 
Ascllistodactylia, ае, і., асхістодак

тн.пія, ПРНРОДі-КQна ВПРОДЛl1Iзість
з рощення пальців ніг та рун; ас
хистодантилия, врожденное урод

gтво-сращенпе пальцев РУІ\ и ног. 
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Ascites, ае, т., асцит, черсвна во

-ДЯНl\а; асцит, брюшная водянка. 
А. сllуlоsпs, асцит із скупченням 

хілозної рідш-lИ в пороншині оче
реюІНИ ; асцит со сноплснием хи

ЛОЗНОЙ шидкости В полости брю
ШИНЬІ. 

Asellus, і, т., тресна ; тресна. 
Asemia; ае, f., нездатність розріз

няти знаЮІ; неспособность раз
личать знаки. 

Asepsis, is, f., асеПТИЧННЙ,безгниль
НИЙ стан; асеПТlIческое, безгни
лостное состояние. 

AseptTca, ае, f., асептика; асептина. 
Asepti cus, а, uш, асептичний, без

ГНИЛЬНІІЙ; асеПТllчесний, бєзгші
ЛОСТНЬІЙ. ' 

Aseptolum, і, n., асептол; асептол. 
Asexu <ї lis, е, асенсуаЛЬНІ1Й, безста

теnІІЙ; асенсуальны�,' беСПОЛЬІЙ. 
Asialia, ае, С., недостатнє виділення 

СЛ/ІНИ; недостаТО'lное о'Гделенне 

слюнЬІ. 

Asiat>.cus, а, uш, азіаТСЬЮllї; аЗII
атсний. 

Аsрагаgіппш, і, П., аспарагін; аспа
раГIІН. 

АSР:1Гаgпs, і, П., спаржа, СП1ржа. 
Aspectus, us, т., аспент, погляд; 

аСl1ент, взглпд. 

Assauatio 

Asper, ё'га, {'гпm, ЖОРСТІШЇІ, шерша
вий; mеспшй, шероховаты�й 

Aspergillus, і, r.l.., пліснявпй гри- . 
бон; плесневой гриБОК. 

Aspcrgo, Inis, і., ПРИСllпна; при
СЬJПна. 

Asperi tas, atis, С., шершавість, шор
стність; шероховатость. 

Аsрегшае'спs, n, uш, безсім'яний; 
бессеменноЙ. 

Аsрегшаtіsшus, і, т. s. ;\sperI~1ia, 
ае, f., аспеР?lIЇЯ, IНДCYTНlCTЬ 
сі;'l'я; аспермия, отсутствпе се

I\lени. 

Aspersio, onis, С., обсипання, поли
вання; обсьтnание, полинание. 

Aspl1yct"- cus, ::1., UШ, асфіНТІІЧНИЙ; ас
фПНТ.,!lчеСІШЙ. 

AspIlyc.tiya, ОГllт, п. рІ., засоби, що 
ВИНЛlIнають асфїнсїю, особливо 
отрутні гази; средства , ВЬІзьша - , 
ЮЩІ1е аСФJll-,СИЮ, особенно ядо
вптьте гаЗЬІ. 

Аsрllуgшіа, ае, С., відсутність пуль
су; отсутствие пу Лhса. 

Aspl1yxia, ае, і., асфінсія, задушен
ня; асфинспя, удушение. 

А. пеопаtогпш, асфінсія новонаро
джених при утруднеНІІХ родах 

або від ПРПЧИН, що занладені в 
органіЮlі саі\IОЇ ДІ1ТШШ; асфи НСИЯ 
новорождclшы�x прп затруднен

НЬІХ родах или от причин, лежа

щих в органпз;\\е Са:\1ОГО ребенна. 
Aspinosus, а, uш, безостий; безо

СТПЬІЙ. 
Aspiralls, antis, аспираційний; аспи

раЦИОННЬJЙ. 

Aspiratio, onis, С., аспірація, вди
ханнп; аспирацпя, вды�ание •. 

Aspirator, oris, Ш., аспїrатор, при
лад длп ВlІсисаНIlЯ рідин; аспи
ратор, ПРlIбор для вы�ассьІв<lнияя 
жидностей. 

Aspir::l.torius, а, ит, вдпхальний; вдЬІ-
хатеЛЬНЬJЙ. 

АsріГІЛПШ, і, п., аспірин; аспирип. 
Assa, ае, С., смола; смола. 
Assa (ое(" da, смердюча смола; воню

чая смола. 

Assanatio, оліs, С., асанація, оздо
ровлення; ассшrация, оздоровле

ние. 



Assenisatio 

Assenisatio, onis, f., асенізація, оз
до r08лення, 80Hpel\la, видалення 
нечистот; ассенизация, оздоров

ление, в чаСТНОСТІІ, удаление не
чистот. 

Assimilatio, onis, І., аснміляпія, упо
дібленНfТ, засвоення; аССИl\ШЛЯЦИЯ, 
уподобление, усвоение. 

Лssіstепs, ntis, т., асистент, помі~
нии; аССИСl'ент, помощНlШ. 

Associatij). onis, (., асоціація, зв'я
зои, зчепленнl'І ідеїІ; ассоциация, 
СRЯ::ЗЬ, сцепление идеЙ. 

Аssпеfасtіо, опіs, і., звична; при
пмчна. 

ASRlIla, ае, І., CK=t~K3.; заноза. 
Assurgj), sпггёхі, suггесtпш, [-ге, вста

вати, встати; вставать, встать, 
mЩниматься. 

Astasia, ае, І., астазія, неспромож
ність стояти, [Іідсутність рівно
ваги; аСl'аЗIlЯ, неспособность сто
ять, отсутствие равновесия. 

Asteatosis, is, (., зменшене виділен
ня ШІ,іРІІОГО сала; уменьшенное 
01'леление НОЖІІОГО сала. 

Asterї()n, і, п., задній нінець тім'я
НОСОСf\ОВИДНОГО шва; задний нонец 
темеНІІососцевидного шва. 

Ast hen іа, ае, f., астенія, загальна 
нволість: астения, общая слабость. 

А. universiills, астенічна будова ті
ла; астеническое телослошение. 

AstJ}CnTCUS, а, uш, астенічний; асте
ническиfi. 

Asthenopia, ае, f., астенопія, слабість 
зоrу; астенопия, слабость зрения. 

Asthenopyrexia, ае, І., низька f:;l

рячка; НІщкая лихораднг. 

Asthma, а tis, П., а(:Т1\1о., ядуха, за
ДИIIJI\ё': аСТ:'>lа, удушье, заДЬІшка. 

А. Ьгопсllїме, бронхіальна астма; 
бrОНХlfальная астма. 

А. сагdj~Пе,. серцева астма; сердеч
Hal'l астма. 

А. іпУапйlе, ДІІтяча астма; деТСlюе 
удушье. 

А. Jaryngeum, гортанна астма; гор

таl!ное улушье. 

А. tllУШlСUШ, астма від тиску збіль
шеної підгруднинної залози; 
удушье от давления увеличеНІІОЙ 

DИЛОЧНОDОЙ железы�. 
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А. uгаешісum, уремічна астма; уре
l\lИческаl'l aCTl\!a 

А. utСГІI1 ШП, MaTK~Ba aCТl\Ia, маТQЧ
ная астма. 

Аstllшаt1СlIS, n, ит, аСТ!\Іатичпий; 
аСТl\I<:\тичеснийо 

Аstmntоll1Ш, і, П., астиатол; астма
тол. 

АstllшоlУSІПUШ, і, П., астиолізин; аст
мол !ІЗИН. 

Аstіgшntі Cl1S, а, UШ, аСТИГl\IaТПЧНИЇІ; 
аСТIІ гм атичесни ЇІ. 

АstіgтntіSШtIS, і, то, астигматизм, 
розлад зору через неоднанове 

заломлення світла в одному і 
тому ж l\lеридіані ОЧІЮГ0 яблуна; 
аСТІІГl\ІаТIІЮI, paCCTpOIЇCTBO зре

ния вслеДСТІше неодинанового 

преломлеН!1Я света D ОДНОМ И том 
же l\Іериднане глазного яблона. 

Аstіgшаtоsсор, астигматосноп; аСТІІГ
М3ТОСНОПо 

Аstіgоmошеtсг = Аstіgll10шеtгшп, і, 
aCTIIrl\IOMeTp; астигмометр. 

Аstотпs, а, ПШ, беЗРОТllіі; безро-
1 ЬІЙ. 

Аstгаg5lпs, і, Шо, надп'яткова ністна, 
та [. анна І,істка; НD.дпяточная ность, 
та r анная кость. 

Astringens, ntis, зв' язуючиіі; вяжу
щий. 

Asymbolin, ае, іо, аСИJIIволія, втрата 
розуміllНЯ деЯIШХ умовних озван, 
сп і\lВолі 13; аСШІВОЛIІЯ, утеря по
НШ\1аНІІЯ неКОТОРЬІХ УСЛОВНЬІХ приз

наl\ОВ, символов. 

Аsушшсtгі~\, [~e, І о, асиметрія, не
п раВІІЛЬН ість фо рШl; асщ,!метрnя, 
непраВ!IЛЬНОСТЬ фОРМЬІ. 

АSУПJIпеtгі C\lS, n. ОШ, асиметричний; 
аСИ;\lмеТРИЧIlЬІЙ. 

Asynclit i sll1us, і, Шо, відхпл черепа 
Г!лода від J'СТ31l0ВНИ по осі; 01'
нлонеЮlе чер~па плода от уста

НnВКИ по оси. 

Asyncrgin, 3'.'!, С., зсинергія, розлад 
HoopДlIHaцiї; асннеРГl1Я, расстрой
ство �-іООРДlJнаЦІШ. 

As),stolia, ае. Со, аСlІстолія, розлад 
серцевої діЯЛI.>НОСl і при пороках 
серця; аСИСТОЛІІЯ, расстгюІ1ство 
серде'шой .'J.еятеЛЬІІОСТИ при по

ронах сердца. 



Atnct1cns 

Atr..ctlct1S, а, ШU, 1таЕтнчвиі1, Hel~O
ОР~ПНОRаНІІti; ата ІПlиеСЮllI, не1-\О
ординиропанныII.. 

Аtпуіsшu~, і, т-, а1~піЗ;\I, вияв у 
раmаднів осоБЛШ30стей 'іх пред
ІЙВ; аТ;J.ВПЗ:\I, ПРОЯІзленпє у по
TO~IIiOR особенностеJVI их преднов. 

Ataxia, ае, і., розлад Еоординації 
м'нзовнх груп; раССТРОlIСТВО 1-\0-
ОРДlІнации r.1ЬІшеЧНЬІХ групп. 

А. litсгЛіs, спотпнання на словах; 

спотьшание на словах. 

Atelectasis, ів, f., ателентаз, спа
дання легенів, відсутність по
вітря в легеневих альвеолах; 

ателентаз, спаденпе леГЮІХ, ОТ

сутствпе uоздуха В леГО'IНЬІХ 

альвеО.:ІаХ. 

Atclia, ас, f., ВИРОДЛІшість через 
відсутність ЯЕого-небудь органу; 
УРОДСТВО, состошцее в ОТСУТСТВИlf 

ЕаНОГО-Лllбо органа. 
At]lcl:tsmus, і, т., нездатність го-

дувати груддю; неспособность 
НОрШІТЬ грудью. 

Atl1clia, ас, І., природжена відсут
ність грудшІХ СОСІ-\ів; врожден
ное ОТСУТСТВІІе ГРУ;::І.І!ЬІХ соснов. 

Atllcroma, iHis, п., атерома, під
ШІ\іРННі1 опух з каШlюподібноІО 
ЖИРОВОЮ масою; атерома, под

l\ОГІ\ная QПУХОЛЬ с нашацеВІІДНОІІ 
шпровой массой. 

AtllCl'Omatosis, is, f., атероматоз: 
1) утворення aTepO~I, 2) захворю
вання артеріїІ; атеРО;\ІаТОЗ: 1) об
разоваНІІе атеро_ч, 2) заболевание 
артерий. 

Аtllегошаtоsus, а, ПШ, атероr.1аТОЗ
ний; атеrо~rаТОЗНЬІЙ. 

At]}(~rosclcrosi8, ів, f., атероснлеро:з, 
прогреСІІвне хронічне uіj~НЛ(lДан
ШІ сучіllНШ різноманіТНІІХ ліпо
їдів у стіннах судин; атероснле
роз, прогрессивное ХРОlll1чеСlюе 

отлоrкеШlе С;\lеСIІ различнЬІХ ."111-

поидов В CTeНI~ax сос,)'дов. 

Atl1C~osis, iS,. !., атероз, затверді
ЛІСТЬ артерш; атероз, затверде

ние артерий. 
Atllctoi,lcHS, а, шп, атеТОЇДНШ1; ате

ТОИll:ПЬІЙ. 

AtllCtusis, is, f., атетоз, lІеперервні 
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повільні СУДОРОi-lші рухи паль
ців РУІ, та ніг; атетоз, пєпрерьІВ-
1ІІ,lе медлеШIЬІе 4 СУДОрОi-lшьrє дви
іЕеlШЯ пальцев РУlі и ног. 

Аt]Jушіа, ае, f., сум; УНЬJНиє. 
At11yrcosis, is, f., атиреоз, захворю

вання черсз відсутність або ослаб
лення ФУНЮ.\ЇЙ ЩIlТОВІІДНОЇ _ 8ало
зи; атиреоз, заболеваllие вслед
ствпе ОТСУТСТDlШ IIZ1Il ослаблення 
Фушщпfl ЩІІТОВНДНОЙ желеЗЬІ. 

Atlas, antis, т., атлан,(, перший 
шпfшпfI хребень; аТ.іант, ПЄРВЬІЙ 
шеfIilЬ111 позвонон. 

Аtlоtlушнs, і, т., BIlPOДOI~ 3 двома 
голова:\ш; урод с ДВРІЯ голо

вами. 

Аtшіаtгіа, ае, f., лінування захво
рюLЗ::J.НЬ ДIlхаЛЬНl1Х органів вди
хаШJJl~1 парп та газів; лечение 
БОЛСЗІІей дыlательпьІхx органов 

вдыlанІІе:l1I паров Il газов. 

Аtшосанsіs, ів, f., застосування га
рячої парп для спину нрові; 
ПРП;\lененпе горячєго пара дЛЯ 

ОСТЮIOВЮІ нропотечения. 

Аtшоsрlшсга, ас, f., аТ~lОсфера; ат
~lОсфера. 

Atocia, ас, f., жіноча IІЄП.;Jідність; 
їl\еНСlюе безплодиє. 

Atomus, і, і., атом, наfIдрібніша 
частка матерії; атом, мельчайшая 
частица r.Іатерии. 

Atonia, ае, f., атонія, розслаблепня, 
в 'ялість, недостатність тонусу 
НОР~lального заашттєвого напру

,Ееннл, ПРУЖІІості та еластпчності; 
атонпя, расслабленпе, вллость, 
недостаточность тонуса нормаль

ного ПРШЮІзненного напряжеШ-ІЯ, 

у!!ругости и 9лаСТllЧНОСТИ. 

Atonictls, а, uш, атонічний, роз
слаблениfI; аТОIІІІЧЄСЕІІІІ, расслаG
леННЬІЙ. 

Atonltas, ::їtіs, f. , атонічність; ато
ничность. 

Аtорl1~IlШll, і, п., атофан; атофан. 
Аtорl~:1і(уlшп, і, п., атофаніл; ато

фаНlІ~I. 
AtoxICllS, а, иIl1, аТОНСИЧНІІЙ; аТОІ{

СН'ІеСl\ПЙ. 
АtохуlШll, і, п., атонсил; атонси.'J. 
AtfltlC (еоп.), ta�-Ю;К; танже. 



Аtгешіа 

Atremia, ае, f., ПСIlхічне заХ130РЮ
в~ння, прп ЯlЮМУ хворі (і1\іюш) 
ЦlЛІВШ РЩ\а~Ш залишаються в 
ЛЇіЮ,У; ПСlIхнчеСЕое заболеваНІІе, 
прп ІЮТОРОМ Болы-ьІеe (жеНЩІІНЬТ) 
цe.тJыIІІ годаl\Ш остаются в по
стели. 

Atrepsia, ае, f., 1) недостатнє ГОДУ
вання, 2) атрофін не~lО13ЛЯТ
педатрофія, виснаження ДИТИНІІ 
через недостатнє годування, 

3) i~IYHiTeT до el--\спеРП;\lент~шьного 
СПРIlчинешш ОПУХУ, ІЮЛП бракує 
D органіЮlі ПОіІ";lШШІХ речовин, 
потрібних для росту ОПУХУ (ат
реПТllЧНИЙ i~IYHiTeT); 1) недоста
точное ПllТаште, :!) атрофШІ груд
НЬІХ детей - педатрофня, ИСТО
щенне ребенка пслеДСТВllе недо
статочного пнтаШIЯ, 3) П;\ШУНІІ
тет н ::>ЕспеРІІl\ІентаЛЬНО~IУ .ВЬІЗЬІ

ваНІІЮ опухоли прп ОТСУТСТВІІII 

В оргаНIIЮlе пlІтателыlІхx пещестп, 

ll<.>оБХОДІІМЬІХ для роста ОПУХОЛІІ 
(аТРGПТІlчеСЮlЙ н:\шунитет). 

Atreptlcus, а, НШ, атреПТllЧНІІЇІ; ат
рептичеСЮІЇІ . 

.. 1tl·esia, ае, {., атрезія, зарощення, 
бран природного отвору; аТРОЗІІЯ, 
заращеНІІе, недостаток естествен

ного отвеr:стия. 

А. :lllї, зарощення відхіДlllІка; за
ращенпе заднего прохода. 

А. апі vestHmlaris, переддверне ва
рощення пі,1,хіЛНИl--\а; 1I реддверное 
за ращение заднего прохода. 

А. folliculi, зарощення фолікула; за-
ращеНllе фОЛЛlIНУ ла. . 

А. llУШеrйilis, зарощення в ділянці 
дівочої переТІІНЮІ; заращение н 
области девствеНІІоі1 плеВЬІ. 

А. uterlna, І\ШТКО13е зарощення; ма
точное заращение. 

А. vagin~lis, вагінальне аарощення; 
влагаЛIІЩІІ ое за ращение. 

Atretocysia, ае, f., прнр?джене ~a
рощення пходу до ваГШІІ та ВІД

хідюша; вроїкденное ааращенпе 

входа 130 В.'1агалище ІІ заднего 

проходао 

Atretos (ГР.), непроспердлеНlІЙ, заро
щеншl; непр06урав.ТІЄIIНЬІЙ, зара

щенньн10 
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Atricbiil:-;is, is, С, відсутність 80-
nоссн; ОТСУТСТВl!е BOJ10C. 

.-\.tГЇоуепtгісuЕЇГіs, е, aTpiOBeHTpIII\Y~ 
лпрНПfІ, передсердііі:овошлуночно
ВІш; атрповеНТРIlНУЛЯРНЬІЙ, пред
сер дпс ~ Oi�-\елудочно ВЬІЙ . 

.Аtгіпш, і, п., псрсддвср'л; преддвс
рие. 

Ао (ventriculi) cordis, передсеРДR; 
п p~дeepДlIe. 

Ао dехtгuш, праве пере;:ссеРДR; пра
вое предсердпе. 

Ао. sіl1іstГШll, ліве перо;:ссеРДR; левое 
предсердне. 

.... \.о .успОSШl1 s. ОstiПIl1 аtгіонпtгісu
Іаге, 13СIlf)ЗНІlй отвір; венозное· 
отверстие. 

А tl'OP:1 1Jеllй(lоппа, беШІадонна; белла
донна. 

Atropllїn, ае, f., атрофіR, погане 
іІШВЛGIІНП тнаНІІІШ; атрофJIR, пло
хое ПlІТаНТІе Тl\аIlИ. 

Ао шаснlоsа cutis, чаСТІ;ова атрофіR 
елаСТIlЧНОЇ Тl\3.ІШШІ шнірп; ча-· 
СТIlЧН()Я атрофІІЯ злаСТІІ'rесной 
ТШ\НlІ НОЖИ. 

Ао шusснІОl'\IlН lipoll1atosn, ложна 
гіпертрофія ііІ 'язів у дітей; ложнан. 
гипертрофrш І1IЬІШЦ у детей. 

Ао hcpatis :1cu:ta, гостра атрофія по-· 
чіНКІІ; острая атрофІІ.J1 печеНІІ. 

А. ut~ri, атрофія І\r3.ТІШ; атрофпп, 
матни. 

Аtгорlllспs, п, ПШ, 3.трофоваНІІЙ. 
атрофічІТШЇ;. атрофированньrй, ат
рофПЧ€СЮІ11. 

Аtгоріпіsаtiо, опіs, f., атропінізація; 
а тр_оп IШІІзация. 

Аігоріпнш, і, п., атропін; аТРОПIlН. 
А. SlllfuгІ~t1ш, сірчаНОІШСЛllll атро

піІ1; сервоюIслыlй атропин. 
Attenuatio, ol1is, 1., ПОТОН1пенпя •. 

розгідження; утончение, раз ре
жение. 

AtteuHattlS, :1, ШU, потоншеШIЇІ, lH�-· 
тон чений; утонченны1 •. 

Attestntio, ouis, f., свідоцтво; сви
детельство. 

Att!cus, і, т., верхня куполоподіб
на чаСТllна баvа6анної порож
нпни середнього вуха; верхняя 

куполоо6разшш часть Gарабанноt\ 
ПОЛОСТIl среднего уха. 



Attolens 

-.Attolens, ntis, підіїшаючий; под
нимающиЙ. 

Attonltas, ~tis, (., отупіння 3 майже 
ПОВНОЮ нсспіЛ;Оl\!ЇСТЮ у психіtrно
ХВОРНХ; отупенпе с почти пол

НОЙ бсссознательностью у душев
ноБОЛЬНЬІХ. 

Attractio, onis, (., прптягаННfI, тя
жіння; прптяжение, тяготение. 

Attr5.11clls, elltis, ПрИТЯГУЮЧИЙ; при
тяпшающиЙ. 

_Attributum, і, П., атрибут, невід'єм
на ознана предмету; аТРlIбут, 
неОТ'Lеl\1Лемь~й признан пред
мета. 

-АtУРІсus, а, пт, атиповий, неправиль-
НИЙ; чшшчиыl(чесний),' не-
праВИЛЬНЬІЙ. 

Аи (снор. аuгпт), золото; золото. 
Auc]lcnotomia, ас, f., пере~ізування 

шийни плода п ри патологічних 
родах; персрезьшание шеlШ:И пло

да при паТОЛОГl1чеСЮІХ родах. 

-Auctio, onis, f., прирощення; при
ращение. 

Auctor, oris, т., автор, нерівнин; 
автор, руноводител_ь. 

Au(litio cotorїHa=Auditus coIoratus, 
поява певних �-\ОЛЬОРОВIlХ відчу
вань при слуханні певних зву
нів; появление оп ределеНlIЬІХ цве
ТОВЬІХ ощущений при слушанпи 
оп р_еделеННЬІХ звунов. 

-АudіtіУus, а, пт = Auditorius, а, 
uш, слуховий; слуховоЙ. 

-Augmentatores, uш, т. рІ. (пегУі), 
піДСИЛІОючі нерви; }Сllливающие 
нервы�. 

-Аugmепtuш, і, П., збільшення; уве
личение. 

А. mогЬі, підсплення хвороби; уси
ление болезни. 

Апrа, ае, f., аура, вітрець, подув, 
передчуття (передвїсшш епіJlеп
ТИЧІІОГО ПрIlСТУПУ); аура, дунове
нпе, ветерон, предчупствие (пред

вестшш :шилептичесного п ри
ступа). 

Аuг:шtіum, і, П., апельсин; апельсин. 
Аurіспlа, ае, f., вушко, вушна ра

новина, мочна; ушко, ушная ра

НОВІша, мочна. 

А. dcxtra, sillistra, праве, ліве вуш-
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НО (передсердя); правое; левое , 
ушно (предсеРДIІЯ). 

АигісиІае cordis, сердочпі вушка, 
додатки пере!1:С(' рдя; сеР,1.еЧІІЬІе 

ушии, придатки предсердпя. 

Аuгіспlагіs, е, аВРItНУЛЯРНIІЙ, вуш
, НІІЙ; аВРПНУЛЯрНЬІЙ, ушноЙ. 

АurісulоуспtгісulilгіS, е, . авр~шуло
вентрикулярний;аврикулопентри
нулярныl •. 

Auripunctura, ае, [., аврппуннтура, 
прокол барабанної перетинки; ап
рипунктура, прокол барабанной 
перепонки. 

Auris,' is, (., ВУХО; УХО. 
А. шеdіа, середнє ВУХО; среднее 

ухо. 

АurораlреЬ6Піs, с, авропальпебраль
ний; ~вропальпебральн~Й. 

Апгпрlаstіса, ае, і., авроплаСТІІна; 
авропластика. 

Аuгпm, ї, П., золото; золото. 
Аusспltаtіо, onis, f., aYCl-\ультація, 

вислухування; аускультация, B~

слушивание. 

Aut (соп.), або; или. 
Апt-uut, або-або; или-или. 
Апtсгоtіsшus, і, Ш., самовільні ста-

теві вбудження: фантазування 
на еротичні теми, наРЦllСИЗМ і 
онанізм; самоп роllзвольны�e поло
выle возбуждения: фантазирование 
на зротичеСНllе теМЬІ, наРЦИССIlЗМ 

и онанизм. 

Аutоашшшёsіs, is, і., автоанамнез; 
автоанамнез. 

Аutос11thоппs, а, пт, первісний, що 
утворився на місці зародження; 
пеРВИЧНЬІЙ, образоваВШl1ЙСЯ на 
месте sарождения. 

Autoclav(us), і, Ш., автонлав; ав
тонлав. 

Autodigestia, ае, с. == Autodigestio, 
onis, С., саr.lОперетравлюваl1НН 
шлунна; саl\lОпереваривание же

лудна. 

Autografismus, і, т., особлива чут
mшість шніри, НОЛИ 11 роведення 
по ній п редr.lетом залишає чер
ВОШІЙ слід., напр., у істеричних 
т3. неврастеніl\Їв; особая чувстви
телыlстьb кожи, когда проведение 

по ней преДl\lCТОl\I оставллет нрас-
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ныIi след., напр., у истеРIІЧНЬІХ 
и Н8врастешП\ов. 

Аutоlшешоtllсгпріа, ае, [., автогемо
терапія, лінування впорснуваННЯill 
НРОВ'ЯНОЇ снроватни ca:'tlOro ХВО
рого; автогемотерапия, лечение 

ЕпрыIюшанl1емM нровяноі1 сьшо

ГОТКІІ СЮIOГО больного. 
AutollYPl1osis, i~, с., автогіпноз, само

гіпноз; аЛТОГИПlIОЗ, са :'tIOГИПП03. 
АutоіШШППіsаtіо, onis, с., aBTOЇ:lIY

нїзанїя; аВТОНі\Il\IУНИЗ;}ЦНЯ. 
Au-toinfectio, nis, С., аІ3тоіпфенція, 

саJ\lОзаражеШ-ІЯ; аВТОIIНфОНЦИЯ, са
мозаражение. 

Autoinoculatio, llis, [., автоінону-
ляцїя, самоп рищеПЛІОвання, пере
несеШIfI зарази з ОДІЮГО місця 
органіЗІ\fУ на інше; аВТОІІНОНУЛЯ
цін, самопрививна, перенос аара-
8ЬІ с одного места организма на 

другое. 

Autointoxicatio, onis, f., автоінто
нсинація, саJ\1О0ТРУЄННЯ (мимовіль
не) продукта:-.ш обі\!ЇНУ речовин, 
що снупчуються в організмі: 
ниuпюпе (нопре:\lічне) саі\1О0ТРУ
єння, уремія, холемія, ді:Ібетич
на сплячна; автоинтонсинация, 

саМООТР<1вленпе (неп ронзвольное ) 
СНОI1ЛЯЮЩИМИСfI в оргаШIЗl\18 про

дунтаl\IИ обмена l3еществ: ЮІшеч
ное (ІЮП реl\Ш~Іесное) самоотравле
ние, уремия, холемия, диабети
чесная спячна. 

Аutоlпгуш;оsсuріа, ае, f., автоларин
ГОСНОl1ія, огляд влClСНОЇ гортані 
8а ДОІIО1\IОГОІО гортаННІІХ дзернал; 

автоларингоснопия, 0ОlОТР соб
стпеННОl1 ГОРТ;ШIJ при ПОl\IОЩИ 

гopT~HHыIx зернал. 

Аutоlуsіпнш, і, п., автолізин; авто
ЛІІЗИН. 

Autolysis, is, {., автоліз, самороз
НЛdД нлітин тнашІН і нрові під 
DПЛIlI30М еНЗIl:llів; автолиз, са:мо
раСТDорение І.;леток тнаней ІІ нро
ВИ под деІїствием ЗНЗIIМОВ. 

Аutошutіа, ае, С., автоматія, неза
лежність від волі або від централь
ної іІІнервації; аВТО1\lатия, llеза
ВІІСIlіІlОСТЬ от ВОЛIl ИЛИ от цен

тральной иннеРDаЦИII. 
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Апtошпt1?пs, а, uш, аВТО;\ІаТИЧНИЙ .. 
МИ1\IОRІЛЬІШЙ; аІЗТО;\ІатнчеСІШй, не
п роІІзвольныIi.. 

АпtошаtіSшнs, ї, т., 3ІЗТО:-'ШТПЗl\ft-
неСІЗіІІ.О1\lе діяння; а ВТО;\ІаТlIЗМ, 
беССОЗllательное действие. 

АutОl1l1йilis, c=auctumndlis, е, осін
ній; осеННlIЙ. 

Аutошуsорllо1Jiа, ае, С., хвороблпва 
уява ХВОРОГО про те, що він. 

бруднш1 та що ІЗід нього тхне; 
болезненное п редстаплеНlIе боль
ного о ТОі\I, что он грязен 11 что

от не!:'о дурно пахнет. 

Аutопош; CHS, 3, НШ, аВТОІІомнпfi.t
С<11\10сті IIll ШЇ; аптоІІоl\шыl1,, са1\10СТО
ЯТ8.1hНЬІЙ. 

A.utolJPpsis, is, f., автопепсія, cai�lO--
псретраІЗЛІОВ<1НПЯ; автопепсия. 

С<1:\IОП ерсва р IІБtlНие. 

AutopI1a~ia, ас, (., автофагія,_ <<са
r.lОпоїЩlllНfI» ІЗЛ<1СНОГО J-lШРУ. та 
інших Tl-\аН1І1l (в процесі обміну 
речовин) при тршзаЛО:-'ІУ голоду-
ванні і при деяrшх· хпоробах~ 
автофагия, «саl\lОпоеданне» соб
СТІЗеllllОГО жира 11 других тнанеІ1 

(л процессе обмена веществ) при. 
п родолнштеЛЬНОtll голодашш il 

пт,и НСНОТОРЬІХ болезнях. 
Аutорl13gіsшus, і, ш., процес ІЗЦУ

ТJ.,i ШІІЬОГО нліТIІННОГО перетравлю-
вання макрофаГ<11\Ш окреl\ШХ 
нліТІІН опуху; процесс ВНУТРИ-
нлеточного переВ<1 РllваНIІЯ ман

рофага;\ш отдельныl клеток опу-
холи. 

Autopll0l1omania, ае, [., прагнення 
до саl\lОгубства; стреl\шєние к само-
убюїству. 

Autoplastica, ае, [., автоплаСТІІна;_ 
автопластина. 

Autopsin, ае, f., автопсія, розтин 
та огляд трупа; аІЗТОПСИЯ, BcHpы-

тие 11 осмотр трупа. 

AutopsycllOSCS, uш, І. рІ., психози, 
п рll ЯlШХ втрачено упвлення про

Dласне <,я»; ПСllХОЗЬІ, при І-\ОТОРЬІХ 

утрачено представление о с06-
СТІЗєнном <<л». 

Аutорlltlшlшоsсоріа, ас, с., автофталь
l\IOCl-;Оl1ія; сштофтальмоснопия. 

Autoscrutllernpia, ае, [., автосероте-
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рапія, ліl"ування хворого ІЇОГО 
іН сп рова ткою; а втосеротерапия, 

лечение больного его же СЬІІЗО

роr.кой. 
Аutоsitпs, ї, т., ОДШ-І з індивідів 

подвіlїНОЇ ВПРОДЛIlвості, ЩО іс
нує завдшш діяльності своїх ор
ганів; одн а из особей ДBO(IНOГO 
уродства, жпвущая благодаря 
деятельности СВОІІХ органов. 

АutоstегШsаtіо, опіs, f., автостеРІІ
лізація ; . автостеРПЛІІзация. 

.Апtоstгаl1gнlаtіо, опjs, f., 1) самоза
душення, 2) внутріШНЬО~f<1ткове 
задушення ДИТПНІІ внаслідон об
вивання ПУПОВШНІ нашюло ЙОГО 
шиі; 1) саillOудушеllие, 2) ВНУТРП
маточное удушеПІІС ребенка вслед
СТВІІе обвивання ПУПОВИНЬІ ВОН
руг его шен . 

. :.:\пtоsпggеstiо, ol1is, f., автосугестія, 
. саМОВПЛlІвання; а13тосуггестия, са
мовнушение. 

_4HtotIH~rapia, ае, і., автотсрапія, 
самолінування ; автотсраппя, са
моле'lСІІІІе. 

_<\.н tоtгапsfпsіо, onis, і., автотранс
фузія, переЛlІваrшя людині влас
ної нропі; автотрансфузия, перс
ЛИDаНllе человеl~У собственноі1 
нрови. 

. ~\utоtuЬегспliпіsаtіо, onis, і., авто
тубернулінізація; автотуберtїулu
низация. 

АutоtuЬсгсuIlППIl1, і, п., автотубер
нулін:_ автотубернулин. 

.АнtоvаССЇШ1, ае, і., автованцина; 
автованцина . 

.Autovaccil1atio, onis, f., автованцп
нація; автоваНЦlIнация. 

Апtохуdаtіо, onis, f.,аВТООRсидація, 
саilIOОКIІС.іСНlIЯ; аВТООІ{СІІДация, 

Сa:llOонисление. 

.Апхiliшп, і, п., ДОПО;\1Qга; ПО:\IОЩf,. 
AHxocardia, ае, і.; нормальне діа

столічне збільшення серця; нор
мальное днастоличесное увеличе

ние сердца. 

. Ауепа, ае, і., овес; овес. 

. Aversio, _onis, f., .0ГlIда; отвращение. 

.Averteuratlls, а, 111l1, Gєзхре6етний; 
БССПОЗВОIlОЧIlьв1. 

.'\уегtlI1Шll, і, п., aBCPTI�I-І; <шеРТJі". 
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AVЇrulentus, а, Шll, авіру.ТJентниil; 
авп ру лентньп1. 

Avis, is, f., птах, птнця; ПТІІца. 
Avitami~osis, iS, f., апітаміноз; авн

тампноз. 

Avulsio, onis, і., ппривання; выIьІ-
ванне. 

А. bulbi, підрпв очного яблуна 
внаслідон пошкодження ОЧНИХ 
м'язів і нервів; ОТРЬІВ глазного 
яблока вслеДСТІ3ІІе повреждения 
глаЗНЬІХ МЬІШЦ 11 нервов. 

Axi~lis, С, ОСЬОВПЙ; осевоІЇ . 
.Ахіllа, ае, f., пахвопа ямна, пахва; 

подмыIечнаяR ямна, ПОДМЬІшка. 

Axill~ris, е, пахвовшї; ПОДС'.fЬІШСЧНЬІЙ. 
Axis, is, т., вісь; ось. 
А. pclvis, ліпіFI через сереДИНІІ пря

]ШІХ діаметрів таза; лпния через 
серСДШІЬІ П гя~!ЬJХ Дlla~ICTpOB таза. 

AXHllgia, ас, f., сало; сало. 
А. іJOгсі, СБlшяче сало; СІ3ІІПое сало . 
.Аzооsгсгшаtоггllоеа, ас, f., Bl�tir-;ання 

секрету переДJ\1ЇХУРОПОЇ за.і10ЗІІ і 
сім'яних міхурців без спеРillaТО-
80 їдів; истеченпе сенрета пред
ст~тельной желеЗlІ ІІ СЮfеННЬІХ 
ПУЗЬІРЬНОВ бсз спеРilIaТОЗОІІДОВ. 

Azoospcrll1ia, ае, [., азооспермія, від
сутність сперматозоїдів; азооспер"' 
ШІЯ, ОТСУТСТПlIе СПСРJ\1аТОЗОIIДОВ . 

Azotaell1ia, ае, f., азотеl\lія, заТРИ!\fна 
в нрові a30TIICTII~ речоВІІН, особ
ливо прп азоте~lіЧШIХ нефритах; 
азотемпя, задераша в нрови а80-

ТИСТЬІХ веществ, особенно пра 

аЗОТЮlПчеСЮIХ нефритах. 
Azotorrlloca, ае, f., Ііал з веЛlIЮВ{ 

вмісто:н неВІІКОРІІстаного харчо
вого білка, напр. при хворобах • 
піДШЛУЮЮDоі ааЛ08П; нал с обиль
ньщ содерашнне~1 непспользован

ного пищевого белн:а, напр. при 
болезнях подгкелудочной жслсзы1. 

Аzоtпгіа, ас, f., азотурія, надмірне 
виділення азоту в сечі; аЗОТУРІІЯ, 
чреЮfерное пьце.і1сшrе ааота в 

моче . 
.\zYgos (vепа), нспарнпй; НСl1аРНЬІЙ . 
АZУШlса, огuш, п. рІ. (remedia), 

реЧОВIIlШ, неЗ;J;:lтні бродити, шу
му пати ; вещеСТDа, неспосоБныle н 

бl Ю;I.;еIШЮ. 
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Васса, ас, {., nГО;І,а; ПГО;І,а. 
Васіllаешіа., ае, і., баЦllлеміn, ПРИ

сутність бацпл в нрові; бащш
лемия, присутствие бацилл в 
нрови. 

Ва.сНlеп trHger, бацшюносШ; 6а цил
лоноситель. 

Ba.cillifo[·ll1is, е, бацилоподі6ннt'I; ба
ЦІІл:топодобнЬІП, ІІаЛОЧІ-\ОВІІдньrЙ. 

ВасіllоІ, баЦll.1l0Л; бациллол. 
Васіllор 110 Ьіа., ае, f., бацилофобія, 

баЩІЛобоязнь; баЦПл.Jюфобия, ба
цпллобоязнь. 

Bacillosis, is, f., Gацплоз; бациллоз. 
Васіllпгіа., ае, f., бацилурія; бацил

лурия. 

Ba.cilltIs, і, ш., бацила, па.Jшчна, 
паШl'Іноподібна бантерія; бацил
ла, палочка, паЛОЧІ-\ОВIІ;І,ная G .. :ш
терия. 

П. antllfacis, паЛllчна СІІбіРІШ; па
ЛОЧЮl сиБIlРСКОЙ ЯЗВЬІ. 

В. саРSllЕіtш~ аёгоgёнеs, аерогенна 
капсульна баuила; аарогснная 
ЮlПСV льная бацилла. 

В. соІі соmшuпіs, КІІшнова паЛIIЧІ-\а; 
кишечная паЛОЧІ-\а. 

В. ftIsifогшіs, веретеноподібна баци
ла; вер~теlIообраЗlIая бацилла. 

В. bystolitictIs, гістоліТІІчна бацила; 
гистолитическая бацилла. 

В. mеdісашепtоsus, лікарсьна палич
на; лекарственная палочка. 

В. оеdешаtіепs шаligпі, палична зло
ян1сного набряку; палочка зло

начественного отека. 

В. perfringens, пронолююча ба'цпла; 
прональшающая бацилла. 

В. prc.teus, бацила протею; бацилла 
протея. 

В. putriIlcus, ГНlІльна бацила; гни
лостная бацилла. 

В. pyocyanetIS, синьогнійна палична; 
синегноі1ная палачна. 

В. sporogenes, спорогепна паличка; 

спорогенная палочка. 

В. tetani, паличка тотануса, правця; 
паЛОЧІ,а тетануса, столбняна. 

В. typhosus, черевнотифозна паличка; 
брюшнотифозная па:ТОЧІ\а. 

Васtегїасшіа, ас, і., баr.;теріG~lія, на
явність бактерій в крові; банте
р1I3МШ1, прпсутствпе бантерпй в 
І\РОВИ. 

Bacteriiїlis, е, бантеріаЛЬНІІіі:; банте
риаЛЬІІЬІі1. 

BactHicїIIltas, 1Itis, f., бактерицид
віст,!?; бантеРНЦJl;:ЩОСТЬ. 

llactcric:i:{l~IS, n, Шll, бантеРПЦIІДІІИЙ, 
бакте Рlогубllllі1; бантерIІцIІдны�,' 
бю,те р н О У б 11 ~ аю щи й. 

llасtСl'їоаggllltiВІUUШ, і, П., бантеріо
аГЛЮТІІнін; баНТСР.ІІоаглІОТШШН. 

ВасtсгіоlШСlllаgglпtіпlпшп, і, п., бак
теріогю[агmОТIIНЇН; баІ,тсриогемаг
ЛЮТІШІІН. 

Васtсгіоlш('шоІУSlПШП, і, П., бантері
оге~ю.:lіЗИIl; 6аІ\теРlIоге~ЮЛIlЗIШ. 

llactcriolog'ia, ас, f., баnтерїологія, 
вчення про l\IЇІ\роорг<:шізми; бан
теРІІОЛОГІІН, учснис О l\Iннроорга

ШІЗl\lах. 

Bactcriolng'IcllS, а, lllll, бантеріоло
гіЧН1І11; _бантеРИОЛОГІІчссюrЙ. 

ВасtегіоlУSІllUШ, і, П., бантеріолізин, 
реЧОІ3Іша, що розчшІЯЄ бактерії; 
бактеРІІОJІІІ3ШІ, пещестпо, раство
РЯЮІЦсе баІ,теРПlf. 

Bacteriolysis, is, f., бантеріоліз, роз
ЧШ1СШlЯ бакгсрій; бантериолиз, 
растворенпе бю{териЙ. 

Bacterioopsollin, бактеріоопсOlІЇН, ре
чо~ина в сироватці, що полегшує 
захоплення: баnтерій Л8t'Iноцита
ми; бакте РJIООПСОНlШ, вещестІЗО 
сывроткп,' облегчающее захпаты
вание бантерпп лсt'Iноцитами. 

Васtегіорlшgіа, ае, f., баnтеріофагія; 
бактериофагия. 

Bacteriophagus, і, т., баnтерїофаг; 
бактерrюфаг. _ ' 

Bacteriopraecipitinulll, j, п., банте
ріопреЦІІпіпш, рсчовина в сиро
ватці, що осаДіНУЄ бантерії; банте
риопреципитин, вещество в cы-

130ротне, Q.сажДающее бантерии. 
Васtегіоргоtеіпuш, і, п., бактеріо

протеїн; бактериопротеин. 
Bactcrioscopia, ае, f., бантеріОСІ,опія; 

бантеРПОСI\ОflИЯ. 



BactcriotoxInum 

-Bactcriotoxlnum, і, п., бантеріотон
син; бантеРИОТОНСIfН. 

Bacterillm, і, п:, бантерія, палична, 
норотша за бrщилу; бактерия, па
лочна, более норотная, чем бацил
ла. 

В. anthr acis, паЛІІчна сибірки; палоч
на сибирскоfi ЯЗВЬІ. 

В. соІі сошшuпе, НlIшкова палична; 
}шшечная палочна. 

В. dipllt.llel·Їae; дифтерійна паЛІІчна; 
дифтеРlІйная палочка.-

В. fнsifОl'ше Vincellti, веретеноподіб
за паличка Вінцента при ненро
ТIlЧНИХ aНJ'iHa~; перетеllоподоб
ная палочка Винцента Іїри ненро
ТlIчеСЮIХ ангинах. 

В. шаНеі, паЛlIчна сапа; палочна 
сапа. 

В. pcrfringcns, В. оеdсшаtіСI1S, В. Ьі
stolyt1cum, В. ОСf]СШ ії tis шаligпі, 
бантеlJії, що ШlКлннають газову 
гангрену; бантеРШl, ВЬ13ьшающие 
га.аовую гангрену. 

В. pcstis, бактерія чуми; бантерия 
ЧУМЬІ. 

В. tet5.l1i, палпчна правця; палочна 
столбняна. 

В. tubCI·CHlosis, туберкульозна палич
на Хоха; тубе}Jнулезная палочна 
Хоха. 

В. tularcnse, бактерія, що вuнлинає 
ту.пя ремію; бсште рия, выlьшаю-
щая туляреl\1ИЮ. 

В. typlli Ebcrtll-Gaffky, черевноти
фозна бактерія; брюшнотифозная 
бактерия. 

Bacteriнria, ае, (., бактеріурія, знахо
дження Gактерїй в СС'ІЇ; бакте
Рl1УРИЯ, haX07-ндение бантерий в 
моче. 

Balnnitis, tldis, С., баланіт, запалеli
ня покриву ГОЛОВІШ члена; бала

нит, поспаление понрова гОловки 

члена. 

Balanucele, es, і., вихід головни 
Н(Jізь змертвіле міСЦІ:) крайньої 
плuті; выlодд ГОЛОВІШ Сlmозь омер
твевшее _место _ нр::! Йllей ПЛОТІ!. 

1Заlаl10роstllі tis, ti dis, С., баЛ(lНОПО
CTIlT, заJlёілеlШЯ IlОНРОВУ ГОJЮВКИ 

та ВНУТJ.JЇШНЬОГО Лl1ста крайньої 
плоті; балаНОll0СТl1Т, воспаление 
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ПОНРОDа ГОЛОВЮІ И внутреннего 

ЛИСТЮІ нраі1ней плоти. 

llalnl1orrllOca, ае, і., баланорея; бала.
НОР8Я. 

llаlалоггhаgіа, ае, і., баланорагія; 
баЛl1норагия. 

llаlаl1t.idіпш, і, л., інфузорія, що 
паразитує D ЮlшеЧIIlII,У хребетних; 
инфузория, llараЗlІтирующая в ни
шечнине П03ВОНОЧНЬіХ. 

llаІ'іілus, і, ш., ГОЛОВІ,а чоловічого 
статевого члена; головна мужско

го ПОЛОІ30ГО члена. 

llal1J1ls, і, ш., недорін)'паТІІЙ', заїна; 
носноязы�Ilьlй, заина. 

llalbHties, еі, f., недорін.уватість; НОС
ноязыlие •. 

Еnl1іsпшs, і, ш., хорея; хорея. 
llпlllСНШ, і, П., ванна, баня, лазня; 

Ba~Ha, банн. 
В. агёl1nе, піснова ванна; песочная 

DaHHa. 
Ваlllса rncdic~ tn, Лінувальні ванни; 

лечебllы�e панны�. 
llall1eograpllia, ае, с., бальнеографія; 

балЬнеография. 
llallleulogia, ае, і., бальнеологія; 

бальнеология. 
Ваlпеоtll('гuріа, rte, с., бальнеотера

пія; бальнеотерапия. 
llаlsашаtіо, ol1is, f., бальзамування; 

бальзами рова ние. 
ВаlsаШ]t'а, ОГШl1, п. рІ. (remedia). 

балиамі 'Іні засоби; бальзами чес
ние _среДСТDа. 

llаlsаШjСUS, а, 11Ш, бальзамічний; 
бальзамичесний. 

Ва]S;lшо, аге, бальзамувати; бальза
мировать. 

llnlsa rnum , і, n., бальзам; бальзам. 
В. (;орnіуае, копаЙСЬКl1Й баЛЬЗ<іМ; но

паЙСIШЙ бальзам. 
В. регuvіаl1UШ, перувіанський баль

зам; перувиансн:иl1 бальзам. 

llaracstllesia, ае, С., чуття тиску; ЧУВ
ство данления. 

llагаеstl1еsіошеtгuш, ї, П., прилад для 
ВИl\.іl юваllНЯ чуття тпсну; при
бор для измерения чувства давле
ния. ' 

ЕагЬа, ае, с., борода; борода. 
llarl.IUla 'liгсі, «І\озлина борода», во

лосся У ВХО,1.а до с.пу ХОВОl'О n ро-



Вагіиш 

ходу; «Іюзлиная борода», ,волосЬІ 
у входа в слуховой проход. 

Вnгіпm, _ ї, П., барій; бариfi., 
В. chloratum, ХЛОРІІстиfi барій; хло-

РИСТЬІЙ _ ба рий. 
В. sulpl1Uricum, сірчаНОЮІслнfi ба-
, рій; сеРНОЮІСЛЬІЙ бариЙ. 
Barometrum, і, П., баРО!\lетр; баро-

метр. _ _ 
Bartholinitis, t1 dis, (., бартолініт, за

палення Бартоліні110ВОЇ залози; 
бартолинпт, воспаленпе Бартоли
ниевой желеЗЬІ. 

llaryacHsia, ае, {" тугоухість; туго
ухость. 

JЗагуеkоіа, ае, f., тугість слуху; ту
гость слvха. 

llarydynia, ае, {" сильний, важний, 
тшюшй біль; сильная, ТПі-нелая 
боль. 

llaryglossia s. ВагуlаІіа, s. ВагурllО
піа, ае, і., утруднена мова, ви
мова; затруднеlшап речь, произ

ношение. 

Вагуthушіа, ае, і.', меланхолія; ме
ланхолия. 

Basalis, е, базаЛЬІІПЙ, основний; ба
заЛЬНLІЙ, основной. 

llasedo1vii morbus, БаЗGДОl3а хвороба; 
Базедова болезнь. . 

Basedo"~'ICtlS, а, uш, базедовіЧНlIЙ; 
базеДОВИЧНЬІЙ. 

Паsdео \vismus, і, т., базедовізм; ба
зеДОВІІЗМ. 

Паsіагасlшоіdltіs, tIdis, (., запален· 
ня павутшшої оБОЛОIIНИ у ОСНОВИ 
мозну; воспаленпе паУТІІННОЙ обо
ЛОЧЮІ У основаюш l\Iозга. 

Rasion, ї, п., ПУІІНТ, піД,lОпіДШІЙ рго
tuberantia occipit Ліs externa; 
пуннт, соотвеТСТВУЮЩІІЙ ргоtП,Ье
rantia occipitii1is externa. 

Ваsірlшгіпgспs, а, uш, основноглот

Іювuti; . ОСНОВlIОГЛОТОЧНЬІЙ. 
Basis, i~, (., основа; основание. 
П. cordis, основа серця; основание 

сердца. 

П. сгапіі, основа черепа; l>снование 

черепа. 

В. pe-t.lunculi, основа ніЖІОI МО3НУ; 
основание НОЖІО! l\10зга. 

Basopllilia, ае, і.. базофілія ; базо
филия. 

6б llСllzjпнщ 

Basophtlus, а, uш, базофіЛЬНlІfi; базо
фИЛЬНЬІЙ. 

Basopllobia, ае, (., обережна ход:! та
беТІІнів; осторо;.юrал ПОСТУПЬ та
бетинов. 

Batllopl1oJiia, ае, f., запа!\юрочення 
при погляді пгору на писоні бу
дівлі; ГnЛОВОНРУЖЄШІе прп взглл
де BlJeiX на ПЬІСОІОІе здания. 

BatIlyaestIlesia, ае, і., ГЛІІбона чут
ливість пі;J:ШІ\ірної тнаншlИ, 1I1'Я
зів, ністон, суглобів; глубоная 
ЧУВСТІJlIТЄЛЬНОСТЬ подножной тна
ни, МЬІШЦ, носте(І, суставов. 

llatbyanacs tl1csia, ае, і., Dідсутність 
глибоноі ЧУТЛІшості; отсутствие 
глуБОНОі'І ЧУВСТПІІтеЛЬІ!ОСТИ. 

llatbycardia, ас, f., ГЛІІбоне розташу
пан ня серця; глубоное располо
жеНІІе сердца., 

nаtllУlllогрl1із ЬнlЬі, подовження по
ЗДОВrIШЬОГО діа:\l8тра она, одна 3 
ПрIlЧИН КОРОТІ1Озорості; удлине
ние ПРОДОЛЬІІОГО ДІІаі\ютра глаза, 

одна ІІЗ ПРІІЧІІН блпзо РУНОСТИ:. 
Bathyllypaestllcsia, ае, (., ЗН1Іжена 

ГЛІІбона ЧУТЛИІ3ість; поншкенная 
ГJIуf\оная ЧУВСТПІІтельность. 

Bathyllypcraest!J.esia, ае, f., підвпще
на глиБОІ\а чутливість; ПОІ3ЬІшен
ная глубоная чуІ3ствителыІсть •. 

Ваtурпоё, es, С., баТІІпное, поглиб
лене дихання; баТІІПНО3, углуб
ленное дыIание •. 

llаttагіsшus, і, m. заїнання через по
спішну lIIОВУ; sаинанне вслед

СТШlе ТОРОПЛIlВОЙ речи. 
Bdella, ае, (., п'явна; пиявна. 
Весlйеа, огпш, п. рІ. (remedia), за'

соби проти нашлю; средства про

тив нашля. 

Becblcus, а, uш, ПРОТІІнашльовий; 
п ротивонаlI!.левыl •. 

Belascdris (gen. idis, f.) шуstах, СТРУ
нець у НІІшнах; струнєц в ІОІшеч

ниие. 

Belladonna, ае, і., белладонна, нра
савна; белладонна, ирасавна. 

Вепе, добре; хорошо. . 
llcnignus, а, uш, СПРППТЛИ:ВИІ1, до

бропr,існий; блаГОПРИЯТНЬІЙ, до
б Р.9 на чествеННЬІЙ. 

llеllzіППШ, і, п" бензин; бензин. 



IenzoIcus 

Eellzo' сиз, а, uш, бензоі1НIlЙ; бен
зоі1ны� •. 

Велzоlum, Ї, Л., бензол; бензол. 
ВелzопарlltоlllШ, і, n., беНЗ0нафтол; 

беНЗ0нафтол. 
Еегі-Ьегі, беrі-бері; берн-бери. 
Eestia, ае, f., тнарина; ЖШ30тное. 
lleta_ vHI~dris, буР>ІК; свекла. 
Ееtаіпнш, і, П., бетаїн; бетзпн. 
llеtапар11tоluш, і, П., бета-нафтол; 

бета-нафтол. 
Retula, ае, f., береза; береза. 
nех, bccllis, т., кашель; І{ашель. 
llezoar(11Ca, огuш, п. рІ. (rcmedia), 

Пf.,ОТIІОТРУТИ; ПРОТI1ВОЯДIІЯ. 

Ві- -(І:; СІШ. словах), ДBO~X)~ дву(х)-, 
Візспtus, а, ШП, ДВОГОСТРІІЙ; обоlO,1;О

острь.Й. 
Еіы1 іоп~апіа, ~e, f., бібліо:-,шнія, при

СТI_асть до зБІІрання ЮІШКОІ{; бнб
ЛllомаНIІЯ, страсть н собlIраНtIю 
КНI1Г. 

llic~psHI(. ris, е, бікаПСУЛЛРІШЙ, дво
I,ШIСУЛЬІІІІі1; бl1напсулярныl1,' дву
кансу ЛЬІІЬІЙ. 

BicarboIl,cHS, а, ит, двовуглеЮІслні1; 
ДВУУІ леКІІСЛЬІЙ. 

Biccps; J ііз, двоголовшl; двуглаВЬІ11. 
В. п. uscHlus, двоголовий м'яз; дву

г лавая І\1ь:шца. 

llichIor<i t us, 3, иrn, ДБОХЛОРIlстшl; 
дв.Ухлоr;lIСТЬ,Й. 

llicipitalis, е, наJlежний до двоголо
вого .\1 'яза; относящшlСя н дву
главой ~Iыlце •. 

Еісопс<ї, us, 3, uш, ДВОЯКОВГНУТИЙ; 
дr.:ОЯhОЕОГІІУТЬІЙ. 

lliconvexlls, 3, uш, ДВОЛКООП.УКЛllЙ; 
ДБОЯ ЕОВЬ:П)" КЛЬІЙ. 

Bicornis, е, ДВОРОГІІЙ; двурогпЙ. 
nісшріd"lis, е, двостулновшl; дву

С1 ЬО/Jчать.Й. 

llісшріdil ti, огuш, ш. рІ. (dепtєs), малі 
но/- інні зуби; маль:е норенІІы�e 
зуБы�. 

Віdпutегtіапа (fcbгis), ТРIlденна гаряч
ка з безперервнш.ш маЙте ПОВО
ротами; трехдневная лихо~адна 

С непреРЬІВНЬІМII почти возвра
тами. 

ВНі dHS, а, uш, рОЗДВОЄНИЙ, r;озщеп
ЛllIllЙ; раздвоенІІы1,' расщеплен
нь.Й. 
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Bifociїtl.Is, 3, ШП, 3 двома фонусаМIІ 
(СКЛО дЛЯ окулярів); с двумя фо
НУСа:'ІШ (ст(3кла для очнов). 

ІЗifнгсаtїо, опіз, (., біфурхація, ВІІЛО
подібне розділення, місце пере
ходу дихального горла в бронхи; 
БІІфурr.;,:щrrп, внлообразное раз
деЛGНllе, место перехода ды�атель-

ного горла в бронхи. 
ІЗifurсJtаs, а, шn, ВИЛОПО;1;ібно роз

щеплеНІІІІ; ВІІлообразно расщеп
ленны� •. 

ВіgС1ll1пus, а, иlll, схладеншl з ДВОХ 
пар; СОСТОЯЩIlЙ ІІЗ ДВУХ пар. 

Вііuсlliпоlшп, і, П., біохіволь, под
віІІНа сіль хініну з IUЮДIlСТЮf біс
:.lУТО,\l; БIlОХIIНОЛЬ, двоііная соль 
ХІІШІНа с IІОДIIСТЬШ ВІІСМУТОМ. 

ІЗііоddtllS, 3, uш, ДВОІІОдпстніі; ДВУ
І10ДИСТЬІЙ. 

ІЗіІапх, ancis, f., вага, терези; весЬІ. 
ІЗilаtегіНіs, е, двобіЧНllіі; двусторон

ний. 

Ві!' Іег, сга, rгпш, їJ-;опчовідвіднпй; 
жеЛЧСОТВОДЯЩl1Й. 

Biliosus, а, uІП, ЖОВЧНІІЙ; желчны� •. 
віІігныlнlll,' Ї, П., білірубін, ЖОВ'І

НІ ВІ піп1ЄНТ; БИЛllруБин, желч
НЬІЙ пигмент. 

ВіІіз, i~, f., 'жовч; желчь. 
Віlivсг(Ііпнш, і, П., біліпеРДIIН, зе

лена барвна І;еЧОВlша жовtІї;би
,j]ивеР;1;ІІН, зеЛс;tIое красящее веще

ство желчи. 

ВіІоспl;{ ris, е, двогніздш1; двугнезд
НЬІЙ. 

BimalluJlis, е, бі~1ануальншl. дворуч
Н1ІІ1; бml1ануаЛЬНЬІЙ, ДВУРУЧНЬІl1:. 

Вішuпus, а, uш, ДВОРУКІІЙ; двуру
кий. 

Вілі, ае, а, по два, по дві; по два, 
по две. 

ІЗіпосul iiris, є., біlIОХУ ля РНІІЙ, дво
ОНІІЙ; Бпнонулярllы,' двуглаЗЬІЙ. 

ІЗ~осllеЛ1іа, ае, f., біохі~lія; бllОХШШЯ. 
ІЗІосllіпоlum, і, ш., біохіноль; био

хиноль. 

ВіОflупаШІса, ае, f., біОДl[на~tiка; 
бlІОДllнамина. 

ІЗіоgепrsіs, із, f., біогенез; бlIогенез. 
Шоgгарlliа, ае, f., БІІографія; био

графия. 
ІЗіоlоgіз, ae~ С.. біологія; биология. 
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niologIcus 

BiologT cus, а, иш, біологічнпй; био
логичесниЙ. 

ІНошеиіСlпа, ае, f., біо:\!еДIJЦl1на; бно
медпцина. 

Віорlщgіsшus, і, ш., біофагізм; био
фагнзм. 

llіорlasша, atis, п., Оl!оплаз:\ш; би
ОШ1азма. 

Вiopsia, ае, f., біопсія; биопсия. 
Піогаuіоlоgіа, а(', f., біорадіологія; 

био раДИОЛОГІІЯ. 
Bios (гр.), ЖІІТТЯ; ашзнь. 
Bioscopia, ае, f., біОСЕопін; бносно

ШШ. 

BiostatIca, ае, f., біостnпша; БІІО-
статина. 

Віоtоппs, і, т., біотонус; БІІОТОНУС. 
Віоtур_пs, і, т., біОТlIП; бнотип. 
llірагtltпs, а, ПШ, поділеШІlI ІІа доі 

чu.СТИIlИ; раз;~елеННЬІЙ на дое 
части. 

Вірсппаtus, а, lllll, доопеРIIЇІ; дву
пернстЬІЙ. 

Шроlіїгіs, е, біПОЛЯРНllїІ; БНПОЛЯРНЬІЙ. 
llіггlliпіа, ае, f., подвійний ніс; 

ДBO:~HOЇl нос. 
Bis, двічі; дваЖДЬІ. 
Biscoctus, доічі зваренпй; доагнды� 

свареННЬІЇІ. 
Вisexualismus, і, т., бісенсуалізм; 

бlIсенсуаЛIlЗМ. 
ВіsmutlШlll, і, п., вісмут; ВIlСМУТ. 
В. salicylIculll, саліЦIlЛОВОЮIСЛПЙ 

піС:\ІУТ; са.lИЦІ1ЛОВОЮІСЛЬІЙ ВІ1СМУТ. 
в: sпЬпіtгіСПill S.' 1Наgіstегішп llis

шпtі, ОСНОПІІа аЗОТНОЮlсла сіль 
віС:\lУТУ; оснооная аЗ0тнонислая 

соль ВИСlIfута. 

Bisystolia, ае, і., біСІІстолія; бвси
столин. 

llitешр:>г<іlis, е, бітемпора,,'ІЬІІшUr, ДВО
ВІІСНОВІІЙ; БПТ8:\ШО ралыlІїІ,' двуви
СОЧНЬІЙ. 

llіvепtег, tris, т. (шusсulus), ДІЗочерсІЗ
НlIЙ м'яз; двуБРЮШНЬІ.(І МУСІ-\УЛ. 

Blaesl tas, atis, і., неДО:\lОвність; НОС
IІОЯЗЬІчие. 

Blandus, а, ПШ, неподразншl, лагід
ншl (бред) ; нераздражаЮЩIIЙ, спо
ІЮЙНЬІЙ (бред). 

RІаst('lшt, З:tіs, П., бластеl\Ш, зарод
Іюва реЧОВІІна; бластеl\Ш, заРОДЬІ
шевое вещество. 
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Вlаstоgепсsіs, is, І., бластогенсз; бла
стогенез. 

Вlаstоша, 5,tis, n., БЛ:1СТО:\f:1, спр:::шж
ній опух; бластома, нстшшая опу
холь. 

fllastolllycetes, шп, блаСТОі\lїцети; 
бластошщеТЬІ. 

llІаstошусоsіs, is, І., блаСТО:\fїІ{ОЗ; 
бластоМlШОЗ. 

Шаstпlа, ае, і., БJlастула; бластул·а. 
Шаttа, ае, і., (Blatta oriellt~lis), тар

ган; таракан. 

Пlеппа, ае, f. s. lНuспs, і, т., слиз; 
СЛН:JЬ. 

ШСПІшuепltіs, tTdis, І., запалення 
міШ8чкуваТІІХ З:J.Л03 СЛll30ВОЇ обо
ЛОНЮІ; воспалеНlIе r>teшотчаТЬІХ 

іКелез СЛIl3IІСТО{! оБОЛОЧІНI. 
ВlСl1посуstltіs, titlis, f., СЛllзове за

паЛО1ІІ1R се'ІОПОГО міхура; слизи
стое І30СIJалеНl!е ~IO'IeI30ГO пузь!ря. 

ПlСllllоггlliпіtіs, tiuis, f., ГIlостеча 3 

носа; ГllоотечеНllе ІІЗ носа. 

ВІСПllопlшgіа, ае, і. = Вlсппоггhоеа,.· 
ае, і., бленореп, гнійно запалення, 
гностеча; бленорея, гноїшое вос
паленпе, гноетечение. 

ВlсппоггllOl CllS, а, l1Ш, Gлснороіlний; 
бленоройныl •. 

ВІСlшоtОlтllоса, ае, І., гноєтеча 3 ву
ха; гноетечеНlIе ІІЗ уха. 

ВlсрlшгаuеПltіS, tldis, І., запалення 
110віНОВІІХ залоз; ВОСllаловие же

лез нрая вена. 

Вlсрlшгіsтus, і, т., блефаРИЗl\I, сі
паЮlR попік; БЛЄф:1р1I3М, 110дерги
ванне вен. 

Blcpl13fltis, tIuiS, f., блефарит; 'бле-
фарит. 

lllср1шгоыlппоггlloеа,' ае, І., блефа
р06ленорея; блефаробловорея. 

Пlерllі}гоп, і, П., повіl\а, I3iHO~ 
вено. 

В1Сl'lшгорl1ішоsіs, is, І. =BlrpIlaropl1Y
шОsіs. is, {., блофарофі,\lОЗ; блс
фарофш,IО~. 

lllсрlшгорlаStїса, ае, f., блефароплас
ТШіа; блефароплаСТlІна. 

lllерlшгорІ('g"іа, ае, І., параліч по~іки~ 
параЛIІЧ вена. 

lllepl1aroptosis, is, І., опущення ПО-: 
піни; опущение be�-\а. '. 

ВІ('рlшгоггарllіа, ае, f., блефарора-



Вlерlшгоsраsmпs 

фі я, зшивання повік; блЄ'фарора
фия, єшивание век. 

ВІерhагоsраsпНlS, і, т., блефароспаз
r.ta, спаЗ;\lа повіr;; блефароспаЗ~l, 
спазм век. 

В. ІН. (скор. lХ1111СПШ шагіs), купаllНЯ 
у Mori , l\ЮРСl>I-.;а ванна; І\упанпе 
в море, І\юрская ванна. 

BIepharospatll, ПО13іІ-\опідіІІ:\taч; веІЮ
под'Ье:.\IНlШ. 

ВІер l1arost,n t, повінотршrа ч; веІ\одер

жатель. 
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Blepllarostel1osis, is, f., блефаросте
ноз; блефаростеноз. 

Вlерlшгоtошіа, м, f., блефаРОТО:\lїЯ; 
блефа POTOl\J ия. 

Боllгшаsс!lїпс (нім.), бормашпна; бор
машина. 

Воlёtпs, і, т., олеШІЧШЇ грпб; олеННІ1 
гриб. 

В. ed~}js, боровин; боровик. 
В. 1:1Г - с is, біла ЛlIствяна губr;а; бе

лая Лl1ствешrЧllая губна. 
Воlпs, і, f., 1) веJШІШ пілюля, 2) сорт 

глини; 1) большая ПИJJIОЛЯ, 2) 
С() рт Г ЛИНЬІ. 

БоmЬух gossypium, бавовна, вата; 
вата. 

ВОl1їПсаtіо, onis, f., оздоровлення 
l\lалярійної !\Іісцевості; оздоровле
нпе маЛНРИlшоі:'t местности. 

Bonus, 3., uш, ХОРОШИІІ, СПРIlЯТЛIIВПll; 
хороший, блаГОПРИЯТНЬІЙ. 

Богах, acis, f., бура; бура. 
Вогlюгуgшнs, і, т., бурчаннп в 

нишках; бурчаНllе в ЮІШІШХ. 
Bor~us, 3., uш, північний; севеРНЬІЙ. 
ВОГ1СПS, ~, Шll, борний; БОРНЬІЙ. 
Boroglyccrl!ltlL1, і, П., борогліцеt>ПН; 

бороглицерин. 
Богuш, і, П., бор; бор. 
Bos, bovis, т., бик, віл, (f. норова) ; 

бьr.r;, вол (f. норова). 
Botal1:ca, ас, f., ботаНlІна; ботанпна. 
Боtllгіосерh йlllS latus, солітер; со

Лl1тер. 

Bothrops, opis, f., гримуча змія; гре
МУЧCl.я змея. 

Botryotllerapia, ас, f.,лікування вино
градом; лечение БинограДОІ\l. 

Botulismus, і, т., ботулізм; боту
ЛИ3М. 

Botulus, і, т., 1\овбаса; нолбаса. 

BrachygllatllUs 

ВоuіПоп, і, n., бульйон; бульон. 
Во,·!.сіdіuш, і, П., бойня; бойня. 
Bovinus, а,_ uш, бичачий; БЬІЧПЙ. 
J30уоtнlJегсulіпuш, і, п., бовотубер-

кулін; бовотубернулпн. 
llоуоуаес)па, ас, f., т)"бернульозна 

ванцина для худоби; туберку
лезная ва1\ЦІІІІа для рогатого 

СІ-юта. 

llгасhегіuш, і, п., бандаі-І-і; бандаж. 
Brachlalgla, ае, f., невралгія плечо

вого сплетіння; невралгпя пле
чеrзого сплетения. 

Bracillalis, с, брахіальппit, плеЧОВlIЙ; 
брахиаЛЬНЬІ(І, ШІечеrзоЙ. 

Bracb1atus, а, uш, плеЧllстпit; плеЧІІ
СТЬІЙ. 

llгасlliluуіuш, ї, n., панна дЛЯ РУН; 
ручнап вапна. 

Eracllioradi -а lis, е, ПЛС'10БОП ромене
виП; плечелучепоЙ. 

ЕгасЬіоtошіа, ае, f., одна 3 плодо
рУЇННИЦЬЮІХ операціїІ при пато
логіЧНІІХ родах; одна из плодо

разрушІІтельІIыx операций при 
паТОЛОГІlчеСЮІХ родах. 

ВгасllillШ, і, П., П.'Іече; плечо. 
Б. сопінпсtlуuш, з'єднуюча ніжна; 

СОСДIIlштельная НОIl'I\а. 

В. ]юпtіs, ніj-ЮШ мосту; ножна моста. 
Б. qtIаdгіgеш~ вит іllfсгіпs, superius, 

Hl�i-І-'!ІЯ, верхня HЇїr;r;a ЧОТПРИГОР
бшювого тіла; ІІШ1\НЯЯ, верхняя 
ножна четвеРОХО:1l\1ИЯ. 

Вгасllуансhепіа, ас, f., КОРОТ1\О
шиїсть; НОРОТ1\ошея. 

Bracllycardia, ас, f., брахікардія; 
браХlшаРДllЯ. 

Вгасllус('рlшliа, ае, f., брахіцефалія, 
НОРОТІ;оголоrзіСть; GраХllцефалия, 
НОРОТ1\ОГОЛОВОСТЬ. 

Bracbyccpllii lus, і, т., брахіцефал, 
r;ОРОТНОГUЛОВІІЙ; браХІІцефал, но
РОТІ,ОГОЛОВЬІЙ. 

ВгасЬусЬіІіа, ас, і., снорочення верх
ньої губи; укорочепие верхнеі 
гуБЬІ. І 

Brachydactylia, ае, і., 1\ороткопа
лість; 1\0 РОТ1\опалость. 

Brachygnu. tllUs, і, т., людина 3 не
дорозвиненою НШІШЬОЮ щелепою; 

человен с недора3ВIlТОЙ нижней 
челюстью_ 



Пгnсhуше tropia 

ВгаСllушеtгоріа, ае, {., короткозо
рість; БЛИЗ0РУНОСТЬ. 

BracllYOp оdпs, а, нт, КОРОТНОногий; 
ко ротноногпЙ. 

Вгасllурпоё, es, f. І короткість дихан
ня; нороткость дыIания •. 

BracllYPOf!ia, ае, f., норотноногість; 
КОРОТНОногость. . 

llгаdуш'tllгіа, ае, f., негнучність мо
ВИ; ногибность речи. 

llradycardia, ае, f., браДІІнардія , по
вільна діяльність серця; бради
кардия , замеДЛОНIІО сердечной дея

тельности. 

Bradycrotlcus, а, пm, брадинротич
ний; браДІІнротическиЙ. 

ВгаауlаІіа, ае, f. І повільна мова; за
медление речи. 

Вгаау lехіа, ас, І. І повільне читання; 
замодленное чтение. 

Bradylogia, ае, f" МЮlріння; мпмле
ние. 

Bradypepsia, ае, [., браДlIпепсія, спо
вільнене травлення; б раДIl1Іепспя, 
за~lедленное ПІІщеварение. 
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BradyperistaIsis, iS, і., брадппери-
стаЛЬТІша; браДІІперистаЛЬТlІна. 

llгаdурlшgї:.t, ае, f., патологічне спо
вільненнп їди; Шlтологичесная за
мсдленность еДЬІ. 

llгаdурlшsіа, ае, (., брадифазія, по
вільна мова; браДl1фазия, медлен-
ная речь. . 

llга(lурпоё, es, і., брадппное, сповіль
нене дихання; брадипноз, замед
лен ное дыIание •. 

Bratiyspiligmia, ае, f., браДІІсфіГ;"lія, 
СПО13Їльнення пульсу; браДl1СфИГ
мия, замедлеllие. пу.їьса. 

Пгапсhе (фр.), бранша; бранша. 
llгапсlliае, ігпш, І. рІ., зябри; жаб

рЬІ. 

llrallclli іПіs, с, бранхіаЛЬНlІЙ, зябро
ВИЙ; бранхиаЛЬНЬІІЇ, жаберныI:і •. 

]]гс<>'ша, htis, п., тім'я; темя. 
Bregma t~cus, а, uш, Ti~l 'ЯНIІf1:; темен

ной. 
llгеvі1іпсus, а, ulП, ІюротнолініЙнпй; 

ІЮ ротнолинеїІНЬІЙ. 
llrevis, е, КОРОТЮІЙ; ІЮ~ОТЮІЙ. 
Вгсу j tas, ~tis, і., норотюсть; нрат-

ность. 

Bromatus, а, НШ, бромний; БР.ОМНЬІЙ. 

ВгопсllоЬlСПllоггllоеа' 

Вгошіdгоsіs, is, і., смердІО{ШЙ піт; 
ВОНЮЧПЙ пот. 

Вгошіsшus.,і, т., отруєння бромом; 
отраплеНІІе бромом. 

llгошоdсгша (а tis, п.) tuЬсгоsнш, змі
на шніри під час лінування бро
міда:\\ІІ; изменение hОЖll при ле
чеюш БРОі\1і1дами. 

Вгошоfогшінш,; і, п., БРО~ІОфОРi\l; бро
мофор~. 

llГОПlоругіпнm, ї, П., бромопірин; 
бромопирин. 

llгошнш, і, п., бром; бром. 
lll'oncllectasia, ае, f. =Bl'ouclliccta

sia, ае, f" бронхієнтазія, роз
ширення бронхів; БРОІІхиентаЗIIЯ, 
раСШlIрение бронхов. . 

Bronclli~lis, е, БРОНХОІЗНїІ, бро'пхіаль
НІІЙ; БРОНХОВЬІЙ, БРОllХ:ШЛЬНЬІЙ. 

ВгонсlйоІі, Оl'UШ, т., дрібні розгалу
ження б ронхіп ; ;"IЄЛІше развет-
вленш! б ронхов. . 

Вгопсlliоlitlшs, і, ш., бронхіальний 
Ha!lliH~J,b; !2.ронхllальныlї наi\lень. 

BronclIiolitis, tidis, f .• запалення най
дрібні ШИХ б ронхїrз; ВОСІІаленне 
мельчаііШl1Х БРОIlХОВ. 

Bl'onclliolHS, Ї, т., бронхіола; брон
ХІ10ла. 

Вгопсllіsшus, ї, т. =Вгопсhоsраs
пшs, f., т., корчі бронхіальних 
м'язів під час аспш; СУДОрОГIІ 

бронхпальІІыx l\Iыцц ПрИ астме. 
Brollcllltis, ttdis, і., бронхіт, з:шз

лення бронхів; БРОНХllТ, воспале-
нпе бронхов. . 

В. capill<iris, запалення найдрібні
ших бронхів; воспаленне мель

чайших бронхов. 
В. ca1:lrrlliїlis, натаральне запалення 

бронхів; ката раЛLlІОе воспаленпе 

бронхов. 
п. сгоuроsз s. В. fiЬгїпоsа, s. В. pseu

dошсшЬгапасеа, нрупознш1 брон
хіт; �-іРУПОЗНЬІЙ _бронхит. 

В. ptltrlda s. foettda, С;\lердючий 
бронхіт; _ЗЛОВО~НЬ1l1 БРОНХI1Т. 

ВгопсllOаdспіtіs, tidis, f., бронх(о)
аденіт, запалення бронхіальних 
залоз; бронх(о)аденит, ІЗоспале
ние БРСIlХlIаЛЬНЬІХ желез. 

llгопсhоыlппоггllоса,' ае, С., хроніч.; 
ІШll бронхіальний катар 3 гнійним 



'llгопсllосёlе 

виділенням; ХРОНІІчеснш'і бр_онхп
альныIi Юlтар с ГНОЙНЬІМ ВЬІДеле-

нием. . 
Пгопсllосёlе, es, {., повіТРЯНIІ(1 опух 

на ШІІЇ, пов 'язаlшfi з бронхо:'.r; 
воздушная опухоль па шее, свя-

заШlая с бронхом. . 
llroncllodilat'i'itor, oris, т., бронхо

дилататор, бронхорозширник; 
БРОНХОДІІлататор, бронхорасши
ритель. 

Brol1cllOectasia, ас, {. ДІШ. Brol1cllie
ctasia. 

ВГОl1сllоgСI1ПS, а, пш, бронхогенrшfi; 
бронхогеННЬІЙ. 

ВГОl1сhоgтпріliа, ас, {., бронхографія; 
бронхография. 

Вгопсllорl1011іа, ае, {., бронхофонія; 
бронхофо!;шя. 

Rrollclloplasttca, ае, {., БРОIlхопла
СТИliа; бронхопластина. 

ПГОllс.hорпсuшопіа, ае, f., бронхо
пнеВl\юнія, запалення бронхів і 
легенів; БРОІІХОШIСВІ\!ОІШЯ, ВОСІlа
ленне бронхов и лепшх. 

ВгопсllOггllОса, ае, f., хроні'ІНпfi брон
хіт із зна'IНИ;\! 13lщілеННЯl\!; хро
нпчесюrfi БРО!lХIIТ с оБпльны�\1� ВЬІ
делением. 

Bronchoscop, б РОІІХОСНОП; б ронхосноп. 
Вгопсllоsсоріа, ае, f., БРGНХОСІ{опія; 

БРОІІХОСНОIlИЯ. 
ВГОl1сllOsраsшпs, і, т., бронхоспазма ; 

бронхоспазм. 
Brol1cllOstenosis, is, {., бронхостеноз, 

звуження бронха; бронхс,~теноз, 
С'ужение бронха. 

Brollcl1otomia, ае, {., бронхотомія, 
розріз бронха; БРОНХОТОl\lИЯ, рас
сеченпе бронха .. 

JJгопсhпs, і, т., бронх; бронх. 
llrontopllobia, ае, f , побоювання гро

~и; боязнь ГРОЗМ .. 
Вгпсеllа, ае, {., бруцела, міНРОб бру

цельозу; бруцелла, минроб бру
цеЛ.JIеза. 

В,. аЬогtuз bovis, suis, мінроб бру
нельозу, збуднин інфенційного 
аборту Іюрів, свинеfi; Мlшроб бру
цеЛЛ8за, возбудитель инфеІЩИОН
ного аборта ЕОрОВ, свиней. 

П. mсlitепsіs, ~lіНРОб бруцельозу, 
. сбуднщ{ fcbrls шеlitспsіs; шrкроб 
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бруцеллезз, возБУ;:J;итель febris ше
li t епsіs. 

ВГUСІЛПШ, і, Л., бруцнн; БРУЦlIН. 
Лгшшепs, а, ню, бурий; Бурыl •. 
RгпgшtlS, і, т., снреготапня зубз~ш; 

СІ\РЄтетаНІІе зубз:\ш. 
RпЬо, опіs, ш., бубон; бубон. 
В. ind~lcIls, безболіснш'і бубон; без-

болезнеННЬІ({ бубон. . . . І 
Ппсаг(liа, ае, f., неllОР:\lальне зБІЛЬ

шення серця; неНОР:\lальное увели

чеНІ!С сердца. 

Епсса, ас, f., ЩОf)а; щена. 
Впсcdlis, е, Бун3лыІй,, щічний; бу-. 

наЛЬПЬІІ'і, щечныI •. 
ВпссіпіНог, oris, т., щічний м'яз;' 

ЩСЧНЬІlї МУСНУЛ. 
Пuссіпаtогіпs, а, іон, належний до 

щічного .М 'Я:1а; ОТlIОСЯЩIlfiся н 
щеЧВОl\IУ муснулу. 

Впrrорllпгупgепs, а, ПШ, щічноглот-' 
І\ОІЗIJ (І; ще'! н оглоточIlыl •. 

Впспсшіа ігср< са S. ЕlерlшпtЕ'і sis ага
Ьшп, слоновість, слонова хворо·, 
ба; СЛОІІОВОСТЬ, слоновая болеЗlIЬ. 

ВпlЬ~гіs, е, бульбаРlшfi; 6ульбар
НЬІЙ. 

Rtllbltis, t'(lis, f., бульбіт; бульбит .. 
ВulЬосаvсгп osus, а, ПШ, бульбонавер

"оз!шfi; бульбоюшеРНОЗНЬІЙ. 
ВпlЬоsпs, а, ПШ, луковичний; луно-

ВИЧНЬІІ1. . 
ВulЬпs, і, т., луковиця; ЛУНОDица. 
В. aortae, луноІ3ПЦН аортп; луновица· 

аОРТЬІ. 

В. иноиепі, ЛУІ{081ЩЯ дванадцятипа
лої ЮІШЮl; ЛУІ\Овица двенадцати
пеРСТІІоl1 ЮІШІШ. 

В. іпglllіігіs, розширення яремної ве
IlIІ; раСШIlреНІІе яреМlIО~ вены�. 

В. шеdпllае sріпЛіs s. rhaclltdis, роз
ширешш спинного мозку, довга

СПІЙ мозон; расширение спинного 
мозга, продолговатыl1 МОЗГ. 

В. оспІі, очне яблуно; глазное ябло
но. 

В. olfactorius, шохова луковиця; обо
нятельная ЛУНОВllца. 

В. uretllrac, потовщення заднього 
кінця сечового Еаналу; утолще
ние ааднего нонца l\Iочеllспуска

тельного нанала . 
В. vestibuli vaginae, .'1укоuиця 
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переддвер'н вагіни; луновица 
преддвеРIlЯ влагалшца. 

Внlе, es, [., воля; волн. 
Внliшїа, ае, [., булімія, ІЗовчий апе

,!ІІТ; буЛІВШЯ, ВОЛЧIlїI аПl1еПIТ 
В І' . u !.П1tls, і, т., жагуче поривання' 

жгучий порьІВ. ' 
ВиІІа, ае, !., велш;нli пухир, міхур; 

БОЛhшоli ПУЗЬІРЬ. 
ВнВ O'S1l3, а, шп, булозниli, ПУХllр' 

чаСТlІli; бу ЛЛОЗllЬІЇІ, ПУЗЬІрЧct-
'fЬІЙ. 

llнр11tllаlшіа, ас, і., ВІІтрішнуватість; 
. пучеглазие. 

Пнrsа, ае, і., бурса, СУ1\ша; бурса, 
CYMH~ .. 

В. allseri па s. В. mHcO'sa, СЛИЗ0ва 
CY1l1l-\а; СЛІІЗlІстая сумна. 

В. шнсО'sа SllЬsсарUЛlгіs, підл'опаТІЮ-' 
ІЗа слизопа . суr.ша; подлопаточная 

СЛllЗlIстая сумна. 

В. шusспli ПсхО'гіБ carri гаdііШs, сли
зо ва СУі\lна ПРО\\lеневого ЗГlІнача 

ІШС~і; СЛНЗIlстая СУ1\ша лучевого 
СГИО<lтеля НИСТИ. 

В. пшsсuli flex6ris сагрі пlпJгіs, сли
::юuа СУі\IІ,а лінтьового згинача ІШ
сті; слизистан СУМЮ1 ЛОІ-\тевого 

СГІІбателя ЮІСТИ. 

R. muscHli pectinei, слшюва сумна 
гребеннстого м'яза; СЛIІЗlІстая СУМ
І,а гребенновой иьІшІ{ы1. 

В. IllHsculi pector,Їlis llшіогіs, сумна 
uелиного грудного 1\1 'яза; сумна 
БОЛЬШОI

V

' ГРУДIlОЙ l\IЬІШЦЬІ. 
В. шнsсuli рігifогшіs, слнзопа сумна 

ГРУШОUJl;ЩОГО м'яза; СЛИЗІ1стая 
cYMl-\а грушеmщной МЬІШЦЬІ. 

В. шнsснli pf)plitei, СJ1l1зова с.умна 
відноліНJlОГО м'яза; СЛIІЗl1стая сум
на подноленноІ1 l\IЬІШЦЬІ. 

В. musculi rcct; {еш~гіБ, СЛІ!зова 
СУ1\ша пrЯ1\IОГО м'п::за CTerH<l; СЛИ-
3lJстая. суш--\а пря~IОГО l\Іуснула 

бедра. 
В. шusсuli terctis шаі6гіs, СJШЗ0ва 

сумна оеЛIIl\ОГО нруглого м'яза; 
слизистая сумна БОЛl)шоіі I{РУГ
Л 0·11 Ш,ІШЦЬІ 

В. ошепtХlі~, сальншюоа сумна; саль-

Ilиновая с.У мна . 

Uуssuз 

В. оуагтса, ЯЄЧНІшова су:\ша; шічни
ковая сумна. 

В. plHlГyngca, ГЛОТКОІЗа сумна; гло
точна я сумна. 

В. subdcltoidea, піддеЛЬТОІЗидна сли
зова СУ1\ша; поддельтопидная сли-

3ІІстая сумка. 

В. sпЬtспdїпса ШtIsснli tibi~lis ante
riO'ris, піДСУХОі-1ШЛl\ОІ3а СЛ!Ізова 
сумна переднього І3еЛIllЮГО:lІЇлно-
001'0 м'яза; ПО,J:СУХО,КlІльная сли-
3Ilстая СУ"ша переднСіі больше
беРЦОJ30Й мьrШНЬІ. 

В. tend' l1is саlсаl1сі (Acllillis), ~ЛI1-
зова CY~IHa п 'ЛП,ОRОГО сухоншл
ка (АХlлопа); СЛIlЗlІстая сумна 
ПЯТОЧlIОГО СУХОіЮIЛIІЯ (АХІІЛЛО
ва). 

Bursae шнsспli gаstгоспс:ніі Пlсdіііlig 
et lat~riilis, середня та ООН'ова СУМ
ІШ ЛІІТІЮВОГО ~1'пза: сре:щяя и 
БОIЮІ3<lЯ CYI\IНlI Ш';РОIlоаШОЇІ І\ІЬІШ

nbI. 

Пшsltіs, tl(lїs, С., БУРСIІТ, запалення' 
СЛIlЗОВОЇ СУі\ІІШ; БУРСIІТ, ооспале
НlІе СЛIIЗ!ІСТОIЇ СУІ\ІІШ. 

В. оl('сг,їпі, БУРС!ІТ паростна ліІ-іТЬО
вої нjСТЮІ; БУРСIlТ отростна лонте

ВОЙ ности. ' 
П. рпгulСl1tа,. гнійне запалення СЛІІ-

30І3I1Х СУl\ЮН; гно(шое воспаленне 

СЛІІЗИСТЬІХ СУ1\ІОН. 

Пutугошт-tгпш, і, Ш., І31І:\lіРЮІ3ач ЖИРУ 
в і\10ло,~j та інших рі:"{lIнах;. 113-

иеритель ~О;J;ер,н)нип ж!!ра в МО

ЛОI-\8 и ДРУГИХ ЖІІДІЮСТЯХ. 

llutУГШll, і, П., норо в'яче масло; но
ровье масло. 

В. CacJ.o, масло нанао; масло на-' 

нао. 

Byssinosis, іБ, С., пнеЮІОr,ОfІЇо'J, за
порошення легенів ба13013нmШ:lІ пи
ЛО:\1; I1неВ:\IОКОНlfО::З, ОТЛОінеНlІе в 

леГЮІХ хлоп новой ПЬІЛIt. 

Byssophtlllsis, іБ, (., СУХОТИ ei::r. 
ВДlIХ3 НІШ баІ30І3I1ЯflОГО ПІІЛУ; ча

хотка от в;J;ы�анІІяя X.l011l,OB0t1 
пьІЛИ. 

BYSSllS, і, т., баВОІ3на, баІ30І3ШТНИЙ 
ппn; ХЛОПОК, Х;lопчатuбумаж-
пан ПЬІль. 



Са (Саlсіuш) 

Са (снор. саlсіпm, спгсіпоmа), 1) наль
цій, 2) на РЦІІНО;\lа; 1) нальцш1, 

. 2) ]{арцпнома. 
СасllеИспs, а, пm, ХПРЛЯВІІІЇ, ВІІсна-

жений.; худосочныl;-: пстощен-
НЬІЙ. 

Сасllехіа, ае, [., нахексія, ВІІснатСН
ня; кахексия, ІІстощенпе. 

С. оуагіРГІуа, нахексія при кліман
терії або після вида.ТИННЯ· яє'чНИ
і{ів; кахексия при КЛIІ;\lаі{терии 

ИЛІІ после_ удалеНlІЯ ЯІІЧШIі{ОВ. 

С. IщсllYllсгm~ са, кахенсіn здебільшо
го ВНислідок гіпотиреоїдозу; на
хеКСIІЯ большей частью вслед
ствие ГlШОТ.!1 реОIlДОЗ3. 

С. paratllyreopriva, і{ахексіn після 
видалення па раЩПТОВIІДНIІХ залоз; 

нахекспя после удалеНIІЯ пара-

ЩІІТОВ!ІДНЬІХ FRелез. . 
С. stгпmіргlvа~ lйхеІ~сія, ПОВ 'nзана 

з ВlІдаленнm,1 ЩІІТОП !ІДНОЇ залози 
під час операції зоба; ХУДОСОЧІІе, 
спnзанное судаленнем ЩІІТОВІІД

НОЙ желеЗЬІ при оперIlропаНlIІІ 
зоба. 

Cacllinnatio, onis, С., на;J::\!їрншl, істе
РИЧНІІЙ С;\lіх; чреЗ;\lеРНЬІЙ, ІІстери
ческий C:llex. 

Cacllinn"s, і, т., регіт; ХОХОТ. 
Cacog'cn(osis, is, С. =Cacotllcnia, ае. 

С., внродження ВП<J.слідок погано
го сексуального добору; ВЬЧ 0-
ждеНІІе вслеДСТВІІе плохого поло

вого подбора. 

Сасоsшіа, ае, С., c;\lOpi,J;, відчуття C:lIO
роду; зловонпе, ощущеllІІе ало

вония. 

С. oЬicctlva, сиорід під хворого, що 
ві;Рlувається сторонні\lН; злово
ние от больного, ощущае;\lОе І10-
сторон!шми. 

С. sllbicctiva, смог,ід, ЩО відчуваєть
ся са2\IИМІ1 ХВОР";\Ш; зловоние, 
ощущаС..:'lОе саМИ;\1!l БОЛЬНЬІr.m. 

Сасuшеп,11lіs, п., верх, вершина; 
верх, вершина. 

Cad~ver, rris, п., труп; труп. 
CadaverOSHS, а, uш, трупний; труп

НЬІЙ. 
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с 
. CadeD~:' eiltis;- :сrtа-дппй, ~ падаючшЇ'; 

1ШСХОДПЩПЙ, пацающпЙ. 
Caducus, а, um, liВОЛИЇl, ХПТІШЙ; 

дrЯХЛЬІІl, неСТОІЇІшf[. 
'-СаесіПіs, е ~~ Coecalis,-e, ЩО нале

іЮІТЬ до -сліпої ІШ ШlуІ,r; ОТ1ІОСЯ
ЩПllСJ1- И сл(шоІ1 ЮІшне. 

Caccigfones; is, сліпонародженпй; сле
породj-J~енны�1.. 

Caecltas, t~tis, С., сліпета, осліпЛ(~н
ня: еленота, оелепленпе. 

Сассоtошіа:, ае, {., розріз с.ТІіпоі юіш
юr: Г<lссеченпе ~лепой ЮІШКИ. 

(;ассшn, і, п, (intcstinum), сліпа киш
ка; слепая ЮІШI~а. 

С. тОЬ11е, РУХО;\lа еліІІа ЮІшн:а; по
ДВlІі-tшая слепая ЮІшка. 

С. TcstilHJlare, початновий відділ
dпсtнs cocIlIearis; ШlчаЛЬНЬ1І1 от
;rJ:ел - dпсtпs cocllIearis. 

Caecus, а, ІОП, сліШI1Ї; слепоЙ. 
Cfledes, !s, C~, вбшзстпо: уБIlЙСТВО. 
Caelc)Js, li1)is, холостшl, неО;:1:р,)'жений; 

ХОЛОСТОЇІ, неженатьвї. 
Саеlllеп ta tї(), onis, (., це:llентування; 

це;\lеНТlIрованпе. 

СаеШСIJtшn, Ї, п., цемент, ЦСі\lентна 
речовина зубів; цемент, цемент
ное вещество зубов. 

Caeno~enrsis, i~, С., РОЗВlІТОК органів 
ШЛПХО:\І ПРІІстосування; ра::шитие 

OrraHOB путсм прпспособления. 
Caeru!eus, а, пm, блаІШТНlІЙ; голу

боЙ. 

Caesarea sectio, І1ссарів розтин (чере-
ва \; кесарево сечешrе (живота). 

С'аеsпга, ае, С, РОЗТІІН; раз рез, 
Caesus~ а, пm, рубаний; рублеНЬІІ1. 
СаlіішuS, і, т., очерет, но:\шш; на· 

l\IЬJШ, ТРОСТЮШ. 

С. scriptorius, ПІІсальне перо; писчее 
перQ.. 

Calcal1eitis, t1dis, {., запалення п'ят
ново і l~іСТЮІ; воспалеНІІе пяточ
ной кости. 

Саlсапсо(lупіа, ае, [., невралгія в 
ділянці п 'япш; неuралгия в обла
сти I1ЯТКИ. 

Саlсапеиm, і, п., п'ятнова ністна; 
пнточная ность. 



Co.lcaneus 

Clllcaneus, а, UШ, п 'ЯТНООlІlJ; ПЯТОЧ
НЬІЙ. 

Саlсаг, агіз, п., острога, шпора, наз
ва одної 3 мозновнх заІ-\РУТОК; 
шпора, названпе одной И3 l\IOзrO
ВЬІХ ІІ3ВIJЛIlН. 

С. ауіз, птаШIlна шпора; ПТІІ'ІЬЯ шпо-
ра. 

Саlсагіа, ае, f., вапно; известь. 
С. car~onata, креuда; мел. 
Calcaril1us, а, llШ, ШПОРОВПЙ: шпор-

НЬІЙ. 

Саlсагіигіа, ае, f., піДСIlлене ВІцілен
ня солей вапна (краще Тit::шu
гіа): усиленное выдленІІеe нзвеСТІІ 
в l\1O,!e (лучше Titanнria). 

Саlссх, lсіз, т., нальценс; наль
ЦfШС. 

Calcificatio, onis, (., нальцпфінація, 
звапнення; нальцифпнаЦІІЯ, обьІ3-
вествленпе. 

Calcil1atio, onis, і., каЛЬЦІІнація, ЗВ3П
нення; наЛЬЦІІнацпя, ОUЬІ3вестпле
ние. 

Саlсіит, і, п., нальцш; наЛЬЦІІЇІ. 
С. сагЬоп7 сиlll, вугленислпй наль

цій; у_глеюІслы�й наЛЬЦІІЙ. 
С. сагЬопїсuш praecipitattlПl, осаДіне

НИЙ вуглеЮIСЛlIЙ нальцій; оса
жденны�й углекпслш1 нальцій. 

С. cllJor<itum сгуstаllіs<їtшп, нрпста
ліЧНlIЙ ХЛОРІстшl нальціі1; КРП
стаЛЛlІЧССЮllVI ХЛОРІІСТЬІЙ каль
ций. 

С. JlуросhlОГОSШl1, хлорне або біли
льне П[lПIІО; хлорная или белиль
ная llзоесть. 

С. sulfuгІСШl1, наЛЬЦЇЇ1-сульфат (гіпс); 
серноЕ1Іслы�й каЛЬЦІІЙ (гипс). 

С. stllfur ~ сиlll tIstuш, палеНlIЙ наль
цій-сульфат; шшеныl1 сеРНОЮІС
ЛLІU �-\аЛЬЦIlЙ. 

СаlсиlllЗ, і, ш., Еа.\1Їнець; намешек. 
Сзlеf:"\с! (ф Ip~l.) Haгpil~l! нагр;Й! .. 
СаlеІасіепз, entis, нагршаvЛЬН~IІ. ОГРІ-

вальний; нагреваЮЩIlll, ооогрева-

ющпЙ. 
Calefact.io, Оllіз, {., нагрівання; на-

гревшше. . 
Calefactus, а, ПШ, наГРІтиЙ;нагреТЬІЙ. 
Caliculus, і, ш., l\шсочна; лоханочна. 
Саlidагіuш, і, п .. парова баня, л3.зня; 

паровая баня. 
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Cal~dus, _а, uш, теПЛIIJЇ; ТСІJЛЬІЙ. 
Саlіц-о. 111jS, (., сліпота; слспота. 
СаІіх. lсіз, ш., чашка, чаШСЧІ-\а; чаш-

на, чашечна. 

СаН ccs rend"lrs, IІІТРІ,ові ;\ІІІСЮІ; 110чеч
ныle .тюхаНІ-\И. 

Callosltas, atis, f., змозолілість; О~tO
золелость. 

Callosus, а, ІОН, ;\tOзолпстпіі. мозоля-
СПІЙ, 3:\tOЗОJ!ЇЛШЇ; l\1О·'30ЛIІСТЬІ Й, 
омозолеЛLJIЇ. 

Callus, і, ш.=Саllпш, і, п., мозоля; 
М030Лl:.. 

С. ехtегп H~, З0внішня l\1О30ЛЯ; ВІІСШ
нпїl 1\t030ЛЬ. 

С. іпtегшсdіllS, про~!ііІша 1\ІО::ЗОЛЯ; 
прm.lегнуТОЧНЬ!Й 1\1О30ЛЬ. 

С. іпter-пнs, внутрішня і\IОЗО.'1Я; ІЗну
треlllШ 11 м·озоль. 

С. рзгаоstіі lis, п PlniiCT�-\опа . МО30ЛЯ 
після переЛО:\I,\'; ОНОЛОJ\ОСТШ,IIЇ 1\10-
золl;.. Ilосле lІєрслома. 

Саlшаtіупs, 3, UШ, ::заСПОІ{ОЮЮЧllіі; 
успонаІlвающшї. 

Саlошеl, апіs, п., І,аломель, l\1'яна 
ОДНОХЛОРІІста ртуть; наЛОі\IСЛh, 

мягная о,::ЩОХЛОРllстая ртуть. 

Саlог, oris, ш., теIlЛО, жар; тспnота, 

жар. 

С. lllol'dax, палаЮЧІІЇI і-нар тіла; іЕГУ
ЧІІЙ іЕа Р тела. 

С. specif cus, спеЦIIФі'ІIlШЇ п:,ар; спс
ЦlІфlIчеСІШіі жар. 

Саlогіа, зе, {., налоrія, О;:ЩПІЩЯ теп
лоти згоряння; l-іаЛОРIІЯ, СДІіНlща 

теПЛОТЬІ сгоранпя. 

Саlогішrtег, tl·Ї, ш., калорп:\IСТ-Р, теп
ломір; І>аЛОРШlетр, ТСflЛО~ІСР· 

Саlуагіа, ае f., 'Іе реповс СЕлеJl ін ня ; 
черепноіі СВОД. 

Calvicies, ёі, f., пліШlIвіСТL; плеши
вость. 

Саlуitішп, і,п., пліш, лисина; ПЛСШL, 
лы�ина •. 

Calvus, n" uш, беЗВОЛОСІІЙ, ВIІЛlIсіЛІІfi, 
ЛIIСIIlї; беЗIЮЛОС?IЇІ. оБльlселыїІ,' 
ЛЬІСЬІЙ. 

Саl:х, cis, f., 1) ваПІІО, 2) п'ята, п'ят
l\Ова кістка; 1) ІІЗ весть, 2) пята. 
пяточная ность. 

Сашrга, ае, {., за~шнений простір. 
ПОРОЖНlІна; за~аіНутое простран

ство, полость. 



Сашё'га оспli 

С. оспІі anterior, posterior, передня, 
sадfїЯ н:a~lЄpa ОІ,а; передняя, зад

ЮІЯ Ііа:\lера глаза. 

Спmрl1uга, ае, f., ка:\lфора; на~lфора. 
С. lllопо})гош<іtа, ~lОноБРО~lіста на:'l

ф~ра; моноБРО:\ІIJСТ;J.П t\G:\lфора. 
С. trita, ро:псрта Еа~lфора; растер

тая [{амфора. 
Сашрl1огаttIS, а, tIш, t\а!\lфОРНIІЙ; t\a:\l

фОРНЬІU. 
('ашрllOгіSllШS, і, Ш., t\ЮlФОРПЗ:\I, 

ОТРУЄННЯ }{юнfюрою; t\а:\lфОРI1,3:\1, 
ОТР<1ІЗ.lеНІІС намфо рой. . 

Camptodactylia, ае, (., l3IШРIIВЛ~ННЯ 
пальців У подаГРІІнів; ІІС}{РlІвле
НІІе паJ1ьцев У ПО,JДГРШ\ОВ. 

Сашрus,· і, Ш., поле; поле. 
С. visionis, поле ЗОРУ; поле зреНІІЯ. 
СапаliСlllіїtпs, а, НIl1, нанаЛЬЦСlmі1:; 

нанаЛЬЦСВЬІU. 
СапаliспlllS, і, ш., наналсць; у.;~lІІалсц. 
С. cIJOr(!ue tУШ<ірпі, І\сшалець Сара

банної СТРУlIИ; І,аналсц барабан
НОЙ СТРУНЬІ. 

С. шаstоіdеus, соСt\ОnllДШlй t\аllалець; 
сосцспIlдIІы�й !,аналсц. 

С:lIlаІіспІі сагоtісоtушрап'" сі, сонно-
оаР<lбаНllі !,аllальці; СОНІІобара-
баннь!е Ю1Н;J.ЛЬЦЬІ. 

CanJlis, is, ш., l\aIIa~l, п pOTOt\a; на
нал, протон. 

С. addllctorius s. Нuпtегі, Гунтерів 
К<lнал; Гунтеров канал. 

С. alvenltiris, а.lьвеОЛПРНIJі1: J)анал; 
альпсо:lП рны�1: І,анал. 

С. Ьаsор1шгуш;еus, ОСIJOвноглотt\ОlЗIlі1: 
І-Шllал (He110CTillllIlII); ОС1IОВIlОГЛО
ТОЧН~Іll нана.1 (непостонJlны�1:).. 

С. carot ('llS, ""шал СОНІІОЇ артерії у 
Пllра\lіJ:і 8I1СІ,О80Ї l,іСТШJ; канал 
СОННОІ! артерl1l1 в Illlpa~lIIдe nll
со'Н\оі1 І\ОСТИ. 

С. сагр і, l\анал зап' псп,;}; l,ан3.Л за
гшстья. 

С. centrdlis шсdul1ае oJ)lon~iitae spi
n . Bs, цеНТР<1ЛЬНIIі1: l\анал довга
СТОГО СПІІННОГО \!Осту; централь

НЬІЙ нанал ПРО;:І.олговатого СПIIН
ного 1\10;зга. 

С. cerv: cis utrri, І'\анал ШlIйНlI манш' 
юш3.л шеі1:НJI матки ' 

С. Cloqueti s. hyaloideus, IC'1ot\eTiB 

навал; КЛОt\етов t\анал. 

74 Сnllпlls obturatorius 

С. cochle 1\ ris, Еанал завитни ; нанал 
УЛИТЮІ. 

С. condyloideus, nПРОСТІ\ОВПU нанал; 
мыІелІ,овьllI нанал. 

С. сопdуl0іdспs nntcrior, передній ВИ
РОСТІ\ОnШUI навал; переДПІІі1 МЬІ
щеЛI\ОDЬ!1I Еанал. 

С. СІ':lпіорlшгупgенs, череПІІОГЛОТНО
nІІй І,анал; черепногJIоточныJ1 на
вал. 

С. дір!оlсі, канал у dірlоё для одно
lI:\lеlIНlІХ пен; I>tшал n дірlоё для 
одноII;\lенІІы�x вен. 

С. egestol'iHS, f3lщіЛІОІОЧІІЇІ, виділь
IІпїI l'\3.нал; І3ЬJ,J;еЛЯЮЩІІII, ВЬЩСЛlI
теЛЬНЬ[ЇІ нан ал. 

С. [асі ,Їlis s. Раllоріі, нанал ЛlЩСnОГО 
lІерnа; },анал Лl1цеnого нсрва. 

С. fсшо6їlis, СТСГНОВlIlI навал; бсд
ренныlI l,;}нал. 

С. IIaHrsi, І>аIlал Гаперса (Хеверса); 
каlI;}.l Гаnерса (Хсперса). 

С. llypoglossi, t\анал під 'ЯЗШ\ОВОГО 
нерпа; l\аllС1..1 ПОД'ПЗЬІ'lІІОГО нер
ва. 

С. іпсіslуus = С. ппsораlаtlпtIS, різ
цеВІІЇl, НОСОП і;:І.Н ебі 11І111 й нанал; 
РС3ЦОНЬТй, носонсБныJ1 І,анал. 

С. іпfгаогЬit'їНs, пі;:І.ор6ітаЛЬНJIЇr, під
ОЧНОНl\IЕОnllі1: навал; подорбlIталь
IIыIr,. подглазнIІчIlыlІ� канал. 

С. іпguіl1Юіs, ІІаХIЗІІНІШЇ1 навал; па
хопой канал. 

С. ll1usспlОРСГОllаенs, м 'ЯЗОf30l\taлого
l\lіЛІ\Овшl "анал; l\lыIечномаJIо-
беrЦОDШl навал. 

С. ШПSСtIlоtu-Ьагіus, l\I'язсвотрубвиїl 
навал; ~1ьІшечнотруБныJI� нанал. 

С. }Іііllегі, l\lюллеріn канал; 1110.1]
JlepOB l;;}нал. 

С. ппsоlасгіш її lis, сліЗIIОНОСОПИЙ ка
на.1]; СЛС9110І10сопоІ1 навал. 

С. паsорпlаtjпus, носопіднебіннш1: на
нал: носонеБНLІІ1 нанал. 

С. ~tI('kii s. [)іпгtісull1Ш N., Ную,ів 
канал або ДlIПСРТIІНУЛ у [lаХІШН
HO~IY "авалі; НУЮ\ОП І,анал нли 
ДlluеРТIШУЛ в llаХОnО~1 нанале. 

С. IltltricitIS, канал длп артерії, що 
іЮіnllТЬ ністну: нанал ДШl артерии, 
Пllтающеі1 НОСТЬ. 

С. obturatorius, ззтульнш! навал; за
пирателыlIlїї навал. 



Cllllalis Peti ti 

С. Petiti, Петітів нанал; Пстнтов 
канал. 

С. рtшгупgспs, гпотковнй навал; гло
точпыlі канал. 

е pterygoidCHS, щшлоподіБНllїl на
нал; КРЬУЛО.!:1ндньп1 І·\анал. 

С. pterygopalatїl1us, хрнлопіднебін
НІІі!. Еанал; крьІлонеGныi1 нанал. 

t'. radicis del1tis, нанал кореня зуба; 
І,нша_л ,IЮРНЯ зуба. 

С., rCUIlJCHS, з'еднуючий нnнал; со
еднняющнй І-\анал. 

('. sacr~lis, нршtЮВИїІ нанал; нрест
ЦCBOI~I навал. 

\.'. SclllCllllllii, Шлеммів Ю,шал; Шлеі\1-
МОВ канал. 

І,'. spin~lis, спі.наЛЬНІІЙ нанал; спи
ПnЛЬНЬІЇl Ішвал. 

е. sріг<їlis сосlllеас, спіральннй канал 
заВIIТНІІ; СПII раЛЬНЬІЇl наllал У лит
ки. 

l'. urogcnitHlis, сечостатеВІІЇІ нанал; 
мочеполопоїl нанал. 

С. уаstnnddпсtогіus Huntrri, Гунте
рів хана л прнвідннх м'язіп; Гун
теров канал пршзодпщих l\IЬІШЦ. 

l\lIlalcs sешісігспlагеs, піш-\Олові на
нали; поJlунружныIe канаЛЬІ. 

С. Уоlkшаппіі, Фолькмапові нанаЛII; 
ФолькмаllОВЬІ нанаЛЬІ. 

Сапсег, сгі, т., ран; рак. 
V. aquaticus s. ~оша, подяний ран, 

НО;\!а; водяной ран, нома. 

с. соШ utcri, рак шиЙЮІ матни; рак 
шеїlНИ матки. 

С. colloid~S, І,ОЛОЇДШІЙ рак; І-ЮЛЛО-

IIдньв1 рак. 
Со суstОllшtоdеs, ністозниІ1 рак; lШ-

СТ03IІЬІІ1 рак. 
Со шсdull.ЇI·ЇS, медулярний, 1\1О31-\ОПО

ді611ІІЙ рак; і\1едуллярныl,' М03ГО
DIІДНЬІЙ рак. 

Со p:tpill<iris, папіЛЯРІІПІІ рпк; Шl~ІІЛ-
ЛЯ РНЬІЙ p<l К. 

('о slчггus, скір, твердиІ1 ран; СІШр, 

ТІ3~РДЬІЙ гак. ~ . 
Со SJlіJш, солідюш, ЩlЛЬІШЙ рак; 

сол:Ідны�1,' ПЛОТНЬІЙ рак._ 
j'апсгоіdШП, і, П., HaHHpolД; нан-

нроид. 

t'ancroslls, а, ШП, рIlНОППЙ; рановьо1. 
СапІІёlа, ае, f., спічна, буж; све'lна, 

буж. 

75 Cnpistratio 

СапдёІае, аГШl1, [., 1) ВОСІ{ОІЗі бужі, 
2) нурпльні (аРО:"llаТІІчні) сві'IЮI; 
1) ВОСКОВЬІе БУїЮI, 2) курIlтелыІlеe 
(аРО;\ІаТllчеСНlIе) свечи. 

Салdісапs, al1tis, GіЛЯСТIІЙ; 6слссопа
ТЬІЙ. . 

Сапd1dпs, а, НІЛ, біЛllЙ; беЛЬІЇІ. 
Calldisatio, опіs, f., обцукровупання; 

Ьбсаха ривание. . .. ' 
С:шео, ёгс, ПОСIlвіти; _ПОСС;J;еть. 
Canesco, пuі, "ге, сіРIIТIІ,' СlшіТI1; 

~epeTЬ, седе'ть. 
СапіllПS, а, UШ, собачпі1; собачий. 
Cnnis, is, Шо, f., собана; собана. 
Canities, ёі, f., СIШlша; проседь. 
СаПIlаЬіпопшп, і, П., l\аlІаuіIlОН(ОЛ); 

хаIlабшІОН( ол). 
Canna1Jis, is, [., НОІІоплі' ІЮНОПЛЯ. 
С. іпdlса, Їlцїйські HOlIOr;,,"li; IШдllri

СЕnП НОIІОІІЛЯ. 

Саппulа, ае, (" ЕаШОШІ, порожнпста 
ГОЛІ\а; ЕаIlЮJIН, полая IІгла. 

СаIlОIl, ollis, т., праВІІЛО ; 11 раВIІЛО. 
CalltJl:HClii.ls cibarillS, О[lСIІLОI,; ОIIСIІОК. 
СапtlшгltІІllllШ, і, П., наllтаРIІДИН; 

канта pI~ДIIH. 

Calltllliris, 1<1і8, f., l\!аЙІ\а, ШIlанська 
1\lуха; l\~allf-(a, шпаНСІ>аЯ муха. 

Сапtllорlаstiса, ае, f., Р03ШIlРСННЯ 
зопніШIlЬОГО кута ОЧНОЇ щіЛИНIІ 
(штучне); РnСШllренпе haPYii-;НОГО 
угла глазноJ1 щеЛП(I1СНУССТПСНlIое). 

Сnпtlшs, і, т., кут очної щі.шши; 
угол глазной щелн. 

Canlls, а, ШП, СІШlIй; седоЙ. 
Саоllll\lШ, і, П., наолін; наолин. 
Capacltas, 'iltis, f., міСТЕість, спрш1ня-

ТЛІшість ; В;Ш3СТІІтельность, вос

п РИIІl\1ЧIIПОСТЬ. 

Сарах, iїcis, :"ІtiСТІШJ~I; П:"l!ССТІІТСЛЬНЬІЙ. 
Capillaris, е, напілярнш\ ВОЛОСНl1Й; 

каПIlЛЛЯРНЬІІ1, ВОЛОСНОЙ. 
СарШ:ніа vasa, п. рі., l'\апілярні су

ДІІНИ; І,о. III ІЛЛЯ рllыIe СОСУДЬІ. 

Capillarltas, ~ltis, і., капілярність, 
волосність; ЮlП І1Л."lЯ РНОСТЬ, полоС

пость. 

Саршitіпш, і, П., волосистий по
І,рПІЗ ГОЛОВI1; ПОЛОСI1СТЬІЙ п(;и і)ОВ 
ГОЛОПИ. 

СаРШllS, і, т., волос, полосся; DОЛОС, 

ВОЛОСЬІ. 

CJpistratio, onis, [., фімоз; фИ:'>1О3. 



Сарlstl'UШ 

Capistrum, і, п., пов'nзна, що під
ТрІПlУЄ НИЖНЮ щелепу; повязна, 

поддеРЖІІвающая юшшюю че

люсть. 

Capitlitus, а, uш, головчастиіі; толов
чаТЬІЙ. 

Сарitilнуішu, і, п., об~IIІВання голо
rш; об:\lьшание ГОЛОВЬІ. 

Саріtінп~, і, п., шапкоподібна пере
в'лзь за допоСІЮГОЮ хустинки; 
шапнообразная переВЯ3І-\а при по
І\ІОЩІІ НОСЬІНки. 

СарНиlит, і, п., голів на ; головка. 
С. costae, ГОЛОlша ребра; головка 

ребра. 
С. ПЬulае, головка малогомілнової 

кістки; ГОЛОDка малоберцовой кос
ти. 

С. lшmrгі s. Ешіпепtiа capitiita, го
ловчастий ВIIШIН плечової ністки; 
головчатое возвыlенпеe плечевой 

кости. 

С. ossis cnpitati, головна ГОЛОJJчас
то ї І\істни; головна головчаТоіі 
ности. 

С. гадіі, головка променевої ністки; 
ГОЛОJJІ'іа лучевоlї кости. 

С. пlпас, ГОЛОІЗка ліКТЬОJJОЇ ніСТЮI; 
головка лонтевоlї ности. 

Caps. (СІЮР. на рец. capsula), напсула; 
капсула. 

C~"!.PSfi, ае, {., коробка; коробка. 
Capsula, ае, {., І{апсула, оболонка 

для ЛЇL\ЇІЗ; напсула,оБОJlочка для 
.тIf~Ka рств. 

С. adiposa, ашроna капсула; шпровая 
капсула. 

С. fiшуlасеа, облатка; облатна. 
С. exterl13. оУі, зовнїШНА капсvла 

нйця; наружнаА капсула_. яїlц3.. 
С. gel.!ltil1osa, желатинова капсула; 

,нелаТlIНОJJал капсула. 

С. glошегuli, БаУ:llанова нлуБОЧНОJJа 
напсула; Бауманова нлуБОЧКОJJая 
напсула. 

С. intern3. оУі, внутріШНА капсула 
яйця; внутренняя капсула яЙца. 

С. keratinata, рогова капсула для 
ліків, що мають діяти тільки в 
тонких нпшках; роговая капсула 

для лека рств, ното РЬІе ДОЛ~КНЬІ 
деЙСТJJОJJать тольно в тоннпх КИШ
ках. 

76 Caput succednneuD1 

С. operculd'tn, капсула з понрншкою; 
напсу ла с НРЬІШІЮЙ.,:.· 

Capsuliiris, є, капсульний, напсуляр-
нпі1; шшсу ЛЬНЬІЇІ, капсу ля рныІ •. 

Cap~tunt,_ і, п., чепчик; чепчик 
Caput, p'tis, п., голова; голова. 
С. angulare s. пшsсulпs lev~tor nasi, 

КУТІ-\ова !:'ОЛОJJна; угловая ГОЛОJJКQ. 

С. еріdіdУШldіs, ГОЛОВІй яєчнового 
додатка; головка придатка лпчна. 

С. gаlеаtпm~ голівка народженого у 
{<сорочці) (з неДОРОЗВlllІеювш лі1це
ВИІ\Ш оболонка:lШ); голорна рож
денного {<П СОРОЧl\Є» (с недораЗВИJJ
ШИІ\ШСЯ лйцеВЬЕШІ оболочнамп). 

С. gallinagI nis, сім 'яншї горбон; се
менной бугорок. 

С. ]шшег аІе т. flcxoris сnгрі пІп їiri.s, 
П':JQчова головна лінтьового зги
нача Ішсті; плечевап ГО."10вна ЛОК
тепого СГlIбателл нисти. 

С. Iн~mег;Пе ш. flехбгіs dіgitОГШl1 su
blimis, плечова головка поверх
невого згинача паЛЬЦЇJJ; плечеван 

ГОЛОJJка ПОJJеРХIlОСТНОГО сгибате
ля пальцев. 

С. Ішmегt"їlз ш. -l)rol1atoris terctis, 
плеЧОJJа головна нруглого прона

тора; плечеJJая головка нруглого 
пронатора. 

С. іпснпеаtuш, вклпнення голїJJlШ 
плода під час родів; ВНЛШillвание 
ГОЛОВЮl плода при родах. 

С. ~Iedusne, голова Медузи, розшире
ні ШІ{ірні ВОШІ I1<ШКОЛО пупна; 
голова l\1еДУЗЬІ, раСШllреНІІЬІе IЮrt\
Н1>lе веНЬІ в ОI{Р.УЖНОСТИ пупка. 

С. шнsснli, головна t\1'яза; ГОЛОВК;l 
мускула. 

С. паtНогше, голівка у ВІІгляді яго
Дl1иь; гОЛовка в виде ягодиц. 

С. оssешп, череп; череп. 
С. рnпсгеа tis, гuловка піДШЛУІШОВОЇ 

залози; ГОЛОІша поджелудочной 
желеЗЬІ. 

С. г:}ді аlе ш. flexoris digit огuш sub
liшіs, променева головка поверх
невого згинача пальців; лучевап 
головна понеРХНОСТІІОГО сгибателя 
пальцев. 

С. sllccedal1etIm, опух на ГОЛОJJі но
вонароджених; опухоль на голове 

новорождеННЬІХ. 



Cnput и]паге 

С. и]п аге m. flexoris сагрі пІп aris, 
ліl~тьова головна лінтьопого зги
нача ЮІСті; лонтевап головна лон
тевого СГІІбат-елп ЮІСТИ. 

С. иІп аге m. pronatoris tcrHis, лін
тьова головна нрупlOГО прова

тора; ЛОнтевая головна нруглого 

пронатора. 

С. zуg::>ш::ttIсum, вилична головна; 
снуловап головна. 

СагЬо, oni~, т., вугілля; уголь. 
С. ::tnimaHs, тваринне вугілля; ШІІВОТ

НЬІЙ уголь. 

С. veget::J:b11is, рослинне вугіЛJIЯ; ра
С'Тl1теЛhНЬІЙ уголь. 

СагЬоgепішп, і, П., вуглець; углерод. 
СагЬоlепшп, і, П., н::!.рболен, вугілля 

таБЛlJтнами; нарболен, уголь в 
таблетнах. 

СагllOС СПS, а, uш, нарболовпй; нар
боловьвl. 

Сагl)ОпеШll, і, П., вуглець; углерод. 
С. sпlfпгiltпш, сірновуглець; серо

у гл_еГН'Л. 

СагЬопі спs, n, uш, вуглецевий, вуг
леІ-ШСЛИЇІ; углерОДНЬІЙ, углеиис
ЛЬІЙ. 

СnгЬопіsаtіо, onis, і., 8вуглювання; 
оБУГJІИвани:е. 

C::trbonisiitus, а, иm, обвугленrпї,НВУГ
. лений; ОбуглеЮІЬІЇl, оБУГЛlшшшl-

ся. . 
С:пЬопшіа, ::te, С., иарбонурія: нарбо

нурия. 

CarbuncuIus, і, m., нарбуннул, вогне
вин; нарбункул, огневик. 

СагсіпоІІСl'mа pigmcntosum, пігмент
нш1 р::!.н шніри голови; пигмент

ныll p..lH ножи головЬІ. 
Carcinom::t, а tis, П., раи; ран. 
С. аsЬоlІспm, ран сажотрусів; раи 

трубочистов._ . . 
С. суliпdегсеllпl<1.ге, ЦИЛНЩРОНЛlтпн

ний ран; цилиндроклеточныlй рак. 
С. oesophagi, рак стравоходу; ран 

ппщевода. 

С. recti, рак прямої кишни; рак пря-
мой НИШЮІ. 

С. S-romani, рак спгмоподібноі кри
ВИШІ товстої ЮIШЮl; рак СИГМО
видной НРПВИЗНЬІ толстой ИИШЮІ. 

С. sоП"dum, солідний, твердий рак; 
СОЛИДНЬІЙ, ПЛОТНЬІЙ рак. 

77 Cardiol)"sїs 

С. ventriculi, рак шлунна; ран же
лудиа. 

С. уиlУПС, ран вульпи; ран вульпw. 
Сагсіпuшпtоsнs, а, ПШ, рановиї!; ра

НОВЬІЙ. 

Сагсіпоsагсошп, а tis, п., иаРЦIlНО
сарноиз; наРЦl!lIосаРlю~ta. 

Carcinosis, is, f., ПОШlIрення р::шових 
вузлів по І3сьому органіЗі\!У; рас
пространение раНОПЬІХ УЗЛОВ по 

Бсему органпзму, 

СагІІіа, ае, f., серце, вхід до ШЛУНl~а 
й частина шлунка; сердце, вход 

в желудон и часть желудна. 

СагІІНl.са, огшп, п. pl. (remedia), серце
ві ліки; сердечнwе средстпа. 

Cardiacus, а, Пll1, нарліальний, серце
вий; наРДІІаЛЬІІЬ1Й, сердеЧНЬІЙ. 

Cardialgia, ае, f., серцеВl1Й біль; 
сердечная боль. 

Cardii1lis, є, серцевпй; сердеЧНЬІЙ. 
C:irdiastI1Cllia, ае, f., елаGість серця; 

слабость сердца. 
Cardinzol, иардіазол; нардпазол. 
Caїdinalis, е, иардннаЛЬНІ1Й, голов

ний; нардинаЛЬНЬІЙ, глаВНЬІЙ. 
Cardio- (В сил. словах) серцепнї1; сер

деЧНЬІЙ. 
Cardioaortosclcrosis, is, С., нардіоаор

тоснле РОЗ; на pДllOao ртоснле роз. 

СШ'dіосё Іе, es, f., серцева грижа; сер
дечная грыlа •. 

СагdjосспtёSіS, is, і., прокол серце
вої СУМІШ 3 метою видалення рі
дини або для впорскупання ; про
НОЛ сердечной сумни длп удале
юш жид ности ИЛИ дЛЯ ВП рьrски

вания. 

Сагdіоgmпs, і, т., биття серця, 
серцебиття; сердцебllепие. . 

Сагdіоgг::tШШ:J, u tis, п., нрива ДІЯЛЬ
ності серця; нрипая деятельности 

сердца. 

CardiograpI1i::t, ае, С., нардіографія; 
наРДJIографип. 

Cardioliposis, is І., ожиріння серця; 
ОЖlIрение сердца. . 

Cardiologi::t, ае, і., Iшрдіо'ЮОЯ; нар
диология. 

Cardiologlls, і, Ш., нардіолог; иардио-
лог. 

Cardiolysis, is, і., оперативне звіль
нення серця від зрощень внаслі-



Cardiolleurosis 

дон l\18діастпноперпна рдпту ;опера
ТІІвное освоБОiRдепне сердца от 
сращеншї: вследствие медпастпно
перш,ардита. 

Cardioncurosis, is, і., невроз серця; 
невроз сердца. 

СаrdїОРі11пшs, і, т., биттн серця; 
ССІJДцсбиеlU1е. _ 

CardioIJCricard.i:tis,-tl tlis, і., Еа рдїо-
псршшрдпт; nаРДll0пеРІшарднт. 

Cardicplegia~ ae~ і., серцеппй пар~ліч; 
сердеЧНЬІЇІ паралич. 

Cardioplcuralis, е, серцевоплевраль
ІШЙ; сердеЧІІоплевраЛЬНЬІЙ. 

Саг(liсрlсш-itlСUS, а, uш, nардіопле-
в РIlТПЧШlїІ; на рдиоплев РПТlIчес-

ний. 

С:ll'dіорпеuшаt~ спs, 3., uш, нардіо
п НЄВ:\1аТIlЧІШІ1; l{а РДIlопнеВ~1аТlIЧСС

ний. 

Cardioptosis, is, і., опущеннн серцн; 
опущенпе сердца. . 

Cardiopulll10Iйїlis, е, серцсполегене
вий; сеРіі;ечнолеГОЧНЬІЙ. 

Сагdіорuпсtпг3., ае, і., нардіОПУllНТУ
ра; на РДІІопупnтура. 

C:irdiorcspiratorius, а, lIт, серцево
ДIJхаЛЬНІІЇl; сердечнодыIательньІ11 •. 

Cardiosclerosis, is, f., нардїоснлероз, 
Сl\лероз серцевпх суди!'; на рдио

СІ-\Лероз, снлероз сердеЧНЬІХ со

судов. 

Сагdіоsраsшus, і, ш. J спаЮІа ВХОДУ дО 
шлунна; спа3~lа входа в iRелудок. 

Сагdіоsрlligшоgгарl111S, і, Ш., нардіо
с фіПI(~граф; на РДlIосфигиограф. 

Cardiotonica, огuш, п. рІ. (геш;:)dіа), 
засобп длн з:\ІЇцненнн дінльності 
серцн; средства, унрепляющие 

дентеЛЬІІОСТЬ сердца. 

Cardioyasculi1ris, е, серцевосудщшшl; 
cQ рдечносос УДIlСТЬІЙ. 

Carditis, tIdis, і., 3ilпаЛ8ШIR серЦIl; 
воспалеНlIе сердца. 

Caries, ёі, f., парієс, ностоїДil; нариес, 
ностоеда. 

С. ~CC3., СУХlIll нарісс; СУХОlІ наРlІес. 
Сагіпа, ае, і., ВI1СТУП грудей наперед 

у птахів, ніль; виступ ГРУДll BlIe
рєд у ПТlIЦ, ЮІЛЬ. 

Caril1iitus, 3., Шl1, нільоподїБНІІіі; nІІле
подоБны�1.. 

Cariuk)"nЄisis, is, і., l\аріОl\їпез, - не-

78 Carti1ago costalis 

ПРН~fе ДЇJlеннн ндра; наРIIОЮІНез, 
неПРНl\lОе деленне ядра. 

Cariorrllexis, is, і., розрив ядра; раз
РЬІВ ндра. 

СШ'іоsпs, 3., 111l1, l-\аріО3НІІЇІ, І-ЮСТО-
ЇДНІІЇ1; нарВО3НЬІЙ, пораженныli 
ностосдоІ1. 

Сагтіl1аНуа, огнт, п. рІ. (гсшсdїа), 
ВЇтрогонні засобв; ветрогонны�:: 

средства. 

Сагш!пuш, і, П., Еармін; наршІН. 
CarneHs, а, uПl, I\l 'ЯСНlJЙ, м' Н30І3шl: 

мясной, мыIечньп1 •. 
СаrпіПсаtiо рпllllопіs, �->арніфЇІ{ацін, 

3!\1 'ясненнн легС'нів; nаршнІнша
цпн леГlШХ, п РllобретаЮЩІ1Х ВІЦ 
l\1Rca. 

СаrnіУС; га, ОГНІВ, П. 1)1., ХlIжаюr, 
1\1 'нсоїдні; ХІІ щНl 11-: 11 , ШЮТОН;J,ПЬІЕ'. 

СаГПОSllS, а, UШ, М'НСlIстшl; мнсис-
ТЬІЙ. 

Саго, carl1is, і., м'ясо; мнсо. 
С. Інхпгіапs, диnе 1\1 'нсо; ДІІІ\ое l\1ЛСО. 
Carolinel1sis, е, �-;арлсGаДСЬEllіі; 1,арлс-

бадснш1. 
Carosis, '1S, і., ПРІІГОЛО:'lIШСЮШ; оглу

шение. 

C3.roticus, а, uш, І-ШРОТІІДНІІЇ1, щО 
налеЖІІТЬ до сонної артерії; наро
ТІ1ДНЬІЙ, ОТlIОСIlЩШЇСН Н со НІЮ (І 

артеРИ...!I. 

Carotis, t1dis, і. (arterї:\). сонна арте
рін; соннан артерия. 

Carp~lis. {k:-:-Carpeus, а, uш, зап 'н
СТНОВШЇ; запнстныli.. 

CarpllOlogia, ае, f = Сгосіdіsшtls, і, 
Ш., хапаШIR ПІІЛ1IНОn; ХІ3атание 

llЬІЛИНОН. 

Carpus. і, т., зап'нстон; запнстьє. 
Cartilagil1eus, 3., НШ= Cartilagino-

sus, 3., !lIll, ХРНЩОППЙ; хрнщевоЙ. 
Cartil~go, іПЇS, f., хрящ; хрнщ. 
С. al~ris, nрIlЛО[ШДlIНЙ хрнщ; Н:РЬІЛО

ВИДlIЬІЙ хрящ. 
С. articlll~ris, суглоGОІ3I1Й хрнщ; су

стаІ3Н('Й хрящ. 
С. arytacl1oidea, черпаl\}'ваТІІЙ хрнщ 

гортані; черпаЛОШ1ДНЬІЙ хрящ гор
тани. 

С. С~~llіспl~tа s. Santor Іпі, Сантори
НlIВ_ .хрящ; С'аВТОРШШСІ3 хрнщ. 

С. cost (і 11S, ребеРЮIі1 хрнщ; ребеРНЬІЇІ 
хртц. 



CartiIago cricoidea 

С. cricoidea, l1ерснеВIІДНИЙ хрящ гор
тані; псрстнеDИДНЬІЙ хрящ гор
тани. 

С. cUllciformis, клпноподіБНПІI хрящ 
гортанп; НЛІІНОІЗ И;J:ІІЬІ 11 хрящ гор
тани. 

С. epipllysaria, епіфізарниfl хрящ; 
ЗllИФИЗ~РНЬІЙ хрящ. 

С. epiglottidis, .надгортанниЙ хрящ; 
надгортаюІЬІЙ хряіц. 

С. їпtегш"tіСll]агіs, міжсуглоБОDШ1 
хрящ; t.lеі:нсуставноЙ хрящ. 

С. lНcckclii, l\1ею-\слів хрящ; Мек
келев хрящ. 

С. Reicllcrti, Рейхертів хрящ; Рей
хертоlЗ хрящ. 

С. tllyrcoidca, ЩПТОІЗІІДІШЙ хрящ гор
тані; ЩIІТОІЗIIДНЬІЙ хрящ гopTaНl1. 

С. trial1gularis l1asi, ТРIlНУТНI1Й хрящ 
носа; треУГОЛЬНЬІЙ хрящ носа. 

С. triticia, маленьхий хрящ нруг
лястої фОРМИ ІЗ ligаlllспtuш thyrco-
11уоіdсuш lаісгаlс; l\1;)ЛСВЬНl1l1 l-\py
гловаТЬJЙ хрящ в ligаlllепtШll tl1Y
геоllуоіdсшп later~le. 

С. "Trisbcrgii, ВРllсбергів хрящ; 
В рнсбергоlЗ хрящ. 

Сагuпсulа, ас, f" м'ясце; мясцо. 
С. lасгішаlis, СJ1Їзие м'ясце; слезное 

мясцо. 

С. suыigtйlis,' під 'ЯЗIIНОlЗИЙ сосо
чок; подьязы�ньІ1ї1 сосuчен. 

Сагнпспlае mугtifогшеs, МНРТОВlІдні 
сосочки, заЛІIШІШ діпочої перетин
ки; ми РТОІЗllДllьre СОСО'lЮІ, остатки 

деветвенной плеlЗЬІ. 
Carus, і, ш., важне ПРИГОЛО;\Ішення; 

Т8жслое оглушсниео 

Саsсіппm, і, По, наЗ8ЇН; казеJlН. 
CaseosHs, а, ШП; каЗ80ЗНИЙ, СIIРОПО

дібlll1Й; на<:JсозIlыl,' TBOPOi-ЮIСТЬІЙ. 
CaseHs, і, ш., сир; СЬІр, l'ворог. 
CastIt:1s, <itis, [о, цнотливість; цело-

мудрие. . 
Castra, огнІП, П. рІ., таБІР; .лагерь. 
Castratio, опіs, [., кастраЦІЯ, ви

холощення; кастрация, оскопле-

ние. 

Castr,t!1.lS, :1, 1.lШ, вихолощений (на
CTfJaT, СJ\опець); ВЬІХОJющеННЬІЙ 
(кастрат, _СНОllец). 

Castus, а, ню, невиннНЙ; целомудрен-
.ны •. 

79 Саtаtllушіа 

CaslIs, пs, т., наз}'с, DIIПClДОН; I\аЗJ~С. 
случаі1. 

Саtасапsіs, i~, Со, ГЛIІUОl\е ПРlIпіІ,аll
ня;· глуБОІ:ое ПРШІ-\нганне. 

Catac]usis, is, f., РОЗТРОЩСННП І,ісТІШ; 
ра~rtfоблеНllе КОСТІІо 

Catacli<;;Їs, is, f., леi-l,аJШЯ lЗ ліншу: 
леіІ-\aJШС lЗ постеЛil. 

Саtщlid5шнs, і, Ш. 13IІРОДЛIlРЇСТЬ
Р03ДDОr.ннп ДОНІІЗУ на неоднано

вий І->івснь; УРО;:І.СТI30 - раздпое
ние ВНIIЗ дО раЗIlОГО УРОВНЯ. 

Catalrpsia, ае, f., натаЛСІJсія, остов
піШІН; І,атаЛСПСIІП, остолбене!-lllе. 

Саtп]5 sis, is, f., Н!1таліз, [3лаСТlIІ3ість 
тіла, не розн.Т)а;LаЮ'IІІСЬ, РОЗІша
даТІ! ін ші тіла; К!1таЛIІЗ, способ
HQCTL тела, не расла;1.аясь, раз

лагать дрУГIlе тела. 

С:1tап:спїа, orUIl1, По р].,lI1іспчпс; 
t.lенструаЦIІЯ. 

Саtnшп"(оsіs, is, f., ЗlЗедення даних 
після зш;j]]ченнп CIloctcpch-\ень lIa,.'J, 

XBO(JII:-'I; C�30;�.l-iа дашIы�x по ')1\ОН

чаНІІІІ Н;lGлюденш1 Ш\Д Боль1Iы�\t.. 
Catap:l\:.ra, ае, f., ГЛIJБОЮlll сон, по

діБНІІЙ до С;\І8рті; r лу·БОНIlЙ СОН, 
похожш1 на C~lCpTL. 

Саtарlаsша, atis, П., ПРllШI.РІ\а; ПРІІ
па PK,q. 

Cataplexia, ае, f., заuіш;нівня, зде
рев'ннілість, параліч під жаху; 
оцспеllеНlIе, одереUСllелость, па

раШJ!1 от страха. 

Саtlшгоs (гр.), ЧllСТШЇ; ЧІІСТЬІ!Ї. 
Catllart1ca, огuш, Il, р10 (гешєdіз). 

проносні засоби; сла611ТСЛЬНЬІе 
средства. 

Сntlшгt1сus, :1,НШ, проносниlI; слаби
тельны� •. 

Cataracta, ае, С., катаракта, ПОМУТ
ніннл ЕРl1шта':1JIна: катаракта, по

МУТlIеІІІІе хрустаЛlІка. 

Catarrhi111s, е, катаральний, запаль
ШJlI; натараЛЬНЬІЇl, ВОСllаЛІ1тель

НЬІ!Ї. 
Саtаггl1ПS, і, ш., катар; катар. 
С. acstiviilis, сіНllа гарячна; сенная 

лихорадка. 

Саtаtllушіа, ае, Со, натаТIr:\IЇЯ, вплив 
НОі\шлеЕСНОСі\lОuіОllаЛЬІІИХ факто
рів на психі 'ІНі n роцеСIl: l<аТаТИ
мпя, lЗЛIlЯlll!е l-\0i\fплеНС1l03МОЦИО-
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наЛЬНЬІХ фанторов на психичеснпе 
процеССЬІ. 

Catatoni:\, ае, і., cBocpi;::t:He напружен· 
ня м'язів, переважно ПрІІ ШІІЗО· 
френії; своеобразное напряженпе 
J\1ЬІШЦ, преШlущеСТВСlIНО при ШІІ

зофрении. 
Cataxia, ае, f., натансія; катаr{СІІЯ. 
Catelectrot"·nus, і, т., підвшцсна 

зБУДЛ!Івість чаСТИШІ нерва при 
діянні 110ЛНрПЗУЮЧОГО СТРУ;>.ІУ; по
DЬІшенная возБУДІІ;\IОСТЬ части нер· 
ва при деl1СТВШІ поляризующего 
тока. . 

Catella, ае, [., ланцюг, ланцюжок; 
цепь, цепочка. 

Catllctcr, eris, т., катетер, прплад для 
випускання сечі; катетер, ІІНСТРУ
ме!П' ДШІ выl1сканияя мочи. 

Catllcterisatio, onis, {., НCJтетерпзація, 
введення І:атетера; натетеризаЦIlЯ, 

введение ЮlТетера. 

Саthоdпs, і, т., катод, негаТПВНІІЙ 
полюс; натод, отрицательньrй по· 
люс. 

CatlloIlcum. і, п., панацея, загаль
НИЙ засіб; панацея, всеобщий 
способ. 

Catioll, і, П., натіон; KaTl'IOH. 

Catoptr~ са, ас, f.~ науна про занони 
відбпвання світла; науна о за· 
конах отражения света. 

Саида, ае, f., хвіст; хвост. 
С. epldidym~ dis, хвіст додатка яєчка; 

хво.9Т придатка яичка. 

С. еqпіпа., кінський хвіст; конский 
хвост. 

С. musculi, хвіст м'яза; хвост МЬІШ· 
ЦЬІ. 

С. писlсі caudїHi, задній загострений 
кінець хвостатого тіла; задний 
заостреННЬІЙ конец хвоста того 
ТЕ:ла. 

С. Р:1Псгеа tis, 8вужений кінець під
шлункової залози; сужеННЬІЙ ко· 
нец поджеЛУДОЧllОЙ железЬІ. 

Caud~lis, е, каудальний, хвостовий, 
НШRНШ; І-\аудальньrй, хвостовой, 
нижниЙ. 

C::lUd~tus, а, ит, ХІЗостатий; ХІЗоста· 
ТЬІЙ. 

CaumaestIlesia, ае, [., ПОЧУІЗання пе
чії при низьній температурі; ощу-
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щение іЮ·RЕШІІЯ при IШЗl\ОЙ тем
пературе. 

Cnusa, ае, С., причина; причина. 
С. efficiens, діюча п ричнна; деIЇСТВУ

ющая ПРИЧIlна. 

СапsаІgіа, ас, f , пеКУЧIlЙ біль, напр. 
після опіків; жгучая боль, ШlПр. 
после ожогов. 

Cal1s~lis, е, каузаЛЬНШ1, ПРИЧІІННПЙ; 
�-\аузальныJ,·. прIlчшшы� •. 

Caust1'ca, огиm, п. рІ. (remedia), I1рІ:· 
пікальні засоби; ПРШЮlгающне 
средства. 

Саusttспs, 3, uл}, ЇДЕПЙ, прппікаль
ний; едкий, ПРШЮlгаЮЩIIЙ.' 

Саl1tёlа, ае, f., обеРЄіl'ність;'предо
сторожность. 

Callter, eris, m., прппінач; ПРШЮlга
тель. 

Cautcria, огиll1, п. рІ. (гemcdia), див. 
Callstica. 

Саutегіsзtіо, onis, f., при:пінання; 
п рижпгание. 

Сапtегіum, і, П., припіr,альний засіб; 
прижигающее средство. 

С. Ilctuale, розпечене залізо; рас· 
наленное железо. 

С. potcntiJ:e, хі,\lіЧНІІЙ прппіІ-\аJ!ЬНИЙ 
засіб; хШ\шческое пршюrгающсе 
средство. 

Cautus, 3, uш, обережний; осторож
НhIЙ. 

Caviїtus, а, пm, ПОРОЖНИННИЙ, видов
баний, дуплистuй; полостной, B~
долбленны�,' ·ДУПЛИСТЬІЙ. 

Сауе (на рец.), стережись, будь обе· 
реЖІШЙ; Gерегпсь, остерегаі1ся. 

Сауегпа, ас, С., печера; пещера. 
С. tuberculosa, туберкульозна кавер· 

на;-;- ~'убеР_І-\~лезная наверна. 
СаvеГПltlS, tjdlS, С., запалення пе

черистих тіл; воспаленне пещери
СТЬІХ тел. 

Саvегпошз, а tis, п. s. Апgіоша са.· 
vсгпоsпш, печериста ангіома; ш:;· 
щеристая ангиома. 

CaY('fllOSUS, а, ит, печерпстнй; пеще
РИСТЬІЙ. 

СаУіа рогсеllпs, морсьна свинна; МОР' 
сная свинна. 

Cavitas, tatis, С., порожнина, запади· 
на; полость, впадина. 

Сзvuш, і, П., порожrшна; полость. 
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С. abdomlnis, черепна порожнина; 
брюшная полость. 

С. ахіllае = С. ахіІЕїгс, пахпопа за
паДШІа; поді\!ыIечнаяя ппаДlша. 

С. сгапіі, черепна ПОРОЖНІІна; череп
ная полость. 

С. dcntis, ПОРОЖНІІна зуба; ПОЛОСТЬ 
зуба. 

С. Dопglаsі nпtегїпs, роstсгїпs, перед
ній, задній Дугласіп простір; 
переднее, заднее Дугласопо про
странство. 

С. еріdп6і.lе, простір над dпга шаtсг; 
пространство над dпга l1шtег. 

С. шеdіаstіп"illе antcrius, posterius, 
передній, заднії! l\IеДllастинальншl 
простір; передпее, заДlІее медна-
СТlшаЛЬІІое пространство. . 

С. l1lсdнШЇге оssіпш, ністнопомозно
ва порожнина; ностномозгопая по

лость. 

С. паsорlшгупgеаlе, носоглотr,а; носо
·глотна. 

С. pcricardii, порожнина пеРІшардія; 
полость перинарда. 

С. рlш,гупgоlаГУl1gсuш, рlшгупgОllаsа
Іе, рlШГУl1g00гаlе, ПОРОЖНlIна гор
танноглотнова, носоглотнопа, ро

ТОГЛОТІюва; полость гортаНIlОГЛО

точная, носоглоточная, ротогло

точная. 

С. retrovesicale, порожнина позаду 
сечового міхура; полость сзади 

1\ючевого ПУЗЬІРЯ. 

С. геtгоutеГlПUШ, порожнина позаду 
маТЮІ; полость сзади маТЮІ. 

С. praepcritol1eale, простір зпухною 
нлітновиноІО між передпьою черев
ною стію-юю та очереВIІНОЮ; про

странство с РЬІХЛОЙ нлетчатноі1 
между передней брюшной стенноі1 
11 брюшиноЙ. 

с. sешiJUl1Тlге iНeckclii, ПОРОіІшпна, 
в лнШ міститься Гассерів вузол 
(gang Ііоп sешil пп аге); полость, В 
ноторой находится Гассеров узел 
(gal1glion sсшiluпаге). 

С. suЬагасlшоіdаlе, підпапутиннпй 
простір; подпаутшшое простран

СТВО. 

с. SllЬdпгаlе, простір під dпга mater; 
пространство под dura mater. 

6-214. 
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С. tymp'iini, барабанна ПОРОЖIllIна; 
барабсшная полость. 

Тауuш tItcri, пороа,ШIlla матrш; по
лость маТЮІ. 

С. усsісопtСГІI1ШП, ПОРОіІ,шша ~!іж се
чопІВ! і\!іхуро:\! і матною; полость 
1\ІСЖДУ мочепьш ПУЗЬІреі\1 и мат

НОЙ. 
C'ayus, а, uш, ПОРОfIШій, ПОРОЖІІll

стшї; пустOJ~!, ПОЛЬ!Й. 
Сш (снор.), саlIТШІетр; саНТІІі\!етр. 
СсЬоссрlшliа, ne, f., ВІІРОДЛШJість 3 

близьно розтаШОl3аШІ~1І1 Оlшма, 
заРОДІЮ;\1 носа, IlРШIlIі\1ІІ ніЗДРШIIf 
і ВУЗЬІШі\! піднєбіНШПI; УРОДСТПО 
с БЛІІЗНО раСПОЛОіКСIIІІЬІ:ІIІІ глаза
МІІ, зачuточIlыі\1 HOCO~I, ПРПМЬІМИ 

I~ОЗДРЯі\1И И УЗЮIі\1 небом. 
С('(\гіПtIS, n, \1т, І,едрОПIlі1; НСДРОПЬІЇІ. 
Cclatio, опіs, f., затаювання; утаlі-

rзаНllе. 

Сеlаtпs, а, \1Ш, потаІlншl; с.!'рьІтый •. 
Сеlе, es, f., грижа; ГРЬІжа. 
Cclcг~ is, с, ШІЗІІДЮІІ1; снорьв1. 
Celeritas, ta tis, f., ШВІІДІ-\ЇСТЬ; сно-

рость. 

Сеlсtошіа, ае, f., РОЗТИН грижі; 
грьпкссеченпе. 

СеНа, ае, f., l{ліТІІна; нлетна. 
Сеlllllа, ne, f., нліТІІнна; нлеТОЧI{а. 
Сеlllllае еtIШlOіd~lеs, нліТJІІІЮI етмої-

дальної ністни; нлеточни ЗТі\ЮІІ
.даЛLНОЙ НОСТИ. 

Cellularis, е, нліТШІНшl; нлеТОЧІІЬІЙ. 
ячеНСТЬІЙ. 

CClIlllosa, ае, {., древеСІІна; дрспесина. 
СешепtllШ, і, п. див. Сасmепtнш. 
Сспеl1серlшlосёlе, es, f , М0ЗНО13а ГРН-

жа (без ріДННІІ); t\lозговая ГРЬІжа 
( без іІШДНОСТИ). 

Centesis, is, f., п~онол; П 1JОІЮЛ. 
CClltralis, е, центральний, сереJ,IШ

ний; центраЛЬНЬІЙ, средпнныl •. 
Centl'alisatio~ Ol1is, {., ЦЄlIтралізаціл, 

СНУflченнл, зосередження: центра

ЛIlзац!lЛ, сосредоточипаШН:і. 
Centrapllosis, is f., афоз. flОЧУН:ШНЯ 

теl\1НОТИ, що I3ІІНІІнає 13 зоро~()му 

центрі; афоз, ощущеНlІе т8і\I1Iоты�' 
ВОЗШІЮlющее в ЗрlIтеЛЬНО~f цен

тре. 

Сепtгifпgа, ае, {., цеНТРІІфуга; цен-
ТРllфуга. 
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CentrHugalis, е, відцентровий; цент
робежны�t.. 

Centripl't Їlis, ('" доцеНТРОl3lIЙ; центро
стремl1тельны�t.. 

Ccntrop110sis, is (., фоз, почуваннл 
Сl3ітл~, що ВIШlІнає У ЗОРОВО~fУ 
цеflтрі; фОСі, ощущеюrе света, воз
нпнающсе в зрнтельном центре. 

Сспtго~оша, а tis, п., цеНТРОЗО\lа; 
L1ентрозома. 

Centl'um~ і, п., центр; центр. 
С. sClllїovale, напівовальниїl центр; 

полуоп~льІІы�й центр. '--
С. tсшliпеuш, середнп сухоашльна 

Чr1СТlІна :J.і;зфраГМIІ: средняя СУХО
ЖIІЛЬН;lЯ ч<.!сть дпафраг:\Іы�. 

Сrрlшlеа, ае, f =СеР!lаlаl!;їа, ае, f., 
ТОJ.()fНШ Й 6 іль; головная боль. 

Ссрllаlhасшаt6ВШ, ati~, П., l{ров'Яl-Iш1 
опух rOJIOBII У НОІ.ІОнаРОДіКСНIІХ; 

},РОIJПНr1Я Оl1УХОЛЬ голоrзы� у ново

роа.;аенIІы� •.. 
Ccpllal1CH~, 3, uш, ГОЛОВНІІІЇ; голов

нnй 

Сt'рlшlосёlе, es, f., i\lО3lюва гршка; 
!\1ОЗГОI1<'lП гры�а •. 

ССР!lа):)(1~:Ш1іuП1, і, n., поп'язка на 
ГnЛI)НЇ: ПОl3я.знCl на голове. 

Сер;иlінl)'l1іа, ае, (., ДlIВ. Сер!шlсз. 
ССР]lаlоШ(іlнs, і, т., ВIІРОДJшвість, 

за(JЗJ "Їilцїпка, що ПО'НIIJaЕ:ТЬСЯ 
rзї.1 ГОЛО[НІ; УРОДСТВО, JШШIlЯН 
НОII8ЧflОСТЬ, Н3.'lІшающапся 01' го

ЛОПhl. 

Cep11:~) Оll(>~, Шl1, т. рІ., nешшого
ЛОI1Ї .)1Ю:1.11 3 Оl-\РУЖ!\ істю 'Іерепа 
пона;.! 55 c~,; БоJIьш~голоlзы�e JIlО
ДІІ С OI-\РУіКНОСТЬЮ черепа больше 
55 см 

Сер~иlОI haгacop3.gus, і, т., ПНРОДЛИ
пість, ІЮЛІІ J.!:Ii осоСі!1 зросmІСА 
в .1inrlll!li лоба, лиця 11 тулубct :1;0 
ПУШС-l; УРО;1СТВО, когда дое осоБЬІ 
СРОСЛI1СЬ ІЗ О()Л(lСТIІ Лб:l, Л!ща и 
ТУЛUВІІЩ;) дО IlУ'Ш3.. 

Ct'p11:l1Btl):l1ia, ас, С., ПРОl\ОJlення го
ліНЮI lіло;щ при L13ТОЛОI'Ї'IНlIХ ро
ДаХ; п rоБО.1еlllІе ГО.'1')ВЮI (!Лода 
II рll IlаТnЛI)ГI(ЧIЗСЮ1Х РОД<іХ. 

Ccpl1:1ll)trip~ia, ае, (., роздроблеННА 
IІсре!lа 11 л ОД '1 Прl! патологі'IНИХ 
род;н; раздроблеНllе че репа пло
да llpll паТОЛОГllчесних родах. 
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Ccphalotriptor, oгi~, т., роз~~роблювач 
голішш плода; раздробllтель го
ловки плода. 

Ссга, ас, f., вісн; восн. 
Сег~tшп, і, п., спуск; СПУСК. _ 
Ccratus, 3, uш, nОСlюпаllШЇ, nощениJi; 

ВОЩЄНЬІЙ. 

Сегсошопаs Ca(lis, с.) il1testinalis, 
НIlшкоrза хnостата інфузорія; ни
ше~lІІая ХDостатая ІІНфузорпя. 

Cerc,Їlis, е, хлібний; хлебll~IЇf. 
Cerebellaris, с, 1I1О30ЧНОВIIЇf; мозшеч-

НОВЬІЙ. 
СегеhеllШl1, і, п., 1I10ЗОЧОН; !\IОЗікечок. 
CercbrRlis, е, і\lОзкоnш1; 1\1О3ГОВОЙ. 
Cerebra~tllcllia, ае, І., слС\бність і під-

rзlIщена збудливість ГОЛОl3lюго МОЗ
ну; слабость ІІ повы�снІ!аяя воз
БУДlІ:llОСТЬ головного 1І10зга. 

CereЬropatllia, ас, (., хnороба мозну; 
болсзнь l\1О::зга. 

Ccrcbrospin alis, 1:', церсброспіl!алыJ1,' 
. СПlIІIlЮі\1О3IЮПИlї; нерєбросшшаль

НЬІІ1, СI1lШIlО:lюзгоuоІ1. 
СегсlJГШll, і, п., 1\1О30Н; мозг. 
С. аЬ.lошіпііlе, «черешшfi :ІЮЗОН», ву-

3ЛІІ СОШJЧІЮГО сплетіннп; «брюш
НОІЇ 1\1О3Г», УЗЛЬІ солнечного спле
тения. 

Cercolus, і, т., ліЕарсьна свічна; 
лекарстrзеНН3.А спеЧеШ. 

Сеге и~, а, uш, nоснов шv,; ВОСІ\ОПОЇf. 
CeгcYisia, ае, с., ПШ30; пиnо. 
Ccroi<leu~, а, UШ, nоснуnатшl; nОСНО-

ВИДНЬІЙ. 

Certll~, а, Шll, nіДОМllЙ, псвниfi, на
ді (1НН(І; ll:зоестны�,' ОП ределеНIІЬІ (І, 
Нrl;J:€ЖНЬІЙ. 

ССГlш:еr1. lПЇS, П.,nушна сірна; ушная 
сера. 

Certlssa, ае, і., білило; бели ла. 
CCI·vic.lli~, е. ШІІЙНИЙ; Ш('ІVШЬІЙ. 
CCfYЇrltis, t1di~. [., церuїцит, аапа-

лення ШІІ йlШ маТНІ'I; церnllЦlП. 
80спалеlll1е шеііки ~,атю:. 

С. аспtп, гостршl цepBiЦllТ; ОСТрЬІЙ 
цеРВI!ЦИТ. 

С. cllronIc~, ХРО1JЇЧЮIlІ цероіЦIІТ; 
ХрОl! І'~JСС[·ШЙ цеРВИЦIІТ. 

Ссгуіх, vicis, r., ШИН, З0[~Ре:\ra, мат
копа ШIrі"ію]; шеп, в ча.СТНОСТИ ма-

v , 

точаан ШСllка. 

С. utёгі, ШllйlШ маТЮІ; шеїша матки. 



t;ervix ycsicae 

С •. veslcae, ШИЇ1ка міхура; шеі1ка 
ПУЗЬІря. 

Ccrvus, і, т., олень; олень. 
Cessatio, onis, С:, ПРИПІшення; пре

кращение. 

Cesso, aгe~ ПРИПИНЯТlI; пренра-
щать. 

Cestodes, ит, С., цестодп, CTbOi-Ішові 
глисти; . цecTo;~ыI' ЛGНТОЧНЬІе ГШІ
СТЬІ. 

Сеtассшп, і, П., спермацст, ншр з го
ЛОВІІ н:ашалота; спеР?>Іацеl', Жllр 

113 ГОЛОВЬІ кашалота. . 
Cetus, і, т., кит, дельфін; ІШТ, дель

фИН. 
Cllalarosis, i~, С., зараження ГРlIба;\1І1 

Сlшlага руоgёl1СS; заран,еlШ8 ГРН
. бами Clш15Г:l pyogcnes. 
Сlшlаzіоп, і, П., граДІІна, запалсння 

Меі1БОl\lirIової залози; граДІІна, 
воспалеШlе МеїlБОi\llIСВОЙ же.'1СЗЬІ. 

Сlшlсоsіs, is, С., ЗllІіЮI В оці під ВПЛlIВО:\l 
ТРlІвалого перебування мідного 
СТОРОННЬОГО тіла; ПЗJ\lенсНІІЯ в 
глазу под І3Л1ІЯlшем продолаштель

ного прсбьшания медного ино
POДJ-IOГO тела. 

Сlшliсоsіs, is, [., запорошсння леге
нів 'lаСТИНl,аІШІ І,ре~шсзеl\IУ; за
ПЬІЛеНІІС ЛСГЮІХ частнцаl\Ш Hpe~I

незема. 

Сlш.lоdСІ·шіа, ас, С., ЗВllсла ШІ,іра; 01'-
. вислая І-южа. 

СІНtlношііlа, ае, f., ромашна ; РО:\ІаШШ1. 
С)Шllсге (<рр.), шаlшер; шаннр. 
СlшпсгНогшіs, с, шаШ\Е~РОІ10діБШІіі; 

шанІ,рОl1....0добllьІй. 
Сlшгасtе:'lsttсus, а, uш, харантерншї, 

від:\!їшші1; харантерны�1,' ОТЛlрш-
~ "-

тельныи. 

СІшгtа, ае, С., папір; бумага. 
СІ). cerata, воснопаНIlJ! пatJір, вощан

ка; вощеная БУМ<lга, вощаНl\а. 
СІ). Jlitrata, ссліТРПIlИ([ папір; сели-

TpeHHa~ бумага. . ., u 

Сп. sіпаріSаtа s. СІl. SlllapIS, ГlР'ШЧНІIlI 
",-папір, гіРЧIl'ШIШ; ГОР'ШЧІШЯ бу

мага, горчичшш .. 
Сlшsше, es. f., І10::нханнп; зспота. 
('Ilcilltis, iїdis, І. запалення гуо; 

воспаление губ. 
СІl(е)іІо- (В сил. сло!3ах), що нале

жить до губ; ОТНОСЯЩІІlIСЯ н гу ба~t. 
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Сl1сilоglшtllораlntоsсІ11sіs, is,. [., ВО13ча 
паща; ВОлчья пасть. 

Сllеilорlшgіn, ае, І., тшюподібне за
кусування губ; Т!Іl\оподобное за-
нусьшаНlІе губ. . 

CIlciloplast1ca, ас, і., опер;)ція УТІ30-
рення губ; операЦIІП оuразования 
губ. 

CIICilosc.l1lsiS, is, І., sаяча губа; за
ячья губа. 

CllciropompIlolp:, ycis, С., розлад по
ТОВlІділеНIlН; расстрої!СТІЗО пото
отделеНIІЯ. 

CIlcirospasmus, і, т., ПlIсальна cyдo~ 
рога; fШС'lая судорога. 

СІн~шіа, ас, f., хі:llія; ХІIМШ1. 
СІІСШІСllS, а, НШ, хі:\tiЧllИЇ!; ХИ!\ІІІче

СНИІ1. 
СIІСll1іSШtlS, і, Ш., хімізм; Хltl\lИЗМ. 
СІlсшогсПеХllS, пs, т., рефJІеНС, пп

І\ЛIІІ,аНl1lI хі:\IЇ'IІІI1.\Ш I1РОI~СС~ВШ; 
рефлеЕС, ВЬІ:JПalIllЬІЇI ХІВШ'lеСIШl\ll! 
процессами. 

СІlешо~їs, is, !., хо:\lOЗ, набрпк 
1ЮН 'юш,тшш; ХС!\103, ОТСІ, ІЮН1>
IoHKтlIвыI. 

CIH~lllotaxis, is, r.=Cl1cmotropismHs, і, 
т., хсмотаНСIІС, хе~ЮТРОll із:'.\: при
тягаНІІЯ ЧІІ віДШГО13ХУВ;)llIlЯ lIі;1, 
13ПЛlIIЗОМ хі:\\іЧНIІХ 1l0драЗllень; хс
мотаНСIІС, хе.\lOтроrШЗ:\I, ПРllТЯГИ

ваНІІе ИЛІІ оттаJІІШП;).IШО ІЮ;J, ПЛlIЯ-

1:І11С:\1 ХIІШІчеСІШХ раЗ;1,раЖGllш1 . 
CIlcmotllcrapi:t, ае, f., х'.щотораllія, 

ліl\УПD.ІIlIЛ хі:\lіЧІІІІl\IІІI1[Jепаратами; 
ХС:\lOтераПIІП, ЛО'ІОІlllС ХИ~ШЧССІШ-

1\111 препаратами. 

Сl1СSШНS, і, т., свсрGлячна; зуд. 
Сllїаsша, i1tis, П., перехрестя; пере

ирес_т. 

с. tСlldіпuш, сухожилнове персхрс-
стп; сухоашло'lllы�й перекрест. 

CIIiastrcol1, і, п., персхресна lIерен 'пз
}-\<1 п рll по РСЛО:\Іах ністон ; нре
стообраЗIl:lЯ ПСРСІ3пзна lIрl1 пере

JJO;\lax ностей. 
CIlїJ,stos, ї, Ш., Ilсрсхресна пов'пзна; 

крестообразн;:ш lІовязна. 
CIlilosus, а, ІОН, lIlОлочнш1; мqЛОЧНЬІі1. 
СІІЇПn, ае, С., хіна; хина. 
СhіПІПНШ, і, П., хінін; ХІШИН~ 
СІl. fiсtІlуlсаl'ЬОllІСШН s. :Енсlliпіllum, 

і, П., епхінін; ;)I3ХIІІШН. 



СЬіпl пu'пі"]іуdгЬсhlогІсum 
. - - . 

СЬ.' IІуdгосhІог]сшп, СОЛЯНОІШСЛИЙ 
хінін; СОЛЯНОЮІСЛЬІЙ хшшн. 

СЬ. sпіfurtсuш, сі рчаНОНІІСЛШЇ хінін; 
серноrшслыІї хиНІ1Н. 

СI1іпоапіsшпs, і, ш., І{оснопзпчність 
3~ неІ31і~ІОПЛІоваННЮІ літери р, ян 
у юпаІЩів; НОСНОПЗЬІЧІІе с неВЬІ
говариваllІІем БУНВЬІ р, нан у 
н~т~йце~:"" " 

СЬіІ10І!ппт, і, П., хінолін; хш!ОЛІШ. 
СllillоріГІН(ПШ), і, П., хінопіРUН;Х!lНО-

пирин: 

СlliпоsоlllШ, і, П., хінозол; ХІІІІОЗОЛ. 
СІlіг, гов,і. (гр.), руна; руна. 
Clliragra, ае, f., біль у рунах ІІода-

ГРИЧIIОГО харантеру; боль в РУI\ах 
подагричссного харантера. 

Clliralgia, ае., f. s. Chirodynia, ае, f., 
: біль .!3 py~i; боль В руне. 

Chirarthritis, tidis, f., запалення су
глобів руни; воспаление суставов 
руни. 

Сhігошеgаliа, ае, f., гипертрофія 
"пальців і НtIстей;' гипертрофия 
паЛhцев 11 нистеЙ. 

СЬіГОlllісгіа, ae~ f., мала руна; r.lалап 
руна. 

Сhігоtlй'са, ае f., спіральна пов 'язна 
на всі пальці; сппральная ПОвнзна 
на все паЛЬЦЬІ. 

Chirurgia., ае, f., хірургія, науна про 
операції; хирургия, науна об 
оперз.Циях. 

Сhігпгglсus, а, UШ, хірургіЧІІИІ":'І; ХИ
рургичесниЙ. 

Сllігпгgus, і, ш., хірург; хирург. 
Сllіsша, а tis, П., тріщина, РОЗКОЛІІна, 

щіЛlIна; щель. 
Сhlашрlоzоа, огшп, п. рІ., одноклі

тинні простішіорганіЗi\lИ, оточені 
оболонкою; однонлеточныIe про
стеЙШlIе оргаНI1З~lЬІ, ОІ,руженньrе 
оболочноЙ. 

Сlllоаsша, а tis, П., пігментна пляма; 
ПIІГl\lентное пятно. 

Cl1loasma ta сасllсtісогшп, псчіІ-шові 
ПЛfl!lШ ХУДОСОЧНІІХ; печеночныIe 

ПНТН9- ХУДОСОЧНЬІХ. 

СЬ. нtегіппш, піП1ентні ПЛНi\lИ пі,); час 
вагітності; ПИГ~lеllтньrе пятна при 
беременности. 

Chloracne, ев, f., шнірний ВИСИП У 
працюючих з ХЛОРОбензолом; нож-

84 СЬоlе 

ная сьшь у работающпх с ХЛОРО
беНЗ0ЛОМ. 

Сlllог~lпш, і, П., хлорал; хлорал. 
СЬ. 11уdгаtнш, хлоралгі.драт; хлорал

" гидр<!.т. 
Сlllогашіппm, і, П., хлора~tiJl; хлора-

1\ШН. 

Сl11огntпs, а, uш, хлорпстий; хлори
СТЬІЙ. 

Clllorllydria, ае, f., хлоргідрія; хлор
ГИДfJИЯ. 

C]llor~ly(Irosis, is, f., хлоргідроз; хлор
гидроз. 

Сll10гоfогшіuш, і, П., хлороформ; 
хлороформ. 

Сltlогопш, atis, п., ХЛОРО1\Іа, сарнома
тознс новоутворення 3 зслсним 

забарвленням; ХЛОГО1\lа, l,apHOi\l3.

ТО3ИОС новообразопаНJl8 с зеленой 
онраскоЙ. 

СlllОГОl1сшаstllспіа, ае, f., хлорозна 
неврастснін; хлорознап неврасте
ния. 

Cll1oropllyl us, і, ш., хлорофіл; хлоро
фил. 

Cll10rosis, is, f., бліда неміч; бледнал 
немочь. 

СІllогшп, і, п., хлор; хлор. 
СІllогшаешіа, ае, f., заТРН1\Іна хло

ру в І_рові; задержна хлора в 
нрови. 

СllOапа, ае, f., задній НОСОВІ1Й отвір; 
заДJIее носовое отверстие. 

Сl101асшіа, ае, f., холемія, перехід 
жовчі у нров; холе1\ШН, переход 
желчи в нровь. 

Cl101agoga, огнш, п. рІ. (гemedia), 
жовчогінні ліни; желчегонньrе 
средства. 

Сl101аlасшіа, ае, f., паJ"шність жовч-
них ІШСЛОТ У" нрові; наличие 
ЖeJІЧПЬІХ ЮІСЛОТ в крови. 

(1101аllgіоstошіа, ае, f., оперативне 
утворення фістули жовчної про
тони; операТlІВIIОС Обраsоваlше 

свшца жеЛЧІІОГО протона. 

Сll01апgіоtошіа, ае, f., розріз жовч
ної п РОТОІ-\Н; ВСНРЬІТІ1е желчного 
ПРОТQна. _ ' 

CllOlal1gitis, ti dis, f., холангіт, за
паленнн жовчних ходів; холан
ПІТ, носпаленне жеЛЧIIЬІХ ходов. 

Chole, ев, {., жовч; желчь. 



CllOlecys tectasia 

('lIoIecystectasia, ае, f., розширеннл 
жовчного міхура; расшпрение 
желчного ПУ3ЬІРЯ. 

ПlоlесуstепtегапаstОIllоsіs, is, [., на-
1\лаДаІ~НЯ сполучення між жовч
ним МІХУром і ТОНЮВІІІ IШШІ{а~1ІІ 
при заНрllтті жовчної ПРОТОl\lІ; 
наложеНlIе соустья ~lеіІЩУ жел'l
НЬІМ пузьtре:-'1 И ТОНЮІ;\ІІІ ЮІШI\а

МИ при заНрЬІТШІ жеЛtШОГО про
тона. 

CllOlecystis,u іБ, f., жовчниїІ міхур; 
жеЛЧIі!>Ш пузыь •. 

ClIolecystitїs, й (ііБ, f., запалеюІЯ 
жовчного міху ра; воспаление 
же.ТІЧIlОГО ПУЗЬІРЯ. 

CllOlecyst(o) - (В снл. словах), що на
лежить дО ЖОВЧНОГО міхура; на
сающиЇІСЯ жеЛtшого ПУЗЬІРЯ. 

CllolecystogTapllia, ае, f., рентгено
логі tше дослідження жовчного мі
хура; рентгеНОЛОГlIчеСl\ое иссле

дование желчного пу3ыIя •. 
Cllolecystolitllotripsia, ае, f., роз

дроблення наменя у ШОВЧНОі\IУ 
міхурі; раздробление на;\шя в 
жеЛЧНО;\1 ПУЗЬІре. 

Сlюlесуstорехіа, ае, f., фіt\саuіл жовч
ного міхура на передній 'ІСревній 
стінці; фlIнсаUIІН желчного llУ3ЬІрЯ 
на передней брюшной стенне. 

СlюlесуstоstОlllїа, ае, і., ПРlшріплен
ня ЖОПЧlіОГО :\Ііхура до черевної 
стіНЮІ з утвореННЯ:'>1 ТШ\lчасового 

ОТI30РУ; ПРlІкреПЛ\ЗНllе )-J,елчного 

ПУЗЬІрЯ 1\ брюшной стенке С на
ложеШJе;\1 пре.\lенного жеJIЧНОГО 

СВllща. 

Сlюlеdосllеlltегоstошіа, ае, f., спо
лучення між ЖОI3ЧIlОЮ ПРОТОІ-іОЮ 
11 TOHl-\І1:\Ш ШІШI{а:.ш; соустье ~Ie

жду жеJl'ШЬШ протоко:-Vl и тонни

МИ НlIшна:ШІ. 

Сlюlеdосl,оtошіа, ае, і., холедохо
то:\ІЇн; холедохото:'>шя. 

Cllo1edoclIus, а, иlll, ,ковчнш1; rкелч-
НЬІЙ. 

СlюlеlitllїJ.sіs) is, f., ЖОВЧНОІ-\амінна 
хпороба; f!-\е.ТІ'lIlОКЮlенная бо-
лезнь. 

ClIolclitllot.ripsia (-tritia), ае, f., роз
дроблення жовчних �-\аі\Іенів; раз
дробление іІ,еЛЧНЬІХ І,амнеЙ. 
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Сll0Іеш сsіs, is, І., блювання жоlЗ'І;О' 
рвота желчью. . _ 1 

СІю lешіа, ае, І., холе;\!їя; холеМ-ІІЯ. 
СІ'Оlсга,_ ае, f., холера; холера. 
с. asia tt са, азіатсьна холера; аЗll-

атсная холера. . 
с. іпfапtiШl1, ДІІПІча холера; детсная 

хол~ра. 

с. nostras, европеlїСЬІ\а ХО.'1сра, хо
леРlІна; европеі1снан холера, хо
лерина. 

с. sicca, суха холера; сухал холера. 
Cllolccysto~.oll1ia, ае, с., розріз жовч

ного ;\Ilхура для ВІІ;t:аленнл гною 

або Ha:'lH3HiB; раз рез жеЛЧIlОГО 
ПУЗLІРЯ дЛЯ удалеНIІЛ ПІОЛ IlЛIl 

на1\шеЙ. 

CllolellocllOrl·l,apllia, ае, f., ЗШlIнання 
спільної іІ,ОI3ЧIlОЇ п РОТОЮІ; СШlІl3а
НІІе общего жел'lПОГО протона. 

СІю Iс(~осlЮ toruia, ае, f., роз різ жовч
но ІПРОТОНИ ; Р:1ссечеШlе желч

ного протона. 

СllOlсstоduоtlСllоstошіа, ае, f., сполу
чення ~Ііж іІ,ОI3ЧШІі\1 ~liXYPOM і 
двсшаДUЯТllпалою ЮІШНОЮ; со

устье ~Іенщу іl,еЛЧIlLI;\1 пузы�емM 

11 ДBeHaдцaТlII1epCTHOЇI ЮІШХОЙ. 

Cllolccystogastrost.oll1ia, ае, f., сполу
чення ~lliK ЖОІЗЧІІІІМ і\lіХУТЮі\І і 
ШJІУНІ,ОМ; соустье :-Іежду ,кеЛЧНЬІI\t 

пу3ы�еі\11 и іl,СЛУДКОМ. 

СlюІСІ·прllOllіl1, ае, f., втрата голосу 
у холеРНIІХ XI30fНlX; 1I0теря голоса 

у холеРНЬІХ БоJJыlІх.. -
СllOlегеБіБ, is, f., I3ІІ;:І.іЛСIШЯ пе;IЇННОЮ 

жовчі як el>Cl\peTY; пьщеЛСНl1е 
пе'lе~ью rкеЛ'ІИ І,ан 9ЕСl1рета. 

Сlюlсгеtіса, огнш, п. рІ. (remCdia),
заСОnll, що зоуюк,)'ють утворення 

жовчі; средства, возоуждающие 
вы�аботнуy желчи. ' 

Сlю1СГJСПS, а, UШ, холеричний; }.:о
леr:.!lчеСЮIЙ. 

CI101c,·tells, і, lll, холерllН, холеРlІчна 
лю;щна; холерllН, холеРl1чеСJ\llЙ 
субl,ент. 

CllOleriforlllis, e=C}101crojdeus,l1, НШ, 
холернпй, холеІЮllодіОНJlЙ; холер
IIы�,, холероподоБныl •. 

Clloleri па, ае, f., ДІІВ. СlIоlсга nost
ras. 



ClIOlcs te:l tоmз 

СllOlсstе:ltОШ:l, atis, П., холестеатома, 
пеРЛlшншl опух; холестеатома, 

ЖСМЧРlшаі1 оп,)'холь. 

Сhоlеstссtошіа, ас, С., ПОПIlе або част
нове IJI!,lДЛСIlIlі1 }{-\ОВЧIlОГО міхура 
при запалеIlні, ПрIl Ш1ЯВНОСТЇ ка
r.юніlЗ; полное пли чаСТІІчное ІІС

сечеШJе il\СЛЧIlОГО ПУЗЬІРЯ JI рІІ вос

палєНlШ, при наЛIІЧИИ l\юшеЙ. 
СllOlсstсгіllасшіа, :lC, (., збільшення 

холеСТСlJl1НУ ІЗ нропї; повы�ешюю 
содеРіі\аllШI холестерпна в І,РОВН. 

СhоlсstСІ'іпшн, і, П., холестерин; 
холестерин. 

СllоlilltIП1, і, П., холін; ХОЛІІН. 
CllollHlermia, :lC, і., ХlЗороба, 

що хараlпеРllЗУСТЬСЯ ЗПlIсаllllН;ll 

СНJ1адчастої шніри; болезнь, ха
раНТСРllз,)"ющаяся СПІІсаlшеill но

ilШ в виде БОЛЬШIlХ Сl\лаДОІ-\. 
CllOlosis, is, С., нульгаl1ість; ХРО.\lОта. 
{;}lоlшїа, :lC, (., знаХО;\;'КСІlllЯ Сlша

ДОВІІХ чаСТIІН ЖОl3чі у се'Іі; н3.хо
ждение состаl3НЬІХ частей ікеЛЧІІ 

В моче. 

СllOпuгаlgіа, :lC, і. =Cllonurouynia, ае, 
і., біль У хрящах; боль В хрящах. 

CIIOl1J.I'cctomia, ас, С., ВlІдалення хря-
ща;_ удалсние хряща. . 

СllО11uгіпtIm, і, П., хрящовий нлеі1:; 
'хря_щсвоt! клей. 

СhошІj'іtіs, t1(!is, і., запалення хря
ща;_ воспаление_ хряща. 

Choll4Irj tis sypllilitica, спфі.lітп'шПll 
ХОllдріт; СllфНJIптнчеСКllll хонд
рит. 

CholНlro- (о СІСІ. слооах), ХРПЩ08I1іі; 
хрящевоЙ. 

Chorнlrobl:\st, хондробласт, хрящова 
нліТlІна; хондробласт, хрнщсоая 
нлетка. 

Сhошlгоuуstгорlliа, ае, і., хондроди
строфія, недостатність іЮШЛ~lIНЯ 
і росту хрящїо; хондрОДlIстрОфllЯ, 
недостаточность гштаНI1Я 11 роста 

хрящей. 

Cl1ondroiueus, :1, uш, хряще110діUllИЙ; 
хрящеподоuны�,, хрящепидныl •. 

Сhошlгопш, 5,tis, П., хрящеВIІЙ опух; 
хрнщева!! ОПУХQЛЬ. 

CIlOllurolllyelitis, H(lis, {., хондро: 
міслит, утворення спраЮЮIЬОl 
ніСТНОВОИОЗl\ОВОЇ порожннни В 
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ребе-РІІО~[У хрящі, осоБЛІШО пїслп 
ВIІСIIШІОГО та поворотного тифіЕ; 
хондро~шеЛIlТ, образоваІШС lIСТlШ
НОІЇ І\ОСТJ!о~юзгоооf1 полости в ре
беРНОill хрпще, особеНIlО после 
сыпогоo 11 возпратного тифов. 

СJlошlгоs, і, т., хрящ; хрящ. 
Chor(la, ас, і., хоrда, Ilитна, струна; 

хорда, НИТЬ, струна. 

СІl. uors"R"lis, плаСТllниа в тулубі за
рОДf\а під l\�03H0�3��:\-[ наналом; 
плаСТІІнна в Т)'ЛОПlIще зародыIаa 

под ~ЮЗГОВЬІ1\1 наналом. 

СІІ. tсш1іпса, СУХОЖl1льна переТШIR3. 
у м'язі; СУХОЖIlльная переillыlRаa 
в мы�це •. 

СІІ. trallsvcrsa, ДОСІІТЬ тонна, нругла 
або носа поперечна зо 'пзка; ДО
ВОЛЬНО ТОlmан, І,руглая или 1-\0-
сая поперечная связиа. 

СІІ. tушрlпі, б<1rабаНІІа струна, гі
Л9'1l.;а ві;:!. ЛІщепого нерва до язIl
І\О801"0; баrаба.ннап струна, ве
точна от Лllцевого нерва н ЯЗЬІЧ

ному. 

СІІ. успсгса, болісне шшривлення ста
теВОГО'lлєна ян наслідон захпорю
ваннп, псреважно ПJ гонорею; бо
лезнеІІное IlСНРIlвление полового 

члена в результате заболеванин, 
преlI.\lущестпешІО гонореей. 

СІl. vocalis, го:юсопа зо'пзка; голосо
вая соязка. 

Choruapstls, і, т., защемлення ЮІШОК 
внаслідон: рубціо, перетяжон, сп а
ІЮК, ДllIзертикула l\lеннеля; уще
млеНllе НІІШ~Н вследствие рубцов, 
переТЯЖСf\, спаен, ДIІОСРТlІкула 

МЄlшеля. 
Cllol'urLis yocnlis, запаЛСНIjЯ голосо

вої ЗО'ЛЗf\И; ІЗоспаленне голосо
вой СВЯЗКИ. 

~llOru6111a, atis, П., опух ЇВ заЛIІШНЇв 
СШ1ННОЇ струни; ОllУХОЛЬ 113 ос
татков СШІІШОЙ СТРУНЬІ. 

CllOre:l, ас, С., хорея; хорея. 
С1І. (liшillі<їt:l, піJ!хорея; по.ТІухорея. 
СlІ. сl~сtГlса, 1) БЛllснаОlIчні сіllання 

оід електршш, 2) еllіде~lі'lна хJЗО
роба В JlО~lб<J.рдії - раптооі сі
пання м'язіІЗ ІІОТИЛlщі 11 плеч; 
1) молlIIlсllосIIы�e подсргива IІIlЯ от 

ЗЛСКТРIl <Іестоа, 2) зпиде:-'Ш'lесиая 



Chorea Illfigna. 

болезнь в ЛомбаРДНI1 - впезап
НЬІе подеРГIlваllИЛ мыIlщ ааты�II,() 

и плеч. 

СІ}. ПШ~Ш\ S. шаіог, s. Gс['(}нlПОГUШ, S. 

sa1tatoria, ССРС;:ЩЬОІЗі'lна спіДс~tіл 
танцю, тлаша істероепілепсія; 
среДlюпеЕОRап ЗПІJДС;\IIIЯ тю·ща, 

тmКО.fІаЯ нстеро:шилеПСIIЯ. 

СІ}. П10llis s. paralyt1ca, ;\1'лна або па
раліТlІчна хорол; ~lЯГЮ.lЯ или па
раЛІІТП'lеСЕал хорея. 

СІ1. st. Yitti, xI3opoGa сп. 13ітта; ШlЛСІ'd 
св. 13ІІтта. 

Сlюге(о)аtI1сtоsіs, is, f., сполучеlIlIП 
Віттової ХІ30робн 3 атетозом; со
чстаllllе І3пттовой ПЛПСІШ 11 ате
тоза. 

('ІlОГС і СOl:m і s, t', хореоподі снпіі; хо
реоподоБны�l.. 

СllOl'іоеПРШ<ЇI'ЇS, с, хоріОІ{апіЛЛРНIlIЇ; 
ХОГ 1І0ЕСНIJIЛЛЯРlJЬІІ1. 

СЬОl'іоідеа, ае, f., СУДІІІша ОUОЛОIl1,а 
ОН<\; СОСУДІІстал оБОЛОЧІ,а глаза. 

Сhогіоіt!сs==('1101'(і)ої(lеus, а, UШ, по
ДІОШІІІ до XOi-'іону багаТСТUО~1 
СУДI1Н; IІОХОїЮIIІ на ХОрІІОН богат
СТГоОl\1 сосудоп. 

СllOгіОrl, і, П., хоріон, ЗОlmіШІІЯ нор
СIJJ/часта оБОЛОIlI,З заРОДН:l; хори-
011, внешняя l30РСИllчатал оболочна 
заРОДЬШІа. 

сь. fГОIl(lоsuш, з'сднане з ЇllаТОЧIlОЮ 
стінною illісце RОРСIlllчастої обо
ЛОIllШ, де утпорюсться lІослід; со
еДIІНПЮЩСr.сл с ЇllаТО'lIIOlЇ CTCНl\OIЇ 
Їllесто ПОРСШі'l<1ТОIІ ОUОЛОЧЮІ, где 
обrаз.v~тся послед. 

сь. ІН'ішіtі"шn s. lасуе, БЄЗВОРСШlча
ста частина XOfJiOHa; БСЗВОfJСІШ
Ч.а1':lЛ часть хоrшона. 

СhОl'іОllсріtllсli6ша" а tis. хоріОllеl1і
телї(mа. злоm;іСllllй опух, що 
ВИХО:ЩТЬ 3 [ЮРСIІІЮI\ хоріону; 
ХОI,IIOНЗ1111теЛІIО;\lа, 3ЛО1\а '1ССТl.ЗЄН

ная ОIl'уХОЛЬ. IlСХОJj.нщап из пор

СIІІIО1, ХОI·JII0на. 

СІЮІ'Ї/' pt('s, іБ, Ш., UI1;"{ НОРОСТЯIlIlХ 
r,.rIЇJllЇB: ВІІД чєсоточIlы�x I1:ЛСЩСЙ. 

CJlOroiJca, ас, f., С,У'ДlllIIНl ОUОЛОНІ-\а 
ОЮі: СОСУДllстан ОU()ЛО'II,:l ГЛClза. 

CllOro:di {і:,,; t (}is, r., :заllалеНlIН су
ДІІІІІІОЇ о(іо.rЮIlІШ ОІ\а; ПОСllалеНlIе 

СОСУДllстоі1 060ЛО'lЮl ГЛаза. 
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Cl}riSis, 1S, (., З:\lазування, а~шщувам
ня; сr.lазьшание. 

('11ГОI11 а , а tis, П., l\ОЛЇр; цвет. 
l'llгошаftїflіs, e=l'hrolJ!cplI11\ls, :1, \lШ, 

ХРО:'llафіll11 11 (І, ХРО~lОфіЛLI1IIJI, ЩQ 
Їllає СlІльне споріднення 3 xpo~lO
UШ1П ФаРU,Шl1; хро~lафIlIllIыl,, хро
мофрльны�ї,' Ш.1()ЮЩIlі1 СІІ,,1ьное 
СРОДС:Тl30 с XPOr.lOl3bl.\1II НjlаснаШI. 

СllгошаtіСllS, 3, UШ, хромаТІІЧIІИЙ; 
ХРО~I~НlIчеСЮІЙ. 

СІIГОllшtjlltllll,і, П., ХРО:'>lаТІIН; хро-
Їllапш. . 

СlIГОШ:1 to(Iysopsia, :1С, (" розлад 1\0-

ЛЬОРОПОГО зору; paccTpMICTUO цпе
тового зреllllЯ. 

СІll'ошаt o~is, is, і., н()дмірна піГ1lIСН
таціл ш),іРI1; чрсзмеРIlD.Я ПlIГ1lIСН
ТD.ЦІJЯ 1-\0іІ-\И. 

СllГOl),аtШ'іа, ае, і., ІJIIділеllНП ненор
їlJалы�о заСіа РВЛСIlОЇ сечі: I:JЬЩСЛСlше 
IICllo/':'Ila.'l).Ho онраШСНllОІl 1\10'111. 

СІlfошlіytll'ОSЇS, is, f., l\оЛLОРО[Зl1іі lliT; 
ЦВСТНОІЇ 110Т. 

ClІГОШl cus, :1, tlIll, ХРОl\IОІЗпіІ; ХРОМО
вы�І.. 

Cllron:ocllo!oscol'ia, ас, і., фушщіо
lIаЛhllа діаГНОСТІІка псчішш за до
ПО1\IОГО1О ІЗІlOрснуваllllН баРВІІИХ 
реЧОDlШ ІІід Шl,іIJУ або у пену; 
ФУllющональнап ДllаГlІостина не
че~lll С І10l\IОЩhЮ подІ,оіюJы�x илw 

пнутрнвенІІы�x ОПРЬІсшшанш1 нра
СЛЩllХ веществ. 

СІlгошосуtошеtгшп, і, П., прилад для 
ВИЗllа чеНlIЯ ніЛLності rel\lOr лобів! 
в "рові; 11 jlIIGO[J для 011 ределсния 
соде Г іІ'() ІIllЯ [(;tllOr лобllllа В l'J>ОВИ. 

СJlгошt:рllllнs, :1, иll1, хроr.lО<f,ЇЛЬНИЙ; 
ХІ;Оl\;офІІЛЬНЬ1Й. 

Сl1ГОШ(:Р'3іа, ае, (., ба'IСIІІІЯ предметів 
заСіаIJIJлеllll1\llI; ВllдеШlе преДl\IGТОВ 

онрашсIlныl\1 •. 
СllГОIllОSОШ:1, а tis, П., ХРО1\lОсома; 

хромосома. 

СІІГСВ:lхі:1, а(', f., ХІюнаl,сія, Їllінї
малыllll1 'Іас, за НЮІІІ СТр)":'>1 лев
ної СIlЛИ щ;н.шll;ає ЗU'уДіn(;ННЯ 

НСРВОВОГО І30ЛОНllа; Х rJOIJёlКСИЯ, 

l\IІІ1ІIJl\taльное вре,,1Я, ІЗ течеНІІе но

торого ТОК 011 рєдслеllноІ1 сIlлы 
вы�LIІзаетT возбуждение llервного 

БОЛOlша. 



СhгопlспS 

Сhгопїспs, а, uш, хронічний, затяж
нш1; ХРОНlІчесиий, затяжноЙ. 

Cllronos,), т. (гр.), час; Bpe~т. 
СhгуsагоЬіllпт, і, n., хризаробін; 

ХРlIз~робин. . 
СІlгуsоіdіппm, і, n., ХРlIзоідпн; хри

зоидин. 

Сl1thОllорlшgіа, ае, [., пожирання зе
!\Ілі ПСІІХІІЧНОХВОРИ:\І;' поеданпе 
земли душеВНОБОЛЬНЬІМ. 

Сhуlаешіа, ае, с., наДВlIШОК хілуса в 
ирові; излишек хилуса в КРОВИ. 

Сhуlаl1gібmа, а tis, п., печериста ан
гіома з хілоподібною рідиною; 
пещеристая ангиома с Хllлообраз
ной жидностью. 

Cllylificatio, onis, і., утворення мо
лочного сону; образование молоч

ного сока. 

Сllуl0сelе, es, і., грижа з хільозним 
вмістом; ГРЬІіка С хилеЗНЬІМ со
деРЖИ;\IЬІМ. 

СЬуlо(1 cllUs, і, т. (ductus), хільозна 
протона; ХllлеЗНЬІЙ проток. 

Сllуlоfогшіs, е, хіло, -молокоподібIlИЙ; 
ХИЛО-, мленоподоБныl •. 

СЬуlорсгісагиінш, і, п., хіЛЬО~НІІЙ 
ВШJЇТ У пеРІшардій; ХІІлеЗНЬІЙ ВЬІ
пот в пеlJllнардиЙ. 

СЬуl0ггЬоса, ае, f., хілорея, пронос 
8 веЛlШОЮ ніЛЬІ,істю слизу; хи
лорея, повос с обlIЛЬНОIІ СШІЗЬЮ. 

Сllуlбsпs, а, tIlll, хіЛLОЗШІЙ, що снла
дасться з ~ІОЛО'ІІІОГО СОІ\У; ХІІлез

НЬІІ1,СОСТОПЩИІІ из ;\ІОЛО'ІНОГО сона. 

Сllуl0tllбгах, acis, т., ВИЛІІВ у грудну 
ПОРОЖ/ІІШУ лі:\І(Іш з і\10ЛО'ШОЇ про
ТОЮІ під час її розршзу; І1ЗЛШ1Н11е 
в грудную ПОЛОСТЬ лішlш ИЗ мо
лочного протона ВО время его 

разрьша. 

СllуІнгіа, ае, f., l\!олоноподібна сеча; 
мленоподобllая 1\10ча. 

Сllуlпs, і, т., l\IОЛОЧШІЙ сін; млеч
ныl1 сон. 

СІlушіfісаtіо, бпіs, f., УТ/30РСШШ хар
ЧО130Ї l\аШІШ; об разоІ3:.lШН3 пище
BOIЇ наШIЩЬІ. 

СІІУШНS, і, т., хі;\IУС, харчова нашн:.l; 
ХЮІУС, 11lIщевая І\ашица. 

СіЬnгіпш, і, П., їжа; Пllща, еда. 
C~baгia, огшн, п. рІ., харчі; с'ьестныle 

припасЬІ. 
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Cibarius, 3, uш, іСТПІ3НІІі1:; с'ЬедоБНЬІіі. 
CibHS, і, т., ДІІВ. СіЬагіит. 
СіС:1tгісіїПіs, е, рубцевпй; руБЦОВЬІЙ. 
СіС:1tгіспl:1, ае, f., певелшшй рубець; 

~ІалеНЬЮІЙ шрам. 
Cicatrisatio, onis, і., рубцювання; 

рубцевание. . 
Cicatrisatus, а, 11т, ВНРIIТIІЙ рубця

МІІ; пQ.крьІтыfi шра:l1ами. 
Cicatrix, icis, і., рубець; шрам, ру

бец. 
Cigaretta mcdicata, ліиарсьна цигар

на; ленарственнап паПlIросиа или 

сигаретта. . 
Ciliaris, е, війНОВІІfi; ресничньп1. 
Cinereus, а, пш, сірий, попелпстпй; 

cepbIJ'I, пепеЛЬНЬІЙ. 
Сіllех, lcis, т., блощиця; илоп. 
СіпgпlllШ, і, n., пояс; пояс. 
с. ехtгешitаtіs inferioris, stlperioris, 

пояс НІІжніх, верхніх нінцівок; 
пояс ІШЖШІХ, верхних Іюнечно

стеЙ. 

Cinis, cris, т., попіл, зола; пепел, 
зола. 

СіllпаЬагіs, is, f., ЮІНовар; юшопарь. 
СіппаШОll111m, і, n., НОРИЦЯ; корпца. 
Сігса (praepos. з aCCtlS.), навнруги, 

навноло; ВОКРУГ, оноло. 

Сігсіп аtпs, :1, пm, нільцеПОJI:ібний, 
нолоподібllllЙ; ЕольцсвlIдны1,, НРУ
гообразIІыl •. 

CirctIlal'is, е, IlIlРНУЛЯрНIIl1, нругоrШIІ; 
ЦIІРИУЛПРIІЬІІ1, ируговоlі. 

Circlllat.io, опіs, f., иругообіг; нруго
оБОР0]'. 

с. sапg"піпіs, НРОІ300біг; нровообра
щение. 

Сігспlаtогіпs, :1, \lШ, нруговш1; нру
ГОВОЙ. 

Сігснlпs, і, т., ноло, ИРУЖОI\, поя
сок; уруг, нружон, поясок. 

С. s:шgu Ї піs lllаіог, веЛПЮІІI нруг 
НРОІ300бігу; большой нруг нрово
обращеНlIЯ. 

С. S311g11Іпіs шіllОГ, маЛІІЙ І-\РУГ нро
пообігу; l\l<1Jlыlй круг нровообра
щения. 

С • S311g11Іпіs tоtпs, загаЛЬНlIЙ ируг 
НРОІ3006ігу; общий нруг нрово
об раЩСIІIlЯ. 

СіГСtlш (pГ:.lCpos. 3 accus.), навноло. 
навнруги; ВОНРУГ. 



СігсumаlйПіs 
.' 

СіГСUllшпаlis, е, розташований нав
иоло відхіднина ; раСПОЛОі!..;епньrП 
ВОНРУГ заднего прохода. 

Сігспшсіsіо, onis, f., обрізання, НО
ЛОВПЙ розріз; обрезание, нруго
Бое сечение. 

Circumd uctio, onis, f., ДУГОВПЇІ рух 
HiHцiBH~1; дуговое ДВІІженне но
неЧНОСТІІ. 

Circull1fcrcntia, ае, f., І\ОЛО; ОНРУЖ
ность. 

С. abdominalis s. С. abdomlnis, ОІ{РУЖ
ність живота; ОI\РУЖНОСТЬ ilшвота. 

Сіl'сuшflссtспs, еll tis, обгинаю 'ІІІ Й, 
обплітаючип; огибаЮЩIlЙ, опле
тающиЙ. 

СігсumЛехіо, onis, і., обгинання; 
огибание. 

СігсuшПсхus, а, ит, обгинаючий; 
огибающиЙ. 

Сігспmligаtіо, onis, і., обв 'язуваннп; 
обвязьшание. 

Circumplicatio, onis, f., оБВІІвання; 
• обвивание. 
СігспmрІісаtus, а, ит, оБВИТІІЙ; об

БИТЬІЙ. 
Сігспmsсгірtiо, . onis, і., обмеження; 

огранпчение. 

СіГСШl1sсгірtпs, а, ПШ, обl\lешеЮІII; 
ограlшчеюt?ІЙ. _ 

Сігсumstапtіаlitаs, atis, f., обгрунто
ваність; обоснованность. 

Сігспшvаllаtнs, а, ШU, оточеНlIЙ вал
НОі\I; онруmеlшы�й ВаnШ\ОМ. 

Сігспшуоlпtіо, 0111s, f., ООІ{утуванпп; 
ОІ-\утьшанпе. 

Circus, і, т., 1\ОЛО; нруг. 
CirrJlollosHS, і, т., червоножовте 

забарвлення плеrзрп, очереrзшІИ та 

іlIШlІХ серозних оболонон; нрасно
rнелтая Оl\расна плеврьr, БРЮШІІНЬІ 
и других сеРОЗІІЬІХ 060ЛО'lен. 

Cirrl1osis, is, f., ЦllРОЗ, З~lOрщуваннп; 
цироз, СМОРЩlшание. 

с. lH~p<ltis, ЦІІрОЗ печішш; ЦПРОЗ 
печени. 

Сігг11оt1спs, а, ПШ, ЦllРОТІ1ЧНІІЇ[; цпро-
тичесниЙ. 

CirrllUs, і, т., ВУСІІН; усин. 
Сігсошрl1а 1tlS , і, т., валон навноло 

пупна від розширеннп пен У цьо
му місці; ваЛlІІ{ ВОl{РУГ пупна от 
расширешІЯ вен в атом месте. 
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Cisterna, ае, І., цистерна; ЦlІстерна. 
С. ашЬіСIlS, обхідна ЦІІстерна; об

ходпщая ЦlІстерна. 

С. cllyli, ПРllїша ч МОлочного СОI\У; 
ПрlIОIШПШ МОЛОЧНОГО сону. 

С. шаgпа, веЛlша ЦIlстерна, простір 
між паrзутшшою оболонною та по
перечною щіЛІШОЮ мозочна; 60.1:Ь
шап цпстсрпа, пространство ме-_ 

жду паУТ!lННОЙ оболочноl1 ипо
перечной щелью 1\lОзшечка. 

Cistcrnae suЬагасlшоіu<llеs, підпаву-
тинні простори ; ПОДllаутиннне 
пространства . 

СНо, швиднО; бьrстро. 
Сіtіssіше, дуже ШВІІДНО; очень СІ-ЮРО. 
CitrlcHS, а, ШО, ЛЮlQшшl1; ЛІІ.\ІОШІЬІЙ. 
Сitгорl1спt1Ш, і, П., ЦІІтрофен; цитро-

фен. 
Citrus, ї, і., ЛІІМОН; ЛИl\lОН. 
С. аllгаlltіllШ, апеЛЬСIIН; апельсин. 
Cladotllfix, icis, f., впд бантерій, 

іноді патогеЮlІІХ; вид ба..нтеРIIЙ, 
пногда патогеННЬІХ. 

Clalllor, oris, т., нрик; нрин. 
Clangor, oris, т., дзвін; звон. 
Clarificatio, onis, f., очищення; ОЧН-

щение. 

Clю'і tas, atis, f., псність; ЯСIlОСТЬ. 
Clагпs, а, Ulll, ЯСШll1, ПрОЗОрIlЙ; лс

НЬІЙ, П роз ра чньrЙ. 
Clasis, is, f., ламання; ЛОі\Іанпе. 
Classis, is, f., нлас, розрпд; lшасс, 

разряд. 

Clauuicatio, ollis, f., нульгашш; хро
мота. 

є. іпtсгшіttСllS s. іsсlшсш:са, пере
l\lіжне Еульгання: І3наслідо..к іше
мії; пере.\lеа,D,ющаяся хро~юта 

вслеДСТВlІе llшемии. 

СlашІІсо, агс, НУЛЬГ;)ТІІ; XPO~IaTЬ. 
Сlапuо, і'ге, ЕульгаТIІ; хро:нать. 

Clauulls, а, НШ, НрllІ31111, Е,У.;ІьгаВIІЙ; 
хромой. 

Claustrop11obia, ас, і., нлаустрофобія~ 
побоювашш З,ШРI1ТИХ 1І1ісць; Ішау
строфоБІІЯ, БОЯЗllЬ заНРЬІТЬІХ 1\18СТ. 

Clаustгшо, і, п., 1) огорожа, 2) части
на в мозну; 1) ограда, 2) часть 

в ~юзгу. 

Clallslls, а, ШО, з;)пеРТІІіІ; запертьrЙ. 
Сlауа, ае, f., 1) БУЛD,ва, 2) частина в 

l\IОЗНУ; 1) бу лава, 2) часть в МОЗГУ. 



Clavatus 

Сlаvаtпs=Clауеllііtus, а, ПІП, булаво
подібншї, цвпхоподібнні1; БУ:іаво
подоБны�,' гвоздеобраЗНЬІ11. 

Сlауісиlа, ае, f., RЛЮЧІЩЯ; Н31ЮЧІща. 
Claviculiiris, е, І\31ЮЧПЧШІі1; Н31ЮЧIlЧ

НЬІЙ. 
Сlаvifогшіs, е, булаВОВІІДШВUІ; б)'лаво

ВИДНЬІЙ. 
Clavis, iS, {., I\31ЮЧ; J{31ЮЧ. 
·Сlаvпs, і, т., 1) цвях, 2)' клино

видна мозоля; 1) гпоздь, 2) Ю1ИНО
ВІІДНЬІі1 l\ЮЗОЛЬ. 

с. 11ystcrlcuS, свеРДЛЯЧIlі1 біль у го" 
.ТІОві неначе від забивання цвя
хів; сверлящая боль в голове 
І,ан БЬІ от внолаЧІІваНlIЯ гвоздеЙ. 

Cleido- (в скл. словах), Н31ючпчний; 
К31ЮЧЙЧНЬІЙ. 

СlеіdорlСtІгоtошіа, ае, (., ембріотомія 
з розсіЕаННЯl\1 Н31ІОЧlIці та ребер; 
:)мбрrЮТОllШП с рассеченпем I\31Ю
ЧІЩЬІ If ребер. 

Clepton:ania, ае, і., Е31еПТО1\IЮlія, па
тологіЧІІа СХIlЛLність до нрадіж
ии; клептомания, болезненнап 
страсть н воровству. 

Clept,cpllObia, ае, і., боязнь бути 
обїнрадевим або боязнь перед 
можливістю обінрасти ІЮГОСЬ; 
страх БЬІТЬ обво[юванньІМ или 
страх перед возможностью обо
нрасть ного-лпбо. 

Сliша, atis, П., нлі~fат; климат. 
Climacter; спs, а, uш, клі:'lfантеРI1Ч

НШ':'І; нлимактеричесниЙ. 
Сlimасtегіпш, і, П., клімактерій, 

пціО;І; ПРИПІшення місячного у 
літніх жінон; клш,fантершї, пе
риод пренращения меСЯЧНЬІХ у 

ПОЖИЛЬІХ женщин. 

Climatotllerapia, ае, {., кліматичне 
лінування; КЛІІматичеСЕое лече
ние. 

Сliшах, 5. cis, т., ДПВ. Сliшасtегіпm. 
СІіп~са, ае, і., илініЕа; КЛИНlIна. 
Clinoceph h IHs, і, т., сі;:І.ЛО110дібне 

заГЛllблення черепної НРI1ШНІІ; 
сеДЛО\ЗlJдное углубление черепно й 
нr-овли . ' 

Clinodactylia, ае, {., відхилення паль
ців руки й НОГІІ ві;!; НОР~lального 
положення, природжене чи вна
слідок рубців; Отклонение паль-
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цев руки или ноги от нормаль

ного положення, врожденнос или 

вс_ледствие рубцов.' 
Clillojdcs s. Clinoideus, а, uш, на

хнленшї, постелеІЗидншl; накло
неннь:lї, постслевидньвl. 

СlisеОlllеtгпт, і, П., прилад дЛЯ ВИ
l\lірюuання таза; прибор для из
l\fерения таза. 

Сlitогіdссtошіа, ае, {., оперативне 
ІЗІщалення клітора; операТІІвное 
у далеНІІе клитора. 

Clitc.ris, Jdis, f., нлітор;' нлитор. 
Clitorisll1us, і, т., гіпертрофія нлі

тора; гипертгофнл Rлитора. 
CliYllS, і, т., СХИJ1, нахилена I1лоща; 

скат, наЕлоненная ПЛОСІ-\QСТЬ. 

Сlоаса; ае, f., нлоака; клоана. 
СІОП1СПS, а, llШ, rШОllіЧНІІЙ, судо

рожншl; КЛОНІІЧССЮІІІ, судорож-
НNЙ. . 

CIOIlt1S, і, т., ІШОНУС, нлопічна -су
дорога; клонус, КЛОНl1чсская су

дорога. 

Clostridium, І, П., веретєноподібна 
баюеріп; веретенооGразная бак
терия. 

Clunis, is, {., зад, сідшщі; зад, седа
ЛІІще, ягодицЬІ. 

Clunes ргаеуїае, передлежання сід
"НІщь; предлежаНІІе ягодиц. 

Сlуsша, а tis, П., нлізма, ПРОl\1ИВІfе; 
НЛІІЗІ\Іа, ПРО:\1ьшательное. 

Спешіs, is, і., гомілка; голень. 
Спеsша, 5.tis, П., дряпина; цара

пина. 

Спеsmпs, і, т., СІЗерблячка; зуд. 
CnidoSjs, is, і., кропив'яна ІЗИСШіна, 

крошш'пнна; краШlВная СЬІПЬ, 
крапивница. _ 

Coactio, onis, {_, примус; принужде
ние. 

Соаgglпtiпаtіо, ol1is, f., коаглютина
ція; ноаГЛЮТl1нация. 

Соngпlа tio, ollis, {., зсідання; СІЗер
тьшаllпе, створаживанье. 

Coagulatus, з, НШ, зсілиІЇ, сюшіЛIlЙ; 
свернувшиlїСЯ. 

Соаgulиш, і, П., ноагулят, зсідон; 
коагулят, сверток. 

Coaptatio, onis, і., прпла;:1.ЖУІЗання 
чаСТlIН зла~ІаIlОЇ ністки; ІІ рилажи
ІЗание частей сломанной кости. 



Conrctatio 

Coarctatio, ОПls, f., здавлювання, 
8вуження наналу; сдаВЛlIванне, 

сужение нанала. 

Cocainismus, і, Ш., нонаїнізм; но
нашшзм. 

~осаlпиIl1, і, ~п., нонаїн; HOHal~H. 
С. llу(lГОСhlQГіСПШ, СО.ТІННОЮІСЛlШ но

наїн; СОЛННОНИСЛЬІЙ нонаин. 
Cocc~dia, огuю, п. рІ., рід спорови

ІОВ; род СПОР08ИI:Ю3. 

Coccidi6sis, is, С., нонцидіоз; nонци
ДІІОЗ. 

Coccus, і, т., нон, нулястнй ~:ix{po-
органіЗ:'l1; НОІШ, шарообразньrй 
МlІнроорганизм. 

Coccygeus, а, uш, НУПРШ\ОВИl1; ноп
ЧІШОВЬІЙ. 

Coccygodynia, ае, f., невралгіп в ді
ллнці иуприна; невраЛГІІЯ в об
ласти НОПЧІ1на. 

Соссух, Igis, Ш., нуприн; НОПЧІШ, 
Coclllea, ае, f., заВlIтна, передня 

частпна УШНОГО лабіринту; )'ЛlІТ
на, переДНШІ часть ушного лаби
ринта. 

Сосl1lеаг, aris, П., ложна, ЛОinечна; 
ложна, ложечна. 

Cochlearis, е, заВІІтrюподібний; УЛІІТ
НОВИДНЬІЙ. 

CocIllearium, і, П., ДИВ. Cochlear. 
Cochlearthrosis, is, І., гвинтовий су-

глоб, напр. лінтьовий; винтовой 
сустав, напр. лонтевоЙ. 

Coctio, onis, f., печення, варення; 
печеНIJе, варение. 

Сосtогіuш, і, П., піч; печь, очаг. 
Coctus, а, uш, зварений; сварен

НЬІЙ. 
Со(lеІl1нm, 1, П., нодеїн; l\Одеин. 
С. рhоsрllOГІСНШ, і, П., фосФорно-
, НПСЛІІЙ' нодеїн; фОСфОРНОnllСЛЬІЙ 

І-\Одеин. 

С. рuгuш, чпстий нодеїн; ЧІІСТЬІЙ 
нодеІІИ. 

Coecalis, е, що налеЖІІТЬ до сліпої 
ЮІШІ-Ш; ОТІІОСЯЩИЙСЯ н С."1епоЙ 
нишне. 

Сосешн, і, П., сліпа ЮJШНЗ; С."1епая 

пишна. 

СосНа, ас, І" черевна ПОРОfКlшна; 

б t ЮШllая полость. 
Coelii.1cns, а, нш, чревннй, череВНІІЙ; 

чревны�,' брюшноЙ. 
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CoeliaIgia s. Coc1iodynia, ас, С., СИМ
патична невралгіfI череВНIІХ ор
ганів; СШlПаТІІчесr{ая~ нев раЛГИfl 
БРЮШНЬІХ органов. 

СоеliОlllУО'l1ссtошіа, е, f., DндалеННfI 
міоми ма ТІНІ че рез роз різ ,юшота ~ 
удалеНІІе 'МlІО:\IЬІ манш через раз

рез живота. 

Coelioscopia, ае, і., огляд черевної 
ПОрОЖНІІНI1 ЦIIСТОСНО11О:\1 післп 
ПРОКОЛУ троакаром і 8дуваНlIН 
стерильного повітря; осмотр 
брюшной полости ЦІІСТОСНОПОМ 
после ПРОІ-\ола троанаРО:\1 и пду

вания воздуха. 

Coeliotomia, ае, f., РОЗТІІН черева; 
"ревосечеНlІе. 

СоеlОlllа, а tis, П., заглпUш-J.a. порож
III ІНа ; углублеНІІе, полость. 

Соеlоsоша, а tis, П., ГРПіІ\С'подібна 
ВIIРОДЛlшість з ВlшадаННЯ;\1 нутро
щів; грьш~еВІІдное у PO~CTl!O С ВЬІ
падеШlем внутренностей. 

Соепа, ае, f., обід; обед. 
CoenacstIlesia, ае, f., загальне по

чуття, неВlІзначене відчуваНІІЯ 
буття; общее чувство, неопреде
ленное ощущеНlIе бьІТИЯ. 

CocnacstIlopatlli, огшп, т. рІ., анти
соціальні ПСlIхопати 11 невропати; 
антисоциальныIe ПСlIхопаТЬІ и не

вропаТЬІ. 

Coel1aestllOpatllia, ае, f., неПРlIємні від
чуття в УСЬОі\IУ тілі без інших роз
ладів; непрIІятІІы�e ощущеШlR во 
всем теле без других расстроІ1ств. 

Соепшнs cerebraIis, мозновин, вертля
внй глпст; l\ІОЗГОВІШ, вертящаяся 

глпста. 

Соёо, СОlге, злягатися; совонуплять
ся. 

СоёгсНіо, OIllS, С., примушування; 
принуждение. 

Соёшнlus, і, Ш., ЗЛflгання; СОВОНУП
ление. 

CoiSxcitatio, onis, і., одночасне збу-
дження; ОДІІовременное возбу-
ждение. 

СоПе~1, ае, С., nофе, нава; нофе. 
Соffеіпнш, і, .П., нофеїн; нофеин. 
С. паtгіоЬепzо~сum, П., нат",іобензо

ЄВI1Й Іюфеін; натриобензоеВЬ!l1 но
фени. 



СоНеіпит ШltгіоsаliсуЙсum 

С. паtгіоsаliсуItсuш, натріосаліцило
вий нофенн; натрпосаЛИЦНЛОВЬІЙ 
нофеин. 

Cogitatio, onis, і., lШlслення; l\IЬІШ
ление. 

Cognitio, ошs, і., знання; знание. 
СоlшЬitаtіо, ollis, f., спіВЖІІТТЯ; со

жительство. 

Cohacrentia, ае, і., з'єднання; соеди
ненпе. 

Cohaesio, onis, і., зчіплення; сцеп
ление. 

Соі!опусlІіа, ае, і., Зl\lїна форми ніг
тя; изменение фОРМЬІ ногтя. 

Coincidcns, ntiS, що збігається; сов
падающиЙ. 

Соішliсаtіо, onis, і., одне з поназань 
до призначення ЛІІОВ; одно из 

поназаний н назначению ленар
ства. 

CoItus, us, т., злягання; совокуп
ление. ' 

С. condomatus, злягання з засто
суванням иондома; совонупление 

с применением нондома. 

С. іпtеггuрtпs, перерване злягання; 
прерванное совокупление. 

С. reserv ,їtus, затримане злягання; 
задержанное совокупление. 

Cola)gia, ае, с., біль у товстій кишці; 
боль ІЗ толстой кишке. 

Colatio рег сгіЬгпт, просівання, про
сіЮІЗання; просевание, п росепва
ние. 

Colatoriull1, і, п., цідилок; цедило. 
ColatHra, ае, і., проціJ;жена рідина; 

п роцеженная жидкость. 

Соlесtошіа, ае, с., видалення части
ни товстої ІШШІШ; иссеЧСНІІе части 
толстой КИШКИ. 

Colertis, tldis, С., запалення вагіни; 
воспаленне влагалища. 

Соlео - (в СКЛ. словах), вагінальний; 
влагалIIщныl •. 

ColeolTllexis, is, С., розрив ІЗагіни; 
разрьш влагалища. 

СоliЬасШеmіа, ае, С., колібацилемія; 
КОЛllбаЦJlлле~1ИЯ. 

Colil)Llcillosis, is, і., колі6ацильоз, 
ХІЗороuа, ВИНЛІІкана ЮІШКОІЗИМИ 
ба LtllлаЧIІ ; колнбациллрз, бо
ЛС'зНЬ, пыlпаннаяя IшшечньІМИ ба-
Цll.'Іла:'l1И. / 

92 СоllіgашІпа 

СоІ1са, ае, і., ноліна; нолина. 
С. flatulenta, ноліна від газів; НОШІ

на от газов. 

С. ]шеlllоггllоіdаlis, ноліка від гемо
рою; _Іюлпка от гемороя. 

С. ]lepatlca, печіннова ноліка; печн, 
ночная нолина. 

С. пшсоsа, коліна при СЛІІзоперетин
частому натарі нишон; НОЛІша 
при слизистоперепончатом натаре 

нишон. 

С. renalis, нпрнова І\оліна; почеч
ная нолина. 

С. rheumatlca, ревматична ноліна; 
ревмаrичесная нолина. 

С. sаtпгліпа, ноліна від хронічного 
отруєння свшщем; кошша от хро

~ІІчесного отравления свинцом. 

СоНспs, а, ит, належить до соlоп; 
ОТІІОСЯЩШЇСЯ н соlоп. 

ColicystItis, tIdis, і., ноліцистит; но-
ли цистит. . 

Coliinfectio, onis, f., зараження Ю:ІШ
новою паличною; заражение ни

шечной палочноЙ. 
Colisepsis, is, f., септпцемія. Вlшли

нана нишновою паличною; септи

цемия, ВЬІзванная Юlшечной: па
лочноЙ. 

CoIltis, tIdis, f.. ноліт. запалення 
товстої ЮІШІ{И; нолит, поспаление 
толстой кишни. 

СоПа, ае, і., нлей; нлеЙ. 
СоІІастіа, ае, і., згущення нрові; 

сгущение нрови. 

Collag'clles, is, нлеєдайний; нлейдаю
щиЙ. 

Соllарsпs, пs, т., нолапс, занепад 
серцепої діяльности; ноллаПС,упа
дон сердсчноJЇ деятельности. 

Соllагgоluш, і, n.. ноларгол; l\ОЛ-
ларгол. / 

СоllаtегЛіs, е, бічний; бо новой. 
Collcctio, onis, І., l\ОЛЄІщія, зібран

ня; НОЛЛЄНЦПЯ, собрание. 
Collega, ае, т., нолега, товариш; 

І-юллега, товарищ. 

СоШсulнs, і, т., горбон; бугорок. 
СоllШхаtіо, onis, і. (utёгі), ноліфін-

сація (маТЮІ); НО.'ІЛlIфllнсация 
(матни). 

СоНіgаШІпа, огпm, п. рІ.. нлейові 
бинти; нлеевые бинтЬІ. 



Colligatio· 

CoIIigatio, onis, і., 3 'єднання; со
единение. 

ColIiq иаНо, onis, f., розрідження, 
розтоплення; раЗЖІІженпе, расто
пление. 

Colliq Ш:ttrvus, а, пm, ШІСШШШПЙ, роз
ріджуючпй; ІІСТОЩСІШЬІЙ, раЗffil1-
жающиЙ. 

Collisio, onis, f., колізія; кол.ТШЗИЯ. 
Соllоdіпm, і, П., колодіі:"r; коллодиЙ. 
Colloidalis, е, нолоїдальниu; НОЛЛОJI-

даЛЬНЬІЙ. 

COlloJdcs, is~ ко,тюїдний; КОЛЛОИДНЬІ1Ї. 
Colloilleus, :1, иш, драГЛИСТИll; сту

деНИСТЬІІ1. 
Со110іdmilішп, і, П., міліарна коло

'їдома ; l\Iилиа рная НОЛЛОИД()і\ta. 
Соl1иm, і, п., ШИЯ~ шийка; шея, шей

ка. 

СоІІutогіпm, і, п., полоскання; по-
лоскание. . 

СоІІиуіо, onis, f., стін нечистот; стон 
нечистот. 

СоlIугіпm, і, П., очна ПРИі\ючна; глаз
ная примочка. 

Соlо, аге, цідити; цедить. 
СоlОЬ6mа, а tis, п., колобома, дефен'Г 

повіЮl, радужної або судинної 
оболоню!; нолобома, дефент вена, 
радужной или СОСУДИСТОll 060-

ЛОЧІШ. 

Colocolostomia, ае, f., утворення спо
лучеюlЯ між двома відділами тов
стої киШКИ; образование соустья 
между двумя отделами толстой 
l\ИШКИ. 

Соlоп, і, п., ободова товста ЮІшна; 
обоДочная толстая l\ишна. 

С. ascel1dcns, descendens, впсхідна, 
низхідна ободова нишна; восхо
дящая, нисходяшая ободочная 
кишка. 

С. sіgшоidеum, СИГl\lоподібна ободова 
нишка; СИГl\lооб разная ободочная 
кишка. 

С. trallsversum, поперечна ободова 
l\ишка; поперечная обоДочная 
l\ИШl\а. 

Соlопіа., ае, f., колонія, скупчення 
(бантерій); КОЛОШІЯ, скопление 

(бантерий). 
СоlорЬопіит, і, П., каніфоль; на-

нифоль. 

Colpltis шаспlоsа 

Coloptosis, is, f., опущення товстої 
ЮIШlШ; опущеllllе толстой ЮІШНИ. 

Соlог, oris, т., нолір; цвет. 
С. !>runeus cutis, загар; загар. 
С. llldex, нольоровшї іН;:І;енс; цвето

ВОЙ инденс. 
Colorans, ::шtis, забаРВЛЮЮЧlІll; онра

ШlІвающиЙ:. 

Coloratio, опіs, і., забарвлення; ОН
расна. 

Coloratus, а, иш, НОЛLОРОВІІЙ, забар
влеишї; цв eT�-ІО 11 , окрашешІыl •. 

Соlогішсtег, . tri, т., �-\оЛОРllметр; 
колориметр. 

Colorirnetria, ае, і., �-\ОЛОРIІ:\lетрія; 
колорнметрия. 

Соlого, аге, фарбувати; красить. 
Colostomia, ае., f., наЮІадання фіс

ту ли на товсту ЮІШКУ; паложение 

СВllща на толстую НИШКУ. 

Соlоstгuш, і, п., !lIОЛОЗІШО; молозиво. 
Colotomia, ае, f., розріз ободової ки

ШЮІ; ВСНРЬІТІІС ободочной КИШКИ. 
Соlоtурlшs, і, т., черевний тиф 3 

пиразками в товстих кишках; 

брюшной тпф с ЯЗВЮШ В ТОЛСТЬІХ 
нишках. 

Co1palgia, ае, f. = ColpOllYllia, ае, і., 
біль у вагіні; боль во влагалище. 

Colpectasia, ае, f., кольпектазія, роз
ширення вагіни; кольпектазия, 

расширение влагалища. 

Соlресtошіа, ае, f., ВІІдалення вагіни; 
удаленис в.l1агалища. 

ColpeurYllter, ёгіs, т., нольпейрннтер, 
балон з трубною, що заНРlшається 

нраном (застосовується інтрауте
рально); нольпейринтер, баллон 
с трубноІ1, заІ-\рьшаЮЩllЙСЯ кра
ном (ПРИ;\lеняется ІІнтраутерально) 

Colpeurysis, is, f., розширення вагіни; 
р'~СШІІр~ение влагалища. . 

Colpitis, t!dis, f" запалення вагlНИ; 
воспаление влагалпща. 

С. gопоrrllОlса, гонорейне запалення 
вагіни; ГОНОРСlшое воспалеllие 
влагалища. 

С. gгапulоsа, зерннсте запалення ва
гіни; зсрнистое воспалсние влага

лища. 

С. шасulоsа, пля~шсте запалення ва
гіни; ППТІшстое воспаление вла

галища. 



CoIpltis БепlІіа 

с. Бспlliа, старсче запа.1]СНШJ вагіни; 
старчесное воспаление влагалища. 

с. simplex, ЗВІІчайне запалення вагі-
ни; простое воспаление влага-

лища. 

Соlро - (в СЕЛ. слова?,), вагінальний; 
влагаЛlIЩНЬН't. 

Соlросеlе, еа, і., вагінальна грижа; 
влагаЛІІщная ГрЬІжа. 

Colpu~leisis, is, і., оперативне зву
ження вагіни, зарощення її; опе
раТІІвное Сj)f\ение влагалища, за

,ращеНlIе его. 

Colpocystotoll1ia, ае, [., розрізання 
сечо~ого міхура збоку вагіни; 
рассечение 1\lОчевого ПУЗЬІрЯ со 

СТОГоОНЬІ влагалища. 

Colpodynia, ае, і., ДПВ. ColpaIgia. 
Соlр( oll)yperplasia, ае, f., стовщення 

вагінальних стінон ; утолщеШІе 
стенок влагалища. 

Соlр( oh)ysterot,olllia, ае, [., вагіналь
ний .кесарів І~ОЗТИН; влагаЛИЩllое 
Несарево сечеЮfе. 

Colpcpathia, ае, f., вагінальний біль; 
боль влага'лища. 

Colpcperineoplast1ca, ае, і., пластика 
ва! іни та ПРОl\1ЄЖИНИ; пластика 
влагаЛIfЩЗу п п Р01l1ежности. 

Colpnperilleorrtlapllїa, ае, І., пластич
на операція в IlРО:\1(~і-ЮlНі, щоб 
запобіГТI1 вппадаЮIІО матки; Шlа
стичесная операЦІІЯ на промеж

ности, чтоБЬІ устранить вьшаiJ;ение 
матни. 

ColpJp::>iesis, ів, І., утпорення ШГУ'l
ної вагіЮl; Образование ИСl\УС
ственного влагалищ3.. 

СоlРJрtбsів, ів, f., I{ОЛЬПОПТОЗ, опу
щення пагіни; кольпоптоз, опу
щение RлагаЛllща. 

Соlrmпll3.gіа, ае, f., нропотеча з ва
гіНII; нропотечение из влагалища. 

Co]porrll:lphia, ае, f., зшиван,НЯ вагіни 
з мет()ю зпуження ; СШl!вание пла
гаЛllща с целью сужения. 

Соlропllехіs, ів, С., розрив вагіни; 
разрыв влагаЛIlща. 

Co]p::>s, і, т., вагіна; влагалище. 
Соlроsсоріuш, і, П., 1{0pOTHe дзер

нзло для огляду вагіни; короткое 
зеf1нало для OCillOTpa влагалища. 

Colpotomi3." ае, С., розріз вагіналь-
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ного снлепіння; раарез DлагаЛlIЩ
ного свода. 

СоlиЬег, Ьгі, т., вуж; уж. 
Соlншеllа, ае, і., вісь другого й ос

таннього занрутна завитнп; ось 

второго и после;тт;него sавитка 

улитни. 

СоlПll1па, ае, [., стовп; столб. 
С. геlйПіs Bertini, Бертініїв .нпрно

вий стовпчин; Бертиниев почеч
НЬІЙ столбин. 

С. Clarkii s. NlIclelIs dorsalis medul
lае 8pin~lis, ИлаРІ\ова ноn:она 
або дорсальне ЛДРО СППlІІІОГО МОЗ
ну; J{ларнопа нолонна ИЛIl дор
сальное пдро спинного мозга. 

с. vегtеЬгЮіs, хребетний стопп, хре
бет; П03ВОНОЧНЬІЙ столб, позво
ночнин. 

Соlитпае fornIcis, колони снлепіння; 
KOJ]OHIIbI свода. 

С. rectaIes, ПРЯМОКIfшнові нолони; 
ПРЯ;\ЮЮІшеЧI!.ЬІе КОЛОННЬІ. 

с. гщ·агпт vaginae anteriores, pos
ieгioгe~, підвшцення слизової обо
ЛОНЮІ на передній, задній стінці 
вагіни; возвы1еІшяя СЛІІ3ИСТОЙ обо
лочни на передней, задней стенне 
влагалища. 

Соша, ае, і., волос; волос. 
СОll1З, iHis, П., сплячка, сонливість. 

стан непритомності, що нагадує; 
глибокий сон; спячна, сонливость, 
бессознательное состояние, напо
МlІнаІ<~щее глубоний СОН. 

С. diabet1clIm, тюнне пригнічення і 
сонливість у діабеТlII~ів; тяжелое 
угнетение и СОНЛIIВОСТЬ у диабети
нов. 

С. еріlерt!сuш, стан непритом:юсті 
після судорожної фази ешлеп
ТJІЧНОГО п рипадку; бессознатель
ное Состояние после судорожной 

фаЗЬІ зпилептичесного припадна. 
Сопш todes, іа, що перебуває у сонл'и

вому стані; находпщийся в сон
юfпо:м СОСтоянии. 

СОll1аtБSпs, а, UШ, номатозний; кома
ТОЗНЬІЙ. 

COll1binatio, опіа, [., комбінація, спо
лучення; номбпнация, сочетание. 

СоmЬіlйtпs а, UІП, l\омбінований~ 
номбан и рован НЬІЙ~ 



СошЬustіо 

СОШЬU8_tіо, Оц,.ів, і., опін; ожог. 
,С. Ьи110ва, ІІ ступінь опіну; ІІ сте

пень Ожога. 

С. ег~thешаtОdеs, ступінь опіну; 
І . степень ожога. 

C.escharot1ca, ІІІ ступінь опіку' 
ІІІ степень ожога. ' 

Combllstus, а, ит, обпалений, об
печений; обожжеННЬІЙ. 

Сошед~, опі8, т., вугор; угорь. 
Comedosus, а, UШ, вугруватий; угре

ваТЬІЙ. 

Comes,1tis, сот., супутшш, супут
ниця, супровідний; спутнин, спут
НІща, сопутствующиЙ. 

Comista, ае, f., прислужнин; при
служнин. 

Comma, ае, і., відрізон, l\Ома; обре
зон, отрезон, вапятая. 

С. bacil1us s. УіЬгіо сhоlёгае asiat1cae, 
холерна бацила, холерний вібрі
он; холерная бацилла, холернwй 
вибрион. 

Commensalismus, і, т., номенсалізм, 
вид симбіозу різних тварин; НО1\1-
менсализм, вид симбиоза раЗНЬІХ 
ЖИВОТНЬІХ. 

Comminutio, опів, і., роздроблення, 
роатрощення (ністни) ; раздробле
ние, р~змозжение (ности). 

Соштіпиііуив, а, um,роздроблюваль
ний; раздробляющиЙ. 

Commїsceo, сиї, хіиш, ёге, змішува
ти; смешивать. 

СоmmіssШ'а, ае, f., номісура, сполуна; 
Іюмиссура. сочетание. 

С. ссгеЬгі mахtша, І3еЛlIне з 'єднання 
мознових півнуль; большая спаfI
на ~lОЗГОВЬІХ полушарий. 

С. Gllddeni s. l\Ieyncrti, Гуддєн9.ВЄ, 
l\lейнертове з 'єднання увелиному 
мозку; Гудденова, Ме1ЇнертоІ33 
спайна в большом мозгу. 

С. 11іррзсашрі, утвір у мозну; обра
зованне в мозгу. 

(). lаЬіО'I'иш posterior уиlуае, задня 
сполуна губ вульІ3П; задняя спаЇІ
на губ ву львЬІ. 

Commissu6Їli8, е, номісуральний; но
миссураЛЬНЬІЙ. 

Comm~du8, а, uш, ЗРУЧНИЙ; удоБНЬІЙ. 
Commotio, О'пі8, і., номоція, струс; 

номмоция, сотрясение. 
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С. сегсЬгі, струс 1\10ЗНУ; сотрясенпе 
мозга. 

с. ret1 пае, струс сі тніІЗІШ; сотрясе
ние сетчатни. 

С. tllOfdci8, струс грудної порож
нини; сотрясєнпе грудной полости. 

Comrnunicans, nti8, сполучний, з'єд
НУЮЧИЙ; соединлющиЙ. 

Communicatio, 011і8, f., homyhi�-\ація, 
сполучення; НОl\1мушшаЦІІЯ, сооб
щение. 

Соmшuпlсо, агс, узагаЛЬНЮІ3аТІІ, по
відомляти; делать общим, оБОI)
щать, сообщать. 

Соmшиllі8, е, ЗВl1чайний, спільнпй; 
оБЬШlІовеннь!й, оБЩІІЙ. 

Сошmutаtог, OГl8, т., номутатор, 
ПРІІлад для зміни напрямку стру
му; номмутатор, прибор дЛЯ И311[8-
нення нап раl3ления тона. 

Сошрасtпs, а, uш, щільнпй; плотньrЙ. 
Comparatio, onis, f., порівняння; 

сравн~ние. 

СошрагаtіVU8, а, пш, поріІ3НЯЛЬНI1Й; 
сраВНИТСЛЬНЬІЙ. 

Соmраго, аге, порівнювати, поріl3-
нятн; сраВНJIваТЬ,сраІ3НПТЬ. 

СОШРСП8аtіо, O'nis, f., номпенсація, 
відновлення, на.J;олуження; 1-\0111-

пснсацня, восстановление, возме

щение. 

Cornpen8at1l8, а, uш, НОil1пеНСОІ3аний; 
коil1пенспрованныl •. 

Сотрlаl1аНо, опі8, f., сплющення; 
сплющение. 

Соmрlсшепtuш, і, П., ко:-.шлемент, 
реЧОDlша, що є в Сllропатці; ном
пле1l1ент, всщество, содержащееся 

в СЬІВО ротне. 

Сошрlеtiо, 011і8, f., наповнення; на
полнение. 

Сотрlё tU8, а, uш, наПО13ненш1; напол-
неННЬІЙ.· . 

Сошрlехіа, ае, І. s. Сошрlехіо, б.піs, 
f., НОl\lплскція, струнтура ТІЛа; 
номплеКЦllЯ, струнтура тела. 

СошрlёХU8, а, uш, сплетенш1; спле
теННЬІЙ. 

Сошрlсхus, 118, т., номпленс, СУНУП
ність; номплекс, C0I30HY~HOC:Ь. 

СошрІісаtіо, O'nis, f., Іюt\ШЛlнаЦlЯ, 
снладання, -,у'снладнення; І\О~ШЛИ
нация, составлеІ-ше, осложнение. 



Сошрliсііtus 

Сошрliсаtus, а, uш, УСlшадненш1:; 
осложнеННЬІЙ. 

Сошропо, sui, sltum, ('ге, снладати; 
составлять. 

Сошроsitіо, onis, У., снладання; со

ставление. 

СОШРОSІtпs, :1, ит, снлаДІІПЙ; слож
НЬІЙ. 

Compress:1, ае, f., номпрес; НО~1Пресс. 
СошргеssіЬ.lis, е, стиснуванпu; сжи

маеМЬІЙ. 
Compressio, onis, С., здавлювання, 

стиснування ; сдавливание, сжа

тие. 

С. -сегеЬгі, стиснення І\ЮЗНУ; сдавли
вание мозга. 

С. tllOracis, СТІІснення грудної нліт
НІІ; сдавлшзаIlие грудной нлет
НИ. 

СGшргеSSIVUS, :1, иш, номпресіі1ний; 
но~1П ресси онньrЙ. . 

Сошргеssог, oгis, т. (ffius~ulus), стис-
о нуЮЧШ1 м'яз; СіЮlі\1ающая l\1ЬІшца. 
Сошргеssогіum, і, п., прилад для 

притиснення судини при крово

течі; ПРlIбор для п рижатия сосуда 
при нровотечении. 

Compгessus, 3, uш, стиснений, при
тиснеНІІЙ; сжатыl,, прижатыl •. 

СОШРГІШО, pressi, pressum, еге, при
ТІІСІ-ШТІ:!; п рижимать. 

Сопашеп, іпіs, п., спроба; ПОПЬІТна. 
С. suicidii, замах ва са'.10гуБСтво; 

покушеНl1е на со;\юубиЙство. 
Сопзгіпш, і, п., шпшковидна залоза 

в мозку; шпшнооб разная железа 
в мозгу. 

Сопс. (СНОР. на рец. concentratus), 
нонцентрованпй; нонцентри~ован
НЬІЙ. 

Сопсзvіt:1S, atis, І., западпна, угну
тість; СІІадина.. вогнутость. 

Concavus, 3, uш, угнутий; ВОГНУТЬІЙ. 
Concentratio, onis, (., зоt:ередження, 

скупчуваня, згущення; сосредо

тгчивание, снопление, сгущение. 

'Concentratus, а, uш, згущений, зо-
середжений; сгущенныJ,' сосредо
точенньrЙ. 

Concentricus, 3, ит, нонцентричний; 
нонцентричесний. 

Conceptio, onis,. f, Іюнцепція: 1) ро
вуміння, 2) завагітнення ; нонцеп-
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ция: 1) понимание 2) заберемене
ние. 

СопсЬа, ае, (., рановнна; рановина. 
С. ашіs, заглпбrша ззаду :1ntllelix 

вушної раНОВІІНИ:; углубление 
сзади antJlelix ушной раНОВИНЬІ. 

С. etIlmoidalis inferior, supeгior, ниж
ня, верхня гратчаста рановина; 

ЮІЖНЯЯ, верхняя решетчатая ра

новина. 

С. П:1sїПіs, носова рановпна; носовая 
раНОВl!иа. . 

С. Sапtогіпі, четверта, сама верхня 
раНОВlІна І-ЮСОВОЇ порожнини; чет
вертая, самая верхняя рановина 

носовой полости. 
С. sphenoidalis, раковпна основної 

ніСТЮІ; раНОВІІна основной ности. 
Conchalis, е, належнш1 до рановини; 

принадлежащий н рановине. 

Сопсhоsсоріuш, і, П., дзернало для 
огляду НОСОВИХ рановин ; зернало 
для ОСl\ютра НОСОВЬІХ рановин. 

Concbotomia, ае, f., резекція нижньої 
носової раНОВIІНІІ; резенция НИЖ
HfI1 HQCOB0.11 раНОВИНЬІ. 

Concido, idi, isum, еге, розрізувати; 
разрезать. 

Concisio, onis, І., переріз, розрізан
ня, нришення; пересечение, раз

р~зывние,' крошение. 

Concisus, а, um, порізаний, покрише
ний; порезанньrJI, понрошенныl •. 

Сопс]ауе, is, п., німната; номната. 
Concoctio, onis, f., переварювання, 

варіння; переваРlIвание, варение. 
Concoctus, а, ит, переварений; пере

вареННЬІЙ. 

СопсС10Г, oris, однонолірний; одно
цвеТНЬІЙ. 

СОПСОШІtапs, nti~, супровідний; со· 
п роводжающиЙ .• 

Сопсгешеlltuш, і, П., зростов, на
мінь, щіЛЬНIІЙ утвір;. срос'Гон, ка
мень, плотное образование. 

Concretio, onis~ п., зрощення; сраще
ние. 

Concretus, а, uш, зрощений; сращен
НЬІЙ. 

COl1cu~sio, OlllS, f., струшування; 
. встряхивание. 

Concutio, cussi, сussuш, еге, потря~ 
сати; потрясать. 



COl1densatio, опїs, f., ІЮНДОІІсйціп, 
згущення, ущільнення; Еонден
саци!:, сгущеНІІе, уплотненае. 

(10шlепsаtпs, :1, ПШ, згущеНlIЙ;' сгу
щеННЬІЙ.-

(101l'dішеlltпm, ї, п. приправа; ПРІІ
права. 

{"ondimenta, огиlll, п.,· рІ. І прпнощі; 
пряности. 

СошlItа, огпш, п. рІ. І цукерl>ІІ; НОН
феНТЬІ. 

COnditio, onis, f., УМОRй; условие. 
с. sї'le q па поп, обов 'лзкова Yl\IOBa; 

О бяаательное условие. 
ConditїonaHs, е, умовний; УСЛОВНЬІЙ. 
COndomum, ї, п., нондом. заrlOбііЮШІ,; 

l>ОНДОМ, предохранитель. 

Сопdпсtог, oris, т., провідник; про
водник. 

Сопduрliсііtпs, а, пт, складений 
у;щов; сложеННЬІЙ вдвоє. 

CondyIartllrosis, is, f., еліпсовиднпї1 
СУГЛ.9б; 9ЛИПСОВИДНЬІЙ сустав. 

C6bdyloides s. Сопdуlоіdепs, а, llШ, 
подібний до виростка; ПОХОlliІ1Ї1 
на мыIелок.. . 

COl1dyloma, а tis, п., нондпло~ta, боро
давка; кондилома, бородавка. 

с. асumіпаtпm, гостронінцева НОН
дилома; острокопеlШ:IЯ кондилома. 

с. lаtuщ, широка сифілітична КОНДП
лома; широкая СИфИЛl1ТІ1чесная 
кондилома. 

fОlldуlопшtоsпs, а, пm, ІЮНДll.ТІОМ~
тозний (втори:вншї период СИфl
ліса); ІЮІІДиломаТО3НЬІЙ (ВТОРИ'l
НЬІЙ период Сl1фllлиса). 

COl1dylus, і, т., БИРОСТОН; мыlелоІ\ •. 
е. fеші:.гіs, Е!l1рОСТОН стегна; l\1ЬІщеЛОl\ 

бедра. 
с. uccipit alis s. Processus сош]уl0-

ideus, суглобовий паРОСТОІ\; су
ставной отросток. 

с. tibiae, веЛІ1ногомілновИlї ВІІРОСТОН; 
БО.1JьшеБеРЦОВЬІЙ МЬІщелон. . 

СопfаЬul:1tіо, onis, f., нонфабуллЦlЛ , 

РОЗllовідання ХВОрИМII вигаданих 
ними історій; нонфабуляция, рас
сназьшавие БОЛЬНЬШІ1- СОЧlшеlШLIХ 
ими историЙ. . . . 

Сuпfесtіопеs, РШ, f. рІ. І цукеРІ,lI, 
. 'нашни, Іюш~еРВlI; l\ОнфЄЕТЬІ, l\аш-

НИ. нонсеРВЬІ., 
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COl1ficio, Іе сі, fесtпш, еге, готувати; 
приготовлять. 

Сопfigшntіо, onis, f., обрис, зовні~НG 
розташування чаСТІІН; оче ртан ие, 

BHe!1lHee расположснпе частей. 

Сопfiгmntiо, ol1is, f., піДСIlлення, Зl\lіц
неl:НЛ; УСИЛGнпе, унрепление. 

СО.llПиеп~, entis, ЗЛllВІші1; СЛІІваю
щиі1ся. 

Сопflнепtiа, ае, і., вбіг; стечение. 
СОllНllО, хі, еге, ЗШ1l1аТІІСП, ЗЛПТlІСП; 

СЛJJваться, слптьсл. 

COllfrolltn Но, onis, f. , зіст~влення; 
сопостанленпе. 

Congelntio, onis, і., віДІ\lОроження; 
ОТl\lОрожение. 

COl1gelatus, а, ПШ, віДІ\lОрожеНIІІЇ; 
OTl\19 рожеННЬІЙ. 

Congeni1 us, а, НШ, ПРІІРОДfJ\ЄНlІЙ; 
врожденны� •. 

Congestio, onis, f., наплпв (артеріаль
ної нрові); CHOII.7leHIIe, натен (ар
теРІ@ЛЬНОЙ НРОВI1). 

COllgcstiyus, а, ШП, ХОЛОДНИЙ, на
ПЛlШНlJЇІ; ХОЛОДНЬІЇІ, натечнь:Й. 

СОJ1g'lоЬаtпs, а, ІОН, нагромадже
НИЙ нупкаМІІ; СІ\оПІШШИЙСЯ нуч
нами. 

СОllglошегntіо, onis, f., снупченість; 
собранность. 

COI1glom~ratus, а, ІОП, скупчеНIІІЇ; 
СНОІШВШШЇСЯ, собраННЬІЙ. 

СОlІglutіrшtiо, onis, f., снлеюваннл; 
СНЛСllвание. 

Сопgгеssпs, (:S, т., нонгрес, sібран
ІІЯ; lюнгресс, собрание. 

COl1grucI1tia, ае, f., збіг, розмір
ність; совпаденпе, соразмерность. 

Соп!а, ае, {, ПlIЛ, ПОР_ОХ; ПЬІJ]Ь. 
Сuпїсus, а, НІН s. Сощ,іdеs, їS, ІЮ

ІІі 'ІНШІ; НОllllчеСl\иl1. 
('Оl1іссtша, ае, f" гога;:ща , здогnц, 

л рllП,)'ЩСННЛ; догаДlШ, 11 реДПОJ]()

жение. 

('опііllШl1, ї, п, новіїн; НОlIИИН. 
Сuпіоsіs, is, f., запuрошєшш; заПЬІ

ление. 

С'опіs, is, f. ДПВ. CiniS. 
COl1iugТl"1is, с, ІЮДруmній; СУПРУіЕС

сниЙ. 
('СJlіпgаtа, n.е, {.," ІнІміrюп;:1.лыla .'1і

нія таза; 1]3~lегllтелыlяя JllШШl 
'f:).за. 



Conlugatlo 

Coniugatio, ollis, f., нон'югацїя, злу
чення, ЗI3'язон: НОН'Lюгация, со

, Є'Д'lнение, СБЯ::!Ь. 

COn!Uo;ii'tllS, а, от, сполученпtt, 8 'єд
НУТІ)'{ИЇІ, d 'сднуваЛl,ниtt: СО~.1инен
НЬІЙ, СОСДИНЯЮЩІ1Й, соеЛl1lштель

НЬІЙ. 
Conillgium, І, п., шлюб; брак. 
Сопіит macul<itum, болиголов; боли

голов. 

Сопіппсtlvа ае, f., НОН'ЮННТІ1ва, 
сполvчна оболонка она; I-ЮН1ЮН
нтива. соединитсльная оболочна 
глаза. 

Coniunctiva1i~, {', пов'ЯЗ:J.Нlltt 3 нон'-
ЮНІ-ПИDОЮ; связаННЬІЙ С НОН'Ь-
Юlll,ТИRОЙ. 

ConitIncti\']tis, (' dis, С., нон'юннти
віт. 8ClllClлення сполучної оболuн
ни ока; КОН1"ЮНІПИВИТ, ВОСIlаление 

СОСДИІІІПСЛLНОЙ 060ЛО'IКИ глаза. 
Соп itIncti" І tis acstlv <і lis з. Catar

rllUS "сгп <і lis, пеСIlПIШЙ або літніtl 
натар, lЮII'ЮННТИ13іт; вссенни~ или 
летний ('атар. НОН1 ЮННТIlВИТ. 

С. gonorrllo:ca, ГОllорейне запаленнп 
lюн'ЮIІ КТl1ВИ; гонорей~юе воспа
.1eH l1е KOII1 юIІнтивы1. 

С. granulosa, граНУЛЬОЗIJИЙ нон'юнн
тиві г; гр~н'улезныl1 НОН'Lюннти
RIIТ. 

С. plllyctacnulosa з. eczcmatosa, кон'
ЮIІКТИlJіт 3 утсореннпм фліктен; 
НО.І'ЬІСІІК ГШЗl1Т С образоваllнем 
фЛIІктен. 

Coniullctur:1, ае, С., НОll'юннтура, 
збіг обставин, стап ре'lей; ІЮН'Ь
ltJНlпуrа. сте'IСНllе обстоптельств, 
положение о~щеЙ. 

Coniul1ctus, :1, нт, сполучнl-'n; об'Ьеди
IJCHHbIЇl. соединительныl •. 

Coniungll, пхі, nctum, сге, з'сднувати; 
СОt'диннть. 

Сопіипх, ugis, сот., чоло він, дружи
H~: ~YIl руг, суп руга. 

CODnecti Vt1S, :1, от, сполучний; со
еДІ:нитеЛЬНЬІЙ. 

СОПП~Х\l~, us, т., зв'язон, связь. 
СОПI1; H~nS, entis, sіюшутий; сомн

НУТЬІЙ. 
Соппи lJium, І, п., шлюб; бран. 
Cono1des, is, конусоподібний; нону

сообразнЬ1Й. 
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Conoplltalmu.s, і, т., нопічна стафі' 
лома рогшни; НОllичеснал стафи
лома роговицЬІ. 

Conqunssatio, onis, С., розміжчення; 
размозжение. 

Conqunss~1Hs, а, uш, rозмішчений; 
rазмозшен НЬІЙ. 

Consanguineus, а, ит, нровниЙ; нроо-
НЬІЙ. 

Consnnguin~tas, atis, С., нровне спо
. гіл:нення; нровное родетво. 
Conscientia, ае, С., сумління, свідо-

мість; совесть, сознание. 
Consecutio, ol1is, С., 1l0слідовність; 

~оследовательность. 

Consecutl,'us, а, uш, послідщзний; 
n оследовательнь] Й. 

Сопєеq ucntia, ае,. С., послідовність, 
насту n н їсть; последовательность. 

Сопsспа, огит, п., нонсерви: 1) про
духти, що зfiеІ,їгаЮТLСЛ спеніаль
НШ\І Сllособом, 2) запобіжні ону
ля ри; ХО':С~РПIl: 1) специаЛЬНЬІМ 
спосоБОl\1 сохранлемь!е проДУн:тЬІ, 
2) п редсхганителLныle очни. 

Сопsепаtiо, опі~, С., нонсервація. 
нонсеlJоування, єбереження; нон
сеР13ация, нонt:ервироваllие, со

хгане':!.ие. 

Conservatiyus, а, uш, нонсерватив
ний; консернативныl •. 

Consideratio, onis, С., розглядання; 
гаСС.Ylатrивание. 

Consillnrius, j, т, нопсультант, ном
петентна особа; нонсу льтан'Г, све-· 
дущее лицо. ~ 

Соп~Шит, і, П., НОІТсиліум, нарада 
НОl\шетеНТllИХ осіб, зонрема лїна
Г їв; I\ОIlСI1ЛИУМ, совещ"! ни(' сведу
щих лнц, в частности врачей. 

Consistentia, ас, С., щільність; плот
ность. 

Conso Il dans, n tis, загойний ; заЖИD
ляющий. 

Consolidatio, onis,' С., загоювання; 
аашивление. 

Cons; nans, antis, співззучний; со
ЗВУЧНЬІЙ. 

ConsIJectus, us, т., огляд; обзор. 
Conspergo, si, sum, 'Сге, посипати; 

посьшать. 

Conspicuus, в, uш, видимиЙ;види
мы. •. 



Constans 

Constans, antis, постійний; постоян
НЬІЙ. 

Constantїa, ае, [., постійність; 110-
стоянство. 

Constinentia, ае, (., СТРИМ:ШЇСТЬ, 
здержливість; воздержанность, 
сдеРЖ1ННОСТЬ. 

Constip.\tio, onis, (., запор; 81ПОр. 
Сопstitшшs, ntis, І) СПРIlЙ.\ВЮ'ІИЙ, 

2) середовищс ДЛFl ліків; І) вос
принимающий, 2) среда для ле
нарств. 

Constittltio, ОПls, (., нонстптуціFl: 
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І) основний 31НОН, 2) будова тіЛl; 
нонституция: І) основной закон, 
2) телосложзние. 

Constitution dlis, е, що належить до 
будови тіла; ОТНОСЯЩИЙСFl н тело

сложению. 

Consto, аге, бути, складатись; БЬІТЬ, 
состоять. 

Constrictio, onis, С., СТlIСНСННЯ; СЖ1-
тие. 

с. cordis, 8авмирання серця; 8ами

рание сердца. 

Constrictor, oгl~, т., стиснувач; СіНи
матель. 

Constructio, onis, (., нонструнціFl, бу
дона; КОНСТРУНЦJlЯ, (по )строоние. 

ConstIetudo, dlnis, (., звична; при
BЬJlIl~a. 

ConstIltatio, onis, (., нонсультаЦЇFl, 
порада, Hapaд~; нонсультация, со

вет, совещзние. 

Consu 1to, аге, консультувати; нон-

су льти ро в <'І. ть. 

Consulto factus, навмисниЙ; УМЬІШ-
леННЬІЙ. 

Consumcns, entis, спожпваю'шй; по-
треБЛЯЮДIІЙ. 

ConstI:nptio, onis, і., виснажсння; 
исгощrние. 

Cont. (с({ор. на рец.) contundc, C~~
ttlStIS, а, uш, потов'ІИ, Р03ДРІО
нениfi; растолки, ИЗМЗЛЬ'ІеННЬІЙ. 

ContactllS, us, m., дотинання, дотик; 
приносновение. u 

ContactllS, а, пт, нонтантнии; кон-

таКТНЬІЙ. 
Contagiositas, iitis, С., нонта~іОЗНість, 

причіпливість, заrаЗЛИІll ~Tb; І О (. 
тагиозность,. прилипчивость, за!Jа

зителыlсть •. 

Соп tra('x tonsia 

COIlta~io.qtls, а, UШ, зараЗПllі1; за
разньrn. 

Contagium, І, п., зараза, ДОТlIИ; З(}
рааС\, п РИlюсновсние. 

Сопtашіпn.tіо, опів, С., І) зараШСНlIFI, 
2) ЗЛlIТТЯ слїl3 та фраа; І) зараже
нпе, 2) СЛllПІІІIС слов 11 фраз. 

Contemplatio, опів, С., споглядання; 
созерцание. 

Contentus, а, uш, nміщуnаниі1; со
держимыl •. 

Contiguitas, atis, С., дотни; ПРІШОС
ноnенне. 

Contingo, е ~i, tасtпт, ('гс, дотина
тися, до'Горнатися; n рш,асаться •. 

Contin. Існор. на рсц. сопtilluёtuг), 
продовжувати; продолшать. 

Cont1llens, nti~, що ~lїстить; содср
jнащиЙ. 

Continentin., ае, і., здібllість стриму
вати; спос06ность удсрншп:нь. 

ContinUi\ febri", ЗJтmЮIl гаРlІчка по
стійного ТІІПУ з ЩОДСІШЮШ І~ОЛИ

БаllНЯМИ те~шеР:)ТУРJ\ в межах І О; 
длитеЛЬН1Я Л!lхораДIП с еШ3ДIІСI3- . 
НЬІ:\1И колеБClНіІЯМI1 тємl1єратуры 
в предеЛJХ 10. 

Continu;\tlo, onis, С., продовжсння; 
п родолженпе. 

Contil1u1tas, iitis, (., бєзпсрзрпність, 
неперсрвність; беспрерьшность, 
неп рерьІВНОСТЬ. 

Сопtiпuus, 11, нm, бєзперервпні1, ТРИ
валиlї; бсспрарьІвны,' ПрОДОЛilШ

теЛЬНЬІЙ. 
Contorsio, ОlllВ, (., снручуnання; 

снручиnание. 

Contortus, :1, uш, згорнений, снру
чеНIІI1; спернуты1,' ИЗIJИТОЙ. 

Сопі,га (kraeros 3 accus.) проти; против. 
Сопtгзсtilis, е, Сl\ОРОТНИЙ; сонрати

мы11.. 
СопtгасtП"':" tas, iitis, [., СІ\оротність; 

сокраТИl\l0СТЬ. 

Contractio, onїs, і., снорочення; со
нращсние. 

Сопtгасtuга, ас, [., снорочення. зве
дення м 'язїп; сонращенпе, сведе

ние МЬІШЦ. 

Сопtгасtнs, а, ит, зпедений, стягне
НИЙ; сведешшй, СТЯНУТЬІ!t. 

Contraextensїo, onїs, С., противитя
гання; n РОТШЗОВЬІТRжение. 
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Сопtгаhо, хі, сtшп, [-ге, стягуваТІІ, 
скорочувати; стягивать~: сокра

щать. 

Contraincisio, onis, f., протирозріз; 
·противораврез. . 

Contraint1icatio, ol1is, f., ПРОТІІпона-. 
занн}]; 11 РОТI1ВОI1 Оl{аза ние. 

Contralaterii"lis, е, ПРОТlIлеit\НШЇ; про
тиволежащиЙ. 

Contrapcrtllra, ае, (., нонтрапертура, 
протиотuір; КОlітраllертура, про
ТИRоотuерстие. 

Сопtl'аРlJпсtіо, опіs, f., контраПУllН-
цін; контраПУНI{ЦИЯ. • 

Contrarius, а, I1Ш, супротивний, про
тилежн 11 n; проти воlloлоifшы •. 

Contra~electi(), ol1is, f., протиприрод
ний добір; rіротшзоестестueнны�й 
подQор·' 

COl1trasitlls, а, uш', протилеit\ний; 
проти волежа щиЙ. 

Contrastus, us, т., контраст, проти
лежність; контраст, противопо
ложность. 

Contritio, опіs, (., розтирання; расти
рание. 

Соп troversus~ а, ит, спі рнш1; СПОРНЬІЙ. 
COl1tunt1o, tut1i, .tu~uш, ёге; СТОDКТИ; 

·ІІСТОЛОЧЬ. 

Cont,usio, onis, f., контузія, удар; 
КОНТУВІ1Я, удар. 

ContllsuS, а, ПШ, контужений, ваби
ТІІЙ; коlІтуженны1, ушllбленныl •. 

('onus, і, т., нонус; I,ОНУС. 
с. arteriosus, артеріальний конус; 

артериальны�й конус. 
с. elastl cus laryngis; ~шастпчни1Ї ко

НУС гортані; 9ластичеСЮIll ЕОНУС 
гортани. 

с. іпguіп~ilis, паХВИІІншl конус; па
ховы�й КОНУС. 

с. mCt)ull<iris, СПlІННОl\lОзновшl НОН,)'С; 
СПИННОl\lОзговоІ1 КОНУС. 

с. tсгшіmilis, НШlшій І,інеиь СПИН
ного MOSKY; нююшіі: f-\оиец сшІН
ного Mosra. 

Сопі \'asculosi ПаНсгі, судинні ко
нуси, Галлера ; сосудIІстыIe ЕОНУСЬІ 
Галле ра. . 

Conyalcsccl1~, entis, ВIІД.)їКУЮЧlIlI; BLI
здоравли.вающиЙ. 

соп vаllашагі n tlш, і, П., I\ОНUl1.ла!\I<l
!JІШ ;НОlІваЛЛ3~lаРI1Н. 
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Conyallaria, ае, {., Іюнвалія; лан
ДЬІШ. 

СопvеL'tіо, ol1is, С.,. проведення е.l1еl,:' 
тричного СГРУМУ або тепл~; про
ведение елентrllчесного тона или 
тепла. 

Coovel'gens, entis, зблшnнпй, вбіж
ний; сближающиі1ся, сходящш1ся. 

Convergentia, ае, (., зближення, схо
дження обох оптичних осей очей; 
сближение, схож::tеНl1е обоих оп
тических осей глаз. 

Conversio, OI11S, (., перевертання; 
Ilереворачивание. 

Сооvехіtая, atis, (., опуклість; ВЬІ
ПУНЛОСТЬ. 

Convexus, а, ит, опуклий; ВЬІПун
ЛЬІЙ. 

Convolutio, onis, С., зсідання; свеРТЬІ
ванне. 

Сопvо!пtшn, і, о., жмуг, ІІапр. ниш
КОВI1Х петель; свертон, вапр. ни
шечны�x петель. 

Сопvоlutпs. а, ит, 8ГОРНУТИЙ; свер
НУТЬІЙ. _ 

Convulsil>ilitas, aH~, (., схильність 
до судорог; нанлонность к судо

рогам. 

Сопvпlsіо, опіs, (., судорога; судо
poгa~ 

Conyulsivus,. а, uш, нонвульсивний, 
судорожний; НОНВУ льсивньв1, су
ДОРОЖНЬІЙ. 

Coort1inatio. OI1ЇS, С., ноординація; 
К,Dординация. 

Copholo~ia, ае, {., ю\ука про глу
хоту; учеН~1(~ О глухоте. 

Cophopaedagogica, ае, С., навчання 
глухих; обучение глухих. 

COpl1OS (гр.), глухий; глухой. 
Cophёisis, ів, f., глухота; глухота. 
СорllОіllегаріа, ае, r., лінування глу-

хих; лечение глухих. . 
С'орі(1ріа, ае, (., ДИВ. Asthenopia. 
Copiosus, а, um, багатий на що, ряс

ний; богаты�,' оБильны� •. 
Copracrasia, ае, f., lIеТРИМ<lIlНЯ налу; 

недержание нала. 

l'оргасшіа, ае, С., отруспня через вси
сання от рут із нйшок прп затяж
HOt\IY запорі; отравление вслед
.ствпе DсаСЬШ3ЮІЯ ЯДОD ІІЗ Юlluеч

НІша llРИ ДЛl1тельном аапоге. 



Copl'agoga 

Cupragoga, огшп, п. pl. (гemedia), 
проносні засоби; слабlIтельныle 
средства. 

СОІ)('(~шсsіs, ів, f., блювання наЛО;\1 
при завороті НИШОН; рвота іШЛО:'>1 
при заrзороте �-ШЩОн. 

Copгolagnia, ае, f., статеве збочення: 
збудження при лизаНllі калу; по
ловое извращеНlIе: возбуждение 
прп лпзании нала. 

СоргоlаІіа, ае, f., неп ристойна мова 
(у психічнохворих); неприличная 
pe~ь (у психически БОЛЬНЬІХ). 

Coprolithus, і, т., наловий намінь; 
каловы�й намень. 

Соргорlшgіа, ае, С., нопрофагія, по
iНl1 jJa н ня калу; ноп рофаГIlЯ, по.
жирание кала. 

Соргороіёsіs, is, збільшене утворен
ня калу; увеличенное образование 
нала. 

Соргоргахіа, ае, С., оголювання ста
тевих органіrз божевільними; 06-
нажение ПОЛОВЬІХ частей душевно

Больны�и •. 
Copros (гр.), кал; нал. 
Coprostasis, ів, (., копростаз, сильний 

запор, застій калу; копростаз, 
СИЛЬНЬІЙ запор, аастой кала. 

Copula, ае, С., зв'язка; связка. 
Copulatio, опів, f., статевий процес 

упростіших; половой процесс у 
простейших. 

Coquo, хі, ctum, еге, варити, пере
травлювати ; варить, переваривать. 

Сог, cordis, п., серце; сердце. 
С. adiposum, жирне серце; жирное 

сердце_ 

С. bovlnum, бичаче (гіпертрофоване) 
серце; БЬІчье (гипертрофирован
ное) сердце. 

С. llorizontale, лежаче серце при ши
рокій грудній клітці, високому 
стоянні діафрагми; лежачее серд

це при ШНРОI\ОЙ грудной клетне. 
ВЬІСОКОМ стоянни диафрагмЬІ. 

С'. lаssшп стомлене серце; усталое 

сердце. 

С. шоыІ,' блунаюче серце; 6лу-
жд;ающее сердце. 

С. решlulнm, ЗВlIсле, нрапельне сер
це; ОТВlIслое, капельное сердце. 

С. гесuшЬспs s. sсшігесuшЬепs, .пежа-
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че, lІапівлеmа'lе серце; лежачее, 
полулежачее сердце. 

согасо-. (13 СКЛ. СЛОl3ах), дзьоGовидно-; 
КЛЮВОВIfДНО-. 

С'огасоЬгасllі ~ lis (ш lIsr 11ll1S), дзьобо
ВIІДноплеЧQВI1I

U

I; КJIЮilОВIЦIІОllлече
вой. 

Cora.cocla.vipcctoralis, е, дзьобоІ3ИДНО-
НЛЮЧllЧНОГРУДllll!1; нлювовидно-
КЛЮЧІІЧНОГРУДНОЙ. 

Cora.coideus, а, UШ, дзьобовиднп!1; 
клюІ30видны� •. 

Соге, _cs, С., зіНIІЦЯ; арачок. 
Coreclisis', is, і., облітерація, Rакрит

тя зіниці несправжньою переТlJН
ною при іридоциклі.ті; облитсра
ция, заКРЬІТllе зрачка ложной пе

репонкой при иридоuиклите. 
Corectopia, ае, (., ненормальне поло~ 

ження зіниці поза цснтром рад.уж
~oi 6болонки; ненормальное на
XOi-~денпе зрачна вне центра ра-

дужной оболочки. . 
Corel)'sis, ів, f., оперативне відділен

ня задніх зрощень між радужною 
оболонною і капсулою криштали
на; оnеративное отделение аадних 
сраш.ениЙ между радужноіі обо
ЛОчкойи капсулой хрусталика. 

Corescopia, ае, f., дослі.:щ-\ення зіниці; 
исследование зрачка. . 

Согіиm, і, П., власне шкіра; соб-
ственно ножа. 

Согпеа, ае, С., рогівна; роговица. 
Согпеаlis, е, рогівкови.і'1; РОГОВИЧНЬІЙ. 
C'orneobJrpharon, і, п., зрощення 

повік в рогівкою; сращение век с 

роговицеЙ. 
Corneus, а, иm, роговий; роговоЙ. 
Согпісиlит, і, П., ріжок; рожок. 
СогпНогтів, е, рогоподібний; рого-

образнЬІЙ. 
Cornu, us, П., ріг; рог. 
С. АШШОIlїS, АММ0нів ріг; Аммониев 

рог. 

('. cotaneum, ШІ~іРlIllЙ ріг; KOif-\НЬІЙ 
рог. u u 

Cornutus, а um, рогаТIlИ; рогD.ты •• 
Согопа, ае, f., вінець; венец. 
с. dcntis, піВЧІШ зуба; пеНЧJfК зуба. 
С. glalldis, ПОТОВЩСІШЙ �-\рDЙ ГО,;'10ІШ~! 

статевого чnена; утолщенIІыll краl1 

ГОПОІЗЮІ ПО."10ВОГО членСі, 



СОІ'опа mortis 

С. шогt is, норопа смерті, судинне 
сплетіннп навколо шиr.ни мішка 
степJOВОЇ ГРИilШ; норон:} смерти, 
СОСУДllстое С(Jлетеlше вонруг шеn
JШ мешка бедрешІОЙ грьmш, 

С. гадііііп, пгоr.tеШlстш1 вінець; лу
чисть: IUJ венец. 

С. ven(irїs, СlIфіліТІІЧНПЙ висип на ло
бі; сифНЛИТl1чесная СЬ1ПЬ на лбу. 

Corona1is, с=Согопагіив, а, ит, 
вінцевий; венеЧНЬІЙ. 

Согопоі(lеив, а, uш, вінцевоподібний; 
вGнцеподоБны� •. 

Согріа, ае, С., корпіп; норпия:. 
Corporalis, с, тілесний; тслеСНЬJЙ. 
COTl'ulcntus, а, uш, товстий, гладний, 

грубий; ТОЛСТЬІЙ. 
Согрив, ('гів, п., тіло; тело. 
С. :нliрО'suш, іНІІрове тіло щони; аш

ровое тело щени. 

С. alb1cans, білуватий рубець на міс
ці НОЛИШНЬОЇ "esicula Graafi<ina; 
беловаТЬJЙ рубец на месте бьшшей 
vesicllla Uгпаfiііпа. 

С. а1іёпиш, стороннє, чужорідне тіло; 
посторонвее, инородное тело. 

С. callosum, мозолясте тіло; МО30ЛIl
стое тело. 

С. cand1cans s. Ш:lшmil1аге, сосно
видне тіло; сосцевидноо тело. 

С. сіІі<іге, віІ1нове тіло; ресничное 
тело. 

С. c1itor:dis, тіло нлітора; тело нли
TOp~. 

С. forni сів, тіло снлепіння:; тело 
Свода. 

С. genicu]atum l:ltcrale, medCi:le, ла
теральне, медіальне колінчасте 
тіло; латеральное, медиальное ко
ленчатое тело. 

С. lIіghш(гі, Гаі1і1юрове тіло; Гай
морова тело. 

С. lutеuш, жовте тіло в ЯЄЧНИКУ; 
желтое тело в яичнине. 

С. lutеuш graviditiitis, жовте тіло 
вагітності; шелтое тело беремен-
ности. . 

С. ріl1еаlе s. Сlапдиlа ріпеІ1ів, шиш
IЮВllДне тіло; ШllШl\Овидное тело. 

С. qtl'.Hlri;;emlnum, ЧОТlIригорБИlюпе 
тіло; четперохолмпе. 

С. гсstifогше, наШ1ТОlil • .J,lIе тіло: на
ваТОВllДllое тело. 
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С. strlatum, смугасте тіло; полоса
тое тело. 

С. utllrl, тіло мапш; тело матни. 
С. УСI1 U'Їculi, тіло шлунна; тело же

лvдна. 

С. v~rtebrac, тіло хребця'; тело по
зво_нна. 

С. ycsj.cae, тіло міхура; тело пу
ЗЬJря. 

С. уНгеиm, СН'ЛОВlІдне тіло; стекла
видное тело. 

С. "Т оlПіі, Вольфове тіло; Вольфово 
тело. 

Согрё га ашуlасса, н'рохмальні тільця; 
нрах1\Iалыl:еe тельца. 

С. агепасеа, мозновий пісок; мозго
вой песок. 

С. candicantїa, сосковидні тільця У 
мозну; соскоподоБныle тельца в 
мозгу, 

С. са vcrn О'sз, печеРllсті тіла; пеще
РИСТЬІе тела. 

С. oryzoidea, рисовидні тільця, віль.
ні тільця в суглоБОВIІХ поротни
нах; РИСОDИДНЬJе тельца, СDобод
ны�e тельца в суставныlx поло

СТЯХ. 

Согрusсuluш, і, П., тілы1;; тельце. 
Corpuscula гепів, l\1альпіJ Шові тіль

ця; мальпигиевы тельца. 
Correctio, 0'11і8, С., поліпшення, ви

правлення, виr:івнювання; улуч
шение, І1справление, вы�авнива-
ние. 

CorreJatio, onis, (., зв'язок між ФУНК
ціями онремих органів; связь 
МfЖДУ ФУНlЩllШШ отдельныlx ор
ганов. 

Corrig'ens, ntis, засіб для поліпшен
ня смаку, нольору або заJJаху лі
нів; способ для исправления 
внуса, цвета нла заl1аха ле
Haf:cTB. 

CorrO'del1s, cntig, роз'їдаючий; rаз'Ье
дnющиЙ. 

Corrc'do, si, suш, (=ге, Fоз'їдати; 
раЗ1..едзть. 

Corrosio, О'llїВ, С., норозія, роз'їдан
ня:_ норрозия, г аЗ1..едание. 

Cuausi \'us~ а, uш, І-оз'ідаючиfi; 
r аЗ1 едающи й. 

Corrugatiu, опі8, С., зморщування; 
смо РЩl1вание. 



Corl'tlga tor 

Соггпgаtог, f.ГIS, 
8і\10рщуваЛЬІІИn 

СМОРЩllпающая 
ватель. 

т. (muscuIus), 
м'яз, аморщуІЗЗЧ; 
мы�ца,' СМОРЩИ-

CorrHg<i tU8, 1\, uш, зморщений; смор
щенны� •. 

Cortex,1cis, т., ·нора; нора. 
с. Cascarillae, нора наснарили; нора 

наснариллы. 

С. СОПduгапgо, нора нондуранго; 
Еора нондуранго. 

с. Prangulae, нора нрушини; нора 
НРУШИНЬІ. 

Corticiilis, е, норнопиі1:; НОРНОПЬІі1:. 
СогtіСDП1пsсul iiris, е, ІЮрНОІЗОМ 'язо

ВИЙ Ilірамідний шлях; КОРНОІЗО
мьrшечIІы�й пира~lІщны�й путь. 

Corticospin а lis, е, НОРТИНОСllїналь
Н_ИЙ; lюртиносшшальны� •. 

Cortinum, і, по, нортін, гормон над
НПРНОІЗИХ залоз; нортин, гормон 

надпочечников. 

Coruscans, antis, БЛИСНУЧIIl1; блестя
щиЙ. 

Corllscatio, опl8, С., блимання, миго
тіння в очах; мерцание, мельна
ние в глазах. 

Corynebacteria, nе, Со, нолБОВlІдва 
б(1l\теJ:ЇЯ: колБОВИдllая бантерlЯ. 

Coryza, ае, Со, смсрдючий НЕ:ЖИТЬ; 
ЗЛОІЗОІНІЬІЙ насморн. 

Соsше( са, огuш, по рІ. (гешсdіа), 
носмстичні засоби; космеТl1'1есние 
средства. 

Costa, nе, Со, ребро; ребро. 
с. dec ша Пuсtш:шs, несп раІЗЖНЄ де

сяте ребро; ложное десятос ребро. 
с. fluctual18, неСllраШЮIG ребро; лож

нос ребро. 
Costi.i gra, ае, С., ві.ll'Л(1.дання сечо

ЮІ-:ЛИХ солей у r.JCБLJРllt1Х хрящах; 
отложеllие мочеНИСЛblХ солей в 
pcGepliblx ХРЯЩi:lХ. 

Cost (! lis, е, рсБРОВllі'І; rебе РНЬІі1:. 
Соtуlёdо, onis, f , 1) СЇі\I'ЯДОЛЯ, 2) ча-

сти на посліду; 1) ссмлдолл, 
2) 'ІаСТЬ последа. 

СоtуluіJеш~, а, uш, наЛСіЮl1ll1 до ~y
ГЛ\JUОВОЇ западини; ОТНОСЛЩШІСЯ 

н сустаІЗIЮЙ Вllади~е. 
Соха, ае, С., тазова юстна; тазо:;ая 

ность. 

С. valga, стегно з збільшеним нутом 
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між шийною та діаф:зом; бедр() 
с увеЛИ'І8ННЬІМ углом между шеfi
ноi'l и диафИЗ0М. 

С. ,,~гa, стегно з зменшеним l\YTOM 

МІЖ ШИ1Їною та тілом nісТlШ' бе-, 
Дj:.О с J'меНLшеННЬJМ jТЛОМ между 
Ш('ЙКОЙ и телом кости. 

Coxnlgia, ае, С., ко[,сат ія, біль у 
ку J1J ШОГ О:\ІУ ("'ГЛОбі; [,онсалгия, 
боль в тазоnедl: енном суставе. 

Сохапkуlоn:сtгпш, ї, По, пr;илад для 
виміlЮІЗання величини нахи~у 
таза при КОІ,ситі та інших хворо
бах; ПРIGор для иамегеl!lІЯ вели
ЧИНЬІ наклона таза при нонсите 

и других болезнях. 
Сохпгtl;гсс~('е, es, Со, гогбупате за

палення КУЛl:шоr;ого суглоба; бу

ГОIJчатое [оспаление тазобедрен
ного сустава. 

Сохагtllгоїіstllёsіs, is, Со, ЗП'ужеIlНЯ 
таза; с\жение таза. 

Сох; tis, t1dis, Со, запалення кульшо
БОГО суглоliа; воспаление тазобед· 
peHHOIOO сустава. 

С. {пЬегепl бsа, т.) GеГНУЛЬОЗНl1Й НОК
сит: ту()ернулезнь:і1 ноксит. 

Coxadynia, ае, Со, біль у К.УЛLшоuіЙ 
діЛНlluі при кокситі; боль в та-
80f>еДРСlllЮЙ области ПfJll НОК
сите. 

С. БеПlІіБ, стагечий біль У кульшо
вому суглобі; стаf.-чссная боль в 
тазобедl;еНIІОМ суставе. 

Cox~femor(!lis, е, кульшовий; тазо
бедренu.ьоЙ. 

Coxotomia, ае, Со, консотоміл, роз· 
нриття КУЛLUООВОГО суглоба: кон· 
СОТОI\1ИЯ, ссI,рытlеe тазuuедрен
ного сустаІЗа. 

Сгап pus, і, то, судогога, корчІ; су
ДОI,ога, КОР'І}.. 

С, сlОП:іСПБ, К.'10нічна судогога, при 
ш,іJ1 !\1 'нзи то С1Юf 0'1) ЮТЬСП, то 
ослаUЛЮЮТLСЯ; І·;ЛОШІ'І(:;СІ,G\Я су

дорога, ПРI! 'І,ОТО~ОЙ I\IЬ шIlы� то 
СО':<Р::ІЩ;:1І0ТСЯ, то ОСЛJ!)ЛЯЮТСЛ. 

С. {от CUS, СУJl.ОГОГll З тривалим 3ВО
денням 1\\ 'н:зів; СУДОІ ОПІ с lIfJOДОЛ
ію;тельвы�\I сведеНlIем мь шц. 

Crani;ilis, е, чеfJеШlш1; чцепноі1:. 
Ссапіосё lе, es, С., rp1iFa ГОЛОI1НОГО 

мозну; грь!жа ГОЛОІНfOГО мозга. 



Crnn іосlаsfШll 

Сгапіосlnstшп, і, П., І.;раніонласт, 
інструмент для РУІшуваннп голіІЗ -
НП ПЛОД'l прп патологічнпх родах; 
!{раН110класт, инструмент для раз

рушеlШЯ ГОЛОВЮІ плода прп па

ТОЛОГl1чесних родах. 

Craniolog'ia, ае, f., нрuпіологія; Ера
ниология. 

Сгапіошеtгіа, ае, f., кр:шіО:\Іетріп, 
ВІші РЮІЗання черепа; КР,ШПО:\ІСТ
ри Я, И3:\lеренпе черепа. 

Crallioneuralgia, ае; f , lIСРВОІЗиіі бі.'1Ь 
шніри ГОЛОВИ, іноді 3 ІЗИШІД(\ННП:\І 
волосся; нерпная боль кожи го
ЛОВЬІ, иногда с вьшадением во

лос .. 
Craniopagus, і, т., виродок з ДВО;\1а 

головами, що зрослися; урод с 

ДВУl\Ш сросшимися головами. 

Craniosch: sis, is, f., природжене роз
щеплення частин черепа 3 недороз
виненням головного і СПlIННОГО 
мозку; врожденное расщепление 

частей черепа с недоразвитием 
головного и спинного мозга. 

Craniostosis, is, f., передчасне сно
стеніння черепних швів; прежде
вре:\lенное окостенение череПНЬІХ. 

шпов. 

Craniotabes, is, f., розм'якшення по
тилиці У рахіТИЧНIІХ дітей; раз
мягчение затылаa у рахитиче

ских детей. 

Craniotomia, ае, f., ПРОl\Олювання го
лівки плода при патологічних 
родах; прободение головки плода 
при патологических родах. 

Craniotomus, і, т., краніотом; нра
ниотом. 

Сгапіиm, ї, п., череп; череп. 
с. сегеЬгііlе s. Nепгосгапіum, мозко

вий череп; мозговой череп. 
с. prilllordi.їIe, ПРШlОрдіальний, по

чатновий череп; ПРИ~lОрдиаЛЬНЬІЙ, 
первоначальнЬІЙ череп. 

с. viscerїile s. Sрlапсlшосгапіum, ЛІІ-
цевий череп; лицевой черен. 

Сгариlа, ае, f., сп'яніння, ПОХ;\1Їлля; 
опьянение, похмелье. 

Crapularius, а, иm, п;янкий; .опья
няющиЙ. 

Сгариlо, "їіге, СП'ЯНИТИ; Опьянить. 
Crasis, is, f., ненормальний СЮІад 
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рідпн тіла;· ненорчаЛЬНЬІІI состап 
іюrдкостей тела. 

Сгаssашепtuш, і, П., ЗГУСТОІ,; сгу
стон. 

Сгаssitпdо, dlnis, f., топщппа; ТОЛЩIl
на. 

C('assHS, а, llIll, груБIlЙ,. топстнй; гру
Бы�,' ТОЛСТЬІЙ. 

CI'aurosis уиlуае, атрофіп З0пнішніх 
'статеВІІХ частин у жінок; атро
фия наРУЖIIЬІХ ПОЛОВЬІХ частей у, 
женщин. . 

Creatura, ае, [., створіння; создание. 
СгеЬег, Ьга, Ьгпm, густий, частиН; 

густой, чаСТЬІЙ. . , 
Cremaster, eris, т. (musculus), м'яз. 

що підтримує яєчно; МЬІшца, под-
деРіЮІ.!'Іающая яичко. . 

Сгешаstегj cus, а, пm, належний до 
m. cremaster; относящиііся к 11і
сгешаstег. 

Crematio, onis, f., кремація, спалю
пан ня трупів; крємация, сжига
ние трупов. 

Сгеmаtогіuш, і, п., піч для спалення 
трупів; печь для сжигания тру
пов. 

Сгеmог, oris, т., вершки; сливюі~ 
Crena, ае, f., надріз, щілина; надрез~ 

щель. 

С. апі, відхідникова щілина; заднє-
проходная щель. ' , 

Crenatio, onis, [., переродження ери
троцита; перерождение зритро

цита. ' 
Cren"їitus, а, НШ, зазубрений; зазуб,. 

реННЬІЙ. 

СгеоІіпнm, і, п., креолін; креолин. 
Сгері tans, ntis, крепітацій:ний, тріс

кучий; крепитирующий, треску
чий. 

Crepitatio, onis, f., крепітація, скри
піння, тріск, тріскучі хрипи; кре
питация, скрипение, треск, TPec~ 

нучие ХРИПЬІ. 

С. indux, rCdux, креПїтаційний хрип 
на початку запалення легенів, 
n кінці; крепитирующи~ хрипы 
в начале Боспаления легких, в 

І\онце. 

Creplto, аге, тріщати, снрипіТlI; тре
щать, снрипеть. 

Сгер. tпs, tIS, і., СНрllпіння;. снрип_ 
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CrescCll8, I1Н8, зростаЮЧIIIUr, ростучпіі; 
возрастающий, растущиЙ. 

Crcsco, сгеуі, сгеtuш, СГС8Сі'ге, ВIJРО
стати, рости; ВЬІрастать, раСТІ!. 

Cret~,_. ае, і" нрсйда; мсл. 
СІ'сtlП!СUS, 3, uш, нреТlIІІЇЧllIlЙ; нрс

ТИНІІЧНЬІЙ. 

.Cretinism us, і, т., ~,peTIIHi3:\l, захво
рювання з ЯВllщами зоба, розла
дами росту, затрш.пюю психіч
ного роз витну аж до різкого не
доумства; нреТІІНИЗ:\I, заболеваНIІО 
с явленнями зоба, расстройстваl\Ш 
роста, задержной психического 
развития ВПЛОТЬ дО рез ного сла
БQУМИЯ. 

C'retintIs, і, m., нретин, неДОУМОІ-\, 
іді.от; нретин, слаБОУМНЬ1l1, 
ИДИОТо 

Cribratio, ollis, і., просіювання; про-
сеивание. 

Cribratus, а, uш, гратчастий; решет
о< чати:tt. 
Cribriformis, е, гратчастий, решето

подібний ; решетчаТЬІЙ, решето
ВИДНЬІЙ. 

Cribrosus, а, tIш, ситовидний; сито
ОбраЗНЬІЙ. 

СгіЬгuш, і,_ п., СІІТО, решето; сито, 
решето. 

Сгісоагуtаспоіdепs, а, uш, персне
черпануватий; перстнечерпаловиД
НЬІЙ. 

CricoidetIs, а, uш, персневидний; 
перстнеВИДНЬІЙ. 

Cricopharyngeus, а, tIш, перснеглот
новий; перстнеглоточньrЙ. 

Cricothyreoideus, а, uш, п'ерснещито
ВИДНИЙ; перстнещитовидны� •. 

Cricothyreotomia, ае, і. = Cricothra-
сhеоtошіа, ае, і., розріз горла; 
го рлосечение. 

Cricotomia, ае, С., ВИД трахеОТОМll, 
розріз перснеВIІДНОГО хряща; ВИД 

трахеотомии, раз рез перстневид

ного хряща. 

Crilllin<ilis, е, злочинннЙ;преступньrЙ. 
Сгішоs, і, m. (гр.), ХОЛОД; холод. 
Cl'inis, is, т., волос; волос. 
Crisis, is, f., криза, перелом, ТЯіЮШІЇ 

перехідний ст,:н, швид_ке спадан
ня гарячково] криво); нризис, 

перелом, тя,келое переходное по-
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ЛОі-неНlІе, qLlcTpOe падеНllе .'1I1ХО
радочной HpIlBOIЇ. 

C'l'Їspntio, onis, І., поч.Увашrn слаБЮJХ 
фиБРВЛЯРНIІХ судорог; ощущеш!С 

. . слаБы�x фl1БР~IЛ';ІЛРНЬІХ судорог. 
ll'lspatura tСlldіШlll1, Dш,РlІвленнн 

пальців під ураження СУ:ХОЖIf.l
нів; искривлеrше паJIьцев от по
ражения сухожилий. 

(;l'ispus, а, ПlU, нучеРЛВIIlї; І'удряuыIІ:.. 
Crista, ~e, f., гребjнь; гребень. 
С. acusttca s. nшрullагіs, СЛУ:ХОВJIіі 

або аl\ШУЛЬНШЇ гребінь; СЛУХОРОЇl 
или ампу льныlЇ гребень. 

с. buccinatoria, щіЧНІІі1: гребінL.; 
щечны�й гребеньо 

С. capituli costae, гребінь ГОЛОВl,lt 
ребра; гребень ГОЛОВНІІ ребра. 

С. соВі costae, гребінь ШІІЙІШ реБР,l; 
гребень шейни ребра. 

со concha1is, гребінь раr;оІЗИНИ; грс-
бень ра·НОВІІНЬІ. ,. 

С. еthшоі(lаlis, решітчастпй гребінrJ; 
решетчатьrй гребень. 

Со frontalis, лобовий гребінь; лоG
ньrй гребень. 

С. gaBi, півнячий гребінь; пет;'
шиньrй гребень. 

Со іШіса, нлуБОВІІЙ гребінь; по;~
ВЗДОШНЬІЙ гребень. 

С. infratemporalis, піДВllСhОВИЙ гp~
бінь; ПОДВИСОЧНЬІЙ гребень. 

С. supramastoidea, наДСОСhОВІЩНllіr 
гребінь; надсосцеВІІДНЬІЙ грrбень. 

С. suprayentricularis, надшлуночно-
ВИЙ гребінь; наДff\еЛУДОЧhОВЬІ~1 
гребень. . . 

С. terminїilis, пограничнш1 греБІНЬ; 
пограНІІЧНЬІЙ гребень .. 

С. urethralis, гребінь сечовппуснно
го наналу; гребень мочеиспусна
тельного нqнала. 

С. vestibuli, гребінь переддвер'л; гpe~ 
бень преддверИR. 

Critlcus, а, uш, НРИТlIЧНИЙ, вирішал~:
ний, перела:l1НИЙ; Крllтичесюш; 

решаЮЩllЙ, переЛОМНЬІЙ. . • 
Crocidismus, і, т., ДИВ. Сагрhоlоgш. 
Crocus, і, т., шафран; шафран. 
Crota phus, і, т., висон; впсок. 
Сгоир, нруп, гостре sапалення гор-

тані; І-\РУП, остр?е воспалеНl1() 
гортанио 



~~ouposus 

Crouposus, в, uш, НРУПОЗНИЙ; НРУ
позньrЙ. 

Сгuсіаtпs, 8, UШ, схрещений; снре· 
щенньrЙ. 

Сгпсіfогшіs, e~ хрестоподібний; нре
СТО06раЗНЬJt1. 

Crurfus, в, ПШ, нестиглий, сирий, 
ЖОРСТНI1Й, простий, неочищений; 
незреЛЬІЙ, сы�ой,' жеСТЮІЙ, про
CTOt1, неочищенны� •. 

('ruen1atio, onis, r , сnривавлюваннл; 
ОНрОВ<! вливание. 

-cruentatus. а, uш, снрпвавлений; 
ОІ'ровавлеННЬJЙ. 

-cruelltus, В, uш, нривавий; нрова
FlЬ:Й. 

('гпог, oris, т., нrов'яний згустон; 
НРОВЯНОЙ сгусток . 

.(J. sallgu'" nis, НРОВ на початну осі
дання; кронь в начале свертмва

ния. 

Crus, ris~ п., 1) ГО:\lіЛНrl, ніжна, 2) 6ї ч
ні частнн стрем'пчна і верхнього 
нінця з:шрутна (llе1іх); 1) голень, 
вожна, 2\ 60nОВЬІе части стремяч
на и веРХllего нонца завитна 

(Ьеliх) . 
.(J. іпtегшеtlіпm, середня ніжна; сред

няя ножна. 

с. laterrile, .'lатералыla ніжна; ла
тераЛhная ножна . 

.с. later аlе diapllragmj tis, бонова ніж
на дїаФ!JаГl\lИ; бонован НОЖl\а 
диафрагмw. 

с. шеdіrilе, внутрішня ніжн-а; вну
тренняя ножка. 

с. шеtlі <їlе dіар11гаgша tis, середня 
ніжН"а діnфvагми; сре~нля 1l0ііша 
диuфrагмы�. 

Сгига, пт. п. рІ., ніНШI1; иожrш. 
с. \:litortdis, ніжии нлігора; ІЮііШИ 

І\литора. 

-Cruralis, е. гоміm-ювий; голенІІы�1.. 
CfHsta, ае, с., струп. нірна; струн, 

J-Ю!JЮІ. 

-С. іпrl;J.ІШШltогіа s. phlogist~ca, по
верхнеНI~Л щі.'lI>IIIIЙ іl-\UВТИЙ шар 
I'РОI3 'нного dl"YCTHa, ОСООЛl1110 Прll 
S;Ш::jленні; веРХІІІІІІ :1-\~.lTыl1 ІІЛОТ' 
НЬ/11 СЛUJ1 спеРНУUШСl1ся lЧ~Сі')И, 
особенно n fJll НОСll::ілеНIJН. 

с. lal'tea, Ї:\1І1етигінозна еизема об
личчн У не:-,ІОНЛЯТ, власне, ~ІОЛОLІ-
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на нірна: импетигинозная Зl-шема 
шruа У ГРУДНЬІХ детей, собственно, 
молочная норна. 

Сгих, crucis, (., хрест, МУНИ, стра. 
ЖЩ1Ннн; нрест, МУНИ, страдания. 

Cryacsthcsia, ае, с., крісстезія, особ
лива чутливість дО ХОЛОДУ; нрие
стезия, особенная чувствитель
ность н ХОЛОДУ. 

Сгутоtllегаріа, ае, С. =Cryotherapia, 
ае, с., нріотералія, лікування хо
ЛОДОМ; нрпотералия, лечение хо

ЛО;lОМ. 

Cryosc(lpia, ае, С., нrіоснопія, визна
чення ТОЧЮІ замерзання; НРИОСНО

пия, определение точни замер

зания. 

Cryptae, агuш, с., нрипти, слизові 
залози; НРИI1ТЬІ, слпзистыIe же
л€аЬ/. 

Cryptaesthesia, ае, с., нриптестезія; 
нриптзстезия. 

Cryptocrpl1 а lus, і, ш .• впродлипіс:гь
відсутність голови; уродство -
отсутствие голоu~. _ 

Cryptococcus xantllOgen 1 спs, гаданий 
з6ул.нин іІ;ОВТОЇ гарлчю.; пред
полагаемыlй воз6удитель желтой 
лихорадни. 

Cryptogr>nes, is, нрпптогеннпЙ. неві
домого ПОХОДіI-\€ННЯ; нриптоген" 

НЬ/Й. неизвестного лrОl1схождения. 
СI·урtОl'llthііlшus і, ш., нрипто-

фтальм. виродливіСТL-замість по
гіl, суцільна шніра; нрипто
фтальм, уродство - сплошнал но
жа вместо век. 

Сгіl'tnгсhіsшus, і, ш., нрипторхізм, 
відсутність одного ~бо двох л€чок 
в мошонці; НРІІПТОРХИЗМ. vTCYT* 
СТВllе одного или ДВУХ Яl1чен в 
мошонне. 

Criptus, а, uш, прихований; снрЬІ
тыl •. 

CrystallTnus, 9, пт, нристалїчний, 
ЛРОЗОР1l1 лк I,РlІстал; кристал
JIIІ'ІССJШЙ, IІрозраЧНЬ111 нан нри
сталД. 

Crystullisatio, _і5пі~, с., НРllсталізація; 
ЩН1СТ:1ллиза ция. 

CrystalliS<I tus, 3, и:-:І, нrисталізова
ний; нfJ lJ ста.lлиз0ваIlны� •. 

Crystallus, і, (., НРИСТi:lЛ; нристалл. 



CubaDS 107 

Cu1Jans, ntis, лежачий, хворий; ле
жащий, больной. 

СиЬ!сиlиш, і, П., кімната; комната. 
СПЬ1сus, а, иll1, К)'бічний; кубиче

СКИЙ. 

сuы1пs,' і, т., лікоть; локоть. 
С •. valgus, аномалія, при яній плече 

1. передпліччя утворюють нут, 
вщкритий назовні та всередину; 
аномалия, при которой плечо и 
предплечье образуют угол, от

J~Р..!'І:ЬІЙ нпружу и внутрь. 
сиы�i alls, е, .ТJінтьовиЙ; лої\тевоЙ. 
CubJideus, а, LlШ=СUЬОldеs, is, НУ

боподібний; куБОВИДНЬІЙ. 
CLlbLlS,_~, т., нуб; нуб. 
CUCUll<irlS (musculus) s. tгареzїпs, 

зозулячий або" трапецісвидний 
м 'нз; кукушечная или трапецие
видн::!я мы�ца •. 

Cucumerinus, а, LlШ, огірковий; огу
реЧНЬІЙ. 

Cuciirn!s, ёгіs, ш., огірок; огурец. 
СнсигЬНа, ае, С. = СисигЬНиlа, ае, 

і., 1) гарбуз, 2) кровососна банка; 
1) тьшва, 2) кровососная банна. 

Cucurbitatio, onis, і., приставлення 
б,анок; приставление банок. 

Сиlсі іа, ае, С., матрац; тюфяк, ма
трац. 

Сиlех, lcїS, ш., куленс, вид комара; 
ку_лекс, вид номара. 

Culieidae, 81'иm, С., f:їзні ВlIДИ ко
марів; r:а:;личныle Биды 1\ома

p<JB. 
Culiniiris, е, нулінарний, кухонний; 

КУЛІIН~рНЬІЙ, поваренныl... 
Сulшеп, lnis, П., верх, BepxlВHa; 

верх, вершина. 
Culta, ае, С., нукса; культя. 
Culter, tri, т., ніж; нож. 
СиНіУо, <їге, вирощувати, виростити; 

вы�ащllвать,' вы�астить •. 
CuItura, ае, С., 1) культура, 2) штуч

ний розплід бактерій; 1) нуль
ту ра, 2) IlСКУССТl3енная раз водна 

бантериЙ. 
Сиm І, гзцсs. з аЬ1.), 3~ с. 
СuшulULіu, оліs, С., наГІ:Оl\lаДiRСННЯ; 

на "ё.lll ЛlІвание. 
Сuшulut]уus, а, пm, l!::Ігго~.1аі1ЖСНIfl1, 

НClJ;ОJJИЧ~НIІЙ; НCll\ОllJl\,.!,НL.й. 11..1-

грш.юждlшІы •• 

СнгіНог acgrotorum 

Сuшп]п~, і, т., КУПl\а, нупа; КУЧI\а, 
груда. 

С. оорl)( rus s. prolig(\'rus, яйцевий 
ГОI_60К на внутr.ішніЙ стінні Гра
афова пухирця, в Лl-ІОму містить
ся яйце; лі1цепой буго[ок ІІа ВНУ
Тf:енней стен не Граафова П.УЗЬJ рь
ка, в НОТОРОI\l помещается яЙцо. 

Cune~tus, а, иm, що має НЛИIl; снаб
женнь;й КЛИНОМ: 

Cuneifol'mis, е, илиноподібний; нли-
НОВИДНЬІЙ. 

Cuneus, і, т., К';ШН; КЛИl-l. 
Сппппs, і, т., нлітор; нлитор. 
Cupedia, ае, (., цунрова ФорМ:t; са-

х~rная форма. 
Спріditаs, а tis, Г., пгпстрас'Гь, бажан

ня, потяг; страс'Гь, желание~ 

С. tпssепdі, потяг до кашлю; позыв. 
на нашель. 

СПРldus, а, пш, бажаючий, жагучий; 
жєлающиЙ. страС'ГНЬІЙ. 

СПРI'uт, і, П., мідь; медь. 
С. sulfпг1 сuш, купо(:ос, сірчанонисл'l 

мідь; нупорос, сернонислая r.leAb. 
Сuрпlа, ае, (., ку60И, барило, КУПОЛ, 

силепіюія; кубон, боченок, КУПОЛ. 
свод. 

с. рlеигае, плевральний нупол, верх
ній відділ плеврального мішиа; 
плєвраЛЬНЬІЙ и)'пол, верхний ОТ
дел плеврального мешка. 

Сuрulifогшіs, е, чашоподібний; чаше
DИДНЬJЙ. 

Сига, ае, С., піилування, опіна, до
гляд; попечсние, забота, уход. 

Curabllls, е, виліlІОВНИЙ, вигойний. 
гойний; излечимь:Й. 

Curans, antis (mcdicus), лікуючий 
(J1іиар); ПОЛL3УЮЩИЙ (Вf:ач). 

Сигаге, иураре, сильна о'Грута; нура

ре, СИЛЬНЬІЙ яд. 
СuгагlЛ1.:m, ї, П., нурагшн; Н'урарин. 
(игаНо, onis, f., лінування; лечение, 

ПОJ1ьзование. 

СигаІ] п>s, а, uш, лікувальний; ле-
Чt БIiЬ;Й. 

Cu6itor, oris, т., куратор. ДОГJШ
даЮЧIІЙ XBO~OГO; нуратор, наблю
ЩJЮЩИЙ аа больвь:м. 

Сиг;:ЇІl,Г асgтоtогuш, лінар, догля
Д<1ЮЧI1Ї1 Xl20P1X; врач, наблюдаю
Щlіlї за БолLны�ІІ.. 
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Curatrix, trlcis, f., доглл,J;алыllця;; 
наДС"'ОТРЩІІца. 

с. асgГБГПШ, наглл;:з:а'lка, доглядаЛJ,
НlJЦЯ хворпх, сп;::r,іЛІ-\а; Ha,:.(C~!OTp

ЩІ1ца, сиделка. 

Сиго, ~гe, ліКУl3ати, пікл.УваТIlСЯ; 
лечить, заБОТIІТЬСЯ. 

Сurгісulшп vitae, ГlШТТЄПІІС, шлях 
життя; Ж!1знеОПІІсанпе, путь ЖIIЗ

ни. 

Спгsнs, пs, т., течія; течение. 
V. шогЬі, перебіг, історія Хl30робн; 

течение, IІСТОрИЯ БОЛ8ЗНИ. 
Спгvаtuга, ае, і., КРIІВІІна, ВІІКРИВ

лення, вигин; НРlІвизна, ІІСНРІІ

вленне, 8ЬІгиб. 
с. ventrictlli шаіог, тіпог, велина, 

r.tала НРИ811на шлунна; большая, 
r.tалая НРИВ!1зна желуДІ-Ш. 

CtlrvtlS, 3, нт, НРIlВIІі1, ВШ-\Рllвленшї:; 
Н:рИ80Й, IІснривленнЬНI. 

Cuspi(l~ti, огнш, т. рІ., інли, очні 
зубr1' КЛЬШИ, глазныle зуБЬІ. 

f'tlspidl1ttls, а, tlЮ, загострений; за
остр_енныl •. 

Спsріs, idis, [., вістря, зубець; острие, 
зубец. 

с. aoter!or, передня стулна; перед
няя створна. 

с. mеdііПіs s. septalis, внутрішня, 
середня стулна; внутренняя, сред

няя створна. 

_ с. теді aIis уаlуиlае tricuspid;'.ilis, 
внутрішня стулна трпстулкового 
нлапана; внутренняя створна 

трехстворчатого нлапана. 

с. posterior, аадня стулна; задняя 
створна. 

Custodi:1, ае, f., нагляд, охорона; 
надзор, охрана. 

Cufal1eus, :1, ПШ, шкірний; НОЖНЬІ1Ї. 
Сutіспlа, ае, і., шнірка; ножица. 
Cutireactio, onis, і:, шкірна реанція; 

ножная реакция. 

Cutis, i~ і., ШІ-\іра; ножа. 
с. al1serina, гусяча шкіра; гуспная 

кожа. 

С. laxfl, в'яла ШІ-\іра; дряблая ножа. 
с. шагшог~tа, иармурова шніра; 

мра~!Орная ножа. 

с. vcrticis gyriita, складчаста шніра 
на Ti~1 'ї та поти.;шці; снладчатая 
lюа~а на Te~ICНlI 11 затыlІ{е •. 
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Cf31H~lla, ае, і., СШІЯJ-\; СШІЛН. 
(')'aneus, а, ШП, СIIШЙ, СIJШОШНllіі, 

посиніЛJlЙ; CllНlliJ, сІIнюшны�ї,' по
СJlневшиЙ. 

Cyanї(lrosis, iS, r., mІДілення СШНОШ
ного поту; ПЬІДС.ТJСlше синюшного 

пота. 

Суапоdсгшіа, ае, і., СIlНЮІшнj' за
барвлення шніРIІ; синюшна я . 01і
расна кожи. 

Cyannpatia, ае, і., загальна спнюха, 
особливо при природжених ,,'оро
І,ах серця: общая синюха, особt-ННо 
при врожденны1x пороках сердца. 

Cyal1opsia, ае, (., стан зору, ноли 
все здається снні:'.l; состояние 
зрения, при HOTOrO:'.1 все нажетсл 
онrашеННЬJМ в синий ивет .. 

Cyanosis, is, (., ціаноз, синюха,: си
нюшність; цианоз, СІІнюха,СИНЮШ
ность. 

Cyanosus, а, нт, uіанотичний, СН
. нюшніllї; циаНОТИЧНЬІЙ, СИНЮШ
НЬІЙ. 

CyanotТCHS, а, ню, синюшний; сп
НЮШНЬІЙ. 

СусlепсерЬаlіа, ае, С., виродливість, 
нали обпдвj півкулі веЛlfНОГО МО3-
ну алиті підновоподібно; урод
ство, при НОТОРО!\l оСа полушария 
большого мозга' СЛИТЬІ подново
О_бразно. 

CycI1CHS, а, ош, КРУГОВ;ІЙ, перїодич
н_ий; ~руговой, периодичесний. 

Cyclitis, t1dis, і., цпнліт, аапалення 
війнового тіла; цинлит, воспале
ние ресничного тела. 

Cyclodialysis, is, С., відділення вій
нового тіла від внутрішнього нраю 
РОГОВІ-щі й снлерп; отделение рес
ничного тела от внутреннего края 

роговицЬІ и снлерЬІ. 

Cycloductio, onis, С., повертання оч
ного яблука коси~ м'язом; по
вораЧJш:шие глазного я6.r.она НО
сой мы�цей •. 

Cyclokeratl tis, t~ dis, і., запалення 
рогівки і війнового тіла; воспа
ление РОГОВИЦЬІ II реСlll1ЧНОГО те

ла. 

Cyclopllrenia, ае, і., манїаІ'\аЛрНО-ДС
преСllВНlIЙ ПСИХ03; ~taНlIанально
депрессllвныl~ психоз. 
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Суеl0ріа, ~e, і. = Cyclops, opis, т., 
ц.инлоП1Я, ОДНООI\Їсть (ВIІРОДЮІ
ВІсть); ЦИЮlОІІІІЯ, одноглазие 
(уродство). 

c.yclople~ia, ае, і., параліч м'яза, 
що керує а.кО:\!Qдацією она; пара
лич МЬІШЦЬІ, ведающей аююмо
дацией глаза. 

СУСl0sраsшus, і, т.,. спазма ано"ю
Д~~Lії через ,постійне скорочення 
Вlикового 1\1 яза; спаЗ~l а.кко.,ю
дации вследствие постоянного со-

.' нращеНl1Я реСНIIЧНОЙ мьrШЦЬІ. 
Cyclothrmia, ае, С., легна форма бо

жеРІЛЛЯ, коли пригнічений на

стрій чергується з підвищеним; 
легкзя фОР:\1а душе13НОГО рас
стройства, ногда С:'ІlеНRЮТСЯ по
данленное 11 возб)'жденное на
строения. 

Сусlпs, і, т., ноло; нруг. 
СуlilНlгагtllгбsіs, Is, {., циліндрпчний 
. СУГJ10б; Цl1линдрпчеСЮIІЇ сустав . 

. Cylindr1 eus, а, Шll, циліНДРIlчнш1; 
ЦИЛИ/lДричеснш1. _ 

Суliшlгоіdеus, а, ПШ:::-: Суliпdгоіdеs, 
is, циліНДРОflодіБНlIl'І; ЦІІЛ11НДРО
подоБны� •. 

Суlilldгбпш, а ti-" п., еН;ІО- чи перп
теліОillа, ВI1Д ~НІгіосарко:\ш; ::)([;:(0-
ИЛИ перитеЛIІОМ3, ВIlД ангиосар

НОМЬІ. 

СппЬа, ае, (., заГЛJІбпна між erus llе-
. Неї..; et antlleI1eis вушного за-

НРу'тка: углубл~нне между erus 
llClicis et antlH~licis ушной рано

. шlныl. 

CYl101Y:'isa, ае, С. =Супоsраsшus, і, f., 
СУ;1.0рога щіЧIІИХ м'язів; судорога 
щеЧНЬІХ ~lЬІШЦ. 

Супогсхіа, ае, {., ПОПЧИЙ апеТІІТ; вол
чий сшпеТlfТ. 

CypllOSis, is, {., ВІШрlІвлення _хребта 
вперед 3 утпореННRМ гороа; нс

нриплснне позвоночного ст_ол ба 
впсред С образопаНlIем гороа. 

Спtошеtгuш, і, п., ПРIlлад ДЛЯ ВП
. значення фОрШІ грудної l)ліпш; 
~IlРlJбор ДЛЯ опрсделеНІІЯ фор-

!\ІЬІ ГРУДIlоІ1 ЮІетни. 
Cysta, ас, і., н:іста; НІІста. 
t': согр ris lutei, Еіста ЖОDТОГО ті.'Іа; 

Ішета желтогО тепа. 

С ys tо;ніенuщ:\ 

С. follicularis, illішеЧІ~упата ніста; 
мешотчатая Еиста. 

с. унІПlе, кіста ВУЛЬБИ; НlІста ВУЛЬПЬІ. 
Cystalgia, ае, f., невралгічншї біш. 

у міхурі; нспраЛГllчес!,зл боль в 
П}'ЗЬІре-. 

Cystectnsia, ае, і., ЦIlстектазіп, ГОЗ
Шllрення сечового міхура; ЦIIСТСІ,
тазпя, раСШllреІше мочевого пу

зьrря. 

Cystectolllia, ае, f., цистеКТОi\lія, ви
да.ТJення жовчного або сечового 
illіхура; цистеНТО:ШIR, удалсние 
желчного ИЛИ l\ючевого ПУЗЬІрЯ. 

Суstепс('рhаliа, ае, С., ВИЩІІІU1 ступінь 
природженої гідгоцефалїї, часто 
3 атгофіпо черепного снлепіння; 
вьrсшая степень ВI.ІОждеНlІОі1 ГИД
роцефаЛIlИ, часто С аТРОфlIеі1 че
репного свода. 

Cysticercus, 1, ш., ПУХlIрчаСТІІЙ глист; 
ПУЗЬІрчатая ГЛlIста. 

Cysticolitllcctolllia, ас, і., оперативне 
ПllдаЛСIIНЯ каIllінців із жопчного 
міхура; Оllеративное удалеНlIе 
Ka~lНel1 ІІЗ жеЛЧIlОГО пузьrря. 

Суstісоггlшрlliа, ае, f., шов I\Ііхуро
пої ПРОТОІ\П; шов ПУЗЬІРНОГО про
тона. 

Cyst1 cus, а, uш, налеЖІШЙ.до l\lїXY
ра; ОТНОСЯЩllilся н пузьrрю,. 

Cystis, is, {., ніста, пухир, l\tішок; 
Ішста-, пузы�ь,' !\tешон. . 

с. Іеllеа, ЖОВЧШІЙ міхур; желчны�й 
l\tешон. 

Cyst 1ti8, tl dis, {., ЦIlСТИТ, запаленнп 
се<IОВОГО ~Iixypa; ЦІІСТИТ, воспа-. 
ленне М9чеlЮГО пузы�я •. 

с. соШ vesicue вгіпагіае, запалення 
шшїЮl сечопого !\!їхура; воспале
Нllе шеїши мочсвого llузы�я •. 

с. gапgгасп6sа, гангреНОЗНIlїl ЦИСТIlТ; 
га 1\ r рен оз ныl1 ЦІІСТИТ. 

С. ruешЬгаП:lсеа, lІереТllllчастшl цп
СТІП; переПОllчатьr й ЦIlСТIІТ. 

с. llollttl,Їris, вузлуваТl1й цистпт; уз
ловаты1ї ЦIlСТl1Т. 

('. LllcerJta, lшраЗlЮlllIl1 ЦIlСТI1Т; яз
всIІныl1 ЦIlСТИТ. 

Суst.оаdеIlОШ:l; і.і tis, і., опух 3 ново
утвореної ааЛОЗI1СТОЇ П\аI\ШШ; 
опухоль ІІЗ 1I0вооGраЗО13аНllоіі жс
:JсзистоІ1 ·тнани. 



суяtосёІе 

CystocёIc, св, С., грижа сечоrого 
міхура; грЬІЖЗ МОЧСЕОГО ПУ;ЗЬІрп. 

CystoclysiA, is, СО, IЗЛllВ<lНlШ РІДИНИ 
В С,'lОlшіі ~Iixyp; ІЗЛl1напие іЮІД
КОСТІ' _ В М o'lqBoii ПУЗЬІРЬ. 

Cystocolli tis, t1 dis, {., З<lпапспшr 
ШІ ПЮІ сечового 1lіхура; І.ІОсна
ле нпе Ш?ЙКИ мочевого ПУ3f:,ІРЯ. 

Cystodynia, ае і., б;ль у сеЧОJОо\IУ 
1(:"'<урі; боль в мочзвом пуJы�J •. 

Cystoiclum і, n.. злиття кількох 
кіст; слияние нескольких кист. 

Cystolithi<isis, ів, С., ЦИСТJлі гізз. на
мінці се'lОВОГО міхура; Ц/IСТО.1И
тиаз, на:-.1НИ моченого пузыlп •. 

Cystoma, а tis, п. міl1lечкуватиfi 
опух; меШОТ'Іаті'1Я опухоль. 

С. оуагіі, кіста Л~Ч'lика; ЮІста лич
ника. 

С. рарШсіге serosllm, сосо'шовосероз
ний міШСЧI\УВ<lТИЙ опух; сосоч
новосерозная МСШОТ'lатая оп у

холь. 

С. ргоНfегп:n glanduliire p~eul1omuci
nosum, ростуча залозиста псевдо
МУЦИНОЗllа цистом!); растущая же

лсзистая псеВДОМУЦllнознал ци

стома. 

Cyst:}myxoma, аОв. По, міНСО'1а, вмі
ЩУlOча ,.;істи; МИКСО)lа, содержа
щая І\ИСТЬІ. 

.D. (снор. на рец. da, detur, dentur), 
даJ1, нехай буде дано; дай, пусть 
будет даllО. 

Dacryo-, С.,}I,ОЗО-; _ слезо-. 
DacryoalJenj tis, tidis, (., запалення 

сл і1110 ї 'залози; воспаЛСl1ие слез
ной желеЗЬІ. 

D&layago'~us, а, uш, сльозогіllниfi; 
слезого І ны •. 

DacryuCjst1 Нв, t1 dis, (., да КііОЦИСТl1Т, 
З<іll;)лення сліЗl:ОГО мішка; даnрио
ЦI1СТИ Г, воспаленне слезного 

меШI\ё:l. 

Dacryolithus, І, mо,данріоліт, слізний 
на м і ІІІ, 11.а "РИОЛИТ, сл8зны�'· кас.!СtlЬ. 

DаСГ)'ОI'I.бsіs, ів, і., даН}lіоптоз; да
ЩНluil гоа 
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Cystopexia, ае, [., цпстопенсія, при
шивання сечового міхура до пе
редньої черевної стіННIІ; цисто
пенсия, ПРНШ!Івание мочевого пу

зьrря Н передней брюшной стенне. 
Cystoplegia, ае, С., цистоллегія, пара

лі', сечового міхура; цистоплегия, 
паралич мочевого пуаьrря. 

Cystoscopia, ае, С., цистоскопія, огляд. 
порожншш сечового міхура; ци
СТОСnОПИЯ, осмотр полости МО(Іе

вого ПУЗЬІРЯ. 

CystoApasIllus, і, т., цнстоспазма. 
спазма сечового міху ра; цисто
спазм, спазм мочевого пузыlя •. 

Cystostomia, ае, (., ЦИСТОСТО~lія, штуq
на фістула сеЧОRОГО міхура; ци
СТОСТОМИЯ, искусственная фистула 
мочевого пузыя •. 

С. suprapubIca, надлобнова ф:стула 
сечового міхура; надлобновЬІЙ 
СВИЩ мочевого пузьrря. 

Cytasa.! ае, (., див .. Сошрlетепtпт. 
Cytolisj пшп, суtоtохіllШП, і, П., речо- . 

вина сироватки нрові. щО ВИІШИ
нав розпад певних клітин відпо
відного органу; вещество c.ьrвo
ротки прОВИ, вы�ьrвающееe распад 

определенIlыlx клеТО1-\ данного ор

гана. 

Cytus, і, т., нлітина; клетка. 

DacryorrI1oe:l" ае, С. = Lacrima.tio, 
опів, С •• сльозотеча; слезотечение. 

Dacryostagma, atis, По = Dacryosta
gon, і, По, СЛЬОЗ0теча нраПЛЯl\/И; 
слезотечение по ЮШЛЯМ. 

Dacryosyrinx,lngis, С., слізна фісту
ла; слеЗНЬІЙ свищ. 

Dacryuria, ае. С., мимовільне сечо
пусnзння n і;1. час плачу, СІ ри їсте
рі і; неп рои:звольное иочеИСI1УС
нание по вре~1Я плача, при псте о 

рии. 

D::.ctylagra, ае, (., біль подагричllC r:> 
характеру у пальцпх: боль подi.lГ
РИ'Іеского xapaKTepd в пальцах. 

Dactylethra, ае, І., рукавична; пер
чаТ1-\а. 



DасtуIltіз 

Dactylltis, ttdis, f., дантиліт, запа
лення пальця; дантилнт, воспале
нне пальца. 

Dactylocampsis, і, І., винривлеНІІЯ 
пальціEr; иснривление пальцев. 

Dactylologia, ае, f., вивчення роз
мови глухонімих за ДOlIOMOГO~O 
жестів та рухів пальців; изуче
ние разговора глухонеМЬІХ при по

мощи жестов и ДВИЖ8ІШІІ паль
цев. 

Dасtуlоgгашша, atis, п., даl-ПИЛО
.. рама; дантилограмма. 

Dactylogryposis, is, f., викривлення 
пальців рун і ніг; ИСІ\ривление 
пальцев рун и ног. 

Dactylol у sis sр,шtап('а, самовільне 
відпадання пальців; самопроиз
вольное отпадение пальцев. 

Dactylomcgalia, ае, f., гіпертрофія 
пальців рун або ніг; гипертрофия 
паЛhцев рун или НОГ. 

Dactylophasia, ае, f., «розмова» глухо
німих за ДОПОМОГОЮ пальнів ~ 
«разговор» глухоне:-'lЬІХ с ПОМОЩЬЮ 

пальцев. 

Dactylosc()pia, ае, f., дактилоскопія, 
винористання відбl1тнів сосочно
вих ліній на пальцях. переважно 

в нриміналістиці; дактилоскопия, 
использование отпе'lатнов сосоч

НОВЬІХ линий пальцев, особенно 
в криминалистике. 

Dactylosyrnphysis, is, f., зрощення 
пальців; сращеНlІе пальцев. 

Dactylus, і, т., палець; палец. 
Dасmопоm:шіа, ае, f., біснуваНШl, 

божевілля з перенручеНІ1МИ релі
гійними уявленнями; беСllование, 
с)'масшествие с извращеННЬІМИ ре

лигиозныl\1и предстаплениями. 

Daltonismus, і, ш., дальтонізм, ко
льорова сліпота; дальтонизм, цве

товая слепота. 

D'arsonvalisatio, onis, І., дарсонва
лізація; .ttа-рсонвализация. 

Dartos (tunlca) (гр.), м'язова обо-
лонна яєчна; МЬІшечная об ол очна 
яичка. 

DarvinisIllus, 1, m., дарвінізм; дарви-
низм. 

Dasotherapia, ае, f., лінування у c~c· 
нових лісах з озонованим ПОВІТ-
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рям; лечение в СОСIIОВЬІХ лесах 

с ОЗОНIІРО13аНІІЬШ ВОЗД.УХОМ . 

D30tнra stгаillопіПill, дурман; дур
ман. 

Daucus, І, ш., морнва; ?lЮРНОВh. 
ІО. с. (скор. - conc<1vus duplex), 

ДDОfll,О:ЗГНУТIІІІ; ДООя КОВОГНУТЬІІІ. 
D. сх. (Сlюр.-сопvехus dHplcx), дво

ВЬШУНЛIJі1, ДВООПУНЛIlЙ; ДВОЯl\О
DЬІГНУТhJЙ. 

De (ргаерсз. 3 аыl),' від, з; от, И3. 
Deapta tus, а, uш, неПРl1стосований; 

неп риспособлеюшЙ . 
Dearg. ріІ. (СI\ОР. dear~entantнr рі

Іиlае), ПОСІ.їf3ЛIІТl1 пілюлі; посе
р_ебрить пилюли. 

Debtlis, е, кполий, немічниі1; слаБЬІі1. 
неМОЩНЬІЙ. 

DеЬШtапtіа, іиm, п. рІ. (гешесІіа), 
ослаб.rIюючі засоби; ослаБЛПЮЩllе 
сrедства. 

Delj}: t308, ~tiR, f., н:полість, легн!} 
n рll /,оджене неl~ОУМСТПО; слабость, 
легкое IЗfJОЖДСlІное слабоумие. 

ІО. cordis, слабість серця; слабостІ. 
сердца. 

ІО. sexu~lis, статсоа слабість; поло
пая слабость 

Debilit3otio, оПlS, І., знесилеllНЯ. 
слабість; бессилие, слаGость. 

пеЬіІ to, dre, знеСІ1люваТl1; обесси
·линать. 

DеС3оdепtіо, опі~, с., занепад, norip
шення; упадоН', ухудшение. 

песаІсіпаНо. onis, с., ЗDільнення від 
ваПНЯllИХ солей: освобождение от 
извеСТКОПЬ1Х солей. 

Deca.lyans, antis, .Утворюючий пліш~ 
n РОI1ЗfЮДЛШJ111 ПЛ(>llIЬ. 

Dccalyatio, onis, с., 06';lIlсіння; оБЛЬІ
сение. 

Dесаппнlаtiо, о ПlS, с., видалення 
нанюлі, особливо трахеОТО~lіЧНОl; 

.... удаление І,анюли, особенно трахео
томичесной. 

Decant3otio, опіs, с., денантація ; де
кант,щия. 

Decapitatio, onis, І., обезголовлю
вання плода, анушерсьн:а опера

ція при патологічних родах; обез
главливзние плода, анушерская 

операция· при патологичесних 
родах. 
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DесарsпІаtiо гсппш, ВIJдалення нир-

нової Еапсулп; У;J;алеШlе почечной 
наПСУЛЬJ. 

Decarbonisatio, OJ1is, І., денарбон-і
зація; денарБОНІ1зацпЯ. 

Dссеш, десять; десять: 
Л('сеssіо, onis, f., ві;::J:СТУП, занепад; 

отступление, упадон. 

Л. cordis, нволість серця; С.'Ш.БОСТІJ 
сердца. 

D~ febris, припинення гаРЯЧЮI; пре
нращение ЛІ1хорадни. 

D. sеХП~llis, статева нволість; поло
вая слабость. 

Лесеssus, пs, т., смерть; смерть. 
Лесіdна, ае, f. (тетЬгапа), відпада

юча оболонна маТЮІ; отпадающая 
оболочна матни. 

Dесіdппs, а, ПШ, відпадаЮЧIJЇІ; отпа
дающиЙ. 

DССІШПS, 3, пm, десятий; деСЯТЬІЙ. 
I)eclinatio, onis, f., відхилення; от

нлонение. 

Declil1iitus, а, um=Dicll"Їs, е, схи-
лений, пологий; НаІ1'лонеННЬІЙ, 
отлогиЙ. 

])ссIlуе, is, п., СХІІЛ; относ, снат. 
Dесосtоіпfusпш, і .. П., ВlІва р з іНФУЗОI\1 

(настоІЇНОЮ); отвар с ІІНФУЗОМ (на
стойной). 

Dесосtпm, і, П., ВIJвар; отвар. 
Decollatio, onis, f., обезголовлю

вання; обезглаВJI!ІваН:fе. 
J)ec 510Г, oris, безбарвнпй, безнолір

ний; бесцвеТНЬІЙ. 
Dccol5rans, antis, знебарвлюючий; 

обеСЦl:lечива ющи й. 
Decoloratio, onis, f., знебарвлювання; 

обесцвечивание. 
Dесоlогаtпs, а, иm, знебарвлений; 

обесцвеченныJ •. 
J)ссошрепsаtіо, onis, f., порушення 

НОl\шевсації; нарушение ном ПСН
сации. 

Dес!Нпроsitіо, onis, f., де!іО:\1Позиція, 
рознладання; ДСНО~ШОЗIЩllЯ, раз

.lJожеНllе. 

D('сошргеsSіо, OI1ЇS, І., деНОl\1~ресія, 
Юlєншеннн ТІ!СІ\'у; ДСl\Оl\шреССl1Я, 

У:\lеньшеШlе давления. . 
D~cvorticatio, onis, і., 1} ХРУСТІ';ШЇ 

JlIУМ У грудях від ·тертя плевrп, 
:!) злущуваНlIЯ; 1) ХРУСТnЩIlIЇ 

Def~I'CIl~ 

шум в груди прп ТРЄШШ ПЛЄВРЬJ, 

2} СЛj'щиваНllе. 
Decrementio, onis, [" ::ВlеНШЄНlIЯ; 

умєньшение. 

Dссгешепtпш, і, П., зменшеннл, па
діНlШ; умеНЬШЄШІе, падение. 

DerrepJdus, а, НШ, дряхлш1; дрях
ЛЬJЙ. 

Dccl'cpitatio, OJ1ЇS, [" TriCH; трєсн. 
DССІ'ерitпdо, inis, f" старість; ДРf,Iх

лость. 

Decrep tus, а, пm, старезний; дрях
ЛЬ1Й. 

Dеспыllls,' пs, ш., 1) пролежєнь, 
2} положення хворого; 1) про
лежень, 2) положєние больного. 

D. псlitпs, гострий пролежень; ост

рЬІЙ П ро.rтежень. 

Decurrens, ntis, що СПУСІ1'ається; 
СП,У'снающиі1ся. 

DеСПГSllS mогЬі, перебіг хвороби; 
течение болезни. 

Dеспssаtіо, onis, І., перехрестя; пє
рекрест. 

Dedolatio, onis, f., 1) почуттл нво
лості, 2) ПОСНf іU,У'ваllНЯ снребач
ною; 1) ощущение слабости, 
2) поснребьшаllие снреБНОl\1. 

DellHctio, onis, f., дедунція, відве
дення; дедунцпл, отведение. 

Defaecatio, onis, f., дефенація; дефє
нанJ'fЯ. 

Dеfа(і~)іїіо , onis, f., втома; уста
лость. 

Dеfаtіgаtпs, а, uш, стом.~ІеШIЙ; уста
ЛЬІЙ. 

Defect1 "us, 3, пm, дефентишшй; де
фЄНТИВНЬJЙ. 

Dcrectus, llS, Ш., дсфеl-\Т, вада; де-
фент, недостатон. ' 

D. ilJ1putati onis, неосудність; lIЄВМЄ
ня емость. 

D. infantium, бездітність; бездет-
ность. 

Dеf('шіпаtіо, onis, f., втрата шіпкою 
сенсуClЛЬНОГО почуття; утрата жєн-

ЩПНОі1 ПОJlОІ:ІОГО ч)'вства.· . 
D('fensia, ае, С., охорона; охрана. 
Defcnsorїlls, а, Пll1, оборонний; оборо

н ительныl •. 
Defrrens, ntis, піДПОДЛЧl1Й. відвід .. 

НІ1Й, що віДНОСІІТЬ ; 0~В<?ДRЩІ,1І1, 
относлщиЙ. 
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Defel'clltiiilis, е, ПОВ'Ю'JаНIlЙ з сім'я-
ною протоною . ОТНОСЯЩIlї1Ся Н 
ceMCH-'IO~iY [І ротону . 

Dсfсгепt:іtіs, t< (1is~ (., вапалення сі
'І'ННОЇ ПРОТОНИ; DоспзлеНІІе се:\lен
ного 11 ротока. 

Dеfегvеsсепtiа, ае, (., спnдання тем· 
ператури при гаРЛ'lні; паденпе 
Teill!lepaTypbJ прп ЛlIхораДl-\е 

DеfiЬгіпп tio, опіs, f , віщзлення фіб: 
РННУ; . удаленпе фllБРlІна. 
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Dс!їпіо, іге, визначати; опреде-
лять. 

Definitio, опі8, f., ВІІзна'lеНlіЯ; опре
деление 

D:tПаgгаtіо, опіs, С., згоряння, спа
лення; сгорание, СЖllгание. 

DеПехоs, n" Шll, відхилений; ОТІ·ШО
неННЬІІ1. 

DefJorn,tio, ol1is, f., дефлорація, по
збавлення дівочості. розтління; 
дефлорация, лишение девствен

ности, растление. 

Dсf]uvінш саріllогuш, UШИДІ-\е ви· 
падання волосся; БЬІстрое вьша
дение волос. 

DCf]HXio. oois, С., відтікання; отток. 
DсfогшаП8, I1tis, деформуючий, спот

ВОРЮЮ<{flІЇ; дефор"tНРУЮЩl1і1. обе-
306 раЖІІва ющиЙ. 

Dеfогшаtіо, опі8, f., дефОР;'>tація; 
дефо рмация. 

Dеfогнйtнs, а, НШ. знівечений; пзу-
родоваННЬІЙ. 

Dcform 1 ta8, і1 tis, С., бридкість', спо-
тво рен ня, вп родлив їсть; безо-
бразне, уродливость. 

Deformo, ііге, спотворити; обезо-
бразить ~ 

D~formttatHs, а, НШ, дефор'-'ювзНІШ; 
дефо рмиг;ова ННЬІЙ. . 

Defoncta. ае, f., покіїшиця, неБІЖ-
ЧИЦЯ' ПОlюlїlНlца. 

Defunctt;s, і. Ш., покїilНІШ, небіжчин; 
покойнин 

Dcfurfнratio, onis, f., злущування; 
слущивание. . 

Degeneratio, onis, f., дегенераЦІЯ, 
ви родження ; дегенерация, ВЬІ-

РОіНдеliие 
Degenerati vu~, а, ош, дегенератив-

НИЙ. ВЩЮПНІІЙ; дегенераТИВНЬІЙ, 
вы�оіндающийся.. • 

Drl ігі IІIll ІJеSlIltогіШll 

Dеgепегііtпs, і, т., дегенерат, ВП
fЮ;l,ОН; дегенерат, Ізы�одон •. 

Degellrro, ilre, вироджуватись; ВЬІ
РОЖ;тl.зться. 

Deglabf'atio, ol1is, f .. облисіння; об
ЛІ,lсеНllе. 

Dеglt1tіПfitіо, orнs, f. = De~tlltHio, 
опіs, f, новтання: глотаНllе 

Degf':Htatio, опіs, [., деградаuія. за
неш!д, Ilогірш.IНIІЯ: дегра.:з.ашш. 
.Упадон, 'ухул.шеНl1е. 

DеgІ·ПSS(Jtог. (гi~, т елеІ{ТРИЧНИЙ 
ПРІ1.ГJClД для лjl\УR~Н\lЯ '·ЛrJ..1ності; 
~.1СЕтричеСI':;IIJI 11 Рl1бор для лече
НІIЯ П'ЧНОСПІ. 

DеllіSСl'пііП, зе, f., РОЗН(\ЛЮR~ННЯ, 
П І,остір ~liiH суглоfiОВІ1МI1 IlОперх
!lЯМІI двох ністон: r)аСI)<1v'lI,ів~ние, 

простраllСПЮ меilЦУ суст::шнш\tll 

повеРХНОСП11\IИ двух ностей .. 
Deiectio, OHi~, f., I3I1IШД(1ННЯ, t->ЯКV

ляція; вьlБг~сып)нllе.. ~fI"УЛЯUI1Я. 
Dеїрrtіопеs, tJШ, рІ .. 110Н1IДLІШ~ ОТ

_бр. С;,І. 

DеіПflе (ad,,'erb.), потім; потом. 
Dеlепіl11епtа, 6гllШ, n р1. (геmРСііа). 

пом 'ЯІ,:;шувальні ~асоби; смяг-
Ч(1ющие средстпа. 

Deletus. :1, ПШ, 1101\lерлшї; У1\lеРШIІЙ. 
DeHciї tus, а, um. делі r-;атниl1, чулий, 

ЧУТЛИВИЙ; делин<lтныІ,' ЧУТНИЙ. 
Deligatio. бпі8. f = Deli~atura, ае, 

f., llерев'язування рани або оере
різ:}ноі сущши; перевязывниеe 

раНЬІ или IJеререзаШlOгt:· сосуда. 

Delimatio, nnis, f., віДПІ1ЛЮRання; 
ОТІшлипание. 

Dеliquіuш, і, П., 3JIПJ\3ННЯ; исчеза· 

ние. 

п. !шіші, непритомність; обморон. 
Delirans, finti8, l\lаячний; бреДЯЩIlЙ. 
Deliratio, Ol1lS, Ш., навіженство; 

сумаСБРО!lСТПО. 
Dеliгіuш, і, п., делірій, маячення, 

марення; 'делирий, бред. 
D. аl~оhоlІснш, біла гарячиа; белая 

горячкй.. 

D. аsthеПlСUШ, марення від висна
ження;_брf'Д от истощения. 

D. depressivum, пригнічуюче ма-
рення: угнетающий бред. 

D. dеsнltогішп, перемінне марення; 
измеНЧІШЬ1Й бред. 



DeliI'j Ш11 е collnpso 

n, с collapso, _ J!.!Ш. D. a,tllell1'culll. 
D. cpilcpt 1 СШl1, епі.1СПТІІЧllе марення; 

3ПІІЛеl1ТIlчеСІШй бред. _ 
D. ех іванНі опе ДІІІ3. D. nstll(~Il' снш. 
D. {е l)г llе, га РI1Ч1--\ОІ3е ill::t рення; ЛІІ

хора;1;ОЧllhlЙ бре;J;. 
D. fiХIIШ, ctil1�-;е illарсння; СТО(r[Шй 

бред. 
Ь. furПНlІнІШll, буйне ;\Іарсння; буй:' 

НЬТ(І бред. 

D. ІШllпсjl1аtОІ'jшu, гаЛЮЦІІНаторне 
І1lаренш!.; гаЛЛJOЩІШ\.ТОРНLТй бред. 

D. шеtаu;)Иснm, l\lарєшня про за-
гальну Юlіну; бре;:І; о всеобще:'ll 
ІІs:о.IСllенrш. 

D. Пll]ss1tапs, ТІІхе :'ІшреПНI1; Тllхпи 
бред. 

D. I1c~a tori ит, ;11[\ рсшш запсречу
ШlllІІЯ; uP~,l отрпщншя. 

Л. ра1іп~'п[}st:СllШ, ~Іі1рСНШІ плут:ш
шт СУ'ІаСlIОГО 3 :'Іl!шуmІ:\l; брс;~ 
С:'ІІСШСНШІ Шlстоmцего с прошед

ІШ·:lI. 

D. РСІ'sсспtіопіs, :lШрСIIІІН переС,Jі
,1УШШIJН; б PCi~ п реС;Ісдоrзашш, 

D. sспsогїіїlс ДІІЕ. D. IlаllllсіпаtогіlllП. 
Н. fохtсшп, :'І!(\.РСІІІІН ПРlI ОТРУGlші; 

Gрєд ПР}І отраВ.1СПlIИ. 
D. {га "'11:1 t~('Шll S. ПСУГОSШП, ТрЮЗ

;llаТIl'ше :llLlРСПШІ (післн операції 
або Ti:ICClIOrO ПОШТ-;О;~fI,еlIШ!); 
траЮНl.ТIІ'lССІ-;ІІli бред (пос.1е 0118-
рЙЦIIlІ шш телєсного ПОВ2-е~дс

нпп). 
D. tГР!lШlS S. pota tОГШll, бj ла гаряч-

1-\<1; белая гор;-rчка. 
Лс1іl'і!1S, n" НПl, ~ІШ[ЧПЬІЙ, гаРЯЧІ{О

ш'і:і; брr;J:О!3r,ТЙ, горпчеЧНЬІЙ. 
Dcllrn, are, ~![\ПЧ!ІПJ, :'Іlарпти; бре

ДПТЬ. 

Dc1itcscclltia, ае, У., нссподіване 
:шш-шеННJl об' GНТПllШIХ оsпак 
хвороби; IICOi-[,llдаппоr, псчезно-,.. 
lJСJJIЮ ОО'ЬСІ,ТШШЬІХ ПРJlзпar,ов 

бо,'] сsпи. 
Dt>lot.'atio, onis, f., З?llіщсппя; СМС-

щснне. 

Нсlрllїl1іl1ПШ, і, П., де."lьфінін; дель
фШШН. 

DclpllYS, is, f., '.1<1ТІ;а; матна 
J)t'ltoifletls (musснluз), де,lЬТОВlfднш1 

1'.I'П:1); ;!Є,1I>ТОПIІ;ЩJ.Я ('.IЬІшца). 
lJelllsin, OIJЇS, f., 06:чан IJO'l,YTTiB, 
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ХІІUllе УНВЛСШІЯ хворого, В ЯІЮ:НУ 
(ЮГ0 110 :l1OГl\lIa переr,ОJl(lТІІ; ОU:ШШ 
'іУВСТВ, лоашае yoca-;деНlІе 60.'11>

ного, В НОТОІЮ:lf его I/С.ТїЬ3П р::tзу

боднть. 
Drшпгспtїо, unis, [., де:llаРНJ.ція. 

вjДC'lfЄі-Еувашш іІ,ІШОЇ ТЕаНШIІІ І3і;, 
'.ІСРТВОЇ; де:lІарr-;аЦIrЯ, отграНlIче
ННС Гl\ппоі1 тнанТІ от ;\lCPTDOi1. 

DrШflГСО, ~l'e, ~IСіІ-\УІНJ.ТІІ; граJlІІ-
ЧІІТЬ. 

Drшеп ". Il tis, БОіІ,оrзілr,JШ ІЇ; С;РІа
СШС;t:ШІІЙ, ПО:'lJешаНІ!ЬІН:. 

Drшепtiа, ne, f., ДС:\lеНl!іп, ІІабуте 
lІе;l:ОУИСТВО; деI\ІСНIЩЯ, ІІРlIобре-
ТС'Jlное слаБОУI\fпе. 

D. agitiitn, песпонііі!lе Jlе;(О)':'ІІСТПО; 
G('CllO~;oIIIIoe сл[\60УJ\ше. 

D. apatlll сп, апаТIJ'ше (л 'лле) нсдо
У:--IСТВО; зпаТІІ'!ССJ-\ОС (ЛЯ:1Ос) слаСо-
У;\llIе. _ . 

D. сопg'епіtа, ідіОТl!3\J, nplIp0,liECl!e 
ІІС;Т:ОУ:lІСТЛО; ІІ;Т:ІІОТІІ:ЛІ, ІЗ РОі!ЦС 11' 

lІое слобоумпе. 
D. іПЧlljеs. ДІІВ. D. щ;·Н~tа. 
D. Р:lІ'аІуНса, пара.:ІіТІІЧIІС IIС;.10Y:lI

СТВО, хропі'пшіі lІарао1і!1 OOi�-\С
піЛLНІІХ; пара."lІIТІІ'ІССl\ое caaGo
умпе, ХРОШІЧССІ-:IJіі нара::тич ІІО
;\lєшаННЬІХ. 

п. рnгаПОJ des, ІІС;(ОУ\!С ГІЗО :J :\lаРЄІІ
НЯ'.! пе'-111'1ЧЯ 'ІІІ I1СРСС,'1і;т:уваннн: 
слаGаУ:Шlе С GpC,lO;\1 rзЕ'vlll'ШЯ П.lII 
п реследоваНІІЯ. 

п. рпгесох, неДОУі\[СТІЗО в ;\ІО::ТО;:З:ОМУ 
uіці; с::табоумпе ІЗ C'lІО.'О;Т:О1\1 І30:ЗРн.
сте. 

D. РГЇІШН'їа, первісне HeДOYl\!~TBO; 
первнчное· с.'таБОУ~fJIе. _ 

п. sесшнlnгіа s. COlISHut l"n, ВТО
]Шlше' або остаточне llеДОУJ\fСТІЗО; 
ВТОРІІЧІІое IІЛП 01,0І1чате:1Ь1l0е С.Іа

Gоу~ше. 
D. sепіlis, старече недоумство; стар

чес ное слабоумпе. 
Dell1crsio, onis, f., занурювання; по

гружение. 

Dcmcrsus, а, "ІН, занурений; погр)'
ЖСННЬІЇІ. 

n('lllїПСl'аlisаtіо, ol1is, f., шшсдеППfJ 
:з оргаНЇЗЛIУ :'Іlінсг;аЛЬІІІІХ солей: 
лыn'j1с'1І11сc 11:] oprall113:'11a мш-іеIJа.т: .. ,
'ІІы�x СО.Т)С'й. 



ЛешіJlнtiо 11;) 

Dсшівнtiо, ОШS, і., З:\lеIIШСННП; 
'''мсньшенпе. 

ЛСІ1ІЇББіо, опіs, f., 1І0слаU.:1еннп; ос
,їаGлсние. 

D. ап lші, заuспа,J; настрою; упа;::І,ОІ-1 
духа. 

])el11iSSHS~ :1, НШ, ПРІІгніЧСНІІ1l; УГІІе
TClIHhIlvl, у HЬI,ТJЬIlI. 

D(,lllопstгаtiо, ollis, f., доназ, поr,аз; 
ДОІ,а:J[tТСЛЬСТІЗО, поr.;азьшанпє·. 

Dеllшlсспtіа, інш, п. pl. (l'cl11::dia), 
:bt'ill-\ШУІ3а.-І1>llі засоuп; ;\IЯГЧlпель
НЬЮ средстrза. 

Dсшнlgеl1tіl1, інш, п. рІ. (ГЄl1lесНа), 
засобн JI~l!1 е:\IУЛЬСШ; СРЄ;::І,СТІ3<1. 
II:I~ юrУЛЬСІІЇІ. 

Dспаt,нгаtіо, опіs, f., ;:т,снатурація; 
дснатураUІІЯ. 

DellatHf ЇtHS, а, Шl1, деllатуров:,ншlї; 
дснату рв poBaHHыl •. 

DCIl3 turo, іі ге , донату рува тн; ~~eBa
турировать. 

Dсшlгіtlспs, 3, ПШ, і~срсrзоподіб!lIlЙ; 
др~воnrІдныI.. _ 

Dешll' і tПIl1, і, П., ;:т,еIlI1РПТ, дсреио
ПIІ;щьІі1 паростон; ДСВ;J:РIlТ, дре

І30пlI;J:ны�й оТросток. 
DCllcгyatio, опіБ, f. рІ., ДЄН~РIJаціп, 

розрізання нерва; Дєнсрвацнп, 

l1єререзаНІ1С' нєрва·. 

Dещ;uе s. Dellg'uis, is, і., денге, гостра' 
Х!30ройа пі13ДСННІ1Х l\раїн; денгз, 
острап болсзнь а.;аРЮІХ CTp~H. 

J)cIlїgrati(), i5llis, f., ПО1ІОрНlНIIП; 
п ОЧС І) І ІСНІІЄ. 

пСlIнгнісаНо, onis, f., Аєнітрнфі-
J\t1Ц1Я; ДЄIІІПР!lфlll\J. Ц!lЯ .. 

D.шоt:1tіо, i5uis, [., lІРШIlТl\а; Прll-

ИЄ'ІаНИЄ. 

DCIIS, ~tis, т., зуб;. зу? 
Л. е;! 11 r 11 HS s. а il ~1I1;lГLS, ll{ЛО; ;- 1,.11>11\. 

D. cuspiJ.Їtus, ДІІВ. D. С;1П, nus. 
Л. incisiYllS, різсць; резєц. . 
Л. lactcus s. catlucLlS, s. IlССLl.lпus, 

і\10.10ЧШІll зу6; l\!О.10чньrIІ зуб. 
П. l1lo1,Їris, ОСЛІІІ\l111 нутній зубі 

бо.1ьшо1І �-\ОРСНIlОII зуб. 
Л. lН'асшоlігіS s. ~llCCdlis, ~lаЛlIіі 

нутнії( зУб; l\!а.;lЬШ I';OP~HlIOII зуб. 
П .. snpiclItia~e s. D. serot1nus, зу6 

мудрості: ауб :\IУ~РОСТП. 
D. s. proceSS\lS о(IUlItої(lепs ері-

stropllei, з)'6 'ІІІ ЗУUО13IІДІшіі па· 

J)CIJi Іа t і о 

ГОСТОІ-\ С'llістрофсп; :зуu 11.111 зуuо
В 11 ,1.11 ЬІ 11 OTPOCTOl-\ ЗfШСТРОфСЯ. 

DClltcs JJictlspї\liїti s. l'ra('lllol~res, 
l1єрс;:л.;оріlIl!і ,,!алі зуGп; преДІ;О-
рСIIНЬІС ~Іа.-Jыс зуБЬІ. 

D. РСГil1:1п('пtеs, постi(tllі :зу(іы�; 110-
СТОЯНl) ЬТС ::зУБЬІ. 

DClls1tas~ iїtis,"f., г)"етість, щі.1J,Jlість; 
густота, f).lOTIIOCTb. 

DCllS0, ііl'с=Dспsсо, PI'C~ ЗГУЩЮIl, 
ЗГУСТ)ІТII; СI')їЦQТЬ, CГYCТlIТЬ. 

J)Cl1SHS, а, шо ~ ГУСТ!lй, Ч:1с.ТІI іі; 
Г\"СТО1Ї 'Іас'гы� •. 

Dсп i;~ Ії s, 'е, зуБIlШ!; зуБНОIi. 
DCJltiїtHS, а, нш=D('JltiСlll~tlls,:l~ I1Ш, 

зуG<1.СТIlЙ, зуG1JD.ТIJіі; зубас'шіі, зуб
'10. ТЬІ й. 

D('llti1їcatio, OIlїS, f., ДСIПlltIIЇJ;:lціп; 
ДСІІ 1'11 ФIII\аЦІІЯ. 

DепtifГlСНS, а, 1I1l1,' зуGСЮIJIІСНlІ(I; 
3\' Боот llIстIІтс.11.!lы� •. 

DСllfIПI1Ш, і, п,. ;LCHTIIH, зуСіна рсчо
І3І11lо.; /l;ЄПТІІН, :1\'(';IІОС ВСЩС'СТПО. 

Пепtist (ні\I.), П::ШТІІСТ; дaiIТIICT. 
Dспtіtiо, ollis, f., IlРО}JїзупаН\ІП зу

бів; r:!rюрс~ьшаllllС зубов. 
D. (НШеі lis, Ba;,IO~C IІГОI:,іЗУ13::ШIІЯ зу

бів; ТНіl,єлое проре;зЬШD.І1I1С Clу60В. 
D. Рl'іша, IІСрШС прор~зуваll]jН :зубів; 

llСРПОЄ lIрорсзьшаllllС зу60В. 
J). ~(,CH~1(la, з:.lіllС! З'уuїв; С;\Н~lIа зуБОR. 
D. SCl1ilis, прорі:lУВ:.l\ІНЯ зубів У по

ХІІЛО;\ІУ піці: Il рорсзьшаlIllе зубов 
IJ стаРЧССІ-\О~l возрасте. 

DCl1tura, ае, f., рпд зубів; рпд 
зубов. 

DеIJш1аtіо, ollis f" ;l,єнуд:.щія, Ol-О:ІЮ
паrll1Л, ·огопСIlНН; ;(С'ІІудаПJJП, обml
п';Сllпе, оголешrє. 

DСll\Н]~tus, а, tIlll, Оl'о.lСШIН; 06на-
іІ';сIІны�і.. 

J)CI1Htrititl, ul1is, і., IЗlІСНD.Il;СIl!IЯ lЗід 
погаllОГО ха РIІУ13аIШЯ; IІстощеJll1е 
отп;:юхого IlIlТаІШЯ. 

ЛrlJРI'SОllаliS:1tiо, опіs, f., ;:І,спєрсuна
ліза ціп, 13трата IlC I IYTTH і !lДИ
підуа.1LlІості; деПСГJСОIID..11І~(ЩПН, 

утрата чуоства :ШЧНОСТІІ. 

D('рі~'Шl'IJtаtіо, ouis, f., ~Сllіг~ltЗнта
ніп, 3IlIIІ;аннл IlіПІСIІТУ; ДСl1IІПIСIl
таШІЛ, IІСЧСЗ3Н1ІС ПІІп!снта. 

Псрilаtіо, ol1is, f., ПІІГШВ31lllП ПО· 
~lOcc я; 131І рыD} IIlІС lJO.10C. 
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Dcpilatol'Їa, огнш, п. рІ. (l'Сlllссііа), 
зас0611, щО 3НИЩУЮТЬ ІЗО~JOсся; 
средстпа, УППЧТОіІ-\аЮЩІІе ПОЛОСЬІ. 

D~pilnturiHS, 3, {lШ, депіЛНТОРНIlіі; 
;:J.СПlІЛЯТОРНЬ1l1. 

Dcpletl10ricus, 3, ПП]. зченш,)'ю'шJ1 
IІлет6ру (ПОВIlОН!JЇВ 'я); У;\lєньшаю
ЩlJlI плетору (ПОЛНОНР0811е). 

Depleti(), oBis, І. s. еvзспаtіо, опіs, 
f., 1 \ З:-'lеlJшеНШІ I-\ЇльностЇ ріДI1НІІ 
В оргаIІЇ1:\lі, 2) спорожнювання, 
ШIJlОРОЖIlЮl3ання; 1) умеllьшение 
І-\оли'чества НШДІ-\ОСТІІ в оргаНllзме, 
2) оїорожнеНl1е. 

Di·P;'.· Y.itїO, ОllіБ,' f., псування, по
рушення; порча, lІарушенае. 

DCprЗVdtus, а, uш, зіllсований; нс
II о fJчен НЬІі1:. 

D('prcssio, onis, f., депресія, при
I'НЇ1І~IІНЯ; депрессия, УГllетение. 

Depressivus, а, uш, депресипний, 
l1РІІГllічеНIIJ1; дспреССИI3НЬ1Й, угне
теННЬ1Й. 

Deprcssor, OI'IS, т., депресор·; де
прессор. 

Dеl'геssпs, а, uш, пригнічений; угне
теННЬІЙ. 

Depurantia, іuш, n. рІ. (гem~dia), 
ОЧllсні за.соби; ОЧІ1СТl1теЛЬНЬІе 
средства. 

DepurїHus, а, НШ, очищений; очищен
НЬІЙ. 

DCl':Hlenltis, t.dis, (., запалення ший
них залоз; воспаnеНlIе шеЙНЬІХ 
желез. 

Dcratisatio, onis, f., ЗНl!щення гри
зунів; уничтожение ГРЬІЗУНОВ. 

Dегеl1серltalосёlе, еБ, [., грижа голов
ного мозну; грьшш головного 

l\Іозга. 

Dercl1cephiilus, і, т., ВИРОДО1-\ з малим 
ГОЛОВНI1.\1 1\10З1-\0.\I; У род С мD.лы�M 

rOJJ08HbIM ~lОзгом. 

Derjvans, antis, I3Ї.J:тююшЙ; отвле
наЮt1.ЩЙ. 

Deriv<ll1tia, огшп, n. рІ. (гemcdia), 
ві,1,ТЯЖНЇ засоби; отвленаю,цие 
средства. 

Dt'rivatio, onis, (., деривація, від
ТН Г)'В:І ння; дериваЦIІЯ, о гплече-

11118. 

Dt'I'j\dt\lШ, і, п., ;J:еРlIВD.Т,llо:хї;ще; 
,1~J'Ш~<.lТ, IlljОl1Зllодное. 

Dеl'I1Ш, iItis, n., uшіра; І-\ожа. 
Dсгшаlgіа, ае, f. s. Dсгша.g'га, ае, [., 

дер.\lа.тrгія, БОnЮ'lість ШІ>ірп; дер
l\JалпІЯ, боле311СНlIОСТЬ ІЮlliИ. 

Dеl'lШ1tе:хаJltJ1сша, iItis, n., деР;-'ІаТСI\
ззнте:-.ш, Шl-\ЇрнD. ВНСlІпна; дер~ш
Т3Е3D.НТЮlа, l-\ОlliНСНІ СЬІПЬ. 

DегшаСспs, П. 111]), ШІ·>ірНШ1; І-южю,r(t. 
Dегшпtltis, t;dis, f.,. дерматит, за

палення ШІ~іРIІ; дc'P~IaTIIT, воспа
леНІІС НОЖІ'І. 

D. Ilсгреtifогшіs, xpOI-li'lНe ЗD.па:JСIІ
НЯ ШНЇРИ 3 ПУХІІрЦЮШ, П)"СТ'у
лами та ін. ВI1Сllпами; ХРОНІІ
чеСЕое воспалеЮlе l-\ОЖИ с ПУ3ЬІРЬ

Еа:-.ш, пустулюш ІІ др. выlьша-

JШЯ;\1И. 

D. s!{ізgгарl11са, запалення шні}JІІ 
від подразнення рентгеніВСЬЮІМ 
ПРО:\lінням; ВОСПD.ленпе НОЖИ от 
раздра;І-\СІІІIЯ рентгеНО13СЮІr.ш лу

ча:-.1И. 

Derl11:1tocoptes, t1ш, т., рІ, паразити 
ШІ--ііри, що ВІІНЛlШctЮТЬ свербін
'ня; параЗІІТЬІ І-\ОЖІ!, пь13ывющиеe 
зуд. _ 

Dегшаtоllеtегорlаstіса, ае, С., дерма
тог~теропластина; дерматогетеро

пластина. 

Dегпшtоl, і, П., дерматол; деР~lатол. 
Dегшпtоlоg'іа, ае, f., науна про 

шнірні хвороби; науна о НОЖНЬІХ 
болезнях. 

Dегmаtоша, at1s, n., шніРНIIЙ ОПУХ; 
ножная ОIlУ:ХОЛЬ. 

DегшзtОlllзlзсіа, ае, f., деР:\1аТОl\lаля
ція, РОЗ;\l 'яншення шніри; деР:\1а
ТОillаляция, РD.змягчеНlIе ножи. 

Derll1:1 tош)'с osis, is, [., ГРllбнове шнїр
не заХВОІJЮl3ання; ГРllбновое нож
ное заболевание. 

Dегшаtошуоша, htis, n., деР;-'1ато-
l\lioMa; ДЕ:'Lматомиома. 

Derll1a tОШУОSl tis, tl dis, (., дермато
міозит; дерматомиозит. 

DеПШl.tопеurОSіS, is, f., дермато
невроз, ШІ--іірве захворювання на 
грунті розладу неРВОl30ісистеми; 
дерматоневроз, ножное заболе

ванне на почве расстройства нерв
ной систе~lЬІ. 

D~I'шаtОПI sus, і, т., шнірне захво
рювання; І\Отllое ЗD.бо,,'}сванне. 



пегша topll agi 

Det'шаtорl1аgі, ОГНШ, ш. рІ., шніРОЇiJ,ІІ 
(паразити}; l\ожееДЬІ (параЗIlТЬІ). 

DегшаtорlаstIса, ае, f., деРі\1атопла
сти~а, операція з пересадн:ою 
шю ри; деРі\1атопластш,а, опера

_ ЦIlН С перєсадн:ой иожи. 
Dегшаtоггl1аgіа, ае, f., дерматорагія, 

ЕрІІвавпіі піт; дерматораГIlЯ, І-\РО

ваВЬІЙ пот. 
Dегпшtоsсоріа, ае, f., огляд Шl\іри; 

осмотр н:ожи. 

Dermatosis, is, f., дерматоз, хвороба 
шніри; дерматоз, болезнь ноти. 

Dегшаtоtllсгаріа, ае, f., деРі\1атотера
пія; дерматотерапия. 

Dermectasia, ае, f., дерментазія, 
розтягнення шкіри; дермектаЗIlЯ, 
растяжение ноти. 

-дегmіа, ае, - dеl'Ш ltis, t1 dis, f., 
(В снл. словах), захворювання, 
запалення шкі ри; заболевание, 
воспалеНІІе ноти. 

пегто-(в скл. словах), шнірно-; 
иожно-. 
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Dегшоgгарl1iа, ае, f. = Derll1ogra
р~!їsшнs, і, т., де;):\lОграфіЮl, 
влаСТІІпість Шl\іРІ1 лишати черво
ний слід після проr.едсння по нШ 
паЛhце~: дермографизм, своПство 
ноти оставлять �-\расlІы�й след 
после п ровеДСНІ1Я по ~eil пальцсм. 

Dегmоgгарlйsшus negati,'us, поява 
білої, а не червоної смуги після 
проведешlП пальце:\1 по шніrі ; 
ПОЯJзленпе белой, а не красной' 
полосы после проведеНІШ пальцем 

по ноже. 
D. niger, чорний деР:'llOграфізм; чер-

HЬil~ дермографизм. .0 • 

Dermojdum, і, П., дepMolД, М1ШНО
подібний опух з заРОДl\ОВИМИ 
Шl> і rНIJМИ утвореннями (волосся, 
нігті); деРМОI1Д, мешновидная 
опухоль с зародьlшевыlии кож-
НЬ;і\1И обраЗОВi.lIШЯ:\1И (ВОЛОСЬІ, 
ногти). . . 

Dегшоlуsіs, is, С., віДДІлення шюри 
від нижчелетачогО Ш ІРУ; отделе
ние ноти от НlІжелеЖ<lЩ~ГО С.'lОЯ. 

Dегоdупіа, ае, [., біль У шиї; (0.1Ь 
В шее. 

Dertritis, t~dis, (., запалення саль-
ШІІ-\а; воспалеllІ1е сальника. 

Dcsillyagil1atio 

Del'tropexia, ае, і., ПРПШІшання саль
Нl!на; ПРІІШШЗGНІІе саЛЬНlІка. 

DesarticHlatio, onis, f., ВІІлущування 
суглоба; ВЬІЛущеНllе сустава. 

Desassill1ilatio, Опіs,. f., дсзаСI\і\lілп
ція, втрата здатності заСВОСНIIП; 
дезаССШIІІЛЯЦIIЯ, потеря способ
НОСТІІ ~усвоеНІІЯ. 

Dеsсешеtitіs, tl dis, f., запалення внут
рішньої повсрхні рогіВЮ1 - Дсс
це:\IСТОВОЇ оболонки; ВОСl1аление 
внутрєннеЇІ поверхности рого

ВІЩЬІ - ДесцемеТОВОІ'! оболочки. 
DеsсеlНlепs, ntis, 1) ІlIlзхіДН1IЙ, 2) на

щадок, ПОТОl\10К; 1) НIlСХОДЯЩІ1Й, 
2) потомон. 

DeSCeI1SHS, HS, т., ОПУЩ3НІІЯ; опуще
ние. 

D. оуагіі, опущепнп ЯGчшша; опущс
!ІІІе яичника. 

D. lltrl'i, опущешш I\lаТНlI; Оl1ущеНIlе 
J\lатки. 

Descl'ipt~o, ol1is, f., ОПІІС; описание. 
Descriptj YHS, а, UШ, ОПl1СОВIlїІ; ОПІІ

сательны� •. 
DеSСI1SЇJ)ШSз Но, ol1is, (., дссеНСІ1бі

ліЗD.ція; деССНСІІбшшзаЦІ1Я. 
Deseq \lilibratio, onis, f., ПОРУШСШIfI 

рівноваГІІ; нарушенпе раlЗНО-

uесня. 

Desiccatio, ol1is, f., ВlIсушування; 
ВЬ!СVШІШ<lНlІе. 

Desil1fe"ctio, опіs, f., ДС3IІнфекц:я, 
знезараif\УВD.ШІЯ; дС:ЗИНфСКЦIlЯ, 
06езза rаншваШlе. 

D~sil1fcctor, oris, т., деЗIlнфентор; 
дезннфектор, 

Dеsіпfесt.us, а, шп, знезаражсний; 
06езза ратенны� Й. 

Dеsіl1fiсіепs, elltis, дезинфекціlїнШl; 
деЗІ1НфИЦІІ рующиЙ. 

Dеsіпsесtіо, опіs, f., деЗНІІсснція, 
зншцення комах; ДСЗIШССІЩI1Я, 
VШІчтожеШIС насеl,омыl •. 

Des'il1tegratio, ol1is, f., дезинтег.рація, 
РУІшування взаемногО 3В 'пзну 
окреl\ШХ частин; ДСЗl1нтеграция, 
разрушение взаш1НОЙ СВЯЗlI от
деЛЬНЬІХ частей. 

Desintoxicatio, onis, і., де3IIНТОНСИ
нація: ДСЗІIНТОІ,СІ1ЕаЦllЯ. 

Dеsіпvаn'іl1аtіо, ol1is, f., деЗIrнвагі-
":> • • 

Нація, штучне усунення швао-



DеSllШ 

нації ЮІШОІ,; деЗШlOаГIIШ:ЩlШ, ІІС
І\усствшшое устраlIеНIlе ШІВС1.ГІІ

наЦIIИ ІШШОR. 

Dсsша, atis, п., таСЬ:\Іа; теСЬ:\Іа. 
DСSШОl(luш, ї, п., дес\юїд, ТI1СР;::І.[\ 

фіБРО:\Іа або \ІіО\lЗ; ДЄС:\ЮІІД, твер
JJ:ая фнuро",а IJ:Ш МlІО:\Іа. 

Dеsшнгgїа, ае, f., деС\I,)'ргія, паУЕ<l 
про поп 'ЯЗl-\И; деС:\IУРГІІЛ, наУЕа 
О ПОІ3язках. 

Dcso(}ol'atio, ol1is, і. = Dcso(lorї-
satio, OIJЇS, f., дезодорація, УСУ
нення ОЮРQДУ; дезодораЦІІЛ, УНІІ

чтотенпе дурного запахС1.. 

Dcsorgallїsatio, onis, f., Дсзорганіза
ція; дезорганизаЦІІЯ. 

DespHllIatio, опіs, і., ;шяття пjНI!; 
СНЯТІІС ПСНЬІ. 

DСS(lнашаI\S, пtis, ТО(І, щО ЛУЩIIТЬСП; 
ше.пУШG.ІЦIІЙСЯ. 
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DеsqН:lшаtiо, ()пїs, і., з."1УЩУПС1l1lrп;. 
шслушенпе. 

л. fШ'fНl'асеа, IJIIСЇІ3І,ОВlщне злущен
ня; ОТРУСС13ІІДІІое шеЛУШСШlе. 

D. lашсIlоsа s. D. Il1сшЬг:шасса, 
З.'lУЩУІ3аннн П."1(!СТІJШ"їЮIII; СЛУЩІІ

В!l.ШІС, _шс.лушеIIШЗ ПЖ1СТіШf-\ЮШ. 

Ле~щ наша ti ПІS~ [1, ПІП, ДЄСІ-\13<.ВІаТІІП
ІШt'l; ДCCI,Ba;\laTIlI3l1bll~I, 

D('sqlldШО, ;ll'С, ЛУЩІІТJIСЯ, Іuелуuш
т ІСfI; L:.1УЩІШі.1ТЬСЯ, шеЛУШIlТЬСЯ. 

J)estillatio, uпїs, f., ;J:еСТІІЛПllін, L1ерс
ГО 1ІІ,С1. , J3IШС1.ровупаНlІЯ; деСТІІJ1J1П

ЦllЯ, ПСРСГОJJl,а, l3ьшаРОПЬШШIJIС. 

Destїll,"їtOI', 'Ol'їS, т., ДССТIIЛЯТОР; 
;І;ССТІІЛЛЯТОР· 

DеstШ,ЇfIlS, :1, Шll, ДССТІІ.пьоваНІІі1; 
;.(ССТІІ:І:т роваНIІЬІІЇ: 

Dcstillo, ;"ЇІ'С, ;І;ССТlIлюuаТІІ, IІсрег[\-
НЯТ!І; деСТІІ.l.JIJРОl3<IТJ), IJСРСГО-

ШІТЬ. 

DCStl'Hcti(). ollis. f. ,деСТРУІЩ1П, руіі-
нуваlІІІJI; ДЄСТРУІ\цIІЯ, разрушс-
нне, 

Dеstl'Нl'tlПІS, n, Ull1, ;1;ССТРУІ,ТІІВНІІІЇ, 
РУЇШІІІЦhl,НЙ, руйнупаЛЬІШt'l; дс-
СТРУJ\ГПП~ІЬІ Іі, Р<J.з руІшІтс.Іьны�і.. 

DeStletu(lo, inis, f., пі;:.(І3!JЕ'1IJIІЯ; ОТВЬІ
Е<J.Іше. 

Dctr~(), хі, сtllШ, l-('c, пj;І;Щ:ШТП, ІШ
П13IJТJJ; o'TJ,pJ>l'l't, !3LІПВl1ТЬ, ООНй
РУ;+;ІІТТ). 

Dt\tel'~cIItia, інш, 11. рІ, (t'СП1СЙЇ:1), 
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заСОUІІ, ЩО О'flIІЦ.УЮТЬ повеVХIlIО 
ра 11; средства , ОЧІІЩС1.ЮЩIIО по

перхноеть ран. 

DсtС!'шіl1аtіо, ol1is, І., Dпзнаllення; 
оп ре;1.сленпс. 

Detractio, ollis, f., ЗllЯТТЯ, знї;\lС1.НIІН; 
снятпе, СШI~ІаШІе. 

Dсtгitпs, HS, ш., ДСТРІІТ, ПРОДУІ\Т роз
паду ТJ,ШШН, вісп'яний детрит
матеріа.п ДJІЯ і:\lунізації; ДСТрIlТ, 
продукт распада тнаней, оспен
НЬІЙ деТРIlТ-l\IатеРlIал для ІІj\ШУ
низаЦИІІ. 

DetrHsor. oris, т. (11111SC1.l11.ls), детру
зор, 1\1 'яз, що ШШОІJO/l,нюс ссчовшl 
і\lіхур; дстру:зор, l\Iыllа,' опораіІі
ІІІJI3ающс.1Я :\IQчевой пузы�ь •. 

J)еtШl1('SССJJtіа, a~, f., ЮІсншення 
flРlшух.lості; Уі\IЄlILШСJШ8 прп-
ПУХЛОСТІІ. 

Dен(пораt!Jіа, ас, f., посліДОПН<1 
хпороба; llОСJIС;~ОПс.1ТСЛJ~lІая (іо-
ЛСЗIIЬ. 

Dcyasatio,'uIlїs, f" РУJЇIl}"lЗйШIП НРОВО
llOСІІІІХ СУ,1,ІІН; РС1.сзрушеНІІО щю

пеносны�x сос"дов. 

Dсуаsспl:н'їsаtіо, uUl1is, і., ПРІІПинення 
ЕРОВОlJOСТ3 'I[\ІlНЯ; ІІ jЮf\ращеНIІС 

ІЧJOпоснаБЖСНІІЯ. 
Deyiatio, ollis, f., ;:.(епї,:щін, З:\lіЩСІШП; 

деlшаЦllП, Сl\lСщеншз. 

Dcvil'ginatio~ опіs, f., 110зОаП.;JСlIIІЯ 
ДШО'lОсті; ЛІІ IIJСШJС ~~ег.ст[)еПІІОСТІІ, 

nevitatio, UJJis, f., ухн:](:шm; унлонє
НІІе. 

Dcvol'atio, ullis, f" поашраlllm; І1ОЇІ,ІІ
рание. 

Dсхіосаг(liа, ае, f. s. Dcxtroc~1l'(lia, ае,І., 
пере:\IЇщеннп серця праПОР)"'І; пс
РС~.lещеlше сеРіща пп раво. 

Dcxis, is, f., І,\,С,ншя; І,,,санно. 
Dextc!,:, іга, tІ'llШ, праШІЙ; прсшы� •. 
Пехtгіпtlш~ і, п" деЕСТРІШ; деНСТРІІІІ. 
Dex!ropositio, uпіs, f., п рапобі чне 

ПОЛОіЕеIIНЯ; п раІ30СТОРОІШСС IJОЛО
жение. 

Dextl'osa, ае, f., ДСІ,;строза; денс'Гроза. 
DCYЇatio, опіs, С., ДСІ·їація, з:\\іllа lІа

ЛС,ЮlOго пап IНJ\\EY; деuваЦIIЯ, 113-
l\ICHCНIle ДОЛі-f\IIОГО направлеНlIЯ. 

Diabetes, ас, Ш., діабот; ссчопс ШІ-
Cl�afI-\СНШІ; l\lОчqИ3НУРСІШС, дна-

бег. 
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D. il1sipIlltls, "СЦУІ\РОВIlі1 ;~іабет; НС' 
C:-1.х~rнr,ІЇI ДІІабст, 

П. шеllІ tпs, ПУ 1-\}10ПllIUI iJ.їзGс Г, Jl.УІ;РО-
Ра ХDороба.; caX<l РlIЬІЇl цш.1.бет, 
сахар нан болеЗIІЬ, 

Diabetlcus, а, НШ, дїабеТІІIJIlllіІ; 
:щабет!!ческиЙ. 

ЛіаЬгоsіs, is, f., роз 'їдаНІІП; раз'!:.!?;!;а
ние. 

ІНасІ 'Jsis, is, f., РОЗ';ІЮІУDаIlIlЯ; раз
nамьшани8. 

J)і:Н'lуsша, atis, П., ПРО:ЧllIзавнп l.;п
IIlО'llНІІ,а ПС:lІШОЮ нїльністю ПОДІІ; 
11 РО:\lьшанпе I-\lІшеЧШІІ-\а БОсl.ЬШШI 
1.;о.тшчеСТІЮ~1 ПОДЬІ. 

f)іаегёsіs, is, f., дієрез, розршз, поділ; 
дверез, ра.зрьш, раЗДСЛСШІе. 

Ліаеtа, ае, [., дїєта; днета. 
1Haetetica, ае, [., дїєтеТIIl-\а, Ш1.jї-іа 

про праШІЛЬПС харчупаllllП; ДІІЄТС

ТlІка, на.ука О праППЛЬНО:\1 ПlП;1-

llllП. 

ПіасtеttсtlS, 3, ШU, діСТСТII'пшіі; ДІЮ
теТlIчесниїl . 

.oiagl1osis, is, [., ;.І.їаГIIОЗ, РОзПЇЗllа
DашН1 хвороБІІ; ДlIагноз, раС1l0З

вапаІJlIС БОJIСЗНИ. 
Diag'l1ost1ca, ае. [., діаrrЮСТШ,J, 

наУЕа про РОЗl1їзнаrзаНJ:lН хвороб; 
ДJl:1I'НОСТlша, IH1YEa О раСlIозна

паНI!И ()о:н;знеЙ. 
J)ia~l1ost~rHs~ 3, ШН, дїаГНОСТlIЧІIІІ(I; 

;ща ГllOСТlI'lеСЮIЙ. 
DіаgОП{llе, es, f., дї~гопаль; ;,щаго

на,нь. 

DЇ:1gтаншш, 'i:itis, П., iTjarpa~ta; ~\lIа-
гp()'~~la. 

l1ialCl't1ttIS, 3, ню, ;І,і().леІ,~ИЧ!ШЙ; 
Д0113JICHТll '1ССІШ ЇІ. 

Dialys ,Ї t:), с}гпш, П. рІ., дїct.lїЗ<lТИ; 
Дl1аЛJ!З:1ТЬІ. . 

Dialys,itor, uris, Ш., діаліз3.тор; "ща-
,~lПзатор, 

Dial \ !I,i~, is, [., л.іао'1Ї:З, l3iДOI,pe:\~';-)CH.HA 
ті.1, ЩО !';Рі!ста.'llJУЮП)СП, 1l1:I ПЛ, 
~ШО IIС !{РlІста:JізуюТ!,сп; ДJI;1сlIlЗ, 

ОТДС';ІСНІІС l\РІ!стаЛJ1ІІЗУЮШ,I1ХСН ТС.'1 
от IlСI';РlІст().1,;IIlЗУ~ЩИХСЯ, 

DіпнІ(:t('г, і, Г. = DШJllсtl'US, і, [., 
л.і::l~IСТР; ДHa~!e~p; .. 

Dі:1шсtсг bip:H'lctalls, ~~-:IJI';ШІ r:o-
псре'IIIlI:UІ P03~IЇp. НаІlOlльша пц
Д<1JJЬ ;\Іїа{ оБО;\l3. ті:\1 'ЯНШ1ll горБJ.-

1\111; UОvlЬШМI поперечны�і размер, 
наllбольшсе раССТОЯlllIе ~leїКiJ.Y 
O~OIl:\III т!:\!еНІІЬІЧIl, GуграЩІ. _ 

D. ыl('шрuI'аІls,' малшї ПОПСI'ЄЧШIЇІ 
РОЗ:'>lір ilІЇж оБО~I3. uїНЦСВlІіІ1ІІ шва
МИ; ~la:Ibl!1 ПОПСРСЧІIЬJЇl раз~IСР 
ilICit\;J:Y оБОll:\11І ПСНС'ІІІЬІ:\ІІІ швами. 

D. ШСl1tоос('ірit~lis, ВЕ.'mIШІй 1;0( иіі 
роз:,>1ір від пj;J:борі;J:ДЯ до наЇ1-
пі,ідаJJснішоі ТО'lI,lІ ПОТІІ,;]lщі; ооль
ШОІЇ І-\ОСО!І раЗillСР ОТ 1I0~CopOДlia 
до наШJолсе ОТ;:І.(1лснноli ТОЧНИ 
заТJ,lлна. 

D. о1JIlцuа, І:ОСIlі1 ~i<'P,ICTP; J-\ОСОЙ 
ДlІаметр. 

D. fCt~t:1, ПРЮНlїI, .1оі)IIОПОТІI:ІІІЧНlJЙ 
діЮІЄТР; II ГЮlOіі ЛОuНО:Jа 1 ЬІJІОЧ-
НЬ1й ДІІЮІСТР. _ 

D. :"пJ)осеірі t()J)I'с!.;'шаttса, ~1;):IIIii но

СІІіі rЮ3~lір ві;І: IIOТII,ТJI1ЦЇ дО се
ре;1111111 ВС:Іlll,ОГО ті:\! 'ПЧІ,~; ма.1ЬІЙ 
НОСОЇІ РJЗ:'lЮР от заТJ,I.1J-\а до 

срс;щIIы� бо,j]ЬШОГО PO~HII'IEa. 

D. tl',\Il~YCI'sa, ІJOllерє'ІШІй ;:I.i~.:II8TP; 
ПОПСРС'ІІІЬІЇІ :\I1a~!eTp. 

Di:1piison, і, п,. діапазон; ДШ11l;130Н, 
. Dі:1рсtlёsіs, is, f., і\і:1ПС,l,СЗ, l1ГОХОД-

ЖСНЮ1 �-іРОI3 'НIlІІХ TЇ,lCHb 1"ізь 
стїш,,;у СУДТ:Н; ;І,оаПС;І:СЗ, llPOXO-
іКIСІІІІС J'lюJJflllы1x ТСЛС!{ C�-\JJО;JЬ 

стеНІ';У сосудов. 

Diapl1iAlН1s, :1, ШП, пгооорпіі; прозрач
НI,1l1. 

DЇ:lJlI10resis, is, f" ді[lфО~СЗ, пот())3j~
;:Іі:JСI1Шl; дllаq'ОI'ЄЗ. ІІОТООТ~LСJн.:ІШU.-

DiapllOrctl('a, ИI'11l11~ n рІ (l·сш((li~), 
потогіlll!і заСULlll; І10ТОГОІШ11tЗ сг,сд

ства, 

DіарJlгнgП1tl, 'J,tis, П., ді3.фР:JГ\lа; ~.що-
ФI,ап.lа. 

D. l'есtЛе~ ді:1фраПlt1 ПГЮIOЇ ІШUН'II. 
ДJj;:1.фР:JПІ<1 111'11:'11011 I-iJJШІШ. 

D. s('llac tШt~сас, ;!i:-llf1J-'аПI<.1 ТУРСНЬ
І-:ОГО сідла; ДllафраГi\l3. ту рсщ;огО 
ссдла. 

D. t"іr;ОIlШll tJГоg'(>llіtЛI'. СС'ІОСї;:1.тсва 
діафраПIiJ.; ;\lO'lСlJOnО13JЛ ;l,lІафраг-
~la. , 

DіарIН':lg'шаtІ('пs, :1,11111, ;Іїафр3.гча.1Ь-
111111; дIl:1rт'рапlалыІ1їІ.. 

DiaplJ)sis, is, f., серС;ІllЯ '1::.1.СТIIlI<1 
тр yG'!ctCTO Ї J-\lCТI,JI; С гс;~нпн 'ІЖТЬ 

'I'PYU'liJ.Toii l\ОСТll. 
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Din.rrl1oea, ае, (., діарея, пронос; 
ДІІ:} рея, поноС. 

D. crttcl1ta, нрнваВllїl пронос; НРО
в3вы�й понос. 

D. scrosa, серознпй пронос; ссрозны�І1 
110НОС. 

Di:1lTl101CHS, а, ош, ПРОНОСНІІЙ; сла
битеЛЬНЬІЙ. 

Diartllrosis, is, (., РУХЛl1ве ЗЧ.1ену
U:}ІІНЯ; ПОДВIIГІ,1І0е СО'lленеНllе 

Diast<.l.sis, is, f., ;:J.іастаз, РОЗХОДіКЄННЯ; 
диастаз, раСХОЖ,J,єние. 

DiastolIclIs, а, uш, діастолі'lНшl; 
ДlІастоличесниЙ. 

Diastasogr.lles, is, діастазогенннй; ди
астазоген НЬІЙ. 

Dіаstеша, atis, n., проміжок; про
межутон 

Diasti'·lc, es, С., діастола, фаза роз
ШllfJення серця; ДІІастола, фаза 
раСШllреНІІЯ сердца. 

Dіа1l1егшіа, ае, f., діатермія; диатер
МИЛ. 

Diаtlй;sі~, is, С., діатез, схильність 
до хворОби; ДllClтез, п редраСllОЛО

жеНІІе н болезни 
D. exsudatJ уа, еІ'СУ.J.аТIIВШІЙ діатез; 

::)/{ссу Д:}ТІІІЗІІ ы� ЇІ диа тез. 

Diazoreactio, Ollis, f., діазореакція; 
Д1IClЗО реа нция 

DiccpI1<illIS, і, 01., С., ВІІРОДОН З ДВО:\lа 
голопами; УРОД с ДВУі\IЯ головаМIІ. 

DiсlllогашіllШП, і, П., ДІІхлорамін; 
дихлораl\lИН. • 

Dісllоtошіа, ае, С., ДIІХОТО:\lія, роз
Дl10СІІ 'іЯ; ДIІХОТОі\IИЛ, раЗ;J,поеНllе. 

Diclll)tlllllicus, а, Шll, ДIІХОТО~lі(lНИІl; 
ДIІХОТО;\IIIЧССКI1Й. 

Dicilot ШllS, <.1., UШ, вилоподібно по
ділеНIІЙ; ВlІлообразно разделсн
НЬІЙ. 

Dісllf(шшt1снs, а, Шll S.. Оіе .. lог, is, 
дпо6а"вний; двухцветныІ •. 

Dіеllгошіsшнs, і, Ш., ДВОНОЛЬОРО
вість; двухцвеТНОСТL. 

Dieo, хі, сtuш, і"ге, говорити, наЗII-
вати; ГОJЮРНТЬ, н:}зывть •. 

Dicrot!a, ас, (, дш-\ротія; J.НКРОТltя. 
DicroticHS, а, 11m див Dicrotus. 
Dicro t iSIl1 us, і, ш., ДІІІ, І.ІОТ1\ з:\t, по-

Д~ОЄННЯ пульсу; ДI\І~рОТЩЗ\I. раз

ДГloeHHe пульса. 

Dicr ;tHS, а, lI1П, ДIlНРОТ1ІЧНl.ІЙ, дво-

ЗВУЧНIll~I; 

3ВУЧIlЬІЙ. 
ДШ;РОТllчеСЮIЇ1, дву-

Dісtуоша, а tis, т., опух сіТІ,іВIШ ~ 
опухоль сетчатки. 

Dictyopsia, ае, і., бачення пред
~leTiB у ТУ"Іані. неначе крізь па
ВУТИНУ; вrrдelll1e предметов в ту

мане, нан БЬІ через паутину . 
DіdасtуliSШtJs, і, т., дItдаНТlIлізм, дво

палість; ДllдаНТIIЛIlЗМ, двупалость. 
Di(lelp1lYs (utrrllS), подвійна (матна) ; 

двоІ1ная (~laTHa). 
Dі(lуш~s, is, і., яєчко; ЯІІЧНО. 
Dіdушіtis, t!dis, і., ааналеННПЯGчка; 

ВОСllалеНlІе ПlIчка. 

Diel1cepll<ilon, і, n., ПРОі>lіжнш1 МО
зо"; n РО:\lСfКУТОЧНЬІЙ І\ІОЗГ. 

Dies. ёі, т., день (і., певний день); 
день (f., оп редсJlсшІы�ї день). 

DiffC;I'CIlS, Iltis, ріЗНІІ(І, неоднаlЮВИЙ; 
разлlI'Iныl,' IlеОДJшаНОВЬІЙ. 

Diffсгепtіfi, ае, f., IJІЗlllIЦЯ; разница. 
Differel1ti<ilis, е, Дllференціальний, 

ві;J':\,ітншl; дl1ференuІІ3льныl,' от
ЛlIчитеЛЬНЬІЙ. 

Differentiati(), Ollis, f., дпференціація; 
диФеренциация. 

Diffic"flis, е, важний; ТРУДНЬІЙ. 
DіШсіl~tаs, citis, f., трудність; труд

ность. 

DіПіснltfiS, ~tis, С., утруднення; за
труднеНlІе. 

D. respiratiOlli~, утруднення дихан
ня; заТРУ;1,неНl1е ды1анІІя •. 

Dіffогшіs, е, беЗфОР:IlНІІЙ; бесформсн
НЬІЙ, безобраз\lыl •. 

Diffractio, OIlїS, С., відхилення про
і\Іенів або ХВ1ІЛЬ; отнлонеНl1е лу
чеІl или волн. 

Dіffuпdо, flldi, fusшп, і"ге, дпфунду
вати, ПРОНШ'іати; 

вать, llронинать. 

ДllффУ Ні1И РО-

DiffllSio, Ol1is, С., дlIфузія, Ilронинан
. ня; ДI1ФФУЗНЯ, I1рошшаНlІе. 

Dlffusus, а, um, ДlІфузний, розлитий. 
РОЗIlЛlШ'lClСПІЙ; ДI1ФФУЗНЬІЙ, раз: 
лаТО11, расllльшчаты� •. 

Di~:llen. ,J,I1Г<lлен; ДІІгален. 
Di:;astrlcus, [1, uш, двочереВНIІЙ; 

двуGfJюшны� •. 
Digestio. OIlїS, r., Дl1гестія, перетрав. 

ЛЮl3аннн, тrавлеllНН; Дl1гестня. 

перепа fJlllзаllllе, Шlщева ІJение. 
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Digcstlya, огшв, .п. рІ. (remedia), 
засоби, що ПОЛlПШУЮТЬ травлен
ня; средства, улучшаЮЩlIе ПlIще
вар'ение. 

Digcstl vus, а, Пlll= Dig'cstivius, а, 
• uП1, травний; пшцеваРИТGЛЬНЬІЙ. 

DІgсstпs, 3, пш, перетравлений; ПG
ревареННЬІЙ. 

DіgitаlillШП, і, П., дпгіталін; диги
талин. 

Digitiilis, е, пальцевпй; ШlЛьцеВЬІЙ. 
Digit~lis, is, f., наперстшша; на

перстянка. 

DigitaIismus, і, т., ДlIгіталіЗl\I, отру
єння напсрстяш,,;ою; ДИГIlтаЛlIЗИ, 

отраВЛСНllе ваперстянкоЙ. 

Digit~tus, а, ПІП s. DіgіtifОl'lпіs, 
е, пальцсподіБНIІЙ; па.'Іьцсподоб
НЬІЙ, паЛЬЦGобраЗНЬІЙ. 

Dіgіtохіп пш, і, П., ДІІГЇтоксин; дпги-
ТОКСИН. 

D. 'sоlпы1е,' ДІІгален ; дпгален. 
DigTtus, і, Ш., палець; ІІалець. 
D. llірросгзtіспs, стовщеннй палець 

Прll сухотах; утолщеННЬІЙ палец 
ПI1IІ чахотке. 

DigllItas, atis, і., гідність; ДОСТОІІН
ство. 

Dilapsus, 3, ПШ, той, ЩО розсипавq,я 
на порошок; РйССЬІПаВШІІЙСЯ В 
порошок 

Dilatatio, onis, і., розширення; рас
ширение. 

п. vепtгіспli, розширення шлуш..;а; 
раСШIlрение желудка. 

Dilat n tor, oris, Ш., ДІІлататор. роз-
ШlIрювач; дилататор, раСJllllРП-

тель. 

Dilзt~їtпs, 3., UШ, РОЗШlIреШІЙ; рас
ширеННЬІЙ~ 

Dilito, ~гe, розширювати, розши

ряти; расши рять. 

Diluo, иі, utUlll, рге, розмивати, роз
водити, fю?баВЛЯТIІ; раЗl\lьшать, 

раЗВОДІІТЬ, разбавлять. 
Dilutio, опіs, f., розведення, роз

бавлення; разведеНІІе, разбавле
ние. 

Dilntus, а, пш, розведенШ1, розбав
лений; разведеННЬІЙ, разGавлен
НЬІЙ. 

Dішепsіо, onis, С., РОЗl\lір: размер. 
DilllїUi ШП, Ї, П., IlОЛОІ31ІНа; полоюша. 
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Dішіпнtіо, ошs, f., З:l1СІІШСIIНЯ; 
Уі\1Сньшение. 

DіШіПl!,.tus, а, ПШ, роздрібнеНІІЙ; раз
дрооленныIi.. 

Dill1itiiitHS, а, ПШ, розділеНІІЇІ на
двоє; разпеленны�i надвое. 

Dilllitto, ШІsі, lllїSSШl1, еге, від
ПУСН<1ТИ; отпускать. 

DішогрllіSшнs, і; Ш., диморфізм, 
властивість l\IaTI1 ДВОЛКИЙ вид; 
ДИі\lОрфІІЗМ, СВО(ІСТВО иметь дво
ЯЮІІ1 ВИП. 

DіlllОl'рlшs, а, Пlll, двохоGраЗНІІЙ; 
днухобразныl •. 

Dіпнs, і, Ш., заП<1l\IОРО'ІеІШЯ; голово
НРУit\ение. 

Dіорtошеtгіа, ае, f., ВіІ1начення здат
ності переЛОі\lJlюr3аIШЯ; оп реде.туе
НlІ8 СПОСОUНОСТII П реЛОі\lления. 

Dioplria, ае, f., діоптрія, заломна 
СlIла .1іНЗIІ 3 ФОІ";УСНlВ1 піддален
НЯі\1 1 І\І; ДIIОПТРНя., Il РСЛОl\lJlнющая 
CIIJIa JlIІІІЗЬІ с ФОІ{УСНЬІl\! расстоя
нием 1 м. 

Dіоtпs, а, ПШ, двовухнй; ДВ'уухий. 
Dip!ltllCr~:l, ае, f., дlIфтеІJія; ДlІфтерия. 
Diplltl}(~ricus, а, ШП, ДlIфте[Jіпвий; 

дифтершІныl __ 
DipIltl1eritIcus, а, Пlll, дпфтеРІІТНИЙ; 

дlІфтерIІтны� •. 
Dip}ltllerltis, tldis, f., ДІІфтерит; диф

терит. 

Dірllуоdопtпs, а, tIш, з двічі прорі
заllll;\lll зубатІ; с дваЖДЬІ про-
резаВШИl\IIIСЯ зубами. . 

Diplegia, ае, f., Дlшлегін, ~~вобіq-
1111І1 параліч; диплегия, дву-

СТОрОННIlЙ паралич. 

Diplobacilltls, і, т., ДІ1плобацила; 
ДІІПJ]обацилла. 

DiplococctlS, і, Ш., диплокок; ди
плонокк. 

Dірlоё, es, f., ДІІплое, губчаста ре
чошша ПЛОСЮІХ кісток; ДИПЛОЗ, 

губчатое вещсство П.l0СI-\ІІХ ко

стей. 
Diplo!cus, а, \нп, ;J:lшлоїднш1; ди

ПЛОИДНЬІЙ. 
Diploos (гр.), подвоснш1; удвоешІЬІЙ. 
Diplopia, ае, і., ДІІІlЛопія, ІІО;гІ:віїше 

ба чення; ДlШЛОГШЯ, двойное Dиде

ние. 

Dipsa, ае, і., спрага; жаfliда. 



DіРSОШ:lніа 

DіРSОlll:шіа~ ас, fo, ::н:шifiIlС ШІJ1ЦТDО; 
запойнос пьянстпоо 

Directio, onis, fo, наПРЯ:\І; напраDлеlше. 
Dігесtпs, а, ШН, ПРЯМІІЙ, безпосеред

ній; пр Я:'lОll, непос редстпенныlо. 
DiI°tlptio, ol1is, fo, рОЗрІШ; раЗрЬІВо 
Dіsсllгошаsіа, ас, іо, ДIlСХРО:llазія, 

недостатнє відчуття l\()льорів; не
достаточное цпетовое ощущенпе. 

Discisio, ollis, іо, розріз, розсінання; 
раз рез, рассечение. 

Discoideus, а, uш So Dіsсifогшіs, е, 
ДІІскопол:ібний; ДІІСЕоподобньвї. 

Disc lог, ol'is, ріЗІІОНОЛЬОРОВИЙ, різ
нобарвнпй; разноцвеТНЬІЙо 

DisCHS, і, то, Дпсн, коло, НРУЖОІ\; 
дпск, нруг, І'РУЖОК. 

DisCHssio, onis, і., 1) розла?llупаннл, 
2) ;\1 і рнупаliня; 1) разпаl\11ІпаlIlІе, 
2) рассуждсние. 

Dіslіупсsіа, ае, іо, ;:щснінезія, РОЗ.7Іад 
ПОЛЬОВИХ рухів; ,1.IIСЮІНСЗllЯ, рас
стгойстпо ПРОllЗПОЛЬНЬІХ Д13lIiне
ннП. 

D. іпtСl'lнїttспs, пере:llіfIша ХРО:\lота; 
ПСРС?lIСЖаІОllЩЛСЯ xpO:llOTa. 

Dislocatio, опіs, fo, Зі\Ііщеннп; С:\ІСЩС-
ние. . 

D. ад ахіl1, з:чіщення по пісі; С:llеще
Нllе ПО ОС!!. 

D. ад l:ltшн, бічне ЮlіЩСІШН; СОІ,ОІ30С 
С;\lещение. 

D. ad luщ;itнd"'IlСШ, ЮlіЩСНШl ПО 
~ОПінині; С;\lещеlllIС по ДЛlIНС. 

D. ад РСJ'ірI1СI'іаш, з;\IЇЩСIlllЯ по I1СРlI
феuїі; С:llсщеНІІС ПО пеРІlфСРНІІ. 

Disp:tr, is, IІСП;}РIll1l~1, ІІl'jJіШШil; ненар
. НЬІіі, ІІераПН,ЬІІ1. 

Di~p:.1I'itio, uпіs, fo, ЗНlIl,!іСІШП; IlС'ІС
ЗlIопение. 

Dі~рспs:tl'lШі!, і, П., ДІІСIl::ШССР; ДlIС
llallcep, 

Di~pcl1so, ;:іге, rі::.І3:1іЮІТІІ; OTDCCIITho 
Dispersio, ОП1S, іо; Д!lСllерсія, розсію

гаllНЯ; Д!ІспеРСJ1Я, Р<lССЄІшаIl:ІС. 

DispJ:1:'Ї:1, ае, іо, ~!lСП.lазія, Ilспра-
JJІІ:ІЬІШII РОЗПІІТОК; ДlIсплаЗI1Л, 
!І~праDlІльно_е раЗI3I1ТlІе. 

Disp':"r:\ С:1Нс:и~са, І,ефірна (І\<lп!-\а-
3ЬІ "1) Пct ~"'H:!)' .. ,,-f"'''на п (1\0"13-'\( ( .. 1 ..... .А'о.А, l'\C\!-,l'l_~_ 11. С\ 

t-;а:3СІШЯ) П3ЛО'IJ\а. 
Difp:Jslt:lIls, IIfjs, СПРІІЯТnІШ\l(I; пре;::r;

lJаСПОZІСІ Г3 ющшl. 

1~2 

Ліsроsitіо, ollis, f., ДІІСПОЗlщія, PQ~-
та Ш,)'Dа 11 ня ; ДJlСПОЗIЩIIЯ, распв-

.тЮrI,еНІ1е. 

Dispos~ tпs, а, иll1, розташоваНІІЙ; 
раСПОЛQіНСН НЬІІ1. 

Displ'OIJOI'tio, onis, f., ДІІСП РОПОРl,ія, 
нсрою1ірність; ДІІСПРОПОРЦИЯ, не
сораЗ:lI8РНОСТЬ. 

DisrpIisitio, onis, f., дослідit\еннн; 
IJсслеДование. 

DіSI'l1ШІЮ, гпрі, гнрtllШ, ёге, про-
РIJватись, ПРОРDаТІ1СЬ; ПРОР?І-

паться, прорпаться. 

Dissrct1lls, I1tis, розсіІ'ШЮЧИЙ, прони-
наючшl; рассеЕ<J.ющшl, ПРОНН-
кающиЙ. 

Disst'co, сні, сtШll, аге, розсінатп; 
рассенать. 

Disscctio, onis, fo, розріз, розсікан
ня; раз рез, раСССЧСНIІС. 

DіSSСll1іпntіо, OHis, fo, ;"{Jlсе:-,йнація, 
розсіювання; ДІІССG.шшаЦІІЯ, рас
сеИDаІІие. 

DіSО;;Сll1іпііtнs, 3, ІОП, ДІІСG?llінопаНІ1lr, 
розсіПНlІl~і; Дllссе:'l!шшjюпанньШ, 
рассеянныlI.. 

Disscl'tatio, uпїS, f., ДlIсеРТ<1ціл, нау
нова пр~щя; ДllссеРТ<1ЦІІЛ, llауч

НЬІІЇ труд. 

Dіssіш) lis, е, IIGCXOrEIIii; пеСХО;::ЩЬІЙ. 
DіSSішнlntіо, опіs, f., ~IIСІ!:\lу:НlI\ія, 

ІІ pllXf1B'y 13<.IJIНЯ СІІ \ШТО:\! іп Х130 робп; 
ДІІССШІ,У ЛЛШІЛ, сr>рьшаlJl1С С:Ю,1І1-

ТО1\10П болеЗНI1. 
Dissociatio~ 6піs, С., Дllеоціаніл, роз

з 'f,;І.наIlIlП, розпа/1., \ЮЗЩL:П.;JСШШ, 
неСІ,Л;),;~lІість; .11ІССОЦIl3ЦlІЯ, раз1..Є
ДІІІН'НІ]С', Р:1СІІа,""{, Р::lСЩСП.1t)ние, 

6ессся:шостьо 
DissollJtio, опіs, (., РОЗЧ\llн:шm, РОЗ

ведення; r31lJедеНІ1е. 

Dissol"'cntia, іша, п. рІо 
J~ОЗ'lllІІюючі РС'lО13Il1Ш; 
ЮlIШС Бещестп~о 

(1'С'шr(\ 1:11, 
рuеТ~Оі'Я-

Dіst,їlis, С, ДIICTa~1bl!l!(l. 81;1:;1:3,lСIІII(1 
під ueIlTpy, IJсрr:феРІІ'ІIІIІЙ: Дll
ст3лыllй,' отда.1СIlНLlй от центра, 
п с' р 11 фе р І1ЧСС JШ Й о 

.DisU11!tia. ас, f., ДІІстаІІІ tiя, l3i,l.CTtllIb; 
Jt:rCTt1IIItIlf!., раССТОЯllllе. 

Ь. іш;нІорнЬіса, 1;1,l,CT:1l1h ;\1 1 п, яr(':'ІI
ною 11:\11\ОЮ і "lOGI\OBIJ~1 :З'ІЛСН.У
паIlIliНI; раССТОПIlllС ~]CiI\,J.Y ЛІJСМ-



Dіstfiпtіа іl1g;пlохірlюіctеа 

НОЙ п:ш·;оїІ 11 ':JooI\oBыl\1� СОЧ,~СІІе
HlIe~l. 

D. іщ~'нlОХіl)llOі{lеа, 13і,J;СТС:ШЬ 13і;:!; ЯРЮІ
ІІОЇ П:\ІІШ дО l\lеЧОВІІДНОГО паро
стна; раССТОЯIJllе от яре:\\НОlі 
П~ІЮІ дО l\ІСчеВlЩІ!ОГО ОТРОСТІ.;а. 

Distcnsio, опіs, f., розтягупання; 
растюкенне. 

Disticl1iasis, is, і., подвіїш.і Бії; 
ДВОЙНЬІе реСННЦЬІ. 

Distinctio, ollis, f., роз 'єднаннп; 
раз'ЬеДІІненне, 

Dіstіl1g;по, stinxi, stiпсtшп, (-l'е, роз
різнювати; RаЗЛllчать. 

DіstОlllШl1 Ilcpatlculll = (list;:;nш llС' 
раtІСШВ, печіШ,ОПІІЇl параЗIІТ-СІІ
СУН; l1e I IeHo'IныIй ІІа раЗІІт-сосаль
щпк. 

JHStOl'sio, uпіs, f., ДІІсторзія, розтп-
iJ,ешlП; /(ИСТОРЗIIЯ, раСТШl\еЮІ8. 

IHstl'actio, ol1is, f., ДІІстраЕція, ВlI
тпгаНlіЯ; ДlІстраІЩIІН, пытrtl8шю •. 

n. tlІ1іш і, неуваа;ність; рtJ.ссеянность. 
DjStl'ibutio, onis, f, ДІІСТРJIбуція, 

розподі,;у; ДIlСТРПОУЦІІП, раСl1 ре
деленпе. 

Diu (,Hl \·еl'Ь.), довго; долго. 
Dіщёsіs, is, f, діурез, сеЧОВІІдіо'1ен-

НЯ;, дпу рез, l\lОчеотделеНІІе. . 
Dіш'сtі сп, UГШВ, п. рІ. (гешсdlа), 

сечогіІІні засоGlI; :\lочегонныIe 
средства. 

Dіш'еtiСIIS, n, ШН, сечогіПНIІЙ; ;\lОче
ГОlIIlЬІЇІ. 

}Ншсtil1, і, п., діуреТIІН; д·нуреТІІН. 
])ЇШ"IlІtаs, ,-ttis, f., тривалість; ДЛlІ

тельность. 

DіШ'I1t1S, UШ, дешшіі; днешlОЙ. 
DіlltПГIlUS, n, uш, допгочаСlllIіі; ДО.lГО-

пре:\Iснныl.. . 
Diycrg'clls, I1tis, розGіrtlНИЙ; рас.хо

;:J:ЛЩIІЇlСЯ. 
BЇvc['g'cl1tia, ае, f., Дlшсргенція, роз-

ХОДі-Ееннл; .ДІІпергенцпл расхо -

ждеНlІе. 

Di "СІ'SПS, а, Ulll, ріЗІІШЇ; раз.7шчныIІ •. 
DЇУС1·tiснІШll, і, П., ДІшеРТІІЕУ.'1, 

С.'1іШІЙ пороrI\lШс.тпїІ ДО;l:аток; ДІІ

пе РIlТІ,У л, сnепой l1o:Jblll п рпда ТОІ,. 
л. JIecl{elii, МеЮ{С:1і!З Д1ШСlУГШ,У.l; 

:\lеІіЕелсв дппеРТІІЕУЛ. 
D . .:\ш·kіі, Пую\їп Дlшертш,ул; ІІУЕ

ЕОБ ;:J:Іll3е!)'ГІШУЛ. 
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D. oesup!1:1gi, ;цшертш-\ул страво
ХОДУ; ДІІВСРТШ;УЛ llIІщевода. 

D. Yateri, Ф<lтеріп ДlIпеРТlIНУЛ; Фа
~opOB Р;lІвер_'ГІШУЛ. 

DЇyj(lo, iSi, іstlш, ('l'е, РОз;І.іЛRТІІ, 
діЛIIТІІ; разделлть, деЛ1ІТЬ. 

DЇvlsio, опіs, f., розділ; разделение. 
DivisllS, а, НШ, розділений; разде

леННЬІЙ. 

DіупlSіо, ol1is, f., наСІІ:JЬШIU рО3рІІВ; 
нас.пльствеННЬІІЇ разрьІВ. 

Do, (IС(Іі, {Іаtuш, ипге, il.апаТІІ, даТlІ, 
відпус.наТІІ; давать, дать, отпус
І .. ать. 

Doccia, ае, f., душ; душ. 
Doctor, uris, Ш., ДОЕТОР, 13чеШІЙ; 

ДO~\ТOP, УЧОНЬІЙ. 
DосtІ'іпа, ne, f., ДОІ,ТрШІа, учення, 

ТСОГlія; AQ�-\ТРІІН§l, ученпе, тсория. 
Dollcca<lact.ylitis, t 1(lis, f., З<.lП;JоlСНШI 

ДUаІІ(\і1:IJJlТІІПалої I\lIШІШ; !Зоспале
нве дuснn..::щаТІІпеРСТНОll ІШШКИ. 

Dо(]ссаflасtуl0П, і, n., дпаllа;:ЩR'ГИ
П3.~Іа !,!ІШl1а; ДI3Єll<lдцаТllпеРСТН<lЯ 

ЮІШl1а. 

DolaJ)l'a, ас, f., І,ругова пов'нзна; 
Еруговап повязна. 

Dolcu, иО!lIі, uоlitш'нs, ёгс, 60.:1іТІІ; 
болеть. 

DoliclIOC!'p!Ii:!.lus, а, іІІl1, ДО13гогодо
ПІІіі; д.'ШШЮГО.JIОВЬІЙ. 

DolicllOC!'pl!ult1s, і, ш., ДО~lіхоц~фал; 
ДОЛIIХОllєфал. 

Dolic 110соl011, і, !і., допга ТО13ста 
ElІШІ,(l' ;J:.ТІIIlІНШl ТО~lстая ЕПШI,а. 

Dolor, ol·is; Ш., Cii.'lb; бо.nЬ. 
D. ~Hl рагtнш,. РО;:І.ОВIlЙ Сії."ІЬ; го;:t:опая 

GOJIJJ. 

DoluI'cS ful!;'tJl':llltCS. ;:І..)їІ,е 1І1іцні іі НО: 
роп,і болі ІІа 1l0чаТІ\}' СПІ1ННО! 

С\'ХОП-іll: ПССЬ.\lа сIlлыlte ~I но

РVОТЮІе . БОЛIІ Пllа чале СПІIlШОl1 
сухотни. 

D. nocturni ostcoc~pi, lІі 1ші боді 
кістон; Ilочны�e БОЛIl �-іОСТЄй. 

Dolorosltas, iitis, f., БО.::1іСlIіс.ть, Оо
ЛЮЧЇL;ТЬ' болезнснность. 

Du!orUSHS, 'n, НIl1, БО:J.іСНI1і1, ОО:ПОЧIIЙ; 
GОЛСІ30і1 GО.'1еЗНСІШЬІІЇ. 

DOlllcstICHS', :1, ШН, ;~о:\taШllііі, хаТllііі; 
ДО.\I<1шншl. 

Dошісiliнш, і, П., прш!їщення, по
.\ІСШІ,СI.lIНJ1; ПО.\lсщс!ше, iI\II,lLC. 
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DОШlпаIlS, ntis, персваіІ-;НlІіІ; про
об.падающиЙ. 

Dошfпо, аге, ДO~1ЇH'yBaTII, ПЩlуваТІІ; 
ДО;ШШІІровать, господствовать. 

Dошus, lIS, f., дім; дом. 
Donor, oris, т., донор, топ, що 

дає спою кров дюl переливання; 

донор, даЮЩІІЙ свою ЕРОВЬ дЛЯ 
перелш~ания. 

Dо('шіо, іге, спати; спать. 
Dогшitаtіо, onis, f., дрі~юта;' дре

мота. 

DOI'salis, е, дорсаЛЬНІІU, СПІІННШї:; 
дорса,"1ЬНЬІ!Ї:, спинноіІ. 

DOl'soventralis, е, дорсовентраль
ншї:, СПИНІІОЧОРОВНШЇ:; дорсовен
траЛЬНЬІ!ї:, СППННОбрюшноЙ. 

Dогsшп, і, п., спина, ТJlЛЬНИ!Ї: бік; 
спина, ТЬІЛьная сторона. 

D. ш:шнs, ТIІ,"1ЬНlІЙ бік l\ІІсті; ТЬІЛЬ
ная сторона ІШСТИ. 

D. pc(liS, ТIІ,'1ьнпіІ бік стопи; ТЬІЛЬ
ная сторона стоп~. 

Dosis, is. f., доза; доза. 
D. сuгпtfvа, nікувальна доза; лечеб

ная доза. 

D. IсtіПіs шіIl":' ШП, :'>lіні1\lа..,ьна с;\!ер
тельна доза; МННІшальная с~юр

тельная доза. 

п. шеdісіпіПіs s. lIlcdia~ меДІІчна 
:tбо соредня доза; Щ~;:І.IІЦIIJIСІ,ая 
И:rIІІ средняя доза. 

D. рlеl13., повна доза; полнан доза. 
D. refracta, дробова доза; ДРОбная 

доза. 

D. thегарепt!са, тераПОВТIІЧНD.. доза; 
терапеВТlІческая доза. 

D. toleriita, переllосна доза; перено
симая доза. 

D. toxica, ТОІ,СИЧIІа доза; токсичес
Еая доза. 

Dоsішеtгіа, ае, і., ,lОЗlшетрія; до-
ЗIВlетрия. _ 

Dоtl!іепtсгіа, ае, і. s. DotltienteritiS, 
t1dis, і., черевний тиф; брюшной 
тиф. 

Drael1ma, ае, і., дpaX~Ia; драхма. 
Dгаіп_пgе, (фр.), дренаж; дренаж. 
Drastica, огит, п. рІ. (remedia), про-

носні заСОБІІ; слабительньІЄ с ред
ства. 

Drl1pa, ае, і., П,lід з кісточкою; плор; 
с КОСТОЧ110Й. 

Dllctus illcisi УПS 

DlIalisllНls, і, т., д,)"а.;JіЗ:\I, подвій
ність; дуаЛІІЮI, ;::І;поЙственность. 

Dubitatio, опіs, і., CY~IНiB; со:\шє
ние. 

Dobios, а, ош, с,)":\шіВШІЇ[; CO:\IНIITe.lb
НЬІЙ. 

DHCt~lis, е, тягучий; тягучиit. 
Doctillt3.S, atis, f., тягучість; тнгу

честь. 

Dпсtнlпs, і, т., :Ішла протока; :\1аЛЬІЙ 
проток. 

Ductus, us, т., ПРОТОІ-\а; ПрОТОІС 
D. ~lI'tСl'і6sпs Botalli, БОТD..-rnова ар

теріа:Іьна ПРОТОІ-\а; БОТD.Л:ІОП ар
тсріаЛЬ.!ІЬІll протон. 

D. R:1l'tllOHllj, Бартоліllіїlова про
ТОІ->а піД'ЯЗНІ->ОВОЇ залози; Бар
толннпев протон ПОД'ЬЯ3ЬІЧНОЙ: 
rнелеЗЬІ. 

D. }Jilifі'>гпs, іІ';Оil'ШD. протона; желч
НЬІЇlНРОТQК. 

D. сІю lс(Е с Ішs, загальна жовчна 
ПРОТОІ->а; общий іІ,еЛЧНЬІЙ проток 

п. cocl11e'iiI'Їs, заВlIТІ,ОВlІЇІ перепонча
стшl навал; улІІтІюilыl[[ перепон

чаТЬІJї: І~анал. 

D. Снуїсгі, протона Нюв'с; протон 
Нювье. 

D. c)""stI спs, п POTOl\::l сечового 1\lіху
ра; ПРОТОІ\ 1\IОЧ011О1'О 11УЗЬІРЯ. 

Dпсtпs s. ,as dеfrгепs, протока або 
СУ;::І;Іша, щО ВІІНОСIIТЬ сім'я; про
тон шш сосуд, ВЬШОСЯЩПЙ семя. 

D. сіаспІаtогінs, ПРОТОІ,а, ЩО вини
дає сіl\l'Я; проток, выIрасьІваю-
щий семя. 

п. (>шlоlушрlшtі Cl1S, ендолі:\lфатпчна 
11 РОТОІ{а; ЗllДОJIIІ:\lфаl'ическшї про
тон. 

п. срі{Ііdушіdіs, протона додатку 
ЯGЧЕа; ПfЮТОЕ п рпдатна яичка. 

D. epoopl10ri IOJlg'itudil1alis, поздов
ЖНЯ наД'ЯЄЧНlІкова протока; про
ДQЛЬНЬ:ЇІ наД1>ЯI1'1ШІКОВЬІЇІ проток. 

D. ехсгеtогіпs, 11 11 В і;::І;на протока; БЬІ
водящп1r протон. 

D. gl3.шllllае parotideus, протона при
ВУШНОЇ залози; проток ОНОЛОJ'Ш
НОЙ гнелеЗЬІ. 

D. 11epat1cus, печіпнова протока; 
печеІ!.ОЧНЬІЙ проток. 

D. іllсіsіvпs, рі:щева протона; рез
ЦОБЬІЙ проток. 



Dпсtнs lactifcrus 

D. lactif7;rHs, Вlшідна ПРОТОІ,а l\ЮЛОЧ
вої ::залози; ПЬІВОДІЮII проток мо
:ЮЧIIОЙ желе3ЬІ. 

D. 1іщ;ніi"lіs, наІшова протона; Я3ЬІЧ
IIы�І проток. 

D. }{lilleri, МlOJlnерова ПРОТОІ,а; 
},fюллеров ПРОТОІ{. 
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D. паsоlасгіl1йlis, носослізна про
ТОІ{а; нососл~зныl1 п РОТОІС 

D. ошрlшlоспtСГ1СНS, ПУПl~овониш-
І-\Ова протона; П)'ПОЧНОЕІlшечньrі1 

ПРОТОК. 

D. ошрlшlошеsёпtег~ СПS, пупновобрп
жова протона; пупочноБрыIееч-
НЬІЇІ про,!сч,. 

D. pal1creat: cus вшіог, ші110Г, ве-
л ИІ-ш , :щша п РОТОІШ пі;J;ШJIУЮЮ
вої за:ЮЗІІ; большоїl, маЛЬІЙ п ро
ТОК ПО;J;і-I\елудочной i-l\еJIеЗЬІ. 

D. piI!Jill,Їris l'спіs, СОСОЧI-\Qва про
тока НІІРКИ; СОСО'lНОВЬІII проток 
почнн. 

D. рагашсtllгillis, парауретраJIьна 
протона; парауретраЛЬІІЬІЙ про
тон. 

D. гсuпіепs, сполучна протока;' со

еДІІНительнь!й проток. 
D. гепilliS, ниркова протона; почеч

IIЬІЙ пр_оток. 

D. Santorini, Санторіні.йова протока; 
Санторнниев проток. 

D. sешісігсulli ['is lаtегЛіs, posterior, 
supel'ior, бічний, задній, верхній 
піВКРУГ.'ІlIЙ нанал; боковой, зад
ний, перхний ПОЛУКРУЖНЬІЙ ка-
нал. . 

D. suыigпіпіss шаіог, тіпог, велика, 
~lала пїд'ЯЗШ\Qва протока; боль
шой маЛЬІЙ ПОД'ЬЯЗЬІЧНЬІЙ проток. 

D. suыlшхillіігіss s. suЬшашliЬttlагіs, 
підщелепова протона; подчелю-

СП.о:1 проток. 
D. tllогас ICUS, грудна протона; груд-

ной проток. 
D. tllУШ(lрlш.гупgсus, підгруднино

глоткова протока; подгрудинно

ГЛОТОЧНЬІЙ проток. 
D. tllyreoglossus, Я3ИКОВОЩИТОВІІдна 

протона ; я3ьшоІзощl1товидныl1 про
ток. 

D. YCIlOSUS Arantii, Аранційова ве
нозна протона; Аvанциев ІЗеноз

НЬІІ1 проток. 

DУl1ашошНеr 

D. "Тігsuпg'їаппs, ВI!РСУlIГі::ШОІЗа про
тона піДШЛУІШОІЗОЇ залози; І3I1Р
СУНГІІанов ПРОТОl\ ПОДi-hСЛУДО'lllОЙ 
i-hеле3ЬІ. 

Dulcis, С·, СО:ЛОДІ-ШЙ; сла;:J;ЮIЙ. 
Dl1o, иl1ае, (Іио, дпа, дві, два; два, 

ДІЗе, два. . 
Dно(l(ісіш, дванадцять; двенадцать. 
Dl1о(lсп~lis, С, ДВ<lнаДЦЯТl111аЛIlІl; две

надцапшеРСТІ-ІЬ:Й. 

Dно(IСllссtошіа, ае, f., ДУО;:J;сненто:--!їя; 
Д.УОДСIl :ЖТО;\IJJЯ. 

Dl1o(lcI11tis, tldis, С, запалення ДІЗа
Н<ЦЦПТlшало ї 1\11 ШІ-\ІІ; UOCllUu1~1I не 
ДІЗС'llа;:щаТІІПОРСТIlОll l-\IІШnИ. 

D110dClloscopia, ае, f., Д'уОД81IOСl\Оllія; 
дуодеllОСl\ОПlШ. 

DноdспоstОlllіа, ае, f., ДУОДОlIОСТО:--!ЇЯ; 
дуодеНОСТОМIІЯ. 

Dноdёпнш, і, п. (іlltсstіпнш), ДІЗа
надцятипала I\IІшна; Д13енадцати

перстная НlIшна. 

Dн()tаluш._ і, П., дуотал; дуотал. 
DlIpIex, icis, ДУШlеl-\С, подьіІШИЙ: 

дупленс, ДІЗОІ1ноЙ. 
Duplicatio, onis, f. = Duplitatura, 

ае, f., ду 11 Л l1l-\а ція , I1UДНОСliНЯ; 

дуплинация, УДІ30ение. 

Dпрliсііtпs, а, пш s. Dtlplex, cis, 
ПОДDїіJНИЙ; ДІЗоЙноЙ. 

DHplicItas, 1itis, f., llOДІЗіііність; дпой
СТЕенность. 

DHpl1 со, ilre, ПОДІ30ювати; УДІЗаи-
вать. 

Dпга :nзtег, тверда оболонна I\IO:1HY; 

тпордая оболочnа мозга. 
Dнra пшtег spinalis, тперда оболонка 

спинного МаЗНУ; ТВСІ·дан оболочна 
СПIllIНОГО мозга. 

DUГl tзs, i1tis, f., твердість; твердость. 
Dпгіпsспlнs, а, UШ, твеРДУІЗатий; 

твердоваТЬJЙ. 
Dнrus, 3, НШ, твердий; твеРДЬІЙ. 
Dусllоtошпs, 3, Шll, ІЗилоподібніlЙ; 

вил~юб разнь.Й. 
Dупашіса, ае, і., ДІІнаміка; дина-

мика, 

Dупашіs, is, і., сила, дія; сила, 
действие. 

Dупашtсus, а, uш, міцний, СИЛЬНИЙ; 
СИЛЬНЬJЙ. 

DYllamomёter, і, т., Динююметr· 
СИЛО;\lір; дина:'llO;\lетр. СІІЛО~lер 
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Dys (п CJ-іЛ. слоrзах), НО, чаСТІ,а, що 
ПII811С1Ч:1С ріЗІ\У З;\lіну, ПОІ30рОТ; 
не, Ч;:ЗСТlІца, обозначающая роз-

1,00 IІЗ:\lеНІІе, попорот. 

Dysacst!;esia, ас, f.,ДIlsостсзіЯ, розла:!; 
'1)'Пl!IІЗості; ДllзеСТО3ІІЯ, раССТРОІЇ
стrю (IУВСТDІІте.їЬНОСТІІ. 

DYS:1I'tllrin, ае, f., пеГНУЧІ\ість !\lOBII~
нсгнбкость речи. 

Dyshasia. ас, f., І\ульгаІІНЯ; прп
храі\1ьшание .. 

D. dolorosa, болісне, uолюче нуль
гання; болезнешroо прrrхраиьша-
ние, ХРО!\lОта. _ 

п. illtel'mittCllS s. al1~iosclcrot~ca. 
S. іsсllсш1 са ;:ЩВо СІа Illl_catio іп tcr~ 
шit.tеIlS. 

DyscllrOll1asia, ае, fo, 1\0лірнD. сліпота; 
пг.етоrзая СЛОllOта. 

Dyscrasia, ас, f.. ДІІСІ,ра:зія, Х!Ір.:т
пість; ДIІСІ"раЗIlЯ, ХУДОСОЧІІео 

Dуsепtегіа, ае, fo, дllзентерія; ДІІзен
терня..: 

Dys('lltcr' CI1S, а, UIll, ДIJзентеріІЇНШЇ; 
ДИ3СНТОРlJlІНЬІЙо 

ЛУS('lltС'l'іfОl'll1іs, е, ДIlз'Єнтерісподі6-
11І111; ДІJз(штеРIJеПО;J,оБНЬІЙ. 

Dуsfнпсtіо, оні" fo, ДlIсфушщія, 
розлад функції; Д!ІСФУШЩІІЯ, рас
CTf!Oi"JCTEO фУНІЩИИ. 

Dysgla I1ІІ \lliїris, 1', ДlJсгланду лярнпй; 
. Дl1сгландулярньп10 . 

Dysgrapllїa, ас, іо, ;:щсграфія; ДНС
граФия. 

Пуsllуdгоsіs, is, f., розлад ПОТОВІІді
.їешш; расстроІЇСТПО потоотделе
ния. 

Dyskeratosis, is, f., ДІІснератоз; ДНС
J-iератозо 

Dуslі:Їl1ёsіs, iS, {., дпснінсз, розлад 
допіЛЬНІІХ рухіІЗ ; ДlJСЮІНез, рас
СТРОІlс ГІЗО п РОIlЗІЗО.1ЬІІЬІХ ДІЗI1ЖО
НІНІ о 

Dyslalia, ае, f., ДІІз.'ГJaлія, утруднення 
ІЗ ІЗШI013і; ДІІз.їаЛIIЯ, заТРУДlIенпя. 
ІЗ п РОIlЗIIОШСШШо 

Dyslex.ia, ае, Со, Д:JЗ.ї1GІ\сія, УТРУД
ноння 11 ЧIІТ:J.IlШ; ДlIзлеНСІІЯ, за

трудненнн ІЗ чтепии. 

Dуsшсноггll0еа, ае, [., ДПС~ІеIlорея> 
роз ,,1 а;:!, ~lіСПЧllОГО; ДIIС~lенорея, 
!XlССТРОІІстІЗО ,\ІОСН'ШЬІХ. 

DYSlllorl'llja, ае, іо, ДJJ~lОрфія, І3трат.а 

образу; ;~flС~IОРфI!Я, .Утрата об-
раза. 

Dуsрагенпіа, ае, fo, ІЗі;J,СУТІІіс.ть ХТІІ
пості (У ті НОІ-\); ОСТУТСТШІе с ::1а;-ю
страСТIІЯ (у rЕСШЦІШ). 

DYSl}{'psia, пе, fo, ; .. щспепсія, ГО3.;J:1Д 
трап.1еНJlП; ;щсr.;еПСШІ, расстроіі

СТІЗО гmЩСВClрОНІІЯо 

DуsрlШl,;oїа, ПР, іо, ;J,IJсф«гін, рО3.їа.l 
І,ОUТаІІШI; ;~JIсфаГlIН, расстрOJ;СТПО 
г.їотаНІІЯ. . 

ПуsрІІОl1їа, ае, fo, ;J,ІІсфонія, РОЗЛt1:\ 
ГОЛОСУ; ;щсфОНІІЯ, расстроіістІЗО 
голоса. 

Dyspllorїa, ае, і., ДІІсфорія, ІІезду
а,ання; ДІ!СфОРIIЯ, НGДО:,lОганпо. 

Dуьрllгепіа, ае, і., Дllсфренія, вєпра.:!
гі я 3 ПСlІхіЧIІII,\І роз.1D..lО:\І при 
HOff\HO;lIY ПРlІступі; ;:щсфрепин, 
непра:lГІІЯ С \lСIIХПЧGСЕІОI рас

стр()JlСТІЗО:'l1 п рв І :o.;I';~O:'l1 11 РІІСТУ
пе. 

D. J]('ul'alg-- са, J1cI3pa.1rill з ПСІ1хіЧНІ!\! 
рОЗ"lаЦО:'lІ; НОВ ра.1ГllЯ с !1СІІХl!'IСС

о ЮІ\J раССТРОІ
V

ІСТІЗОМо 
Dysplasia, ае, С, ДІІСI1.1,J:Jія, РОЗ:l~jJ; 

lJ03П1IП"У Еістон; ДIlс.плаЗIIIl, рас
СТРОЙСТІЗО Рt1ЗІЗІІТIJЯ HOCTCЇl. 

Dp;lIllo~, es, f., ДІІСПlIОЄ, p03.1~1: 
ДlJхаlI.НЯ, 3D.ДІІШІ-\а; ;щспно::), рас-

СТРОЙСТІ30 ДЬІха ШШ, ОДЬШІJ-iа. 
DYSPI10ICHS, а, lІШ, <JаДIlш.їllВIІН; 

ОДЬІШЛJJВЬІЙо 

DУSSР('ГlШltіа, а(', f., утруднене ВIІ;l,і
лення СПСР:\llI; заТРУ;.І.НСІшое ПЬІ
долеНlIе спеР;\ІЬІ. 

DYSSYIl('l'gia, ае, Со, ;J,ІІСІІНергія, роз
лад �\1,}'C�-\УnЬІІОЇ ЕООРдllнації; ДНС
СІІНСРГIJЯ, РR.ССТРОЇІСТІЗО і\lЬІШОЧ
НОl1 JiООРДІшаЦІШ. 

Dyssystolia, а(', f., JI,ІІСІІстоnія; ;:щс
СІІСТОЛlІЯ. 

Dystckia, ае, І., ТЯГІ\І\і роди; тяже:l1.!С 
РОДЬ!. 

Dуstопіа, ае, f., ДІІстонія; ,:ЩСТОШШо 
Dystopia, ае, fo, ДIJстопія, lIеПР<lІЗІI.:П,

не ПОЛОіІ\евня OHpe~Il1X 1';.lїТlШ ТСІ. 
ці.'lІІХ ОРГ<1ніІЗ; НIІСТОIlIlЯ, ІІОПРJ.
ІЗІІ.1ьное ПОЛО,ЕеНІІе ОТ;.І;С.їЬJlЬІХ 
І1ЛОТОI~ IJ цеЛЬІХ органов. 

BystI'opllia, ае, fo, .'lлстрофія, 'розnад 
іІшвnешІП; :щстрофІІН, ро.сстрой. 
СТІ30 ПlJтання. 
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D. adiposogeJ1it~lis, ~ЦlіПО:ЮГG}]італь
ІЮ Огl\IJрішш; а;:l;JlПОЗОГСІІІІта,;П)Іюе 
Оіtшрєнпе. 

Е 

Е. І'Х (pгaeposo з ablo), 3, ї:з; ·ІІ3. 
ЕІн'їанііа, ОIОНШ, n. рІ. (I'Gшсdіа), 

заСООІІ, що ВІІІ-і.1ІІЕЮСТL сп'яніннл; 
ОПLfIІІfIЮЩНG СРЄ;1;СТlЗа. 

ЕІн~іetаs--=Ш)['іоs1 tas, ~tis, fo, IIIjfI-
ЦТ130; 1IЬПJlСТJ30. 

f:brioslfas РС['ЇОЙlса, запііі; запої1. 
J-:brills ~ а, НІН ~ сп 'лніЛИІІ; ox:-.rе:lGВШIJIІ. 
ЕlmШtіо,'Оllіs, fo, юшіпш=r; ЮШОllне. 
Б. stol~lael1i, ПG'ІЇЯ, згага; НЗГЕога. 
l~bнr, ui'is, п., РG'ІОВІШ(1. зуба, деНТIІН; 

uещестlЗО зуба, J1:GНТІШ. 
1~1;шпеаtiо, unis, fo t ущі,lLнеІШЯ І.;іст

ІЮПОЇ 'П-іd.Jl ПШІ; УП.:lотнеНlІе ЕОСТ
ІЮІVІ ТІ·;аНІІ. 

}]ЩГl1сfiсаtіо, uпіs, f., паТО':lОгічно 
ущі.1ЬНСІШЯ J.;іСТІ'ОПОЇ Тl\t1ШШІІ на 
зразоr; СЛОІІО130Ї І,іСТІ\І1; llaTO.JIO

пttІССІЮО УП,;ЮТllеIlllе НОСТІІОЙ тна
НІІ наподоб!ІЄ Со101l0130іІ НОСТИ. 

ЕІНll'пеПI::, а, ШН, ЗlюGлсншї і:.! СЛОНО
пої І~іСТІШ; С;J;f':lCl.JШЬІЙ ІІ3 слоно

ВОП HOCТJI. 
]~('boHca, UГUШ, п. рІ. (гешеdіа), за

соБІІ, щО СП РJl'ІІШЯЮТЬ ВlIlшдень; 

СР<ЦСТ13а, П!,Jзт,уmllОЩІІС Ш,ІШІДЬІШ. 

"R1~t'ltiШll ПI]g'dl'С~ СllНЯl~; СІШШ,. 
}~('сllушоsіs, is, і. S. ЕссIIУlllСЩШ, 

іі tis; 11., снхімоз, СJlНЯl~, СIIНСЦЬ; 
3I\ХІОIOС1, СIІIІЯl-і, НРОІЗоподтен. 

Jo~c('I))sis~ is, f., l;рОПОl3ШlllП; нрОВО

НЗЛIlНI·ше. 

}~cccpe, ('8, fo, Еоса різана рана; 
носая резаная рана. 

F,ccoprotlca, огнш, n. рІ. (гсшеdіа), 
ПIIlЮРОilшюючі засоби; опораж
ПІІваЮЩІІО средства. 

l:c('I'1sis, is, f., випорожнеІІНЯ, спо-
ІЮіІШСIlНЯ; . 13ЬІДе.тrСllпе, ОIlОРОіІ~-

неІше. 

E('llїnococcus~ і, т., ехіПОf\ОН; :->ХН-
11ОI-\ОНI{. 

l~. alycolJI'is~ а.ТJІ,ВСОЛЯРІШй, багато
на:'>lеРНIІЙ схіНОЕОІ';; а.1ЬВСОЛПР-
11І,1 Й, J\!ногона:черны�1� :JХІІНОНОІ·Ш. 

Ecstl'npllia 

DysllL'ia, а(', fo, ;!Ilзурія, утруднене 
. сеЧОВІІПУСН;:ШIlЯ; ДIІЗУрПfI, затруд
н('нное :\[очеІІспуснаllпе. 

Е. !jTalloHloSHS~ граНУ:ІяціІЇНІІіі ехіно-
1';01,; граIlУ.:ІЯЦІІОІШLІЙ :->ХІІНОІ,ОЮ{. 

Е. HniloCHI~l'is, 0j1,І10ЮИIОрНІІП ехі
I!OI,OH~ O;-J:I!ОI';ЮІСрШ;іі 3ХI1Il0НОНН. 

]~eilillol'IIYll('lНIS, і, то, CI-іреОСIIЬ (па
ра::mт); снрс"бонь (параЗIІТ). 

}~CllO, iS, fo, ('ХО, ПЇ;J;ГУН; ЗХО, 01'
голосон. 

F,cl\Okillcsia, ае, fo, наСlІльне ]\1('ХаІІіч
НС J10вторе:IІ!Л рухів; наСIIЛLСТ
ПСШ!ОО і\lсхаШІ'lссное шнзторенпе 

двнженнr'iо 
EcllOlalia. ас, і. SO F.Cth-,р;1гаsіа, а(', fo, 

ехо:rа:І1я, схопа ~lOlJCl., ~leX[\lli'IIIe 
ПОl3тогеНJlfI ЧУТНОГО; зхоnаЛIlЯ, 

зхован ре'IЬ, :-.!СхаШІ'ІССІ-іое повто

РСНІІС С.1ЬІШIШОГО 

}~сl10шіIllіа. :1(', і., ехочї\Ііп, HClC:JiiJ.Y-
13аlIlIЯ ;'Ііі \lіl';ll; JХО\Ш:lІІІП, ПО;::І;ІJа

тавне J\IІшнне. 

Ес1аШl)sіа, а(', fo, ('І,.1;:J.~.ІІ1сіл, 13аа';l\і 
llрІІпадrщ СУ;::І;ОРОГ у uагіТШІХ; 
;)1\.ттаШlсші, ПJ;'І\С'"lf,Іе су;::І;оІюіюIыle 

ПРШUЦЮІ у Gсрс:ш:mІiы •. 
.Е. PIlCI'ilis, ~ІПЯ'!:J. СКl<.1\!І1сія, РО;:J:ШІ

ЧІШ; Jl:еТСlIап J:"l<1:-'ШСIIП, роД{ш

ЧИН, 

Eclf'~I11a, 'Ufis, 11., ~lIl;1Y!IeJ~b, густі 
:riJШ; ЛlIЗУНСІ{, густое лснаРСГІ30. 

Ec1ipsis, is, fo, втра гао ПРJlТО:ШlOсті; 
потеря созн:аНIІЯо 

F,Сll1пеsіа, ае, fo, Іпр'ата нам'пті, 
заБУТ.;11шість; нотерн lIа\IЯТН, за

бьшчпвость. 
Есвоіа, ае, fo, пато:rогічна з6УДff\~

ІІість прп статево\!у i~OCTHгaHНl; 
паТОЛОГJJчеСJ,;:J.Я ВОЗUУiJ.ЮІОСТL при 

1I0.10ВО\l СОЗ ревашш. 

Есосl1lепtіо, ollis, fo, ПИЧlIстна .10іI-\СЧ
І,ОЮ, ВІІЧlІщення; 13ЬІЧІІстка :1О;l-\е'1-

1,010. 
Есрll)ЇI11П, i:itis, n., горб; бугор. 
J~l?stfOl)Ilї:J., а(>, fo, 1) природжене 

розщеплення '�eP(-'!3\10ГО ПОІЧ~ИПУ 
і псредньої стїНІ'Ш сечового МlXy-
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ра, 2) виворот повіЕІІ; 1) DPOlliiJ;EJH
ное расщеплеНІІе БРЮШНЬІХ по
НРОВОlllІ переднеl1 стеНЮІ і\lОчевого 

ПУЗЬJРЯ, 2) выІ3ротT река. . 
Есtа<;!з', ас, І. 8. Ectasis, is, f , еІП3ЗІЯ, 

розтягнення, розширення; 8кта

ЗIIЯ, раС1 яtЕеШІе, РЗСШІІ ревне. 

ЕсtllУШ3, 3. H~, По, Гllопчновшl ВІІСІШ; 
Гllоі1ШІ'ІЕовая СЬШЬо 

Ectliyreosis, is. f. операТlJвне BII;rJ:3-
.ТlСНl!Я Щll'ГОВИДIlОЇ за.;]ОЗI1; опера
тшзное \'да.пенне ЩIlТОВІІ;J:ноl1 іЕС

лезыl. 

Ecto - (в снл. с.'10вах), зовнішніІ1; на:. 
РУЖНЬІЙ. 

Ectocllllciforme, is, По (08, 088і8, ло), 
зогшішня, тобто третя НЛШЮПО
дібна ~iCТI.;a стопи; на РУіКШIЯ , тое. 
третья ЕЛІІІІОВІІ;rJ:ная ность СТОНЬІ. 

ЕсtОUСГlllз', iitis, По, ЗОІЗнішнїї! (верх
ній) шар зароДl';ОІЗОЇ оболоню!; 
наружныl1 (верхний) слоН заро
ДЬІШСВОН оболочнио 

Есtошіа, ае, {., ЄІ,ТОl\lія, ВІІрізування, 
видалеНІІЯ; 8ІПО:\Il1Я, вы�езьша-

ние, }~даление. 

Ect()l':lI"asitus, і, Шо, 
параЗJJТ, що ЖIlве 

паразит, паразит, 

теле. 

еІ,топаразит, 

на тілі; з!{то

ЖИВУЩІІЙ на 

Ectopiu, ае, fo, ентопія, З:\1іщеІШЯ; 
8КТ.!:.ЮИЯ, Сі\Іещениео 

Е. vcsicae Шіпагіае, зміщення сечо
вого 1\!їхура; С;llещеНlIе 1\1О'І8ВОГО 
ПУЗЬІРЯ. 

Ectropion = Ectropium, і, По, ВIl
ВО1.ІОТ назовні llовіки, ШИЙІ-іИ мат
ки; ВЬІВОРОТ наружу века, ШСЙЮІ 
матки. 

Ectrotrca, OfUlll, По рІо (remedia), 
у РІІвні засоби; ОБРЬІВающие сред
ства. 

Есzсш3" ії tis, По, екзема; 8нзе~1а. 
Е. сгustоsuш, екзема з кірнаl\1И; зк

зе~lа_ с l-юркамио 

Е. lІ1з'uіdапs, ~IОІ\Нуча екзе;\Іа; 1\10-
кнущая 81,зсма. 

Е. sq 11,IIll ОSUШ, луската екзема; че
шуйчаJая зкзе~1а. 

Есzсшаtоі(ltJш, і, П., дерматоз (у ді
T~ЇI); ДСРМ.НОЗ (у детей). 

Edacitas, ~tis, Со, ненажеРЛIIВість; 
п РОЖ0 рливость. 
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Едах, acis, lІєнаі-кер.ТІІІВШЇ; прожор
ЛІIІ3ЬІЙ. 

ЕdСІ.ltнlпs, а, Шl1, беззубlIt1; без-
ЗУUЬJJї. 

Edo, с(Іі, еSПlll, едсге, їсти; есть. 
EdllcaOo, опіs, с., виховання; воспи

таНІІе. 

Edtllcoratio, OI11S, (., підсо:юджу-
вання; ПОДСЛЗЩІІвание. 

E!lulis, е, ЇСТІШНІІІЇ; с'ЬедоБНЬІЙо 
EffcctHs, HS, mо, ефент, дія, наслідок; 

8ффент, де (ІСТl:ШС, последствие. 
Effclllir1:ltio, опіs, с.,. 1) жінкоподіб

ність, 2) зБОЧ~1І1Il1 статевий IІОТЯГ 
у чоловіна до чоловіна; 1) жено-
1l0доБІІе, 2) І1звращеllное половое 
влечешJC r.IуfнчIшы� н МУЖЧ1Jне. 

EffcВlill~tHS, а, 1ll11, жіш·;оподібниt1; 
;,кеIlоподоБныJ •. 

ЕffС'['спs, I1tis, 1'011, що І3ьшосить; 
ВЬ!НОСЯЩИЙо 

ЕffепсsсеllS, ntis, ШIlПУЧн{І; шипя
щий, шипучий. 

Еffепеs~еlltіа, ае, f., заЮlПання; 
всюшание. 

Effervesco, ferbui et fепі, еге, аа
юшати; всюшать. 

ЕПіgісs, ёі, fo, зні:\ІО1\; сншюк. . 
ЕfПогеsсспtіа, ае, f., ефлоресцен

ція, розквітання, висип; зфлорес
цеНl{llЯ, расцветание, вьІсыпоo 

Effluo, ПUх.ї, flLlХШП, ёге, витіиати, 
витенти; ВЬІТекать, В·ЬІТечь. 

Еffluvіtlш = Ргоfiпvіпш, і, п., ВИ
тіJ<аНIІЯ; истечение. 

Е. Сз'РШО['UIll, ВНJlадання ВОЛОССЯ; 
вьшадение волос. 

Effractio, onis, с., надлом; над
ЛОМо 

Effreuatio, OВls, f., нестриманість; 
неОбузданность. 

Effrell~ttls, а, пш, неприборканий, 
невга1\IОВНШЇ; необузданны� •. 

Effusio s Extravagatio, onis, с., 
виплив, вилив; ИЗJlияниео 

Egesta, огпш, По рІо, виділення, 
ВИllОроашення; ВЬІДеления, извер
ження 

Еgеstогіпs, а, пш, ВІ1діляючпй, ВІІ
дільний, ВИІ10РОЖНЮЮЧИЙ; ВЬІ
деляющий, ІЗЬІДеЛIІТеЛЬНЬІЇІ, І1звер
гающийо 

Ego (gl.'П. шеf), я; я. 
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EiaClllatio, onis, і., епнулпція, ви
ЮІДання; зяну ляция, выIб раСЬІ
вание. 

Е. ргаесох, рання, передчасна еяку
лпція; -ранняя, преждевременная 
зякх. ляция. 

Е. sеШіпіs, ВІІпорснування сім'я; 
сеМЯИЗllержение. 

Еіаснlаtогіпs, а, ШU, викидаЮЧИЇI; 
ВЬІбраСЬІБающиЙ. 

Eidoptometria, ае, і., вимірювання 
гостроти зору; ИЗ~lерение ОСТРОТЬІ 

зрения. 

Eiectio, onis, {" ВlIпорожнепня; ІІЗ
вержение. 

Elaeosaccharum, і, П., оліо-цунор; мас
ло-~ахар. 

Elasticitas, atis, {" пружність; упру
гость. 

ElastIeus, а, иm, еластичний; зласти
чесний. 

Elaterius,' а, uш, проносний; сла
бительнЬІЙ. 

Electio, onis, і., еленція, обрання; 
ЗJ!.екция, избрание. 

Electivus, а, uш, вибірний; избира
теЛЬНЬІЙ. 

Electr"ЇcItas, atis, і., електрик-а; :шен
тричество. 

ElectrIcus, а, uш, електричний; злек
трический. 

Electrocardiographia, ае, f., елентро
кардіографія, запис рухів серця 
8а ДОFIОМОГОЮ чутливого гальвано

метра, що уловлює т. з. струми 

діяння; злектрока рдиография, за
nиcь движений сердца с по
мощью чувствительного гальвано

метра, улавливающего т. н. токи 

действий. _ 
Electrodiagnost1ca, ае, і., електро

діагностика; злектродиагностина. 

Еlесtгоdупашtсus, а, иm, елентро
рушійний; _злектродвижущий, 

Electroirritabil1tas, -atis, і., електро
подразливість ; з~ектрораздражи-
мость. 

Electrolysis, is, f., злр-ктролїз, роз
нлад тіл електрикою; рлентролиз, 
разложение тел злектричеством. 

El('ctrometrum, і, П., елентрометр, 
прилад для вимірювання заряду 
наелеКТРИ3Qваного тіла; злентро-

9--21~. 

EIlipt1cus 

метр, прибор для ИЗі\!ерения за
ряда назлентрпзооанного тела. 

Еlесt~~ШО~ОгіuS, а, ПШ, елентрору
шшшш; злентродвшнущиЙ. 

E1ectrophysiologia, ае, f., відділ 
фізіології про елентри'Тні явища 
в організмі; отдел фИЗ!lОлогии 
об злентрических явлениях в ор
ганизме. 

Еlесtгорппсtuга, ае, f., уколи голкою, 
з' єднаною з елентроба та реєю; 
УНОЛЬІ иглой, соединенной с злек
тричесной батареей. 

Electrotherapia, ае, f., елентроліку
вання; злектролечение. 

Electrotcnus, і, т.-, збупження усього 
нерва при пропусканні постій
ного струму через чаС111НИ ЙОГО; 
возбуждение всего нерва при 
пропуснаНІІИ постоянного тока 

через часть его. 

Еlесtuагіпm, і, П., І:ашна; нашка. 
Fіешепtum, і, П., елемент, проста 

речовина; злемент, простое веще

ство. 

Еlерlшпtіаsіs, is, і., слонова хвороба; 
слоновая болезнь. 

Е. vеггuсоsз, БОРО;J;авчаста слонова 
хвороба; бородавчатая слоновая 

болезнь. 
Е. yиlya~, слоновая хвороба ВУЛЬВИ; 

слонова я болезнь вульвм. 
Elevatio, onis, і., елевація, піднім::ш

ня, підіймання; злевация, под

нятне, ПОJl.нимание. 

Е. utcri, піднімання матни; ПрllПОД
нимание матни. 

Elevator, oris, т. s. Еlеvаtогіпm, І, п., 
піднімач; под'Ьемнин. 

Elevatus, а, иm, підвищений; БОЗВЬІ
шенны� •. 

Eliminatio, onis, С., елімінація, ВИ
ділення; З.,1иминация, ВЬІДеле-

ние. 

ЕІіхігіпт, і, n , елінсир. настоянка, 
виготовлена 8 винним спиртом; 
зликсир. настойка, приготоuлен
ная с ВИННЬІМ спиртом. 

Ellipsoideus, а, ит, еліпсоїдний, 
схожий на еліпсис: ЗЛИПСОБИДНЬ;Й. 
похожпй на зллипсис. 

Еl1ірtїспs, 8:- иm, яйцеподібний; 
яйцеоб рааны •• 
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Elongntio. onis, f., подовження, здов
жеННfI; УДJ1lшенпе, 

Е. соШ' uterї, []одо~ження шиliки 
ма rJ·-Ш; удлипение шеЙІШ маТЮf. 

Еlоп:;;їtн", а, uш, подовжений: УДJІІІ
неННЬІЙ. 

Elutї(), onis, і., ПрОШШ<lННЯ; про
мыl<1ние •. 

Elutriatin, onis, С., відналамучуван
н f!; отмучнвание. 

Elytritis, tI(!is, f., запалення піхви; 
ВОСIlr1леНlIе влага.rшща. 

Elytl'!)cel~, ~~, f., Вl1lІа;з:іння піхви; 
пьша.1.СlІне влагаЛIfща. 

ElytroCl, і. п., 1) обоjюнна, НClпсу.ТJа, 
2) в'ніна; 1) обо.1l0'ша, напсу ла, 
2) ВЛ~Г::l.Лllще 

Еmnсі:ltіо=ЕхtсПlШtїо, опіs~ (., ехуд
НСНШ1; Ilсхудани~о 

ЕmаllаНо, olJis, С., 1) ВlІl1аРО\3УВ:J.І1Пfl, 
2) га:ЮПОJj6ні продукти радіо
аЕтиmlИХ pe'IOBIlI-I; 1) I1CllapeHlle, 
2) г,~з:)оБр<1зIІы�' ПРО,lУКТЬІ радио
(1J-\ТПВНЬІХ вещеетво 

Ema!1sїa, ol1is, Іо, запізнювання; ::за
П::l.~Щ,Irз:шиео 

Е. lllепsішn. запізненнп менструації; 
з:J.п3:-3.1ыRнJIеe менструащш. 

Emasc\ll:llio, оні", і., кастрація, АІ!
холощення; настр,щин, ОСІ,опле

ние 

Еш1>tJl!а, ае, f., емболія, занриття 
CYДIIНII Ilробною ('ШСТl1нна ТРО:\I
бу, О[ІУХУ і т ін), принесеною 
те"їсІО кропі; 3\100ЛПЯ, заI\УIЮРJ-\<l 
cocy:r:a пробlЮЮ (чаСТИЦ::lМИ ТРОМ
ба, 01lУХОЛИ и т п.), П(.JIlнесенноЙ 
TOI~OM І-\РОВИ 

Embolicus, а, Шll, заносний; занос
НЬІЙ 

Emb'lliformis, е, нлинуватий; НЛИНО-
вIfдныо. о 

ЕШЬJluз, і, то, е:\100Л, пробка, зане
CQH:J. те'Іісю ирові; 3.\100.,'1, 11 робна, 
занесенная тоном НРОВИо 

Embrocatlo, onis, {., примочна; ПРlf-
мочиао 

ЕшЬгуоп, 1, по, е:\lбріон, зародок, 
, плід ІЗ утробі: З:\lбрион, заРОДЬІШ, 
. плод в утр()бе. 

Em1J·:-уосагdіа, ае, {" маятншюподіб
ний РИТ:\1 серця; маЯТНlШООбраз
НЬІЙ ритм сердца. 
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Embryologia, ае, Со, ембріологія, 
науиа про РОЗІЗинення ~лода; 

З:llБРI'ІОЛОГИЯ, наука о развитии 
пл()дя.о 

EIl1bryon~a, а tis, По, дерм!)їдна ніста 
ЛСЧНІІІ-іа; дермоидная Ішста fllIЧ

нина. 

ЕшЬгуоп~lis, е, ембріональний; ::ш
бриональны�оo 

Embryopllthoria, ае, ['0' уr.rСРТDіИН1J 
плода; Уl\lеРЩDЛСНlIе плода. 

ЕшЬгуоtоп:іа, ае, іо, операція ров
дробvТJ€ННf1 плода при пато.тюгіч
НИХ IJодах; операция раЗД}Jобле
ння влода ІІрИ патологическнх 

родахо 

Ешrsіs, is, {о, блювота; рвотао 
Emct_ cus, а, иш, БЛЮІЗОТНllЙ; рвот;, 

НЬІЙо 
Еll1сйнот hydrochlor ~сшн, соляно

ЮІСЛ 11 Й е:\lеТIIН (аШ-\8ЛО Ї;:l. еметину) ; 
СОЛЛlIOІШСЛЬІЙ ~меТlШ· (аЛJ:\алоид 
;):\leТllНa) о 

Ешеtо, аге, впБЛЮІЗати; ВЬІрвать. 
Еш~с(), сшісuі, еmіС(ltuш, ~iгe, з'f1F1ІІ

ТНСІ>, бризнути, ринути; ЯІШТLСЯ, 
БРЬІЗНУТЬ, ХЛЬШУТЬо 

Еші:;rаtіо, onis, fo, еміграція, Dисе
лення; З:\шграция, вы�еленпеоo 

Ешіl1еllS, ntis, випнутий; вьщаю
Щllliсяо 

Emillcntia, ае, і., підвищення, випин. 
виступ;. в08Ізыlение,, возвыlен-

ность, ВЬІСТУПо 

Е. агсшїtа, дугувате підвищення; ду
гообразное J30звыIеніlе •. 

Е. capї't<t ta, головчасте Ilідвищення; 
головчатое возІзыIениео. ' 

E~ collater<-ilis (Лесkеlіі), Меннеліве 
бі чне 11 іДОllщення; МеНJ:\елево бо
новое ІюзвыIениео. 

Е. cruci~ta ossis оссірі! 'йlis, хресто
подібне llі,1,Ішщеннп потиличної 
hiCTl-\И; нреетообразное во~3Ізыlе--
ние затьІЛОЧНОЙ ности. . 

Е. iliopectinea, нлубовогребенясте 
підвищення; подвздошногребеш
новое .в03выIение •. 

Е. intercondyloidea, міжвиростнове 
підвищсню'J (великої гомілниt; 
межмыlелновоеe ВОЗВЬішение (боль
шеберцовой НОСТИ). 
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Е. шеdіаlis fossae гllOшЬоіdіПіs, ме
діальне підвищення ромбовидної 
ямки; медиальное во3выIеюlеe 

ромбовидной ямки. 
Е. pyramidalis, пірамідальне підви

щення ~ пп рамидальное 130звыIе-

ние. 

Ешіssагіuш, і, П., відвіДНlIЇІ канал; 
OTBOДHOЇl канал. 

Еlllїssагіпs, і, т., 1) уповноважений, 
2) випускник; 1}. уполномочен
НЬІЙ, 2) вьшуснник. 

Ешіssіо, onis, f., емісія, випуск; 
ЮlИссия, вьшуск. 

Е. nocturna, полюціп ; ПОЛЛЮЩ!R. 
}~шшепаgоgа, огшп, n. рІ. (remedia), 

l\lїсячногінні; мссячногонны� •. 
ЕШШСllіа, ае, f., регули, менструація; 

рсгулw, менструация. 

Ештеtгоріа, ае, f., еl\lеТРo!1ЇЯ, нор
мальний зїр; З"'lмеТРОllИЯ, нор
мальное зрение'. 

Ешmеtг(.рп~, і, т., людпна 8 нор
мальним зором~ человек с нор

маЛЬНЬІМ зрением. 

Ешоllіепs, entis, розм'якшуваль
ний; размягчающиЙ. 

Emollientia, інш, п. рІ., пом 'яишу
вальні ліки; мягчитеЛЬНЬІе леиар

ства. 

Ешоllіо, Іге, розм'якшувати; раз-
мягчать. 

Emollitio, onis, f., розм'якшення; 

размягчение. . 
Emotio, onis, f., емоція, схвильо

Б~шість, чуттєве сп РИlшання; ::що
ция, взволнованность, чувствен

ное восп риятие. 

Empasma, iitis, п., прнсчпання; при-
СЬІПка. , 

Empllraxis, is, С., занриття; заКРЬІТие, 
закупорка. 

Emphysema, atis, п.,розтягуван~я 
(110віТРЮl); растяжение (во;зду-
хом). . 

Е. рulmопшп, РОЗШІІрення легеНІВ; 

расширеliие J1еГЮІХ. . 
Ешрl1уsешаtіСLlS, а, пm, емфІзематоз-

ний; З\IФl1зеl\ШТОЗНЬІЙ. . 
]~шрhуsешаtісНS, і, ш., е"'lllнземаТІІК; 

З\lфизематик. 
Еll1рігіа, ае, f., досвід; опьІТ. 
Emplast!um, і, п., пластир~ пластJ:>їРЬ. 

EncatlsIs: 

Е. аdlшеSlvuт, липучий пластир: 
липкий пластыIь •. 

Е. Сапtlшг,dшп ог(Ііпагіl1т, нарив
НИЙ плаСТІІР ШЩlНСЬІШХ мух; 

нарьІВНОЙ плас'ГЬІрЬ шпансних 

мух. 

Е. рlШl1Ьї, СВlІнцевий пластир; СВІШ
ЦОВЬІЙ пластьтрь. 

Ешргоstl10Е l1US, Ї, т .• правець 3 на
хилом тулуба вперед; столбняк 
снанлоном туловища оперед. 

Етруеша, а tis, п., емпієма, Гllіt\ 
в ааНРІІтіl1 110rожнині; з;\шиема, 
гноі1 в :занрьІТОЙ 110ЛОСТИ. 

Е. рпlsапs, пульсуючct еМІ1ієма; пуль
сирующая ЗМШlема. 

Ешру ё sis, is, f., наГНОGШШ; нагноо
ние. 

ЕmругешпаС cus, а,l1ll1, пригорілий; 
ІІ ригореJ'IblЙ. 

Ешпlgепs, ntis, ем.Ульсаціі1НИЙ;ЮIУЛЬ
сирующиЙ. 

ЕШlll~іо, onis~ С., емульсія, суспензія 
l\lіИРОСIЮllічних Кf:аJlЛИНОН' рі
ДllНИ в іншІй рі~ині; З\lуm,син, 
ВЗ13есь МІШРОСIЮllических наllелек 
жид ности в другой ЖИДІ{ОСТИ. 

.Elllulsio іudоі()(I()rогшj(~tа, йодойодо
фОР:\1На.еМ)'Jlьсія; 110ДОИОДОфОРМ
ная З~IУЛЬСИЯ, 

Ешuпсtогінm, і, П., ВlІдільний (ор
ган); вьщелителыlІlI (орган) 

Еlllппdапtіа, інш, п. 1)1. {remedia), 
ОЧlІсні ааL'оби; очистительныIe 

сrедства. 

Еl1апtllёШ<1, ~ tis, п., виеип на слизо
вих оБОJlоннах; вы�ьlllьь на ели

:ЗИСТЬІХ оболочках. 
Enarthron, і, п" стороннє тіло в по

рОіІШl1ні суглоба; ннородное тело 
в ПОЛОСТИ суставз. 

Ellarthrosis, іі, С., горіхоі3llДНИЙ Суг
лоб; ореховl~дныlй сУСтав. 

Епсапttlis, is, (., новотвір слізного 
м'ясця;· новообразС?в"!-нші' слез
ного ~lRcцa. 

Ellcat11isllla,atis, п., спдяча ванна; -, . . . 
сидячая· ванна. 

Епсашпа, а tis, П., 1) опі\{, 2) гли
бока· виразка рогіони ; .1) ожог~ 
2} ГJIубоная язва РОГОВИЦЬІ 

EncaLlsis, їs, {., ПРl1пінашш; щ)нжІ1-
гаННІ}. , ' ' ·1.,; 



Е.псерІшlIсus, а, ит, належний до 
головного 1\1ОЗ1\У; относящийся 
к гол_овному_ МОЗГУ. 

ЕJlсерlшli.tіs, tidis, І., запалення 
мозну; ~воспаление мозга. 

Е. lеt]шгg~са, летаргічний енцефа
літ, при яному спостерігаються 
біль у голові, параліч 1\lіміЮf; 
сонливість; летаргичеС1\ШЇ знце
фалит, при котором наблюдаются 
головная боль, паралич МИМИНИ, 
сонливость. 

:Епсер]шlОСёlе, es, і., мознова грижа, 
кила; ~!Озговая грьrжа. 

Епсерlшlоіdпш, ї, n~, м'яний ран, 
М03НОВІІН: МЯГЮІЙ ран, мозговин. 

ЕпссрlшlОllшlасіа, ае, і., енцефало
маляція, розм'якшення мозну; 
знцефаломаляция, размягчение 
мозга. 

Епсерlшlошепіпgосёlе, es, і., грижа 
оболонки головного або спинного 
мозну; грыif\аa оболочни голов
ного ИЛИ СlIИННОГО мозга. 

ЕпсерhаlошуеIltіS, tldis, і., енце-
фаломієліт, розсіяне 8апалсння 
головного та спинного мозну; 

знцефаломиелит, рассеянное вос
паление голонного и спинного 
мозга. 

ЕпсерЬ'аІоп, І, П., головний мозон; 
. головной мозг. 

Епсерlшlораthіа, ае, і., вахворювання 
мозну; заболевание мозга. 

Епсерlшlоггhаgіа, ае, і., витінання 
мозну; истечение мозга. 

ЕпсllOпdгоша, atis, П., енхондрома, 
хрящевий опух (всередині ністни) ; 
знхондрома, хрящевая опухоль 

(внутри ности). . 
Епсhгіsша, atis, П., мазь; мазь. 
Enchysis, is, і., вливання, ВПОРСНУ

вання; вливание, впрwснивание. 

Enchyta, ае, і., шприц; шприц. 
Епсс'ре, es, і., забій черепа; ушиб 

черепа. 

Encystatio, onis, і., осуr.шування; 
ОСУМlюваН!:lе. 

Endaoгtitis, ttdis, і., ендаортит, за
палення внутрішньої оболонни 
аорти; зндаортит, воспаление вну

тренн~й обо.лочни аортЬІ. 
Endarteгii:tis, tldis, і., ендартеріїт, 
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запалення внутрішньоі оболонки 
артерії; зндартернит, воспаление 
внутренней оБОЛОЧЮI артеРIІИ~ 

Е. obliHrfi.ns, облітераціІ1ний ендар
теріїт, сильне розрощення intlmae 
і майже повна занупорна судини; 

облитерирующий зндар:!,ериит, 
СІІльное разращенпе int ішае и 
почти полная занупорна сосуда. 

Endemia, ае, і., постійне існування 
хпороби серед населення певної 
місцепості; постоянное существо
вание болезни среди населения 
определенноІЇ местности. 

Enderll1atlcus, а, uП}, діючий через 
шніру; действующш1 через ножу. 

Endo - (в скл. словах) всередині; 
внутри. 

EndoabdominaJis, е, ендоабдоміналь
ний, Rнутрішньочсрсвншї; зндо
абдомпнальны�,' внутрибрюшной. 

Endocardid"1is, е, ендокаrдіальний, 
пнутрішньосерцевий; зндонарди
аЛЬНЬJЙ, пнУтрисердеЧНЬІЙ. 

Endocardltis, tldis, і., еНДl)нарди'l', 
8апалення внутрішньої оБОЛОНКIІ 
серця; Зндонардит, поспалеНИQ 

внутренней оболочки сердца. 
Е. lcnta, повільний ендонардит; ~Ieд

леНІІЬ111 ЗНДОJ:аrдит. 
Е. ma1igna, злоянісний ендонардит; 

злоначеСТВСННЬ1Й зндонардит. 

Е. ulcerosa, ви fJазновий ендокарди'}!; 
язвенны1u ЗНДОІШРДИТ. 

Е. verrucosa, бородавчастий ендо· 
нардит; бородавчатьrй зндонаРДllТ. 

Endoca.гdium, і, n.,' ендокард(ій), 
внутрішня оболонка серця; ЗIlДО
нард(ий), внутренняя оболочка 
сердца. 

Endochond6ilis, е, внутрішньохря
щовий ; внутрихрящевоЙ. 

Endochorium, ї, п, т., внутрішній 
листок ворсинчастої оболонни аа
родна; внутренний листок ворсин

чатой оболочни зародьrша. 
Епdосгапішn, ї, n., тверда оболонна 

Головного мозну; твердая обо

ЛО'lна г()ловного мозга. 

Endocrinasthenia, ае, і., виснаження 
через захворювання ендонрин

них залоз; истощение из-за по

ражения зндонриннwх желеа. 



EndocrinIcus, 

EndocrinIcus, а, шп, налеiRНИЙ до 
внутрішньої сенреції; ОТНОСЯЩИЙ
ся н внутренней сенреUIlИ . 

ЕП<lосг!поlоgіа, ае, С., ендонрино
Л,огн,!, науна про внутрішню се
нреЦlЮ; ЗНДОНРIlНОЛОГИЯ, науна 

овнутренней сенреции. 
Endocrinopatllia, ае, С., еНДОНРІІНО

патія, захворювання 'внутрішньо
сеІ\реторних органів; ЗНДОІ\РИНО
патня, заболеваппе внутрисенре
торнЬІХ органов. 

Еlldосгіпоthсгарїа, ае, С., ендонрино
терапія; ЗlІдонрпнотераппя. 

ElНlogcncs, is, ендогеНIІИЙ, ВИНlIна
ЮЧИЇІ всереДІІні ; зндогенныl,' воз
юшающий внутри. 

Еl1dоlушрlш, ае, f., ендолімфа, рі
дина ІЗ лабірпнті ІЗуха; зндолимфа, 
ifШДНОСТЬ_ в лаБІІринте уха. 

ЕпdоlушрІl3.ИСUS, а, uш, налеЖНllЙ 
до ендоліl\lфИ; ОТІІОСЯЩIIЙСЯ н 
ЗНДОЛl!!'lфе. 

Endoll1etritis, tIdis, f., ендометрит, 
запалення слизової оболоюш 
маТІШ; ::шдометрнт, воспаление 

слизистой оБОЛОЧЮІ матки. 
Е. catarrhalis, натараЛЬНIІЙ ендо-

метри'г; натараЛЬНЬІЙ зндомет-

рит. 

Е. glandularis. гландулярниu ендо
метрит; глаНДУЛЯРНЬІЙ Зllдомет-
рит. _ 

Е. gonorrllOtca, гонорейнпй еНДО:\lет
рпт; гоllорейIIыlй ЗН;::І:О'lетрит. 

Е. іпtегstitіаlis, інтеРСТШй<J.ЛЬНІІЙ ен
ДO~leTpIlT; lIнтерстllциалыllйй ЗНДО-
метрит. _ 

Е. шеlllЬгапасеа, exfoliativa, пере
тинч.астшї, ві;::t;ЛУЩУЮ1IИЙ еIІДО;\Іет
рит; перег:.ОllчаТЬІll, отслаиваЮЩIIЙ 
ЗНДО'lетрит. 

Е. post аЬогtшп, ендометрит після 
аборту; зндо~етрит после аборта. 

Е. post рагtllШ, еlЦО:\lетрит після 
родіrз; ЗНДО'llеТРІ1Т после PO;::t;OB. 

Епd()ше tri ит, і, П., еIlДО;\l8тріі1, rзнут
рішня слизова оболонка матки; 
::НЦО;\lетрий, внутреНIlЯП СЛИЗІІстая 

оболочна матни_ 
Endonasiilis, е, внутрішньоносовпй; 

ВНУТРИНОСОІЗОЙ. 
Endoneuralis, е, ендоневральний, 
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внутрішньонервовиі1; зндонев· : 
ральньrі1, ВНУТРl1неРВНЬІЙ. 

Епdопепгіum, і, п, ендЬневрій, спо· 
лучноткаНl1нна оболоні-ш нерва; 
зндонеВРIIU, соеДlIнительнотнашіая 
оболо~на нерва. 

Endopclvinus, а, uш, розташований 
всередині таза; расположенныlй 
внутри_ таза. _ . 

Endopltlebitis, t1dis; С., епдофлебіт, 
запалення внутрішньої оболонни 
Бен; sндофлебит, воспаление вну
треннеїІ о_болочІ.5И вен. 

Епdорlltllаlшіtіs, tidis, [., запалення 
внутрішніх оБОЛОІІОН она; воспа
ление внутреННІ1Х оболочен глаза. 

Endoplltllunus, і, Ш., западання она; 
западеllпе глаза. 

ЕпdоSnlріпgltіS, tHis, С_, ендосаль
ПЇllгіт; зндосалыllгит •. 

Endoscopia, a~, f .• еНДОСНО<Jія, ОГЛЯД 
порожНІШ тіла; ЗНДОСІ\ОПИЯ, ОС-. 
~IOTP полостей тела. . 

Епdоsсоріпш, і, П., інструмент для 
огляду порожнин тіла; ll�-ІСТРУ
мент для ОСі\10тра полостей тела .. 

Elldosmosis, is, f" просочування все
редину; просаЧIllзание внутрь. 

Ешlоstеum, і, П., внутрішнє оністя; 
внутренняя надностниuа . 

El1dotllelialis. е, ендотеліальний; зн-
дотелпальнЬІЙ. . 

Епdоthеliоша, а ~is, П., ендотеліаль
IJlIfi опух; зндотелиальная ОПУ

холь. 

Епdоtllеliшn, і, П., ендотелій, нлі
ТI1НИ, щО вкривають заl\llшені 
ПОрОЖНIІНl1 тіла; З!lдотелий, liлет
ЮІ, ВЬІСТl1лаЮЩlIе заl\Iннутыle по

лости тела. 

ЕПllоt.llогасfсu,!, а, ит, ендотораК;1ЛЬ
НИЙ, внутрішньогr.У.'1.НИЙ; ЗНДО
тора 15ClЛЬНЬІЙ, DНУТРI1ГРУДНОЙ. 

Епdоtохіпшп, і, П., ендотоксин, 

отрута, що звільнюється при Р03-
ШЩ<lIlні тіл бантеріІї; зндотонспн, 
нд, ОСDОUОїhда ющшїся п ри p~c
паде тел бантерш1_ 

ЕПС'l1lа, atis, П., про~швне, нлізма; 
п РОМЬІвательное, клизма. 

Епегgіа, ае, С., енергіп, сила, iRИТТЄ
діяльність; Зllергин, сила, жизне

деятельность. 



Engastrius 

Engastrlus, Ї', т., ПОДDirlна ВНРОД
лшзість, аародновий паразнт в 
мішну I:J черевній ПОРОЖIIlші го
ловноі особин!!; ДBollНoe уродство, 
зачаточныlЇ llapCl.31IТ в мешке в 
брюшноli полости Г:1авн оli особи. 

EnoI>llt~lnНIs, і, т., ;западання ОЧНОІ"О 
нблуна; аападеНllе глаЗllОГО пu
лона. 

Епогсllisшus, і, т., див. Cryptorcllis
Ш;JS. 

ЕпогШіS, е, надмір"иli; чре3\lеРНЬІЙ. 
Enostosis, is, (., ніСТl\ова пухлина 

всередині ністни ; КОСТllая опухо.і1Ь 
внутри ности. 

EI1S, епtіs, п., суть, вдача; сущность, 
харннтер. 

Е. шогЬі, суть хвороби; сущность 
болезни. 

ЕlІsifогшіs, е, меЧОJЗИДІIIIlї; мсчевпд
НЬІЙ. 

ЕпtашоеЬа, ае, (., Юlшкова амеба; 
ІіllшеЧllая амеба. 

Е. соІі, а~lеба товстої КIIШІШ; а!\lеба 
ТОЛСТОЙ ЮІШІШ .. 

Е. 11 istolyt; са, І'істолі ТІ1'1на а:\lеба, 
збуднин а~lеб"ої Дllзентерії; ги
СТОЛIIПl'lСская а:l1еба. возБУДlІтель 
а~1ебноі1 Jll1зеllтерии. 

Entcralgia, ае, С., ЮІШНОВИЙ біль; 
Ішшечная боль. 

Entcrcctomia, ае, (., ентеренто~1Їя, 
Dlщалення частини ІШШКИ; ЗІнер

СІ,ТО\llНІ, у;{алеllие части ЮІШЮІ. 

Entl'relcosis, is, ( .• ІШШНОJЗа виразна; 
Юlшечная пзпа. 

Enterl'piplocele, es, С., грижа ІШШІ\І1 
і саЛhнина; ГРЬІжа НИШЮІ II са:IІ)' 
нина. 

Entcrlcus, а, ПШ, ЮІШІИJЗІІЙ; НИШС'І
НЬІЙ. 

Eoterltis, tldis, (., ентерит, :з:ша.'1СН
НЯ нишон; знтерит, ВОСlICl.леНl1l~ 

ЮІШОН. 

Епtегоапаstошоsіs, is, (., НИШІ-\ОНС 
З 'єднаннп після JЗидалення час
тини ІШШІШ; Кllшечное соеДlІне

ние после I1ссечения части НIIШ

ни. 

ЕоtегоЬїпs s. Oxyuris vегmіСПlіігіs, 
гострпн; острица. 

Enterocele, es, (., нишкова грижа; 
НIІШС'Іная ГРЬІжа. 
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Enteroccntesis, is, [., ПРОl-юлюваннл 
ЮІІШШ; ПрОН"ОЛ ЮІШЮІ. 

EIl~eroc]ysma, atis, П., вливання а 
ЮІШЮІ; ВЛІІвание в Ішше'ІНИК: 

Elltcrococcus, і, т., ентеронон; з~тв-

POKOHt\. _" 
Ellterocolitis, tidis, (., ентероноліт, 

запалення тоНІШХ і товстих ни
шок; знтеронолит, воспаленпе 

ТОIlIШХ и ТО.тІСТЬІХ ШІШОК. 

Е. аспtа, сІн'опІса, гостршї, XPOHЇq
НИJЇ ehtePO�-Ю.J1іт; острыl,' хра
ническніі 3НТСРОКОЛIlТ. 

Епtсгосуstосёlе, es, f., нпшновомі
хурова гршка; l-\ІІшечнопузыlналл 

гры�а •. 
Eotcrofiynia, ае, і., біль У К}Ішнах; 

Еl1шечная боль, 
ЕПf{'гоlшсшоггlшgіа, ае, f .• юшпюва 

кровотеча; ЕІІшеЧllое І,РОВОТС'ІЕІ

ние . 
.Епtегоkіо-:lsа, ас, f., діюча основа 

ІШШКОВОГО сону; деііствующее на

чало нишечного сона . 
.ЕпtегоНtllUS, і, т., снтероліт, І-\ЗЛО

вий камінь; DнтеРОЛIlТ, наловый 
камень. 

Епtёгоп, і, О., ІШШШ1; НІІшна. 
Eotcropexia, ае, f .• ентеРОllенсія, при

Ш!Івашш ЮІШЮІ дО черевної стін
ни; знтеропеНСІІЯ, пришивание 

ЮІШІШ ~. Н брюшной стенне. 
Eotcrop!ltll~si8, is, (., тубернульоа 

нишок; туGсрнулез ЮІШОК. . 
Enteropt osis, is, (., ентероптоз, опу

щення н)'трощів; знтероптоз, опу
щеНllе внутренностеЙ. 

Епtсгuггlшgіа, ае, f .• ішшнова кро
вотеча; Юlшечное кровотечение. 

Eoterorrhapl1ia, ае, f., ентерорафія, 
зшшзання ІШШОН; знтерорафия, 
Сll1lІвание ЮІШОН. 

EotcroГl'hu~a, ае, (., пронос; понос. 
Епtсгоstошіа, ае, f., ентеростомія, 

штучна нишнова фістула; знтеро
сто~шя, IIснусствешIыlй ЮІшеЧНЬІЙ 
свищ. 

El1terozoa, огпш, п. рІ., НlIшнові 
пара::JIІТИ; юІшечныIe паразитЬІ. 

Entl11asis, is, (., ВТІІснення черепа; 
вдаВЛlІваНllе черепа. 

Епtl1Usіаsшus, і, т., ентузіазм, за
пал; ЗНТУЗllазм, воодушевление. 



Еп tосппеl fогше 

ЕпtОСtIпеifогше, is, п. (os), внутріш
ня або перша нлшювицна ністна 
стопи; внутренняя ІІЛ.IJ первая 

НЛІІновпдная ность СТОПЬІ. 

Епtоdегш:t, atїf!, п., внутрішній' ли
стон :заРОДІ-ЮВОЇ оболонки: внут
реННИll ЛlIСТОН заРОДЬІшевой обо
лочнИ. 

Епtошоl0gіа, ае, 1"., вчення про комах; 
У'18ние о насеІЮМЬІХ. 
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Elltopjlyton, і, п., РОСЛПНlшй па
рззит всередині органі:З:\IУ; Р:1.сти
теЛhIlЬІЙ параоlll' внутри орга

НИЗ,\1а. 

Entos (adve.rb), всередину; внутрь. 
Епtоzоа, ОI·ШП, п р1. простіші 

JlClрt=l.аити в тілі; простеЙШl1е па
ра:1ИТЬІ в теле. 

Entrip~is, iR, f., втирання; втиrание. 
El1trup~ s. Entropiol1, s. Eritr:)pїll:n, 

і, п., RanopoT llосію! всередину; 
R::! АО rOT !lена внутрь. 

Enucl('atio, ollis, f., енуклеа цін, ви
лущення, ~:!ЛУЩУRання; ::mукле

аIlНЯ, Вh!ЛущеНl1е. ВЬІЛущив::!нне. 

Е. Ьп 1 І:>і, в (!лу щення она; ВЬІЛУ щение 

глз:зt=l.. 

Еl1uгёsі-.:, is, f., енурез, нетрtІ'\lання 

се'I]; ;mурез, недержание мочи. 

Е. пnсttIГl1ll, нічне неТРИ\1аНIlЯ сечі; 
ночное недержа ние мочи. 

Е. diHrna, денне lІеТРI1,\lання сечі; 
днеВlІое недержаНllе .\1(1'IИ. 

ЕПZУ;Шl, Ні:;!, п, хі\lїчне бродило; 
хи МІ! чес ное б родило. 

Eosin,lp11ilia, ае, (.. еоз~ІНО рілія; 
ЗО,ІШО fmлия. 

EpactJlis, е, ДО.J:аТНОІШЙ; добавоч-
НЬІЙ. 

Epanastem:1, iitis, п., YT~~peH~m гра: 
ну Літій ІІа сполучнш ооолонЦІ 
по!::!ік; обраЗОlJаllllе граl1УЛЯЦИЙ 
H~ соеДlшительной оболо'ше вен. 

Eparteriii:lis, е, що лежить на артерії; 
лежа..цнЙ на артерии. 

ЕреПС{,Р~lііІоП, і, п., задній МОЗ0Н; 
задний МО:ЗГ. 

Ереl1іl у т3" atis, П., епендима,. шар 
Gllітелію, що внриває М03НОНl шлу
НО'ІНИ Й СПJtННОМО;.JНОВИЙ нанал; 
:;шеНДIІ~ta, слоІ1 9I1ИТGЛlIЯ, ВЬІСТИ
ла ющий мозговыIe желудочни и 
СШШНОМQ3ГОDОЙ нанал. 

Ерісопf1уJl ~i. 

Ере~f1ут;Піs, е, епендимальний; зпеll-
димальнЬІЙ. . 

Ерllёlш, ае, с., дівчп-на; девица. 
:El'llebus, :1, ит, повнолітній; совер-

шеННОЛGТНИЙ. 

ЕрllёЬн!', і, т., юнан; юно ша. 
FpIH~drinum, !' П., ефедрин; зфедрин. 
Е. l1ydroclllori сшп, СОЛЛllОЮIСЛИЙ 

ефедр~lН; СО.ilЛНОКІ1СЛЬІЙ ::>федрин. 
Epl1elis, 1dis, f., песнянна; веснушна. 
L!Jllemcrus, а{', {, однод!3нна гаряч

н::!;' однодневная Лllхорадна. 

Epllem[orHs, а, нm, ефемерний, ОДНО
деННIJЙ, СНО~ОJ\lИНУЩИЙ; зфемер
НЬІЙ, однодневнЬІЙ, сноропреходя

щий. 

Fрhіпltеs, is, т., ношмар; ношмар. 
Epllippiatus, 3" шп, ТОЙ, що осідлав 

КОНН; осеДЛilГШПЙ nOHH. 

Ерllірріошеgпliа, ас, збільшення ту
рецьного сідла; увеличеНІІе турец

ного седла. 

Ерllірріоmісгіа, ае, f., зменшеНЮI 
ту рецьного сідла; уменьшение ТУ
рецного ссдла. 

ЕрЬіррінm, і, П., сідло, зонре},1а 
. ту рецьне; седло, в частности ТУ

рецное. 

Ері (В снл. словах), на;.на. 
Еріыlрьагап,' і, П., звисання шніРIІ 

на верхніїI повіці; СВllсаНl1е НОі-ІПI 
на верхнем вене . 

.Ерісапtlшs, і, т., шнірна снладна 
над ВНУТ[1і Шli ім кутом очної щі
ЛИНИ; ножнал снладна над ВНУТ

ренним )тлом ГЛ<1ЗНОЙ щели. 
Ерісагdіuш, і, П., епікард, зовніШН1І 

оБОЛО!-lна серця; зпинард, нар,)"ж

ная оБОЛО'lна сердца." 
Ерісанпш, iltis, П., виривання вираз

нами ; из'Ьязвление. 

Epic3HSis, is, с., припінання шніри; 
п РИЖl1гаНl1е НОЖИ. _ .,-

EpiC[lrosis, is, С., ІІігментація (забар
влення) шніри; l1игментация (он
раШИВclНlJе) НОЖИ. 

Epicondylalgia, ае, f., біль У лате
ральному. надвиростну плеча; 

боль в латеральном надмыелнеe 

плеча. 

Epicondyl1 tis, tJ dis, С., з,шалення 
в діJ1янці над ІШРОСП';О;\І; 80СІІа

ление в области ,HU;~ МLІЩ~.'Н;ОМ. 



Epicondylus 

Epicondylus, і, т., надвиросток пле
чової ністни ; над!\ІыIелонH пле
чевой кости. 

Е. lшmСl'і internus, внутрішніІ1 над
виростон плеча; внутренний над
мы�елоl-\ плеча. 

Epiconus, і, т., частина спинного 
мозну нnд conus шеdullагіs; часть 
спинного мозга над conus теІІиl
laris. 

Ерісгапіиш, і, п., СУХОЖПЛНОВИЙ 
понрив голови; сухоаШЛЬНЬІЙ по

}{ров ГОЛОВЬІ. 

Ерісг:шіus, а, uш, начерепний; на
чеJ~епной. 

Ерісгtзіs, is, і., епікрпз: 1) явища 
після кризи, 2) нінцевшl висно
вон про хворобу; зшшриа: 1) яв
ление после кризиса, 2) конечное 
суждение оболезни. 

Epicystotomia, ае, f., ВlІсоне вида
лен ня каменя; ВЬІсокое намне
сечение. 

Еріdешіа, ае, і., епідемія, пошесть, 
ШВllдне й велине поширеІ1НЯ ін
фенційної хворобп в яніїІ-небудь 
місцевості; зпидеr.шя, широное 
и БЬІстрое распространение инфен
цпонной болеани в наной-либо 
местности. 

ЕріdСШІСUS, а, uш, епіде:\lічний, по
шесний; ЗШlДеМIІ'Іеснпй, поваль
НЬІЙ. 

Еріdегшіs, is, і., епідерміс, над
lIшір'я; зпидермис, надкожица. 

EpidermoidJlis, е, подібний до епідер
ми; зпидеРМОПОДО(jНЬІЙ. 

Epidcrll10lysis bullosa (llcreditaria), 
СХIlльність до утворення пухпрів 
на шнірі; предрасполошение 
н ОбразоваНІІЮ пузыlейй на ноже. 

F.ріdіdУшіs, is, f., додатон яєчна; 
п ридаJ'ОН Яll~ка. 

Еріdіdушitіs, tidis, і., епіДІІДиміт, 
запалення додатна ЯGчна; ЗI1ИДИ
ДИМІІТ, воспаление ПРИДатна 
лична. 

Epidrosis, is, і., потіння верхніх 
часТІШ тіла; потенне верхних 
частей тела. 

Epiduralis, с, еПідуральний, розташо
ваншl поверх твердої оБОЛОННII 
мозну; зпидураЛЬНЬІЙ, располо-
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шенньп1 поверх твердой l\10згопоіі· 
оболочни. 

Epigastralgia, ае, f., біль в ділянці 
надчерев'я під грудьми; боль в 
области надчревья под· ложеч
ной. 

Еріgаstгfспs, а, иш, надчеревний; 
надчреВНЬІЙ. 

Еріgаstгіпm, і, п., епігастрifi, над
черевна ділянна; зпигастрий, над
чревная область. 

Epigencsis, is, f., епігенез, зміню
вання частин тіла під час зарод
нового роз витну ; зпигенез, ІІзме

нение частей тела во время заро
ДЬІшевого раЗВIІТИЯ. 

EpiglottIcus, а, l1Ш, надгортанний; 
надгортаt!НЬІЙ. 

Epiglottis, t!dis, і., надгортзннин~ 
надгор!аннин. 

Epillypnoticus, а, uш, післягіпно
тичний; послеГІІпнотичесниЙ. 

EpiJ\)"csia, ас, f., множинна вагіт
ність; множественная беремен
ность. 

Epilatio, опіs, і., епіляція, вириван
ня волос із коренем; зпиляция. 
выIьшанllеe волос С норнем. 

Epilatoria, огнш, п. рІ. (reтedia). 
засоби для видалення волосся ~ 
средства для удалеНІІЯ волос. 

Epilepsia, ае, f., епілепсія, падуча; 
ЗШІЛеIJ~ИЯ, падучая. 

Е. ~aturnina, епілепсія через отру
єння свинцем; зпилепсия вслед
СТШLе отравления свинцом. 

Epilept!cus, а, иш, епілептичний; 
ЗПlIлептичесниЙ. 

Ерilсрtifогшіs, е, епілептиформниЙ. 
СХОЖИЙ з епілепсією; зпилепти
формныІ,' ПОХОЖlIЙ на ЗПlІЛепсию. 

Epileptogcnes, is, епілептогенний, ви
нлинаючш1 епілепсію; ЗПl1лепто
геВНЬІЙ, ВЬІЗЬІВаЮЩIIЙ зпилепсию. 

Ерішаlагіа, ае, f., захворювання 
окремих органів від малярійної 
інфекції; заболеванпе отдеЛЬНЬІХ 
органов вследствие малярш1ноі1 
I1нфенции. 

ЕріпеРhгесtОШіа, ае, і., епінефрен
томія, ІЗІІДалення наДIlИРНОВИХ 
залоз; зпинефрзнтомия, удаление 
надпочечнинов. 



Еріпепгіпт 

Еріпеurіпm, і, п., епіневрпт, СПOJIуч
нотнанинна оболонна н-ерва; зпи

неврит, соедпнптельнотнанная обо
JІОчна нерва. 

Epioikia, ае, і., заразна хвороба, 
поширена в межах одного будин
ну; заразная болезнь, распростра

ненная в пnеделах одного дома. 
ЕрірЬаепотспоп, і, n., епіфеномен, 

СИl\1ПТО:\f, що ПРпсднуєть.ся дО 

ОСНОІЗІІОЇ каРТІІНІІ хво{;юби; зпп
феНО:\Іен, СШШТ,?l\I, ПРІІсоеДllНЯЮ-
щш1ся к основноп картине болезни. 

Epipharynx, gis, т., верхнп частпна 
ГЛОТЮІ; веРХНЮІ часть ГЛОТЮІ. 

Ерірllс.га, ае, і. J епіфора, сльозотеча; 
зппфора, слезотечение. 

Epipllysis, is, f., епіфіз, верхніі1 або 
ншнніl1 нінець l-\іСТЮІ; зпифИ3, 
верхниl1 ИЛІІ ншюшй нонец I~OCTII. 

Е. сегеЬгі, додаТОІ\ мозну; прпдатон 
мозга. 

Eptpllyton, і, п., РОСЛІІНІшl1 паразпт, 
що }кпве на шнірі та СЛІІЗОВIIХ 
оБОЛОІ-Інах; растІІтелыІІlr па ра
sит, ншвущш1 на ноже IJ на 

СЛИЗІІСТЬІХ оболочках. 
EpipIcresis, is, і., переПОВIІСННJl кро-

ВОНОСШІХ судин; переПОЛНСlIІ1е 

Н:РО.ВСlIосаЬІХ сосудов. 

Epiplotcus, а, пт, налеі-І-ШПЙ до с:;з.ль
НIIІіа; ПрlIнадлежаЩІІlr сальНlШУ. 

Epiploitis, tidis, f., запалення саль
НІша; воспаленне саЛЬНІша. 

ЕрірlосёІе, es, і., саЛЬНlшова гри;т;а, 
ншjа; саЛЬНІІноваJl грьш~а. 

ЕрірІооп, і, п., сальНІШ; сальнш-\. 

Episcllcsis, is, і., sаТРII:\ШННЯ ввді
лень; ЗCl,J;ержаШІе отделеНIІЙ. 

EpiscIeralis, е, розташований на 
склеr5; расп_оло;т;сIlIlыl1 на СІшере. 

Episcleritis, ttdis, і., епіснлеРIIТ, 
поверхневе запалення снлери; 
ЗПІІснлеРIlТ, поверхностное воспа

ленне C�-\ЛеРЬІ. 

Еріsіаешаtота, 'а tis, п., І~РОВОВІІЛІШ 
У велш~і соромітні губи; І,РОВО
ІІЗЛШ1Нllе в большие сра,IІНЬІе 

гу_БЬІ. _ 
Episiitis, t!dis, і., запалення ВУЛЬВИ; 

воспаленпе ВУЛЬВЬІ. 
Episio-(в снл. словах), належниЙ до 

80внішніх статевих частин; ОТUО-

137 Ері tlleli ПІП Уі Ьга tori \Jn} 

сящийся наружньш ПОЛОВЬІМ 

·частям. 

Episioc ё Іс, es, і., ГРІІжа веЛIlЮІХ 
соромітних губ; грыlаa 60ЛЬШИХ 
сраl\ШЬІХ губ. 

Epision, і, п., ЗО13нішві жіночі статеві 
частини; наруікныle ЖЄIIСНlІе по

лопьrе части. 

Еріsіоггlшрlliа, ае, і., вагіlIаЛЬПI1Ї1 
шов; ІЗлагаЛИЩНЬІЙ шов. 

Ер isp:Hlia , ае, f., епіспа,J.Їя, прпро
джена наявність ССЧОllllПVСКНОГО 
отвору ва тильній чаСТIІIІ'і стате
вого члена; ЗШlспа,J.IІЯ, ВРОЖ,J,єн

ное наличие мочсиспуснатслы!гоo 

отверстпя на тwльноl1 стороне 

полов ого члена. 

Epi~pastlca, огшп, п. рІ. (rcmcdi3.), 
наРІІвні, відтяжні засобн; нарьш
НЬІе, отвленающие cpe;J.CTBa. 

Epistflrsus, і, т., дуплікатура сполуч
ної оБОЛОIlIШ на зtl.ДІІі(І поверхні 
верхньої повіки; ДУПЛИНJ.тура со
еДІІНІпеЛЬІІОЙ оБОЛОЧКIl на задней 
ПОВСРХНОСТІІ верхне:-о вена. 

Epistflxis, is, f., еllїстансис, носова 
кровоточа; ЗШІСТ').l,Сl1С, І10совое 

нровотечение. 

Epist ота, atis, п. = ЕріstОl1lіШl1, і, 
п., сюнша пробна; стеЕЛНlгнаА 

пробка. 
Epistrop!ieas, еі, т., епістрофей, 

другий ШИЙНІІЙ хребець; ЗІШСТРО
фей, второй ше(ШЬ1l1 П031ЗО.НОН. 

Ерitllfl.Еlпшs, і, т., віД)l.іл мозну, 
що леЖIІТЬ на tll аlііШllS ор(і cus; 
о'Г;!ел ~lОзга, лежаЩІІЙ на tlHllaUlHS 
optIcus. 

Epitllclialis, е, епітеліальнпй; :ЩІІТС-
ЛlIаЛЬНЬІЙ. ' 

ЕрНllе1іа1іа, інш, п. рІ. (согр(.га), 
параЩI1ТОВIІДні заЛОЗІІ; параЩlIТО

вIІдныle желеЗЬІ. 

Еріtllеliоша, а tis, п., епітеліальний 
ран; зшпелиаЛЬВЬІЙ рак. 

Ерitllеliнш, і, п., епітелій, кліТІІНІШ 
поверхневих шарів шніС_ll і сли-
3013I1Х оболонок; ЗПl1телш1, нлетни 
повеРХНОСТНЬІХ слоев ножи и 

~ЛIIЗlJСТЬІХ 060лочен. 
Е. уїIJГ<ltогіuш, Мl1ГОТЛНВИЙ: вїйновий 

епітелій; мерцатеЛЬНЬІl1 реСШІЧ
u.uii ЗПllтелиn' 



Еріthсшз 

Ерitl1(~ша, 3:tis, П.. прпмочна; при-
мочна. 

Еріtl1ушіа, ас, с., бажання істи незви
чайні речі у вагітних, істеРІІЧНИХ; 
желание есть неоБьІнновенныеe 
л р(щмеТЬІ у беремеННЬІХ, истерич

НЬІХ. 

F.pitl·oclllea, ае,. С., внутрішній ви
ростов плечоооі нісТІ<Н; внутрен
ШІІ1 l\!ЬІЩЄJІОН lIлечевой ности. 

EpitYlllpal11CUS, а, ЦIll, щО Л8,ЮІТЬ 
над барабаННОІО ПОРОЖНІІНОЮ; ле
жаЩИl1 над бара6анной 110ЛОС-
ТhЮ. _ 

EpitypJII!tis, t1dis, f. днв. AppentIicitis. 
Epit)'}Jhlon, ї, Л., червопщj6НIІЙ' па

гюсто},; червеобразны�й отростон. 

Epizoa, огuш, п. рі., шкірні пара-
311fИ; ножныIe параЗИТЬІ. 

Epizootia, ае, f., епізоотія, пошесна 
хвороба худоби; 9Ш1300ТI1Я, по

вальнзя болезнь скота. 
Epoikia, ае, f., зараЗШІ хвороба, 

ПОШIJ pella в межах одного будив
ну; заразная болезнь, распростра

ненная в пределах одного ДO~la. 

EponyclliHm, і, п., швиДl\О ростучий 
ніготь; БЬІСТРО раСТУЩI1Й ноготь. 

ЕР(ЮР!lогесtошіа, ае, с., видалення 
додатка ЯЄЧНlШil; удаление ІІРИ

ЩІтка ЯИЧlІика. 

F.PO()"!l~ гоп, і, п. s. Parovarium, і, п .• 
РУДII\fентаРIІНЙ орган в Шl1рОНій 
матковій зв 'нзці. ДО;:J;атон яєч
HI1KrJ; РУДI1.\lентаРНЬІЙ орган в ши

РОН'ОЙ :\Іаточной связне, придатон 
ЯИЧЮfна. 

Epulis, fdis, f., злоянісний опух ясен; 
3!10Нrlчественная опухоль десен. 

Eq 1I і ntls, З, ШU, нінський; НОНСЮІЙ. 
ЕЧ\lUS, і, Ш., нінь; НО нь. 
ErectHis, е, збудливий, напружу-

ваний; возБУДШlЬІЙ, нanрягаю-
щиЙся. 

:Erectio, опі8, (., еренція, випрям
лення. напруження; 9рекция, ВЬІ-

n РЯ~lление, напряжение. . 
:Erector, бгіs, ш. (musculus), БИПРЯМ

ЛНЮЧІІЙ (м 'яз); ВЬШРЯМЛЯЮЩИЙ 
(муснул). 

EretlJlctlS, 11, uш, болісно дразливий; 
болезненно раздражительнЬІЙ: 

Егеthіsшus, і, n., болісна дразли-
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вість; болезненная раздражитель-
о 

ность. 

Ereutllopntllїa, ае, с., лег!~е почерво
ніння DнасліJ:ОН пі.1вищешін абуд
ЛІІl<ссті СУДІІНОРУХОВОГО пентру; 
легкое понраСНGНlІе ВСЛСДСТDие 

повы�ешJяя возБУДIВIОСТИ сосудо-
. двifгателыlгоo цснтра. 

Ereutll0phoL)ia, ае, (., боязнь 110-
чеРDоніТIІ; боязнь понраснеть. 

Ergasiopllo~ia, ае, (., 1) БOl~оНЬ хірур
гічної операції, 2) БОfJ;:3НЬ п р::l.ці; 
1) f)ол?пь ХІ1РУРГIІ'lесной опера
ции, 2) боязнь труда. 

Егgоgтnшша, а tis, П., ергограма, 
графічне відобраінення м'язової 
рОботи або ВТОМ 11 ; зргогра~ll\Iа, 
графи'!есное изоб РЮl'ен не :\-Iыlеч-
ной Р::lБОТЬІ ИЛИ УТОl\lЛСНИЯ. 

:Егgоst<іtuш, :, п., all~,·,::lT. що дозує 
l\1 'язову rОботу: 3 11lI 3 рат, дози
РУ!ОЩI1Й ~IL1Шl'ЧIlУЮ работу. 

Егgоtїl1ШП, і, п .. ерготин; зрготин. 
Егgоtіsшнs, і, ш., еРГОТИЮ1, отруєн-

ня ріжна:.1И: 9РГОТИ3М, отравле-
ние СIІОРЬІньеЙ. . 

Е. gапgгасп бstls, гангренозний ерго
TI11~I: Г.§lнгреНОЗНhІЙ _ 1РГОТИЗМ. 

Е. sр~sшntісus (convulsivus), спазма
ТlIЧIІIIЙ ерготизм ((Злі норчї»); 
спаЗ:\lаТИ'ІеСЮІЙ СРГОТII3:\1 «<рлая 
норча»). 

Erigens, ntis, збуджуючпй еренцію; 
130збуждаЮЩll1I аренцию. 

Erot1ens, ntis, роз 'їдаючий; раз'ье-
дающиЙ. 

Erosio, onis, с., ерозія, садно; арозия. 
ссадина. 

Е. follicularis, мішечкувата ерозія; 
l\I~шотчатая арозия. 

Eroti~us, 3., Шll, еро гичний, любов-. 
ний; зротичесншї, любовнЬІЙ: 

Егоtоuшпі3., ае, с, люБОl1не боже-
віл:ні; шоБОВІІое ПО:\ltJШJтедь-
ство. 

Errotictls, а, uш, неправильний, по
!\1l1лновш1; непраВНЛЬНЬІЙ, оши
БОЧНЬІЙ. 

Errhlna, огит, п. рІ. (remedia) за
соби для лінування носа; ~peд
ства для лечения носа. 

Error, oris, т., помилна, огріх; 
ошибна, погрешность. 



Ei'uctatio 

Eructatio, onis, [., відригування; 
отрыifа •. 

Eruditio, onis, !., 'ученість, освіта; 
ученость, образование. 

ЕгирНо, onis, [., поява висипу; 
полвление сьтпи. 

ЕГVl1Ш, і, П., сочевпця; че'lевица. 
Erysip1"'las, 5tis, П., беШІІха; рожа. 
Erysifl~latosHs, а, uш, бешиховий; 

Р·ОЖlІс.:гЬJЙ. 
Erysipcloides, is, еризипелоїд; еризи

пелоид. 

ЕгуtJlепш, 3:tis, П., еритема, черво
ність; ~rштема, нраснота. 

Е. exsllflatiyu~n l11иННогmе, полі-
морфна червоність при випоті; 
ПОЛIlморфная нраснота при ВЬІПоте. 

Е. IH~ax, снороминуща ери:геl\lа; ско
роп роходящая зритема. 

F. їшluгаtl1Ш, шкірний тубернулід: 
}{QЖНЬJЙ туберкулид. 

Е. infecti ОSПШ, інф€нційна еритема; 
ІІнфеюшонная зритема. 

Е. 11O(losum, вузлувата еритема; 

у;злов~тая зритема. 

Е. sаtнгпі.nшп, червоність при ог
руєнні свинuем; краснота при 

отравлении свинцом. 

Е. solnre, червоність під сонячного 
ПРО:\Jіннн; краСІюта от солнечныlx 

лучей. 
Erytllraemia, ае, {, т, еритремія, 

стіІНШ червона поліцитемія ~ зри
тре:шш, СТОЙІ->аЯ нрасная ПОЛl1ЦИ

темия. 

Erytllrasma, 'iltis, П., ерптраЗ.\1а, чер
воні nлюш параЗl1тарного по
ходження на ВНУТ}Jішиili поверхні 
стегон; зритразма, нрасны�e питна 
параЗlIтарного ПРОlfсхождеНI1Я на 
внутренней поверхносги бедер. 

ErytllroblastIcus, а, uш, еРИЧJOбла
СТlIЧНИlI; зритробластичеСКl1Й. 

Егуthгоыlstuш,' і, п., ерптробласт, 
НЛlТина, з яної утворюється ери
троцит; зритробласт, клетка, иа 
которой образуется 9РИТРОЦИТ. 

Erytllrochloropsia, ае, {., СЛlПота на 
синій і ЖОВТИЙ fЮЛЬОРИ; слепота 
на СИНИЙ и жеЛТЬІЙ цвета. 

Егуthгосуthаешіа, ае, f., еритроци
темія, червононрів 'н; зритроци

. Т€мин, нраснокровие. 

Erythropia 

Erytllrocytum, і, П., ерптрОЦИ .. 1!("" чер
воне нров 'яне тільце; зритроцит, 
нрасное нровяІіое тельце. 

ErytJlrocytolysis, ЇR, І., розпад epirт
роцитіR; распаденпе зритроцнтов. 

Erytll~'OCjtosis, is, f., ері!ТJ:ОЦИ'; оз, 
з61льшеШІЯ l~ількості еріІТроцитів; 
SРІІТРОЦІІТОЗ, УВЄЛlIченпе числа -.. 
ЗРІІТРОІНПОВ. 

:ErytJlrocytorrll е хін, іs',П-ерrро;шrп
_ПП та розпад ~РlJТРОПlJтін; пєре
РОIf\.'1еппе п Р<lспадспие зрИТро

ЦПТQВ. 

Е. шеgаlоsрlеп Тса; ТИ~IЧ1еОІЗ1 аС () 131'0-

РlІlJна червона поліцптсмія jз 
збільшеННЯ~1 селезіllЮJ; ЕРСl\НШ
ная !ІЛІ! ВТОI)!І'lнап -КРJСІПЯ поли
ЦИТ1l\1ПП С УССЛllчеПlIЄМ сслезс:н

КИ. 

.Erytl.!,.roderm!a, ле, Т. = Erytllrcder
шіtіs, tidis, f., ХРОl\ІОДСРМ Т():1' 3 

черr'ОIШ:'1 З:lбilР'nСІІШ1l\l "нірп; 
ХРОl\lОДСР:'ІІ 1Т(l3 с КР)СШ;П,l снра

ШИВilНП('l\I ножи . 
.ЕГУОlгое(lёmа, iitis, п., ХІ10роб<l ~fa

леНLfШХ дітей з набряном іси· 
нюваточеРВОIНI:\1 забарrзЛСННЯ:'1 ни
стей і стоп: болсзнь маленьких 
детей с OTeK01l,1 и синеваТОI,раСНЬІМ 

окрашпваlше:-"1 ЮJстей 11 СТОП. 
Erythrolysis, is, ( .. , РОЗЧlIнення ери

ТРОЦlПЇrз; раствореНIІС зритроци

тов. 

Erythromegalia, ае, С., нздмірн() 
rзеликі еритроцити при р)lусуі
Ьаеmіа rubrn; не1l0РШI..г.ь'ІО 60ЛЬ
шие 9рlIТрОЦПТЬІ прп роlусуtlше
шіа rubra. 

Erytllromelalgia, :1е, (., еритромелал
гін, нервове захворювання~ зри

тромелалгин, нервное зао оле ва
ние .. 

Erytllfomelia, ае, С., безболісне 
по Jервоніння шкіри з розширен-, 
ням вен; безболезненное покрас

нение v.огни с расши ревием вен. 

Erytllrophobia, ае, і., боязнь черво
них lIpeД~1eTiB; боязнь нраСНЬІХ 

предметов. 

Erytllropia, ае, (., еритропін, бачен
ня преД~lетів червоно забарвлени
ми; ::>Рl1ТРОІ1ИЯ, виденпе предметов 
окрашеННЬІМІ1 в нраСНЬІІ1 цвет. 



Егуфгороіеsіs 

Erythropoiesis, is, {., еритропоез, 
утворення червононрівців; 9РИТРО
позз, образование нраСНЬІХ нро

ВЯНЬТХ телец. 

Erytl1ropoietIcus, а, ит, що мав 
відношення до утворення червоно
нрівців ; имеющиit отношение н 
образованию нраСНЬІХ НРОВЯНЬІХ 

телец. 

F~сз, ае, С., їжа, харч; еда, пища. 
E~ch~ra,_. ае, С., струп; струп. 
Escharot1ca, огит, п. рІ. (гemedia), 

пр/шінальні 8асоби; прижигаю
ШJfе средства. 

Esculentus, 3, um,їстивний; с'Ьедоб-
НhІЙ. 

EserInum, і, n., езерин; 9зерин. 
Esopl10ria, ае, С., ~) нормальне поло

ження осей она; 2) динамічна 
н:осооність; ~) нормальное поло
жение осей глаза, 2) динамиче
сное носоглазие. 

E'sophylaxia, ае, [., езофілансія, за
хисна фуннція шні ри для всього 
організму; 9зофила нсия, 8ащит
ная фуннция ІЮЖИ дЛЯ всего 
организма. 

Esselltia, ае, І., 1) суть, 2) настоянна 
ароматичної рослинної речовини; 
~) сущность, 2) настойна аромати
чесного растительного вещества. 

Essent.ia:lis, е, істотний, самостійний; 
существенньrй, самостоятеЛЬНЬІЙ. 

Еstllіошrпоs, і, т., вовчан, вовчий 
лишай; волчанна. 

Esuritio, onis, f., голод; голод. 
Esus, пs, т., їжа; еда. 
Et (соп.), і, та, й; и. 
Etllica, ае,. f., етина, учення про 

моральНІСТЬ, правила поводження; 

9ТlІна, учение о нравственности, 

правила поведения. 

Etlll11oi(la:le, is, п. (os), решітчаста 
ністна; решетчатая ность. 

ЕtІІШ?іdаliS, е, етмоїдальний, ре
Шl тчастпй; 9Т1\юидзльньв1, решет
чатьrЙ. 

ЕtllшоіdеоmахіШїгіs, е, решітчасто
щеJ!еповий; решетчаточелюстныl •. 

Etllllloides, is, решітчастий; решет
чаТЬІЙ. 

Etl1mos, і,. т., решето; решето. 
Ethnograpllla, ае, f., етнографія, 
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народознавство; з~rография, H~·· 
родоведение. 

EtllOmania, ае, (., моральне божевіл
ля; нравственное помешательство. 

Еtгапssшlаtіо, onis, І., пропотівання; 
п ропотевание. 

Еи (ad "егЬ.), добре; хорошо. 
Euaestllesia, ае, f., добре самопочут

тя; хорошее са!\fОЧУВСТВИ.~. 

Епсllіпіuш, і, П., еJЇхінін;айхинин. 
Епсllгошаtорsіа, ае, [., нЬрмальне 

відчування нольорів; нормаль-
ное цветоощущение. 

Eucrasia, ае, f., нормальний снлад 
сонів тіла; нормальньп1 состав 
сонов тела. 

Еиехіа, ае, [. о стан здоров'я; состоя
ние 8ДОРОВЬЯ. 

Eukyesia, ае, f., нормальна вагітність; 
нормальная беременность. 

Eumarja, ае, f., ВІІПОРОiJшення; нс
пражнение. 

Еuппсllіsmпs, і, т., євнухізм; евну
хизм. 

Eunucll0irIia, ае, І. = ЕПlluсЬоіdіs
mus, і, т., євнухоїдизм, нонсти
туціональні ЮІіни тіла через недо
РО3Вlшення печон або яєчнинїв; 
евнухоидизм, нонституциональ

НЬІе ИЗ;\lенеНІІЯ тела вследствие 

недоразвития яичен или ШІЧІШНОВ. 

Епп UChllS, і, т., євнух, настрат; 
евнух, настрат. 

Eupepsia, ае, f., добре травлення; 
хорошее пнщеварение. 

Eupeptus, а, НШ, легнотравны1;; удо
бова рИМЬІЙ. 

Еир,110гіа, ае, f., ейфорія, добре само
почуття; :лїфория, хорошее са~ю
чувствие. 

Епр~уіа, ае, {., добриіі зріст, струн
НlCTЬ; хороший рост, строЙность .. 

Еирпоё, es, f., правильне дихання; 
п раВІІльное дыlание •. 

Еllргахіа, ае, [., евпрансія, НОр:\taЛЬ
на, доцільна дія, рух; 9впраnсия, 
НОр:\taльпое целесообразное дей
ствие, ДВІІжение. 

Еигусерllа1іа, ае, (., широний череп; 
широнвй череп. 

EurygniHus, і, т., розширення оБЛIlЧ
чя 3 ВИШІНанням вилиць;, расши
рение Лllца с ВЬІПпчиванием снул. 
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EHrytl1~ia, ае, f., ритмічниfi, пра
вильниfi пульс; РИТМПЧНЬІЙ, пра
вІІлы!.Ійй пульс. 

ЕurуtllШЇСUS, а, шп, РПТІ\lіЧНИ(І, рівно
мірний, пропорціональний; РИТ
МІІЧНЬІЙ, равноl\lерныl,' ri РОПОРЦIlО
наЛЬНЬІЙ, 

Eusell1ia, ае, і., добра ознака; хо
роший признак. 

Еusрlаllсlшпs, а, ПШ, щО має здорові 
нутрощі; имеющий здоровыle внут
ренности. 

Ні 

Епstасlliі tuba, Євстахійова труба; 
Евстахиева труба. 

Euthanasia, ае, і., уміння полег
ШllТИ смерть, легка смерть; уме

ние облегчить смерть, легкая 
смерть. 

Еuthеошапіа, ае, і., релігійне боже
вілля; релпгиозное помешатель
ство. 

Eutllerapeutes, is, легко виліковний; 
легко излеЧИМЬІЙ. 

Euthymia, ае, і., евтимія, добрий 
настрій; звтимия, хорошее на
Строение. 

Eutokia, ае, І., правильні роди; 
правильнwе родw. 

Eutonia, ае, І., евтонін, рівновага; 
звтония, равновесие. 

Eutrophia, ае, f., ейтрофія, добре 
харчування; зйтрофИЯ, хорошее 
питание. 

Еvасшшtіа, іuш, п. рІ. (remedia), 
ВИllорожнюючі -засоби; опораж
нивающие средства. 

Evacuatio, onis, і., евакуація, СП05 

рожнювання, випорожнювання ; 
9вак)"ация, опорожнение. 

Evacuatus, а, UШ, спорожнений; 
опорожнеИНЬІЙ. 

};vagatio, onis, і., нестриманість; 
невоздержанность. 

Evaporatio, onis, f., випарювання; 
вьшаривание. 

Еуарого, аге, ВlIпарювати, ВlIпарити; 

вwпаривать, вwпарить. . 
Eventratio, оП1S, {., евеНТРЗ:ЦІЯ, ви

падіння черевниХ НУТРОЩІВ; звен
трация, вьшадение БРЮШИЬІХ внут

ренностеЙ. 
Eventus, пs, т., результат, наслідон; 

результат. 

Exartllros'is 

Evcrsio, onis, [., ВІІвертання; вьшора
чиваНlIе. 

EvIdcns, ntis, наявншї; очеВИДНЬІЙ. 
Eyidcntcr (ad\"crb.), очевидно; оче

РЛДНО. 

ЕУідепОа, ае, І., очевидність; очевид
ность. 

ЕУірапиm, і, п., евіпан (наРІ·\Отична 
речовина); ЗВlIпан (наРl\ОТlIчес
Roe вещество). 

Eyisceratio, onis, f., евісцерація, 
ВИЙ!\lання нутрощів; звисцерация, 
ІІзвлечение внутренностеЙ. 

Еvоlпtiо, onis, f., еволюція, роз
ВІІТОК; ЗВОЛЮЦІІЯ, развитие. 

Evulsio, оп is, f., ВІшручування; Bы
кручивание. 

Е, ех (ргаер. з аЬІ.), з, із; из. 
Exacerbatio, опі'3, і., ензаІ.;,ербцін.. 

загострення; 9нзаце рбация, обо
стрение. 

ExncerbiItus, а, uш, загострений; 
ОбостреННЬІЙ. 

ЕхзсегlJепs, cntis, загострюючий; обn
стряющиЙ. 

ЕхnеtiSSlше, н;Зі1старанніше,. найре
теЛЬНІше; саМЬІМ тщатеЛЬНЬІМ об-
разом. . 

Exngeratio, onis, і., перебільшеннн; 
п реувеличение. 

Exaircsis, is, і., ВІІкручування, вида
лення; ВЬІКручиваНІІе, удаление. 

Exaltatio, onis, і., ензальтація, підне
сене, радісне психічне збудження; 
знзальтаЦІІЯ, приподнятое, радо

СТІ:ое психичесное возбуждение. 
Ехашагаtus, а, UШ, позбавлений 

гірності; лишеННЬІЙ горечи. 
Ехатеп, Їnis, П., ензамен, іспит; 

зизамеи, ИСПЬІтание. 

Ехапіа., ае, f., випадіння заднього про
ходу; вьшадение заднего прохода. 

Exnnimatio, onis, і., глибоиа непри
Tor.IНicTb; обl\юрочное состояние. 

Ехnпthеша, atis, П., екзантема, пля
мистий висип; зкзантема, пятии

стая сьшь. 

ExnnthematIcus, а, UШ, висипний; 
сьшноЙ. 

Exanthropia, ае, і., боязнь людей; 
боязнь людей. 

Exarthrosis, is, і., ВИВИХ У суглобі; 
ПЬІВих в суставе. 
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Exarticulatio, ОПls, І., ензартинуля
ція, вилущуваНІІЯ в суглобі; 
зк:зартинуляция, ВЬІЛущнвание в 

суставе. 

Excayatio, onis, С., еНСRавація, запа
ДПНJ, пгнутість, впдовблювання; 
9нснаІЗаЦІІЯ, впадина, вогнутость, 

Dьщалблинаниє. 
Е. V~SiC()HtcrIl1a, MixypO~IaTHOBa з.апа

lТ,И на: І1У:1ЬТРНО~lаточная впащша. 

Ехса viitor, огів, т., енснапатор, ін
CTr,)'!\ICHT ДЛI1 вндовбування; 9Н
CHaI~aTOp, IІнструмент для Bы

ЩlлБЛJJваНІІЯ. 
Excay<Їf,IIB, 3, пm, запалий, угнутий; 

ЗЙП<1Jlшиіt, ВОГНУТЬІЙ. 
Exct'lIclltia, ае, С., перевага; прево

СХОllСТВО. 

Excemcntosis, ів, С., цементні нарости 
на корені зуба; цe~leHTHыIe на
рост!>! на норне· зуба. 

Excel!tr .СIIВ, а, от, енсцентричний, 
позаllеНТРОRIІЙ, неЗІЗl1чаIЇНИЙ; 9НС

центr.uЧНF)ІЙ, лежащий вне центра, 
неоБьJнновенны� •. 

Exccptio, onis, С., ВІшлючення, виня
тон; иснлючение. 

Excerebratio, отв, f., вибирання 
мозну, напр. прп перфорації го
лівни плода; извлечение мозга, 
напр. при перфорации головю! 
ПЛОlТ,а. 

Excessus, пs, т. s. Abundantia, ае, (., 
еі{сцес, надмір; 9нсцесс, нзли
шєство. 

Ехсіріепв, ntis (remedium), спрш1-
мальн ий засіб; nосп jJинимающее 
средство . 

. Excisio, onis, і., впрізування; ВЬІре: 
зьшание. 

Excisura, ае,і., виїмка, вирізна; 
ВЬІемн.а, ВЬІрезн'а. 

ЕхсНаЬіІ1 tas, atis, і., збудливість; 
возбудимость, возбуждае~1ОСТЬ. 

Excitantia, іит, п. рІ. (reml'dia), 
sбудні, збуджувальні засоби; 
ВОЗбуждающие средства. 

Excitator, oris, т., збудник; возбу
дитель. 

Ехс.і. to, нге, ЯТРlfТИ, sбуджув.ати; 
бередить, возбуж;:J,aТЬ. 

~'=xcludo, Iusi, )usшп, . ('ге, ІЗилучати. 
пи~шнати (CTPY~I) ~ l3ьшлючать. 

Ехсlпsіо, onis, С., вилучення, ВИМІ[· 
кання (струму); вьшлючение. 

ExcocbIeatio, опів, С., впснрібання 
гострою ложною; ВЬІснаБЛИDание 
острой ложной. 

Excoriatio, onis, І., енскоріація, сад:
но; 9І\снориация, ссадина. 

Excorticatio, onis, і., злущування~ 
очищення від нори; СЛУЩИБание~ 
ОЧl'rщение от ИОРЬІ. . ... 

ЕхсгеН1епtuш, і, П., eHCHpeMe~T, кал; 
знснремент, кал. 

Excrcscentia, ае, С., розрощеннfJo 
шніри або СЛIl30ВОЇ оболонки; 
разращенне НОЖИ ИЛl! СЛИЗl1сrоr, 
оболочки. 

Excretio, onis, (., енскрсuія, випо
роашювання, виділення; 9НС· 
нрецин, опорожнение, вьщеление_ 

Е. fаесіпm = Defaecatio, виділеННJI 
на!!\'; БьщелеНlІе кала. 

Е. пrіllае, виділення сечі; БЬІДеление 
мочи. 

Excretorius, а, uш, екснреторнпйу 
Rидільн ий; 9кснретоІJны�,' БIj>ІДС
литеЛЬНЬІЙ. 

Excr.etum, і, п., екснрет, виділення; 
9нскрет, ВЬІДеление. 

Excretus, а, uш, виділений; ВЬІДелен
НЬІЙ. 

Eicнrsio, onis, і., екскурсія, протяж
ність руху; ЗНСКУjJСllЯ, протяжен
ность движения. 

Ехёdепв, ntis, роз 'їдаю'~ий; раз"Ьеда
ющиЙ. 

Ехешрlпш, і, П., приклад, зразок; 
пример, обfJазец. 

Exemptio, Оllів, f., звільнення, вида
лен ня; освобождение, удаление. 

Exenteratio, опів, f., виймання нутро
щів; нзвлечение внутренностеЙ. 

Exercitatio, onis, {., вправа; упрзж
нение. 

Exercitio, onis, і., вправа, вправлян
ня (органу); упражнение, впра
вление (органу). 

Exesio, onis, f., роз 'їдання; раз"Ьеда
ние. 

Exfoliatio, onis, І., відлущування. 
відшаровування; слущивание, ОТ
слоение. 

Е. ossi нш, відшару~аНlIЯ кісток; ОТ
слоение ностей. 



143 Explantatio\ 

ExfoJiatIvu,s, п, пm, відлущений, 
відшарований; слущенньп1, от
слоенны� •. 

Ехlшlаtіо, onis, [., ВІшаРОDуваннл; 
испа рение. 

Ехlшustіо s. Extenuatio, onis, [., 
.. виснаженнл; IІстощение. 

Е. utrri, слабність потуг маТЮІ; 
слабо сть потуг матни. 

Ехlшпstus, а, ПШ, виснаі-нениll:; исто
щенны� •. 

ЕхЬпmаНо, onis, [., енсгумація, DИ
нопування із землі (мертвого 
тіла); 3НСГУl\ІаЩІЯ, вы�аllьшанl1еe 
ІІЗ зем.іШ (~lepTBOГO тела). 

Exigtlus, а, tlт, незначний, малий; 
незнаЧIJтеЛЬНЬІll:, маЛЬІЙ. 

Exinanitio, OI11S, [., Dиснаження, 
зморення; истощение, изнуренне. 

Existentia, ае, f., існування; сущест
вование. 

ЕхІ tus, us, т. s.· Finis, is, т., ензитус, 
занінчення, кінець, ві;::І,хід; 9НЗИ
тус, онончаllие, нонец, отход. 

Е. letlJiilis, (]etalis), Сl\lеJoТСЛЬШІЙ 
нінець; смеJлеЛЬНЬІЙ исход. 

Е. pelvis, вихід таза; ВЬІХОД таза. 
Ех іuуапt.Ьпs (diagnosis), діагноз на 

підставі корнсті нід даllИХ лінів; 
диагноз на основании пользw 

от данного лена рства. 

Ехо (в снл. словах), лоза, зовні, 
назовні; вне", снаружи. 

Ехосагdl~ШS, е, позасерцевий; вне
сегдеЧНЬІЙ. 

Exod~rma, atis, п., ензодерма; 9НЗО

дерма; 

Exogcnes, is, ензогенний, розвинутий 
зовні; з1\зогешIыl,. раЗ131l9Шl1Ї1СЛ 
снаружи. 

Ехошрh:llпs, і, т., лупнова грижа; 

І:УПО'Іная гІ>'ы�а •. 
Ехnрlltll'їПшus і, т:, е1\зофтальм, 

витрішнуватість, випинання очно
го лблуна; знзофтальм, лучеГЛё:l
зие, Бьшячивание r л3.зногО яблона. 

Е. рпlsапs, пульсуюче ЕНІЛlIнання оч
ного яблуна; ЛУЛЬСI! рующее ВЬІ
пячивание глазного яблона. 

Exosmosis, is, f., ензоСМОЗ, просо
чування зсередини назовні; 9Н-
80СМ03, просачиваЮJd изнутри 

наружу. 

Exostosis, is, [., ензостоз, кістновиtl 
наріст; 9НЗОСТ03, НОСТНЬІЙ нарост. 

Exotbyreopexia, ае, f., операТlІвне змі
щення ЩИТОВІІДНОЇ залози наниз 
і назовні; оперативное С!\lещенпе 
щитовидноіі желеЗЬІ ВНlІ3 и на
ружу. 

Expalles~o, Ппі, еге, бліднути, зблід
нути; бледнеть, побледнеть. 

Expnnsio, onis, С., експансія, роз
повсюдження; 9НСllаНСllЯ, pacll ро
стрС'!.нение. 

Ехр:шsі,'us, а, uш, 1) що розповсю
дж,ується, 2) позбавлений НОjJJ\lаль
них психічних гальм; 1) раСfI IJo
странпющпіісл, 2) лишеllныl1 нор
малы!Іхx ПСІ1хичеСІШХ тормозов. 

Expectati,'us, а, ШЛ, Bl�i-ЮlДаЛЬНl1Й~ 
вь!жидательны�.. , 

Expcct6rans, antis, відхарнувальний;, 
отха рюшающиЙ. 

Expectorantia, і!lШ, п. рІ. (гemediat .. 
Еідха рнувальні _ засоби; отхарни
вающие средства. 

Expectoratio, onis, f., Вllхарнуваюш. 
відхарнування, винаШЛЮDання~ 
ВЬІхарюшани:е, отхарюшание!, ВJ:>I

нашливание. 

Expectoro, аге, винашлюва-rи, від-
наШu'Iювати; вьшашливать, от-

Н(}Ш.тІивать. 

Expergefactio, onis, С.,. проБУДЖСІІІШ; 
пробуждение. 

Ехрегіепtіа, ае, і., досвідченіСТJ.; 
опьІТНОСТЬ. 

ЕхрегішепtаІіs, е, енсперимент(}.1J}з
НИЙ, дослідний; 9нсперименташ.-
НЬІЙ, исследовательсниЙ. 

Ехрегішепtuш, і, П., енспеРИ:\lе:чт, 
спроба. дослід; 9нсперИМQНТ, 
опь.!.т, исследование. 

Expertisa, ае, f., енспертизCl., ВІІСНО
вон досвідченої осоGи (осіб); 9Н
спертиза, занлючение сведущего. 

лица' (лиц). 
Expiratio, onis, [., видихання, ВІIДи:х~ 

ВЬІДЬІхание r BbIДOX. 

Expiratorius, а, uш, видихальний~ 
Bыдlxaa теЛЬНЬІЙ. 

Е:ХРІГО, аге, видихати; ВЬІДЬІхать. 
Explantatio, onis,' І., . енсплантація, 

вирощування тваринноі тнанин& 
в спеціальних середовищах; :знс-
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плантація, ВЬІращивание жи
вотноll тнани в осоБЬІХ средах. 

Explctio, опіа, f., наповнеННЯ,на
СП'Іення; наполнение, наСЬІще

ние. 

Explicatio, ошs, І., енсплінація: 
;1) розгладжування, 2) тлумачен
НЯ; ЗЕСплинацпя: 1) разглажива
ние, 2) ТОЛІ,ование. 

ЕхрІІсо, саУі, (сиі), catum (сНит), 
аге, розгортати, розгладжувати; 
развертьшать, разглаживать. 

Exploratio, опіа, f., дослідження; 
исследование. 

Explosibllis, е, вибуховий; взрьш
чаТЬІЙ. 

Explosio, onis, І., спалах, вибух; 
ПСП~Ішна, взрьш. 

Ехрlоаїуиа, а, иm, енсплозппний, 
вибуховий; 9НСПЛОЗИВНЬІЙ, взрьш
чаТЬІЙ. 

Expositus, а, uш, ПрИСТУПНИЙ, до
СТУПНИЙ, віднритий; доступны,' 
ОТНРЬІТЬІЙ. 

Expressio, опіа, І., видавлювання; 
вьшшмание. 

Expressor, oris, т., витиснач; ВЬІ
жиматель. 

Expressus, а, ит, впразний; ВЬІ
разитеЛЬНЬІЙ. 

:Ехрrіша tio, onis, І., видавлювання, 
ВІІТ;Існання; ВЬІжнмание. 

Ехргішо, pressi, pressum, ('ге, ви
давлювати, видавити, витиснути; 

вы�llмать,' ВЬІжать, ВЬІТИСНУТЬ. 

Expuitio, onis, І., випльовування; 
rЬІ::lлевьшание. 

Ехрulsіз, опіа, І., енслульсія, ви
гнання; ЗИСПУЛЬСИЯ, изгнание. 

ЕхрпISlVUS, а, uш, вппираючий, В1І
ШТОВХШІЙ, виштовхуючий; ВЬШИ
рающий, ВЬІталюшающиЙ. 

Ехрио, еге, вихарнувати; выIар-
нивать. 

Exq піSltuв, а, пш, енснвізитний, 
різно виявлений; ЗНСНВllЗИТНЬІЙ. 
резно выIаженньІй •. 

Exsrco, secui, sесtuш, аге, винрою
вати, DlШРОЇТИ; вьшраивать, ВЬІ
~роить. 

ExsiccallB, пНв, висуmний, висушу
вальнш1; ВЬІСУШIlваЮЩІ;Й. 

E~siccatio, onis, і., еисинація, ВИ-

'. 
сушування, засихання; знссииа-

ция, ВЬІСУШІІваНІІе, З:lСЬІхание. 

Exsiccatorium, і, П., сушарня; су
шильня. 

Exsic6Їtus, а, uш, засохлий; засох
ший. 

Exs!cco, аге, висушупати, висуши"Ги; 
ВЬІсушивать, ВЬІСУШИТЬ. 

Exsiccosis, is, і., ексиноз, розлад 
харчування грудних дітей з 
явищаL\Ш збезводнювання тканин; 
зкссикоз, расстройство питаЮІЯ 
ГРУДНЬІХ детей с явлениями 06ез-
ВОЖlшания тканей. . 

Exspectatio, ошs, І., вижидання, 
вичікування; выIидание •. 

Exspectatlvus, а, иш, вижидальний, 
вичікувальниіІ; ВЬІжидатеЛЬНЬІЙ. 

Exspecto, аге, вижидати, вичікувати; 
выIидать •. 

Exspiratio, onis, і., ~) видихання, 
2) конання; 1) ВЬІДЬІхание, 2) изды
ханне. 

Ехsрігіпm, П., ВІЩИХ; ВЬІДох. 
Е. prolongatum, подовжений, здов

жений видих; УДЛШlеННЬІЙ ВЬІ
дох. 

Exsprro, аге, видихати, умирати; 
ВЬІДЬІхать, умирать. 

Exstasis, is, і., енстаз, афективне 
збудження; 9кстаз, аффективное 
возбуждение. 

Exstirpati), onis, [., видушування, 
вилущення, виривання; выущи-

вание, выlущение.t ВЬІРЬІВание. 

Exstirpo, аге, вилущувати;. вилущити; 
вылщивать,' вылщить •• 

Ехsпссаtiо, опіа, f., висисання; 
вы�асьІвание •. 

ЕхsпtIаtіо, опіа, [., енсудація, вило-
тівання; :жссудация, вьшотева-
ние. 

Exsudatlvus, а, uш, ексудативний, 
випітний; знссудаТИВНЬІЙ, выот-
ной. 

ЕХSUdаtuш, І, п., енсудат. випіт; 
знссудат, вилот. 

Е. рlеигійсиm, плевритичний випіт; 
плевритический ВЬШОТ. 

Ex'!udo, аге, ВИЛОТЇвати, вилотіти; 
rзьшотевать, вьшотеть. 

Exsugo, еге, висисати, висмоктувати; 
выlосать,' Bblcacыать •• 
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Ех tсшр;: ге, зараз, без приготув'ань, 
відпооідно до обстаІ3І1Н; тотчас, 
без n РIIГОТОІ3ЛОIШЯ, сообразно с 
06стоптельствами. . 

Extcl1dcns, cntis, розтягаЮЧІІti; рас
ТПГlшаЮIЦIІЙ. 

Ехt(Шdо, t.еПdї, tсшlшп (tСl1tнш), (оге, 
ВlІтнгаТI1, витягти'; ВЬІТЯПlI3ать, 
ВЬІТЯНУТЬ. 

Exfcl1sїJ)liis, е, розтяжний; розтяжи
МЬІЙ. 

Extensihil"" tas, ati~, f:, розтя;юІість; 
ра ctm-fШ м ОСТІ:.. 

Extcl1sїO, опїs, r , енстензїп. ВПТАган
нн, lЧ11IРЯі\IЛЯННЯ; ЗЕСТСIIЗ!IП, ПЬІ

n rЯ..:\IЛСI-ше. 
Ехtеш:і vus, 3, ПШ, ШИРОІ-\иti:; Обuiнр

НЬІЙ. 

Ехtспsог, oris, т. (mtls".ulus). енстен
зоr, r!llпr~I\1JlЯ'l, !3ИllfЮСТУВ<l'I, роз

ГІІНСІ'І: 9нстеllЗОР, ПЬШРПМlIтель, 

Рlзп!батсль. 
Ехtспsогіus, а, ПШ, розгинаJ1ЬІІиti:;. 

разгl!бательныІ •. 
Extenstls, а, шn, J3lJтrrгнутиі1:, витяг

неНИIl: ВЬІТЯНVТЬІЙ: 
Fxt('J]uatio S. РГl)stгзtіо, OlllS, і., 

ВИСШІЖСННЯ, схуднення; ИЗі\lQЖ

денне, похудаНl1е. 

ЕхtеrПtls, 3, 1101, зовнішніfІ; наруж
н J-.І.Й, В Н ~ 11If~ И й. 

Extilatio. Ollї", Г., RидалеПНА н;шюлі 
післп іН'(уОації; удалеНl1е наllЮЛИ 
после интубации. 

Extin('fio, onis, С., гасіння; гашеНllе. 
ЕхііП~1І0, пхі, IІсtшп, ёге, дрібно Р03-

по.11.'lIОD;JТI1; меЛI-ІО раСІI rеделять. 
F.xtir,,:Hio, Ol1is, f., ДІ ІВ. Ex:->tiгрJ.tіо. 
Ехtгз (ГГ~РГЮS. з accus)., поза; вне. 
Extr:laIH]omin;Їlis, е, el,cTpaa6J.OMi-

нСІ JlL,JIl111, позачереIЗНlIt'I; знстра
а n;ІОЩ! н аЛLНLІЙ, внеут[Jобllыl,' Бне-

БРЮIllНОI'i. ~ 
EXfr:l('31'''Hlaris, е, позанапсулярнш1; 

RHCH<-J ІІСУ Шl rНЬІЙ. 
Extr:lc.H\!i;ЇIis, е, 1l0засерцепий; Бне

серде'lІіhlЙ. 
Extraecl1Hlliris, е, позанлітинний; 

в Н(-> I\'лсто'lIlы� •. 
ExiгaI~1 ін, onis, і., eHCTP~Hцin, БИ

СМIIНУВГlННН, ВІІ(JІІВ<JННЯ (зуба); 
3 НСТР<і нция, ВЬІДергивание, из

влечеlillе (Н'уба). 

10-~14. 

ExtrapCI'i tOI1C а 1ів 

:ExtractIvus, а, пш, енстраНТИDНИЙ, 
ВІІТЯЖІШЙ; 9нстраНТШ3НЬІЇl, ВЬІ
тяжной. 

Ехtгасtпm, ї, П., еІ,странт, ВIlТЯilша; 
9нстракт, БЬІтпгкна. 

Е. Аlоёs, ІЗIІТПїнка алое (сабура}; 
І3ы�пгкI\D. алоз (сабура). 

Е. Rcll;t,lounae, екстракт бслладошш; 
знс!ра кг беЛJIал:о н НН. 

Е. Рі1 і cis ІШtгіs, ВИТЮІШ3 ЧОЛОІ3і чої 
папоrоті; IJы�п;ю,аa иужского 11а
поротника. 

Е. LirjlIЇ\'itiae, ланрпчна витяжна; 
9кстракт лакрицu. 

Е. Орії sішрlех, 8ВИ'lаі1ниі1 енстрант 
опію; оБыновешIьlйй ~)нCTpaHT 
ОПИА. 

Е. Нllсі, І3ИТЯilша ревеню; ВЬІТЯilша 
ревеня. 

Е. Secalis согппtі flIlНШП, рідна 
шпяжна pii�-\І\ЇВ; fIШ;~I;ан ВЬІТЮlша 
спорыІІи •. 

Е. Stгус!ші, СПlIрТОІЗИЇІ енстрант 
б,ПЮ!30тіIQГО ГОрІха; спиртовьrй 
91,странт рВОТIІОГО ореха. 

Extradllr<i1is, е, енстрадуральний, 
noQa твердою оболонною голов

ного ЧИ спинного ~lОзн'у; ::Н\страду

ральнw~, вне твердой оболочнп 
ГОЛОВНОГО ИЛИ СIlИННОГО мозга. 

Extrafetatio, ошs, f., ПОЗClматнова 
вагітність; вне:\lаточнан беремен
ность. 

ЕхtгvJю, хі, сtuш, allfre, витягати; 
lIзвлекать. 

Ex1ramedranus, а, UШ, поза серед
НЬОЮ лінісю; ІЗне срсдней ЛИНІ1И. 

ЕхtгашсJ.ullагіs, е, екстрамедуляр
НИІUІ; знстрамеДУЛЛПРНЬІЙ. 

Ехtгашu6іlis, е, енстрамураЛЬНИfi, 
поза стіннами ; :жстраму ральньrй, 
вне стенон. 

Extr'aneus, а, uш, сторонній; по
сторон ний. 

Ехtгаогdіпагіus, :1, ШП, енстраОРДl1-
нарний, надзвичайний; зкстра

ОРJ1.ина РНЬІЙ, чрезвьlчайны�,' 
Extrapectoral1s, е, позагрудний; вне .. 

ГРУДНUЙ 
Extrapl'Гi('ar(li~1is, е, позапеРІнарді

aJJ І.Н и й: Вl1еllе fJ ина рдиальны� •. 
Extrupel·itoneJlis, е, позаоtlереВIIН-

ний; нне6РЮIllНОЙ. 
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Ехtгарlсшаlis, е, позаплевральнпі1; 
внеплевраЛЬНЬІЙ. 

Extrapyramidalis, с, позапіраJ\lїдаль
нпі1; внепирамида.тrьны� •. 

F.хtГfisехпlіНs, е, пестатевш1:; вне
половой. 

Extrasyst\'lac, іїгшп, f. рІ., снстраси
столи; ~)[~страСІІСТОЛЬІ. 

ExtratllOracRlis, e~ позагрудпиїІ; пне
грудной. 

Extratllbarius, а, 11т, позатруGнш1; 
внетр.):.БНЬІЙ. 

F,хtганtегіппs, :1, Шll~ поза:llаТl\овшl; 
DПС;\lаточньrЙ. 

Ехtгаупsаtіо, onis~ f., еr,стравазація, 
Ішхід ріДИНІІ із су;гщни; :жстра
вазация, ВЬІХОД ЖJІДКОСТИ ИЗ 

сосуда. 

Е. sang[) Inis, кровоппЛІrв, СIlНЯК; 
нровонзлиянпе, НРОЕЗоподтек, си

няк. 

F., (снор. на рец. fiat, fi:!.ot), хай 
утвориться, хай утворятьсл; пусть 

образуется, пусть образуются. 

F 

РаЬа, ае, С., біб; боб. 
FзЬаlifогmіs, е, бобовиднпй; бобо

ВИДНЬІЙ. 

Fabisrnus, Ї~ m., отруєння бобами; 
отравленпе бобами. 

Faci~]js, е, лицевий; лицевоЙ. 
Facicns, ntis, продунуючий; про

И3DОДЯШИЙ. 
Facjes, ёі, І., ВИД, лице, обличчя,. 

поверхня; ВИД, лицо, поверх-

ность. 

F. аЬJоmіп~lis, запале обличчл ПрlI 
ТЯffПіОl\IУ запаленні очеревини; 
запапшее ЛІЩО при тяжелом вос

ШlлеНlІ1І БРЮШИНЬІ. 
Р. aJcnoidea, тупий впраз обличчя 

прп аденоїдах; тупое ВЬІражеНllе 
лица прп аденоидах. 

Р. агtіспlі1гіs, суглобова поверхня; 
сустав_нал поверхность. 

F. сl10Ісгlса, cXYДJle обличчя у холер
ного ХJЗ0РОГО; исхудалое лицо 

у хол~рного больного. 
F. сошроsitз, спонїПНJJЇІ впраз; спо

койное вьтражсние. 

Ехtгешltп~, R"tis, І., І:інцівна; конеч
ность. 

F:хtгёшнш~ і, П., нраі1ність; край
ПОСТЬ. 

Ехtгёmпs, а, НШ, краї!Нііі, останній; 
краі1НІІЙ, послеДНІІІЇ. 

Extrorslls (<:\dyerb.), назовні; Ішаружи. 
ЕхпЬсгаJlS, I1tis, надмірно розвине

НІІЙ; чреЗ:\lерно Р<:\ЗDППШIIl1ся. 
Exulceratio, onis, f., еЕзульцерацін, 

внрнваІІНП Ішразкаі\Ш; ЗІ\ЗУЛЬ-

цераЩІЯ, из'Ьязвление. 

Е:хulссгііtпs = tJlce6Їtus, а, uш, nr..;ри-
ТИJ1 впраЗІ,аі\Ш; І1з'ьпзвленны� •. 

Ехпlсfго, R"re, внриваТІІСП впразнами; 
ІІЗ'Ь>І3ВЛЯТЬСЯ. 

E:xu1litio, OIlis, f., юш'птіння; ни
пячение. 

EXlJtori:1, ОГНПl, п. рІ. (гсшеdіа), 
віДТПіюrі засоби;. ОТВ.тrеІ,ающие 
средства. 

F. (1іар11гаgшаtlса, діtlфрагмальна 110-
верхня; дІІафрагмалыlяя поверх
ность. 

Facies [ebrllis, обличчя гарячковоге 
хворого; ЛИЦО ЛIlхорадящего бою.
ного. 

Р. 11('сйса, виснашене обличчя; из
нуренное лицо. 

Р. Rippocrattca s. decomposlta, 
Гіппократове обличчя, обличчя 
УМІІраючого; ГlІппократово лицо, 
лицо Уі\шрающего. 

F. lзtегіШs, бічна, бонова поверхня; 
БОІ\овая поверхность. 

F. lеопrпз, левове ОБЛІІЧЧЯ; львиное 
лицо. 

F. рагkіПSОПІса, туппй вираз ПрLl 
тре:\1ТЮЧОИУ паралічі; тупое Bы
ран,ешtе при дрожательном па

рали'ІС. 

Р. sternocostalis, ГРУДЮІНнореберна ~ 
поверхня; грудиннореберная по
веРХIlОСТЬ. 

I?ac1l1s, с, легкий; леГRИЙ. 
FactitiHS, 3, НЮ, штучний; l1СИУС. 

ствеННЬІЙ. 

Fзсtог, oгi~, т., діяч; деятель. 
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І~а('tuш, і, n., дія, діяння; действпе, 
деяние. 

РасиНnз, Htis, J., можливість, здіб
ність:... возможность, спосоGность. 

Fncl1ltat ivus, а, ПШ, фанультаТІІDНШ1, 
l\ІОЖЛИВІІЙ; фанультаТИВНЬІЇt, В03-
можньтЙ. 

Fnr.ces, інш, f. рІ., випорожнення; 
испражнения. 

Fnесulепtнs, а, иll1, нагаДУЮ'ІШ':'І за
пахом нал; наПОМІІlIающвй за

пахом ІШЛ. 

Расх, cis, (., дріжджі; Дро;.ююr. 
Fn~us, і, f., бун; бун. 
Fаlсifогшіs, е, серповидниі1; серпо-

ВИДНЬІЙ. 

FаlInсіз, ае, f., обl\Іан; обман. 
Раllах, Jcis, обманний; об:'>lанчпвьп1. 
Falsifjcatio~ onis, f., фальсифінація, 

підробна; фальсифпкаЦllЯ, под
делна. 

FalsiHcatus, а, uш, підроблений; 
поддеЛЬНЬІЙ. 

Falsus, й., Шll, фальшивий; фаЛЬШІІ
ВЬІЙ. 

Раlх, сіз, f.,_ серп; серп. 
Р. aponeurotica inguinalis, серпо-

ВИДНИЙ апоневроз пахвинноі іі
ЛЯННИ; сеРПОВИДНЬІЙ апоневроз 

паховой области. 
}'. durae matris, ССРПОВИДНПЙ па

ростон твердої оБОЛОННІІ l\ІОЗКУ; 
сеРПОВИДНЬІЙ ОТРОСТОН TBep~oїI 
оболочни мозга. 

}'. inguinalis серпошІДНИЙ пахвин
НИЙ паростон; сеРПОВlIДНЬІЙ пахо
ПЬІІ} отростон. 

Fашеliсus, а, ПШ, ГОЛОДНИЙ; голод
НЬІЙ. 

l<ашсs, is, І., голод; голод. 
FаmilіЛjs, е=FаmilШгіs, е, сімей

НИЙ; семеЙНЬІЙ. 
Famulus. і, т., по;\1Їчшш; ПОі\ІОЩНИН. 
FаU:Jtіsшus, і, ш., фанатизм, бузувір

СТВО, сліпа віра; фанатизм, ИЗУ· 
верство, слепая вера. 

Fantasrn;:t, 5,tis, п., елеl\Jснтарне зо
рове почуття; 9лєментарное ЗРИ

тельное ощущенис. 

Paradisatio, onis, і., фарадизація, 
елентрпзація змінним струмом; 
фарадизація, 9лентризация пе

ременны�M TOHJM. 

Fascia u.el toidea. 

}'ara~lotllera ріа, ае, f., фа радотерапія , 
лшупання фараДІІЧНІШ струмом; 
фара;:з:отерапия, лечение фара-, 
ДІІчесним тоном. 

Р31'сіll1еп, Inis, П., новбаса; нол
баса. 

Fагсішіпінш, і, П., хроніЧНИll сап; 
~роничеСЮІЙ сап. 

Farj l1а, ае, (., борошно; муна. 
Fагіпзсіпs,а, пш=fагіПОSt1S, а, нш, 

бо рошн lIСТI\ІI; :'>ІУЧЮІСТЬІЙ. 
Fascia, ае, f., фасція, оболонна м'я

зів, поп 'ЯЗІ,а; фасция, оболочна 
l\IЬТШЦ, повнзна. 

F. аЬfl0ШJl1іs, фасція і-І-шпота; фасция 
rюшота. 

F .. :llltil>raclIii, qJасція передпліччя; 
фаСUІІЯ предплечья. 

Р. ascclHlcl1s, В!Ісхі:ща пов'язна; во
сходпщая повязиа. 

F. axillaris, пахвопа фасція; под
�-\ры�ьцопая,, ПО~;\lLШJсчная фас
ция. 

F. bracllїi, плсчова фасція; плечевая 
фасция. 

F. Ьпссорlшгупgеа, щічноглотнова 
фDсцін; щечноглоточная фасция. 

F. ЬпlЬі, фасuія очного яблука; фас
ция глазного яблона. 

F. сігспlагіs, циркулярна пов'язна; 
цпркулярная повязна. 

F. col~i profullda s. praeverteb-
raHs, глибона або передхребетпа 
фасція шиї; глубоная или пред
позвоночная фасция шеи. 

Р. соІІі sпрегfiсіJlis, поверхнева фас
ція шиї; поперхностная фасция 
шеи. 

F. Соорсгі, Нуперова фасція; Нупе
рова фасция. 

У. coracocla\'ipector~iНs, дзьобовид
ноключичногрудна глпбона груд-
на фасція; КЛЮ130ВIІДНОНЛЮЧИЧ-

ногрудная г~убокая грудная 
фасция. 

F. сгі/)ГО'3а, гратчаста фасція; решет
чатая фаСЦIlЯ. 

F. cruciata, перехресна пов'язна; 
перекреСТllая по!3язна. 

Р. cruris, фасuія го;\1ЇЛlШ; фасция 
голени. 

];'. deltoidca, деЛЬТОВЩl,І1а фасція; 
дельтови;щая фаСЦIІЯ. 
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F. (]спtііtа IJїрросашрі ТаГІпі, ауб-
часта фасція Тарена; :зу6чатая 
фаСltl1Я TareHa. 

F. dcsten(len~, lІиахїЩlа 110В 'язна; НИС
ХОДПlШ1Я 1l0Р.я~ка. 

~. diaplmlgrnatIl'a, ді:1фрап!альна фас
ція; пllафр(-\г~1алыlнH ФfiСШНІ. 

F. di:lr~lf3.gmatis pelyi~ infcrior, su
рС,·іIJГ, Нl1ЖНЯ, верхня фасція 
діr1Фr::\ГJ\Ш таза; НI1ЖШlЯ, веІJХНЯЯ 
фаСlll1Я дl1с1фрагмы� ТClза. 

Р. (ligit ОПІШ vuliir·Їs, долонна фасція 
паш,uів; лаДОllная фасция валь
пев. 

F. епdопЬdОШll1ії1іs, DнутріШllьочерев
на фuсція; ВН.)'ЧJИбjJЮШIlая фас
nия 

F. ('IJdopcl, 1п3., ВН,)'Тf,ішньота90ва 
фасці!!; Н~lутритазолан фасцил. 

У. ешlutllОГПС1 са, внутріиJlll>огрудна 
фас ція; ВН}'Гf'I1ГРУДНсlЯ ф;"JСШІЯ. 

F. glHtaea, сі;:J.Нllчна фасція; ЯГОДI1Ч
ная фClСШ1Я. 

F. Шаса, клубова фаСціЯ, ПОДDЗДОШ
на н фClСLlИЯ. 

F. iliopectillca, І-;лубовогребенлста 
фаецін ; f10ДВЗДІІОШНОl'jJе6ешковая 
фасш1Я. 

F. infraspinata, підостна фасція; по:
достная фасция. 

F. іпl"ГlJssеа GO:'~ali8, тильна між
l\iCTHOHa фаСція; ТЬLЛьная l\lеж
ностная фасция. 

F. іш erussea УО ldris, глибона фасція 
Юlсті; глу60ная ФJ.СЦI1Я ЮІСТИ. 

F. in"crsa, НlІз:хі~lІа фJ.сція; ННСХО
ДЯЩClН фасция. 

F. lata, Ш!Іl.ІОка фасція; ШИРОl\ая 
фасIJ.ИЯ. 

F. lUllll.J~Шs, лолеренова фасція; пояс
ничнал фасция. 

F. lншЬuduгsі1lis, лопереНО80слинна 
ФасЦІЯ; ЛОНСНl1чносrшнная фас
щJя. 

F. ппсlше, потилична фасція; за-
тыJоІн1лл фасщJЯ. 

Р. octoїdca ДИЬ. F. crucidta. 
}'. рш·utіdl'UUl:lssе:tсгlса, l1ршзушно-

іІ\увальнСІ фасція; околоушно-
жсватеJlьная ФClСЦl1Я. 

}'. !)ccturi1lis SUl)('гriсііШs, поверх-
непа грудна фа<.;ція; ловерхност-
11ая ГРУДllая фаСЦI1Я. 
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Р. pCllis, фасція статевого члена; 
фЯСШІЯ ЛОЛОl30гочлена. 

Р. рlшгущ;оЬаsil iiris, ГЛОТl{орооснов-
на фасція; ГЛОТОЧНООСIlОВІІап 
фасuня. . 

Р. ргпсуегtеЬгJJis, передхребстнз фас-
ці 11 ; n rе;:IJIОЗ80ночная фаСЦIlЯ. 

І;'. Pf()st5. tae, фаСція лереД:\1іХУРО!30і 
залщНl; фJ.СШJЯ предстательноІЇ 
железы�. 

Р. І'есшгепs, поворотна ф::.сція; воз
вратная фасция. 

Р. гепіПіs, IІl1}жова фасція; почечная 
фЯСItlШ. 

Р. I'epel1S, лопзуча пов 'язна; ПОJI3У
ч;:tfl 1I0влзна. 

F. гever'sa, розхі.1на, розбіжна ао
Б 'яака; расхо,1.Л щался поплзна. 

F. єр)са, I{ОЛОСОЮI;llІа ПОВ'ЯЗl\а; НО
лосовпднап повязка .. 

Р. s]>ir,ilis, СIJїральна пов 'язка; спи
ралыІ.лл 1J08Н31\а. 

Р. suL>cutanea s. SЩJсгriсі:їlis, поверх
непз або ліДШJ\ірна фасція; по
веРХНОСТllая или подкожная фас. 
nия. 

Р. sutJscapu[;iris. лjдлопаП\Оl3а фасція~ 
ЛОДЛОПагочиая фасция. 

F. Supi'tl:,pill:1ta, надостна фасція; Ha.J;
ОСТН;)Л фасция. 

Р. terupurJlis, виснова факція; БИСОЧ
ная фасциЯ. 

F. tгапsvt>fS"ШS, лолеречна фасціщ 
[]{JI!ЄfJечная фасциR. 

F. ,·esicae, i\I1XYIJOB3 фасція; llУЗЬ1Р
ная фасция. 

Р. "сsісоунgіпіilіs, ~ІіХУРОІЗовагіналь
на фClсцін; llузы�но8Jlзга.ш.dщI-ІаRR 
фаСLlИЯ. 

Fascicil u~, а, uш, смугаСТlIЙ; поло
саТЬІЙ. 

Fasciculus, і, т., ПУЧОН; llУЧОН. 
Fаsсіпаtiu, onis, f., гіпноз, 8· пов· 

Н!ІЛl [lіДl-:ОjJеннюv! l·іШlOтизерові; 
Гl1llНОЗ с ПОЛНЬ!М подчиненнем 

ПJllнотизеру. 

Fasciolu, ае, f., lIac:\ra, стрічечна; 
тесе!\lка, ленто'ша. 

Fastit1i OS118, а, uш, гидлшшй; брез. 
ГЛИВblЙ. 

Fа8tіdіuш, і, n., нудота, ГИДJПшість; 
ТОШlluта, брсзгшшость, 



Fastigium 149 

Fпstіgіпm, і, П., верх, вершина; 
Be~IX. вершина. 

Fati~atjo, OIJЇS, f" втома; УТОl\1ление. 
Fatu1t~is, ~tis, f., HeДOY~ICTBO; слабо

умие. 

Fаt,uш, ї, П., доля; судьба. 
PaHces, ішп, {. рІ., зін, ГJl(lТК!:!, горло, 

паша: _~eB. гл(\'Гка. rОfJЛО, П:1СТЬ. 

Раих lиріпа, Бовча паща; волчья 
пасть. 

Fапllа, ае, f., сеСЗ\lОвпдна кісточха; 
сесамовидная KOCTO'lf{a. 

FiH'OSUS, а, UШ, паршиний; паРШІШЬІЙ. 
Fаvш~, і, т.. фавус. парші; фавус. 

парша. 

Уе (скор. Іеггит), валіЗ0; железо. 
Febricitutio, onis. f., легка гарячка; 

легкая Лl1хорадка. 

Febl'il'uga, огuш, п. fJI (гemedia). про
тигаРПЧf~ові sасо6и; ПРОТИНОЛИХО
р'?дочныIe средства. 

Febl'ilis, е, феб1Jилы�ий,' гаРЛЧНОВl1Й; 
ф~БРИЛЬНЬІЙ. лихоfJадочныl •. 

Febris, is, {.. гарячка; лихорадка. 
Р. aestivalis, гаРЯЧКа llанаТачі; ли

XOp~JlKa паппатачи. 

F. аеstіvu-аutuшп~lis,' літньо-осіння 
га1Jячка; 

радк,!. 

F. aseptica, 
баКl'Є1Jій; 
бактер_иЙ. 

.n.eTHt::-осенння лихо-

га рячна без наявності 
ЛИХО!Jадка беs наличия 

F. ast~}elli~a, гар~чка 8 аанепздом 
сил через СЛёlОlСТЬ сеРЦА; лихо

радка с УllЗДКОМ сил ВСЛdдствие 

слабости сеlJдца. 
F. lюllоsа, нухирчаста хвороба 8 

смеlJТt::ЛЬНlJМ кінцем; Il.узыlчаткаa 
со смгртелыІІмM исходом. 

У. сопtіпuu., ТРИНаlOЧСі гаjJнчка без 
помітних полегшень; ПРОДОЛif\ClЮ

щанся ЛИХОlJадка без Bal\l~THblX 
ПОСШJблениЙ. 

F. срlн~шсга, одноденна гаРRЧf{а; од

ноднеВНсіА Лl1хорадка. 

F. спu.tї..:а, га!JЯЧf{СІ неправильного 
'ГlIНУ; лихо 1>адка H~H 1>авильного 

типа. 

1<'. Пауа, жовта гарячна; желтая 

лихорадка. 

Рв1 

F. glnn(luHirїS, валозиста гарячка; 
жел~знс.аR лпхора.:ща. 

F. 11CCt іС:1, вмор"а гарячна; иану· 
fJl1теJlьиа А лихорадка. 

F. b~ll)etlca, геРllеТlJчна гарячна: 
геРIЄПlческаR лихорадка. 

F. il1terlllitt~os, іНТЄР~lігативна. пе
ре[Jивчuста гаРf1Ч[{3: I1нтермити

р;ующая. llере~lещающаяся лихо

Р(ідка. 

Р. mіШігіs, маЛЬТllIська гарячка; 
мальтийская лихорадка. 

F. puerlleralis, після родова гарячка; 
послеfJодовал гарячка. 

F. qtlotidiaua, щоденна гарячка: 
ежеД:1евнаR ЛIlхорадка. 

F. rccurrens, IJOІ30ротна гарячка; вов· 
вратнСіЯ лихо~адка. 

Р. гешНtепs, реl\lїтаПJIЗна гарячна: 
реми~ирующая лихорадка. 

Р. stlJenica s. SУП()С(lаlis, гарячка 
8 (JO[JмальноІО або підвищеною 
діяльніС1 ю сериН'; ЛllХОJ.>а;ща 
с НQpL\13ЛЬНОЙ или поI3ы�tшно.а
Дf.RтеЛЬІ1ОС'ТЬЮ celJДцa. 

F. sul.ЮUlltіпuа, гаРЯЧНd з незначним 
полеrшенням; лихuрадка с незпа

ЧИТ~ЛЬНЬІМ Ilосла6JlеЮlем . 
F. tertii"lI1t1., quu.rtiina, ЧJИденна, чо

ти РI1ДЄННСІ ГCl fJЯ ЧКd; трехдневная, 

четы�Jєхj1.неннаяя JшхораДl-\а. 

F. tгаuшu.tі..::.t, PCl.HOI:Hi гарнчка; ра

невСіН лиХОfJа;J.ка. 

Р. troplca, тронічна гаРRчка: трони
qt:!t.:НdЯ ЛИХО!Jd;J.на. 

Р. tyl'U inversu, Гd!JЯ'lка порушеного 
Т1111У; ШІХОfJадка 110 ИЗВlJdщенному 
ТИІJУ. 

F. uretllr,llis, гарячна через подра8-

нення у fJетри; ЛI1ХОjJdдка всле,J;

ствие раЗД!JdmеНlІЯ у peTpы. 

F. urLicdt:.t, КjJUШШНd гаРЯ'іКJ.; кра
Ш1ННd)'l ЛI1ХОРСІ,J,ка 

F. vulyuICёl, 11 ')'І Гl1дeHHa або волин~ 
СЬНСІ І'dрлчка; ннтидненная ИJНІ 

воJlыннаяя лихора.J,.ка. 

Fесuш.lu.tіо, опіs, С., ааП:lЇднення; 
Оl1JILJДUТ130 рение. 

Fecunt1i t:.tS, citis, і., плідність; ПЛОiJ,о-

РОДl1е. 
.fecU/1I1us, :1, Шll, плодючий; плодо-

jJUДНЬ1Й. 
F. gu.stl'lca, гарячка від ГОСТРОГО 

натару шлунка; Лl1хорадна вслед

ствие острого катара желудка. Fel, ltШіs, п., жовч; іНелчь. 
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F. tапгі, бичача it\овч; БЬІЧЬЯ a';8JI'Jb. 
Felicl tas, atis, f., щастя; счаСТЬ8. 
FеlПіге, протиприродне задоволення 

статевого почуття; ПРОТИВО8сте

ственное удовлетворенне ПО,ло

вого чувства. 

Fеllепs, а, 11Ш, n,;овчниit; шеЛЧНLJЙ. 
Уешіпа, ае, f" а.;інка, са;\ІІЩЯ; жен

щина, самка. 

t'еrnіпепs, а, Шll=FешіПlПUS, а, UШ, 
жіночий' rкенсниЙ. женствеННЬІЙ. 

Fеmіпіsшнs; і, т., н,іночі пласти
вості у челопіка; жеПСЮІе СВОІЇ
стпа у МУЖЧПНЬІ 

Femor~ilis, е, стегновпй; бедреННЬІЙ. 
Fl:'шогосelе, es, f., стегнова грижа; 

бедренная грыIа •. 
Fеmпг, с, гi~, 11., стегно; бедро. 
Fcnestra, ае, f., вікно; окно, 
Fenestratus, а, uш, вікончаСТШl; 

окончатыIl •. 
F'erlnus, а, пrn, 8вірячий; звериныl •. 
lj'erltas, atiiiJ, f., лють; свирепость. 
Fermentatio, onis, f., шум,)'вз.ння; 

брожеІ!ие. 
Fermentativus, :1, НШ, ферментатив

ний; ферментаТІІВНЬІЙ. 
Fermento, аге, броДпти, шумувати; 

бродить. 
Fегmепtшu, і, п., феР~lент; феРl\lент. 
Ferox, ocis, ХШЮІЙ; ХИЩНЬІЙ. 
Fеггаtпs, а, ПШ, що l\1Їстить залізо; 

содержащий железо. 
Уегго - (В скл. словах), залізисто-; 

жеЛ8ЗИСТО-. 

Fеггпgіпеus, а, Нlll, іржавий; рп-\а-
вы •. 

1!'еггпgо, Inis, f., іржа; ржаВЧИllа. 
Реггоm, і, П., залізо; же.лезо; 
F. асеtїсшп, оцтовокисле залізо; 

УКСУСНОЮІслое іl-\елезо. 

F. candens, РО<Jпечене залізо; рас
наленное железо. 

Р. (bydrogel1io) гсdu~tнш. залізо, від
новлене водне:'>1; железо, ВОССТа

новленное uодорОДОМ. 

Р. lасtІСUШ, l\lОлочнонисле залізо; 
МОЛОЧНОЮІслое железо. 

F. SНlfпгїСUIl1, залізо сульфат; сеРІЮ
Юlслое іНелезо. 

Р. SUНШІС\lШ оху:lulаttIш, 8алізний 
НУПОfJОС; іЕе.:lеЗНЬІll НУIlОРОС. 

Р. t,('їсll10гаtuш solutliUl, РОЗ'llШ ТРІІ-
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хлористого оаліза; раствор трех
хлор!!стого желена. 

}-'еггоругjпшп, і, П., феропірин; 
ф_ерроппрпн. 

Fertjlis, е, пло,Цючиti; плодородныIi.. 
Fertilltas, atis, і., плодючість; пло

ДОВІІТПСТЬ. 

FCfllla, ае, f., лубон, шина; лубок, 
шина. 

Ferus, ~, 11т, ;'1.нкиЙ; диний. 
Fervens, Iltis, юшлячий; юшящиЙ. 
Ferv~o, Іегы1,' еге, юшітн; ЮJl1еть. 
Fcrvidus, а, 111l1, гарячий, юшлячий; 

Г.9рячпЙ, КИПЯЩІ1Й. 
Fеstіпus, а, uш, понвапливий; по

СПЄШНЬІЙ . 
. FetaIis=foeta1is, е, ПЛОДОВИЙ; плод

НЬІЙ. 

FеtiсіdіtJш, і, П., умертвіння утроб
ного ПJ10ДU; РІерщвлєнпе утроб
ного плода. 

Fеtus=fоеtпs, ПS; т., народшеншт. 
плід; РОіНдение, плод. -

Fiat, хаїІ буде, хай зробиться; п)'сть 
будет, пусть образуется. 

Fibra, ае, f." волокно, волощшна~ 
волокно. 

РіЬгае агспаtае сегеЬгі, дугуваті 
волонна !\ІОЗКУ; дугообраЗНЬ18 во
локна мозга. 

Fіыlїfогшіs,' е, волоююподібний; во
ЛО ююоб раЗНЬІЙ. 

ИЬгіllа, ае, f., волоконце ; волоконце. 
FіЬгіШїгіs, е, волоконцевий; воло

ІюнцеВЬІЙ. 
Fibrinogcnes, iS,· фібринотворний; 

фиБРИНОРОДНЬJЙ. 
Fibrilloplastlctls, а, I1Ш, фіБИРНОУТDО· 

РЮІЗальний; фибринообразова-
теЛЬНЬІЙ. 

FibrillosItas, Jtis, (., волокнистість,; 
ВОЛОЮlИстость. 

Fibrin osus, а, uш, фібрпнозний, во
лоюІИСТПЙ; фиБРННОЗНЬІЙ, ВО.l0-
ЮШСТЬІЙ. 

Fibrinum, і, п., фібрин; фибрнн. 
FіЬr'іпшіа, ае, f., виділення фібрину 

в сечі; ВЬІДеление фибрина в 
моче 

Fibl'issae, ігиш, У. рl., волосся в ІІосі; 
ВОЛОСЬІ в носу. 

ИЬгоаdСПОll1ft, aH~, п, фіброаденома, 
ВQЛОКНl1стозаJ103ИСТИЙ ОIlУХ; фllб~ 



ЛЬгоапgіоmа 

роадено:на, ВОЛОІ-\Ішстошеле3ІІста я 

опухоль. 

ИЬгоnнgіоша., ·3:tis, п., фіброангіома, 
ПОЛОІ-\ШІСТОСУДІШНИй опух; фиб
роаНГІІОі\1а, в олоюшстососуднстая 

ОПУХОЛЬ. 
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FіЬгоl>lnstОllШ, atis, п., фібробласто
ма ; фибробластома. 

[:'ilН'осагtilngїllепs, а, uш, полоннисто
ХРЯЩОВІІЙ; ЕОЛОІ·ШИСТQхрпщевоЙ. 

l"ibrocnrtildЦOo, inїs, і., ВОЛОЮІИСТИЙ 
хрящ; ВОЛОЮШСТЬІЙ хрящ. 

Р. iIlteI'nl,ticuldl'is, міжсуглобоппй ВО
ЛОННlІСТІІЙ хрящ; ~lежсустаJ3IlОЇІ 
ВОЛОННПСТЬJfт хрящ. 

Г. intcrvcrtcbl'dlis, l\lіжхребцевшї во-
ЛОЮШСТIIЙ хрящ; l\IСЖIІО3НОН-

НОВЬІІЇ воJююшстыlї хрящ. 
ПЬгосllOшll'оша, 'і:і tis, п, фіброхон-

дро,\,а; фlIброхондрома. . 
Fibroepithclioll1a, atis, п., фіброеlll

теліо:\ta; фlIбро~mителиома. 
ПЬІ'оliРОl11а, а tis, п., фіброліпома; 

фиБР.Qлипома. . .. 
ИЬгоlуsіппm, і, п., фіброліЗІІІІ ; фиб

ролизин. 

УіЬгота, atis, п., фібро!\ta, опу~ за 
ТИПОМ сполучної тнаншш; фиоро
іна, опухоль по типу соединитель

ной ткани. 
Р. оуагіі, фіброма НGчника; фибро~ta 

яичника. 

У. реоднІпrn уиlуае, висяча фіброма 
вульви: висячая фиБРОі\-~а By~ьBыI. 

FіЬгошуоша, а tis, п., фlБІ?О:\ПОl\!а, 
опух середнього ТlIПУ шж фІб
ромою і міомою; фиБРОl\шома, 
опухоль среднего типа между 

фиБРОl\ЮЙ II~ ~иомоЙ:.. . 
FіЬГОJlеuгоша, atls, О., фІброневрома, 

фи б ронев po~~. . . . 
FіЬгоsnгсопш, atls, п:, фІбросарнома, 

фибросаркома. . 
Fibro~is~ is, f., фіБІ.ЮЗ, СХI:ЛЬНlСТЬ до 

утворення ПОЛОЮШСТОI. (С1l0ЛУЧ
НО ї) ткав: ІІНН; фнб роз, снло~·шость 
н ·оБР:J.зоваНІ1ІО IJОЛОННИСТОl1 (сос-
динителыlй)) тк~~и. 

Fibrosus, а, ш, фlОРОЗНШЇ, волок-
НIІСТIIП; фпБРО3НЬІі!. IJОЛОЮШ-
СТЬJЙ 

рїы1оtul.Jеl·сuIоша,' utis, n., фібро
туберrіУЛЬО:\Ja; фнбротубеРЕ,}'лс:\ta. 

Рiluш tеГlllіпііІе 

РіЬиlа, ае, і., ~Іала ГО~IЇЛlіа; мало
Ьерцовая .ность. 

Fibuliiris, е, і\І:J.ЛОГО:\ІЇЛІ-\ОJ3IІЙ; мало
б_е РЦОВЬІЙ. 

Fictilis, е, гЛlШЯНИlї; ГЛИНЯІІЬІі1 .. 
Figura, ае, і., ВИД, фігура; ВИД, 

фигура. 

FіІШl1сutОStlS, а, (1т, волоннистий; 
ПОЛОІШIIСТЬІЙ. 

Filашснtпш, і, n., НІІточна; НІІточна. 
FilаШСlltа н.пtеі, полотняні ШІТОЧЮf, 

норпія; ПОЛОТНПНЬІе ШІТОЧЮf, 

норпия. 

ПІШ'іа, ае, і., НlIтчатна, тропіЧНIІЙ 
черв';ш; нитчатка, ТРОІJI!чеснпй 
червь. 

F. lllcdil1cusis, uо;rосJ.ПШ, гвіней-
сьюІіі черв'ян; волосаТllН, гвпней~ 
СІШЙ _чернь. 

Г. snпguі nis, параЗIlТ, що ЖIlве в 
крові; паразит, rhIШУЩIIЙ в нр.ови. 

Лl:1Гіаsіs, is, f:=Filariosi8, 18,f." 
ХIJОРОби, ШШЛIlнаllі l:Іитчатною; 
болезни, ІзьІзIJашІыee нптчатноЙ. 

Лliа, ае, і., дачна; дочь. 

Fіlifогшіs, е, ІШТ!ЮJІОдібнш1; ните
ВИДНЬІЙ. 

ЛІірносtuга, ае, і., введеннп стрижня 
із срібного дроту ІЗ пороашин~ 
анеп рlIЗІІ1И ДЛЯ зсідання НрОВl 
в вій; ВIJCдение стержня из се .. 
ребряной проволони в полостЬ 

аllевризмыl для СJ3ертьшания: крови 

в ней. 
Filius, і, ш, син; СЬІН. 
ГіltгаЬ llis, е, фільтрабільн!'1Й; филь

траБИЛЬНЬІЙ. 
Пltгаtiо, опіs, і., фільтрування. 

проціджування; . фильтрованиеJ 
процеживание .. 

Filtгііtпш, і, n., фільтрат; фильтрат. 
Filtгuш, і, n., фільтр; фильтр. 
Fі1Шll, і, n., нитна; нить. 
Filuш durae шаtгіs spin~Iis, lIитна 

твердої оБОЛОНIШ спинного :\юзну; 
нить твердой оболочки СШІНного 

Ж)зга. 

Р. liqUldi, CTPYl\l.11-На; струя. 
Р. оlfuсtогіuш, lIЮХОВ:J. НlІтка; обо .. 

нптельная НІІТЬ. 

Р. te['tlliH~le, допга ІIIlТІіа; длшшая 

ІШТh. 



Filum tСI'шіп~lе 152 Fistuln. пгеtгоуа~іl1~lis 

Р. tсгшіп11lс шCt1нllае sріпіПіs, нін
цеJЗа [lІІп:а спшшого ~lОзну; НОН

цсвая Шl'fЬ СШlllll0ГО мозга. 

І;'. tortum, дріт; проволона. 
J<~ila lаіегnІіn. puntis, бічні ІШТНИ 

Ва ролііl0ва l\IOCTa; БOl-ЮБЬІе вIlти 
Варолиепа l\IOCTa. 

Р. гn{Іїснlагіа шсdнlJае spinalis, НО
r;інцсві lШТЮІ СШІННОГО мозну; 
ЕОР€ШІЮПЬІЄ ІШТІІ СПИlIІЮГО мозга. 

Fiml.Jria, ае, f., бахрома, торочнн; 
бахг,ома. 

Р. llірроспшрі, баХРОl\I'Іасте продов
жеНIІН ніжни снлепіння; бах ром
чатое пr~должеllие 1І0іЮЛf СБода. 

Р. tlllшс нісгіпае, ВОрСИllНИ (торочни) 
-на зверхньому нінці яйцеводу; 
DОрСИНIП'І на наружном нонце 

Лl1цевода. 
)". tubae РаІІоріі, ворсинни Фало

пійоrюї труби; DО~ИlШИ Фалло
пиег.оЙ труБЬJ. 

Fiml"iafus, а, uш, бахромчастий; 
ба х r:ОI\'lчаТЬІЙ. 

Гіпаli-В, е, І.;ЇНЦСDпІ1; нонеЧНЬІЙ. 
Fіш:о, fidi, fіssпш, ('ге, роздвоювати, 

рознолюваТII; раздваl1вать, рас

иалы�атh •. 
Finis, is, Ш., нінеЦІ>, межа; конец. 

предел. , 
Ріппа, аЕ', і'о, фіна. нрупна; финна. 

~Pio, faetus sшп, Нёгі, (pas~iv. під 
{nсїо" (сеі, fn.сtшп, f:lt'rre), ро
битпся. ставати, бувати; делаться, 
становиться, бьІВ<l.ТЬ. 

Firllll tns, ati8, f_, міцність, тривність; 
І,репость, n рочность. 

Fігшо, аге, sміцшопати; уиреплять. 
FіГП1l1S, а, ПШ, тривний, міцний; 

n РОЧНЬІІЇ, І'Р€ПНИЙ. 
Fіssпга, ае, (о, тріЩІІна. розиолина, 

щілина, борозна; треЩJ]на, щель, 
Ьорозда. 

Р. nш, тріЩJша заднього проходу, 
віДХИДНІша; трещина заднего п ро
:хода. 

Р. саlеагlпа, шпорна тріщина, роз
UОJll] ІІа ; ШПОРllая борозда. 

F. eCI'cJJI і laterJlis So Silvii, бонова 
або сш]ыJйооаa борозна; боновая 
или (JlЛJ)виеl3а бо[.-озда. 

Р. colI:lteriilis, 601{00а борозна IJИіІ\
HLOЇ поверхні ВI1СОУНОЇ (rастни; 

БОНОШIR БОj:озда НТlіlшеfi поверх
НОСТИ I3JIСО(ІНОЙ доли. 

Р. lспgіllнlіпаНs ccreLri, ПОЗДОВіl~ІІЯ 
ОО [-озна МОЗІ,У; п родольная бо· 
r:озда l\Іозга. 

г. шсdііі'па :шtсгіог, ссреДІІІша пе
редня боrозна СПІІННОГО 11 довга
СТОІ о r.:03I,),;, среДJшная передняя 
БОI~озда СПІІННОГО ІІ пrодолгова
того- l\1Озга. 

Р. ОНПСіогіа, нюхова борозна; обоия
теЛЬН::ІЯ богозда. 

Р. огЬіЙїlis іпfсгіог, supel'ior, НИіНня, 
верхня орбітаЛLна щілина; нпж
нля, верхнля глаЗІшчная щельо 

Р. pnrictooccipitalis, тіill'ЯI1ОПОТI1ЛИЧ
на боrознСІ; затылчнаяя бороздао 

Р. 1)еtГU~ЧШ1ШО8а, на~1'янистолу(ио
ва щіЛlІна; наi\lенисточешуfiчатая 
щель. _ 

Р. реtгоtУП:рПIІ- сп, нам'mmстобара-
баllна tLiJlllНa; l,амеНlІстобара-
банная щель. 

Р. tгапs,'егsз ссгс'Ьгі (сегсЬеlЩ, по
переЧllа щілина ВСJllШОГО мозну 
(мозочку); попеrечная щель боль· 
шого мозга (:-'1Озжечиа). 

F. tушрапошаstоіdl'а, барабанносо-
СНОl3идна щілина; барабанносо-
сцевидная Ulель. 

F. "CSJcne, тріщина міхура; треЩlІна 
пузыIя •. 

FisSllS, а, ПШ, розщеплений; рас
щепленны� •. 

rіstпlа, ае, (., фістула, нориця; 
фисту ла, свv.щ. 

Р. апі, відхіДJш"ова фістула; задне
n r;оходная фІ1стула. 

Р. iJео"щ;Еп<їНs, І-шшновопагінальна 
фістула; ИIfшечновлагалищнhIЙ 
свищ. 

Р. г('сtоупgіп<їlis, фістула між пря
мою ЮІШНОЮ та lЗагіllОЮ; фІІстула 
между 11 Рfl;\IОЙ ЮІШНОЙ 11 ваГIJНОЙ. 

F. rccto\'esi6ilis, фістула ~]ifН прmюю 
ІШШНОЮ та сеЧОlЗlІl\I ~1iXYljOl\l; фНС. 

ТУ.1] а r.Н;ЖДУ ІІРП;\ІОЙ ЮII111.0:1 и 
r.loчсвы�M пузы�ем •. 

F. stcreurii'lis, налова фістула; иало
ВЬІІ1 свищ. 

Р. uretrOY:J:;il1iїlis, сеЧОВl;::!но~агіналь-
на фістула; мочеТОЧшшововла-
галlIщныlй свищ. 
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Р. vеsісосепkі'їlis, l\lіХУГОІ30ШНЇlfюва 
Ф:стула; _п;у3ы�ношсечньlйй СВІІЩ. 

F. -vesicotlterina, I\lіхуро/Зоматкова фі
стула; пузьrРНОJ\lаТО'lНЬІЙ СВИЩ. 

F. vesicov:1giI1Jlis, I\lіхуроповагіналь
на фістула; пу3ыIноІзлагалищвьrйй 
СВИЩ. 

Fistulosus, n, 11т, норпцеІЗиі1, фіСТУЛL
ний; СRнщеІЗОЙ. 

Fixatio, olJis, f., прикріплення, З:1-
нріплення; принрепление, за-
нрепление_ 

Fixator, ~riR, т., занріплюнач; за
нрепитель. 

Fixus, а, uш, фінсоваНИі1, заІ,ріпле
НИЇl; фиисированныl,' занреплен
нь!й. 

Flaccid":" t:1S, atis, f., в'ялість, плюсн
I1i~TЬ; дря блость. 

FI:1cc1dus, n, 11т, в'ЯЛИЙ, ПЛІОСlшиі1; 
дряБЛЬІЙ. 

Fln~('lla:ta, огuш, п. рІ .• джгутинові; 
бичеНОСЦЬІ, жгутІшовыl •. 

FlаgеШїtus, а, ПШ, джгутиновий; 
жгутиновьrЙ. 

FlаgеJluш, і, n., джгуТlШ; бич, 
жгутин. 

Flnшша, ае, 

Flammeus, а, 
l\Iеннь/Й. 

і., полум'я; пламя. 
uш, полум'яний; пла-

Flatulenlia, ае, f:, (flatus. \13, т.), 
об"имання живота; пученпе живо
Т:1. 

flnvedo, dIni~, f., жовтизна; желтиз
на. 

Flаv!dПS, а, 11Ш, жовтуватий; желто
ваТЬJЙо 

F1аVОРIШJtїіtus, а, ПШ, ЖОl3тоирап
НО13ИЙ, з ЖОВТl1МИ нрапками; 

желтоточечньrй, с желтыl\1ии точ

нами. 

]:'I~H'US, 3., uш, ЖОl3тиі1; жеЛТЬІЙ. 
Flecto, хі. хuш, еге, згинати, зігнути; 

сги бать, согнуть. 
Flеtпs. us, ш., плач; плач. 

FlexibJlis, е, гнучкий; гиб/шЙ. 
Flexibil!tns, atis, f., г'нучиість; гнб-

иость. 

Flexio, Ol1js, [., ЗГlIнання, загинання; 
сгибаНl1е, загибание. 

}'. utёгі, загинання матни; вагнба
ние матни. 

]:'lпіUUlll сегсЬго~ріllаlе 

Fїexoг~ oris, m. (Шt1S"llll'S), згинач 
(l\I'яз); сгпбатепь (щn.шщ). 

Иехнга. зе, Го, згин; ('Гllб. 
Р. со1і. (Jl'xtra so IH~paHea. прClПИ!Ї або 

пеqlНКОDI1ЇI ВГШl оБОДОІ30Ї НІ!ШКИ; 
ПР<lПЬ!JЇ ИЛИ пе'ІеночныI1 сгнб 
ОБОДОЧНОIЇ ЮІШЮ1. 

F. соІі sіпіstга Н. lielйїlis, ліrшit або 
селезінновиil згин сбадової 
ЮJШНИ; левыl'' или селезеНОЧНЬІЙ 
сгпб сБОДО'lНОН ЮІШИИ. 

Р. duоt1е110іrїlшііlis, місце переходу 
торстої ЮIШЮI В ПОI~оашІО: место 
пеrехол:а толстой Ю1Ш/Ш В тощ.Ую. 

Р. sіgшоі(lеа, СJJГІ\lОподібна ИРИВlIна 
товстої нишки; СИГМОDидная ИРИ-
визна толстой КИШКИ. . 

Flоссilе~іuш, і, по, читання уривиів 
(В стаІІі МС1рення); чтение ОТРЬІВ
нов (В бреду). 

Flocculus, і, mо =Floccus, і, т., 
илаптин; клочок. 

Floc{i'ntio, ёП:S, і., оБСil1инуваННR 
НОІ3дри хворим в НСПрl1Т9МНОll1У 

стані; обдерпшание одеяла боль
НЬІМ ІЗ бессознатеЛЬНО;\1 состоянии. 

Flora, ае, f., РОСJJинне царство; 
растительное царство. 

Florens, ntis, ивіТУЧИІ';'I; цветущиЙ. 
F'iorescentia, ае, {., РОЗI{віТ; p::l.CIlBeT. 
Florl(ltls, 'а, ит, сноротечний; скоро-

теЧНЬJЙ. 
Flos, o .. is, то, ивітна; цветон. 
F'lores сJШlllОlllіllас, ромашка; ромаш

на. 

Р. Сіпае, ГЛІІСІШИ, нвіти цитварного 
полину, цитварне сім 'я; глистник, 
цветы� цитварноІ1 полын,' цит
ва rHoe семя. 

F. dепtішп, зубний на:\1ЇІІЬ; зубной 
намень. 

Р. sпlfuгіs, порошон сірюr; ССрНЬІЙ 
ЦDет. 

Fluctuatio, опjs, fo, фЛІОІ,туація, но
ливання; ФJlюитуаЦIlЯ, 3ЬіБJlсние. 

FlllcttlS, tlS, то, течіл; течение. 
FІUіdіПсаtіо, onis, {., переТІЗорення 

на рідину; превращенне в жид
ность. 

FlllіdllШ, і, по, рідина; іЮ'ДНОСТ~. 
Р. cerebrospinale s. Сt'рlшlогlшсllїdt

сuш, цереброспінаJlьна ріДl1на; 
цс реб росппнальная ЖI1ДНОСТЬ. 



Fluldus 

}t'lu'dus, а, uш, ріД1ШЇl; і+\lЩЮІЙ. 
~'Іuшеп, Іпіs, П., потін; потон. 
РІио, flHXi, (хпш), еге, тенти; ТEjЧЬ. 
РІиог, oгis, т., вптінання; IІстечefпrе. 
F. aHНlS s. LeucorrllOea, ае, {., уплавп; 

бели. 
}'. ceгvf cis, ВlІтіІ,ЮШЯ 3 l\Iап\Ово l 

ШІІЙЮІ; IIстечеНІІе ІІЗ ~ІаТОЧНО(1 

шеЙни. 
І". vеstilюІ"R"гіs, переддверне ВІІтікан

НЯ; прсддвернос ИСТС'ІеЮlе. 

Ппогеsсеl1S, ntis, флюореСЦСІІТНIІЙ; 
флюореСІ~еНТНЬJЙ. 

J.'lllогсsсспtіа, ае, f., флюоресценція, 
властивість деЯНІІХ тіл спіТИТІІСН 
ос06ЛIlПІШ світлом; фЛІОорссцен
ЦИП, своі1ство НСЕОТОРЬІХ тел ~Be
ТИТLСЛ особеННЬІ:\1 светом. 

l"IHyEiH~, !: s. FІuуіаtIспs, а, Шl1, s. 
FIuviatHis, е; ріЧЕОІ31Іі1; рс,шой. 

}<~lиxio, onis, f., ПРИЛИВ; ПРИЛIlВ. 
FIllXUS, us, т., флюс, течіл; флюс, 

течение. 

F. alvJ 11 US, пронос; ПОІІОС. 
FtJс~Піs, е, фОІ-\альнпй, належний д~ 

фокуса; фокаЛЬНЬJЙ, ОТІІОСЯЩИЙСЯ 
к фокусу. 

}'оспs, і, т., гніздо, вогнище, центр; 
гнездо, очаг, центр. . 

Росс ипда I1S, аl1 tis, З311ліднюваЛЬНІІЙ; 
ОllЛОДОТ130ритеЛЬНЬІЙ. 

Fоссппdаtіо, onis, f., запліднення; 
оплоДотворение. 

}'oeditas odoris, сморід; злоuоние. 
FoedllS, а, иш, огиднИlї, ГИДІШЙ; 

ПРОПШНЬ1l1, отвратительньвї. 
}'oeCHis, е, зародковий; зародыIе--

13Ь\Й. 

Foetatio, ollis, f., зачаттн; зачаТl1е. 
!<'осtіdпs,:1, НШ, ~:\IС'Р,J;Ю'I1Jі1; воню

tшЙ. 

Foetor, uris, т., с:\юрід; С.\lрад, БОНЬ. 
F. ех oг~, поганий запах з рота; 

дурнои запах ІІЗО рта. 

Fоеtпs, us, т., п.lі;l:, заРОДОl>; плод, 
зародь\ш. 

Foliiitus, а, Н111, :ШСТОВІІЙ; листовоІ1. 
FоlillШ, і, п., ЛИСТ; ЛІІСТ. 
РоНа argclltea, ЛІІСтове сріб.:ю для 

обкладаннл l1ітоль; ЛlІстовое се
ребро д:тл оБІ-\лаДІ-іІІ ППJIЮЛЬ. 

І', Scn пас, а.lенса ндріІЇСЬІ\С .1ПСТЛ; 
;)nt?l1саlJ;::Lр"ііСlші1: ЛИСТ. 
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Р. Uvac Ш'sі, листя ве;::L:чеі-l\ОГО вино
граду; :шстья :\rедвеїl\Ь€ГО вино-

града. . 
Folliclis, і8, С., фолін:JЇЗ, хвороба, 

що харантеризується твердими 

ВУЗЛIlкаии в шнірі і в підшнірніu 
н.тriTHOBIIHi; фоллинmІЗ. болезнь, 
харанте ризующался твердьвfИ 

узелнаі\Ш Б l>оже ІІ в ПОДКОЖIlОІЇ 

нлетчатке. 

FollicBlaris, е, "riшеЧІ,УВUТllЙ; ме
шотчатыl •. 

FоllіспIlпuш, і, Л., фоліІ,улін; фо:!
лину_лин. _ 

FollicuJitis, tidis, {., фо:тіІ-\УJlіт, зала
лею-ІН :\lішеЧІ,У13атих залоз; фол
ЛИНУЛIIТ, носпаленне мешотчать));: 

желез. 

F. ЬагЬае, запалення ВОЛОСЛНЬІХ мі
шечків бородЬІ; 130спалеНlIе_воло
СЯНЬІХ ;\lешочнов БОРОДЬІ. 

Folliculus, і, т., ~ішечок, мішечну
вата залоза; ~Іешочен, мешот

чатая железа. 

Р. (}entis~ зуБНІІЙ і\lішеЧОl\; зубноfi 
мешочен. 

Р. оорЬі.I'ив уеsіспlоsus Graafial1us, 
пухирнуваТlІЙ і\Іішечон з яйцевою 
нлітшlOІО (Граафів); пузыIе--
оuраЗНЬІlI мешочек с нйцевой 
нлеткой (Граафов). 

F. persistel1s, фолінул, що збері-
гається; сохраняющиі1ся фол, 
линул. 

Р. ргішагіus, первісний фолінул; 
первичныI фоллинул. 

ГоllісиІі oophuri s. vesiculosi Graafi, 
Граафові фолінули; Граафовм 
фолли.кУЛЬІ. 

Fошеl1tаtiо, ОI1ЇВ, (" примочна; 
ПРИl\Iочка. 

FОlllспtuш, Ї, Л., припарна; припарка. 
Fons, nHs, т., джерело; источник. 
Fontanella, ае, f., джерельце; род-

ничон. 

F. шеdісаtа, цілюще дн.;ерело; целеб
НЬІІЇ источник. 

FOlltanus, а, ПШ, Д'fl.;ерельпиЙ; клю-
чевоЙ. 

FОl1tiспlпs,), т., ті~t'лчно; родничок. 
ForaH~cn, lліs, П., отвір; отверстие. 
1'. арі сів !lClltiS, отвір У верхівці 

зуба; отпеРСТllС в всрх.Ушке зуба. 
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F. carotJcum ехtеГl1UШ, internum, 
зовнішнє, внутрішнє устя наналу 
сонної артерії; наружное, внут
реннее j'CTbe нанала СОIlНОЙ арте
рИИ. 

Р. соесuш basis сгапіі, liІ1gпае, 
шеflпllае oblongatae, сліпий отвір 
ОСJlOВИ черепа, язина, довгастого 

мозку; слепое отвєрстие основа

ния черепа, fJзьша продолгова

того і\lОзга. 

Г. ерірlОІСllll1, сальниновий отвір; 
саль~ішовое отвсрстие. 

Г. іпсіsіVllШ, різцевиЇІ отвір; резцо
вое отверстие. 

F. interventl'iculJre, міЖШЛУIIОЧНОВИЙ 
отвір; меFюкелудочновое отвер
стие. 

Р. іsсl1іаdlСUШ, сідничниfi отвір; 
седалищное отвєрстие. 

F. ischia(licum ll1aiHS, велиний сід
ничний отвір; большое седалищ

ное от,!3еРСТl1е. 

lі'. ischiallicum minus, малий сід-
ничний отвір; малое седалищное 
отверстие. 

Р. iugulare, яремний отвір; яремное 
отве РС'I·ие. 

F. iugulare sрпгіum, несправжній 
яремний отвір; ложное яремное 
отверстие. 

F. lacerum, рваний отвір; рваное 
отверстие. 

F. Маgепdіі, отвір :r..lажанді; отвер
стие Мажанди. 

F. mandibulare, нижнещеле110ВПЙ 
отвір; НИЖllечеЛЮСТlIое отвер-
стие. 

F. nutrIcum, поживний отвір; пи
тательное отверстие. 

Р. obturatorium, аатульний отвір; 
аапирательное отверстие .. 

Р. obturatum, 8а:.шнениЙ OTВlP; аа
пертое отвсрс'Гие. 

Р. occipitale mаgllпm, велиний по
ТИЛИЧЮІfi отвір; большое затьІЛОЧ-

ное отверстие. . 
F. optlcum, ;-юровий отюр~ аРlIтель-

ное отверстие. . 
F. оуаlе, овальний OTВlP; оваль-

ное отверстие. 

1!'. parietale, l'іМ'ННl1іі отвір; Te~leH-
ное отвеРС'ГlIе. 

F. qпаdгilаtсгпm, ЧОТlIрибічниfi от
вір; четыlехугольноеe отверстие. 

F. гоtппdпш, НРУГЛІІЙ отпір;нруглое
отв е рс'ше. 

F. sncrale апtегіпs, передній l\РИ
ЖОВIIЙ отвір; переднее нрестцопое 

отверстие. 

F. sacrale роstргїпs, заднїі1ИРИЖОВИfi 
отвір; 8a~Hee l~peCTЦOBoe отвер
стие. 

Р. Sіпgulаге, онре~шіі отвір на зад
ній стінці слухового проходу;. 
отдельное отверс'Гие на ЗdДllей 

стенне слу~ового прохода. 

F. sрlншораJ3.tіппш, нлинопіднебїн-
ншl отвір; основнонебное от-
верстне. 

F. Spi110SHlll, ОСТИС'ШЙ отвір; ОС'ГИ
стое отверстие. 

F. stylolllastoideul11, Ш!ІЛОСОСНОВИД
ний отвір; шилососцевидное от
верстие. 

F. 'Vinslo,,,i, отвір Віпслова; отвер-:
стиє Винслова. 

Рогашlпа аlуеоlагіа, l\ОJ\tіриові от
вори; ячеечньrе отверстия. 

F. раlайпа щаіLJS et шіа 5га, велиний' 
і малі піднебінні отвори; большое 
и малыIe неБныIe отверстия. 

F. рарШагіа I'enis, сосочнові отвори 
нирни; сосочков~е отверстия 

почни. 

Р. sacralia апtегі 5га, posteri ога, пе-
peДHi~ 8адні нрижові отвори; 
передние, задние нрестцовыIe от--

веретия. ., _ " 
F. venarum lllШllШlГШll в. Tbebesll,. 

отвори найдрібніших вен або 
Тебезіїюві; отверстия мельчайших 
вен или Тебезиев~. 

Foramill 5sпs, а, ШU, що має багато 
отворі!,; багаТЬJЙ отвеРС:lІЯМl~ .. 

Forc('ps, ipis, Ш., [., ЩИІЩ1, ИЛІЩl; 
ЩІШЦЬІ, нлєщи. 

1:1'. obstetl'Ica, анушерсьні щипці; 
::J.нушерение щПlЩ~. 

Fогсіргеssша, ае, (., 8аТІІенання нро
вотечної СУДІІНИ ; 8ЮЮІ~Іание нро
во'Гочащего сосуда. 

РогУех, Icis, f., ножиці; НОЖНИЦЬІ. 
Forlca, ае, f., судно, /3бllральня. 

ві;т,ходон; СУДНО, отхожее іІlесто;.. 
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Fогшп~ ае, f., (Тюрма, ВПГЛЯД, зразон; 
фОРМct, ВІІД, образец. 

FогшаltІсl1уdнш, ї, П., формальдегід; 
фо рмальдеГIІД. 

Fогша1іпнш, ї, П., формалін; форма
лин. 

Fогшапs, апtіs, утворюючий; об
разующиЙ. 

РОl'lllаНо, o!"!is, f., фОР~fаціf1, УТВО
реН!іЯ; формашrя, обраЗОВание. 

Fогшпtіvus, а, UШ, УТВОРЮВCl.льнш1; 
ОбразоватеЛЬНЬІЙ. 

FOflllatlls, а, НШ, утворенпй; образо
ванны •. 

Fогш Іса, ае, f., мурашна, мураха; 
l\1уравей, мурашна. 

FОl'шіепtіо, опіs, f., відчуття пов
зання ~Іурашон по тілу; ощуще
ние rюлзаНI1Я мурашен по телу. 
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ПІІІЇ свод \ ссе;:J;ПІІПТСЛЬНОU 
лочки глаза. 

F. рllпгупgіs, снлспіння глотни; 
глотки. 

обо-

свод 

F. vаgІппе, вагінальне склепіння; 
свnд влагалища. 

FoгttlltHS, а, uш, шшадковиl1; слу
Ч(l (ІНЬІІ1. 

Fortllna, ае, f., щастя; счастьє. 
Foss:1., ~e, ~., яма, 8аГЛlIбина; яма, 

углубление. 
F. ncetabuli, вертлужна ваглибина 

нульшової ністни; вертлужная 
вmlДИJіа тазовой кости. 

F. axilliiris, llахва, пахвова ямка; 
ПОД:\IЬІшна, подмы�ечнаяя flMKa. 

F. салі па, собача ямка; собачья 
ямка 

F. спгоtlса, Я~ІНа сонної артерії; 
ЯllІІ~а СОІІIJОЙ артерии. 

F. ссгсЬгі latcraJis, бічна ямнз вели-
ного І\ІОЗКУ; боновая ямна боль
lIЮГО мозга. 

FOl'll1icatus, п, шn=J."'огшісІСllS, а, 
uш, мураШIIНИЙ; муравhl1ны� •. 

l·'огшulп, ае,_ f., формула; фОf.lмула. 
F. СlldОСl'іп}са, зіставлення цифро-

сuгопоіdеа l)пtl1ёгі, вінцева ГІмна 
плеIJО130Ї кіСТКІІ; венечная ямна 
плечсвоif кости. 

вих та ін.ших 06 '~НТИI3НIrХ ~j!.H~X _ F. 
результапв ДОСЛіДження ендо

НРШНІІІХ органів ХI30РОГО; соСІО
ставление Цl1ФfJОВЬІХ и IlРОЧИХ 
об'ьентIIвны�x ДСШНЬJХ результатов 
IІсслеДОl3ания 9Н;:J.ОНрИННЬІХ орга-

нов больного. 

F. соЛ(lуlоіd~:1. ossis fellloгalis, ви
рnсткоl3З ямна стегнової ністни; 
lIlЬJщелкоrзая ямна беД}JЄННОЙ 

F. с:хt~Шl'огаlis, лі ка рсьна речовина, 
що не зберіГdЄТЬСЯ в aiJТeцї ян 
l3аІІас, а 1311 J ОТОВЛЯ ється . В мі ру 
потреби; лекарствеllное вещество, 
не хранящееся в аптене IlрО 

запас, ~ 118Гоговллющееся по мере 

І!адобности. 
Fогшulае шаgіstгаlеs, рецепти, снла

дені 8а BJ-\азіUН<1:\111 лінаря; ре
иeIJты�' составленныe по указа
ІІИЯ.'\J в ра 'ІСІ.. 

F. оffiсіліПtc>S, рецепти, снладені 83 
фаРМ<J.І·\ОJJеt;Ю; рецептЬІ, сосгав
леllны�e по фа рма I\Оllее. 

РОГl1ах, acis. С., lJіч; печь 
I;ol'llic~tus, :1., ПШ, снлепистий; свод-

чаТЬІЙ. 

Poгn~x, Icis, т., снлеIJіння' свод. 
І" , . , 
<. ссгс )1'1. !\1031~OBe снлеl1іllНЯ; 1І1О3ГО-

вой СВОд. 

.F. ('UЛ!llJlсtі'flе іI1У('гіог, sHJ>t'Гior 
, , 

НШЮІС, Be~)XHЄ СНJ1еIlIННЯ СlJOЛVЧ-
ІІОЇ оболонки она; ннжнш1, верх-

ности. 

F. condyloidea o~sis occiprtis, ви
РОСТКОВ<! ямна ПОТIJЛИЧНОЇ кістни; 
мы�елноваяя НМНСІ 8аТЬ1ЛОЧIlОЙ 
ности. 

F. СГОI1 її ап іегіог, media, posterior, 
передня. середня, задня черепна 

лмк!:!; передняя, средняя, 8аДИЯА 

черепная ямна. 

F. сиЬІІі, JIЇKTbOBa ямна; лонтевая 
ямка. 

F. deltflidea pc(>to6i1is (l\lоhгепllсіші), 
:r-.l0ренгеЙlllOпа ямка мііН велиним 
ГРУДНИМ і деJ1ЬТО1l0.lіGним мусну
лаl\IИ; l\lopeHref'll\1uBa ямка между 
большим ГРУДНЬІМ И деJlЬТОВUД
НЬІМ l\1УСНУЛrlМИ. 

F. uuctus НІІ osi 11(~p~tls, ямна ве
НОЗllОЇ ПРОТ('НlI п~чіIlНИ; ямна 
венозного протона печени.. 

F. glalldulae l:lсгіш~lis, ямна слізної 
валози; Яll1 ка слеЗIЮЙ железы, 

Р. byaluit!ea, f];\1l-\a Cl-\.ТІОВI1Д110ro тіла; 
Л~IІ{3 стснлоrзИДНОГО тела. 
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F. Iljl>op!lyseo5, ямна гіпофіза; Шlша 
ГIlllOфиза. 

F. ileopectinea, нлубовогреГ1еIlf1ста 
ямка; ПОДВЗДОшtіогрсбеШl,овая 
Яі\lка. 

F. Шаса, нлуБОВd Яі\Іа; подвздошная 
ЯМ<l 

F. іпfга- ,SЩ)Г::l(~lауіСLІІ~I'іs, йід-, над-
НJ11О'шчна Rl\ша; 1I0A-, надклІО-

Чll'llІаR А;\н,а. 

F. іПfl'П-,SНр:':tsріпА"tд, під-, mщостна 
пмка; 110,1,-, lІадостная ямна. 

F. іl1fгаtеl1lр:ліїlis, LІЇ,J,ІЗИСL{ова пма; 
ІЮ.1Вl1СnЧН;:\11 11\;а. 

Р. іlltсгсошlуlоіt.lез ul1terior, iJ1ste
гіог, lІер~;J.НЯ, sa;J.IIR I\lїіНВIlРО
стнова Я;\II-Щ веЛl1КОЇ го.\lілки; 
п~ре.1Нf1Fl, заДНПR ме,.кі\IыlелІю-

вап ямна fiольш~беРЦОI!UЙ IЮСТll. 
Р. іl1fегр('.lllпсоlііr·їs, міmніжнова 

Яi\l:l; меЖД\'НU;+;"ОВ<lЯ Hl\ln. 
F. is('lliurect,:(lis) СЇ,l.ШI'IНОIIРЯ~lі)НI1Ш-

нова ямка; седаЛI1ЩllОll РЯі\IОКИ-

шечная ямка. 

Р. jO~lllc1ris, яремна ямна; яреі\шая 
Rl\IЮl 

Р. mашIiЬнlіїгі~, щелепова ямна; че
ЛІОСТllая ямна. 

F. lНоllг .. пllсіші 9. Р. navlcul"Jris 
ш·t>tllГ:.lе ;)Іuгgа~пі, l\lореllгеП:УlОва 
ямка або l\lорганіПuва чuннu
по.аібн() ямна чолоuі'IОГО се'ю
ВИIlУСКНОГО К::1налу; l\10ренгей
АЮН[} ямна ИЛI1 l\lopr:1Hl1eBa ладье
ВННН::1П Я:\IКU МУЖСI\ОГО моче

IlСll.УСЮІТСЛЬtIOГО на нала. 

Р. пл.sі, 1'J:\1К::1 1І0са; пмка lіоса. 
F. шнісul"Jгіs v.-stibuli \':щ І:Іае, ЧОВ

НОI1О.1іnна ям К3 IJсреДДllСР'П ва
гіни; ЛR;{ьеобра::lШ1Я Ні\1на пред

двеРI1Я влuгалища. 

F. оl('сгс1I1Ї, ЯіШ\(} J,iKTЬOROrO па-
ростка: Амка локтеRОГО отростка. 

Р. oviїlis, овал~на ямна; овальная 

ямка. 

Р. ovtili:'1 fasciae lntae, ОП::1льна ЮІНа 
широкаі фJсції; ОВ<lльная Ні\1на 

шщюной ф::tсцИИ. 
L". отЛі~ septi аtгіб~um, ОЯRльна 

ЯМК::1 оередсерцеВОI IlереГОРОДЮІ; 

ОВNЛЬНЗЯ ямка IJредсердной 11е
регородки. 

F. pa.tell.lris s. sCHtcll~ris, чашо-
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подібна заглибllна;чашеобрuзноес 
угл)'бление. 

Р. pnl'lit4!'a, [ІЇДІюлівна шша; под
коленнап я~ша. 

F. ptcrygoiflca, НРlІлоподібна ш.ша· 
"rLIЛОIНlДllая Яі\II,::1. ~. 

Р. pterY~(lpalatlna, І{рилопіднебіrша 
ЯI\II,(f; l'f,ы�uнебнаяя Яі\lна. 

Р. pUbOyC-:іс.ї1іs, JюБНОDОl1.УХllrна FШ
ЮІ; лоf)I-\ОIЗОIl}'зь!рная ямка. 

Р. гltошЬоі,lса, pO~1COB!IДHa шша;. 
rОI\1f)nr1l1Ilная ямка. 

Р. Rоsспшullпі s. Пссеssпs р11аГУI1-
getls~ рО~J!;ЮllOЛЛСfЮI!3 Юll\а а60 
ГЛОТІ,ова БУХТR; Рu~зеШIІОЛJЮІ.ІОва 
ямк~ или глоточная бухта 

F.· sacci laC['Їl11iЇlis, ЯІ\lна слізного· 
1\111111,а; ямна слсзного МСШЮ1. 

Р. scapIIOЇ(Ip.a. ossis sр!lСI10іtl .. ї1іs,. 
ЧОI!IIОIIО.1ібна я~lна біля ОСІІОВИ 
меді;JЛЬНОЇ I1ласт!ш 1\:1 "РІІЛОНИД
ного ІІа ростка ОСIlОВНОЇ нісТl\И;
ЛRДI,еnll:lная ЯI\IІ<З у ОСНОН3НИR. 

меДllаЛl,НО(1 плаСТIJНКИ "РЬІЛОІНІД

ного О'!" рост 1\<'. освовноі1 ІЮСТИ 
F. sнlщгсшїtа, llіддугова шша; под_· 

ДУГОН;.J.Я Я'lна 

Р. sнргаrlаVЇ.'\J!<їгіsшаіог, ш1пог, ве
ли 1-;::1, l\lала 11 3.':!. нл 10 'НІ ЧІП п:\ша; 

большая, м()лая наДК~ЮЧИЧdаR 

ямка. 

Р. 5\1 рr'аtLlпsil1ilгіs. Н<lДМlIгдалевидна 
Я!\II,а; наДJ\шндалеЄlщная П'1К<l. 

F. S~'I\'ii ДШ3 1;", ccг~;~гi laterdli~. 
F. tсrnроГ;:іJis, ВlІскова я!\ша; DlІСОЧ

ная ЯМІ-:а. 

F. tгаПS"еJ'sа llepJtis S. Porta 11epatis, 
110пеrе'll1а борозна ааа 130рота 
пе'lінки; 1І00Іеречная борозда или 
ВОfЮТd IJЄ'1ЄНIl. 

F. tгосlшпtеГlса, вертлужна загли
бина; веРТЛУЖf! m впа:1ина. 

Р. "епас сауае, lJі\ша IlОjJОЖШ1СТОЇ" 
вени; ЯІ\lна IIОЛОЙ nены�. 

Fоssпе ,'епuе ШIlIJШс;іlis et veslcae
felleae, Я.\IЮ1 IJ'уllковоі· вени й. 
ЖОI3ЧНОГО міхура; ШІІШ l1УlJОЧНОЙ 
вены� и жєлчного пузы�я •. 

Р. sagit.tdles (lextru et sinistra, права 
й JJina сагітальні НМИ; 1I рапан и 
левая саГИТТ<lльньrе Я.\ІЬІ. 

Fossula, ае, {" ямна; ямна. 
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Foyea, ае, f., яма, ямна, заглибина; 
яма, ямка, углубление. 

Р. cel1t6ї1is гейl1ае, центральна fli\ша 
сіткіВЮІ; цснтральная ямна сет
чатни. 

F. -inguinJlis шеdіJlis, lateralis, ме
діальна, латеральна паХВlІнна 
я"ша; медпальная, латеральная 

паХО13ая ямка. 

F. пuсlше, потилична, нарнова ямна; 
ВЬІЇІІІаЯ ямка. 

F. pubo"esicalis, nоБКОВОl\тіхурова 
Юlа в малому тазі; JЮШІОПУЗЬІР
ная я~а в малом тазу. 

Р. sublil1guJlis, suЬшаІНliЬпlJгіs S. 

SllJHll:lxiIEЇris, піД'Я3IlIюва, під
щелепова Яі\ша; ПОЦ'ЬПЗЬІЧIІаЯ, под

ч(?люстная ямка. 

.1<'.- supravesic~lis, П<lДl\llхурова пмка 
(між снла;J:на:,fI! очеревини); над
ПУЗЬІрная юша (между склаДІ-\амп 
Брюшины� •. 

F. trocllleJris, БЛОНОDа пмна; блоно
вая ямна. 

Foveola, ае, f., ямка, заглпбинна;
ямна, углубленьпце. 

F. coccygea, нупршюва ямна; ноп
Ч!Іновая ямка. 

Роуеоlас granuli1res, маленьні ЯМЮІ 
на внутрішній МОЗІ\овій поверхні 
ті:\I'ЯН!1Х кісток і луски лобної 
ністни ; малеНЬfше Я:\1Очни на 
внутреннеІ":'І 1\ІОЗГОВОЙ поверхности 
темеННЬІХ І,остей и чешуи лобной 
ности. 

Fl'actio, onis, f., франція; франция. 
Fractura, ае, f., перела(о)м; перелом. 
Р. сошшіl1utа, оскольчаСТIlЙ перелом; 

ОСКОЛЬ'lаТЬІЙ перелом. 

Р. соmрlёtа, ПОВНИЙ переЛО.\I; ПОЛНЬІЙ 
перелом. 

Р. compiicJta, ускладнений перелом; 
ОСЛОїЮіеІШЬІЙ перелом. 

1". іПСОIll{Jlёtа, неповний перелом; 
неполны�й перелом. 

1''. IOIlgituJiI1JHs, поздовжній пере
ло:'>!; 1I РОДОЛЬНЬІЙ переЛО:'>t. 

Р. шultірlех, МНОЖlllШI1Й перелом; 
J\ШQ.1НсствеПНЬІЇІ перелом. 

1~. obliq 11:1, НОСИЙ перелом; носой 
перелом. 

~'. p('nctrans, переЛО.\1 з прориван
нпм; перело~ с прободением. 
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F. sрі6Піs, спіраЛЬНlJll перелом; спи
раЛЬНЬІll перелом. 

F. transvcrsa, поперечнпй перелом; 
попереЧНЬІЇ1 перелом. 

Fragaria vcsca, суниці; :землянина. 
Fragllis, с, НРlІхниі1, лаМЮ1l1; хруп-

1\ш1, ЛО~ШIfЙ. 
Fragilltas, atis, f., нрпхність, лам

ність; ХРУПІ\ОСТЬ, ломиость. 
Frag'l1lcntatio, onis, f., фраЛ\lентація; 

фра П\lентацпя. 
FгаgllН'lltuш, і, п., фрагмент, від

ЛЮlОн; фраП\1ент, обломОІ-{. 
Fralllbucsia, ае, С., фрамбєзія, епіде

:-1ЇЧllе шнірнс заХІ30рюuаИІІН; фрам
безпп, 9ПlfдеJ\ШЧССІ\ое ножное за
болеваНІІе. 

Р. tl'OP Іса, ендемічне шнірне захво· 
рювання D тропі ЧШІХ нраїllах; 
3І1де~ш '�eCl-юе h:Ої-I-\lІОе за60левание 
R ТРОfшчеСІ-ШХ странах. 

FГfiпсlil1іsаtіо, опіs, f., франклі
нізація, ліl..;уваннп статичною 
елеІ';ТРШЮЮ; фРi:lннлшшзацпп, ле· 
чение стаТИЧССЮВI злентрпче

ством. 

Frangiila, ае, f., НРУШІша (проносне); 
ИРУШlIна (слабительное). 

Fг:шgо, (l'egї, fгасtпш, cre, ламати, 
розбпвата; ЛОl\ІаТЬ, разбивать. 

Frater, tris, т., брат; брат. 
Fгахlппs, і, f., ясен; ясень. 
Fremitus, пs, т., шум, шепіт; шум, 

шопот. 

F. pectoralis, голосове ДРllжаІІНЯ; го· 
лосовое дрожанне. 

Р. vocJlis pectoralis, ГОЛОСОDе дри
жання або дрижання грудної 
илітни при в~брації голосу; го
лосопое дрожаНllе или сотрясение 

грудной нлетни при Бибрации 
голоса: 

FгеllulШ1!, і, n., вуздечна; уздечиа. 
F. clitor!dis, вуз;:r,ечн3. нлітора; узде

чна клнтора. 

Р. }аЬіогиlll pudcnJi, вуздечка малих 
сороміпшх губ; уздечка малЬІХ 
сра~ШЬІХ губ. 

F. levat oris, в,Уздсчна _леватора. ні
діnмача; уздечиа леDатора, под· 
Нl1мате.ТJ:Я. 

F. liпguае, вуsдечна Гозина; 'увдечна 
ЯЗЬІНЗ. 
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Р. pracpatii, вуздечна краііньої плоті; 
уздечка крайней ПЛОТИ. 

Р. уеІі ШсtlнlI aris antcrioris, вуздеч
ка переднього мознового паруса; 
уздечка переднего мозгового па-
руса. . 

Ггеl1пlа lаЬіі illfcl'ioris, superioris, 
вуздечна верхньої, НІшшьої губи; 
уздечка верхней, шшшеfi гуБЬІ. 

Fl'сqпспs, пtis, частшl; частий, 
Frcquellto, аге, часто буваТІІ, частити; 

часто бьшать, частить. . 
Fгеtпm, і, п" протона; пролив. 
У. lIаШ~гі, 313уження в серці зародна; 

сужсние в 'Сердце зародыlа •. 
Prictio, onis, f, фринці(1НI1Й масаж, 

втираНIlЯ; ФРШЩИОІlНЬІЇl l\li:tссаж, 
втирание, 

Frigcsco, -,-,еге, холодіти, лохо
лод.ніl'lI; холодеть, похолодеть. 

ГгіgіdІtаs, atis, f., холодність, не
здатність до статевого збу
дження; холодность, неспособ
ILOCTb І, половому возбуждению. 

Fгіgіdпs~ а, шп, ХОЛОДНl1Ї1; холодньІіі. 
Prigor, oris, т. s. Rigor, oris, т., 

озноб; озноб. 
l'rigotI1erapia, ае, (., ліІ,.Увапня хо

лодом; лечение холо~ом. 

Fгigus, О ris, п., холод, озноб; ХО.Т1ОД, 
озноб. 

Frondcs, іuш, f. рІ., верхівки гілок; 
верхушкп ветвей. 

Frondosus, а, НШ, гіллястиfi; ветви
СТЬІЙ. 

Frons, ntis, f., лоб, чоло; лоб, чело. 
F. quallrata, ЧОТІІРИНУТНИЙ лоб (у ра

хітиків); четьlрехугольныlй лоб 
(у рахитиков). 

Frontii11s, е, лобниfi, ,:1ОБОВIІI1; лоб
н.ьІІ1, лобовой. 

Fгопtошахіlllїl'іS, е, лобнощелепо-
пиfi, лобllощелепниІ1; лобноче-
люстноЙ. 

Fructifer, (іга, сгит, ПЛОДЮ'Іш1; пло-
ДОРО!ІНЬІЙ. 

FгuсtШсаt50, ОПls, f" утворення 
влода; обраgование плода. 

Fгuсtп~, us, m , плід; плод. 
FГШПf!пtum, і, О., хліб У ~epHi; 

хлеб в зерне. . 
Frustranus, а, Шn, марний, неШllД

ний; напраСІІЬІІ1, беСПЛО)1ньrЙ. 
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~'пgах, (\ ClS, СЕОРОТСЧНИЙ, СnОРО
минущпfi; сноротечныl,' СНОРО
преходящиfi, 

-ftlgus, а, НШ, (в СЮ1. С.'Іопах),-впга
ШІЮЧШЇ, -гіюшй; -113ГОНЯЮЩИЙ, 
-ГОННЬІЙ. 

Fulсіш~пtпш, і, п., пі~стсіJша; под-
стаВЕа. 

о 

Fнlсгпш, і, п., ill1І.:1IЩЯ; І;ОСТЬІЛЬ. 
Fпlgе JlS, 11 ti s ~ G.1І1снаЮ 1 IІІЇI; СПО рнаю

ЩИЇІ. 

Fulgпг, uris, п., БЛIІСl-\аПІ-іа; illОЛНИЯ. 
Flllgural1s,l1tis, БЛIIСI-\d.ВI1ЧНIІЇІ, дуже 

ШВІІДЮІЙ; 1\1ошlllеносны�,' весьма 
СІЮРЬІЙ. 

Fulguratio, опіs, f., опіІ, блнснапни 
(осоБЛИВIl!r СlIосіб лінування опу
хів елеКТРIlНОЮ); ожог ilЮЛНШ{ 
(осоБЬІЙ способ лечеllИЯ опухолей 
злеНТРИ 1Іеством) . 

Fпligіl1ОSІtаs, atis, с. =FпLJgо, Inis, (., 
1) сажа, 2) ТС;\ШОІЮРl1чнеВIІЙ на
літ на губах, зубах, НЗlIці у тяж
ЮІХ гаріІЧКОВИХ хворих;· 1) сажа, 
1) те2lШОКОРІІЧНСПЬІЇІ валет на 
губах, зубах, ЯЗЬІКе у тш})еЛЬІХ 
ЛlІХорадящих БОЛЬНЬІХ. 

l~iliginosus, а, ПШ, СХОЖIIЙ З сажою; 
похожшї на сажу. 

Fulшеп, lпіs, П., БЛlIснавка; ilЮЛНИЯ, 
Fulmlпсісtus, уражений блиснаВІ,ОЮ; 

поражеННЬІЇІ молниеЙ. 
Fulшіll3.I1S, ntis, 6ЛІ1снаВИЧНI1J~І, СНО

роюшущий; illолшlеносIlыl,' ско
ротеЧНЬІЙ. 

FulmіІшtіо, onis, f., удар б.тшснаВІ\И; 
удар r,lОЛНИИ. 

Fпшаlis, е, нурильнпй; нуритель
НЬІЙ. 

Fпшапs, ntis, ДИМУЧlIЙ, ДПМЮІЇІ; ды
t\lЯЩIІЇlСЯ, ДЬІМНЬІЙ. 

Fumigaeo, опіs, f., нуріння, онурю
ваlШЯ; куреНІІе, окуриваНl1е. 

Fпшіgаtus, 3., ПШ, оБНУРСНІ!Й; об
нуренпы •. 

FHillO, аге, нуритн, димити; нурить, 
ДЬІМИТЬ. 

Fншus, і, т" ДИМ; ДЬІМ. 
Functio, onis, (., фующія, винонання 

обов 'язну, обов' язон, діяльність, 
робота; функция, отправление 
обязанности,обязанность,деятель
НОСТЬ, работа-
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Р. Іасза, ПОРУШСНІІП· фушщії; нару
шение ФУШЩI1И. 

FП·1 t'tj оп~lis, е, ФУlшціОJl<lЛЬНІlif, 
зні(tСНЮЮ'Ш(І ФУНl\ЦЇIO; ФУIНЩIlО
B:-\ЛЬНLllЇ, ОТl1раІ3.:1flЮЩlllї ф'уШ~
НIJЮ. 

FПl1l'tus, а, НШ, ПО~lеРЛ!ІІUІ; У1\lСРІUlІЇJ. 
Fuпdа. ае, f., праща, праШ,оподїбllа 

псв'язю1.; праща, праЩЄВИДН<JЯ 
ПОВl1зка. 

Fuп(ІіС!)I'IIlїS, е, праЩОВІІдшвUr, пра що
llО.J.їБНI1 іі; прснце13llДНЬІЙ, праще
подоUншl. 

F'шнІнs, Ї, Ш., 1) дно, 2) основа 
сліпого t\lіШI~а, ПОРОіКНИСТОГО ор
гану; 1). дно, 2) оснооа СЛСПОГО 
меШК<1, полого органа. 

Р. ОСI1Іі, О'l1Іе дно; глазное дно. 
Р. lIі.Єігі, ДНО JlI<1ТІШ; ДНО матки. 
F. yaglJlae, дпо (СI{леПЇННfl) вагінп; 

;r(11O (сн()д) вла Г:1ЛИ ща. 
Р. YCl1~ГЇ\'HIi s. РОI'I1Їх усаtГЇсuli, дНО 

(СІШСЛЇі!НП) UlJl,)'lша, чаСТlІна його, 
ЩО I:ИШllllається ЛЇООРУЧ; дно 
жеЛУдl\а, часть его, БЬіДающаяся 

влогю. 

Р. ves~cae, ;хно 1\lіхура; дно пузьтря. 
F. ycsit.::le УСllсае, дЧО }НОВ'ШОГО 

~IЇXYlJa; дно жеЛ1JНОJ'О пузы�я •. 
Fur.clJI-:а, ОI'UШ, П. І-І., похорон; по

ХОРОНЬІ. 

FtIЩ;іУОI'шіs, е, грибовидний; грибо
образны� •. 

FungoIllcs, із, грибоподібний; грибо
lІодоБны� •. 

FUllgosltas, ;їtis, і., грнGОlJидне роз-
ростання ; гр 11 БОDlІДНОtЗ раз !Ja-
стани.е. 

р, n; -SL!З, а, ПШ, ГРllБНllЙ, губчастий; 
ГРIІUI\ОЙ, гу6чаТЬІЙ. 

Fungl1s', і, т., гриб, Грl1UОППДНl1іі 
наіІЇСТ; гриб, грllБоlJидIlыlй на
рост. 

Р. Iщ'~ltlll,їrіs, М'ПЮIlї рак, Jl1О3НО13IІК; 
MflI'I\IIГI p~K. ~t031'OUIIK. 

Fппісlllllіs, t,](!is, f., ФУНЇI\УЛЇl', за
ПCl..1СННЯ сіЧ'ЯIІОГО 1\3.IІ<1ЛІка; фу_ 
НІІІ{УЛІJТ, ВОСllCJ.лсние C~MeHHOГO 
на н;:::аТI1 1>3. 

Fш· i:'tllu~. i~ т., J,;)Н<1ТИН: н:їнапш. 
Р. uщегіог. la!'(~/';{lis, p:)sterїllf ше

utIHac sріп ,1 !із, llередній, 6ї'lНИЙ, 

задній нанаТШі білоі реЧОВИНlI 
СIlIIlШОГО МОЗІ,У; псрсдний,- бо-
r;oBoii, З<1ДНІ1І~1 І,3lІапш белого 

веЩС'СТlJа СПИНІІОГО мозга. 

Р. Iater;i" lis шеdнllае oJJlollg~tae, 
бі'lIlшl каНС\ТІ1К довгастого мозну; 

БОІ,ОIJОЙ КШІаТl1К П РОjI.ОЛГОІ3атого 

мозга. 

F. ~РСI'шаtfсus, сім'яний канатин; 
се~lеIlНОЙ канаТІІК. 

F. l1Ш!JШсЛіS, ПУПОПlПrа, пупновпй 
ианатик; пуповина, ПУliоqн~й 
l,анаТІІК. 

FШСlllп, ас, і., ВJlлочка, виделочr;а; 
ВlІлочка. 

Fuгfпг, i:гis, Ш., ІШСіВКИ; отрубп. 
Fш'fllгаСС\lS, <1, нш=fuгflll'оstIS, а, 

ШП, Вllсіпкопидншl; ОТ!JуБСПИД
ны1 •• 

FпгіlunrІнs, а, uш, СуfiШІЙ; БУЙНЬІЙ. 
FtIrioSHS, а, ШН, JJЮТlІЇl, шалений; 

ЛЮТЬ 11, бешены1 •. 
Fш'сг, ol'is, Ш., лютість, lIеса~ОВІ{

ті сть, Ш(1лснїСТh; ЯРОСТІ), HellCToB

СТП0, исступлсние. 

Р. ut.(ol'i, ill.Jленство I\taT�-Ш; бешен
СТВО матки. 

FtIrul1ctllosis, is, і., фурукнульоз, 
ЧI1 РЯКУВCJ.тість; Фурункулсз, 4IJ[ ье
ватость. 

FUГПI1('ulпs, і, Ш., фурункул, ЧИРЯК; 
ФУРУl1 ку л,чиреїІ. 

FtlsCUS, а, uш, теМНIІЙ; теМНЬІЙ. 

Fusіы1iз,' е, леГlЮТОПНИЙ; легко-
ллаНJШЙ. 

Р. dil1icultcr, ТУГОТОПКИЇI; тугоплав
ний. 

}""ПSЇfогшіs, е, веретеНО110дібниїІ; ве
ретеllоооrазны� •• 

Fusio, OIlїS, і., топлення, розтаван
ня, ЗЛlІвання; плаплєние, ташше, 

Слив::шие. 

Fustigatio, onis, і., постvкvвання 
ШІ;іl'lІ за ДОП()~1ОГОlO металеІЗОЇ 
ЮІСТО'ТКІІ, сполученої з джерелом 
змїlilЮI'О CT[JYC\IY; ПОНОЛl'IІНЗ<1Jlне 
ИОГf'И 11 ри ІІО~!ОЩИ l\ІєтаJlЛІJ ЧССНОЙ 
ЮІСТОЧЮІ, сосдиненной с IlСТОЧНИ

І{ОМ I1СРС:'І1GШЮГО TOl\a. 
Fusl1s, і, т., веретсно; ВЕретено. 
FtILtlftls, а, UШ, ~1<111CYTHil1; 6уд)'щиЙ. 



Gala 161 GaJlglion sріпіПе 

(;а1а, galactis, п., МаЛаНО; 1IОЛОНО. 
Gпlасtаgоgа, огuш, ,п. рІ. (remedia), 

r.lОлоногінні засоби; молокuгон
IIыIe средства. 

(;uk-etocele, es, і., ЮІста молочного 
ходу; Ішста молочного хода. 

GalactopycnomHer, ї, т., галактопіІ~
нометр; галаНТОШlКнометр .. 

Galactorrhoea, ае, f., галанторея, 
збільшене виділення молона, ви
тікання молона; галанторея, уве
Лllченное ВЬІДеление молона, исте

'\ение молока. 

Galactosa, ае, f., галактоза; галан
тоза. 

Galactotllerapia, ае, і., лінування 
молоном; лечение молонам. 

Galacturia, ае, f., див. Chyluria. 
ааlеа, ае, І., шолом, пліва; шлем, 

плева. 

G. ар:шеuгоtIса, сухожилковий по
кривголови;сухожильн~йпокров 
ГОЛОВЬІ. 

Galenlca, огиm, П.' рІ. (reтedia), 
звичайні галенові препарати, лі
ки, що добуваються не хімічним 
способом; галеновыIe препараТЬІ, 
простыIe леН:1.рства, доБь18аемыIe 
не химическим путем. 

Оаlllпа, ае, і.) курка; курица. 
Gallinaceus, а, иm, нурячий, піВІ-Іе

вий; КУРИНЬІЙ, пеТУШИНЬІЙ. 
Galoppicans, ntis, галопуючий; гало

пируJt)щиЙ. 

Gallus, і, т., півень; петух. 

Galvallisatio, onis, {., гальванізація; 
гальваНlIзация. 

GпlvапоС3.ustlса, ае, {., прнпінання 
інструментами, розпеченими галь
вані чним струмом; прижигание 

lIIlструментами, расналеННЬІМИ 

гальваничесним ТОНОМ. 

Galvanopunctura, ае, [., унол голкою, 
розп~чсною гальвані'\НП;\l CTPYl\IO,VI; 
укол ПГЛОЙ, рас!\аЛtШНОЮ галь

ваllичесним ТОI-ІОМ. 

Galvanoscopium, ї, П., гальваНОСІ,ОП, 
прилад, що показує наilвність 
електричного струму; r:альвано-

jJ-214. 

G 
СІ,ОП, прпбор, пона:ЗЬ18аЮЩ;1I1 на
ЛlІчие ::mектричесного тона. 

Galvanotllcrapia, ае, {., лікування 
постіl1НШl CTPYMOl\!; лечение по'
столннь\м тоном. 

Gпшеtа, ае, f., гaMe~; гамета. 
Gатошаllіа, ае, f., патологічна' п}:и

страсть до багатошлЮбІ-іості; па
'ГОЛОГИ'lєсное п Рllстрастие к мно
гобрачию. 

Gашрsоdасtуliа, ае, f., гаМІІсодаНТІІ
лія, нездатність розігнути палець, 
особливо МlIзинець; гампсодан
тилия, неспособность разогнуть 
палец, особенно мизинец. 

Gallgliltis, t) dis, С., гангліїт, запа~ 
лення ганглія; ганглиит, ПОСl1а
ленне ганглия. 

Gnпg'liоfогшіs, е=Gапglifогmіs, е, 
вузлуватий, вузлоподібний; узло
вать\й, узлоподобнЬІЙ. 

Gnnglioma, atis, п., гангліозниі1 
опух; ганглиозная опухоль. 

Ganglion, і, П., нервовий вузол; 
неРВНЬІЙ узел. 

G. cardiacum, серцевий вузол; серде
чнь й узел. 

G. сіІі,lге, війновий вузол; рес-
НИЧНЬІЙ узел. 

G. соеІійсиm, черевний нерповий 
вузол; чреВНЬІЙ неРВНЬІЙ узел. 

G. Frankenh5.uscri, вузол Франкен
гейзера; узел ФранненгеЙзера. 

G. gепісuluш ne-rvi facidlis, нолін
частий вузол ЛlIцевого нерва; 

коленчать\й узел лицевого нерва. 

G. interpedunculire, l\lііКніжковий ву
зол; междуножновь\й узел. 

G. ll1esentericum, брижовнй вузол; 
Брыlеечнь\йй узел. 

G. otlcUll1 Arnoldi, вушний вузо., 
Арнольда; ушной уз ел Арнольда. 

а. sсmі1uшіге Gasseri, Гассерів пїв
l\lісяцевий вузол; Гассеров полу
ЛУННЬІЙ узел. 

а. spilldle s. іпtегvегtеЬгіПе, спинно
:\1Озновш1 або мііКхребцеВИІ1 ву
зол; СШlННО;\1Озговой или меіКПО
:ЗВОНОЧНЬІЙ узел. 



Gllпg1іоп stсllіНШll 162 Gl1strltїs a~uta 

а. stеllііtшп, зірчаПІЙ вузол; звезд
чаТЬІЙ узел. 

G. supramnrginale., наднраі10ВІІі1 ву
ЗОЛ~_IІ~днраевой узел. 

6. utсгіпuш, l\laТl\OI3IIi1 вузол; ~Ia

ТОЧНЬІЙ узел. 
6апgliа соеШїса s. sсшiluпагіа, че

ревні а бо !l іІЗ:\!Їся цепі вузли СlIмпа
ТИ'lного нерва; чревныle IIЛIl полу

ЛУІШЬІе 'уЗЛЬ1 СІI:lшаТИЧССЕОГО нерва. 

Gang'lioni1ris, е, ПУЗЛОІЗl1Й; узловоЙ. 
6angliosL's, а, \lт, гангліознш1, ба

гатнй на ганг.і1ЇЇ; гаНГЛИ03НЬІЙ, 
нзобlJ.i1УЮЩИЙ. ганглиями. 

Gallgracna, ае, f., змертвіння ;омер
твение. 

G. arterїotТca sпргагепсі:Ііs s. а. SРОП
tanea, арте}JіОТИ'Іна наднирнова 
гангрена ~бо cilOHTaHHa гангрена; 
аРТСРІІотнчесная надпочечная ган

греи,':l или спонтаннан гангрена. 

G. llUшіdа s. а. поsосоші<-іlis, гниль
не вологе Зі\lертвіннн або госпі
тальна гaH~I;eHa; ГНИЛОСТllое 

влажное Оl\lеrтвение или ГОСl1И

тальнаf! гангре.на . 
а. ргаеsепіlis, l1ередстареча ган-

rpella; 11редстаf.!ческая гангрена. 

{і. sепїlis, стареча гангрена; стар
'чеснан .['<l.нгрена. 

G. sicca, сухе змертвіння; сухое 
оме ртвение. 

G .• spontanea, мимовільна гангрена; 
само!! f.!оизвольная гангрена. 

а. sушmеtг~ са llаупаtldі, СШ\І~ТРИЧ
на !'aHrIJeHa l-'ейно, змертвіння 
симеТРIlЧНИХ частин; СИі\1иетри

чесиая І'онгрена Рейно, омертве
ние СШ.lметричесиих частей. 

Gangraenosus, а, uш, змертвілий; 
омертвеЛЬІЙ. 

Gагgа.lisшus. і, ш, ЛОСl{отання; щено
тание. 

Gзгgагіsша, а tis, П., полосиання 
(длtJ рота); полосиание (для рта). 

Оаггпlitаs, іНів, r., балаиучість; болт
ливость 

о. уиlуае, вихід повітря з порож
нини вагіни; ВЬІХОД 80здуха из 
полости 8лагалища. . 

Оаггиlив, а, uш, балакучий; бо.ТІТ
ливьzЙ. 

G:H~ificatio, і}піs, і., газифіиацїя, 

і 
утворення газів; газифпнацшt, 
образооание газов. 

Gnster, tris, і., _ шлунои; желудOl:. 
Gnstradenitis, tidis, С., гастраденіт, 

запалення ШЛУНІ\ОВИХ залоз; га

страдеНIІТ, вОспа.пение жеЛУДО'I

НЬІХ желез. 

Gnstгаdупашіа, ае, С., гастрадинамія, 
фующіональна слабість шлуниа; 
гастрадинамия, Фушщиональнаr1 
слС!бость желудка. 

Gastralgia, ае, С., гастралгія, ІНЛУН
l'0ВИ1Ї біль; гастралгия, желу; ... оtl
ная боль. 

(~astruIgoli.en osis, ів, r., гастралгоне
н'оз, болісне почуття порожнечі 
шлуниа; гастралгоненоз, болез
венвае ощущеНlІе пустоты1 желуд

ка. 

Gаstгаstllспіа, ае, f., гастрастевія, 
фуннціональна слабість шлунна; 
гастрастения, . Фушщиональная 
слабость желудка. 

G astrectasi а, ае, С.. гастреитазія, 
розширення шлуниа; гастреита-. 

вия, расширение желудка. 

Gаstгесtошіа~ ае, r., гастректомія" 
8И;J,aлеНlIН шлунка; гастреитомия, 

удаление желудиа. 

Gastrelcuma" аНв, п. s. Gastrelcosis, 
ів, С., кругла виразка шлунна, 
вири пан ня шлунна пиразками; 

.круглал Л8ва желудиа, ИЗ'ЬЯЗ8ле

ние желvдиа. 

Gastr(ll)eIJ:.lt]cus, з, UШ, шлуниово-
печінковий; телудочпопеченоч-
ны •. 

Gastricismus, і, т., гастрицизм, роз
лад діяльності шлуниа; гастри
'цизм, раССТРОЙСТ80 деятельности 
ж~лудка. 

Gastr1cu~. з, иm, шлунковий; телу
ДОЧНЬІЙ. 

GastrItis, tldis, [., гастрит, запален
ня шлуниа; гастрит, воспаление 

же_лудка. 

G. ас1да 8. ЬурегрсрЙса, гастрит 
в підвищеною ИИСJІОтністю шлун'" 
l'080ГО сону; гастрит с повы�ен-

ной нислотностью желудочноГ(J' 
сока. 

а. acuta, гострий гастрит; ocTpыn 
гастрит. 
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G. сllгопІса, хроніЧШlїІ гаСТРIlТ; хро
Ниttесний гастрит, 
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(;. tOX1C3, ТОНСІІЧШІЇІ гастрнт; ТОНСІІ
чесний гастрит. 

(;astrocёle, es, С" шлуннова грижа, 
юшинання шлунка крізь щілину 
D GілШ лінії іНІшота ; жел.УдочнаЯ 
ГРЬПl\а, ВЬІПЯЧИВаІше желудка че

рез щель в белой линии і-Ю ІВ ота , 
Gastrocnell1ius, а, ШП, литновш1; 

ІШРОІІожньв1. 
(;astrocoHcus, а, UlП, ШЛУННОВООбо

довш1; жеЛУ;:І,ОЧllооБОДОЧНЬІЙ. 
C=astrod\lodel1~lis, е; ШЛУННОЗ0двана-

ДЦЯТlшалий; желудочнодвенад-
цатипеРСТНЬІЙ. 

(;ш;tГОtliарllапuш, і, п" гастродіафан, 
прилад ДЛfI освітлювання порож
юіНIІ шлунна; гаСТРОДllафан, при
бор для освещеНШІ полости же
лудна. 

С;аstгоdпо<lСl1оsсоріа, ае, f., гастрод.Уо
ДеІІОСЕопія; гастродуодеIlОСl'iОПИЯ. 

Gastrodynia, ае, і., див. Gastralgia. 
С;аstгоеlуtгоtошіа, ае, С., РОЗl'iриття 

порожнини живота (3 боку вагіни; 
ВСНРЬІ'Іие полости ЖІшота со сто

РОНЬІ в.лагалища. 

GаstгоеlltегіПіs, е, ШЛУННОВОЮІШl'iО
вий; же_ЛУДОЧ.!:lОЮІшеЧНЬІЙ. 

(;astroenteriti8, tidis, і., запаленнн 
шлунка Й нишон; воспалеНllе 

желудна и нишон. 

f;щ;tгоепtегоstошіа, ае, {., гастро
ентеростомія, наl'iладання фістули 
між шлуююм і нишкаІ\Ш; гастро
:штеростомип, наложение свища 

'lежду іІіелудном и IшшеЧНlШОІ\I. 

(;аstгоерірlо1СПS, а, uш, шлунково-
сальниновий; 1келудочносальни-

КОВЬІЙ. 
OI1ЇS, і., гастро
г~строгальваниза-

(; а ~trogalvallisatio, 
гальванізація; 
ЦИЯ. 

СіаRtгоllспЛіs, е, ШЛУНІювоселезіll
НОВИЙ; жеЛУДОЧllоселезеНОЧНЬІЙ . 

• ~a~trograpllium, і, п., гастрограф, 
прилад, що записує перисталь

тичні рухи шлуниа; гастрограф, 
ІІрибор, заПIІСЬІВающиЙ пери
стальтические ДВІІжения желудна. 

(;astrollepatltis, tfdis, С" гастрогепа
. тит; гастрогепатит. 

G as t."ОI','llёхі s 

Gastrohydrorrqoea, ае, f., гастро
гідрорея, шщілешш дуже водя
нистого шлуНl-\ОПОГО сону 3 малою 
l{ІІслотністю; гасч.юГl1дрорея, ВЬІ
делеНl1е очень ВОДЯНІ/СТОГО желу

дочного сока с малой ЮІСЛОТНО
стью. 

GаstгоіlltеstіllЛіs, е = Gastroente6i
Iis, е, ШЛУНКОВОl-\IlШІЮНИЙ; жел)'
дочноюlшечныl •. 

ОаstгоIltlШS, і, т., гастроліт, кюtiнь 
у ШЛУННУ; гастролит, l\ЗІ\lеНh 

вжелудке. 

Gаstгошаlасіа, ае, С., розм'яншеннп 
шлунка; раЮlЯгчеВllе жеJ!,У'дка. 

(;аstгошеsеlltегіі1lis, е = Gas1rull1e-
sCl1terictls, а, ІІЮ, гастро~юзен~ 
теріс\JIЬНИЙ, шлун новоб РШКОВI1 Й; 
гастромезентерllальныl;; желудо-
·шоБрьlжеечны�.. . 

Gastroparcsis, і8, f., парва шл)'ннз 
(неповний паl,а.'lі'l): парез а ... ~луд.
на (шшолныIі паралич). 

Gastropatllia, ае, і., гаСТРОIl<lтія, 
хвороба шлунна; гасч·ошния, 
болеRНЬ желудка. 

Gastropexia, ае, С., гаСТРОllексія, 
ПРИШl1ваннп шлунка до черевної 
стінки; гаСТРОllексия, lIjJl1lUltuCl.
НІ/е желудка к бjJlOШНОЙ CT~HI,e. 

Gastroplast:Ica, ае, {., гаСТРОllЛD.СТllnа; 
ГD.стропластика. 

Gastroplcgia, ае, і., гастоплегія, па
ралі ч шлунка; гаСТРОllлегия. на
ралич желудка. 

(;astropHcatio, onis, і., YTBo~eHHH 
подовжніх складок на СТІ 1-1 nCl.X 
шлунна; образование п [.юдольны�x 
снладок на стенках жеЛ'удnа. 

Gastroptosi8, і8, і.) гaCTpOllТoa. ОНУ
щення шлунка; гаС.ТjJОIlТОЗ, ону

щение желудна. 

Hastrorrhagia, ае, f., гастрорагія, 
шлункова НРО130теча; гастрора-

гня, желудо'шое нровотечение. 

Uastrorrhaphia, ае, f., гастрорафія. 
накладання шва на шлункону 

фістулу, шлуниовий шов; гастро
рафия, наложение шва на желу
;J;ОЧНЬІЙ свищ, жеЛУДОЧНЬІЙ шов. 

(;щ;tгоггhёхіs, Is, {., гастрорексис. 
розрив -шJrуниа; гастрорексис, 
рзарыIЗ інеЛ~7дка. 



Gas trorrhoea' 164 аепн varum 

Gastrorrhoea, ае, С., гастрорея, виті
нання шлуннового сону; га

строрея, истечение желудочного 

сокз_ 

GastroschI~is, is, С., ПРИРОДЖl3на щі
лина в передній с гінці Жllвота; 
врожденная расщеЛl1на в перед

ней брlOШНОЙ стенке. 
Gastroscop, гастроскоп; гастро-

сноп. 

Gastroscopia. ае, С., гастроскопіп; 
гастроскопия. 

Gastrospasmus, і, т., гаСТРОСП<lЗ:\1а, 
судорожне скорочення шлунка; 

гастроспаЗ:\1, СУДОРОЖllое сонра

щение желудка. 

Gаstгоstошіа, ае, С., гастростомія, 
операція наклад3.ння штучної фі
стули ':llлунка; гастростомия, Оllе

рация наложения искусственного 

сізища желудка. 
Gastrosuccorrhoea, ае, (, H<lA:Vlip~e 

виділення ШЛУННО130ГО соку; чрсз
мерное вьщеление желудочного 

сока. 

Gastrotomia, ае, r., розріз шлунна; 
RСНРЬІтие жtmудка. 

Gл.stгохіа, ае, (., ha;:J;:-.ІЇрна кислот
ність шлункового соку; чрезмер
ная кисло ГНОС гь желу доч ного 

сока. 

Gastrula, ае, f., Фоrма у вигляді 
ДJ30шарової чаші (lІрll Дlленні "лі
тин); форма в I3l1де ДВУХСJlойноіі 
чаши (ПРИ деЛСНИIІ "лето,,). 

GаШЦ~lm, ї, П., радість; радость. 
Gеlаtіп:.t, ае, r, mелатина, "Л~Й, 

холодець; )кеЛз'ТlІна, клей, сту

день. 

Gcl:.ttin OSIlS, а, НЮ, желаТІ1НОI3ИЙ; 
ж~лJ. гlIно8ы1:: 

GeliHlls, а, пш, 3:\lеРЗЛI1ЇI, за"ЛЯНЛIlII; 
~a \IСРЗШIIЙ, оI\очі]нелы� •. 

GCl]tlIlS, а, ПШ, ХОЛОДНИЙ; холод
ныІ •. 

'аеlll, пs, П., лі,1., :\юроз; лед, мо
. ro:,J. 

Gеш .. IІI1", а, П~П, подоіі1ний, одна
!'\ООIIЙ; Дlюі1ноt1, ОДlшанов!,lЙ. 

Gсшсllus, і, ш.·, С. s. G~lllfnus,. і,rn., С., 
, бшпнlОК; близнец. . 
GсшеШ, ОГUШ, lJ1., блfІз~ята; близне

ЦЬІ. 

Gсші пи51, а, нт, подвійннй; ДвоЙноЙ. 
Gсш]tнs, I.1S, т., стогін; стон. 
Gешша, ае, (., брунька рослини; 

почна растения. 

Gсшшаtіо, onis, С., Gруньнування; 
почкование. 

аспа, ае, {., щока; щена. 
Gel1calogia, ае, С., генеалогія; гене

алогия. 

GспегЛіs, е, загальний; обший. 
Gel1eralisatio, onis, С., генерглі31ція, 

узагальнення, поширення 13 орга

ніЗ~1і; генераЛllзация, 9бобщение, 
распространенне в организме. 

GCl1cratio, оої .. , (., генерація, наро-
дження, поноління; генерация, 
рошдение, поколение. 

аепего, аге, родити; рождать. 
-gcnes (В скл.словах), рідний; род

НОЙ. 
Gencsїs, is, С., генез, ВИНlшнсння, 

походження, початок: генез, воз

Нl1ЮlOвение, происхождение, на

чало. 

Genetlca, ае, f., генетика; генети
ка. 

Оепейсз, огит, П. рІ. (remedia), 
засоби, що діють на статев,і 
органи; средства, действующие 
Н::І 11Оловьrе оргаНЬІ. 

Gспісul<іtпs, а, пш, колінчастий; 
коленчаТЬІЙ. 

GспіСlllнш, і, П., колінце; коленце. 
Gепіоllуоіdеtls, а, нш, пїдбоr:-іДНОflід

язинопий; подбородочнопод~язич
НЬІЙ_ 

аеПІОI1, і, п., підборіддя; подборо
.'ІОк. 

Gепitзliа, ішп, п. рІ., статеві органи; 
поJlопы�e оргаllы�. 

GCnitdlis, е, статеl3ИЙ, соромітнпй; 
ПОЛО130ІЇ, срамны�.. . 

Gеліus шогЬі, .переваі-ЮШЙ (паную
ЧИЙ) хара"тер ХІ30роби; преиму
ществеШIblі1 (ГОСI10ДСТВУЮЩИЙ) ха
рантер болезни. 

Gспп, us, Л., коліно.; колено . 
а. vаlguш, викривлення l-юлін все-

редину; искривление' коден 
внутрь. 

а. уаГllт, викривлення Іюлін на
зовні; I1сиривлеНl1е иолен нару
жу. 



GСl1uсuЬіt1Піs 

GспuсuЬitіПіs, С, ноліШlOліНТЬОВІІЙ' 
нолеНІІолонтевоit ' 

GеnUlпtIS, .~, шв', природжений, 
сп раВіЮllН; врошдеlшыll,� настоп
щиЙ. 

Сепиm, і, .. П., ген, - термін фор
ма:1ЬНОl генетпни; ген - теР;\1ІШ 
q'ОР11альпой генетики. 

GеI1ПS, {!ris, 11, рід, стать, поно-
ліl~ пя =- РОД,_ пол, поноление, 

Gспу::шtгitіs, ИdіS, {., запалення ГаЇІ
морової порожнини; воспаленне 
Гайморовоfi flОЛОСТИ. 

(;епуапfгшв, і, П., raI1l\lOpOBa порош
нина: Гайморова полость. 

Cccphagi3o, ае, {., поширання аемлі 
Ilсихі чними хворими; поеданпе 
зеМЛl1_ ду шеВllоБОЛЬНЬІМ и. 

Gегшеп, jпіs, П., зародон; заРОДЬІШ, 
ааяязь. 

(;егшіпїі1іs, е=Gсгшіпаtlvus, 30, uш, 
аа родноний; за РОДЬІшеВЬІЙ. 

Gеl'ошагаsшus, і, т., стареча дрях
лість: старческая дряхлость. 

Gегоmогрllisшпs, і, т., старече облич
чя (у молодих); старческое лицо 
(у МОЛОДЬІХ). 

Сегоп, ntis, т., стара людина; 
старик 

Gегопtоріа, а", f., старечий слабий 
зір; старческое слабое зрение. 

Gerontoxon, ї, П., широва дyг~ на 
рогіВ1{ах уста р'их (arctls sen і Hs); 
жировая дуга на РОГОВЬІХ оl1Q.ЛОЧ
нах. у стариков (arcu~ senilis). 

Gestatio, опіБ, f., в"гітність; берг
менность 

G. ('('topJ са, ентопічна, позаматнова 
вагітність: 91{топичесная, внема

то'mая беремеНIІОСТЬ. 
ШhЬоsftаs, atis, r.=Gibbus, і, т., 

горб, винривлення xpel1Ta; горб, 
IІс({рив'ление по;шОНОЧlІина. 

Giganteus, а, uш, гігантський, веле
тенський; ГИГCl.нтсннЙ, исполин

СНИЙ, 
Gіg3опtіsшus, і, ш., гігантизм, веле

тенСЬЮІЙ, надмї рнш1 зріст; ги
гантиз:\t, чреsмерны�й рост. 

Gi"'antocellularis, е, снладений з ве
::J летенсьних нліТIJН; СОСТОЛЩИЙ ІІЗ 
гигантсних нлетон. 

Gigas, antis, т., велетень; великан. 

165 Gl3ond111a Sl1Ьlil1gпаlis 

СПуог, oris, т., зе:-'fЛlIсто}nовте об
J1НЧЧЯ пrш деЯЮIХ нахенсіях; 
ЗСМЛlІстожеЛТЬІЙ цвет лица при 
I1СНОТОГЬІХ нахеНСIlЯХ. 

GillglYn, ае, С., ясна; десна. 
GіпgіvіШs, е, належний до ясен, 

ЛСf'НІІИt'I: принадлсжаЩIІЙ н дес
нам, десеннь!Й. 

Gil1gi"Itis, tldis, і., гінгівіт, запа
лення ясен; ПІНпшит, воспаленне 

десен, 

Gіпglушus, і, т., блон, БЛОНО1l0діБ
НI1Й суглоб; блон, БЛОНОВИДНЬІЙ 

с"стая. 

Gitaipnllm, і, П., гітален; гитален. 
Glnt{'llu, ае, С., надпеr:енісся; над

пеген()сье. 

СlаЬег, IJra,_ Ьгнт, невнритий яоло-
са:\1І1; неlloкры�ьІйй Rолосами. 

Glз('іаli~, е, льодовий; ледяноЙ. 
GІз('іео;;, ёі, {., лід; лед. 
Gtзl1іоlш~, і, т., тіло груднинноі 

ністки: тело ГРУДІІННОЙ ности. 
Gl3ol1d.ebalae, агнт, і. рІ., пахво.ве 

полосся: flодмьІшечllыеe волосы. 

Сlапднlа, ае, с,.. залоза; ,нєл\:)за. 
С. amygd3olea, мигдзле1l0пїСjllа аало

ва: Мllн.:ншевиднап железа. 

G. ЬнІЬопгеІІlг;1Н~ СО"'регі, Нупе-
pOB<l залоза; HYI1~OB<l железа. 

G. ltIt{'a, жовта залоза; шелтая же
леза 

С. Іут рЬа tJ са лімфатична 8алоз.а; 
лимф;ническая железа. 

с. muсоsз, СЛИЗОВ3 8алоз.а; слизи
CT<l Я железз. 

G. рзгаthугеоіdеа dextra, sinistra, 
inferior, slJperior, права, ліва, 
верхня, НIlfl\НЯ параuщтовидна, 

пришитовидна залоз;}; Ilравая, 

левая, ве(JХНЯЯ, IJИЖНПЯ Ilара

ЩИТОВІ1;шая, онолощитовидная же

ле:за. 

G. раг б tis, привушна 8алоза; оноло
ушн~я же."е~а 

с. , pin{'~lis, шишноподібна залоза; 
шишковидная желе::lа. 

а. ріІПН:1Гіа, 1\103НОВИЙ додаток; при
да Т(lК ,..10зга. 

С. s{'hЗ('E'a, сальва аалоза;' сальная 
,неле::Jа. 

(;. sl1blin~u~i1is, під'язинова 8алоза. 
ПОД-ЬП3ЬІчная желеаа. 



(ЛщнІнlа sHhllla.xilliiris 

а. sнЬшахіllагіs, llі;~щелеІІОilа зало
за; подчелюс:гная желєза. 

а. sudorifcra, потопа залоза; пртовая 
iRелеза. 

О. sHprarenaIis, надниркова 8алоза; 
наДПОчечпал желеЗil. 

Н. thymus, піДГРУДНИlша 33,Т1О:I<І; 
подгрудинная, ВI1ЛОЧІювая mє

леза. 

а. tllyreoidea, щитоmЩllа залоза~ ЩІІ
ТОВИ;1;ная железа. 

Glandulae 'areolares, :Монгомеровї 
сальні залози В ділянці ареоли 
соска; .монгомеровы� сальныIe iiH~
лезЬІ в_ области ареОЛЬJ соска. 

а. Bartllolini, Бартолінійові' залози; 
БартолиниевЬІ железЬІ. . 

О. сегuшіп osae, залози, що DIЩІЛЮ
ЮТЬ БУШНУ сірку; желеЗЬІ, Бьще
ляющие УШНУЮ серу. 

п. сіШlгеs, велині війнові залози; 
КРУПНЬІе реСНИЧНЬІЄ желеЗЬІ. 

Н. сігснтапаlев, І->лубочкові залози 
навколо відхідника ; нлуБо"ковы�e 
iRєлеЗЬІ вонруг заднего l1рохода. 

а. duodenales BrUnnl:'ri, Бруннерооі 
залози дванадцятипалої нишни; 
БруннеРОВЬІ железЬІ двенадuати
перстной ІШШНИ. 

а. g10шifогшеs, нлубочнові 8алози; 
клуБОЧНОВЬІе железЬІ. 

(.;. intestillales LieberkiillOi, Лібер
І{юнові кишнові залози; Либер
[,ЮІЮВЬІ НlІшеЧНЬІе железыI. 

(;. lасгіm~Пеs superior et inferior, 
uерхня та НИЖНЯ слізні 8алози: 
верхняя и Н11їІшля слеЗНЬІЄ iEl" 

лезы. 

(;. olfactoriae, нюхові залози; оБОIlН
тельныIe железы10 

(;. saIivares шаіогеs et lllinores, ве
лині 11 малі слинні заЛОЗІІ; боЛl.
шиє и малыle СЛЮННЬІе железыIo 

(;. suprarenaIes access() гіае, надни р-
1-\ові додатнові заЛОЗЬІ; добавоч
НЬІе наДlIочечнью желеЗЬІ. 

(;. tагйlеs іНеіЬошіі, J\1еІ1бомif10ві 
залози повік; ;\1 еtIБО:-'lІІ еПЬІ же
леЗЬІ век 

а. urеtllг~Пеg, дрібні слизові залози 
у P:HS с:неГIl бsа uretllrue; ~lеЛЮlе 
слизІIсты�e жслеЗЬJ ІЗ pn.rs сзусгпО'sа 
urcthrae. 

166 Glis('11rogcne~ 

а. "cstibulares шаі Ql'CS et minrocs, 
веЛІІnї й малі залози псреддІЗЄР'Н' 
вагіни; большпе и малыIe шеЛЄ3l.1 
прсддверря влагалшца. 

Glandularis, е, залозистий; шелс-
8ИСТЬІЙо 

G lans, Ildis, f., шолу.з:Ь; жеЛУДJ:>. 
G. clitorftlis, головка Ішітора; го

ловка КЛlІтора. 

а. penis, ГОЛОl3I-ш статевого члена; 
головка полового члена. 

Glаuсоша, atis, По, главнома; глав
нома. 

а. n.ЬsоlUtuш, абсолютна глапнома; 
абсолютная главкома. 

а. fulшІпапs, блискавична глашюм:а; 
молнненосная главнома. 

а. ішшіпепs, загрожуюча глаВl-\Ома; 
угрожающая главкома. 

Glапсоsuгіа, ае, іо, главкозурія, ~14-
ділення зеленуватої (забарвленої 
lндинаНОl\I) сечі; глаВКОЗУрИR, ВЬІ
деление аеленоватоїl (окрашенной 
IІндинаном) мочи. 

Glaucus, а, НЮ, сіроблJ.I-ШТНИЙ; свро
голубой. 

G lelloidJlis, е, належний до сугло
бової ямки; ОТНОСЯЩlIЙСЯ К су
ставной ямке. 

GlelloradiJlis (muscnlus), довга го
ЛОВІ{а ДВОГОлового м'яза плеча; 
длшшая головка двуглавой МЬІШ
ЦЬІ плеча. 

аНа, ае, fo, глія, сполучна' нервова 
тюншна; глия. соеДlIНІІТСJІЬШlJl 

нервная тnань. 

аІісигіа, ае, іо, глікуріп; ГШШУРНЯо 
Gliбша, iHis, п. s. Glioblastoma, 

titis, По, гліома, опух, ЩО виростас 
з проміжної тнашІНИ центральної 
нервової системи; глиома, ОП.1-
холь, выIастающаяя из промежу-' 
ТОЧ1l0Й ТЮШl1 центра,;lЬНОЙ нерв
HOtI сl1сте:-'lы�. 

G Ії O'sis, is, f о, розлите утворення 
гліом в центральніtI нервовш 
СIlСТС:\lі; РО3.1IІТое оGIJаЗОlЗанне глw
ом ІЗ центральной llepUHOll сис
теме. 

Glisc!}rogcnes, is, глісхрогсшшй, ели
зоріДIlIIl1; глIlсхlJoгсIІныll,' СЛИЗ8-
РОДПЬІЙ. 



СІ і SCllruria 

~Ліsсl1гнгіа, ае, {., гліс?,руріл, ви
ділення нлеїшоі сеЧІ, що тяг
неться НІІтнами; ГЛllСХРУРllЯ, ВЬІ
делеНП8 l\ЛеЙIЮЙ 1\ІОЧI1, тянущейсл 
НlIТЯМИ. 

(НоЬіпuш, і, т., глобін; глобпн. 
(;}оЬіпtIгіа, ае, f., гло.бінурія, знахо

,J.ження глобулінів у сечі; глоби
нурия, содержание в моче глобу
Л1fНов. 

G lobocellulariS, е, круглокліТИННІІЙ; 
!іруглонлеТОЧНЬІЙ. 

(ilobosus, а, ит, нулястий; шаро
видны •. 

~ЛоЬulагіs, е, глобулярний; гло
булярны •. 

• nоЬпliеldus, 
!ірОВ 'яні 
НРО.!!ЯНЬІе 

GlоЬuliпuт, 
лин. 

а, uш, ЩО руйнує 
тільця; разрушающий 
тельца. 

Ї, П., ГJюбулін; глоСу-

.nobulus, і, т., НУЛЬ!іа; шарин. 
• НоЬиІі, огит, т. рІ., 1) кров'ЯНі 

тільця, 2) лікарсьні кульни ~St1p
positoria) ; 1) кровяныIe тельца, 
2) ленарственныe шарини (Sup-
positoria). . 

{~. martiales, лінарсьні нульки, яні 
містять :залізо; лека рственныIe 
шарини, содержащие железо. 

С. vaginaIes, ну лиш для введення 
у вагіну; шарики для введения 
во влагалище. 

Globus, і, т, куля, жмут (волосся); 
шар, ~·ЮМ, жмут (волос). 

(;. hysterjcus, відчування кулі. яка 
ніби Ilіднімасться з страllОХОДУ 
в глотну (у істеричних); ОЩJ' ще
ние шара, будто БЬІ подымю-
щегося из пищевода в глотну 

(у истеРИЧНЬІХ). 
(;}Olller, . is, т., нлубон; клубок. 
(Лошегulа, ае, f., нирновий клубо

ЧОН' почеЧНЬІЙ клубочек. 
Glошег'нlоперllГltіs, t:Idis, {., запа

лення НИРНОВІІХ клубочків; ВОСllа
ленне почечны�x клуБОЧНОВ . 

(:llJшегulоsus, а, Ulll, багатий на 
ЮlУUОЧl-Ш; 60гаТЬІЙ клубочка:УІИ. 

(аuшегulLlШ, і, т., клубочок; нлу

бочек. 
(; IUIIlUS, cris, П., клубок; "луБОК._ 
{;. сагоtIсuш s. Gallglion iutcrt.:arott-
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еит, в. Ulanllula сагойеа, В. Рага
ganglion intcrenrotlcum, ка роти;&.
ншl клубок або залоза; кароти,,
нь,,! клубон или железа. 

а. сuссуgенш s. Glandula co~cygea, 
КУIlРИІюва залоза; копчинова·я 
железа. 

G lossa, ае, С., язик: ЯЗЬІК 
Glossnlg-Їa s. Glossagra, s. GIossodyn~a, 

ае, Ї., біль в язину; роль в 
ЯЗЬІке 

Glossanthrax, acis, т., карбунну.:t 
сибіРЮJ на. язину; к~рБУlIНУ~ 
сибирской лзвЬІ на ЯЗЬІке. 

G lossectomia, ае, С, пи різування 
яз_и па; удален не ЯЗЬІКа . 

Glossina, ае, У •• афринансьна КУСЛИDі 
муха; африкансная нусающаll 
муха. 

Glossltis, t1dis, f., глосит, запален
ня язика; ГЛОССНТ, воспаление 

ЯЗЬІНа . 
а. dissecans, запалення язика З утво

ренням глибоних тріщин на йог. 
поверхні; 130спаление Я3ЬІка с 
Образованием глубоких трещип 
на его поверхности. 

Glossolleus, і, т., опух язика; оп,.
холь язьша. 

GIossopalatrnus (musculus), ЯЗІШОВQ
піднебінний; язьІчнонеБный •. 

Glossopatllia, ае, (., хвороба яника; 
болеонь язы�а.. . 

GlоssuрlшгупgеLlS (musculus, ncrvus), 
язшювог лотковий; ЯЗЬІНОГ ЛОТОЧ
НЬІЙ. 

Glossophytia, ае, {., волосатість, 
волохатість язина; волосатость, 

мохна тость ЯЗЬІКа. 

Glossople!5ia, ае, (., параліч язина; 
паfJалич яоьша. 

Glossopyrosis, is, С., пенуче ві::іЧУТТЯ 
на язику; жгучее ощущение на 

язьше. 

G lossorrhagia, ае, С:, глосорагія, 
"POBU геча з язика; ГЛОССОРСіГllЯ, 

"ровотечение из ЯЗЬІка 

Glossorr:1[Jbia, ае, (., глосорафія. шов 
mн~шct; глоссорафl1А, шов я3ык •. 

Glossospasmus, і, Ш., судорога язика 
(при еllілепсіі, істерії й т ін); 
судорога язы�аa (при ::)іШЛ~IlСИИ, 
l1стерии и Т. д.). 
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Glossostaphyllnus, і, т., язиково
ЯЗИЧІЮВІІli (и 'яз); ЯЗЬІЧНОЯЗЬІЧНО
вая (мьтшца). 

Glossothrichin, ае, f.,волосатість 
язина; волосатость языlа.

Glоssоtошіа, ае, f., розріз язина; 
рассеч~вие язьша. . 

Glottis, ldis, і., голосова ЩІЛина; 
голосова я щель. 

Сlиmае, агит, f. рІ., lJОРОЖН!Істі 
свічки; ПО.ТlЬІе свеЧЮІ. . 

Glutaeillis, e=Glutaeus, а, шо, cIД
ничиіі:; седаЛИЩНЬJЙ, ЯГОДИЧНЬJЙ. 

G)пtiпоsus, а, ит, клеіі:ний, лип
кий; клейний, ЛIlПНИЙ. 

Glutlnum, і, П., ГЛЮТІШ, ніСТJювпJ1 
клей; глютин, НОСТІІЬІЙ нлеЙ. 

СІусаетіа, ае, f.=Glykaell1Їa, ае, f., 
гліне]\Jія, збільшена нільність 
ЦУНРУ В нрові; глинемия, увели
ченное содержание сахара D НрОDИ. 

(;!усеГlпит, і, П., гліцерин; глиц.ерин. 
а. Ьогlсит, борний гліцерин; бор

НЬІЙ глицерин. 

Glycogenesis, is, r., гліногенез, утво
рення ЦУНРУ; глиногеllез, образо
вание сахара. 

Gly-cogenum, і, П., г.ліноген; глино
ген. 

Glycolysis, is, f., гліноліз; глинолиз. 
G lусорllіІіа, ае, f., стан, при ЯНОМУ 

дуже мала нільність иунру 8И
нлинає гіперглікемію; состояние, 
при нотором весьма малое ноли

чество сахара вы1ьшаетT гипер

глинемию. 

Glycosa, ае, f., виноградний цунор; 
ВИІІограДНЬІЙ сахар. 

Glycosuria, ае, і., поява цунру 
в сечі: появление сахара в моче. 

Glycyrrhiza ~labгa, .локриця, солод
ний норінь; ланрица, слаД,ЮІЙ 
норень. 

Glys~oni сар:::иlа, Гліссонова напсула ~ 
ГЛlIссонона напсула. 

а. M~ Р. (снор. на рец. - Grosso 
modo p1l1verJtu~), неретворєний 
на грубllЙ 1I0рОШОН; обращенныlй 
в грубьв1 порошок. 

Gllаtlшпkуlоsіs, is, І., аннілоз ще
!Іt'пи; ан.нилоз челюсти. 

Gnnttlion, і, П., наlїIlІІжча точна 
ШlіЮіьоі щелепи по сеlJЄДI1Нній 

.ТJiHiї; са,lfая ШІіЮIЯЯ точна нит
НСІЇ чеЛЮСТJI по среДІІІшоli ЛlIНІШ. 

Gnatllltis, t1dis, f., запа,lення НИік
lIьоі щелепа; воспалеНІІе НШlшеl

V

' 
челюсти. 

GпаttlосерllаІпs, і, т., ВПрОДОН 3 на
явністю тіЛЬЮІ щелеп без інших 
частин голони ; урод с наличпем 
'І"ОЛЬІЮ челюстеlї без других ча
стей ГОЛОВЬІ. 

Gnathosclt1siS, is, С., розщЄ'плеННR 
щелепн, частново 3 розщеплеННЮI 
губи й піднебіння; расщепление
че.т:юс'Ги, часгью ~ расщеП.ТІеНlfе;\\ 

гуБы� п lІеб~. 
Gошрhіаsіs, is, r., розпушення 8убів~ 

разры�лениеe зубов. 
GOlllphosis, 1.S, ~., заглиблення однієї 

Ч(l(ЛИНIІ Б jншу; вне;:rренпе олноіі 
час ги в щ:-,угую. 

Gonacratia, ае, і., статеве безсилля ~ 
половое бессилие. 

Gопаdесtошіа, ае, І., видалеНЮJ 
ясчна або яєчнина; удаление-
яичНа или яичнина. 

Gonaflopausa, ае, І .. ослаблеННJIста
тевої діЯЛЬНОС1і в сгаРОС'lі: ослаб
ление 11ОЛОВОЙ деятельности ~ 
стаrости. 

Gona~ra, ае, С., RЇ,:ТН.ТІадання сечо
Юl-3ЛIІХ солей в ноліННО~1У суг
лобі (подагра ноліна): ОТJІОже
,ние мо'lенислы�x солей в н'Олен

ном с,)'ставе (подагра нолена). 
Gonangiectomia, ае, с., хірургічне

виrїзуьання виносної протони 
(vas dt'ferens); хпрургичесное 
иссечение вьшосящего протона 

(vas dp.ferens). 
Gonarttlfltis, tIdis, f., ::Jапалення 

ноліНIЮГО суглоба; воспаленне 
нолеНIЮГО сустава. 

Gonarttlrocace, e~, r., хронічне ту
.ljернульозне ураження нолінного 
суглоба; ХРОНIІ'Іеское тубернулез
ное пораженне Іюленного сус

тана. 

GonartllfJtomia, ае, С., оператипне
рОЗНрllТТЯ НОЛЇнного суглоба; опе
раТІІвное ВСНРЬІтие HO.ТJeHHoгo 

сустава. 

GОI13S, 'ildis, С., головна статева. 
за 'І3тнс,в] залоза (ЯGЧНИ та ЯСЧІШ-
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ни); главная половая, зачаТОЧІІая 
железа (янчки ІІ яичюши), 

ОопесЬ[)liа, ае, f., випорскування 
спеРl\lИ: извержеНlIе семени. 

Honepi1Їesis, is, f., відходження 
СllеРМIІ; отхождеНІІе семени. 

Gопgуlus, і, т., грудка, вузлик; 
номок, узел. 

-gonia (в скл. словах), закінчення' 
слова, що визначає ПОХОДікення; 

ОКОНЧаІше слова, означающое про

исхождение. 

GОllїошёlе, СБ, і., нолінчатий натетер 
або зонд; ноленчаТЬІll катетер 
или зонд. 

Gопіошёtгuш, ї, п., кутомір; угло
мер. 

Оопіоп, і, п. s. Angulus mal1dibulae, 
нут ЮІЖНЬОЇ щелепи, одна з нра
ніометричних точок; угол IШіК
ней челюсти, одна из краниомет

РJJчесю!..х точек. 

Gonitis, tidis, f., гоніт, запалення 
нолінного суглоба; ГОНІІТ, воспа
ление коленного сустава. 

а. tпЬегсulоsа, тубернульозний го
ніт; тубернулеЗНЬІЙ гонит. 

ОопососсиБ, і, т., гонокок, мікро
організм, що виклинає гонорею; 
гонононк, микроорганизм, ВЬІЗЬІ

вающпй гонорею. 
e..-;опор[)їёБіБ, іБ, f., утворення сперми; 

образование семени. 
Gonorrhoea, ае, f., гонорея, трипер; 

гонорея, триппер. 

Gonorrholcus, а, uш s. Gonorrheus, 
:І, uш, гонорейний, триперний; 
гонореЙНЬІЙ; триппеРНЬІЙ. 

GОl10гоІпш, і, П., гонорол; гонорол. 
Gопоsаппш, і, п., гонозан; гонозан. 
GonostYli, огпш, т. рІ., палични 

з декстрину, цукру, НJ~О~l\1алю, 
гліцерину з ~oдaTK?M Лll~lВ для 
введення в сечlВНИН 1 у вагІНУ при 

гонореї; паЛОЧНII ІІЗ деНСТРІІна, 

сахара, крахмала, глицерпна с 

прибавлением ленарств для вве

дения в IIІоченспусl\ательныlІш-
вал 11 во влагаЛІІще прп гонорее. 

Gonydynia, ае, f. s. GonaIgia, ае, f., 
біль в колінному суглобі; боль 
в ноленном суставе. 

GОDуосашрsіs, іБ, f., викривлення 

Gl'Нllulоша llшllgпuш' 

l\о,lінного суглоба; IІСИРІІвлеюю' 
ноленного сустава. ' 

GОllуtуlпs, і, т., і\10ЗО.ЛЯ на І\оліні; 
МОЗОЛЬ на нолене. 

Gоssуріuш, і п. s. а. fег6іtнш hae-- - , 
ПlоstаtiСШl1 (stурtісuш), вата, ба-
вопна, НРОВОСПlIнна, І,ровотаму

ваЛЬна вата; вата, хлопчатая бу

M~Г~, н:ровоостанаВЛІІвающая BaTa~ 
агасіІІБ, е, худорлявий, ТОIlЮІЙ~ 

худощаВЬІ1Ї, ТОННИЙ. 
ОгасllI tas, tatis,' f., худорлявість; 

худощавость. 

Gгаduїїtпs, а, ПШ, поступовий; по
степеННЬІЙ. 

GI'adL1s, us, т., градус, ступінь; 
гpaдy~. степень. 

аІ'аll1еп, 1l1is, П., злан; злан. 
GгаШШUll1, ї, П., грам; грамм. 
Огапиlа, огпш, п. рІ., кульки, lIfа-

леньні пілюлі; шарИЮІ, малень
ние пилюли. 

GranuIaris, е s. Granulosus, а, пш,. 
зеРНІІСТИЙ; зеРНИСТЬІІІ. 

GranuIatio, onis, f., грануляціЯ r 
зернистість, 1I10ло-да рубцева тна
нина; грануляция, зернистость, 

молодая рубцовая тнань. 
GranuIationes агасlшоіdаlеs Pachioni,. 

Пахіонові ВОРСІІННИ, грануляції 
павутшшої оболонки; ПахионовЬІ 
ворсиюш:, грануляции паутинной. 
оболочки. 

а. егейсае, дуже болючі, лег но нро
вотечні грануляції; весьма БОЛ8З
нешІыI,' легно нровоточащие гра

нуляции, 

Н. fUl1gosae, губчасті, дуже м'які 
грануляції; губчатыI,' очень lIfЯГ
Юlе Jарнуляции. 

Н. torpidae, в 'ялі, поволі ростучі 
грануляції; вялыI,' lI1едленно рас· 
тущие грануляции. . 

агапнНа, ае, f., міліарний туберну
льоз; і\1ІІл1lарныІ1 тубернулез. 

G ranuloblast, гранулобласт; грану
лобласт. 

Gгаlшlоша,аtis, П., гранульома, 
опух 'З РОЗРІСНlIХ грануляцій; 
гранулема, опухоль ІІЗ разраста

ЮЩl!:ХСЛ грануляций. 
а. шаІі;ПШl1, первісне захворюван

ІНІ лімфатичного і нровотворног() 
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апарату з запальною грануляціІ1-

ною ткаНlIНОЮ та опухами, хворо

ба Ходжніна; пеРВИЧllое заболе
вание ЛlIмфа тн чеСІЮГО 11 нрове
творного аппарата с воспалптель

поt1 граНУЛПЦIIОННОЙ п.,аНLЮ 11 

ОП,\'ХОЛЯI\Ш, болезнь Ходшнина. 
Gгnші'lоsіs, is, [., TpaXOl\Ia; трахома. 
Gгапuluш, і, П., зернятно; з.ср

НЬІШНО, 

Gгапшп, ї, П., 1) зерно, 2) гран _ 
НОЛНШНЯ аптечна о' мі ра ваги; 

~) зерно, 2) гран - стара я апте
нарсная мера веса. 

tG.апа, огпш, п. рІ., зернятка, семе
на; зеРНЬІШНИ, семена. 

-grap!lia, ае, [., (в СНЛ. словах), 
-ОПIlС; -описание. 

Grapllologia, ае, [., науна про особ
Лll~ості почерну; науна об осо
беНІІОСТЯХ почерна. 

~гпрll0mапіа, ае, f., хвороблива при
страсть до ПІІсання; БО.1Jезненная 
страсть н писанию.' 

GrapllOfpasmus, ї, Ш., писальва 
судорога; Пllсчая судорога. 

Gratioslls, а, пm, СПРИЯТЛИВИЙ; благо-
п РІІЯТНЬІЙ. 

Gratis, безплатно; бесплатно. 
-Grat[)s, а, пm, ПРИЄ:\lНl1Й; ПРИЯТНЬІЙ. 
Gгаvаtпs, а, uш, обтяжений; обре-

мєнеННЬJЙ. 

Gravedo, lпіs, (., hei-hИТЬ; насморк. 
Gгаvеоlепs, пtіs, СИЛЬНО пахучий; 

СІІЛЬНО пахнпциЙ. 

Gravltla, ае, [.: вагітна; береlllенная. 
Gr.avіdJпuш, і, П., гравідан, пре

. пар'а1' із ссчі вагітних; гравидан, 
пре!1аr-ат ~Із I\IОЧИ беремеННЬІХ. 

:Graviditas, <ltis, [., вагітність; бере
l\Iенность. 

с. аМuшіп~їJis, вагітність у вільніt1 
'1l0РОЖ!ІІші Жllвота; беременность 
в свободной полости живота. 

{;. е:хtrаutеГlпа, позаматнова вагіт
ність; ВI!..ематочная бере~lеНІЮСТЬ. 

••. e:xtrautcrilJa fішЬгіае оуагlсае, по-
3J~lаТНОІЗа вагітність у фіl\lбрії 
ЯСЧШІJ-\а; внематочная береl\l,ев
ность в ..§axpOMe~ Личнина. 

(і. е:хtгапtегіпа ovarica, позамаТІ.;Qва 
ІЗагітність в ЯСЧНlІНУ; ВНСl\Iаточ
ная БСРС~lеIlНОСТЬ ІЗ Л1IЧIНШС. 

а. оvагііПіs, вагітність у ЯGЧНИНу; 
беременность в яичшше. 

а. tubaria, вагітність в Фаллопійовіі 
трубі; береl\fЄІІНОСТЬ в Фалло
ПlIевой трубе. 

а. tllbaria іstІlшіса, трубна вагіт-
ність в іstlшНlS; трубная беремсн
пость в іsthШllS. 

а. tllbouterlna, трубоматнова вагіт-
ність; трубоматочная беремен-
ность. 

Gravido, are, вагітніти; беременеть. 

GravIdus, а, llт, вагітний; беремен-
НЬІЙ. 

Gravis, е, важний; тлжелы� •. 
Gravltas, atis, (., тлжність; тлжест~. 
Gravitatio, onis, (., с~ла тяжносn; 

сила тяжести. 

Oregarlnae, агuш, (. рІ., грегарини, 
рід однонлітинних; грегарины' 
род однонлеТОЧНЬІХ. 

Gressio, onis, (. S. Gressus, us, т., 
хід, хода, ходьба; ход, походна, 
ходьба. 

GrossllS, а, llт, ТОВСТПЙ, велиний; 
ТОЛСТЬІЙ, НРУПНЬІЙ. 

Gryposis, is, і., ГРl-ІПОЗ; грипоз. 
а. llпguіuш, оніхогрипоз, винрив

лення нігтів; онихогрипоз, nс-
нривление ногтеЙ. . 

Gryppus, і, ш., грип, інфлуенца; 
грипп, Иllфлузнца. 

Gtt. (СІ\ОР. на рец. gutta(e), нрапля, 
нраплі; напля, напли. 

Gнаіасоluш, і, П., гваянол; гваянол. 
а. carbollIcum S. DHotal, вугленис

лий гвалнол або дуотал; угле
юIс.1Jы�й гваЯІ.,ОЛ или дуотал. 

GuЬегпасulllШ, і, п., віжна; возmа. 
а. Нuпtегі S. testis, тяж сполучної 

ТІ,анини, за допомогою яного 

зароднове ясчно Сl1уснається через 
пахвинний нанал у мошонну; 
тяж соединительной тнани, с по

мощью І\ОТОРОГО зароды�евоеe 
ЯІРШО опуснается через пахоІЗОЙ 
нанал, в ~lОшонну. 

GЩl1lна, utis, П., ГУ;\13, опух В тре
ПIJШОl\IУ пегіоді сифілісу; ГУМ'\1а, 
ОПУХО.ТJь в треТИЧНОl\1 пеfJиоде 
СlIфилиса. 

GЩllші, П., ІШМ€'ДЬ; l\аl\1едь. 
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(~. агаЬІснm, аравіllсьна Haj\leAb, гу
мі-арабик; араПИЇІская намедь, 
ГУМl\1.!.І-арабик. 

(;. eIasticum, гума; резина. 
(; t11l11l10SПS, а, иm, 1) намедистиїl, 

2) гумозний, той, що належіlТЬ 
;::1;0 третинного періоду сифілісу; 
:]) намеДИСТЬІЇІ, 2) ГУМj\ЮЗНЬІЙ, от
носящийся Н третичному период} 
сифилисе.. . 

(;ш~tаtіо, onis, f., ПО'ІУТТЯ еману, 
пипробування; чувство внуса, IIС
проj)ование. 

(: ustativa, огит, п. рІ. (l'emedia), 
сманові засоби; ВКУСОВЬІе сред
ства. 

(; ustаtогіпs, а, ulll=Gustativus, а, 
НИ, смановий; вн:усовоЙ. 

O\lstometгum, і, п., густометр, при
лад для визначення сманової 
здатності; густометр, прибор для 
оп ределения вкусовой способ
ности. 

(;\1stus, ив, т., сман; внус. 
G. depravatus, зіпсований сман; ис-

порченныlй внуе. _ 
(; пttа, ае, f., 1) крапля, 2) подагра ; 

1) напля, 2) подагра. 
(;. саdепs, шум падаючої н:раплі прп 

ІЗислухуванні легенів; шум па
дающей напли при ВЬІслушивании 

легких. 

а. seгena ДПВ. Amaurosis. 
(;uttae Воtkіпі, . нраплі Ботніна ; 

І,апли Ботн:ина. 
а. Jпusешzеуї, н:раплі Інозеr.щепа; 

напли Иноземцева. 
(;uttapeгcha, ае, f., гутаперча; гутта-

перчз. 

(~пttuг, игів, ·п., горло; горло. 
Gпttuгаlis, е, І"ОРЛОВНЙ; rорловоЙ. 

)І (СІ-\ОР. Пуdrоgепішп), водень; во
дород. 

НаЬёпа, ае, f. s. ПаЬепuІа, ас, (., 
пуздеЧІ\а; узда,_ уздечн_а. 

llаЬсо, IHtbHi, lшЬitum, есе, мати; 
иметь. 

lІаЬitпіїlіs, е, ЗВИЧIllІlї, ЗПllча(IlIJ1ЇI; 
JI РІІВЬІЧНЬІЙ, оБыl ЧНЬІЙ. 

G),шпаstiса, ае, f. , l'і~шаСТlша; ГИМ
настпна. 

GушпорllОЬіа, ае, . f., боязнь ого
лення, роздягання; боязнь 06на
іl\енности, раздеваНIIЯ. 

Gушпоs (гр)., ГОЛІІЙ; ГОЛЬІЙ. 
{; )"llaecoIogia, ае, f., гіненологія, 

вчення про жіночі хвороби; гине
НОЛОГІІЯ, учение о жеНСНIІХ 60лез-

" нях. 

GупuеСОlllfistіа, ае, f., гінею;н.taстія, 
айночі груді у чоловінів; гинено
мастия, rненсная грудь у мужчин, 

GYllaecomystax, а сів, т., вуса у чо
ловікоподібних жінок; ycы J 
мужеподоБНЬІХ ікенщин. 

ОупаесорЬоЬіа, ае, (., гінекофо6ія, 
хщ>р06Л1ша боязкість перед жін
нами; ГІІнекофобия, 60лезненнал 
р060СТЬ перед женщинами. 

GyrшеСОР]l<:l1US, і, т., з жінкоподіб-
ним голосом; С жеllопод06ныM 
голосом. 

GУllапdгіа, ае, С., чоловічий харан
тер і зовнішній вигляд У ЖЇНЮІ; 
мужской харантер 11 внешний 
вид у жеНЩИНЬІ. 

Gупаtгеsіа, ае, [., гінатрезія, ааро
щення природного отвору в стате
вих органах жінок; гинатрезия, 
зарощение естественно го отвер

етия в ПОЛОВЬІХ органах у женщин. 

Gypsum, і, n., гіпс; гине. 
Gугаtпs, а, Ulll., нільцевидний, по

крученш1:; Іюльцевидны�І,' извили
еТЬІЙ. 

н 

Gyгo~us, а, uш, обмеа,енш1: ІЮЛОВИМИ 
лініями; огранllчешlый: круго-
ВЬІМИ ЛlIНІІЯМИ. 

G Yf\lS, і, Ш., закрут на ; ИЗВШlИна, 

борозда. 

Hab1t\ls, us, m., будова тіла, 30В
нішнііІ виглнд, ЗВlІчка; телосло

жение, наружность, ПРIlВЬІчка. 

Н. apoplectJcus, апоплектична будо
ва тіла; аПОlшектичесное тело

/\ 

сложение. 

Н. astllen lСllВ S. ellteгoptotlcus, s. ра
ral)'tlcllS, S. Astllenia llпіvегsаlis, 
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астенічна будова тіла; астениче
сное телосложение. 

П. сасllеЙ спs, JЗlІсн3.rІіена БУДОJЗа ті
ла; ІlстощеНI!ОС телосложение. 

П. СI'еtІЙспs, драЗЛИВІІЙ габітус; раз
дражитсJIьныl1 габитус. 

11. pl1tllїsJ спs, сухотна БУДОJЗа тіла; 
ЧGхоточное телос.ложеНllе. 

ІІаЬГОll1апіа, ае, f., t\lанія: з еJЇфО
І ісІО; і\IGНИЯ с 9ЇІ<tОРlIеЙ. 

Наеи13, а tis, п., НРОВ; НІ::ОВЬ. 
llасшаggluОпа1іо, ol1is, f., геl\lагл!о- . 

ТlІНація, снлеЮJЗання: ЧЄРВОНОІ\[-lJЗ
u.iB; гемаГЛІОтинация:, снлеИJЗа
\lІІе hr-асньтх НРОВЯ:НЬІХ телец. 

lIасшаgоgа, огпrn, й. r1. (rcmedia), 
засоби, що присно[ ІСЮТЬ поя:ву 
місячного;' среДСТJЗа, усноряющие 
наступление меСЯЧНЬJХ. 

ПасшашссЬа, ае, f., плаЗl\lОдill ма
ляг ії; плазмодий малярни. 

Насmаl1gіоша, а tis, п., гемангіома, 
кг-ов 'ЯНІ! Й ОПУХ; гемаНГIlома, нро
JЗяная: ОПУХОЛЬ. 

Н. сауеГI1 оsпш, печериста геман· 
гіома; пещегистая гемангиома. 

Н. ramosum, гілляста гемангіома; 
веТJЗР.стая: гемапгиома. 

Паеmагthгоsіs, is, (., НРОJЗовилив У 
порожнину суглоба; КРОJЗоизлия
ние в полость сустава. 

Haematemrsis, is, (., криваве блю
вання; нровавая рвота. 

IIaematiiisis, is, f., захворювання 
нрорі; заболевание НРОJЗи. 

Haematidrosis, is, [., нривавий піт; 
. НРОFіlIЗьв1 пот. 
Настаl іпшп, і, п., геі\lатін; гемаТПIl. 
Наеmаtisш пs, і, т., нровотеча; КРО-

вотечение. 

Hr.cmatoblast, гематобласт, за РОД-
новий чеРВОНОНf,івець; ге:\1аТО-
бласт, зароды1 евьІйй зритроцит. 

Паешаtосаtlшгt] cus, а, uш, НРОВО
ОЧI~СНI1Й; К[JО1300ЧlIститеЛЬНЬІЙ. 

Haematocele, es, (., нrов'яна грижа, 
СНУIl чення Hro13i біля яєчка або 
маТЮІ; НРОl3llНая грыlа,' снопле

НІ1е КрОІЗн ОlЮЛО янчна или мат· 
ни. _ 

П. anteuterina, переДl\IaТКОІЗПЙ нро
l3'пний ОНУХ; преД1\lаточная ирq
uяная опухоль. 

п. регНпЬагіа., нолотрубнпit НРОВ 'я
НlIЙ опух; ОІ\олотрубная НРОJЗRная 
ОПУХОЛЬ._ 

Н. retrouteril1a., ретроутералы"IIіl1 
иров 'янш1 опух; гетроутеральнал 

. ЕровянаR ОПУХОЛЬ. 

На{'пшtосrрllаlоп, і, п., НРОJЗОJЗилив 
У поrОЖ}lIІНУ черепа; НРО130И3ЛIІЯ' 

ние в ПОЛОСТЬ черепа. 

Насшаtос~еliа, ае, і., снупчеННR 
нr::ОJЗі JЗ ПОРОЖНІші ЖІІІЗота; сноп· 
ление Щ::ОJЗИ в полости <l.н[!ота. 

ПаСl1lа tocolpos (гр.), сн)'пчення мен
cTpyaльHoї ирові у JЗагіиі; СНО,п
ление менструальноit нро.ви во 
JЗлагалище. 

Наrшаtосуstis, is, [., 1) ніста 3 НРП
JЗапистим ШlіСТОі\f, 2) НРОВОJЗИЛIIВ 
.у ПОРОЖІІІШУ сечоJЗОГО міхура; 
1) ипста с НРОJЗЯНIІСТЬІl\1 содержп
!\ІЬІМ, 2) НРОJЗОІІ3ЛНЛІше в ПОЛОСТЬ 
мочевого пузыIя •. 

Haemat odes, is, НРIlJЗавпit, СХОЖПlі 
на кров; ировавыl,' ПОХОilШЙ на 
Hr;OBb. 

lIaCll1atogcnes, is, НРОВОРОДIlІІп; иро-
воr;ОДНЬІЙ. ' 

Паеmаtоgсоum, і, П., гематоген; ге· 
матоген. 

Наешаtоgє;опs, а, uш, гематогепниit; 
гема тогеННЬІ й. 

НаешаtоglоlJil1нгіа, 31.', [., полва барв
ної реЧОВIІНИ НРОJЗі в сечі; ПОЯВ
ление ирасящего вещества НрОВИ 

в моче. 

IIaell1atoidIl1um, і, п., гематоїдин; 
гематоидин. 

Haematologia, ае, і., гематологія, 
науна про иров; гематология, 

учение О нрови. 

Пасшаtоlуsіs, is f., ге:\1атоліз; гема
толиз. 

Паешаtоmа, а tis, п., гематома, СНУП
чення НРОJЗі, иров'лний опух; ге
матома, сноплснпе нроІЗИ, нровя

ная ОПУХОЛЬ. 

lIаешаtошсtга, ае, (., снупчення мен
струальної нропі в матці; СНОП
ленне менструалыlйй крови в мат-
не. ' 

11 аеl1Ш tошуеliа, ае, і., НРОІЗ ОJЗи'тІВ у 
СПlШНI1Й 1\10301\; І,РОJЗОИЗЛllRние в 
СПИННОЙ мозг. 
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Jlасrnаtошусоsіs, is С., прониннення 
хвор6ботворних грибиів або бан~ 
терій у нров; пронинновение бо
лезнеТІ30РНЬІХ Грllбнов или банте-
рllЙ в НРОВЬ. . 

lIaclllatol1cpllr osis, is, f., НРОВОВИЛИВ 
У НІІРНУ; ИРОВОI1ЗЛIlЯНllе в ПОЧИУ. 

ІІасш(аt)Оl)еdёsіs, is, f., просочування 
крові; просачивание ИРОВИ. 

lJаешаtорегісагdінm, і, П., гемопери
нард, нрововилив у ПОРОЖНlІНУ 

перииарда; гемопеРl1наrд, НРОВО

ИЗЛПЯНllе в полость перииа{:да. 

lІаеll1аtорпеumаthогах, ~cis, m.,пвев
маторакс з ИРОВОВl1ЛИВОМ; пневма

то~аис с нровоизлиянием. 

Паеll1(аt)ороіёsіs, is, f., ировотворен
ня; ировотворение. 

НаешаtороіеtJСU8, а, uш, ИРОВОТВОР
ний; ИРОВОТ.!!ОрНЬІЙ. 

Hacmatop:Jrpllyrillum, і, П., гемато
порфіrИll; гематопорфирин. 

Haematoporpllyrinuria, ае, f., ирива
вочервона сеча при отруєнні суль

. фоналом; ировавокрасная моча 

при отравлен~и сульфоналом. 
Паеmаtоггhасllіs, і8, f., НРОІЗовилив 

під оболонии мозку; кровоизлия

ние под мозгов~е оболочии. 
НаеrnаtОlтhоё, es, f., сильна ИРОВО

теча; сильное_ ировотечсние. 

Haematosalpinx, і ngis, f., ирововилив 
У порожнину ФаллопіlЮВИХ труб; 
ИРОВОlІзлияние в полость Фалло
пиеВЬІХ труб. 

ПасmаtоtЬогах, acis, т. тематоторакс, 
ИРОВОВИЛИВ в грудну порожнин!,~ 
сиупчення ироuі в плевраЛЬНllf 
порожнині; гематотораис. ировоиз
ЛlІяние в грудную полость, сиоп
ление ирови в плевральной по-
лости. _ . 

ІІаешаtохуІіпum, і, П., гемаТОИСIlЛlН; 
гема тоисилин. 

Паеmаtоzаеmіа, ае, і., ирововтрата; 
ировопотеря. _ 

IIaematozoa, огнт, п. рІ., гемаТ0801: 
паразити, що існують у ирОВІ 
тварин; гематозои, параЗИТЬІ, жи

вущие в КРОВИ ЖИВОТНЬІ~. 
Haematuria, ае, f., гемаТУРІЯ, иров 

у сечj; гематурия, ировь в моче. 

Н. уе8іса1і8, ировотеча з сечового 
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міхура; нровотеченпе из l\ІОЧСВОГО 

пузыlя •. 
НаеmіПllШ, і, П., гемін; гемин. 
І1аешосllгошаtоsі8, is, f., гемохрома

тоз, розшlД обr.lіну з відиладан
ням баrвної речовини в органах; 
reMOXpOl\laT03, расстроі1ство обме
на с отлоmеНllем нрасящего ве

щества в органах. 

lIаешосІаsіs, і8, f., руі1нуваннн, гоз
чинення еритроцитів; разрушение, 
растворение зритроцитов. 

Haem(ll)ydrosis, is; f., І"ривавий піт; 
ироваВЬJЙ пот. 

Наешосlуsіs, і8, f., ВНУТf:іШНЬОВJlIне 
вливання нрові, лінів, фізіологіч
ного РОЗЧllНУ; BHYTp~IВeHHoe ВЛIf

ванне ИРОВИ, лекарств, фIl3ИОЛО
гического раствора. 

Наетосопіае, агнш, f. рІ., маленькі 
нров'яні порошинки; небольшие 
ировян~е пwлинии. 

Наешосгіllіа, ае, f., ЗІЗичайне виді
лення інкретів у кров; оБЬІчное 
ВЬJДеление инкретов в ировь. 

Пnешосуtоlуsіs, і8, f., гемоліз, вихід 
~~ гемоглобіну 8 червоних иров'я

них тілець; ге:-.юлиз, в~хождение 

гемоглобина из ираСНЬІХ ировя
НЬІХ телец. 

ІІаеmоdупашlса, ае, І., вчення про 
рух КРОВИ в судинах; учение о 

,движении ирови всосудах. 

ІІаешоglоЬіпаешіа, ае, і., гемоглобі
немія, перехід барвної речовини 
червоних иров'яних тілець в си
роватну ; гемоглобинемия, пере
ход нрасящего вещсства нрасны.x 

ИРОВЯНЬІХ телец в сывротиу •• 
IIaemogIolJilll cus, а, uш, гемоглобі

новий; гемоглобиновЬІЙ. 

наеmоglоыlїm,' і, n., гемоглобін, 
барвна речовина крові; гемогло
бин, красящее вещество НРОВІІ. 

Haemoglobinuria, ~e, І., ПОЯІЗа барв
ної речовшІИ ирові в сечі; появ
ление нрасящего вещества ирови 

в моче. 

Наеmоgгашmа, 'atis, П., зображення 
иартини нрові; изображение иар
ТИНЬІ ирови. 

Паешuluш, і, п" гемоль; гемоль. 
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На('шоlУSІППll1, і, П., ге~юлізин; ге
молизин. 

Паешоlуsіs, іБ, f., гемоліз, вихід ге
моглобіну з червоних кров 'ЯНИХ 
тілець; геМОЛІІЗ, выlождениеe ге

~оглобина ИЗ KpacHWx ИРОВЯНWХ 
телец. 

Нешоlуt1сus, а, НIl1, гемолітичний; 
геМОЛНТIl чесний. 

Ifа('lllошсtгuш, і, п. s. Hacmoglobi
ПОll1сtгпш, і, П., ге;\юметр, апарат 
для визначення нільності гемо
глобіну в крові; гемометр, аппа
рат для определения содержания 

ге!\юглобнна в нрови. 
naemcpathia, ае, f., хвороба крові; 

болезнь нрови. . 
Насшораtllоlоgіа, ае, f., вчення про 

ХІЗОІ:о6и крові; учение о болезнях 
крови. 

Насшсрсгісагdіum, і, П., гемопери
нард, нr;ововилив у по~ожнину 

пеРІшарда ; гемоперинард, нрово

И3ЛІІяние В полость перинарда. 

Наеш(]регitопеuш, і, П., ге1\lОперито
неум, НРОВОВlIЛИВ у черевну по

РОіІШИНУ; гемоперитонеум, НРО.

ВОИ3Jшяние в брюшную полос1'Ь. 
If аешсрёхіs, іБ, f., зсідання крові; 

свертwвание крови. 

ПаСЦlорhiliа, ае, f., гемофілія, нрово
ТОЧl1вість; гемофилия, КРОВОТОЧИ
вость. 

ПаеmорhіIlсus, а, uш, НРОВОТОЧИВИЙ~ 
кроGоточивы.. ' 

Па.еШt:рhthііlmus, і, т., наявність 
нрові всередині она; наличие кро
ви внутри глаза. 

П. internus, крововилив всередину 
o~a (напр., у передню камеру); 
КРОІО::Ізлилние внутрь глаза 

(напр., в переднюlU камеру). 
Rаешсрtоё, еБ, і. = НаерорtуsіБ, 

is, [., кровохаркання; нровохар
нанье. 

Паеmоггhаgіа, ae,.f., геморагія, кро
вотеча; геморагия, кровотечение. 

11. pcr діа pCdesin, НРОБотеча шляхом 
пиходу нрові при моленулярних 
змінах у стінці судин; нровотече
Вllе путем вы�ожденияя нрови при 

МОЛСІ\}ЛЯРНЬІХ изменениях в стен
но сОсУДОВ. 

НаешоггlшgІСUS, 3., ПШ, ге~юрагі'l
НИЙ; кровоточивий; геморагичс
СІШЙ, НРОВОТОЧІШЬІЙ. 

НасшоггhоіdаliБ, е, гююроїдальнніІ~ 
ге!\юроидальныl.. _ 

Паеlllоггhоё, СБ, І. s. Насшоггhоіdе~ •. 
пт, і. рІ., ге!\lОроі1, хвороба з роз
ширеНІІЯ~1 венозних судин у ниж

ній частині прямої кишни іі 
частими нровотечюlИ; геморої!, 
60ле:знь с расширенпем веlЮЗНЬ1Х 
сосудов НlIжней части ПРЯ1\10it 
НИШЮІ и чаСТЬІМИ кровотсчеНИЯМ1J. 

НаетоsіdеГІППШ, і, П., ге~IО(;І1дерин; 
гемосидерин. 

lIaemosporidia, огот, п. рІ., пара
зити червоних КРОВ'ЯНИХ тілець; 
нараЗИТЬІ краСНЬІХ НРОВЯНЬІХ те

.. ец. 
H~lemostasis, is, [., гемостаз: 1) прп

пинення руху крові, 2) зата1\IУ
вання нровотечі; гемоста:з: 1 )прс
нращенпе движения нрови,2)оста
новна ~ровотечения. 

Наешоstаtiса s. Haemostyptica, огuш; 
п. рІ. (remedia), кровотамувалыІї 
засоби; нровоостанавливающие 

средствз· . 
Наешоstаt1сus, а, ит, кровоспинний, 

нровотамувальний; кровоостанав
ливающиЙ. 

Haemotherapia, ае, f., лінування 
нров'ю; лечение кровью. 

Haemothorax, асіБ, Ш., гемоторакс, 
ирововилпв в грудну порожнину, 

скупчення крові в плевральнНі 
порожнині; гемоторакс, нровоиз
лияние в грудную полость, скоп

ление нрови в плевральной по
лости. 

lІаешоtymрапuш, і, п., крововилив 
У барабанну перетинку; нровоиз
лилние в барабанную перепонку. 

Наегео, haesi, lшеsuт, еге, прилип
нути, бути прикріпленим; при
-липнуть, БЬІТЬ принреплеННЬІМ. 

Ha~sitatio, опіs, f., легке спотикання 
мови, осоБЛИDО на початку слова 
на ПРИГОЛОСНИХ, іноді 3 повторен
ням онреміІХ складів; легкое спо
тьшание речи, особенно в ІІа чале 
слова на согласныl,. иногда с пов

торением отдеЛЬНЬ1Х слогов. 



JIuli8tегё8іs 

Наlistегёsі8, is, і., зменшсння ніль
ності солеi:t в ністнах; уменьшс
ние l{оличества солей в Костях. 

JIalitosis, is, і., поганий запах з рота; 
~лохой ;запах изо рта. 

HalJtus, us, Шо, пара для інгаляції; 
пар _для ингаляции. 

ІlаІІех, ісі8, Ш., великий палець ноги; 
большой палец J;lОГИ. 

Hallucalis, е, що І1<1лешить до вели
ного пальця (lшllпх); ОТНОСЯЩий
СЯ .н б.ОЛЬШО~IУ пальцу (lшlluх). 

ПаІІUСlПаtlО, 0018, іо, галюцинація, 
обман почуття; гаЛЛЮЦl1наЦІІЯ, 
обман чувств. 

HallucinatoriHs, а, uш, галюцпна
торний; галлюцинаТОРНЬІЙ. 

Ua.llucinosis, is, f., гаЛЮЦІІНОЗ,стан, 
що характеризується частими га

.тпоцинаціЯi\lИ, особлипо СЛУХОНИ
МИ, ПрИ збсреженні ПРllТО:\1Ності; 
галлюциноз, СОСТОЯlше, харанте

ризующееС!l ,часты�\шш гаЛЛЮЦIlна

ЩlЯМИ, особенно СЛУХОВЬІМИ, при 
сохранении сознания. 

JlаlІпх, ucis, ШО, П(>ЛИЮІЙ палець 
ноги; большой палец НОГИо 

Паlmа tоgеllёsіs, is, f., раптова варіа
ція; внезапная вариация. 

JfalogenilI.!.n, і,_ По, галоїд; галоид. 
Нашагtllгitіs, tidis, іо, одночасне за

хворювання кількох суглобів ;од
новремепное заболевание несколь
них суставов. 

Напшгtіа, ае, fo, га:\Іартія, місцева 
виродливість, розвиток аднісї тка
нини за рахунок іншої; гамар
тия, местное уродство, развитие 

одной ткаЮІ З<1 счет другой. 
папшгtоыlstоmа,' atis, По, спраЕіК

ній опух, що винии З гамартії; 
истинная опухоль, происшедшая 

из гамартии. 

Яашагtоmа, atis, По, гіПЄf:пластична 
опухоподібна гамартія; гиперпла
стическая опухолеподобная гамар
тия. 

ЯаmагtорhоЬіа, ае, і., хворобливий 
страх неврастеніків, що вони зро
били або :\южуть зробити непра
вильно; болезнеННЬІЙ страх нев
раС1еников, чтu они поступили 

или могут по~тупить неправильно. 
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Ііашіі"tus, 3, uш, гачнуватий,НРЮЧ
куватпй; І,РЮЧJ\оваТЬІЙ. 

Н:llпша, а tis, По, пов 'язна-, бандаж; 
повпзка, бандаж. 

ППll1нlus, і, Шо, гачок, КРЮЧОІ~; І~lJЮ
ЧОК. 

HHlIlHS, і, Шо, гаІ,,; ЕРОК. 
НараlОllусlІЇН, ае, fo, м'яність, неоро

гопіннп нігтів; ;\шгность, неоро
ГОІ3еНІІС ногтеЙ. 

ННllllOIlОSПS, і, Шо, хвороБЛ!Іве, не
НОР:\lальне відчуття; болєзненное. 
неНОР:\lальное ощущение. 

Парlо- '(в СКЛ. словах), ПРОСТИЙ, ЗІШ
чаїШIІЙ; простой, оБьlчный •. 

Hapla}>atl1ia, ае, іо, нсускладнсна 
хвороба; НСОСЛОit\неШIШl болсзнь. 

lIaptot1y~}>llOria, ае, іо, неПРllЄ?>lНе по
чуття ПРlI дотику; нсприятное 

ОЩУЩСІІІІС п РІІ П ршюсновен ИИ. 

Н31'Il1()піа, ае, fo, гармонія: 1) пра
вильне спіові;(lюшення, 2) особ
щша фо Р:\Іа h'іСТІЮВОГО сполу ЧЄНІ
ня, при fшііі храї ністо!\ просто 
прплпгають одш'l до O;J;HOrO, без 
зубців; гармошlЛ: 1) правильное 
соотношеНllе, 2) особая форма ио
СТІІОГО соеДIlвения:, при ХОТОГОЙ 
нрая хостей просто прилегаю"Г 
друг н другу, без зубцов. 

Hastatus, а, uш, СПl1соподіБНlІЙ~ 
копьеВИДНЬІЙ. 

ІІнustгuш, і, По, черпак; черпак. 
Haustra соІі, опуклості товстої НИШ-

ни; вьшуклости ТОЛСТОЙ ЮІШІШ. 
Наustпs, US, Ш., иовток; глоток. 
Hebdorna!', adis, іо, тиждень; неделя. 
НеЬерllгепіа, ае, f., гебефренія, особ-

ЛИВІІЙ психічний розлад в юна
ЦЬКО:\ІУ віці, ЩО швидко переходить 
у недоумство; гебефрения, особое 
душевное расстройство в юноше

ском ВОЗР;1сте, Бы1троo переходящее 
в слабоумие. 

НеЬеtошіа, ае, 10 So НеЬоtошіа, ае, f • 
бокове розсінання тазового кіль
ця п ри вузькому тазі; БОІювое рас
сечение тазового нольца при 

узком тазе. 

Hebetudo, inis, Со, тупоумство; тупо
умие. 

Н. dепtіuш, OCHOMG; осномина. 
Heboidophrcnia, ае, f., раннє недо-



HcctIcus 

УМСТІ30 (звичайна форма); раннее 
слабоумие (простая форма). 

Hectlcus, а, UШ, аморний; ИЗIlУРИ
телhны� •. 

Hectol1 tгuш, і, П., 100 літрів; 100 ли
тров. 

Hedonnl, гедонал; гедонал. 
ІІеМпе, es, f., задоволення; удоволь

Ствие. 

IIedra, ае, f., сідниці; ЯГОДИЦЬІ, се
далище. 

Hedrocele, es, f., грижа промежини, 
сіднична грижа прямої ЮІШКИ, 
випадання прямої ЮfШЮІ; грь:жа 
променшости, седалищная грыlаa 

прямой кишни, вьшадение пря
мой нишни. 

Helcodermatosis, is, і., шнірна хво
роба з утворенням виразон; нот
ная болезнь с образованием язв. 

Пеlсоgепеs, is, ВИНИhаючий внаслі
дон виразни, напр. ран від вираз
ни шлунна; вознинающпй на поч

ве ЯЗВЬІ, напр. ран на почве язвы� 
жеllудна. . 

Helcoides, is, спіральний; спираль
НЬІЙ. 

HelcologiaJ ае, і., вчення про ВИ
разни; учение О язвах. 

Неlсоша, ,atis, П., виразка; язва. 
Helcoplasti са, ае, f., пластичне закрит

тя дефентів, що утворились вна
слідок Dпразок; пластическоз зн
КРЬІтпе дефектов, оБР<lзопаLШИХ
ся вследствие язв. 

HelcosїS, iS, f., DКРUІ3ання виразками; 
ИЗ'Ьязвление. 

Н. уепегеа, м'пкuп шarшср; l\ІЯГЮІЙ 
Ш1ІШр. 

Пеlсusоmа, atis, П., гелькосома; гель
нОсом.:!. 

Н. tгор;сuш s. Leischmania troplca, 
збул:шш «східного ПРl1щаl), пеЩ1.ШІ
СЬІ,ОЇ IшраЗЮІ; позбудитель «LO-
СТОчного ПРЬІЩd», пендинсноіі 
ЯЗВЬІ. . 

НеlсtОШіП, ае, f., впдалення мозолі; 
удалеппе мuзоли. 

IIclinntI1l1s annuus, соняшник; под
СОJlпечник. 

ІІеliсоtгёша, зtіs, П., отвір у завитці; 
отверстие_ в ули,!не. . 

Helienccphalitis, tidis, І. запалення 
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мозку під впливом сонячного про
міння (сонячного удару); воспа
ление мозга под влиянием солне:

НЬІХ лучей (СОЛllечного удара). 
Пеliорhilіа, ае, і., lIeHopl\la~ЬH.e праг

нення до сонячного СВІТла 3 ен

стазом і сіпаННЮI M'HdiB; ненор
мальное стремление к СОЛНСЧНОl\~У 

свету с ~шстаЗОl\l и МЬІшеЧНЬІМИ 

подеРГllваниями. 

Н еІіорl10Ьіа, ае, !., боязнь сонячного 
світла; боязнь солнечного света. 

HeHos (гр.), сонце; солнце. 
Heliosis, is, !., сонячний удар; сол

неЧНЬІЙ удар. 
lIeliotherapi~, ае, і., геліотерапія, 

лікував ня сонячним проміННRМ; 
гелиотерапия, лечение солнеЧНN-

ми лучами. .. 
Heliotropismus, і, т., гелlOТрОП13М, 

тяжіння до сонця (у денних ниж
чих тваrин та рослин); гелио
іропизм, тяготение к солнцу (у 
неКОТОРЬІХ НИЗШНХ животнЬІХ и 

растениЙ). 
Helioxanthosis, is f., загар; загар. 
Неliх, lсіі т., задній нрай вуха, 

закруток; sаДЩ1Й край уха, за

виток. 

Неlшіпs, шіпthіs, і., глист; глист, 
Г.тJиста. 

Неlшіl1tlшgоgа, orum, п. рl. (ге
merlia), глистогінні засоби; гли
СТОГОННЬІе средства. 

I1elmlllthНїsїS, із, f., глистяна хво
роба; глш:!тная болезнь. 

IIelmintllulugia, ае, і., вчення про 
Ю1Ші{QI3ИХ глистів; уq~ние о ки
ШJ'{І{ЬІХ глистах. 

lIelllllnthoma, atis, n., глистяний 
. оиух; ГЛИСтнал онухоль. 

IIelll1intIlopllobia, ае, і., боязпь за-
р()жеНllН глистами; боязнь зара
Жt!lfИЛ глиСтами. 

Неlllегаlоріа, ае, f., гемералопія, 
курнч.J сліпота; гсмералоuШІ, КУ
РlШJЯ ~лепота. 

НСlllегаl:р et1s=Hemeralopus, а, um, 
ХІ о.)шІv на н:ypn~y СЛіНОТ~; стра
дающаи І{УРИIlОИ С;lепотои. 

Неші- (Н СК.'І. словах), полопипа, 
НJПЇD-; половина, полу-. 
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ІІсшіnсагdіпs, і, т., паразит з зачат

НОВИМ серцем; паразит с аачаточ

нь)м сердцрм. 

ІІешіngеusіа, ае, с. s. Нешіllуроgеu
sia, nе, (., однобічна втрата або 
ПОСllаблення Cl\laHOBOЇ чутливості; 
односторонняя потеря или ослаб
ление вк.УсовоЙ чувствительности. 

ІІешіапасusіs, is, f., однобічна втрата 
слуху; односторонняя потеря слу

ха. 

llешіапаеstlJеsіn, n'е, (., нсчутли~ість 
однієї половини тіла; неЧУЕСТВИ
тельность одной ПОЛОВИНЬІ тела. 

ПешіапаJgе~jа, ае, f., втрата больо
воЇ чутливості на одній стороні 
тіла; утрата болевой чувствитель
ности на одной стороне тела. 

Нсmі(:ш)ор(s)іа, ае, (., половинний 
зір, ураження обох правих або 
лівих половин зорового поля; по
ловинное зреНlIе, 1J0rюнение обе
их п равь)х или ЛСВЬІХ половин 

зритеЛЬІІОГО поля. 

Н. Ьіtешрогнlis, BiДCYTHic~ь обох 
ВllСНОВПХ ПОЛОВIlН полІв зору; 

отсутсгвие обеих височныx ПОЛО
вин полей зрения. 

llсшіагthгоsіs, is, (., напіврухливе 
зчленування; полуподвшнное со

членение. 

Пешіntгорllіа,· ае, f., однобічна атро
фія; односторонню') атрофия. 

Нешіаzуgоs (гр.), напівнепа'рний, наз
ва вени, що йде ВЗДОI:ІI« ліооі сто
рони хребта; полунепарны�,' на
звание вень), идущей вдоль левой 
СТОГОНЬІ ПОЗDоночнина. 

ІІеmісЬогеа, ае, {., хорея половшШ 
11ла; хорея ПОЛОВИНЬІ тела. 

lIсшісгапіа, ае, с., біль у половині 
голош! (мігрень); боль в половине 
ГОЛОВЬІ (Мlfгрень). 

IIemidecussatio, onis, с., півперехре-
стя; 1І0луперенресг.. . 

]І ешіgапgliоп, і, П., I1lвгангШЙ; по-
луганглиЙ. .' _ 

lIешіhуdгоsїs, is, с., піТЛПВІСТЬ ОДНlЄ~l 
ПОЛОLНІНИ тіла; ПОТЛl1UCJсть ОДНОН 
поJJoвI1ны�. тела. . _ 

1І.сшіш),осl(іПIIS, і, т., сіп;шня O~HHa 
ПОЛОВИНIl ті.па, особливо l1lСЛЯ 

12-:14. 

переЛНl-іУ; подергпmшпе одноі1 сто
РОНЬІ тела, особенно после IІс"уга. 

Пешіпсрhгссtошіа, ае, с., оперативне 
впдалення ПОЛОВИНlI llі;НЮRОllО
дібної НllрІШ, напр. при її тубер
нульозі ~ ОІ1ераТ\ІІзное удаление 
ПОЛОВІІНЬІ подновообраЗlJоti 1І0ЧЮІ, 
нанр. при ее тубеРК'улезе. 

Пешіоріа, ае, f. Д1ll3. Hemjan()psia. 
Нешіорlсus, а, пm, напівсліlші1; по

луслепоЙ. 
llешірагапасstl1еsіа, ае, с., анестезія 

нижньої половини однієї 'частини 
ТІла; анестезия Iшшнеі1 ПОЛОВИНЬІ 
ОДНОІ1 части тела. 

Нешірагсsіs, is, с., рухова нволість, 
слабість половини тіла; ДВllгатель
ная слабость ПОЛОВlIНЬІ тела. 

Псшіраt))оsіs, is, с., захворювання 
однієї ПОЛОВИНІ! тіла; заболева
Нllе одной ПОЛОІ:ІШІЬІ телз

Пешірlеgіа, ае, і., пара.[.lіч однієї 
ПОЛОDlIШІ тіла; параЛlIЧ одной НО-
ЛОВИНЬІ тел<\. . 

П. a1ternans, перехреСНlIЙ параліч, 
параліч лицевого і відвідного 
нерва на ОДlіОМУ боці і нінцівон 
на другому; переl\рестныI1 пара
лич, паралич лицевого 11 отводя

щего нерва на одной стороне 11 

конечностей на другой. 
Пешіргоsорорlеgіа, ае, і., однобічний 

параліч обличчя; односторонний 
па ралич лица. 

lIсшіsраsш·us, і, т., однобічна судо
рога; одностороннля судорога. 

ІІешіsрhаега, ае, f., півнуля; полу

шарие. 

ІІешіsрtl3.егІсus, а, шn, півнуллстий; 
полу ша ровидн'ы� •. 

Нешіsрhуgшіа, ае, с., стан серия, 
при якому ЧІІСЛО його скороч~~ь 
вдвоє перевищує число удч 18 
пульсу; СОСТОННllе сердца, при 

KOTOPO~I ЧІІСЛО его СОКfJащений 
вдвое l1реВОСХОДl1Т ЧllСЛО ударов 

пульса. . 
Псшіsуuс(! ре, es, С., llащонеПРIlТО~I-

ність; 1I0луоб~IОРОН. 
Нешіsупdгі.:lllUШ, і, П., явища ПрІJ 

однобіЧllО\IУ ypaa~eHHi СIIlШНОГО 
мозку; ЯВJlеllИП 11 ри ОДНОGТОРОН

lle~1 по Р(1іl"~ШШ СІШННОГО мозга. 
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Hcmisystolia, ае. І., періол:ичне СНО
рочеюlЯ однієї половини серия; 
периодическое сокращенпе одной 
ПОЛОВИНЬІ сердиа. 

Нсраг, atis, п., пе'lінка;_ печень. 
Н. moschatiforme atroph 1 сшn, атро

фічна мусиатна печінка; атро
фичеСI{ая муснатная печень . 

. Repatalgia, ае, І., печіниовийбіль; 
. : печеночная соль. 
Пераtагgіа, ае, і., недостатність 8не

шкоджуючої функиії печінки вна
с,лідок її захвоr:ювання або нере
родження ; недостаточность 06ез
nреживающей функиии пече ни 
вследствие ее заболевания или 

перерождения. 

Псраtесtоmіа, ае, С., оперативне ви
далення печінки; оперативное уда
ление лечени. 

Пераtісоduоdепоstоmіа, ае, С., опера
ція утворення анастомозу мі)к 
печішювою [ІРОТОКОІО та дванадця
тилалою КИШНОІО; онерация обра-' 
80ваНІІЯ соустья между Ін~ченоч

НЬІМ IIPOTOHO~ ~ двенадцативвр

СТНОЙ ЮІШКОЙ. 
HepflticogastfJ8tomia, ае, С., операція 

утворення анастомозу між ·llеч.lН
иовою протокою та шлунком; 

операция обра;ювания соустья 
между печеночнь!м лротоком и 

желудком. 

Пераtісvіugul aris, е, печіниовоярем
НИЙ; неченоч.нояремны� •. 

Перзtісоггhарhіа, ае,С., 8аШІ1вання 
Нt:чіНИОI:ЮJ II РОТОКИ ; 8ашнвание 
печено'lНОГО протока. 

Пераtісutоmіа, ае, С., гепатикотоміп, 
lюз/,їаУВёlНIІЯ lІ~чін/{овоі щ.юГОl'iи; 
геJJатинотомия, р<1ссечение IlЄЧt3-

ночного ПРОТОІ{а. 

Пераt1сus, а, uш, печіниовий; пе-1е
НОЧНЬІЙ. 

ПеРJ.tіsаtіо, ошs, С., гепатизаиіп, 
СllеЧіш,ування; гепатизация, OHt!
ченение. 

Bcp.l.Iltis, IdIs, С., аапалення печін
КИ: воспаление лечеии. 

l:t. ЇІ t.'rstitialis, інтерстиціальний 
Г~IIC1 ПІТ, цироа lІеЧІНКlf: интер

СТИЦИClльнЬ!і1 rl:1Jатиr, цироз ll~
ч~ни. 

Hepatocele, es, (., печіНИОВ:t грижа, 
що містить печінну або частину 
її; печеночная ГРЬІжа, содержа
щая печень' или часть ее. 

Нер~ttосhоlащ;іоduоdепоstоmіа, ае, f., 
Оllерація утворення анастомозу 
між жовчною протокою і дванад
цятипалою иишкою; операция об
разования анастомоза между 

жеЛЧНІ)ІМ протоном и двенадцаТIІ

перстной кишкой. 
НеІ) \tocllolangiogastrostomia, ае, f., 

uлерація утворення анастомоау 
між жовчною протокою і ШЛУННОМ; 
операиия образования анастомо
за между жеЛЧНЬІМ протоиом и 

желудком. 

Hepltocrinum, І, П., гепатоирин, ор-
ганонрепарат печінии; гепато-
ирин, органопрепарат печени. 

Нер \toduoden~lis, е, печінководванац
цятилClЛИЙ; леченочнодвеllадцати
перстны� •. 

Нер l.todynia, ае, С., біль в ділянці 
llечінки: боль в области печени. 

Н. sinistrJ., особливий симптомоком
пленс захворювання тільки лівої 
чаСТI\И печінки: осоБЬІіі симптомо
ио.\шлекс ааболевания тольио ле
вой доли печ~ни. 

Пер \tog-astr]cum, і, п. (1іgзmепtuт), 
lІе',інновошлуннова зв 'яака, ма
ЛИЙ' сальник (omentum rninus);' 
пе',еНО'lНожелудочная связка, ма

лы� са.1!.ЬНИК (оmеlltшп minus). 
НеІ) tto;astr і cus, 8, uш, печінново-

ШЛУННОВИЙ; печеночножелудоч-
НЬІЙ. 

Нер \tolenticul aris, е (d 'ge~erati?), 
ураження мозкових ядер 1 11ечlН

ИІІ: СЛ1б"ість, судорога, висна
ження (хвороба Уїлсона); пора
жение МОЗГОВЬІХ ядер и печенн: 

слзбость, судорога, истощение (бо
лезнь Уилсона). 

Нер \toHthi::isis, is, С., печіННОві на
мені; II.Jч~ночны�e намни. 

Нер \tologia, ае, С., наУНа "ро печінку 
та їі хвороби; наука о печени и 
ее болезнях. 

Пер \.toncus, і, т., опух печінни; 
uпухоль печени. 

ПеР.ltuперhгіtіs, t]dis, І., тяжна тоо-
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ТЯНИЦЯ внаслідон запалення пе
чінни та НИРОК; тяжелая желтуха 
в результате воспалення печеllИ 

ипочек. 

IIepatopexla, ~e, {., операція прпшп
вання печІНКИ; операция приши

вания печени. 

Hepatopllyma, atis, Л., опух печінни; 
опухоль печени. 

Hepatoptosis, is, С., опущення печін
ни ; опущенпе печени. 

Пераtогешіlis, е, печінновонирновий; 
печеночllопочечны •. 

Hepatorrhaphia, ае, {., вашивання 
рани печінни, УІЧ::іплення рухо
мої печінни або рухомої чаСТІШ 
її швом; зашивапие раНЬІ печени, 
унрепление подвижной печени или 
подвижной доли ее ШВОМ. 

Пераtоггhёхіs, ів, {., розрив печінки; 
разрьІВ печени. 

Hepatotherapia, ае, {., гепатотерапія ; 
гепатотерапия. 

Hepatotoxaemia, ае, {., гепатотонсе
мія, отруєння нрові при порушен·
ні фуннціі печ інни ; гепатотон
семи я, отр~вление крови при на
рушении фуннции печени. 

ПеtЬа, ае, і., трава; трава. 
НесЬасеuв, а, um, трав 'ЛНl1СТИЙ; тра

ВЯНИСТЬІй. 
Heгbiy~гa, огиш, л. рІ. (апіта1іа), 

травоїдні (тварини); т~аБОЯДНЬІе 

(животныI).. . 
Пегеdаtахіа, ае, І .• сімейна атаНСІЯ; 

семейная атаксия. 

IIereditarius, ї, т., спадновий; на
следствеННЬІЙ. 

Hered"] t3.S, atis, {., спадновість; на-
следственность. ~ 

Heredodegeneratio sp3.stica, спиналь
ний спастичнИЙ параліч; спиналь
НЬІЙ спастичесний паралич. 

He~~dosyph] !ів, is, {., сп':дНОВИЙ си
фіЛІС; наследственньш сифилис. 

Hermapllroditismus, і, т., гермафро
дитизм, двостатевість, наявність 
деяких властивостей та ознан обох 
статей; гермафродитизм, двупо
лость, наличие неКОТОРЬІХ СВОЙСТВ 
и признанов обоих полов. 

Пегmnрhгоdltus, і, т., гермафродит, 

• 

двостатевий; гермафродит, дву
ПОЛЬІЙ. 

Hermetlcus, а, ош, герметичний, 30-
всім за~lНнений; геР~lетичесю:Й. 
совершенно заМКНУГЬІЙ. . 

Негп!а, ае, С., _ грижа; грыIа •. 
Н. (1laphragmat1 са, п РОХОДіКСННЯ ну

трощів через дефенти діафрагми; 
ПРОХОїІщеНl1е внутренностей череа 
дефентьі в дпафрагме. 

Н. femoralis, стегнова грижа; бедрен
ная ГРЬІжа. 

Н. іпgulпїПіs, пахвпнна грижа; па
ховая ГРЬJжа. 

Н. labicilis lllаіог, грижа нелиних 
СОРОJ\lітних губ; грыlаa больших 
сраМ!,ЬІХ губ. -

п. оуагlса inguin~lis, пахвиннояєч
нинова грижа; паХОIЗОЯl1ЧНИl\овая 

грыIа •. 
Н. utcri, ггшка матки; грьш<а матки. 
Н. иНгі fешогаlis, стсгнова грижа 

матни; бедренная грыlаa матки. 

п. utcri inguillalis, пахвпнна грижа 
матки; паховал грь:жа матни. 

п. utcri isclliadlca, сіднична грижа 
мат ни ; ссдалищная ГРЬІїІ\а матки. 

Н. utcri obturatoria, затульн.а грижа 
матки; запирательная грь:жа матки. 

Hernialis, е, грижовий; грыlевой •. 
Hernioentcrotomia, ае, с., РОЗІ із гри

жі З РОЗСl!\аННЯМ кишки або ви
даленням часТІІНИ її; грыlесече-

. ние со ВСНРЬІТием кишки или уда-
ление части ее. 

Herniograpllia, ае, і., ошю грижі; 
описание грь'жи. 

Herniologia, ае, f., вчення Проrрижі; 
учение о ГРЬJжах. 

lIerniorrhaphia, ае, f., sашивання 
грижі; зашивание ГРЬІЖИ. 

Негпіоtоmіn, ае, f., розтин грижі; 
ГРl>Іжесечение. 

Her()inum, і, п., геро:п; героин. 
Пегреs, ctiS, т., пухпрчастий лишай; 

ПУЗЬІрчаТЬІЙ лишай. 
Н. circinatus, Вl1СIШ пухпрців, що 

розташовуються КОЛОDИДНО; Bы. 

СЬІПЬ ПУЗЬІРЬНОВ, раСIlолагающих· 

ся в виде нругов. 

Н. facialis, пухирчастий лишай на 
обличчі; пу;:1ьlрчатыйй лишай на 

лице • 
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П. fel)fllis, пухнрчаСТIІЙ лишай, що 
Вlfllинає ПрIl деяних гарячнових 

захворюваннях; ПУ3ЬІрчаТЬІЙ ли

шай, ПОЯВЛПЮЩІІІЇСЯ при неното
РЬІХ ЛllхораДОЧНЬІХ заболеН::IІНЯХ. 

Н. gспitіПіs s. progcllitJlis, пухир
частий лишай на статевих органах; 
ПУЗЬІрчаТЬІЙ лишай на ПОЛОВЬІХ 
органах. . 

П. gestationis, поліморфний висип, 
що вининає під час вагітності або 
слідом за родами; полиморфная 
ВЬІСЬІПЬ, попвляющаяся во время 

беременности или вслед за ро-
. дами. 

П. lаЬі Jlis, пухирчастий лишай в 
нутах рота; пузычатьІйй лишай 
у углов рта. 

Н. tondcns s. tопsuг::шs, стригучий 
лишай; стригущий лишай. 

Н. zoster, оперізуючи й, ПОЯСНИЙ ли
. шай; ОПОЯСЬІВающий, IlОПСНОЙ ли

шай. 

ПегреtlСUS, а, пт, герпеТІІ'lНИЙ, ли
шайний; герпеТlIчесний, лишай
НЬІЙ. 

I1erpetiformis, е, герпетиформний, 
схожий 3 лишаєм; герпетифорr.l
НЬІЙ, СХОДНЬІЙ С лишаем. 

Пегреtоlоgіа, ае, f, герпетологія; 
геРl1етология. 

Пегреtоmі)паs, adis, і., вид трипано
зом з двома джгутинами ; вид 

трипаНОЗО~1 с двумя жгутинами. 

Пеtаега, ае, r., гетера, повія; гетера, 
проститутна. 

Hctcro- (в скл. словах), інакше, дру
гий, подніЙНИl1; иначе (Ішано-), 
второй, дв~йной. 

Пеtегоаg~lнtіl)іI)ШП, ї, П., гетероа
глютинін ; гетероаглютинин. 

Hcteroctlronia, ае, f., вининнення 
(тканини) в невідповідний час, 
Dозникновение (тнани) в несоот
ветственное вреі\IЯ. 

Пеtегосllуlіа, ае, С., мінливий снлад 
шлуннового сону; меНПЮЩИ{lСЯ 

состав желудочного сона. 

Пеtсг()(lопtнs, а, НШ, з f)їзнорі;:ЩИі\Ш 
зуба~lІІ; с разнородныlшІ� :зубаr.ш. 

lleterodystropJlia, ае, f., ДlІстрофія 
внаслідок чужорідної Їжі (напр., 
у не~IОВЛЯТ пра ШТУЧНОМУ .. соду-

ванні) ;ДIIСТРОфпп вследствие чуше
РОДНОЙ ПIlЩИ (напр'., у ГРУДНЬІХ 
детей прп иснусств.енном питании). 

llеtегоёснs, і, т., паразит, що живе 
в ОДНОГО хазяїна в одному поно
лівні та в іншого хазпїна в дру
ГОI\1У; параЗIlТ, ШИВУЩИЙ у одного 
ХОЗЯlIна в OДl-IOM понолеюІИ и у 

ДРУГОГО ХОЗПlша в ДРУГОМ. " 
lleter()~i"nes, is, рїзногіл.ниЙ, чужо

рідний; раЗНОРОДНЬІЙ, чужерод
НЬІЙ. 

ПеtегоgеП(іsіs, is, і., гетерогенез, не
звї1чаllНИlI спосіб вининнення, ге
терогенез, неоБыlньlйй способ воз
никновения. 

Пеtегоlаliа, ае, ['" ,неправильна мова, 
ВЖl1вання не тих сдів. яні хоче 
виснаа8ТИ хворий; нелравильная 

речь, употребление не тех слов, 
КОТОРЬІе хо"ет вы�назатьь боль ной. 

Heterologia, ае, f., розuитои незви
чаїШИі\1 засоБОl\I, раsвитие неоБыl-
НЬІМ способом. 

IIeterolysis, is, [., розил:щання тка
нин С\ід впливом речовин, що ви
нинають в інших органах або 
нлітинах; растворение тнаней под 
влиянием веществ. вознинающих 

в других органах или нле.тнах. 

Пеtегошеtгіа, ае, f., утворення опуху 
внаслідок ніль"існого відхилення 
від норми в рості тнанини ~ обра-
80вание опухоли вследствие но

личеств.енного отклонения от НОР

МЬІ В росте тиани. 

Неtегошеtгоріа, ае, f., гетерометро
лія, різt!а рефраиція; гетероме
тропия, различная рефракция. 

Пеtегоmогрl1US, а, UШ, рїзноформ
ний; разнофорl\lенны� •. 

Неtегопушus, а, uш, різнойменний; 
разнои меIlНЬІЙ. 

IIeteroplaSia, ае, і., розвитон опуху 
певного типу на тнаНl1ні ЇЕШОГО 
типу; развитие опухоли ИЗJJEСТ

ного пша на Тl"aHlI иного нша. 

ПеtегорlаStJса, ае, с., пеf (садна 'Уна
ниви від тварини іllШОГО году 
та n пду; пересадна т пан и от жи
ВОТІІОГО другого рода и вида. 

IIeter()t()pia~ ае, f.. ВННИЮІ еIlНЯ {тна
ШІІІІІ} Шl не;:ЩllчаІ1ному місці; воз-:-
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IIIШIJОВСIJІІе (ТІШНВ) на неОUЬІЧ
НОМ месте. 

ІІсtсгоtгаПSfUSіо, ОПlS, І., гетеро
трансфузія ; гстсротраНСФУ311Л. 

ПсtсгоtгаП~І11апtаtіо, Ol1is, r., гстеро
траНСllлантація; гстеротраНС[Jлан
тация. 

IIeterovaccIna, ас, С., гетероваНЦІІна; 
гетеровакuина. ' 

Нех (гр.), шість; шесть. 
НехешНшп, і, п., геl-;сенал, нарко

тична речовина; генсенал, Ha~HO
тичеСІ .. 'ое вещество. 

Hiatus, us, т., хід, отвір, щілина; 
ХОД, отверстие, шель. 

Н. aortlcus, аортальний отвір; аор
тальное отверстие. 

Н. gellit.~lis, статева щілина; поло
вая шель. 

п. oesopl1ageus, стравохідниfi отвір; 
пищеВОДное отверстие. 

Н. rect~lis, ПРЛМОЮІШl-\ова щілина; 
ПРЯМОЮlшечная щель. 

Н. tendineus, сухожилнова щілина; 
сухожильна я щель. 

Hibernatio, опіз, І., 8И1\10ва спллчна 
деяних тварин; 311l\1НЯЯ спячна 

HeHOTopblX ЖИВОТНЬІХ. 

Ніс, Ьаес, Ьос, цей, ця, це; зтот, 
зта, зто. 

HiemJ1is, е, зимовий; 8ИМНИЙ. 
IIieralgia, ае, І., біль у нрижах; 

боль в нрестце. 
Ніеrошапіа, ас, І., релігійне боже

вілля; религиозное помешатель
ство. 

lІі<>'ЬтогІнз, t1dis, І., гайморит, за-
~ -. 
палення ГаfН,ЮРОВОl порожнини, 
гайморит, воспаление Гайморо
вой полости. 

Нilагіз е, веселий; веселЬІЙ. 
lIilarlt~s, atis, І., веселість; весе

лость. 

�-ІіІиз, і, т., вирізна, BOPOT~, заглиб: 
лене місце на поверхНІ органу, 
выIезка,. ворота, углубленное ме
сто на поверхности органа. 

11. оуагіі, вирізна, ворота яєчнина; 

выIезна,, ворота яичнина. 

Hippantbropia, ае, r., маячення хво
jJoгo про перетворення в ноня; 

бред больного о превращении в 
лошадь. 

181 Піstоgспсs 

Пі!Jр()сnmрпs, і, т., 1) 1\10rсьнИlї 1<0-
НІШ, 2) АШ,lОlІЇЇв r іг у головному 
мозку (comu АШШОllіs); 1) мор
Сlюl1 l\Овен, 2) ЛММОllllев рог в 
ГОЛО13110ill !\tOзгу (cornu Ашшопіs). 

Ні рр !)S га t ~ CiJS, а, uш, Гіllпонратів; 
ГИППОІ-;ратов. , 

Ilipptls, і, т., 1) нінь, 2) НЛОІІЇqпа 
СIlаЗillа і ДРllіІ>ання радуншої 060-
лон ни; 1) лошадь, 2) I\лОВИЧССНИЙ 
спаЗ!\1 и дрожаНllе раДУЖIІОlї ~БО
лочни. 

Пігсіsшus, і, т., хараrіТСРIlиl1 запах 
в паХВОl3ій ЯillUі; ха paHTcpHыі 
запах в 110юІы�ечнойй ямне. 

ПіГСLlS, і, т., нозел; нозел. 
Hirsut.ies, ёі, r., наДЛlірне обростання 

волоссям; чрезмерное обраста-
ние волосами. 

IIirsutismus. і, т., передчасний роз
витон тіла з розладом статевої 
сфери, гладністю, надr-lірною во
лосатістю; вреждевг-еменное. раз
.витие тела с расстройством поло-

вой сферw, тучностью, чрезмер
ной волосатостью. 

Пігsutus, а, иm, волохатий; МОХ
наТЬІЙ. 

Hirudo, ]'піз, І., п'явна; пиявна. 
п. mеfliсіп~Шs, лінарсьна п'явка; ле

чебная пиявка. 
Н. оfПсіп~lis, аптечна п 'явна; аптеч-' 

ная пиявна. 

Н. sanguisuga, НрОІ30сисна п'явна; 
~ровососная пиявна. 

HisP1dus, а, ню, шершавий; шерша
ВЬІЙ. 

Піstnmlпum, і, П., гістамін; гвста
мин. 

Histio-, histo- (в снл. словах), тна
нинний; тнаневоЙ. 

ПіstіоgеП(іsіs, із, і., гістіогенез, роз
витон тнанин, а танож пере~о

дження їх і утворення опухш; 
ГИСТlIогенез, раЗІ3lJтие тнаней, а 
также переРОНlдение их и Образо
вание опухолей. 

lІіstiОldпm, і, П., новоутпір за типом 
однієї БУ;J:ь-яноі тнаllИНИ; ново
образоваНІІе по типу одной какой
либо тнани. 

Ніstоgёпеs, iS, тнаНИНШІЙ; тнаневоЙ. 
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Histologia, ае, r., вчення про тнашr-
ни; учеНІІе о ТІ-ШНЯХ. 

Histolysis, ів, f., гістоліз; гистолиз. 
Піstоs (гр.), тнаНІша; тнань. 
1l010саіпum, і, п., голошlїН; голонаин. 
Holoracl1isclll sis, is, f., природжене 

розщеплення всього хребта; вро
жденное расщепление всего позво

ночнина. 

Ношісіdіum, і, п., вбивство людини; 
убийство человена. 

Ношо, lпів, т., ЛЮТТ,ина; ч~ловен. 
Поmоdупашіа, ае, f., однанова сила; 

одинановая сила. 

Homoeopathia, ае, f., лінування міні
мальними дозами ліІ,ів, яні у ве
линих дозах ВИНЛllнаІОТЬ симп

томи, подібні до симптомів даної 
хвороби (протилежність алопа
тії); лечение минимаЛЬНЬІМИ до
зами ленарств, НОТОРЬІе в больших 
дозах вwзwвают явлення, подоб
ныIe симптомам данного заболе
вания (противоположность алло
патии). 

Пошоеорlаsіа, ае, f., гомеопластич
ний новоутвір; гомеопластичесное 
новосБJазование. 

Homogcnes, is, ГО1\югенний, однорід
ний; гомогеННЬІЙ, одноr:ОДНЬІЙ. 

ПошоlаtеГdlis, е, належниЙ до тієї ж 
половини тіла; П~l1надлежащий 
той же половпне тела. 

Поmоlоgіа, ае, і., схожість; сход
ство. 

Ношоlс.gU9, 8, uш, гомологічний; 
ГОМОЛОГИЧНЬІЙ. 

ПОШQпуmU8, а, иm, одной.менниЙ; 
одноименны� Й. 

Ноmоsехuаlisшus, і, т. s. Ношоsехu
n1ltn8, atis, [., ненормальний ста
тевий потяг до індивіда своєї 
статі; ненормальное 1l0ловое вле
чение н особе своего пола. 

Honor, огів, т., честь; честь. 
Hora, ае,_ f., ГОДI'lна; час. 
Погае ипіив spatio, за годину; через 

час. 

Погdеоlum, і, п. =Погdешп, і, п., 
ячмінь; ЯЧ~lень. 

Погіzосагdіа, ае, f., ГОРlІзонтальне 
положення сс рця; горизонталь

ное 1l0дожеШlе сердца. 

Погіzопtнlis, е, горизонтальний; го
риз0нтальны� •. 

Погmоgепсsіs, ів, f., утворення гор-
монів; образование гормонов. 

Н огmопаl, гормонал; гормонал. 
Ногmопе, ев, С., гормон; гормон. 
Ногmопиm, і, п., гормон, збуднин, 

діюч] основа, що виділяється 
органами внутрішньої сенреції у 
кров; гормон, возбудитель, дей
ствующее начало, ВЬІДеляемое ор

ганами внутренней сенреЦllИ в 

НРОВЬ. 

Horripilatio, опів, С., дпв. Cutis an
serina. 

Ноггог, огів, Ш., здригання; содрога
ние. 

Hospitium, і, n., притулок, лікарня, 
санатоr-ій, будинок ві;:І;ПОЧИНКУ; 
ПрИІОт, больница, санаТОрИl1, дом 
отды�а •. 

Ниmапив, а, иС1, ЛЮДСЬЮlfi; чело
вечесниЙ. 

ІІuшесtаtiо, onis, С., відволожуван
ня, відволоження; увлажнение. 

НиmегЛіа, е, плечовий; плечевоЙ. 
Ниmргиа, і, т., плече, плечова кі

стна; плечо, плечевая кость. 

Humidltas, atis, С., ВОЛОІість; влат
ность. 

Humldus, а, UШ, вологий, Богниіі; 
влажны�,' сыlой •. 

Пuтїlis, е, низьний; низкий. 
Humor, огіа, т., волога; влага. 
Humoralis, е, гуморальний, що нале-

жить до ріднни Й виникає з во
логи; гумораЛЬНЬІЙ, ОТНОСЯЩИЙ
ся и жидиости и п роисходящий 
из влаги. 

Пumulus lириlив, і, 111., хміль; ХМЕ'ль. 
Нишus, ї, f., земля, грунт, земля, 

почва. 

НуаІіп osis, ів, {., гіаліноз, вид пере
родження тнанин; ГИаЛИВОВ, вид 

перегождеНllЯ тианеЙ. 
Пуаliпоsus, а, uш, гіаліновий; гиа

лl1новыl •. 
Пуаlіпum, і, п., гіалін; гиалин. 
llуаlіпuя, n, UШ, гіаліНОВlIЙ, Сl-\ЛОВИД

НlІЙ' гшI.лlIновыl,. стенловІIдны� •. 
ПуаІ1tіs, tidis, С., запалення скло

DИllНО го ті.ла; воспаленне сте~ла· 
видного тела. 
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Нуаlоідеи8, 3, иm, силовидний; 
стеиловидны� •. 

Hyaloi(.Iltis, tldis, С., запалення обо
лоюш СНЛОВltдного тіла; воспа
ление оболочни стенловидного те
ла. 

Hyalophagia, ае, І., поїдання сила 
при icter-іі у вагітних; поеда
ние стенла при истерии у бере
менны� •. 

Hybridatio, ооі8, І., схрещування; 
снрещивание. 

НУЬГІдиз, а, um, гібридний; гиб
РИДНЬІЙ. 

НуЬгІдиз, і, т., гібрид, продукт 
схрещування, понруч; гибрид, 

, I~} ?дук.! . снрещивания, ублюдон. 
ПуdаtlS, t1dIS, С., водяний пухир; 

водяной ПУЗЬІрЬ. 
Hydor, atis, П., вода; вода. 
;НуdгзdеНltіs, tIdis, С., запалення по

тових залоз; воспаление потовмх 
желез. 

Пуdгаеmіа, ае, С., розрідження нрові; 
ра3ію~жение нрови. 

Hydraemicus, 3, иm, гідремічний; 
гидремическиЙ. 

Hydraeroperiton(a)eum, і, т., скуп
чення r-ідини Й газу в черевній 
порожнині; скопление жидности 
и газа в брюшной полости. 

НуdГ3g'оgз, огиm, п. ~l. (remedia), 
водоrінні засоби; водогоннме сред
ства. 

Нуdгзmпіоп, і, П., надмірне скупчен
ня навнолоплідної r-ідини у вод
ній оболонці зародна; чрезмерное 
снопление ОIЮЛОПЛОДНОЙ жидно
СТИ В ВОДНОЙ оболочне зароды�а •. 

Hydrargyria, ае, С., шнірний висип 
після ртутних втирань; НОіКная 
сьіпь после ртутны�х втираниЙ. 

HYdrargyricus, 3, uш, ртутний; ртут
НЬІЙ. 

Hydrargyrosis, і8, І., отруєння ртут-
тю; отравление ртутью. 

llydrargyrum, і, П., ртуть; ртуть. 
Н. Ьісll1~гаtuш, сулема; сулема. 
Н. Ьііоdаtuш, ртуть lI-йодид; дву-

1I0дистая ртуть. 

Н. cllloratum s. Саlитеl, ртуть-хло
рид або наломель; хлористая 
ртуть или иаломель. 

П. oxydiLtum fliLvпm, жовта Оі\СИДО
вана ртуть; желтая ОКСИДIIРО
ванн~я ртуть. 

П. o:xydatum гиЬгиm, червона онси
дована ртуть; нрасная ОI\СИдиро_ 
ванная ртуть. . 

Н. ргоесірі tatum аlЬиm, біла осаджена 
ртуть; _белая осажденная ртуть. 

Н. salicyl1cum, саліцилова ртуть; 
салициловая ртуть. 

Пуdгагthгоsіs" із, І., водлнна суг
лоба; водянна сустава. 

Hydras, atis, І., водний онис; воднал 
ОЮІСЬ. 

Пуdrа&tlпum, і, П., гідрастин; гидра
стин. 

Hydratus, а, ит, водний, БОДЯНИЙ; 
ВОДНЬІЙ, водяноЙ. 

HydrauIIcus, а, иm, гідравлічний; 
гидравличесниЙ. 

Пуdгіаtгіа, ае, f., лінування водою; 
лечение водою. 

ПуdгІсus, а, tlш, водяний; БОДЯНОЙ. 
ІІуdгосагЬопіsшus, і, ш., отруєння 

вугленислотою; отравление угле

ЮІСЛОТОЙ. 

Hydrocardia, ае, f., водянна серця; 
Dодянна сердца. 

Нудгосёlе, ез, С., водянна яєчна, БО
дяна грижа; водянна Яl1чна, БО

дяная грь жа. 

Нуdгосерhаliз, ае, І., Dодяниа I'G
лови; водянна голов~. 

НудгосерЬаlосёlе, ез, С., мознова гри
жа, що містить СПИНlIОМОЗНОВJ 
рідину; мозговая грыlа,t содер
жащая СПI1ННОМОЗГОВУЮ жидность. 

Hydroc('phaloldum, ї, П., місцева во
дянна мозну; местная водяниа 

1\10зга. 

Нуdгос('рhЮus, і, т., водянна голови; 
ВОДННJ-Ш ГОЛОВЬІ. 

Н. idiopath-;cus, ідіопатична гідроце
фалія; ИДllопатичесная гидроце
фалия. _ 

Hydroclllort cus, а, uш, хлористовод
невий, солянонислий; _ хлористо
DОДОРОДНЬ1Й, СОЛЯНОНИСЛblЙ. 

HydrocolpJrele, ез, С., водянна піхви; 
водянка влагалища. 

. Нуdгосуапіsшus, і, т., отрусння си
нильною нислотою; отранлеНllе 

синильной нислотой. 
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ПуdгоdуsІ,іпёsіs, is, {., порушеннп 
ВСllсаllНЯ ВОДІІ в ШЛУННОВОЮІШІЮ

вому І-\аналї та даль!l.!ОГО її про
су ІЗашlЯ; ll:lрушеНІІе всасьшания 

ВОДЬІ в ЖСЛУДОЧIІОЮlшечном ка

нале ІІ дальнейшего ее п родви

жения. 

ПуJгоgСl1іпт, і, п., водень; водород. 
11. p~ri)xyd~tUII1 шсdісішіlе, водень

пеr ОhСИД; переиись водорода. 

Н. Slllf1l6іtпm, водень-сульфід, сір-
:новодень; сернистыl1 водород, 
сероводород. 

Hydrolysis, is, f., гідроліз; гидролиз. 
Нуdгошапіа, ae,f., гідроманія, схиль

ність до самогубства через YTOll

лення; гндромания, нанлонность 

:н самоубшlству посредством утоп:

ления. 

Пуdгошепіllgосёlе, es, f., випадання 
оболонок головного й Сl1ИННОГО 

~I03HY; ВЬІпадеЮІе оболочек голОв
ного и спинного мозга. 

ПуJГJшrtга, ае, f., сиупчення рідини 
в матці; снопление ЖИДКОСТИ в 
матне. 

Пуdг;)тr'tгнш, і, п., прилад дЛЯ ВИ
l\Iif ювання вологості повітря; ПРИ
бор для измерения влажности 
воздуха. 

НуdгоП'рll5.Інs, і, т., водяний опух 
пупка; водлная опухоль пупка. 

ПуdгоrnусІосе Іе, es, f., спинномоз
нова грижа (п ри spina bifida); 
спинномозговая грыlаa (при spi
па biflda). 

Пуdгоmуrlнs, і, т., надмірне скуи
чення рідини в центральному ка
налі; чрезмерное скоплеНllе жид
КОСТИ в центральном канале. 

ПуdгопеР!lгоsіs, is, ВОДЯНl-Ш ниркових 
мисон; водянна почечны�x лоханок. 

ПуdгосрJlї:'ГОП, і, п., водянка ЯЄЧІШ
на; водянка яичнина. 

Hydrc patllia, ае, С. s. Hydrothera
ріа, ае, С., лінування водою; ле
чение водой. 

IIydrrpathlcHs, а, UШ, водолінуваль
ни іІ; водолечеБны� •. 

Hydrupericardium, і, п., гідропери
Ha~д, водянна осердя; гидропе

ринард, водянна сердечной со

РОЧКИ. 

п уdгоsугіпgошуеІ іа 

ПуdгорltТlllS, а, НЮ, DС:\ІОНТУЮЧІІЙ 
воду; псасьшаЮЩlIit воду. 

Hydrop11obia, ае, (., гідрофобія, водо
БОНЗIlЬ, соба ЧIIЙ СІ-\аз; ГllдрофоБIl'R~ 
водобоязнь, собачье бешенство. 

Hytlropht<illllUS, і, т., гідрофтаЛМf, 
водлнна она; гидрофтальм, во
ДЯНfШ глаза. 

~Iydroplca, огшп, Ц. рІ. (remedia), 
ДІІВ. ЛАп tllYtlrop1ca. 

ІІуdгорlспs, а, ПШ, DОДЯННОВ,ИЙ; водя
НОЧНЬІЙ. 

Нуdгорlепгltіs, tI <1is, {., C�-\упчеН~R 
ріДІІНИ в плеврі;' сноплеНllе жид
кости в плевре. 

Пу(Ігорпеuтоtllогах, acis, т., скуп
. ченнп повітря та рідини в грудній 

порожнині; снопление воздуха и 
жидкости в гpYДHOlї полости. 

Hydrops,opis, т., водянна; водянка. 
Н. abtlol1l1Ilis, асцит, черевна водян

ка; асцит, брюшная ВОДПНЩ1: 
п. агtіспlбгuш іпtеГlllittспs, періоди

чна водянка суглобів; пеРНО)lиче
ская водяюш суставов. 

Hydropsia, ае, і., див. Hydrops. 
Нуdгоггlй"їсhіs, is, С., снупчення ріди

ни в спинному мозку; скоп ление 

жидности в спинном MQзry. 

Hydrorrll0ea, ае, і., 'водянисте від
ділення СЛИЗ0воі оболонки; водя
нистое отделение слизистой обо
лочки. 

Hydros, otis, т., піт; пот. 
Hydrosadenltis, tIdis, і., гідрозаденіт~ 

гидрозЗденит. 

Пуdгоsаlріпх, Ingis, і., скупчення 
рідини у Фаллопійовій трубі; 
снопление жидкости в Фаллопие
вой трубе. 

Hydroscllcocele, es, {., мошонкова 
грижа, що містить рідину; мошо
ночная грыlа,. содержащая жид

кость. 

Hydrosis, is, {., потіння; ПОТСНlIе. 
Нуdгоsугіпgошуеliа, ае, {., розтяг

нення цент раЛЬІІОГО наналу спин

ного мозну 3 утворенням НОРО,,"
нин, яні містять рідину; растяже
ние центрального канала спин .. 
ного мозга с образованием поло
стей, содержащлх жидкость. 
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Нуdгоt11сгарспt1спs, а, нт, водоліну
- вальний; водолечеБныl •. 

Н)-dгоtllіопасmіа, ас, f., ОТРУЄННЯ 
сірноводнеl\l; отраВЛСllllе серово
ДОРОДОМ. -

Нуdгоthіоппгіа, ас, {., виділення 
сірководню в сечі при ТЯЖКИХ 
циститах; вwделение сероводоро
да в моче при тяжеЛЬІХ ЦИСТИ
ТClХ. 

Hydrutllorax, асіа, т., грудна водян
на;_грудн~я водянка. 

Пуdгоtіtis, tidis, f., водянка серед
нього вуха; ВОДЯНl<а среднего уха. 

Нуdгоtушрііl1пm, і, П., водянка бара
банної порсжнини; водянка бара
баllВОЙ полости. 

ПуdгохуlаШІпum, і, П., гідроксила
мін; гидроксиламин. 

Hygiea, ае, f., міфічна богиня здо
ров 'я; мафпчесная богиня здо
ровья. 

I1ygie па, ае, С., гігієна, наука про 
oxop~)Нy здоров 'я; гигиена, наука 
об охране здоровья. 

Hygros (гр.), вологий; влаЖНЬJЙ. 
HygroscopTCUS, а, uш, гігроскопіч

ний, вбираючий вологу; гигро
Сl-юпичесний, ВПИТЬІВающий влагу. 

Пуlоmа, а tis, П., опух з зародкової 
мознової тканини; опухоль из за
РОДЬJIuевой мозговоl1 ткани. 

Нутеп, ('піа, т. s. lНстЬгапа, ае, С., 
s. ОггЬут_еп, спіа, {., s. ОггЬо
шёпіпх, ningis, f., гімен, дівоча 
перетинка, ~болонка, пліва; ги
мен, девствевная плева, оболочка, 
перепонка. 

п. аппиlагіа, кільцеподібний гімен; 
нольцеОбразньrй гимен. 

Н. cribriformis, решітчастий гiMeH~ 
решетооб разны�й гимен. 

Н. fiшЬгіаtus, бахромчатий гімен; 
баХГОl\lчатьrй гимен. 

Н. ІоЬііtпs, часточновий гімен; доль
чаТЬ1Й гимен. 

Н. semilunaris, півмісяцевий гімен; 
ПОЛУЛУННЬІЙ гимен. 

Н. septus, розділений -перегородною 
гімен; разделеННЬІЙ перегородкою 

гимен. 

НутепаІїа, е, що належить до гімена; 
относящийся к гимену. 
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Нушспо}fiріs <!ішіlllїtа, lапсеоlііtа, 
шuгіпа, папа, параЗIIПI, DllДа Ccsto
des, l~iДHO зустrі'шються У ЛЮДІІНИ; 
параЗI1ТЬІ ВlIда Ccsto(les, редно 
встрсчаются у человека. 

ІІушспорtегіsшus, і, т., заХJ30рюван
ня під yn,)'CY осоБJJlШIШ видом 
І-юмах із розряду lIушепорtсга 
(переПIllчастонrилі); заболевание 
от ук)'са осоБЬІr.1 видом шlсекомыlx 
ІІЗ разряда Пуmспорtсга (пере-

_ пончаТОКРЬJЛЬІе). 

ПУIl1~1l0гга рllіа, ас, f., зшивання діво
чої переТIІНКИ; СШl1ваНllе девствен
ной плеВЬІ. 

Нуо- (в скл. словах), що належить 
до під' язНlЮВОЇ кістки; ОТIІОСЯЩllЙ
СЯ к подоязы�нойй КОСТИ. 

Пуоglоssus, і, т. (musculus), під 'язи
новий 1\1 'яа; lloдоязыlнсJяя мы�ца •. 

Нуоіdеl:З, а, uш, піД'ЯЗИНОВlIЙ; ПОДо
ЯЗЬІЧНЬ'Й. 

ІІУОШ:llldіЬнlіїгіs, е, під 'ЯЗІІНОВОНИЖ-
. иьощелеповий; ПОД'ЬЯЗЬІЧНОНlІжне

челюстной. 

Нуорlшгупgенs, а, UШ, під'язиково
глотновий; подьязьl<Іноглоточный •. 

НуоsсуаШІПUШ, і, П., гіосціамін; 
гиосциамин. 

Нуоsсуашus піgга, блекота; белена. 
Нуоthугеоtошіа, ае, f., оперативне 

розрізування глотни; Оl1ератип
ное вскрwтие глотки. 

Нур- (в скл. словах), під, в грецьких 
складних словах - зменшення, 
НІІжче норми; под, в греческих 

СЛОЖНЬІХ словах - уr.tеньшение, 

ниже НОРМЬІ. 

Hypacidltas, atis, І. s. SubacidItas, 
atis, f., гіпацидитас, знижена 
нислотвість шлуннового СОКУ; ги

пацидитас, ПОШlженная кислот

ность желудо'IНОГО сока. 

Нураdгепаliпасшіа, ае, f., З~1еНl?ення 
нількості адреналіну в HPOВl.; по
НИіКение содеРіІ-\аНlIЯ адреналина 

в крови. 

Пураdг~паlisП1US, і, Ш., ЗНl1ження 
функції надниркових залоз; по
НllжеНlIе фУЮЩІІИ надпочеЧНИl-(ОВ. 

Hypaestllesia, ае, f., гіllестезія,. зни
жена Ч)'тливість; пш~стезия, по-
ниженная чувствительность. 
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Пураkusіs, is {., зниження слух~ 
внаслідон зменшеної збудливосТl 
слухового нерва; пони;,кение слу

ха вследствие ПОІІпженноt1 воз
будимости слухового нерва. 

нурfllы1іпоsіs,' is, f. s. НураlЬп
шо. is, is, f., недостатня ніль
хість білха в нрові; недостаточ
ное содержание белха в нрови. 

Hypal;(es)ia, ае, f , зншкення больо
вnї чутливості ~ пониженпе боле
вой ч)'встзитзльности. 

Hypaphrodisia, ае, і., знижена ста
тева збудливість; пониженная по
лоная позбудимость. 

HypartJrialis, е, щ') знаходиться під 
артерісю; находящийся под ар
териеЙ. 

Нур!'ріперhгіsшus, і, ш., зниження 
Фунхції наднирхових залuз; по
нижение ФУНІщии надпочечников. 

Нурег- в складних грець них словах 
означає: чер~з, над, зверх; в слож

НЬІХ греческих словах озна

чает: через, над, сверх. 
Hyperacantbosis, is, і., шнірна хво

роба з над:\1Їрним розростанням 
остистого шару шніри; ножная 
болезнь с чрезмеРНЬІМ разраста
нием Остистого слоя ножи. 

Hyperacidttas, atis, С. s. SHperacidI
tas, atis, С., гіперацидитас, над
мірна нислотність шлуннового со
ху; гиперацидитас, чрезмерная 

нислотность желудочного сона. 

Hyperacrsis, is, і., н'аД:\1ірна (ненор
мальна) гострість слуху; чрез
мерная (ненормальная) острота 

слух::J.. 

Нурегаdгепаliпn.eшіа, ае, і., вбіль
~eHa кільність адреналіну в нро
ВІ; повьrшенное содержание адре
налина в крони. 

Нурегаеmіа, ае, С .• гіпереміq, пере
повнення нров 'ю; гпперемия, пе
геПОЛl!.ение нровью. 

Пурсгаеші ('пн, а, пm, гіперемічний; 
гппеrеМИ'1есниЙ. 

Пурсгаеsthеsіа, ае, і., гіперестезія, 
Ilі:щищеНl чутливість; гипер
естезия, повь:шенная чувствитель
ность. 

�1ypuaJg-еsіа, ае, [., підІЗИЩ3Н.1 больо-
• 

ва чутливість; ПОВЬІшенная боле
вая чувСТВlJтельность. 

НурсгарІііа, ае.' [., підвищена доти
кова ЧУТЛИВІСТЬ; ПОВЬІшенная ося

зательнаq ЧУВСТВІІтельность. 

Hyperaphrodisia, a~, і., пі11лищ,:ща 
статева зБУДЛИРІСТЬ; ПОПЬІшзнная 
ПОЛОRая возбудимость. 

НурегЬі osis, is, [., посилення ЖПТ
тєдіяльності ~ усиление ЖИЗllедея
тельности. 

НурегЬгасl1усераІіа, ае, с., надмірна 
хороткість черепа з довжинно-ши

ротним головним поназнином ни

ще 85 ,!,; чрззмерная норотнсс-ть 

черепа с ДЛИННО-ШИРОТНf,fМ голов

НЬІМ ПОН'l3'lтелем выIеe 8~"'/". 
Hyperchlorllydria, ае, с. s. Superaci

dTtas, atis, С., збільшена ніль
ність соляної НИСлоти В ШЛУНRО
вому сону; упеличенпое содержа

ние соляной кислотЬІ В желудоq-

ном соне. __ о 

Hyperchloruria, ае, r., піrтлищене 
виділення хлоридів' у сечі; по
ВЬІшенное ВЬІДеление ХЛОРІІДОВ В 

моче. 

Hypercholesterinaemia, ае. С., гіпер
холестеринеміq, надмірна ніль
ність холестерину у сиnоватці; 
гиперхолестерине\tИя, ивБЬІТОН хо
лестерина в CbIВornTRe. 

Нурегсгіпіа, ае, с. s. JJvpercrTsis. ів, 
і., HaД~1ipHe виділення; чрез-
мерное в~деление. І 

НіР2гсгіпіsшus, і, т., підпищ~ння 
діяльності залоз внутрішньої ее
нреціі; ПОВЬІшение деятельности 
желез ннутренней сенrепии. 

НурегdіаstїПsіs, is, С., піДRищення 
реmленсі 13 ;повьтшение петленсов. 

Нурегdупашіа, ае, С., надмірна сила; 
чрезмерная Сила. 

Hyperemesis, is, f., гі.переме~ис, не
спинне, надто сильне блювання; 

гиперемезис, неУRротимая, чрез

мерно сильная рвота. 

Пурегепdосгіпіsmus, і, т., див. Ну
percrinismu~. 

Пурсгеріперhгіsшus, і, т., піДRище
на фУННllія наднирнових залоз; 
ПОВЬІшенная фупнщіЯ надпочеч
ни нов • 
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Hypereтgia, ас, С., гіперергія; гипер
ергия. 
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Hypcrerctllismus, і, т., різне підви
щення і сильне зниження реarщіі 
на зовнішні ПОДРСізнення ~ рез ний 
под-ьем и сильное падение реанции 

на внешние раздражения. 

Hyperctl1ismus, і, т., повільний і 
поступовий підйом нривої реанціі 
на вовнішні подразнини; медлен
НЬІЙ и постепенны�й под-ьем нри
ВОЙ реанции на внешние раздра
женил. 

Hyperextensio, onis, С. s. Sllperexten
sio, onis, (., надмірне розтягнення; 
чрезмерное растяжение. 

Пурег Іехіо, onis, f., надмірне вги
нання; чрезмерное сгибание. 

Hypergenitalismus, і, т. = Hypergo
nismus, і, т., надмірний або над
то ранній розвитон статевих залоз 
і вторинних статевих ознан; чрез
мерное или слишном ран нее раз

витие ПОЛОВЬІХ желез и ВТОРl1ЧНЬІХ 

ПОЛОВЬІХ признанов. 

Hypergeusia, ае, f.,. хворобливе під
вищення cma�-\оВОЇ чутливосТІ: бо
лезненное повыlениеe ВНУСОВОЙ 
чувствительности. 

Пурег~іа, ае, С., гіJJергія; гипрргия. 
Hyperglobulia, ае, {, збільшення 

кільностї червоних нров 'яних ті
лець; увеличение ноличествз нрас

НЬІХ НРОВЯНЬІХ телец. 

Пурегg!усаеmіа, ае, {., підвищена 
HiJIbHicTb цущ)у В нрові; повы�еп-
ное количество сахара в крови. 

Hyper~lycllistia, ае, {., надмірна кіль
ність цукру 'в тнанинах тіла.; 
И:::;ПЬІТОК саха ра в тнанях тела. 

Hyperglycorrhachia, ае, С., надмірн.а 
кількість цукру в церебросПl
нальній рідині; изБЬІТОК сахара 
в цереБРОСllинальной ЖИДКОСТИ. 

Hyper(h)edollia, ас, С., підвишення 
відчуття задоволення; повыlениеe 
ощушенин удовлетворения. • _ 

Hyperl1idrosis, is, С. s. Hyperl.dro
sis, is, [., надмірна піТЛИlllСТЬ; 
чрезмерная потлив6сТЬ. 

Hypcrllypophysismus, і, т., підвище
на функція додатка мозку; повы

шенная функция ПРИДCl.тка мозга. 

Пnюгпср11гоml1 

Нурегіп osis, is, f., підвищена здат
ність крові зсідатися; повыlеннаяя 
CBepT~BaeMOCTЬ крови. 

Hyperintentio, onis, (., перенапру
ження, перенапруга;. перенапря

жение. 

Нурегkепаеsthсsіа, ае, С., надмірно 
добре са~IОПОЧУТТЛ при прогресив
ному паралічі та манії, а таИОiR 
у сухотних перед смертю; чрез

мерно хорошее самочувствие при 

прогрссивном параличе и мании, 

а также у чаХОТОЧl1ЬІХ перед смер

тью. 

Пуреr'kегаtоsіs, is, С., гіпернератоз, 
збільшення зроговіння; гиперне
ратоз, чрсзмерное ороговение. 

Пурегkіпёsіs, is, {., на.дмірні, мимо
вільні рухи, судороги; чрезмер

ны1,, неп роизDолыlle движения, 

судороги. 

Hyperkyesia, ае, С., численна вагіт
ність; множествеНl1ая беремен
ность. 

Hyperleucocytosis, is, r., гіперлейно
цитоз, збільшення нільності білих 
нров 'лних тілець; гиперлейно
цитоз, увели чеН118 числа белыx 
l'рОВЯНЬІХ телец. 

Hypermastia, ае, С., надмірний роз
виток грудей; чрезмерное разви

тие груди 

Пурегшаturus, а, UШ, перезr;ілий, 
переспілий, перезрелы,. переспе

ЛЬІЙ. 
Пурегшеtг1' cus, а, uш, далекозорий; 

даЛJ,n uзо І) НИЙ. 
Пурсгmсtгоріа, ае, С •• гіперметропія, 

даленозо~.істЬ; ГШlерметропия, 
дальнозоркость. 

П. latens, прихована гіперметропія; 
скрыаяя пшерметропия. 

п. шапіІеstа, явна гіllерметропія; 
явная гиперметропия. 

п. tоt~Піs, тотальна, ціЛКОDита гі
перметропія; тотальная П1llермет

DОПИЯ 

ПУІ)сгшеtгорus, а, uш, гіпермеТРОІ1, 
далеЕОЗUРІЙ; ГlшєрмеТРОll, даль

нозоркиЙ. 
Hypernepllroma, а tis, n" гіпеrнеф-

j.-0MCI.. опух кори наДНИІJI\ОВИХ 
залоз, а такОж в НИl'нах; J l1нер-
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пефрома, опухоль НОрЬІ lIадпочеч
НИl-ІОВ, а таюке в почках. 

П}·рсгопусl1іа, ае, і. s. IIypcronycho
sis, is, і., надмірний розвитон 
ІІігтів; чреЗ.\lерное раЗВl1тие ног
теЙ .. 

ІІурегогсllіdіsшus, і, т, піДВlІщена 
внутрішня сенреція яєчка; ПОВЬІ
шенная внутренняя секреция яич

на. 

І1урегогехіа, ае, і., вовчий голод, 
хворобливо піДВlІщене почуття го
лоду; волчиІ1 голод, болезнеНIIО 
ПОІЗЬ!ШСlІное чувство голода. 

IJyperortllocytosis, is, і., леі1ноцптоз 
3 нормальним співвідношеННЮI 
між онреМI1МИ формами; лей но
цитоз с нормаЛЬНЬІМ соотноше
нием между отделыІ!1\!и формами. 

Hyperosmia, ае, f., неНОРl\tально тон
ний нюх; ненормально тон ное 
обопяние. 

Hyperostosis, is, f. дпв. Exostosis. 
Нурегохаешіа, ае, f., підвищена І-ШС

лотність кропі; повыеннаяя нис
ЛОТНОСТЬ крови. 

Нурегохуd~Нпs, а, пm, перекис лений, 
пере'нислий; переюlсленны,' пере
кисшиЙ. 

Нурегохуdпm, і, п., пер оксид, пере
кис; перекись. 

Пуреграгаthугеоsіs, is, (., підвищена 
функція пара щитовидних залоз; 
повыlеllнаяя функция паращито
ВИДНЬІХ желез. 

Hyperpepsia, ае, (., надмірне виді
лення пепсину; чрезмерное Bые-

ление пепсина. 

lІурегрhопёsіs, is, (., посилення пер
кусіІїного 8ВУКУ; усиление пер
куссионного звука. 

Пурегрhогіа, ае, r , гіперфорія, дина
мі чне відхилення осей О'1ей вгору; 
гиперфория, динамичесное отнло
неНIJе осей глаз вверх. 

ПурегріпеаliSffiПS, і, т., підвищена 
фуннuія ШИШНОВllДної залози (gl. 
pineii1is); повы�еннаяя функция 
шишновидной желеЗЬІ (gl. ріпеа
lis). 

lІурегрitпіtагіsmus, і, т., гіпертро
фія або підвищена функuія до
датку мозку (gl. рНиНагіа); ги-

ПСРТРОфl1Л или [Іовьтшеlll~ая. ФУ~IК
ЦІІЛ ПГ11ЩClтна I\!СЗГ<і (gl. рttшtагш). 

Hyperplasia, ае, (., 1 іllеРПЛGl.зія, збіл~
шення �-ііJlыl\остіi НОР,'lаJ1ЬНИХ кЛІ
ТJlНIІIІХ е.1е:-'Іеllтів, над.1\IЇРНlІlI роз
ВІІТО!< тнаllllНIІ; ГlшерплаЗIlЯ, YDe
ЛІІчение I-\ОЛl1честпа НОРi\lЗЛЬНЬІХ 
нлеТОЧIІЬІХ 9ле:-.tентов, чрезмерное 

развитие ткани. 

IIyperplerosis, is, (., переповнення; 
переполнение. 

НуреГРІ10ё, cs, f., гіперпное, посилене 
дихання; Гl1Псрrшоз, УСl1ленное 

ды�ание •. 
Hyperprosexia, ае, {., ХDороБЛИDО 

ПЇДВJIщена увага, осоБЛIІВО при ма
нії' болезненно повыlенноеe ВIlима-, . 
ние, особенно при ма нии. 

IIypl:'rp.;;elnphesia, ае, {., HeHOpl\1a:rbHo 
під.вищена допшопз ЧУТЛИВІСТЬ; 
иеIlОРl\lаJ1ЬНО повы�еннаяя оснза

тельная Ч,)'ВСТВlIтельность. 

ІІурегругех.іа, ае, (., (-їперпіренсія, 
надмірно висока гарячка; гипер
пиреКСllЯ, чрезмерно ВЬІсокая ли

хорадка. 

llypersaturiitus, а, UI11, пере-аасиче:' 
ний; перенаСЬІщеННЬ1Й. . 

I-Iypersecret.io, onis, (_ s. Sllpersecre
tio, onis, f., наД;\1ірне виділення 
соків, особливо шлункового та 
слинних залоз; чрєзмерное отде

ление СОНОI'!, в особенности желу

дочного и СЛЮННЬІХ желез. 

Нурегsрегшіа, ае, і., зf>і.nьшене УТВО
реНН!І сперми; увеличенное обра
зование семени. 

Нурегsthепіа, ае, {., наДl\tїрl'.1 під
Dищення сили або тонусу; край
нее ПОВЬІшение СИЛЬІ или тонуса. 

Hyperstllenuria, ае, r , виділення сечі 
3 підвищеною ніЛЬІ-іістю твердих 
основних частин; вwделение мочи 

с ПОВЬІШСННЬІМ содержанием плот

НЬІХ ОСНОВНЬІХ частей. 

Пурегtагасlliа, ае, І., надмірна збудли
вість нервової систеl\Ш; чреsмерная 
возбудимость нервной ситеМЬІ. 

Пурегtепsіа, ае, f. s. Hypertensio, onis, 
{., 8. Supertensio, onis (', гіпер
тензія, підвищене нап ружен ня, 
тиси; гипертеН311Я, повыlенноеe 

нап РRжение, давленuе. 
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llypcrtl1elia, ае, f., утворення зайвих 
cocl-\in; образование ЛІ1ШНИХ СОС-. 
НОВ. • 

IIypertllerlllia, ае, С., гіпертермія, 
перегріпання; гипертеРМlIЯ, пере
гревание. 

Нурсгthушіа, 
збудження; 
ждение. 

ае, С., маніанальне 
манианальное возбу-

lIурегtllушіsшus, і, Ш., підвищена 
Фун юtiя підгрудни ННОЇ залози 
(-gl. 'tl1УШПS); 110выеннаяя ФУНН
цИЯ вилочковой желеЗЬІ (gl. thy
mus). 

Hyperthyre oSis, is, f. s. Нурег-
tllугсоі(lisшus, і, т., гіпертиреоз, 
підвищена фушщія ЩlіТОІЗІIДНОЇ 
аалози; гипеРТII реоз повыlеннаяя 

функция щитовидной желеЗЬІ. 
Пурегtitапаеmіа, ае, (., підвищення 

нількості вапна в НРОl3і; повы�е-
ние содержания извt'СТИ в крови. 

lIypertonia, ае, і., гіпертоніп, пі;:!;
вищеНIІЙ тонус або напруження 
(ОЧНОГО яблука при f.J)al3KoMi, 
Н/.ЮВОНОСНИХ судин З пі;1;вищеllИМ 
нров'яним тисном, м'язів); гипер
тония, повыlенньІl1 тонус или 

напрmнение (глазного яблона при 
главноме, кровеНОСНЬІХ сосудов 

с повыlенньІмM КРОВЯНЬІl\f давле

нием, МЬІШЦ). 

Н. essentiiilis, есенціальна гіперто
нія; зссенциальная гипертония. 

Н. pallIda, блідагінертонія; бледная 
гипертонин. 

Н. гиЬга,' червона гіпертонія; крас
ная г.!:.шертония. 

Hyp~'rtonjclIs, а, uш, 1) виявляючиl1 
гіпертонію, 2) що має велиннй 
ОС;\lОТИЧIШЙ тиск; 1) обнаружи
вающий гипертонию, 2) обладаю
щий БОЛЬШlJМ осмотичеСКlIМ дав

лением. 

І1урегtгісllбsіs, is, С., надмірний ріст 
волосся; чреdмеРНЬІЙ рост волос. 

lIypertr r'p!Iia, ае, f., гіпертрофія, 
ШlДJ\fЇjJНИЙ розвиток (ткаННЮІ, ор
гану); ГllпеРТРОфl1Я, чреЗillерное 
развити~ (ткани, op~aHa). 

Hypertrop1licHS, 3, шп, ппертрофова
нш1:; гllпертрофированныl •. 

Пурсsuрllогіа, ае, і., відхилення ocel1 

очей ВІШЗ і всерсдrшу; ОТl\лон~нпе 
осей глаз вниз 11 пнутрь. 

IIypex:pll0ria, ае, f., віцхиленнн 
осей очей ВНІІЗ і назовні; ОТІ-шо
неНІ1е осей глаз ВІІИЗ 11 на ружу. 

Нур11ае, іігшп, с. рІ., трубчасті без
НОЛЬОjJОВЇ ІШТІШ міцелію плісня
вих грибl\ів; трубчатыle бесцвет
ныIe нити l\1нцеЛI1Я плесневье~ 

грибков. 
ІІур1шеlllа, atis, П., наявність крові 

у передній намері она; наличие 
крови впередней намере глаза. 

Нурlшеrnіа, ае, f., зменшена нільність 
HjJOBi; уменьшенное ноличество 
нрови. 

Пурl1еdопіа, ае, f., ослаблення ста
тевого потягу, статева ХОЛОД

ність; ослабление . полового вле
чення, половая холодность. 

IIУР:l0шусё tes, uш, рІ., нитчасті спо
РОУТDорюЮчі ГРllбни, в ТОМУ числі 
патогенні; НІІтчаТЬІе спорообра
зующне ГРl1БНlI, в· том ЧИСЛІ:} 
патогенныl •. 

ІІуріdгбsіs, is, f., З;\lеншене потовиді
лення ; уменьшенное потоотделе

ние. 

Нуріп osis, Ї9, f. s. Hypinosaemia, 
ае, С., ЗНllжене зсідання нрові; пu
ниженная свеРТЬІВаемость нрови. 

lIурпаgбgа, бгum, п. рІ. (remedia), 
снотв орні засоби; снотво рныIe 
средства. 

Hypnagog Icus, і, т. (status), гіпнаго-. 
гічна стадія, поява тонічного 
«насильного сну»; Гllпнагогичес

ная стадия, наступлеНllе тоничес-

ного «насильстuенного сна». . 
HypnaIgia, ае, f., невралгія, щО ВI1-

никає тільни під час СНУ; неврал
ГІІЯ, возюшающая толыl\о во вре

мя сна. 

lІурпоЬагораthіа, ае, f., розлади при 
перебуuанні на значній висоті, 
горна хвороба, хвороба <lrзіаТОIJів; 
расстропства во время пребьша
НІШ на знаЧllтельной вы�оте,' гор
ная болезнь, болезнь аВllаторов. 

ПурпоЬ:.іtеs, is, т., лунаТlIН, снuвида; 
лунатик. 

Hypnolepsia, ае, f., довільно, само
стіНно вншшаючиf1 гіпнотичний 
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еон; пропзвольпо, самостоятель

но наступающий пшнотичесний 
сон. 

Hypnosis, is, С., гіпноз, УСИПШІНня; 
гипноз, усыпение •. 

Hypl1otIca, огuш, п. рІ. (remedia), 
снотворні засоби; СllОТВОРНЬІе 
средства. 

Rypnotismus, і, т., гіпнотизм, штуч
не викликання стану, подібного 
до сну; гппнотизм,- искусственное 

вы1ьшаниеe состояния, СХОДного 

со сном. 

Нур:> - (в скл. словах), в грецьких 
складних словах.- під., зменшен
ня, нижче НОРМІІ або недоскона
.1Іість; в греческих СЛОЖНЬІХ сло
вах - под, уменьшение, ниже 

нормы1 или несовеrшенство. 

HypJblep11 агоп~ ї, п., синець (]ід по
bi�-\ами; синяк под Беками. 

Hypobulia, ае, {., гіпобулічна Функ
uія волі, несталий хараК1ер вольо
вої кривої; гипобуличесная функ
ция воли, непостолннЬJ.Й харак
тер волевоl1 КРИВОЙ. 

Пуросзрпіа, ае, {., бrак вугленис
лоти в нрові; недостатон углекис
ЛОТЬІ в крови. 

Hyp:>cardia, ае, С., зміщення серця 
ВНІІЗ; смещение сердца вниз. 

Hypochloracmia, ае, {., знижена кіль
І-\ість хлоридів У крові; понижен
ное содегжанне ХЛОРИДОВ в крови. 

Пур()сlllогhуdгіа, ае, f., зменшення 
nіЛЬJ<ОСТі. соляної кислоти в шлун
новому соку; уменьшение содер

ж::tlН1Я СОЛЛНОЙ КИСЛОТЬІ в желу
ДІ ЧН(;М соке. 

Hypochloruгia, ае, с., зниження виді
лення хлорипів у сечі; понижение 
вw~еления хло и;ов в моче. 

НУРJсhоlеstсгіпuсшіа, ае, с., недо
стача хо·лестерину в Kpogi; lIе
достаток хол~стерина в крови. 

ПЛJUсll0п:.fгіа, ае, (, іпохонд~ія, 
IІrигнічений ("тан, хворобливе зо
середження уваги на НЕ'П!-.Jиємних 

~і;t'l'уl:Iаннях в організr.,і: ипохон
дІ ия, угнетенное состояние, болеа

веИllое ('осредоточеНllе ВНИ~1ания 

Н':' Hf>1I1 'интllы�x ощущеНllНХ в o!Jra
HH~Me. 

Hypochondri3. cum matcria, sine та
teria, гіпохо.lД~ія 8 соматичною 
основою, без неї; гипсіхондрия 
с сомзтической основой, без нее. 

Пуросhопdгіасus, а, uш, підребер
ний; подреберныl •. 

Hypochondriiisis, is, С., хвороблива 
. ПОМlIсливість; болезненная мни

тельность. 

·НуросhОПdгіl1Ш, і. n., підребер'я; под
реберье. 

llypochromatosis, is, С., недостача 
барвної речовини; недостат.ок кра
сящего вещества. 

Hypochylia, ае, {., гіпохілія, зниже
на нислотність; гипохилия, пони
женная кислотность. 

ПуросгіпіsП1 tlS, і, т., знижена діяль
ність залоз внут~ішньої сенреції; 
пониженная деятельность желез 

внутренней секреции. 
Пуросгуаlgеsіа, ае, {. s. Hypocryaes

tJlesia, ае, С., знижена больова 
та дотикова чутливість до холоду; 
пониженнзя болевая и осязатель

ная чувствительность к холоду. 

Пуросуthаеmіа, ае, С., гппо'цитемія, 
зменшена кільність клітинних еле
ментів крові; гипоцитемия, по
ниженное число нлеТОЧНЬІХ 9ле

мен тов НРОВИ. 

HypodermatIcus, а, tlш, підшкірний; 
ПОДНОЖНЬJЙ. 

Hypodermoclysis, is, С., вливання ве
ликої нількості фізіологічного роз
чину солі в підшкірну нлітно
вину; В.ТІИвание большого коли

чества физиологичесного раС'РБО
ра соли в подножную клетчатку. 

Hypodynnmia, ае, С., гіподинамія, 
зменшення сили, ослаблення; ги
подинамия, пони жение СИЛЬІ, ос

;,;збление. 

Hypofl1nctio = Subfunctio, onis, { .• 
гіпофункuія, знижена функція; 
гипофуннция, пониженная фун
нuия. 

Пур()gаlасtіа, ае, С., гіпогалактїя. 
знижене виділення молока; гипо
галантия, пониженное ВЬІДелени& 

молока. 

Hypo~ast rl cи~, з, иш, підчеревний; 
IlодчреВШ>lЙ. 
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Пуроgз'8tгіum, і, п., підчеревна ді
лянна'; подчревная область. 

Hyp~gastrocele, cs, f., грижа в ниж
НІХ частинах живота; грыаa В 

нижних частях живота. 
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Нур)gепsіа, ас, f~, знижене сприй
мання сманових відчуттів; пони
женное восприятие BHycoBыx ощу

щениЙ. 
Нур Jglobulia, ас, {., зменшення ніль

ності червоних нров 'яних тілець; 
уменьшение количества KpacHыx 

нровяньцс телец. \ 
RypJglosS118, а, 11т, під'язиковий; 

ПОД'ЬЯЗЬІЧНЬІЙ. 

Hyp:>glychistia, з'с, {., недостача цу
нру в тнанинах тіла; недостатон 
сахара В тнанях тела. 

ПуроglусоgепоlУ8іs, і8, f., гіпогліно
геноліз, зниження розщеплення 
гліногену з недостачею цунру В 
нрові; гипогликогенолиз, пони
жение расщепления глиногена с 

недостатном сахара В нрови. 

Hyp:>glycorrhachia, ае, {., недостача 
цунру в цереброспінальній {--ідині; 
недостатон сахара В цереброспи
нальной ЖИДКОСТИ. 

Пур,glуkз'еmіа, ае, с., гіпоглінемія, 
СИl\1птомономпленс, що ВИНИ нав 

при зменшенні нільності ЦYH~y В 
нрові нижче О, 07 J/o, (напр., Пlсля 
введення інсуліну); гипоглине
мия, симптомокомплекс, насту

пающий п ри У~lеньшении ноли

чества сахара В КРОВИ ниже 
0,07u/o (напр., после введения 

инсулина). . . 
ПуроgпаtЬіа, ае, {., Гlпог~аТlЯ, за

тримна розвитну НИіlШЬОl щелепи; 

гипогнатия, задеl-жна разнития 

нижней челюсти. 
ПурОlі.егаtоsіs, ів, {., гіпонератоз, 

зменшене зроговіння; гипокера
тоз, уменьшепное ~рог?вение. 

IIyplkinesis, ів, с.: ппоювез, змен-
шена рухлиВІСТЬ; ГlІПокинез, 

уменьшенная подвижность. 

П. cordis, ослаблення серцевих сно
роч~нь; ослабление сердt;ч.НЬІХ со

нращениЙ. 
Пур~lспсосуtоsіs, ів, {., гіполейно

цитоз, зменшення кількості л",й-

Нур:>р l1ysari us 

ноцитів; гиполеЙl-\ОЦНТОЗ, умень
шение ноличества лейкоцитов. 

I1ypJmania, ае, і., легна форма маніі; 
легная форма мании. 

HypJmelancholia, ас, (., легка форма 
меланхолії; легка я форма мелан
ХОЛИИ. 

Hyp)mncsia, ае, (., ослаблення пам'я
ті; ослабление памяти. 

НУрlшосhliоп, і, п., 1) підставка t 
2) точка обертання, опорна точка 
для дії важеля при вивихах;: 
.1) подставна, 2) точна вращеНIIЯ, 
опорная точна для деПствия p~
чага ПрИ вывхах •. 

lIур)шспоггhоеа, ае, і., гіпоменорея,. 
снудна менструація; ГИПОІ\Іенорея .. 
скудная менструация. 

Нурапоёша, а tis, п., забобон; пред
рассудон. 

Пур~по(г)шосуtоsіs, is, і., гіпонормо
ЦИТОЗ, зншнена l\ільність нейтро
філів у крові; Гl1ПОНОРМОЦИТОЗ, 
пониженное количество нейтро
фИЛОВ в нрови. 

Hyp:)parathyreosis, ів, {., зменшена 
фующія епітеліальних тілець; по
ниженная фуннция 9пителиа.flЬ
НЬІХ телец. 

Hyp,pt>p.sia, ае, {., ослаблення трап
лення, недостатнє перетравлюван

ня; ослабление пищеварения, недо
статочное пе~еваривание. 

ПУР:1рh агупх, yngis, (., нижня час
тина глотки, що лежить за гор

танню; нижняя часть глотки. 

лежащая за го ртанью. 

ПурорhоЬіа, ае, с., Bi;:r.cYTHiCTb страха 
у хворих при деяних психозах 

і невро::зах; ОТСУТСТЕие счаха у 
БОЛЬНЬ1Х при HeKoTopblX психозах 
и неврозах. 

ПУРJрllопёsіs, is, {., ослаблення пер
нусійного зву ну; ослабление пер
КУССИОНIIОГО звука. 

Пур~рhогіа, ае, І. s. Hypotropia, 
ае, і., відхи.'1СННЯ осей О'іt;Й вниз; 
отнлонение осей глаз вниз. 

Нур :p~lrenIcus, а, пm, підгрудно
Чt;Р8ВIlI1 й; подгруд06 r~Іошны� •. 

Пур p~ysariHs, а, пm, що належить 
до llрпдатку мозку; ОТllоснщнііся 
к придатку мозга. 



Пурорllуsесtошіа • 

ПУРі)р~уsссtоmіа, ne, (., операТlllзпе 
ВІ1дс:іJ1ення додаТI,У МОЗI{У; опера

ТlІвное удаленпе ПРllдап\3 мозга. 

HYP:)P~lysis, iQ , (., гіпофіз; ГllПофнз. 
Н. сегсЬгі, l\IОЗНОПIIЙ додатон; моз-

гопой придаток. . 
HYP::Jpiesia, ас,- С., неНОРl\lальне зни

ження нров'яного ТІІСНУ; нєнор
мальное ПОНllженпе нровяного дав

ления. 

ПУР1ріпсаІіsшus, і, ш. s. Subpine
аliзшus, і, Ш., зниження фУНlщії 
ШШUНОВІІДНОЇ заЛОЗІІ; поннжеНl1е 
ФУНІЩІШ ІіШШНОВIІДНОЙ желеЗЬІ. 

Hyp~pitHitarismus, і, ш. s. Subpitui
~агіSШtls, s. Пур)llур~рhуsі~mus, 
1, т., 3НИГf\еllНЛ функuі і додатку 
мозну; ПОШlшение ФУННЦl1l1 при
датна мозга. 

IIypoplasia, ае, С., зменшення ніль
:кості liОРl\l~ЛЬНИХ нліТИНШIХ еле
ментів; У~lеньшение ноличества 
нормальны�x нлеТОЧНЬІХ ЗJІемен

тов. 

ІІурзрnоё, cs, (., ослаблення дихання; 
ослабление ды�ания •. 

І1УР1рsеlпрhсsіа, ае, С., зниження по
ЧУТТЯ ДОТl1НУ; lJонижеНl1е чувства 

осязания. 

Пур 'руоп, і, п., гіпопіон, снупчення 
гною в передній Ha~lelJi ока; гипо
ШІОН, СІЮІlление гноя впередней 

:ка.чере глаза. 

lIyp::Jrexia, ае, (., гіпоренсія, зни
ження апетиту або почуття rOJIO
ду; ГlIпореl\Сl1Я, ПОНl1жеНlIе аппе

тита или t{YBCTna голода. 

Пур)гtll0суtоsіs, is, С., леl1нопенія 
з. НОР~lаЛЬНИ;\f співвідношенням 
!\IlШ Оl,реювш фо Рl\1а.\IІ1; лейко
пення с IJОРI\1r\ЛЬНЬІ~1 СОотноше

нием между отдельныl\1и формами. 

ПУРJsагса, ас, С., ДІІВ. Anusarca. 
IIypJs('l~rrtio, ollis, С., гіпосенреція 

ЗНlІжене ВІJJ.ілеНIІЯ шлунновог~ 
соку; ГlJпncенреUIІЯ, ПОlllliю:нное 
ВЬІде,,1еНІІе fl)елудочного сона. 

ІІур:.>sшіп, ае, С., притуплення НЮХУ' 
JJ РlІтуплеНllе оБОНЯНIІЯ. ' 

lIyp:>sp:l(lia, ае, (., отвір СС'ІіrзНІІна 
ІІа НlІікнііі стінні статєrзого органу; 
ОТПСРСТl1е мочt:l1сп.уснатсnыlгоo ка-
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ШlЛа на Ішжней стенне полового 
органа. 

Пураsр1шgm:1, а tis, п. s, Наеmорhth~П
шus extr.rntJs, кровотеча HaBHOv'10 

она; нровотечеш:е в окружно

сти глаза. . 
IIyposta.sis, is, (., 1) снупчення нрові 

в будь-якій частині органу, 
2) осад, 3) опущення серця; 
1) скопленпе нровп в наноl1-либо 
части органа, 2) осадон, 3) опу
щение сердца. 

IIypostatI cus, а, ит, ви:клинаний 
гіпостазом, напр. гіпостатична 
пневмонія; вьтзваlШЬ!Й гипостаsом, 
напр. ГllПОСТJТllчесюlЯ пневмо

ния. 

IIyposthenia, ае, (., незначна астенія; 
неЗНr\'lІІтельная астения. 

IIypostenocoria, ас, (., слабе авужен
liя зіниці; слабое сужение sрачна. 

lIypastllentIria, [)е, (., аС'rnнічний 
стан НИРНІІ з виділенням дуже 
рідноі сечі; астеничеснре состоя
ние ПОЧЮ1 с отделением очень 

жидкоі1 мочи. 
~Iyp()systolia, ае, (., зменшення си

столі'lІЮЇ енергіі серця; уменьше
IІне СИСТО.rIичесноЙ знергии серд
ца. 

Hyp:>taxia, ne, С. s. НуроЙїхіs, 18, (., 
1) н~знаЧ~Іа атаксіп, 2) середній 
СТУПІНь ппнозу; І) незначитель
ная атансия, 2) средняя степень 
гипноза. 

Пур~tIШlаmus, і, т., частина МОЗНУ 
шд зоровим горбом; часть мозга 
под ЗРlІтеЛЬНЬJМ бугром. 

Hypot11cnar S. Antit11i~nar, агів, n., 
В~ІСТУП, що УТВОРЮСТЬGЯ м 'яsами 
МІЗИНЦЯ; ВОЗВЬІшение, образуемое 
мы�цамии МlІзинца. 

ІІуроtllегшаеsttlеsіа, ае, С., знижена 
чутливість до тепла; понижснная 

. чувствительность к теплу. 

І1уроthсгшіа, ае, (., гіпотермія, охо
лодження; ГИПОТСрМlIП, охлажде
ние. 

Hypotllcsis, is, С., гіпотеза, припущен
ня; Г!lПотеза, п rедпол()жение. 

Пур:>tllсtiсus, :1, НІЛ, гіпотетичний, 
здогадний; гипотетический, пред
полоаштеЛЬНЬLЙ. 



Hyp~tl)ymia 

НУРJtllушіа, ае, С., ослаблення ін
СТИННТІІВН.IfХ прагнень, ненормаль
не ПРИГНl'ІОШIЯ; ослз.бление ин
СТИННТИDНЬІХ стре~lЛений, ненор
мальное угнетение. 

Hyp).thym~smus, і, т., знижена фунн
цІя Пlдгруднинної залози; по
НlІженная фуннция БНЛОЧКОDОЙ 
желеЗЬІ. 

IIYPJtllyreosis, is, і., гіпотиреоз; 
ГІІПОТИ реоз. 

Hyp~titaIlaemia, ае, і., зменшена 
юлькість вапна Б нрові; поншкеп
ноз содержание нзвести Б нрови. 

Hypotonia, ае, С., знижений тиси; 
пониженное давление. 

Hyp:>trichosis, is, і., слабий ріст во
лосся; слаБЬІЙ рост БОЛОС. 

Hyp)tropJia, ае, о С., гіпотрофія, не
о достатнє живлення; ГIlПОТРОфия, 
недостаточное питание. 

Hyp)xrtemia, ае, С., недостача ЮІСНЮ 
в нрові; недостача Нllслорода в 
НРОБИ. ~ 

НурsіЬгасhусер~шl і cus, а, uш, суб'єнт 
з широною та високою головою; 

суб'Ьєнт С широкой И ВЬІСОКОЙ голо
вой. 

НурsісерJйіlus, і, т., людина з ДОВГО
БИСОТНИМ черепним показником 

вище 75, з високим тім'ям; чело
Бен с длинновьІсотныM череПНЬІМ 

поназателем СВЬІше 75, с ВЬІСОНИМ 
теменем. 

Пурsісопсhіа, ае, f., шпрона і висона 
очна ямна; широная и БЬІсоная 

глазница. 

Лурsірhгепіа, ае, С., висоне стояння 
діафрагми; БЬІсоное СТОЯlШЄ диа

фрагмЬІ. 
ИурsіstаР!lуliа, ае, {., Бисоне і вузьне 

піднебіння; ВЬІсокое и УЗlюе небо. 
Нурsіstепосср1шliа, ае, {., голоrза з 

високим Ti~l 'АМ, ВlIступаЮ'ІI1МІI 
БИЛІЩЯМИ і прогнатиз:'>IОМ; голова 

с DЬІСОЮІ~1 ТСl\lенем, і3ЬІСТ'уП;ІЮЩИ

І\Ш СКУЛОВІІІ\Ш КОСТЯіШl 11 прогна

тизмом. 

ПУРS:>По:;SIlS, і, т., горна хвороба, 
ХЛОfоЮба апіаТОf.-ів; горная бол~знь. 
болеЗIIЬ аDиаторов. 

Пурtаkіпеsіs, is, {., падіння назCl.Д 
при днсфуннціІ СIIСТС~Ш чорво-
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ного ядра; падение назад прп 

ДlIсфУЮЩІШ СІІстеі\ІЬІ красного яд· 
ра. 

IIypurgia, ае, і., догшІД хоорого, 
надання: допомоги хворому; уход 

за больньш, пода'lа ПО~IОЩl:l 
больному. 

lІУРl1госгіпіа, ае, {., скудие виділен
ня сечі; скудное ВЬJделеЕПJ мочи. 

Hystera, ае, f., матна; матна. 
IIysterrtlgїa, ае, С., ІН рювий біль У 

матці; нервная боль в матке. 
Пуstегесtоmіrt, ае, {., Вllдаления мат

ни; удзленпе матни. 

Hysterirt, ае, С., істція; истерия. 
Нуstегісіsmпs, і, т., легкий ступінь 

iCT~piї; легная степень пстерии. 
llуstеГlСUЗ, а, ит, істеРIlЧНИЙ; IIсте-

РИЧНЬІЙ. , 
ІІуstегосёlе, es, С., грижа 8 маткою 

в грижовому міхурі; грыаa с 
маткой в грыIево;\11 мешне. 

Hysterodynia, ае, і., біль у матці; 
боль в матке. 

Нуstегоері1rрзіа, ае, {., істегія з ясно 
виявлtЗною епілепто ЇДНОЮ фазою; 
истерия с ясно ВЬІраженной :Шl:I
лептоидной фазой. 

ІІуstегоmапїа, ае, і., психічний роз
лад внаслідон хвороби матки або 
статевої сфери ужінон; психи
ческое расстройство вследствие 

болезни матни или половой сферы 
у женщин. 

Hysterometrum, і, n., ЗОНД для БІІмі
рювання ПОРОЖНИНИ маТЕИ; ЗОНД 

для измерения ПОЛОСТII матки. 

Hysteromyomectomia, ае, С., вирізу
вання міоии маТЮІ; выIезьlвани~~ 
МИОМЬІ матни. 

Hysteropa.tllia, ае, С •• хвороба матки; 
болезнь матки. 

Пуstегорехіа, ае, f, прrrшпваннл 
матки до передньої черевної стін
ни (прп переГllні маТЮІ назад); 
ПРlIшиваШlе матни н передней 
брюшной стенне (при перегибе 
матки назад). 

Пуstегорl10ГUШ, і, n., інструмент для 
піДТРИ~lування матки при оп у
щешш її; инструмснт для под
дсрживания матки при опуще

НИИ ее. 
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llystcropJ.ren t С:1, огuш, п. рІ. (рип
cta), ТОЧКИ, а ЯIШХМОїНна при

ПlIНИТИ (купі рувати) істеричний 
ПРИІІадок; ТОЧІЩ, с IЮТОрЬЩ МОїН

но llf.JepsaTb (KYflllpoBaTb) исте
рический 11 рllllадок. 

Hyster,}pt,osiS, is, f .. випадання матки; 
выпл.аниеe матки. 

Hysterorrhapl~ia, ае, {., зшивання 
Мi:lТЮI; сшинание матни. 

Hysterosalpingostumia, ае, (., опера
ція н,шладання aH:lCTOMORY між 
маткпю і дистальною частиною 
ФаJlJlOнійовоі труби; операция 

Iactatїo, опіБ, Г., неспокіі1не кидання 
хворого; беСПОКОl1ное метание 
БОЛhНОГО·. 

Іаm, нте: уже. 
Ianirep __ , ('іРІ tis, m., Ianus, і, ш. 

Б. lHp~lalutl1lmH~Up{\gllS t1issymmH
ГОБ, ннус, ВИРОДОН 3 днома зро
щеНIІ~IИ гол()вn~1И і оБЛИЧЧПl\lИ 
в різні сторони; янус, урод с 
двумя СРОСШI1МI1МСЯ головами и 

ЛИЦCl.МИ В рсі3I1ы�::: СТОрОНЬІ. 

Iater, tri, ш. S. l\lcdJ.cus, і, т., лікар; 
врач. 

latria, ае, (., лікvвання, медицина; 
врачеваНl1е, !'МЩИ Цl1 на, 

IсllОГ, oris, т., ЗЛОНJ;існий гній; ЗЛО
кач~стненны�й гноЙ. 

IсhUГ:lсшїа, ае, f., ГНОЄКj:ів'я, гнило
KfJil:l 'я; гноекроние, ГНИЛОI{ровие. 

lсhогбsus, а, uш, іхорозннй, гниль
ний (гній); ихо1Jозны�,' пшлост
НЬІЙ (гноЙ). 

Ісl1tllуіsПlUS, і, т., ОТРУЄННЯ рибною 
ОТ(J)"ТОЮ; ОТ(JавлеНl1е РЬJБНЬІМ Я;J,ОМ. 

Ісhthуuluш, і, П., іхтіол; ихтиол. 
lСНtуб~іs, is, f , риб'ЯЧJ ШЕіра (хпо

роО;)); IJЬJ6ья кожа (БОJlезнь). 
IclltllyutuxillUlll, і, п., tJибна OTf.J)"Ta; 

рмБНЬJI1 яд. 
Icterleus, 3., Шll, ЖОВТЯНИЧНИЙ; жел

ТУШНЬІЙ. 

Ictcru::!, і, т., жовтяниця; желтуха. 
1. gruvis, злоякісна жовтяницн; ало

на llеСТ13tшная желту ха. 

І 

наЛОЖСШIR соустья между мат

НОЙ и ДІІстальной частью Фалло
пиевой труБЬІ. 

Нуstегоtошіа, ае, с., розрізуваРН1t 
матки; IЗСИРЬІТпе матки. 

Пуstегоtumоtоl{іа, ае, (., роди через 
неса р і в розти н ; роди через I{Є

са рево сечение. 

Нуstегоtt'muш, і, П., ніж для роз
ширення маткоІЗГО зіва; нош для 
расширєния маточного аева. 

Пуstоlуsіs, is, Г., розчинення ткани

ни; растворевие ткани. 

І. mcJas, найтяжча форма жовтяпиці 
з чорнозелеНJlМ аабарвленн~м 
шкіри хворого; тяжслейшая фор
)ОШ желтухи с чернозе.пеноЙ окраС4 

НОЙ ножи больного. 
У. ПСОШJ.tОгuш, ЖОВТЛlІИця новонарод

жеllИХ; жеЛТУХа lIоворождеННЬІХ. 

Ictus, us т., поштовх, удар, раптово 

вининаючий сш,штом хвороби; 
ТОЛЧОI\, удар, внезапно появляю

ЩИІUІСЯ симптом болєзни. 

І. apuplcct1cus, мозковий удар; МОО
ГОВОЙ удар.' 

І. heliosis, сонячний удар; солнеч
НЬІЙ удар. 

Idea, ае, (., ідея, поняття; идея, по
нятиє. 

Ide~lis, ~, ідеальний, уявний; идеаль
НЬІЙ, воображаемы •. 

Idcatio il1collfiCrens, нескладність ми
слення; бссспязность мы�ления •. 

Иет,_ l'аJсш, іdСш, той же; тот же. 
ldelltlcus, а, uш, тотожний; тож(д)-е

ственны� •. 
ІdспtШсаЦо, onis, {., ідентпфікація. 

ототожнювання; идентификация, 
отожествлениє. 

Idcnti tas, atis, (., тотожність; TOiК(Д)~
ство, тож(д)ественность. 

Іdсошоtогіus, а, uш, ідеомоторний; 
идеомото РНЬІЙ. 

-ides, is s. -ideus, а, от, (В сил. 
словах) -видний, -подібний; -вид
НЬІЙ, -подобнЬ1Й. 



ld:uшпsсulагіs 

l<liomuscuIJris, е, властивий м'язу; 
СІ О ~lствеННЬІЙ мыlце •. 

I(Iioncurosis, is, fo, іfJ,іоневроз; идпо
невроз. 

Idiopatllia, ае, і., ідіопатія; идио
'І"ия. 

Idi0l>a tl1fcus, а, uш, самостїїІнии; 
с ll\юстоятеЛЬНЬІЙ. 

Idїcsyncrasia, ае, f" ідіосиннразія, 
надто підвищена чутливість орга
нізму аби частини його щодо пев-

195 

о не г.) впливу; ИДИОСИlшразия , осо

бо повыlеннаяя ЧУВСТВІІтельность 
организма пли части его по от

ношению к определенному В03-

деиствию. 

ldiot, ідіот; идиот. 
Idio ЇI, ае, f. s. Іdіоtiзmus, і, то, 

ідіотизм, природжене недоумство; 
ИДІЮ1И3М, врожденное слабоу
мие. 

Idloadenltis, Idis, ІО І запалешш пото
вих заЛ08; воспаление ПОТОВЬІХ 

желез. 

ldradenoma, atis, П., аденома потових 
залоз; адеНО:\lа ПОТОВЬІХ желез. 

Idroa, ае, f., пухирцевий шнірниЇІ 
висvп внаслідок посиленогО 
ПОl i.-lНЯ; пузыIьноваяя ножная 

сьшь вследствие усиленного поте

ния. 

Idrocystoma, 3:tis, П., ніста ПОТОШІХ 
залоз; киста ПОТОВЬІХ желез. 

Іdrореdёsіs, is, І., значшф піт; оUи.ль
НЬіЇІ пот. 

ІdrорзісtIса s. Idrotica, Во Sudori
lсга, s. IdropllCra, огит, По рІ. (гс
media), потогінні засоби; пото
гонны�e средства. 

Idros, ·Г' tis, то І піт; пот. 
IdruschcsiS, is, іо, припинення по

ТОШІДілення; пренращение пото

отделения. 

Іdгоsіз, ів, [о, потіння; потгние. 
Іесиг, lris, По, печінка; печень. 
Іеіuшіlis е, що належить до по-

, u 

POfНHЬOЇ ЮІШl-Ш; относящиися н 

тощей кишке. 

ІеіппltіS, tIdis, f., запалення по
рожньої НlІШЮl; воспаление ТОЩСЙ 
НИШКИ. 

12їuпінш, і, П., пі:;т; пост. 
Іеіппоstошіа, ае, fo, накладання Фіс-

IlcUIil tClolllin~le 

тули ІІа ПОрОі[~НlO ІШШНУ; пало

fНеШІС свшца на !ОНІ~ую кишку о 

Іеjшшш, і, По (intestinllm), порожня 
Ішшна; тощая нншка. 

ІсПїппs, а, 1ІШ, порожній; тощпЙ. 
Igncus, а, шп, вогнеВІІI!; огненIlы� •. 
ІgпНісаtіо, onis, fo І випалювання, 

випіJ\аННЯ; вьшшгание. 
Іgпірнпсtнга, ае, fo, застосування 

ГОСТРИХ (гаJIьванічних) І1рипіка
чів; ПРИ:\lенеІше ОСТРЬІХ (гальва
нических) ПРІІГЮІгателеЙ. 

Ignis, is, т. І вогонь; огонь. 
І. persJCUs, давня назва карбуннула; 

старое названне нарбункула. 
І. sacer s. st. Al1tonii, Антонів ВОГОIlЬ, 

давня назва оеdсша шайgl1UШ; 
Антонов оr:...онь, старое назваНІІе 
оеdеша шаlіgl1um. 

Іgпогапtіа, ае, і.. неоспі 'Іепість, не
уцтво; необраЗОІ3аНІІОСТЬ, шшежс
ство •. 

Іgп оtпs, а, іІш, ІІсвіДО!\ІшJ:; НСИ:DС-
СТНЬІЙ. о 

Не, is, По, паХВlша, 1\лу60ва ділянна 
(частіше у l\lно;юші -Ша, іuш); 
пах, ПО;J;вздошнан область (Чilще 
во ;ШIOЖо ЧI.С.1е - іНа, інш). 

Нсаtlёlрlшs, і, ш., подnі(ша ВНРОД
ливість З ПОДІ30СІШЯМ від таза до" 
визу; ДВОl!ное урОДСТLО с УД::ЮС· 

ннем от таза книзу. 

lIeltis, tldis, fO l ззпалення нлуБОВОЇ 
ЮІШЮІ; воспаЛСІШС ПОДІЗ3;J;ОШIlОЙ 
ЮІШКИ. 

Нео- s. ІІіо- (ІЗ СЕЛо СЛОІ3ах), що нале
ЖlIТЬ ДО І';о1уБОІ30Ї ЮІШЮl; относя-. 
щш1ся к ПОДІ3ЗДОШIІОЇІ Юlшке. 

IlеососсіПіs, е, u:.o наЛl:гЮІТЬ до онлу
бової і сліпої ЮІШОІ,; ОТНОСНЩl1Й
ся к ПОДВЗДОШllоі1 11 слспой НlIшнаі\1. 

Ilсо( iIi~ )іl1gпіп<1lis, нлуGовопахвин
ний; ПОД133ДО шlIопахоІзы� •. 

Ileop,oas, J tis (шus:;ulus). клуGоІЗО
попе реІ .. ЮІ3І1і1 (\1УСІ\У л); ПОДlЗЗДОШ~ 
НОПОЯСІШЧНЬІЇІ (мускул). 

IlеоtурJшs, і, то, чеf;сшшfl тиф~ 
брюшной тиф. 

І1еит, і, По, І Л :БОDа (тонна) ЮІшна; 
подвздошнан (ТОІmая ) Нl1шка. о 

[. tегшіll~lе, НЛУU()fза (тонна) hінцсва 
нишка; ПОДІ33):!,0.lшая (тоннан) НО
нечная Нl1шка. 
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І1спs, і, то, непрохідність ЮУШОН, 
заворот НlIШОК; непроходимость 

ІШШОК, заворот ЮІШОК. 

IliJCHS, а, Нll1, клуuовні1; ПОДDЗДОШ
IIы� •. 

Iliocost.:їIis, е, нлуБОDореБеРЮІЇІ; под· 
RЗДОШI-ІОребеРНЬJЙ. . 

IliofcmorїiIis, е, клубовостеГНОВИ(I; 
подвздошнобедреннь:Й. 

Ilio!lyp)gastr1 CHS, 3, пm, клубовопід
череВНІ! Й; псдв:?.цс ШНОПОДЧРСВНЬ1Й. 

IlіоlшнЬа lis, е, lілубовопоперековий; 
ПОДВЗДОШНОПОЯСНИЧНЬ1Йо 

Ilіорссtілсus, 3, um, нлубовогребін
цеВI1Й; подвздошногреGешковы •. 

ІІіОРПЬJ cus, а, um, клубоволобковий; 
подвздошнолоБІюны� •. 

Ilіum, і, л. (os), І,луБОDа ністна; 
подвздошная кость. 

Illзсгітаtiо, о шs, с., сльозотеча; 
слезотечение. 

Illaesus, 3, ит, непошноджений; не-
поврежденныl •. 

Illodes, is, носоокпй; носоглазЬJЙ. 
Illosis, is, Со, НОСООI,ість; косоглаЗl1е. 
Illusio, оліs, с., ілюзія, несправжнв 

враження, обман почуттів; ИЛЛIO
БИ Я, ложное впечатление, обман 

чувств. 

Іllustгз tio, о шs, fo, ілюстрація, 
роз'нснення; иллюстрация, раз'Ь
яснение. 

Illutзmелtuш, і, п., грязьова ванна; 
грязевая ванна. 

Ішаgіпагіus, а, uш, уявлюваний; 
вооб ражаеМЬІЙ. 

Imaginatio, onis, с., уявлення; вообра
жение. 

Ішаgіпііtus, а, uш, УЯDНИЙ; Dообра
жаеМЬІЙ. 

Ішаgо, 1 nis, с., 1) зображення, подіб
ність, 2) статсвозріла номаха; 
~) изображеНllе, подобие, 2) поло
воз рел ое насеномое. 

ІшЬесіllІ tas, atis, (., недоумство, 
сереДllій ступінь між ідіотією та 
дебільністю; слаБОУМllе, средняя 
степень между I1Д!JOТl1ей и дебиль-
ностью. . 

Im1Jecillus, 3, иrn, беЗСIfЛИЙ, недоум
нуватий; беССИЛЬНЬІЙ, слабоум
НЬІЙ. 

[m1JerlJis, е, безбородий; GезБОРОДЬІЙ. 

196 Ішшuпіsаtіо 

ІшыlJitіо,' onis, С., імбібіція, вбиран
ня, просякання; lIмбllбиция, впи
TывнІІе,' пропитывние •. 

ІтоНю, 01 Ьі, ёге, вБІІрати, пбрати; 
FlПИТЬІвать, ппитать. 

Imbricntio, onis, с., нанлал:ання шарів 
апонеDРОЗУ FI черевн ій хірургії; 
на!шадна сло( в апонепроза в БРRJШ
ной ХИРУРГИИ. 

ІшЬгісаt us, а, иm, черепицеподібний; 
черепицеобразньrЙ. 

Іmitзullis, е, HaCJ і 1увальний; под
р<lЖ<lЮЩПЙ, подражатLлiJныl •. 

Ішitаtіо, оліs, f., імітація, насліду
ваЮIfI; IІМlІтация, подrажание. 

Іmшаtuгltаs, atis, С., незrілість, не
спілість; н€зрелость, неспелость. 

Ітшаtнгus, а, иm, нец:ілий, перед
чаСНIІЙ; преждевременны1 •. 

Ішmеdіі1tus, а, uш, б(:)зпосередній; 
непосредственньrЙ. 

Ішшеdісзl)ІliS, е, неВIJліновний, не
видужний (п ро хворого), невигой
ниіі (п ро рану); неизлечимьrЙ. 

Ішrnегsіо, оліs, [., імерсія, занурю
вання; ПI\lмерсия, погружение. 

Immigratio, оліs, Со, імміграція, все
л~ння; Иl\fl\fиграЦIІЯ, вселение. 

Іmml лелs, entis, загрозлйвий; угро
Ж1ЮЩИЙ. 

Іmmілеlltіз, ае, f., загроза; угроза. 
Ішшілutіо, onis, С., зменшення; умень

шение. 

Immissio, оліs, f., іммісія, введення; 
ИМJ\IlIССІІЯ, введение. 

І. penis, введення члена; введение 
члена. 

ІшшоыIis,' е, іммобільний, нерухо
Мllі\; ИМl\lОбильньrй, неПОДВИЖНЬІЙ. 

ІшmоЬШsаtіо, Ollis, С., і~lмобілізація, 
приведення в нерухомий стан; 

ІElIl\10бllлпзация, приведение в не
ПОДRижное состояние. 

ІшшоЬilltаs, atis, п., нерухомість; 
неподпижнQ.СТЬ. 

ІшmогtаІ1 tas, atis, С., безсмертя; бес
'Смертие. 

Ішшшнlitіа, ае, С., неохайність; Heo~ 
прятность. 

Іmтшн}us, 3, uш, нечистий, неохай
ний; lIеЧIlСТЬІЙ, неопрятньrЙ. 

Ішшнліsзtіо, onis, ,r., імунізація, 
запобіжне щеплення; ЮІмуниза-
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Цп~, предохраНІІтельная ПРИБИВ-
на. _ 

Іrnшнпіsіі"tus, а, ит, lмуНізован;,й: 
забезпечеНШl l3ід зарази щеплен~ 
ням; И~1l\~УН ИЗI1 рова ННЬІЙ, п редо
храненньш от заразы1 посредством 
n РИ.!lивни. 

ІmшuпіSо, ~yi, іі"tпm, аге, імунізу
вап~; И1\1мунизиr:;овать: 

ІШШUl1itаs, іНів, С., імунітет, не
СПРИЙНЯТЛI1Еість; иммунитет, не
nосп риимчивость. 

Іll1пшпоthсгаріа, ас, {., імунотера
пія; иммунотерапия. 

Immul1us, а, uш, несприйнятливий; 
невосп Р~ШМЧИВЬІЙ. 

Ішрас(іо, бпіs, (., .застрявання, пе
релом кіСТЮI 13 застряванням 
частин її в наВИРУЖllій тиаНlfні; 
застревание, пере~ом ности с за

стреваНlIем частей ее в онружаю
щей тнани. 

Іmlшсtus, а, иm,. вбитий, защемлений; 
внолоченныl,� ущемлеННЬІЙ. 

ІшраlраЬІ1ів, с, непромаuуваний, не
відчутний; неосязаt:МЬ1Й, нt::ощу
ТИМЬІЙ. 

Ішраг, ів, непарний, нерівний; не-
паРНЬІЙ, нераВНЬІЙ. -

Impardigitatus, а, uш, 3 непарним 
числом пальців на од.ніЙ кінцівці, 
нап р. людина; с нечеТНЬІМ числом 

пальцев на одной lюнеЧНОС1И, 
напр. человек 

Impastatio, бпіs, С., перетворення на 
тісто; п рев ращение в тесто. 

Impatientia, ае, і., нетерплячість; 
нетерпеливость. 

Impcdiens, entis, перешиоджаючий; 
n реПЯТСТВj ющиЙ. 

Ішреdіmепtum, і. п., перешнода; 
препятствие. 

ІшреlluсІdus, а, пи, непрозорий; не
п роз ра ЧНЬІй. 

Imperfectus, а, uи, недосноналий; 
несове р шеНl-lЬІЙ. 

Ішрегfогаtіо, опів, [., непроривання, 
зарощення, відсутність нормаль
ного отвору; неп рободение, за
ращение, отсутствие нормального 

отверстия. 

ІтрегmеаЬІliВ, е, непронинний; не
п ~.оницаемы •• 

Ill1pcrmeabilTtas, ii"tis, (., НСПРОШШ
ність; неп r~Оllицае~IОСТЬ. 

Іrnрепінв, а, UIll, _ непрохідний; не· 
проходимь:Й. 

Impcssi1JiII tas, i"їtis, С., вразлшзість; 
нп еча т ЛlІтельность. 

Ішрсtіgі п OStlS, а, шn, ГНОЯЧI\ОВИЙ; 
гноі1ІШЧКОВЬІJЇ. 

ImpetJgo, lnis, С., ГIІОПЧНОВІІll висип; 
гноі1НlІЧI-ювая сып •. 

Ішр~tus, us, т., прагнення; стрем
ление. 

Ішрilаtіо, onis, С., утворення «l\lОнет
НИХ СТОI3ПЧlll~іІ3» із ег;итгоцитів; 
Обг-а:зование «l\I011CTHbIX столбинОВ» 
из аритроцитов. 

Ішрlапtаtіо, бllіs, (., імплантація, 
переl\lіщеннл на нове ~licцe з на
СТ)'ПНlIМ п РШЮlIзленням нлітин, 
тюншн або uілих органів; ИМ
плантация, пере~lСщение на новое 

место споследующим пришивле

нием нлетон, тканеі1 или цеЛЬІХ 

органов. 

І. diverticllli"їris, дивертинулярне пе
реміщення; дивеРТИНУЛЯf!ное пе· 
ремещение. 

Ішрlсtiо, бпіs, {., наПОl3llеннн; напол
нение. 

Implicatio, опів, {., сплетення; спле
тение. 

Imponderabїlis, е, нсвагш.шЙ; неве
СОМЬІЙ. 

Impo_sitio, onis, С., нанладання; на· 
ложение. 

Impossibllis, с, неможливий; невоз
МОЖНЬІЙ. 

Impossibillias, atis, С., неможливість; 
невозможность. 

Impotcns, entis, нездатний; неспособ· 
НЬІЙ. 

Impotentia, ае, [., імпотенuія, не
здатність, статеве безсилля; 111.1-
потенция, І1сспособность, llоловое 

-бессилие. 
І. COL Undi, нездатність до злягання; 

неспособность н СОВОКУJlлению. 
І. generandi, нездатність до діторо

діння; неспособнuсть к деторо
жд,ению. 

Impr(a)egnatio, onis, С., імпрегнація, 
прослнання, заllлідненнн; ИМll1-ег-
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пация, пропитьтваНlІе, оплодо-

творение. 

ImpracplltiJtl1S, 3, l1Ш, суб'єнт З не
відрізаною І,райньою плоттю; 
суб~ент с неОбрезаuноR ирайней 
плотью. 

ImprallSHs, натще, натщесерце; нато· 
щак. 

rmpressibiHtas, atis, f., нразлипіс'Гь; 
вп ечат лнтельн ость. 

Impressio, onis, f., вдавлення, в'гнс
НСНІІН, враження; БjщвлеШlе, впе

чатление. 

Imprcsstls, а, um, DдаплеНИЇI, ВТІІС
н)'тий; вдавленIlы�,, втиснуты1 •. 

rшргоЬаЬІ1іs, е, неї1мовірний; неверо
Я'ГНЬІЙ. 

Impr(]purtioll~lis, е, пеРО3J\1ірний; не
. соразмеРНЬІЙ. 

rmproyis~tl1s, а, uш, і~lПрові:ЗОDаниіі; 
lI'Ш РОDlI3П роваШlbl й. 

[mproYlsus, а, пm, непередбачений; 
неп редвиденны� •. 

Impubertas, atis, f., відсутність CT~· 
'ІеJЗОГО дозг->іrзавня, незмужнілість; 
О'ГЄУТСТlше полового созревания, 

НСJJозму·жалссть. 

ImрuЬегйtпs, 3, шп, нєзмужпілий; 
нсвозмужаЛЬІЙ. 

IrnplilJ(~s, Ьёl·їs=їmрUЬіs, е, неповно
ліТllій; неСОJJершеннолетниЙ. 

Ішрudепtiа, ае, f., безсоромність; 
бесстьJДСТІZО. 

Imp\llsio, опіs, f. S. Ilrpulsus, пs, т., 
СПОJlунаНlIЯ, поштоrзх; побужде
ІЩО, толчок. 

ImpulslYus, n, ПШ, іil1ПУЛІ:.СІШНИЙ, ЩО 
ГіРИВОДI1ТЬ В рух; Ш\ІПУЛЬСИВНЬІЙ, 

п РIІВОДПЩllЙ В ДВІІжение. 
Ішр\. rus, а. пm, неЧIІСТIlЙ, брудний; 

JI СЧИСТЬ: іі, грязны1.. . 
Іп'рt1tпыlis,' е, ОСУДНІІЙ; ВilliЗннеМЬІЙ. 
]n:lIBtnbilitas, atis, І., осудність; 

вмєняемссть. 

IIrplltatio, ol1is, і., О(jВlІнув~чення' 
оСіОІ!lІС'Нllе, 13J\1eHCJlIle в вину. ' 

І . f· mus, ш.lll!US, а, шп, найнижчий; 

наХО,l.ПЩJі і':сл Вl1ИЗУ. 
]п (І гзер. 3 ,Іес. і [1])1.), в, на; в, па. 
Іп- (8 СЕЛ. словах), частка не-; 

Ч~СПJІЩ ІІО-. 

Il1ac~cs~us, а, um, IІСПРНС'!',)'П!Шlї, 

IlJcertus 

недоступний; неПРИСТУШIЬІЙ, не
ДОС]'УПlfЬІ.!t. 

Il1a.c!ditas, atis, І. s. Асl1уІіа gast
ri сз, не;:І;остатність соляної нисло
ти В шлунновому сону; недост(}, 

точность сошпюй ЮІСЛОТЬІ В же
луд~чном соне. 

Inactivilns, atis, f., НЄДЇFIЛЬНіст", Р.е
ЧШlllість; недейственность, недей
СТВИ1 ельнесть. 

Illneqll~lis, е, негівнпі1, неоднановпй; 
нf раВНЬІЙ, неодинаlЮЕЬ1Й. 

Inneqlla.lltas, atis, f., нцівність; не
равенство. 

Il1acqunI1ter (adv.), неоднаново; не
одинаново. 

1l1пgglutiпаыis,' с, неаглюпшабіль
ний, неснлєюваниі1; НЄаІ лютина
u,!:lльны�,, несклеиваеl\lы� •. 

ІШlllіmus, а, lllП, НСіІ5НІ:ШЇ; неодушев
леННЬІЙ. 

Іпапіs, е, виснажений, :знесилений; 
истощенны�, И3ІІуреннь'Й. 

Inanitio, onis, С., виснаЖЄІ НЯ, голоду. 
вання; истощенпе, голодание. 

ІпарреtСlltіз, ае, f., ВІдсутність апе
титу; отсутствие аппеТlІта. 

Ішн'tісulаtпs, 3, llШ, неартикульова·_ 
ІШЙ, НЕвиразний; неартикулиро· 
ваННЬІЙ, неВЬІраЗllтеЛЬНЬІЙ, пепнят
но вьІговариваемый •. 

In пгtiспlо mo['tis, в МОМСНТ смерті; 
в момент смерти. 

Іпапгаtiо, onis, f., позолочування; 
золочение. 

Іп})іыIпs,' n~ нт, всмонтаний, ізби
раний; псосавны1,' впитаННЬІЙ. 

Іпспрsulзtіо, onis, f., інкапсуляція; 
Иllнапсуляция. 

InCnpS!llatus, а, Шl1, іннапсульова, 
НИI1; иннапсулllрованныl •. 

Il1CarCCI·ntio, опіs, f., защемлення 
(ГРИ~Ні); ущемлєние (грь жи). 

І. UllglllS S. lncnrllatio, OIlїS, І., вро
стаНl~Я нігтп; врастание lIОГТН. 

Incarccra t us, а, НШ, защемлений; 
ущеr.1J1ЄННЬІЙ. 

ІПСПГllаtus, :1, uш, ВРОСЛl1Й В м'ясо; 
ВІ (, СШI1Й в МПСО. 

Іllсагпu, are, вростати, врости; вра
стать, ораС1И. 

Incert.t1s, 3, шп, lIепевниЙ. невідомий; 
НСОlll,LдеЛСll НЬІЙ, ІН: И3НLсп.Ь1Й . 

• 
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Іпсеssпs, us, т. s. Gressio, onis, С., 
хода; походна. 

Incestum, і, п., нровозмішення; І-\РО
ВОС~lешение. 

Incldens, entis, шшадновий, случай
НЬІЙ. 

Incinern,tio, опі'в, {.. перетворення 
на поніл: щ::евгащение Б пепел. 

Incipio, іпсері, ceptum, іпсірёге, по
чинати; начинать. 

Incjpiens, entis, почаТІ-\ОВИl'l (процес); 
начинающийся (процесс). 

Іпсіsіо,опіs, f., Врізування. в'їдання, 
розріз, надріз; вреЗЬІВание, вре-
8а..!.lИе, раз рез, надрез. 

Incisj.\'us, і, ш. (der.s', різець; резt>ц. 
Incisi, ив, а, uш, різцевий; реЗЦОВЬ1l1. 
Іпсівига, ае, с., виріана, выlезн'1,' 

ВЬІемна. 

І. acetabuli, віІрїЗІ-\а вертлужної ва
падини, выlезlй{3 вертлужной впа
дины1. 

]. аРlсів cordis, вирізка верхівни 
серця; вы�езю\\ верхушни сердца. 

І. cn,rdїilca рпlmопіs, серцева ВІ1j:jзна 
в передньому нраї лівої легені; 
сердечна я вwрезна впереднем 

нрае левого легного: 

І. ссгсЬеllі n,ntcrior, posterior, перед
ня, задня Бирізни ~озочна; перед
пяЯ. задняя вы�езІ.,ии мозжечна. 

І. сln,Уісиlагів шn,пuЬгіі sterni, клю
чична Бирізна ручни груднини; 
нлючичная ВЬІрезна РУІ-\ОЯТЮ1 гру

динЬІ. 

І. еtJlmоіdіПіs ossis fгопtіПіs, решіт
часта вирізна лобної кістни ; ре
шетчатая вы�езнаa лобной ности. 

І. interarytaenoidea, міжчерпанува-
та БИ різна; межчерпаловидная вЬІ-

резна._ . 
І. ischiadica шаіог, шшог, Белина, 

мала сіднична вирізка таЗО130Ї 
ніСТНІІ; большая, малая седалищ

ная выlезкаa та~овой ности._ 
І. mапdіЬпlае, вирзна НШКНЬОl ще

лепи r.Jіж ЇЇ суглоБОВI1М і l:Іінцевим 
паростнамн; вы�езкаa ШlіЮlей че
люсти между ее cycTaBHым и ве

нечIlы�M отростнами. 

І. mastoi(lcfl, глпбока вирізка на ме
ді<.lльніЙ стороні СОСНОВІІДНОГО па
рос'Гна; глубоная І.Ш!Jезка на МО-

диальной стороне сосцовпдного 
отростка. 

І. рtегуgоіdсз', вирізка між ншнніМІІ 
ні~і'ЦЯШI lIластинок НР!lЛОБlIДНОГО 
паростна основної кістни ; ВЬІ· 
рез на между НlJЖШIМИ концамlоІ 

пластинон КРЬІЛовидного отростна 

основной ности. 

1. Sn,пtогіпіJI1з', Сантогінійова БИ· 
ГJїзка; Санториниева вы�езна •. 

І. sсзрulае, вирізка на ПЄРХНЬОМ1 
нраї лопатки; вы�езкаa на верх· 
нем "'рае лопатки 

І. sсшіІuпагіs ulnae, півмісяцева ВИ
r-ізна ліктьової кістни ; полу лун· 
ная вы1езІі,аa локтевой ности .. 

~ І. splH~nnpala tinn" ОСНОВНОllіднебінна 
виr.-ізна піднебінної ністн:и; основ'" 
нонебная Бы�езнаa небной кости. 

І. tепtогіі, Вl1f'ізка Б МОЗ0ЧНОВОМУ 
наметі; вы�ознаa в МОЗЖЄЧНОВОl\l 
на1\lете. 

І. tllyreoidea superior, іпІегіог, верх
ня, нижня ВИfJіЗI.,а щитовидного 
хряща. верхняя, ншнняя выlезнаa 

ЩI1ТОВИДНОГО хряща. 

І. tуmрn,пісз', барабанна Бирізна_ у 
верхньому відділі pars tyrnpanica 
ossis temp~ гuш; баfJабанная БЬІ
реЗІ{а вверхнем отделе рагв tympa
ПІса ossis temp~rum. 

І. Ul11ЬШ6і1іs Ilep<itis, ПУПІ-\ова ви
РІзка на передньонижньому щ:аі 
печінни; пупочная вы�езнаa на 
персдненижнем нрае печени. 

І. уегісЬг<і lis superi()r, іпІегіог, верх
,ня, нижня хребетна ВИj..ізна для 
зчленування з ребрами; верхняя, 

НПЖНЯЛ ПОЗІ30ночная пыlезнаa для 

сочлениния с ребрами. 
І. уоmёгіs, вирізна ле1\lсша; вы�езнаa 

сошнина. 

ІпсіSlJгае cost~Jcs sterl1i, peGepHi БИ
г,ізни груднини Д.rJЯ зчленуuання 

з хрящами; рсберны1e ПЬІ,-,ЄЗКИ 

ГРУДІІНЬІ дЛЯ сочлеНЄНJlЯ с хря

щами. 

І. illterlob'iТres рulIl101111Ш, глибокі ви
rіЗІШ r.lіж частками леll:нін; J лу
БОІше ВЬІfJСЗl\l1 между долями л~г
них. 

І. itlguliires mnl1ubrii sterl1i, ossis 
оссіріt<Піs ct іеlllРОГ i1lis, Я}J~мні 



ІпсІвив 

виріЗІШ руноппш ГГУДНІІНИ, поти
ли 'шої і ВІІСІ':;ОВОЇ НЇстон; яремньrе 
Dы�езнІІ РУНОЯТлll ГРУДИНЬІ, за

тыл'lноl1 и височной l{остеЙ. 
Incls\1s, а, uш, поr-;ізаний, розРЇЗ<1-

нпіі:; порезанныl,' разрезаннь,Й. 
Incitabllis, е, збудливий, пощ::азли

виїl;' 130збудш.IЬ!Й, І=аздражимь:Й. 
Incitabilltas, atis, f., збудливість; 

130збуднмость. 
(nclil1atio, бl1іs, с., нахилпння, схиль

ність; нанлонение, снлонность. 

І. pelvis, нахилення таза; нанлоне
ние таза. 

Inclinatus, а, иm, СХИЛЬНИЙ, 8ане
падаючий; СНЛОННЬІЙ, нанлоннь:й, 
ПРІІХОД~ЩИЙ в упадок. 

Inclusio, бпїS, с., включення, вкрап
лення; внлючение, внрапление. 

Inclusus, а, иm, ВНЛІочений, вирап
лений; вилюченІІы�,' внраплеННЬІЙ. 

Incoctus, а, иm, незварений, не
стравлений (про вжиту їжу); не
сваренны,' неперевареННЬІЙ (о 
принятой пище). 

Incobaerentia, ае, f., несиладність, 
порушення 8аИОНО~lірної асоціа
ції ДУМОИ, напр. уві сні; бессвяз
ность, нарушение заиономерной 

ассоциац!t11 МЬІслей, напр. во сне. 
ІпсоrnрасііЬіІів, е, несполучний; не

совместимыl •. 
Incompletus, а, UШ, неповний; не

ПОЛНЬІЙ. 
Incomprebensibllis, е, І?езроаумілий; 

неПОНЯТНЬІЙ. 

Іпсопgгпепtіа, ае, І., невідповідність; 
несоответствие. 

Inconsiderantia, ае, І., llерозсудли
вість; безрассудство. 

. Inconst~ns, antis, непостійний, неста
лий ; неПОСТОЯННЬІЙ. 

Inconstantia, ае, f., непостійність, 
несталість ; непостоянство. 

Incontagiosus, а, ПШ, незаразний; 
незаразныl •. 

ІПСОПііпеl1ііа, ае, f., нетримання; 
н~деl,жание. 

І. игіпае, нетримання сечі; недержа
ние мочи. 

Incoordinatio, Оl1ів, І., 
ваність, порушення 
ність координації; 

неноордино

або I:JЇДСУТ
неКООJ;ДИНИ-
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рованность, нарушение или ОТ

сутствие НООРДІІнаЦИIІ. 

Іпсоогdіпd"tпs, а, uш, неноордино
ваНІІЙ; неиоордшшрованныl •. 

Incorporatio, бпіs, f., Вlшючення; 
внлючение. 

ІпсгсшепtШll, і, n., наFОСТЗІШЯ; на
rастание. 

Incrcscens, лtis, зростаючий, росту
чий; возрастающий, растущиЙ. 

ІпсгсОо, бпіs, І., внутрішня секреція; 
внутренняя секреция. 

Іпсгеtогіпв, :1, uш, внутрішньосекре
торний ; внутрисекреТОРНЬІЙ. 

Iocretum, і, т., іннрет; инкрет. 
Incrustatio, опів, f., І) врізані оз

доби, 2) вкгшзання кірною; І) вре
занньrе ,уирашения, 2) ПОКРЬІВа
ние норкой. 

ІllспЬаtіо, боів, І., інкубація, час 
до появи ознаr, зараження; ин

кубация, время до появленuл 
приз_наиов заражения. 

!пспЬаtіvпs, а, uш, іннубаційний; 
инкубационнЬІЙ. 

ІпспЬаtог, огів, т., іннубатор, при
лад для штучного виплоду пташе

нят із яєць; инкубатор, аппара! 
для иснусственного Bывдаa птен

цов из яиц. 

Іпс u bus, і, т., стиснення в грудях 
під час сну, ношмар; стеснение 
в груди во время сна, кошмар. 

ІпсигаЬїІів, е, невидужний, невилі
ковний; неиsлеЧИМЬІЙ. 

Іпспгvаtіо, о ШS, І., викривлення; 
ИСI'ривление. 

І. utcri, викривлення матки; ис-
иривление матки. 

Іпсив, Udis, С.,- новадло; наковальня. 
Іл die,_ щодня; ежедневно. 
Indefini іив, а, uш, нєпеВІ-ІИfY, невизна

ченlt.Й: неоп ределеННЬІЙ. 
Index., t сів, т., індеис: '1) показник, 

2) вказівний 'палець; инденс,: 
.1) унаsатель, 2) указательный 
палец. 

Indi сапв, antis, указуючий; уназы
вающиЙ. 

Іпdісd"ппm, і, n., індикан, сполука, 
~o з'являється у l-p Illі, сечі при 
Пlдсиленому гнитті білків у ниш
нах.; индикан. соединение, по-



Indicatio 

явллющееся в НРОВІ1, мОче прп 

усиле'fIНОl\1 ГІшеІШИ беЛІ-\ОВ в ІШ
шечнture. 

Indicatio, Оl1із, {., поназання, зав
дання лінування; поназание, за
да ча лечения. 

І. саизаІіз, поназання, що усувають 
або знешкоджують ПРИЧИНИ хво
роби; показаНІІЯ, устраНflIОЩllе 
или обезвреживающие ПРИЧИНЬІ 
болезни. 

І. curatlva s. тогЬі, а'нтивне ліну
вальне втручання; антивное ле

чебное вмешательство. 
І. vitalis, показання, що усувають 

небезпену, яка загрожує життю; 
поназания, Ho~opыIe устраllЯЮ1' 

опасность, угрожающую жизни. 

Indicator, огіз, т., покажчик; ука
затель. 

Jndlco, іаіісауі, ішliсаtum, аге, вна
~увати; унаЗЬІВать. 

Indlcus, а, uш, індійсьний; ИlIДИЙ
сний. 

Indifferens, ntis, індиферентний, бай
дужий; индифереНТНЬІЙ, безраз
ЛИЧНЬJЙ. 

IndifIerentia, ае, f., байдужість, 
равнод.ушие. 

IndїgestibHis, е, неперетравлюваний; 
неперевариваеМЬІЙ. 

Indigestio, опїз, С., неперетравлюван
ня; непереваривание. 

Indign, індиго, синя рослинна фарба; 
индиго, синя я растительная нра

сна. 

Indirectus, а, um, непрямий, непро-
стий; непрямоЙ. 

Indispositio, oaїs, {., нездужання; 
нездо rOBbe. 

Individuiilis е, індивідуальний, вла-, ... 
стивий онремій особнНl, lНдивІДУ; 
индивидуаЛЬНЬІЙ, свойственный 
отдельной особи, индивиду. 

Individualisatio, оаїз, С., індивідуалі
вація, відокремлювання, відокрем
лення; индивидуализация, обо
собление. 

Individuum, і; п., індивід(уум), 
особина' индивид(уум), особь. 

Indїviduus, 'а, uш, неводільннй; не
делимь.Й. 

Indc lllls, пОз, нехвог оБЛШZl111, Ссз-
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боліСllиі1; llеболезненны1t,' 6езбо,:, 
лезненны� •. 

Indolentia, ае, {., безболісність; без
болезненность. 

ІадїїССI1З, Iltis, навіДІІПЙ; наВОДЯЩпt\. 
Ішluсtіо, Оl1із, С., вступ, наведення, 

вмикання; введение, наведение. 

включение. • 
Inductlvus, а, um, індунтивннй, на

ведений; ИllДУНТИВllьrй, HaBeдeH~ 
НЬІЙ. 

Іпdпсtог, ОГІВ, спонукач. збудник; 
побудитель, возбудитель. . 

Іпduшеl1tum, і, П., покрив; ПОНрОВ. 
IшluгаllS, antis, твердіючпй; отвердс

вающий, оплотневающиЙ. 
Induratio, оаіз, і., індурація, за

тверділість, ущільнення, затвер
діння; индураЦIlЯ, отверделость, 
оплотнение, отвердение. 

Illduriitus, а, иш, затверділий; отвер-
деЛЬІЙ, отвердеВШl1Й. 

Іпdusіuш, і, П., сорочка; сорочна. 
Illdux, Псіз, див. СгерНаНо indux. 
Il1ebrial1tia, іиш, п. рІ. (remedia), 

п'янкі засоби; опьнняющие сред
ства. 

1педіа, ае, {., пост; пост. 
Іпегшіs, е, неозброєний; невооружен

НЬІЙ. 
Inertia, ае, {., недіяльність, нечин

ність; недеятельность, недействен
ность. 

І. пtсгі, слабість потуг; слабость 
потуг. 

Inertus, a~ иш, недіяльний, недійо
вий, неЧИIIНИЙ; неделтельны,' не
деЙствеННЬІЙ. 

Inexpectiitus, а, иш, несподіваний; 
неОіНида ННЬІЙ. 

IncxplicabIlis, е, нерозв'нзний, неви
ліковний (про хворобу); нераз
решимьн1, неизлечш,IЬІЙ (о болез
ни). 

1п ехtгсшіs, в HpaїI~oc:i, па нраю 
загибелі, нап ри ЮНЦІ життя; в 
нрайности, на краю гибели, под 
нонец жизни. 

ІпІ. (снор. на рец. Їl1fusum), настій; 
настой. 

Infans, antis, т., НЄl\ЮВЛЯ, дитина; 
младенец, ребенок. 

1. expJsltus, піДJ\ИДЬОК; ПОДІШДЬІШ. 



Іnfішtіn 

Illfal1tia, ае, с., дитинство; детство. 
Infal1ticI()a, ае, сот., дітовбllвець; 

детоубиЙца. 

Іпf:1l1tісltНПШ, і, п., дітовбпвство; 
детоvбиЙство. 

InfantiiiS, е, інфаНТIІЛЬНИЙ, ДИТПЧИЙ; 
Ш:ф(lНТИЛЬНЬІЙ, деТСЮ1Й. 

Infal1tilisll1us, і, т., інфантилізм, 
віJ('.талість фізичного і' розу
м о'. 0,0 розвитну ; ип фаНТІІЛ ИЗМ:, 
ОТСТi.l . .10СТЬ фЕзпческого и УМ
СТПСІІIJОГО развития. 

І. gel1itJlis, статеВ1tЙ неДОРОЗВІІТОИ; 
ПОJJOвая недоразш1ТОСТЬ. 

І. р 1rtUЇlis, чаСТКОl3а відсталість фі
зичного розвитку; частичная от

сталость фпзического раЗI3ИТIIЯ. 
І. пні versТtlis, загальний фізичний 

недорозвиток; общее физнчєсное 
недогйзвитие. 

Іпfапtогіпш, і, П., лікарня для НОI30-
Н<1 роджених і lІеl\IОІЗЛЯТ; боль
Нllца для НОВОРОЖДСННЬІХ и груд-

НЬІХ детей. _ 
Іпіагсіо, inf:1fsi, Inf:1rsurn, іпУагсіге, 

набивати, начиняти; на6ивать, на
чинять. 

Infaretus, us, т., іНф<1 pt\T, змертвіла 
ді.r1Лниа тиашlНИ внаслідои за
Н}ПОРНИ живної СУДИНІ!; инфарнт, 
омертвеЛЬІЙ участои тиани вслед

ствие заКУПОРЮІ l1І1тающего со
суда. 

І. hаешоггlшg?' спs, геморагічний ін
Фаг ит ; геl\lораПlчеСI-ШЙ инфаркт. 

Infaustus, а, uш, несприятливий; 
неблагоп РИЯТІіЬІЙ. 

Іпfе(,fjr>, onis, f., інфекція, зараза; 
ИНфl"КI lIЯ, sаrаза. 

Illfectios\ls, а, ПIl1, інфеІщіЙНllЙ; ин
ФеЮЩОННЬІЙ. 

Infcctus, а, пш, інфікований, зара
жен и й; ННфllЦJl роваННЬ1Й, sa ра
женны� •. 

Infcct,us, ПS, т., їнфент, наявність 
Gаlпцій у Ti.fJi без 11ОЯl3l1 хвороби, 
n РIІХОl3ана іllфеКLJія; I1нфеит, на
ЛІРІНОСТЬ бю\теРl1l1 в теле без на
ступлення болеЗIlIl, снрыlаяя ин
феКI\ИЯ. 

Іпfеt'IIПfІ1 t:1S, tiitis, f. s. Іпf('сtіЬilі tns 
-. f ' ііі 11S, ., неплідн Їl;TЬ; БССП.'10дие. 

IJlfcrior, іпs, Hlli-lШій; НИif~НИЙ. 
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Inferїorttiis, tїitis, {., малоцінність; 
малоценность. 

Inferolnteriilis, е, нпжньобоиовий; 
нижнебоноР.оЙ. 

ІпfсгnmсtlіоїПUS, а, 11т, шшшьоссред-
ній; ншt\несредниЙ. . 

Il1ferrposterior, ius, шшшьозаднтй; 
НШІ\незадниЙ. 

Inferus, 3., иш s. infcrior, ius, ниж-
ній; нижниЙ. . . 

ІпПсіо, іl1іёсі, іпfссtum, еге, ІНфl
иувати, заражати; ИНфИЦl1ровать, 
sаражать. . 

Іппltгпtіо, опїs, с., інфільтраЦІЯ; 
просянання; инфильтрация, про
питьшание. 

Іllfiltгііtпш, і, п., інфільтрат, речо
вина, що прониН'ав в тнанину 

при інфільтрації, винлик~ший нею 
стан або місце її; Иllфильтрат, 
вещество, п роникающее вткани 

при ин:fJl1льтрации, вы1ьшаемоеe 
ею состояние или место ее. 

Illfiltriitt1s, :1., НШ, інфільтрований, 
п росянлн й; инфн льтr;иf,оваllныl,. 
пгюпитанньтЙ. 

InfinJtns, tii1is, у., безнраїсть, не
сиінченність; безнрайность, бес
нонечность. 

Jпfiгшf tas, tiitis, у., хирність, НВО-
лість, знеСllленість; хилость, 
немощь, 06ессиленность. 

Infil'rn~tlls, :1., uПl, незміцнілий, не
окріплий; неокрепший. 

ІпПгmпs, 3., 1.1т, слабосильний; слабо
сильнь'Й. 

IllfIammnbJlis, е, займистий, СНОРО: 
запальний; воспламеняющиЙся. 

ІпПпmтn Ьill tns, ~tis, {., запальпість; 
воспалимость. 

Іпflаl1lІГпtiо, ошs, {., з:шалення; 
воспа"lение. 

Іпflа.шmа.tогіus, а, uш, запальний; 
восп<lлительны1 •. 

Іпflа.пшЙіtus, а, uш, запалений; вос
паленнь:Й. 

Іпflаmшn, іігс, запалюпатись, запали
ТПСfI; воспалr.ТI,СП, воспалиться. 

Іпflаtіо, OI11S, [., здуття, <,віТFИ»; 
вздутие, (ветры>. 

ІпП<іtнs, п, нln, здутий; вздуты1 •. 
lпflсхіn, onis, {., на:ЛI1Л, наХljЛЯННЯ, 

згинання; нанловеllне, сгибание. 
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{пfl~хіьІlis, е, негнучниіі; негибниЙ. 
[nflexus, 3, Ull1, нахилений; llанло

неННЬІЙ. 

IпУlо, агс, надувати; надуть. 
Influcnza, . ас, f., інфлуенца, грип, 

ГO~Tpa шфеlщія, наі'Ічастіше у фор
мі натару верхніх дихальних 
шлпхів; инфлюенца, грипп, ост
рая IІнфенция, чаще в форме на
тара веРХНIІХ ды1ательньІхx путей. 

Infra- (в снл. словах), під-, нишньо-; 
ПОД-, нижне-. 

IвfГЗСlзvіСl1liiгіs, е, піднлючпчний; 
ПОДНЛЮЧИЧНЬІЙ. 

IпfгасоstЮіs, е, юшшьореберний; ниж
неребеРНЬІЙ. 

Іпfгзсtіо, опіs, f., інфранція, надлом; 
инфранция, надлом. 

Jnfra!lyoidcus, а, 1.lШ, належнйй до 
під 'язинової ністни ; относящийся 
н ПОДьЯЗЬРlliОll ности. 

IпfгаmахіШ\'гіs, е, що міститься під 
верхньою щелепою; расп6ложен
НЬІЙ под верхней челюстью. 

lпfгзшапdіЬulагіs, е, що міститься 
під нижньою щелепою; располо

женнь:й под нижней челюстью. 
ІпfгаогЬіUПіs, е, підорбітальний; под

оr::биташ-ны�,' подглазюIчныl •. 
[пfгашаmmаІіs, е, підгрудний; под

ГРУДНЬІЙ ... 
Іпfгзsсарпlагіs,е, підлопаТІЮВИЙ; под-

лопаТОЧНЬІЙ. 
Іпfга~ріпТїtl1S, 3, UШ, піДОСТlIСТИЙ. 

піДОСТНl1Й; ПОДОСТИСТЬІЙ, подост
·НЬІЙ. 

Іпfг3.stегпаlis, е, підгруднинний; под-
ГРУДИННЬІЙ. 

{пfгаtсп- pJГalis, е, підвисновий; под-
ВИСОЧНЬІЙ. 

Іпfгаtгосhlеагіs, е, підБЛОНОВllі1; под· 
Блоновы1 •. 

ІllfІ·аuшЬilісаlis, е, піДПУПНОВllі1; под: 
ПУПОЧНЬІІ1. 

Infrictio, onis, f .• втирання, натиран-
ня; ППІ r аНІІе. вати раюю. 

Іllfнпdі~ulirОГlIiіs, е, ліЙн.УватиЙ; по
рон ноо б разнь: й. 

1l1fппdіЬulшn, і, п., ліііна; воrониа. 
1. tubuc Ра1l0ріі, лійна ФаЛJlОllійо

во ї трубll; ВОРОНІ-\а Фа.'1ЛОІШСПОЙ 
труб.Ь1. .. -

ІllftшJQ., іllfшИ, іпfusшп, еге, влпваТlІ, 

наСТОІОвати, заварюнати ; ВЛІІват~. 
настаивать, запаривать. 

Infuscatio, ollis, і., потсмніння; по
темнение. 

ІпІusіо, o;lis, f., іпфузія, DJНтпачня, 
наливання; ннФузрн, DJlИlзание,' 
наливание. 

І. frigI(le ра r;:tt.a, настій, виготорлс
ний холодним способом; настой, 
n риготовлеюlый ХОЛОДНЬІМ спосо
бом. 

Іпfusогіпm, і, п., інФузоrія; инфу
зория. 

Іllfusuш, і, П., настій РССЛIIННОЇ речо
впни в рідині, що юшить; нас', ой 
раСТl1тельного вещества в ЮlllЯ' 

щей жидности. 
І. Sennae соmр)sіtuш ('Уіспепsе), 

снладна настояшш сенни (Віден
сьна); сложная llастойна сеННЬ1 
(Венсное ПИТJ,е). 

І. Scnnae frigfdc pa6itl1m, настоянна 
сенни на холодній воді; настой!{а 
сеННЬІ на ХОЛОДllОЙ воде. 

JпgСlllіпs, 3, UШ, природжений, при
РОДНИЙ, властивий; врожденны,' 
ПРИРОДІШЙ, присущий. 

Illgesta, огит, п. ~l., їжа й пиття; 
пища И питье. 

Іпgгаvеsсепs, ClltiS, що ввесь час 
погіршусться; псе ухудшающиЙСЯ. 

Іllgгаvіsсеlltіз, ае, f., поrіjJшання; 
ухудшение. 

Іпgтсdіеlltіз, іuш, п. рІ., снладові час
тини ліків; состаlшы�e части ленар

ства. 

Ingrcssus, us, т. s. Ingressio, onis, 
вступ, вхід, ходьба, хода; вступ
леНllе, вход, ход, походка. 

Іllguеп, ] Ilis, п., пахвина ; пах. 
]пguіп'Ліs, е, паХВІ1ННИЙ; паховоЙ. 
IllgHinoscrotitlis, е, паХВl1ноl\tошонно-

впй; паХОВОМОШОІЮЧНЬ; й. 
Іпlшlаtіо, onis, f., іГllаляція, вди

хання; llгнаЛПЦllЯ. вды�ание •. 
Іпlш!аtог, oris, т., прилад для ліну

вання ігнашщісю; прибор для 
лечеНlIЯ llнгаляциеЙ. 

JпlііЬitіо, опіs, f., гальмування; тор· 
J\lО'НЕ'lше. 

Іll11UПШl11 tзs, tiїtis, f., нr.г.юдсьність, 
IІслюдяність; беСЧЄЛОЬtЧlilСТЬ, 1ІЄ
.n юди l\t ость. 
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ІпЬпшаtiо, onis, С., похорон; погребе
ние. 

Іпісіо, іёсі, іесtшп, еге, впорснувати, 
впо рснути; пп РЬІСІшвать, вп РЬІ

. снуть. 

IпіесНо, onis, С., ін 'єнція, впорсну
вання, впорснута р.ідина, вливан
ня, спринцювання, сильне напов

нення ІІС1Йдr.-ібніших кровоносних 
судин; ин~екция, впрwскивание, 

ВПрЬІснутая жидкость, ВЛl1вание, 

спринцевание, сильное наполне

ние l\IельчаїІшпх нровеНОСНЬІХ со

СУДОВ. 

Iniectus, а, um, впорснутий; ВПРЬІС
НУТЬІЙ. 

Іпіелсер11 alus, і, т., ВИРОДОК, у 
яного мозок виходить :3 черепа 

череа отвір у потилиці; урод, 
у ноторого МОЗГ ВЬІХОДИТ из че

репа чер_ез отверстие в заТЬJЛке. 

InilJ1putabil1tas, atis, f., неосудність; 
невменяемость. 

Iniodymus, і, т., подвійний виродок 
із зрощеними потилицями; двой
ной урод СО сросшимися затьJЛ
ками. 

Іпіоп, і, Л., потилпчниfi горб; заТЬІ
_лочны�i бугор. 

Inj ops, pis, т., подвНіний виродок 
3 обличчям на голові спереду і 
частиною обличчя ззаду; двоїІНОЙ 
урод с лицом на голове спереди 

и частью ли ца сзади. 

ІлНі <і lis, е, початковий, первісний; 
начальний, пеРВИЧНЬІЙ. 

Initium, і, п., початок; начало. 
lnnervatio, onis, і., іннервація, поста

чання неfJвами; иннервация, снаб
жение нервами. 

Іпп -cens, елtіs s. Іплосuпs, а, um, s. 
lппохіus, а, ПШ, нешкідливий, 
невинний, безпечний; безвредныIi,. 
невI1нны�,' (еJoпасны� •. 

Іппоселtіа, ае,' І., нешкідливість; 
безв fJtЩНОСть. 

Іплошіл<іtпs, а, иш, безіменний; бе
зьlменны� •. 

Innuptus, а, пm, нежонатий; нежена
ТЬІЙ. 

Іпппtгitіо, onis, С., недостатнє жив
лення; недостаточное питание. 

Inoculatio, onis, С., інокуляція, при-

щеплення; ІІНОНУЛПЦПЯ, п:ривива

ние. 

Inocиl~Hoг, oris, т., прпщеПЛІОвач; 
11 рИfНJватель. 

Inoperabj lis, е, неоперабільнш1, нео
пераТИВНІІЙ; неоперабlІльныl,. нео
перируеМЬІЙ. 

Іпорехіа, ае, С., здаТllість нрові зсі
датися; cBepTWBaeMocTb крови. 

Іпоріа, ае, С., недостача, відсутність, 
брак; недостатон, отсутствие, бед
ность. 

Inops, t pis, безпорадний, безпоміч
ний; беспомощны� •. 

Іпоsitпгіа, ае, С., виділенням'язовоro 
цунру з сечею; вьщеление l\1ыIеч--

ного сахара с МочоЙ. . 
InqHics, ёtіs, f., неспоній; беспоной

ство. 

Іпquіёtus, а, ПШ, неСПОІ{ЇЙНИЙ; оос
ПОКОЙНЬІЙ. 

Іпчиіпаііо, onis, f., забруднення; за
гrязнение. 

Іпquіп<Нus, а, uш, забруднений; за
грязнеННЬІЙ. 

Inqufno, аге, забруднювати; загряз
нятЬ. 

Inquisitio, onis, f., іннвізиція; иннви
зиция. 

Inreponibllis, е s. Irreponibllis, е, 
невп .FавниЙ; невправнмы� •. 

ІпsапаЬtlis, е, невиліковний (про 
хворобу), невидужний (про хво
рого), невигойний (про рану); 
неизл СЧИМЬІ Й. 

Insanabilftas, a1is, С., невиліновність, 
невидужність, невигойність; не
излечимость. 

Insania, ае, І. s. Insanltas, atis, [., 
безумс_тво; безумие. 

Insanio, іге, беЗj'l\1ствувати; безум
ствовать. 

ІПSlПUS, а, ит, бшневільний; по
мешаННЬІЙ. 

Insatiabilis, е, ненаситний; ненасьІТ
НЬІЙ. 

Inscriptio, onis, С., напис; надпись. 
Inscripti ones tendineae, сухожильні 

пе реми чки 1\1 'язів; СУХО<RИЛЬНЬІе 
переМЬІЧНИ МЬІШЦ. 

Inscco, secui, sectum, аге·, розрізува
ти, розрізати, рознрнвати, роз- . 
тинати ; вснрьшать, ВСИрЬІТЬ. , 
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Іпsесtпm, і, П., комаха; насекомое. 
Insensib llis, е s. Allaestll(~tlcHs, а, ПШ, 

lІечутл_ивий; нечувствlIтельны� •. 
J,nsensibil itas, їitis, f., нечутливість; 

неЧУВСТ8ительность. 

Inserti.o, ol1is, f., місце прикріплення; 
место r г:~нрепления. 

Insessio, oltis, С., СlIдяча ванна; си
дпчая ваl. ні. 

Іпsіdі OSllS, а, ит, лукавий, підступ
. , ни і1; кова рНЬІЙ. 

І.пsірl~DS, а, пш, несмачний, без
ЦУКРОВИЙ; безвнусны�,' бессахар
НЬІЙ. 

Insolatio, onis, С., інсоляція, соняч
ний удар; ИНСОЛЯЦИЯ, солllечныlй 
удар. _ 

ІпsоlпЬІli8, е, нерозчинний; нераство
rИМЬІЙ. 

ІпsоlпЬilІ ta8, ~tis, С., нерозчинність; 
нерастворимость. 

Insomnia, ае, С., безсоння; бессон
НІ-ща. 

In8ons, ontis, невинний; неВИННЬІЙ. 
Іпsресt'їіtпs, а, ПШ, оглянутий; осви

детельствоваННЬІЙ. 

Inspectio, onis, С., інспеlщія, огляд, 
дослідження; инспекция, осмотр, 
исследование. 

Inspecto, аге, оглянути, дослідити; 
осмотреть, освидетельствовать. 

Inspiratio, onis, f., інспірація, вди
хання; инспирация, ВДЬІх,шие. 

Іпsрігаtогіпs, а, ПШ, вдихальний; 
вдьІхательный •. 

Insplro, аге, вдихати, вдихнути; ВДЬІ-
хать, вдохнуть. ' 

Inspissatio, опі8, f., згущення; сгу
щение. 

Instabїli8, е, нестійкий; нестойкий, 
.неУСТОЙЧИВЬІЙ~ 

InstabilItas, ati8, С., нестійкість; не
vстоЙчивость. 

Insiillatio, опі8, 'С., впускання кра
пел6, вкапування; впускание ка

пель, внаПЬІВзние. 

І. rectaIis, напельна илізма; иапель
ная ИЛИЗ\1а. 

Instillationes, нт, С. рІ., очні нраплі; 
глазны�e иапли. 

(nstilliitor, OflS, т., иапельниця; 
напеЛЬНlща. 
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Instlllo, аге, вшшуваТIf, впуснати'; 
виаПЬІВать, вп)'сиать. 

Instil1ctJVUS, а, ПШ, іНСТШШТІЩНlfЙ; 
ИНСТІІННТІIDНЬІЙ. 

Instinctlls, пs, т., інстинит, природ
не прагнення; инстиннт, естест

венное стремление. 

Institutio, onis, f., устаНСВ1, наука; 
учреждеНІІе, наставление. 

Іпstitпо,. пі, utпш, еге, встановлю-
вати; ),станавливать. . . 

Іпstгпсtіо, опі8, f., інструкція, не
рівшщтво, підручнин; ИНСТРУИ
ЦИЯ, руиоводство. 

Іпstгшпепtагіпm, і, п., інструмента
рій; инструментарий. 

Іпstгпmепtum, і, п., інструмент, зна
ряддя; инструмент, орудие. 

Іпsпеfасtпs, а, пm, звИИЛИЇl; привьш

ший. 
ІпsпШсіепs, cntis, недостатній; не

достатоtfныl •. 
ІпsuШсіепtіа, ас, і., недостатність; 

недоста точность. 

І. valvulae Ьіспsріdаlis s. mitrїili8, 
недостатність двостулиового або 
мітрального илапаl1а серця; не

достаточность двустворчатого или 

митрального илапана сердца. 

І. valvul<irum sеmilппагіuш a,ortae, 
недостатність півмісяцевих нла
панів аорти; недостаточность по
лулунннх нлапзнов аортм. 

І. vаlvul<ігпш sсmilппагішп arteriae 
ptllmon<ilis, недостатність півм!
сяцеВІІХ клапанів легеневої арте
рії; недостаточность полулунныx 
илапанов легочной артерии. . 

ІпsuШаtіо, onis, І., вдування; Bl1:J
вание. 

ІпsпfП<іtог, огіз, т., інсуфлятор, 
вдувач; ннсуфлятор, вдуватель. 

ІпsuШаtогіпs, а, ПШ, вдувний; ВДУВ-
ной. 

Іпsпl~, ае, С., острів; остров. 
Іпsпlіппш, і, п., інсулін; lIНСУЛИП. 

Іпsпltаtіо, onis, і., інсультація, по-
штовх, спонуиа, припадон; ин

сультаЦllЯ, ТОЛЧОН, flоБРlщение, 

п Рl1падок. 

Instllttls, і, т., інсульт, пошнодшен
ня; І1НСУЛЬТ, поврещдение. 



Іпtасtпs 

Intactus, а, uш, їнтаНТІІПЇr, непору-
шений, неЗі\lінний; пнтаНТНЬІЙ, 
неТРОНУТЬІЙ, неИЗ:\!8ННЬІЙ. 

Integcr, gra, gгпш, цілий, непошно
дженшl, цнотливий; цеЛЬІЙ, не
поnреждснныl,' целомудренныfr. 

Integrltas, atis, f., ціліСТh, непошно
джепіСТl-, цнотливість, невинність; 
цеЛUСТh, невредимость,. целомуд

рие, невинность. 

Іпtеgumепtшп, і, п., покрив; понров. 
Intellectuaiis, 'е, інтелектуальний; 

интеллентуальньrЙ. 

Іпtеllесtпs, пs, Ш., інтелент, розум; 
интеллент .. разум, ум. 

Intempcrans, antis, непомірний; не· 
Y~IO ренны� Й. 

futcll1perantia, ае, і., неСТРИі\faПЇСТЬ, 
неІІО:\lірпість; lIевоздержашІОСТЬ, 
неумеренность. 

Intendo, tешli, tспtпш, еге, натужу
В.1ТИСЯ; наТУЖlІватьсн. 

InterisI1as, atis, f., напруження; на
пря жение. 

Inte:1siYItas, atis, і., інтенсивність; 
интенсивность. 

In{c:1s1vUS, а, uш, інтенсипний, різно 
виявлеНИ(I; интенсивllы�,' реЗІ-Ю 
вьrраженныl •. 

Intentio, бпіs, (., натяг, натягання; 
нат;:нненне, натягивание. 

Intent\Is, :1, ПШ, натпгнеНI1Й; натяну
ТЬІЙ. 

lп(сг (rraep. з accus.), між; между. 
Interal veolaris, е, l\lіжальпеолярний; 

l\ІєжальвеОЛЯРНЬІЙ. 

Intera рапсшоtlсus, :1, uш, що лежить 
між апонеІ3роза:\lИ; лежащий ме
жду апоневрозами. 

IпtСГ:1гtіспlагіs, е, міжсуглобовий; 
межсуставноЙ. 

Interarytacnoideus, а, ит, міжчерпа
НУВ<lТИЙ; ~lежчерпаловидны� •. 

Iutcr:1uricularis, е, міЖУШl\ОВИЙ; меж
ДУУШНОВЬІЙ. 

Inferc:llaris, е, ПРО~lіжний, вставний; 
п ромежуточныl,' ЕставноЙ. 

Intercnгpeus, а, um, РО3.\IЇщениЙ між 
обома рядами ністон зап І ястна; 
расположснныlї между оGоими ря
Д1МИ ностей запястья. 

Intecartil:1gincu'" а, пт, міЖХРІще
ШВІ; межхрлщевоЙ. 
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Іпtегсаvсгпоsпs, л" .;т, розміщениfi 
між навернозншш С.шусаМIf; ра(

положенныI1 между І\авеРНОЗНl>l-
ми синусами. _ 

Interccllularis, е, міжнлі гпнниі1; меж
НЛ€ТОЧНЬІЙ. 

Il1terceptio, onis, і., перехват; пере
хват. 

Intercl:1yicul~ris, е, мігЮ\ЛЮЧИЧНИЙ; 
меЖНЛЮЧИЧНЬІЙ. 

Intercondyloideus, а, пm, r.!іжвиро
СТІ\ОВ и й; межмыIелновьІй •. 

Intercostalis, с, r.lіжреберниfI; меж
реберньrЙ. 

Іп tегспггепs, n tis, інтернурентнпй, ви
падновий; llптеркуррентныl, слу
чаЙНЬІЙ. 

Iuterdcntalis, е, міжзубний; l\!ежду
зубной. 

IntcI'dictio, onis, і., за.борона; запре-
щение. . 

Intcrfovcolїi"ris, с, розміщений між 
Яl\1нами; располоrнєнньв1 между 
ямнами. 

InterglobulIris, с, розміщенпй між 
нульнаil1И; раСПОЛОIl-;еШІЬІЇ1 между 
шаринами. 

Іlltпglutаl'а1іs, е, міжсіднич;шit; l\1сж
ягодІ:чныIi.. 

Іпtегіесtпs, :1, ШП,' лежачиі1 між; 
лежащий между. 

lпtсгіпgаlis, е, РОЗj\ІіщеНІІЙ між iuga 
сегеЬгаІі:1 на ВlIут~ішній мозновій 
поверхні черепа; расположенныlй 
между iuga ссгсЬгnІі:1 на внутрен
неЙ" іІ10зговоі1 поверхности черепа. 

Interl:1bialis, е, міЖГ)'бllш1; межгуб-
ной. . 

Intcrlob-;tris, с, РО3j\lіщенпй між част
ками і між часточнами; распо
ложенныlй между долнми и ДОЛЬ-
ками. ' 

ІпtегlоЬul"Jгіs, е, міжчаСТОЧНОВІІЙ~ 
l\1сждудольчатьrЙ. 

ІпtсгmахіШігіs, е, міжщелеповий~ 
межчелюстноЙ. 

Intermcdlus, :1, uш, проміжний; про
меЖУТОЧНЬІЙ. 

Intermissio, бпіs, [~, інтермісін, про
міжок між приступами; интермис
син, промежуток между присту
пами. 
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Intermitt~ns, ~ntis, інтеР~lїтатпвнпі1:, 
переі\ШКНlШ, переРИВ'lастпй (о ли
хорадне); интеРМИТИРУЮЩНIІ, пе
ремежающиЙся. 

Intcrll1usculiiris, е, міжм'язовий; меж
мьlшечный •. 

Intel'nasua lis, е, міжносовий; меаш~
совон. 

Internist, терапевт; терапевт. 
InterlloJium, і, п., про:-.'liжон між 

вузлами; промежуток меж,J,У уз
ла:\-1И. 

Іпtегппs, 3., llШ, внутрішній; внутрен
ний. 

InterolivJris, е, що міститься між 
ол'ивами; находящийся между оли
лами, 

Interosseus, а, uш, міжністновиї1; 
меЖІ-ІОСТНЬІЙ. 

Illterp~l.rietiilis, е, міжтім'яний; меж
теменноЙ. 

ІпtеГl)~duпспl aris, е, міжніжновий; 
М~ЖДVНОШКОВЬІЙ. ' 

Illtcrp~llatio, onis, [., перерва, пе
р~б.lВання; перерьш, l1еребипа
ние. 

Intcrp)8iti:>, ОI1ЇЗ, (., застрявання 
м'нних частин між УЛdмнами ні
стни або З:-'ІЇll\tШИМИ нїстнами; 
ззстревзние мягних частей м~жду 

оБЛОl\1Ю\МИ нос~и или смеЩtН
НЬІМИ костя!\lИ. 

І. соІі, Р03!\lїщеllНЯ топстої ободової 
КИШНИ Miff\ пс~{інною та ДЇdф!Jаг
мою; раЗ:\lсщение толстой обод.о'l
НОЙ ЮІІUЮІ между печ~нью и ДН3-

фраГl\ЮЙ, 
InteI'p)sItus, 3., ат, пстаВНIІЙ; встап-· 

НОЙ, вставочны� •. 
Interp:-etatio, опіз, С., інтерпретація, 

тлумаченнп; интерпретации, тuл

нование. 

I~terrcn іі Iis, е, міЖJIИРКОВИЙ; меж
почечныl •. 

Interrtlptio, ошs, [., перериваннп; 
преJJwвание. 

InterruplLlS, а, um, перерванш1; пре
рванны� •. 

Illterscapularis, е, міжлоп:з.тковиЙ; 
межлопато'шЬІЙ. 

IпtегsеаР1Jlшn, і, п., ПРО:-'lіжок між 
лопатнами ; промеЖ.УТUlі между 

лопатнами. 

1I1testlHus 

Іпtегsрїrйіlis, е, міЖОСТИСТlIі1; меж
ОСТИСТЬІЙ. 

Interstiti~lis, е, проміжнпй; ПРО~tежу
ТОЧНЬ!И. 

ІпtегstitіllП1, і, п., інтерстиція, щіли
на; интерстиция, щель. 

Іпtегtгапs v ersi1lis, е, мііІшоперечниn~ 
меЖПОI1 е речны1 •. 

Intertransvcrsarius, іі, ШІ1 щО мі-
. . ' 

СТиться 1\11(К поперечними парост-

нами хребців; наХОДЯЩI1ЙСЯ ме
жду попереЧНЬІМИ отростнами поз

ВОНКОВ. 

Intertrlgo, Іпіз, [., запрілість; опре~ 
ЛОС'l'ь. 

Intertrochanterlcus, а, um, міжвер
тельний ; межвертеЛЬНЬІЙ. 

IntertubercHl~ris, е, міжгорбновий~ 
межБУГОРНОВЬІЙ. 

ІпtегУаlluш, і, Н., їнтервал, промІ
ЖОК; IІнтер.!3ал, промежуток. 

Illtervalla luci<.la, СЕїтлі проміжки; 
спетльrе промежутки. 

Іпtеrvаsспlіігіs, е, мІжсудинний; меж
СОСУДИСТЬІЙ. 

Interven osus, а, uш, мїжвеннпй; Me~ 
ждувенны� •. 

Intcrvcrtebrtilis, с, міmхребцеВІІЙ;. 
меЖПОЗВОНОЧНЬІЙ. 

Intervillosus, а, Шll, 1\lііІ\Ворсинча
CTI~I1; ме"юю ~CI1H чаТЬІЙ. 

Intestil1a, OI'Ulll, п. 1'1., нутрощі~ 
внутренности. 

Jntcstintilis, с, ІmшноІЗИЙ; ЮlшеЧНЬІЙ. 
Intestilla1ia, інт, п. J.-l., нутрощі~ 

BH.l:TpeHHOCTI!. 

JпtеS1іпum, і, П., юrшна; нишна. 
І. саеешn, сліпа l\l1шна; СЛt;П ая 

кишна. 

І. сгаssнП1 s. соlоп, товста або обо
дова НИШh:а; толстая или ободоч
ная кишна. 

І. іІеит, Нllтніі1 ві;щїл тоннах ни
ШОІ,; НИЖШJt1 отдел тонних ни

шон. 

І. iciunum, перхній відділ тонних 
ЮІШОН, порожня нишха; верхний 

отдел ТОНЮІХ ЮІШОН, тощая 

Iшшна. 

І. tenue, тонна Ішшна; тонная юшша. 
lntestinus, а, tlш, ВНУТ!Jішній; вну

тренний. 



Intestlo шогЬі 

Illtestio ш~гЬі, загострення хвороБІІ; 
обо~траниг БJлеЗНIІ. 

InНша, ае, і., внутрішня оболонна 
нровоносних СУДІІН; в нутреШ-ІіНІ 

о боЛl)Ч ка нровеНОСНЬІХ СОСУДОВ. 
Іпtlmпs, а, и~, внутрі:.п:ІіЙ; внутрен

НИЙ. 

Intolerab'1lis, с, нестзрп:-шй; невьІНО
СІІ\ІЬІЙ (о боли), нетеРПЮIЬІЙ .. 

Intolcrantia, ае, f., невитриваЛlСТЬ, 
неВИНОСЛІІоі :;ть; нетеРШI:lIОСТЬ, не
ВЬІНОСЛИВОСТЬ. 

Intortus, а, uш, снручениіі; снручен
НhIЙ. 

lntoxicatio, onis, і., інтоксинація, 
отруєння; ИНТОКСІІкация, отрав
ление. 

Intoxic~ tus, а, Шll, огруєний; ограв
леННЬІЙ. 

Intra (adv.), всередині; внутри. 
Intraabil)min~lis, е, інтрааБДО:\lіналь

ний, BHYTj::i 1l.-ІьочереВНIIЙ; интра
аБДО}!ИН1ЛЬНЬІЙ, внутриБРЮШIIОЙ. 

Intraarteri Jlis, е, внутрішньоарте
рі IЛЬНІІЙ; внутриартери1льны� •. 

Intraarticul A"ris, е, внутрішн.ьосугло
бовий; внутрисуставноЙ . 

.{ntracardiA"lis, с, внутrішньосерце
вий; внутрисердеЧНЬІЙ. 

Intracellul Jris, е, інтрацелюлярний, 
внутрішньонлітинний; интрацел
ЛЮЛЯРНЬІЙ, внутрш-шеточны� •. 

Intracrani iilis, е, внутрішньочереп
ний; внутричерепной. 

Intracutaneus, а, uш, внутрішньо
шнірний; ВНУТРІІКОШНЬІЙ. 

Intruferatio, onis, і., подвійна вирод
ЛИБість, ноли одна ,особина роз
винута, а друга включена як пара

зит в окремі частини тіла першої; 
ДВОЇІное уродство, ногда одна 
особь раЗВl1та, а другая внлючена 
l-\al\ паразит в отдеЛЬНЬІе части 
тела перrзоЙ. 

ІпtгаїulliсuІ.-їгіs, е, інтраФолінуляр
НlII1; интrаФОЛЛlШУЛЯРНЬІЙ. 

Іl1tl'аli~:tшеlltаГіtls, а, шn, впутріш
ІІЬОЗН' ііЗI-\О:ШJЇ; ВIІУТрuсвпзо'lНЬІй. 

Іlltгашulсснl d ris, е, інтраМОJIенуляр_ 
'НИЙ; IlIпра:'>lОлеКУЛЯРНЬІЙ. 

Іlltгапшгаlis, е, rзнуЧішньостїнний; 
DlIутристєlшыl •. 
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IlltrallluscuHiris, с, DнутріІllllЬОМ'Я
ЗОIJИl1; внутримыIечI~ьІй •. 

Іпtгаоспltiгіs, е, DНУТРІШНЬООЧНИЙ; 
внутрнглазноЙ. • 

Іпtгзр~сtогЛіs, е, ВНУТРІШНЬОГРУД-
пш1; внутригрудной. . 

ІпtгарегіtОl1сЛіs, с, DНУТРІшньооче
ревиннпй; внутриБРЮШІ!ННЬІЙ. 

Intraplacclltaris, е, внутршньопла
центарнуй; внутрlшлацент~рныl •. 

Intratll0racicus, а, tlш, ВНJТРІШНЬО
ГРУДНИЙ; внутригруднои. . 

Intratubarius, а, uш, ВНУТРІШНЬО
трубнвй; ВІІутритруБНЬІ~. 

Іпtгаutегіппs, а, uш, ВНУТРІшньомат-
ковий; внутримаТО;НЬІЙ. . 

Intravaginalis, е, ВН)"Тр1шньоваГlНаль
ний; ІЗнутривлагаЛИЩ!-ІЬІЙ. 

Intravascul A"ris, е, ВНУТРІШНЬОСУДИН
ний; ВНУТРИСОСУДИСТЬІЙ .. 

Intravenosus, а, uш, ВНУТРІшньовен
ний; внутривеПНЬІЙ .. 

Intraviscer~lis, е, ВНУТРІШНЬОНИШНО
вий; внутрикишзчнь:Й. 

Intravitiї1is, е, іНТР1ВІтальний, за
життьовий; интравитальнЬІЙ, ПРИ
жизненны� •. 

Introductio, onis, І., інтродунція, 
введення, вступ; ИНТРОДУНЦИЯ, 

введение, всту пление. 

Introitus, us, т., вхід; вход. 
І. vaglnae, вхід у ваl'іну; ВХОД во 

влагалище. 

Intromissio, onis, [., введення, вступ; 
введение, вступление. 

Introrsus (adv.) всередину; в.ну:рь. 
Introsusceptio, onis, f., неп~о~lДНlСТЬ 

НИШОl\, заглиблення ОДина кишки 
в іншу; непроходимость кишон, 
внедрение одной ЮІШНИ в другую. 

Intubatio, onis, С., інтубація, BBeдeH~ 
нп трубни в гортань при звуженНІ 
її; интубаЦІІЯ, введение трубни в 
гортань при сужеНИI1 ее. 

Іпtuшеsсепtіа, ае, і., спухання; вспу
хание. 

ІпtllШСSСО, шuї, еге, ПУХИУТИ, ПРИ
пухати, РОЗlIухати; ПУХНУТЬ, при
пухать, распухать. 

Intus (adv.), всередині; внутри, из-
нутри. . 

Intussusceptio, onis, і., непрохідНІСТЬ 
IШШОН, заг,rш6леннп ОДllісї НИШКИ 
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в іншу; непроходшІОСТЬ �-\І1ШОh, 
ВlІе~реIIlІе ОДНОІі ЮІШЮl в другую. 

ІшшсtlО, Ol1iS, f., ВТl1рання; ВТ!Іра
ние. 

ІЮl tilis, е, НЄНОРlІсщrіі; бссполозньІН. 
Invagillatio, ollis, f., іНІЗаl'іllацін: 

1) заГЛl1блешІЛ ЮІШІШ в І\1II1Н\\Т .' , 
2) ВПІшашІЛ стінНІ! блаСТУЛ!І (за-
РОДІ-ІОВОГО !\Ііхурцн); шшаГlІнаЦІ1Я: 
1) впедреНІІе ЮІШЮІ в lШШl-\У, 
2) ВШlчиuашre стеНЮІ бластулыl 
(З'!IJO;::І.ЬJшевого llузы�я) •. 

Іпуаlidпs, а, uш, непрацездаТI1!Іі'І, 
нєздо lJOBlI іl; нетру доспос06нш\ 
С.тІ.§lбшl, неЗДОРОFЗьІіі. 

ІпуаІ-і{lus, і, Шо, ішзалі;1,; шшаЛIІД. 
Іпvаsіо, onis, І., 1) ПО'laТОІ" 2) за

рашеІ-ШП тuаРІІНІШ!\Ш параЗІІта;\ш; 

1) начало, 2) зара;І-\сшrе IlШDОТ
НЬІJ\!И параЗІІтаии. 

І. шогЬі, почаТОl, XBOPOUll; начадо 
болезни:. 

ІUУСllсп"dtus, а, ПШ, неОТРУТНІІl1; не
ядовнтьrЙ. 

Іl1уепіо, пі, l1tHm, 'І('С, зустрічати, 
знаХО;J;IІТИ; nС'ГlJєчать, находнть. 

Іпуеlltагіuш, і, п., ішзснтар; ШШЄll
тарь. 

ІПVСllt111П, і, п., вшraхід; ІІЗ06реТСІше. 
Inversio, onis, f., інnерсія, поворот; 

шшеРСІ1!l, поuорот. 

І. itIiopat,ilica, саі\юстіі1НПЇI ПІшорот; 
сш\юстоя_телы-lll1 BblВopOT. 

І. іlltгаutегіпа, І3І1утгіШНЬО:\lаТІ,ОППЇІ 
DіШОРОТ; внутрrJі\raТОЧНЬІl1 вьшо

рот. 

І. іпtгаvn:;ЇI1;:tlis, ВJ1утrішньовагїналь-
ниJi І3lIНОрОТ; ПН'утршзлагаЛl1Щ-

IIы�й DЬШОРО1'. 
І. loc;:tlis пtё1'і, місцеППІІ ВІІВОрОТ 

маТЮІ; illЄСТНЬШ ВЬШОрОТ J\ІаТЮІ. 

І. рш·tі а lis, частновпй BllBOPOT; ча
СТІІЧНЬІІ1 ВЬШОРОТ. 

І. tot alїs, ПОВНИlІ ВІІВОРОТ; полныl1 
ВЬШОРОТ. 

І. иісгі, внворот маТНІІ; BывротT ~laT-

НИ. 

Illversus, а, uш, ЩО СХОДІІТЬСЯ (.ПРО 
ПОВ 'ПЗІШ), перенручеlllll1 (напр. 
situs invcrsllS vіsсегuш), зворот
НИЙ; СХОДЯЩІІЙСЯ (о ~ОВЯ~hах), 
JIзвращеННЬІЙ (напр., SltH::) lllуес
sus vіsсСгuш),. ОбраТНЬІЙ. 

14-214. 

Ionisatio 

Il1yctcr;:ttus, 3, НlU, <застарілий; за
~тарелы� •. 

Inv j ест (adv.), попеРЄ;\IЇННО, павпа-
1-\11;, попеРЄ;\IЄІШО, наоборот. 

Il1yisibi lis, с, IJеІ3I1ДШIllі1; неrШДНМЬІЇf. 
lп yitro, D проuірці; В пробllРhЄ. 
Ін уіуо, n (ІІа) Ff-,IlІ30J\IУ тілі, П}:lll аштті; 

В іЮIl~Оj\] теле, 1I РIl ГlШЗIlИ. 

l11уоl11 СЛIПІ,і , По, ПОНрllВ, оболонна; 
покроп, оGолочка. 

Іпуоltщtа~'ltiS, а, НШ, J\Шilюпільниїl; 
ІІеп роІІзІ30.";]ьныl •. 

Іпуоlutіо, Ollis, f., 1) зпоротнш1: роз
ВlІТОН, 2) обнутуваннн; 1) обрат
ное раЗВllтие, 2) O�-\утьшаЮІе. 

І. irl1'antis, СПОВlшашш ІІе;\ІО13ЛЯТИ~ 
пелеl1ание J\IЛ:1денца. 

І. HtCI'i, 3ПОРОТ!1ll11 р03ВІІТОН маТhИ 
(llіслп родів); обратное развитие 
маТНІІ (после РОДОВ). 

Illyol пtнs, а, НШ, ЗJ.ГОІJllУТІІЙ; завер
Н\'ТЬІІ"'І. 

Іl1уоlуспtіа, огuш, п. рІ. s. ОЬvоlпп
tia, опнл, п. рІ. (remcdia), обпо
ліІ-ші засоби; об130JIаюшаЮЩИ8 

средства. 

ІосlliШUlпuш, і, П., io:xiMGill; ІЮХИ:-І
. бии. 

Іодаспс, cs, f., їІОдві вугри; іІОДlIЬІ8 
угри. 

IOtliїt!rs, а, un), йодний; ИОДНЬіЙ. 
Іоdіl'іl1НШ, і, П., 110Дllпін, сполука 

йоду з нунж.Утною олісю; ИОДІШИН, 
соеДl1Н ЄШlе нода с �-іУНтУТІІЬІі\1 

~Іаслом. 

Іоdіsшus, і, т., ОТРУСllПЯ йодом; 
отраПЛЄНlIе ИОДОМ. 

Іоdоuсгша, atis, П., заlIалсння шніри 
під ~licцeBOГO DiниuаllНЯ йоду; 
воспаЛЕ:lше !\О;IШ от ~leCTHOГO при

менеНІІН вода. 

10dоfО('шіum, і, 110' йодоформ; подо
форм. 

Iodtll)TCoidisrnus, і, Ш., І10ДТІІрео· 
ідизм; иоДтирсоиДизм-

Іоииll1, і, ПО, ЙОД; ИОД. 
І. crystallis<ttum, нристалізований 

йод; нристализоваННЬІЙ ИОД. 
Іоп, іон, частна З електричним за

рядом; ион, частица с :JЛСl--\ТРl1че

СЮІJ\I зарядом. 

IOllisatio, onїs, f., іОІІЇЗ:1ціл; иониза
ЦИЯ. 
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IopIlobia, а.с, І., ХІЗоробmшпй страх 
перед ОТРУТ<1 \ ІІІ ; болезнеlІНЬІЙ страх 
перед ядами. 

Ipse, а, ПШ, са:-'І; сам. 

Ігасппdіа, ае, І., запальність, гнів; 
ВСПЬІЛЬЧШЗ0СТЬ, ГНСВ. . 

І. lllorbosa, хвороблшза драз . .'1!ІвіСТL; 
болез ненная раздрааштельность. 

Iracundus, а, UШ, запальниіі; вспьІЛЬ
ЧІІВЬІЙ. 

Irascibi1 Itas, tatis, f., ХІЗороблпва 
дразл [І вість; болезненнап раздра
жител hHOCTb. 

Iridec!on;ia, ае, f., розрізання радуіК-
;. НОІ ОООЛОІШН; нсее'l8ІІІІе радужной 

оболочни. 
Ігіаё sis, is, f. s. Iridodesis, is, і., опе

рація утвореюш штучної зіниці; 
операцнн обраЗОJ3аШIЯ НСНУССТВСН
ного зрачна. 

IridIcHs, а, ош, пов'язанпїІ з радуж
НОЮ обс)ЛОІ-ШОЮ; относящийся l~ 
радуаШОll оболочне. 

ІгldосоlоЬоша, а tis, п., дефснт ра
ДУЖIlОЇ оБОЛОНЮІ; дсфент радуж
НОЙ оболочни. 

Iridocycllt1s, t1dis, f., запалення ра
ДУіІШОЇ оБОJIОННВ і І3ЇЙІЮІ30ГО тіла; 
J30спалсние радужной оБОЛОЧЮl и 
ресни ІІІЮГ0 тела. 

Ir1do(lialysjs, 1s, і., відонремлсння 
paдyrкHOЇ оболонни від війнового 
тіла; ОТ,1;елеНІІе радужной оболо'!
ни от ресничного тела. 

Irldod?nesis, 1s, f., дрижання раду ж
НОl оБО.l10ІШИ; дрошание раду ж
ной оболочни. 

Ir1don~5s1s, is, f., стафілома СУДИН
П?І ~БОЛОlllШ З ВIІПlшаllНЯі\l серед
Нl~ l,..периферичних частин рого
ВОl ОООЛОНІШ при scclusio Рllріі
Іае; стафилома сосудистой обо
ЛОЧЮІ с ВЬІПя ЧlІванием средних 

11 ~ерифс РIlЧССНИХ частей РОГОВО(І 
. оболо.чни при scclusio рнрШае. 

Іl'lduрlеgш, ае, f., параліч радужної 
оGОЛОIІНИ; параЛI1Ч радужной обо
ЛОЧЮІ. 

Iri(lopt5sis, is, f., ВllпадаШI}l радуж
ної оболоНlШ; выllден1l8e радуж
ной оболочни. 

Ігіlluггllё xis, is, f., рОЗрІІВ радуашої 

оGолошш; раз РЬІВ раДУіІШ0l1 обо
лочки. 

IridosclrIsis, i~, і., -розщеП:ІЄННЯ ра
дужної оБОЛОНЮ1; расщепленне 

рад.УжноЙ оболочнп. 
Ігіаоі Jsis, i~, f., операТІІВIЮ розтяг

нення радужної 060ЛОШШ при 
глаDНО~IЇ; операТІІВІІое растяrке

ННС радужпой оБОЛОЧІШ при глав

ноие. 

Ігі(}оtошіа, ае, f., розріз радужної 
оБОЛОНl~ІІ; раз рез рудужноі1 обо
лочки. 

Iris, ldis, і., Р·D.дуаша оболониа; ра
_ дужная оБОJІОчна. 

II'.i.tiS, tI(}is, С., запалення радужної 
оболошш; воспалсние радужной 
оболочии. 

Irradiatio, 5п19, І., ПРОМСШІсте роз
повсюдження; ЛУЧІ1стое распро

странение. 

Іггеdпсіы1is,' е, не13прашшй; нєвпра
ІЗН;\ІЬ'Й. 

IrregulJris, е, нереГУЛЯРНIlі1, непра
ВІІЛЬНlІll, неРl!т:\їіЧНlll1; нерегуляр
r:ы�, .. неЩ2аВIІЛJ"ІILl1l, неРІІТі\ШТНЬІЙ. 

ІІтсшосulаЬіlis, е, що не піддається 
ВТОРПННО;\ІУ ПРIlщеl1леНllЮ; не под

даЮllЩ~СЯ втоrl1ЧНОЙ ПРИІЗивне. 
Irrcmediub1lis, е, невиліrювний, не

видужний; непзлеЧІ1l\1Ь1Й, неисце
ЛИМЬІЙ. 

Ігггр.пгаы1is,' е, непоправний, певн
ЮНОВ~НІ Й, неІЗІІДУіННПlI; Н8ИСП ра
РИil!ЬИ, неизлеЧI1і11ЬіЙ. 

Іггеропіы1is,' е, неВllраВlll1Й; невпра
[1: МЬІЙ. 

Іпе~('с. us, а, пш, необрізаний; не
Сбf езClННЬ:Й. 

Іпе! ріПl'J} lis, е, непрщаТНIІЙ для 
lДI!:хання; неГОДllЬ.Й для ВДЬ1:ха
НlJЯ. 

ІггеfІн,пsіv]tз~, tatis, С., НСНОР~fальна 
�-ІGr.~.!ИТ'уU10Н~J1ьна відсутність ре
aHl\ll оргаюзму на ЗОІЗнішні 
ПОJl!азнення; Ilеllормальное нон

С1 ИТУ цион DJ1Llюе ОТС.УТСТІ3ІІС реан

цин оргаНИЗ:\la на ІЗIIСШШlе раз

дгаЖЄIІИЯ. 

IrresHscitabllis, е, пеОіІ\IJвлюrзаНIІЙ' 
~ , 

не могущш1 ОЬІТЬ оіl,Iш:ІенIlым. 
Irrcyersi1)Ilis,- с, llсоБОРОТlші1; не

об!Jатш1ыl •• 
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I('l'Ї~allS, antis, ірпгаціїШІІit, зрошу
uаЛЬНІІЇІ; пррпгаЦІІОННLlі1, ОРОСІІ
теЛЬНLІЙ. 

JITЇgatio, onis, f., ірпгапія, зрошу
вання; пррпгация, орошение_ 

Il'l'igator, oris, т., іРІІгатор, зрошу .. 
uач, прплад для зрошування; 

пррнгатор, ОРОСІІтель, прибор ДШІ 
орошения. 

11тіц-о!, аl'е, зрошуватп; орошать. 
11Tit::tMlis, е, дразЛІШПЙ, збудливиїl; 

раздраЖІІтеЛЬНЬІЇI, возБУДПМЬІЙ. 
IrritabilHas, tati8, f_, драТЛIIlзість, 

збудливість, дразливість; раздра
ашмость, возбудимость, раздра

аштельность. 

llтif.ашепtuш, і, n., подразник, дра
тівнпк; раздраit\итель, возбуди
тель. 

Il'r!tIlI1S, al1tis, подраЗНИЇl, дратівний; 
раздражающиЙ. 

Іпitllпtіа, інш, n_ рІ. (remedia), под
разні засо·би; раздражающпе сред

ства.-

11Titatio; -опіs, f., роздратування, 
дратування, подразнення; раз

дражение. 

І. spil1alis, чутливість деmшх хреб
ців до дотику з суб'єктивними 
явшцаl\11I спинномозкового подраз

нення; чувствительность некото

РЬІХ позвонков к при:косновеНIІЮ 
с суб'ЬеКТІШНЬІМИ явлеЮIЯl\Ш СПИН

но~озгового раздражения. 

IrritatiVHS, а, пш, ірптаТІІВНИЇІ, драз
ЛIlВИЙ, дратівливий; ирритатив

НЬІЇІ, раздражитеЛЬНЬІЙ. 
IггНа tHS, а, ит, роздратований, под-

разненпй; раздр~женr:ЬІЙ.. . 
Іsсlшеmіа, ае, f., Ісхешя (ІшеМІЯ), 

місцеве недокрів'я; исхемия (пше
мия).!. местное l\1а:покр~вие. . 

ІвсЬаешїсив, а, \1т, IсхеМІЧНИЙ (lше
мічний); исхемичньrй (ишеМllчес-
ний)_ 

ІsсЬіаtlёlрl1ПS, і, т. В. Ischiopagus, і. т., 
подвіі1на виродливість: зрощення 
ДВОХ індивідів тазовОЮ ділянною; 
ДBOЇlHoe уродство: сращение двух 
особей тазовоЙ областью. 

IsclJiadIcus, а, нш, сідничний; седа
ЛИЩНЬІЙ. 

Iscbiagra, ае, і. s. Iscllias, Jdis, і., 

ісхіас (ішіас), нсвралгія сіДlIИЧ
ного нсрва; ІІсхиас (ПШllас), не
Drалгпя седалшцного нерва. 

IsclliocaycrnosHs, а, ШВ, сіДНlIЧНО-
печеРИСТІІЇІ; се;~аЛІІЩlIопещеРIl-
СТЬІЙ. . 

Isclliococcygeus, а, пm, сіДНIIЧНОНУП
рпковиі1; седаЛІІЩНОКОПЧИКОВЬІЙ. 

Isc]lїopll0nia, ае, f., ісхіофонія, сла
бпй, неясний, осоБШlDО писоний, 
ДІІснантно оброблений голос; ис
ХІІОфошІЯ, слаБЬІЇІ, неЯСПЬІЙ, осо
бенно ВЬІСОЮІЇ1, дискантно обрабо
таННЬІіІ голос. 

Іsсl1іорпЬіоtоmіа, ае, і., розріз лоб
кового зрощєння для полегшеннп 

родів прп вузькому тазі; рассе
ЧЄlIне лонного сращения для об
легчеш:!л родов при У8НОМ тазе. 

ISC]liopllt]lisis, і8, f., туберкульоз 
нульшового суглоба; туберкулез 
тазобедренного сустава. 

І scbi ит, і, n _, сіДНІІчна кістна; седа
лпщная кость. 

Iscl1ocholia, ае, f., ісхохолія, ватрим
на жовчі; исхохолия, вадержка 
желчи. 

Іsсhосllушіа, ае, f., ісхохімія, ватрим
на їжі в шлунну, напр. при зву
женні воротаря; исхохимия, ва
держка ппщи вжелудке, напр. 

при сужєнии привратни!\а. 

Ischomenia, ае, f., ісхоменія, 8атрим
на місячного; исхомения, задерж
ка месячн.blХ. 

IscllOpllonia, ае, і., ісхофонія, ваї- ,:~ 
кання; псхофония, 8аинание. 

.Іsсlшгіа, Ilе, f., ісхурія (ішурія), 
затримка сечі; исхурия (ишурпя), 
задержна мочи. 

І. spastlca, затримка сечі Dпаслідо!\ 
судороги шийни сечового міхура; 
задержка 1\1ОЧИ Бследствпе судо

роги шейки мочевого пузьrря. 
180 - (в скл. словах), рівно, одна

ново; равно, одинаково. 

180сllгопіпs, а, uш, одночаснпй; одно· 
вреl\lенны� •. 

І8осогіа, ае, і., рівномірність обох _ 
зіниць; равномерность обоих врач· 
ков. 

IsocytotoxlI1um, і, П., іЗОЦІ1ТОТО!\СИН; 
llЗОЦИТОТОНСИН. 
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Isо(lУШl1llїП, пе, [., ЇЗОДlшюІія; ІІЗО
дина~шя. 

Іsо(!опtнs, :1, uш, 3 одпановшш зу
б<l~I!І; с ОДllпанопьт:--іІІ зубами. 

Іsоlшсшаgglпtінаtіо, onis, f., ізоге-
маГnЮТШI.:1ція; IlЗОГС:\lаГЛЮТІІІICJ.-

цпя. 

Іsоhасшаgglнtiпілum, і, л., і:-зогєша
. ГЛІОТllllін; IІЗОГСі\1аглютшІИН. 
Іsоlшешоlуsіл, ізогемолізнн; ІІЗОГС-

l\IОЛJlЗIIН. 

Іsоh:1ешаlуsіs, is, f., ізоге!\ІОліз; ІІЗО
гсмолиз. 

Isol1ypcrcytosis, іБ, f., ізогіперцнтоз; 
IlЗОГIlПСРЦИТОЗ. 

Іsоllурасуtбsіs, іБ, [., ізогіпоцптоз, 
зменшення Чllсла біЛОl\рівцін; изо
ГІІПОЦИТОЗ, умеНЬШСlI.l1е ЧlIсла бе
ЛЬТХ НРОВЯlІЬ1х телец. 

Isolatio, onis, f., ізолнція, роз 'єд
нання; ИЗОЛЯЦИЯ, разобщеНІІе. 

Іsоl,їtог, oris, т., Їзолптор, роз'єдну
вач; изолятор, разоБЩІІтель. 

IsolatHs, а, ит, ізольований, Са1\IОТ
нііі, віДОl~РС:\1ЛеНl1іі; НЗОЛI1РОU<lН
ньrй, уедlшенны�,, обособленнь!Й. 

Іsошег, ізомер; изомер. 
Isoll1orphHs, а, uш, ОДНО:\lаніТШl(І; 

однооб разны� й. 
Isopatl1ia, ае, f. s. Serotllerapia, ае, f., 

лінування ХІЮРООIl ТІІ:\1И ЇН про
дунтаі\1И, що l3иробляються 11 ри 

нШ В opгaHi3~Ii, лінуваНІІЯ СИРО
ватна~ш; лечение БОЛ83НИ те:ШІ те 

продуктами, которыIe I3ы�абатьІ-
ваются при ней в оргаНИ3:\lе, ле

ченпе СЬІВоротками. 

Isos (гр.), ІІодібнніІ; 110доБныIi.. 
Isotllcrapia, ае, f., іЗ0тераllія; І1ЗО

терания. 

Isotllcrmia, ае, і., ізотермія; нзотер
мия. 

ІsоtllСГП1US, і, m., що має однанову 
те:\шературу; ШИЮЩПЙ ОДl1наnо

ВУЮ те:\шературу. 

Isotonia, ае, {., ізотонія; И30ТОНІІЯ. 
Istllll1cctomia, ае, і., I3Н{Jізунання 

переШ1ll11-\а ЩНТОl3llДної залози; 
I1ссечение перешef!на ЩНТОВИДноfi 
железЬІ. 

Istllll1Їcus, а, UШ, пов 'язаНІІІ1 із ЗВУ
j-l>еНIІ.Я;\I; ОТНОСЯЩІІЙСЯ к срие
наю. , 

ISt]1l1НlS, і ~ m., пхід, псре~шчна, по
геШllйОН; ВХО;::І:, пере;\lына,' перс
шєен. 

І. 30I't:H', Зl3ужешш аорти; сужеШlе 
аОРТЬІ. 

І. f~1.п('іliПl, I3хід У зів, Зl3ужене місце 
СПО:ІУЧСlIНЯ готової і глотнової 
ПСРСit\НІІН; l\:eCTO соединеНlІЯ РОТО
Ео11 IJ ГЛОТОЧНОІЇ ПО.тІостеЙ. 

І. gIandll]ne 1IJугесіс('пе, I3УЗLна. 
CТl:CHYTa спе}. еду Еазад частина 

~ИТОЕІІДl!ОЇ залози; }ЗІ-:ая, сдав
.ЧСІІная спереДI! І-:азад часть ЩІІТО

ВГДНОЙ }нелеЗЬJ. 

І. gyri ІСІ'пі6іН, звуа,СНШІ СЮJСПИ
стоі 2акру'П-:п; c~ iKCl-lИе СІЮДО
обгазноJЇ ИЗРПЛННЬJ. 

Т. г11OшlJсп{'срl15li, значна перетяяша 
на ;\Іісці пеrсхо.J:У шсtспсерll51011 
в ш('sслс<'р!!'іНоп; з[]аЧIlТСЛЬШ\Я 
псрс·тппЛ-,ё1 ІІа мссте пеrехода 

шсtепсср!.!ііlол n шсsеПСl'рl1510П. 
І. tпЬ[!с ::ннlit!vз(' s. EHsta~llii, зву

ження Свстахіїroвої TPYUl1 в місці 
переходу І.;істкової її частини в 
ХРПЩОI3У; СУіКеНlIе Евстахиевой 
труБЬІ В ;\Іесте перехода ностной 
ее части .!І хрящевую. 

І. tubae нtегіп~е s. Fallopii, звужена 
чаСТІІІШ Фашюпіilової труби ;су
жеНІІая часть Фа.п.т.lОпиевоl1 труБЬІ. 

І. пгеtllгае, переllшчна між губча
стою і переТlІнчастою частинами 
сечівmша; пеРСil1ЬJчна между губ
чатой и l1ерепончатой частями 
l\Iо'lснспуснателыІгоo навала. 

І. Ufcri, верхній відгізон шийиового 
l,аналу; верхній отрезок шеечно
го KaHa.ТJa. 

Нег, itіПСI"ЇS, n., ШЛЯХ; путь. 
ItіllсгагіLlШ, і, n., ПfJО13Ї;.І.НlШ жолобу

ватого зонда, що по його боро

зспьuі вводиться ніж в міху.р при 
ВlIдаленні НС\.:\lеIlЯ; проводник же
лобоватого зонда, по борозде ко
торого ВВОДIlТСЯ НОїН В ПУЗЬІРЬ 
при намнесеченип. 

Iucundus, а, Uffi, ПРІІємнШ1; прият
НЬІЙ. 

Iugalis, e=Iugularis, е, яремнш1; 
яреl\ШЬІЙ. 

ІнgнlохірllOїdспs, а, ПШ, яремномсчо
ВIIДІШЙ; яреМlIомечевиднЬІЙ. 
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JН7'Ш:l, Ї'. n., яр:-.ю; пара, лр;\!О. 
Ішщншп, 1, n., пі;lСОЛОДіl\сні, Зі\l'ПН

ш)'ючі ліки; подслаЩGНllое, Сі\1ЯГ
чо.ющее лекаРСТDО. 

Іtшсtнга, ае, [., зв'язок, сполучення; 
связь, соединенпе. 

Іппсtuгае tешllпшп, СУХО/"h'ПЛЕопі 
плаСТlIНІШ; сухоffiильныle плаСТІ!Н
ки. 

IUl1CtUS, а, UШ, сполучений, з 'єдно.
ний; соеДlшеННЬІЙ. 

IUl1go, пхі, псtпш, еге, з'єднувати, 
сполучати; соединять. 

ItlS, ЇнrЇs, n., право, суд; право, 
СУД. , 

ІПSСtllпш, Ї, п., юшна; похлебна. 
Iustus, а, шп, справедлшшй, пра

вІІлыIIїІ,' зо.ноннпй; справедлп
выl,' праВІІльньІіі, заКОННЬІІЇ. ., 

Rala-azar, кала -аза р, індуська чорна 
хвороба, чаС1;0 смертельна, за
гальний леЙШl\lюІіоз; l·шла -аза р, 
ІІндусснан черная болеЗІ-:Ь, часто 
Сі\1ертельная, общий леЙШі\lашІОЗ. 

l{аlitlш, і, п., налій; налиЇІ. 
н:. асеtlсшп, ОЦТОПОЮlсла сіль; унсус

нонпслая соль. 

1{, Ьгошаtпш, бромістий калій; бро
IІlистьтr1: калиЙ. 

1\:. С:lпst1спш, ЇДІШЙ калій; еДЮІІl ка
лий. 

к 

л. С:lпstlсшп fнsшп, топленпй ЇДЮІЙ 
налііl; плавлеНЬІЇl еДІ'ШЙ каЛІІй. 

І{. сlllОГІСШП, бертолетова сіль; бер
толстовая соль. 

I~. ІIУРСГІШll1gапІсtlШ, l\1<і.нгаНОВОl\ИС
.ТlИl':1 І'ШЛШ; маргаfІЦС130Нl1СЛЬІЙ на
лий. 

l~. піtГJСШП, налій-нітрат; о.ЗО1'нона-
лиеJ3ая соль. 

l\:. sulfoguai:lcollc\lD1 s. Тlliосоlшп, 
гваПЕОJJOсуЛЬфОІ-\IlСЛllll' І-\алій або 
тіонол; гвапнолОС'у ЛЬФОЮІСJlЬІЙ Ео.
ЛllЙ или ТJlОКОЛ. 

l~. Бl1lїНГОБНlll, сірчо.СТОJ,JIСЛIlll 1-\0.

лій; сеfJІШСТОЮJСЛЬІЙ наЛIlЙ. 
1\:~Пг, нефір, 1110 Л О 1";0,' бfJодіIlНЯ ш-\ого 

uідбувалося за ДОІІОі\lОГОЮ l\сфір-

R ('р~шlIlа('шп tocelo 

Illsto шаїL1Г, ШЇ:ІОГ, (ііПЬШIІЇІ, 1І1СIlШll11 
зd ПОР~ІУ; 60J1LШО, і\!t.:НLше 1l0Р
?l1с1.1ыІгоo 

Іиуап~, II (is, доп O~liiI\!ТIIЇI засіб; ВСПО
;\ІОго.те';ІЬіІОе Cpeil:CTBO. 

ІllуеПJlіs, е, ІОнаЩ,,1Il11; юнощеСI-\lJЙ. 
Іuуєпіs, is, сот., r-IОЛОДIII1, юнан:, 

під:Ііток; l\1О.JІО~~ОЙ, юноша, нод
росток 

ІПУСl1tпs, tfitis, і., юність; юность. 

Ixodes, is, f., ВІІД Ixaditlae, нліщ; 
ВПД lxodidae, l\JIещ. 

IxodiТsis, is, f., нліщова гарячна; 
нлеЩGная ЛlIхорадна. 

Іпхtа (adYt:rb.), поБЛIІЗУ; Бблизи. 
Iuxtapositio, ollis, f., розрощування 

ніСТЮІ з бону Оl'істя; разрастание 
НОСТИ со СТОРОНЬІ наДКОСТНIlЦЬІ • 

ного грибна (напназьної палпч
НИ); нефпр, .IІЮЛОНО, подвергнутое 
БРОїКеlllІІО с ПОl\ІОЩЬЮ нефпрного 
ГРlIбна (навно.зсноїl палочни). 

Пеlis, іБ, f., пля!\!а, рубець; пятно, 
р.Убец. 

І\:сlОlduш, Ї, П., твеРДІІЇІ вузлуваТilЙ 
пластннчаТПЇІ опух шніРIJ; плот
нан узлово.тая плаСТІІнчатая опу

холь ноїКИ. 

І\:сlоtоп;іа, ае, і. , розтин ГРllп\Ї; 
гт JЛІ,('сечен не. 

J{cIJPllolitlH:paedion, і, п., звапнен
нл нl'щс-р.jJХ оболонон 1І!)'l\lїфіl>ова
I1ОГО плода; оБЬТЗl3єстuлеНllе Яlще
BblX оБО.тJочен М'уl\ШфI1Цl1ропанно
го ПJJода. 

J{cl1cnccpl:alocele, ('s, і., мозн:ова 
гг 1:I-І,а З l\;ОЗJ";ОВСЮ геЧОElIllОЮ без 
r;ЇCTIl; 1\10310rо.я Г! ьm·;о. с 1\юагоl3ЬШ 

веЩЕСТГ:Оі\! без І';IIстыl. 
ЛеllНОSССllіа, ае, f., ОГЛЯД черепних 

o~JraHiu СJ1ЄЕТ]JIІЧlllll\Ш дзсрнаJJа-
1І11І; ОС:\lО1'р б! ЮШНЬІХ органов 

:J:lel-;Т!JllчеС1'IJl\1!J зер,алами. 

:П:ерllаllн~еllшtuсёl(', cs, f., опух на 
Чt:[!еIlї, но.llОUllСllIlй венозною 

Нf.;оu'ю і зв'пзаllllіі з SЇllllS <ІиГ:.lе, 
lllatl'Їs; опухоль ІІа чеlJt:IlС, наllОЛ-
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пен на я веНОЗIlоїr нровью ІІ связ::ш
пая с sіпнs uнrae шаtгіs. 

І{ерl13lIlуuгосёlс, cs, f., снупчешНl 
цереброспіIlClJlfJIlОЇ рі;ЩIШ пі;:І; ІШ-іі
рою черепа; СIЮІІлеШlе церебро
СПІшальноіl іЕІЩЕ-\ОСТII НОД 1-\ О j-1\ С(І 
черепа. 

Rсрllаlоuіпіп, ае, f., запа:\lОРО'ІСШШ; 
ГОЛОВОl{руженпе. 

І{срlшlоdУllіn., ае, f., біль ГО.ІОІШ; 
боль ГОЛОВЬІ. 

Kepl1alologia, ае, і., наука про ГО
лову; науна о голове. 

Kcpl13lopsalis, is, f., ноашці для 
ембріОТО~Іії, ІІОіІШПЦЬІ ДЛЯ ::ШUIJІІ
ОТОМИИ. 

КерlшlоtОlllіа, ас, і., РОЗТНН черепа; 
рассечеНJIе черепа. 

І{Ш'аtlпum, і, П., І\ераТІ!IІ, рогова 
речовина; ЕсраТІІІІ, рогопое ВСЩС-

ство. . 
H:eratectasia, ае, і., РОЗШIlрення ЧG

СТl1НИ РОГОВОЇ оболошш; РGсшаре
ние чаС'!'1I РОГОВОЇІ оБОЛОЧНІІ. 

Н:егаtltis, tluis, f., запалєшIn рогової 
оБОЛОНl\!І; воспаление роговой обо
ЛОЧІШ . 

.J{erato- (В СЕЛ. словах), РОГОВIlЙ; 
РОГОВОЙ. 

I{eratoce!c, es, і., грижа РОГОВОЇ обо
ЛОНЮІ; rpblj-1\a роговоіі 060ЛОЧНІІ. 

Keratocol1uS, і, т., нон ічне вишшаIl
НЯ рогової Оболоннв; НОIlИ'lесное 
вьшячиванпе РОГОВОЙ оБОЛОЧЮІ. 

H:eratoucrlllatosis, is, f., захворюван
ня рогового шару шніРI1; заболе
ванне рогового слоя НОЖІІ. 

H:eratodcrr:tia, ае, .І., нератодеР;\lіп, 
ЗРОГОВlIIНЯ ШКІри; кератодер-

.МПЯ, ороговение НОЖИ. 

J\:era.toglob!1s, і, т., ВIІПІІнання ро
? ГlВЮІ; ПЬШП'lшзаНl1е lЮГОВlЩЬІ. 

I\.era.tolepta, ае, f. s. I{eratody-
ша, ае, f., болісність рогівни; 
болеЗIІЄНIIОСТЬ РОГОВІІЦЬІ. 

I{eratolytlcllS, а, uш, ПIII{Л!шаючшї 
р03ЧНІ!СlIНП РОГОВОЇ T!-\аНIllIll' ВЬІ-
3ЬІІ3ающшl раствореНl1е ро;овой 
ТІ·ШВИ. 

l{сгаtоша, atis, п., роГоl3НЙ наріст' 
роговой нарост. .' 

l{сгаtошаlасіа, пс, (., РО3~1'nr';ШЄШІJl 

Т\:)'пі Иосаг<Іі а. 

рогової 060.10IШII; раЗ:'lfJlгчеlllЮ' 

рогопоІ1 060ЛОЧІ"II. 
I\:cratollyxis, is, f., ПРОІ';О.l рогіВIШ; 

ПРОJ-\ОЛ ГОГОDlIЦЬІ. 

KCI'atoplastIca, ас, f., I1срсса;];І.;а [>0-
гіl3lШ; пересаfJ;l.;а рОГОІЗІЩЬІ. 

І\'сгаtоsсоріПl1l, і, п., ПРlIлад дЛЯ ШІ
значення неПР::ШlIльності I{РlIВIІНИ 
РОГОВОЇ оБОЛОШ\ІІ (дослідrкеННf1 
на аСТІІг;чаТIlЗМ); ПРIlбор Д.;JП опре
делеНІІЯ непраlзІІлыlстlI І,РlllШЗ

НЬІ роговоіІ 060.'10'11\11 (IICC.'lC;.I:OBa

ШШ на аСТІІГ;\lаТПЗl\І). 
1\:cratosis, is, f., зроговішІП, розро

щення РОГОВОЇ Tl-\аІIШШ; орогопе
нпе, разраЩЄНІІС РОГОІ30Й Тl\а ІІІ І. 

I\:Cl'atotornia, :1(', f., розріз poгiBI\II~ 
разрез РОГОDIЩЬІ. 

I\:cr~tHs, і, т., зрогопіннп; орогопс
ШІЄ. 

І{сгаuпопспгоsіs, is, f., нервове ;]::1-

ХПОРЮl3аНІІЯ БнасліДОI,< уд;)ру 
G.;JІІСl\авною; нервное заболеl3а1:ll1G-
13сле;:ХСТВllе удара молниеЙ. 

І{іпаеstllеsіа, ае, і., l\інестезія; l-mпс
сТезня. 

І{іпаеstlн~sіОll1сtгпm, і, п., прплад. 
длп lЗІІ3І-Іачення м'язового ПОЧУТ
тя; ПРІІбор ДЛП ОПРСДелеШfJl ~Iы�
шечного чувства. 

ІПllеsіоtl1егаріа, ае, і., ліІ,;уваНШl 
рухом; лечение движеНИС;\f. 

I~~nesis, is, і., рух; движеНllе. 
Іішеtiснs, а, НШ, РУХОВИЙ; двигатель

НЬІЙ. 

Kionitis, tl<1is, і., запалення ЯЗИЧl\а~ 
воспалеНl1е Я3ЬІчна. 

КоаgulёllUШ, і, п., l-iоагулен; І-Шагу
лен. 

КгеоsоtJluш, і, п., r-іреОЗ0тал; нрсо-
80тал. 

~гсоS6tУШl і, п., нреозот; НрС030Т. 
1\.. Fag'l, ОУІ\ОШlй l-\ре030Т; бу НОlЗЬІ(І 

нреозот. 

І\:lIШУS, НУl\ШС, нефір 3 ~roлона 1-\0-
БIlJШ; НУ;\ІЬІС, l-iефIl р ІІЗ �-\ОuЬJЛьего 
малона. 

I{ycsiologia, ае, і., наУІ.;а про вагіт
ність; 1І3,)'1\а о бере:\IСННОСТlI. 

І{УШlПtllГОl'їа, ас, і., r.lаРСIlНЯ перетво
реllНЯ на собану; брсд Ilревращє-
ШIJl 13 собану. ' 

I{)Tl1i1ilocardia, ае, і., РИТМ серця 



I\.Y110pllObin 

НРОЛIlна, ГОЛОСНІІЙ 1-п ТОН і ви

падання 2-го ТОНУ серця прп дун;е 
ШШlмІ-\іїІ діяльності 1IОГО; рIlПl 
сердца І\ролш-\а, ГРОШШЇl 1-й тон ТІ 

вьшаденпе 2-го тона сеРДІР 
n рlІ очень бьrСТР01І его дел тель
lІОСТІІ. 

I~ l' • 
\.упор.lOша, nc, і., Gоязнь собаІ\; 

боязнь собаІ-\. 
I{Уllогехіа, ае, f.; вовчий голод; BO:r

чий голод. 

I{ypllosis, іБ, і., внкривлення хребта 
вперед з утворенням гqрба; нс-

Labiull1, ї, П., губ..?; губа. 
L. Пssшu s. Іерогіпиm, заяча губа; 

заячья губа. 
L. latcriHe s. extcrnum Ііпсnс nspcr~c, 

латеральна або зовнішня губа 
шорсткої лінії; латеральная _ИJІИ 
haPYi-hная губа шероховатої1 ЛII-
НІШ. -

L. шеdl~і1е s. Їl1{Сl'ППШ Ііпсае nspcl'ne, 
сереДІІнна або внутрішня губа 
ШОРСТІ\ОЇ лінії; средпнная ІІЛИ ІШУ
тренняя губа шероховатой ЛПНlIlI. 

Labia, огшn, П., рІ" губи; гуБЬІ. 
L. шпі ога, великі соромітпі губи; 

большие сраМІІЬІе гуБЬІ. 
L. шіпога, малі соромітні гуБЬІ; r.Ia

лwе cpaMHwe губ@. 
L. utcri, губи вічка маТЮІ; гуБЬІ 

устья матки. . 
L. vocnlia, голосові зв 'яз кн; голо

СОВЬІе· СВЯЗІШ. 

Labialis, е, губний; губной. 
Lab1lis, е, дабільювї, нестіїШпй; ла

бнльпьrй, неСТОЙЮІЙ. 
Labilltas, atis, f., лабільність, не

стіі1кість' лабпльность, нестой-, " 

ность. 

Labis, iS, і., ЩlІпці; ЩИПЦЬІ. 
І.аЬог, ol'is, т"., труд, праця; ТРУД, 

работа. 
Labor.cs рпгturіевtіuш, родові болі; 

РОДОВЬІе боли. 
LаЬогаtогіuш, і, П., лабораторія; 

лаборатория. 
Laboro, агс, 1) працюватп, роБПТIІ, 

2) стр:ш,даТІІ, хворіти на що-небудь; 
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RjшвлеШІС ПОЗВОІЮЧlIОГО столбя. 
UІІер.ед с образооаНIlеи горба. 

Rypilot і спs, а, ІОН, ніфОТIlЧlшiJ:; НІІ
фОТlIчесrшіі. 

Rystis, іІі, f. s. Cystis, іБ, і., ніста; 
нпста. 

I\"ystltїS, !(Iis, f., запалення вагіни; 
воспалеНlІе плагаJIlrща. 

I\"ystoptQsis, is, f., ОІшадїIIЮІ вагіни; 
БЬJПаденпе влагалища. 

Куttагг!шgіп, ае, і., кровотеча 3 

Лі\IОЧІ-\П зуба; Еровотеченис ІІЗ лу
:,. НОЧЮІ зуба. 

L 
~) работать, ТРУДІІТЬСЯ, 2) CTpa~ 
дать, болеть чем-нпбудь. 

LаЬгпш, і, П., губа, глаДЮІЇ1 занруг
лений ВІІГНУТПЇІ нрай; губа, глад
Юlі1 занругJlепныіі 1130ГНУТЬІЙ 
нраЙ. _ _ 

Labyrilltllitis, tidis, і., запалення 
лабіринту; пОспалеШlе лаБІІринта. 

Labyrinthus, і, т., лабірннт; лаби-
ринт. , 

L. еtl1шоi<lа1іs, лабіРИІІТ решітчастої 
нісТlШ; лаБІІрlIllТ рсшет'ШТОЙ: но
сти. 

Lac, Iactis, П., ilIОЛО"І.О; МОЛОI\О. 
L. соаgнlаtШll, ЮІСJІе ilIОЛОЕО; кислое 

l\IОЛОІ-\О, простокваша~ 

L. еЬнtугаtuш, СНОЛОТШlИ, ilІаС.lIЯІша; 
пахтанье. 

L. fегшсп tans с!! пIt ПШ, КУМІІС; НУМЬІС. 
L. su!flii'is, сірчане l\10ЛОЕО, осадова 

сірка; серное і\IОЛОІЮ, оса;:J;очная 
сера. 

Laccr, сга, сгuш s. Laceratus, а, uш, 
розіроаllш1:; разорваННЬВ1:. 

Laceratio, ollis, f., розрив; раЗРЬІБ. 
Lacero, аге, рвати, дертп; рвать, 

драть. 

L:tссгtпs, і, т., веРХІШ частина руки, 
пере:\ШЧІ"Ш, зв 'язка; верхпяя gaCTb 

руки, переі\ІЬІчна, спязна. 

L. fibrosus, фіброзна переl\ШЧІ-\а; фпб
розная псрс:\lыlка •. 

L:tcllesis, іБ, і., гадюча отрута; змон
НЬІЙ НД. 

Іасіпіа, :te, і., гаП'1іРІ,а, клапоть~ 
-.. -_. 

трнпка, лоскут. 

... 



Lacinlatus . 

Lасіllііїtпs, а, пm, розщеПЛСШll1; 
расщеплеНl-/ЬІЙ. 

Lасшus, і, т., 'ланмус; лаf-ШУС. 
LасопіSIllНS, і, т., лаНОllїзм, норот

ність 1\10ВИ; лакоrШЗ:'ll, нраТІЮСТЬ 
р~чи. 

Lacr t ша, ae.~ f., сльоза; слеза. 
LасгішН"lis, е, СЛЇЗНШЇ; слеЗIІЬІІЇ. 
Lacrimatio, onis, f., сльозотеча; сле-

вотечение. 

Lacrimocthmoidiїlis, е, слізнорешіт
частий; слезнорешетчатыlІІ.. 

LасгіmошахillН"гіs, е, слізнощелепо
вий; слезночелюстноЙ. 

Lасtасіdоgепuш, і, п .• лактацидоген; 
лаитацидоген. 

Lactagoga, огиm, n. рІ. (remedїa), 
l\lOлоиогінні засоби; l\10лоногонныIe 
средства. 

Lactalls, antis, 1) годуючий, 2) не
мовля; 1) иормящий, 2) ГРУДllОЙ 
младенец. 

Lllctatio, onis, f., лаитація, годуван
ня груддю; лактация. нормление 

грудью. 

L. mегсепагіа, годування груддю 
мамни; кормлеНlIе грудью корми

ЛИЦЬІ. 

Lactcsceutia, ае, f., МОЛОІ{оподіб
ність; млеиоподобность. 

Lacteus, а, uш s. Lactlcus, а, Шll, 
молочний; МОЛОЧНЬІЙ. 

Lactffcr, ёга., сгuш, молочний; млеч
НЬІЙ. 

Lactifuga, огиm, n. рІ. (remedia), 
засоби, що З:\lеншують ВlД,J,lлення 
молона ; средства, уменьшаю,цІІе 

отделение молока. 

LасtОdСIlSішеtгнm, і, п. s. Lacto
scopium, і, П., апарат ДШІ ДОС:lід
ження 1\10.10на; аппарат ДЮІ 

ПСС.lедоваІІШI МОЛОІ{а. 

LactopllCI1111IlIU, і, n .• лантофенін; 
лантофенин. 

Lactoproteil1uthcrapia, пе, [., ланто
протеїнотераІ1ія, лїr;уваllНЯ МО
ЛОЧНlІМ білном; шнпопротеІІНО
терапия, ле'іение МОЛОЧНl1:'.! бел

ном. 

J':lctosa, ас, f., лантоза, МОЛОЧНІІЇІ 
цунор; лантоза, ~lоло'lны�й сахар. 

Lactosuria, ас, f., lшділення молоч
ного ц)'нру 3 сечею (у погодї.1Ь); 
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Dьщеленпе r.roЛОЧI!ОГО сахара с 

МОЧО!І (у рОДІІЛЬНПЦ). 
Lactot1H:,rnpia, ае, f.. лантотерапія; 

ла IпотераПI1Я. 

Lпсt\lП1СП, JJlis, П. ДТШ. Crusta lactea. 
Lпсt'Пса satlya, салат; салат. 
Lасfiпа, ае, f., заГЛllошra; углубле-

ние. 

L. vаsогuП1 et 
1\1іж ираєм 
зв'язною; 
нраем таза 

ной. 

шusспlБГШll, простір 
таза і Пупартовою 
пространство между 

и Пупартовой связ-

Lасuпае uгсtІ1гіПсs lНorgagni, уре
тральн\ Морганійові лаНУНl1; уре
тральньте l\10рганиеВЬІ лаиунЬІ. 

Lасїїпаг, aris, п., поирив, позначення 
ПОНрIlТТЯ і дна очної ямни і М03-
нових ШЛУНОЧІ-\ЇВ; понров, обо
значение нрыllи и дна глазнlщы� 

и 1\IОЗГОВЬІХ желудочнов. 

:tасппагіS, е, зв'язаНlIЙ з лаиунами, 
маючий лаиунн; относящийся н 
ланунам, Иl\1еющпй лаИУНЬІ. 

Lacus, HS, Ш., озеро; озеро. 
L. lасгіmЛіs, слізне озеро; слезное 

озеро. 

Laedo, si, SШU, еге, шиодити; вредить. 
Lacsio, onis, f., пошнодження; по

врежденпе. 

Laesus, а, Шll, ПОШІ{оджений; по
вреждеННЬ1J1. 

Laetitia, ае, f., радість; радость. 
Lacvi;atio, onis, і., розтирання на 

дрїбl-!Il!l порошои; растиранпе Б 
меЛКl1l1 порошок 

Lacvigiїtus, а, uш, ріВНО:\lіРНПll; раБ
номерны� •. 

Laevis, е, гладкий; гладииЙ. 
Lac\'\110s:1, ае, f., левульоза; леву

леза. 

Lacvulosнria, ае, f., виділення в сечі 
ПЛОДОІЮГО ЦУНРУ; UЬІДеление Б 

1\10че плодового сахара. 

Lаеvпs, а, uш, лівий; леВЬІЙ. 
I~agena, ае, f., снлшша, пляшна; 

снляниа, БУТЬІЛна. 
Lagocllїlia, ае, f., заяча губа; ваячья 

губа. 
Lаguрlltllіїlшпs, і, Ш., заяче око, не

достатнє залшнаНllfI очної щілини; 

sаfl'шіі глаз, llедостаточное заМЬІ. 
навие Г.1аЗllоі1 щели. 



I .. agost~ma 

Lngоstоша, atis, п., заяча губа; 
занчья губа. 
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Lallatio, OllїS, f., лепетання, ВПЩ!ІЇ1 
ступінь заїнашш; лепетаншз, вЬІС
шая степень заІІнания. 

Lnlop:ttl1ia, ас, f., УТРУДllеннп мови; 
затрудненпе речи. 

Lnmb!la, ас, f., l\lїсце з'єднання ЛУСКІІ 
потиличної кістки з обома тім'я
ними, ла:'l10ДОВИДНИЙ шов; 1\18СТО 
С08ДИ1l8НИЯ чешуи затьІЛОЧНОЙ ко
сти с ооеІІ:\Ш те;\ІеННЬІМИ, ла1l1бдо
ВИДНЬІf1 ШОВ. 

LашЬdасіsшus, і, т., ШЕ\lОва «л,> 
замість «Р»; вы1оваa РlIваllие «л') 
вместо «Р». 

LnшЬdоіtlепs, а, шп, лаибдовидний, 
СХОЖIlї1 на ла:\1бду; ЛJ.:\16ДО13ИДНЬІЙ, 
по;sожий на ламбду. 

LашЬitпs, ї, т., ЛІІзання; ЛlIзанпе. 
Lашыі,' ае, f., ламб."1ЇЯ; ламблия. 
L. Їntestinalis, І3ид джгутикових у 

ЮІШІ-\аХ; вид БІІченосцев в киш

нах. 

L. hep::tt1ca, паразит у печінці; па
разит в печени. 

Lашсllа, nе, f., пластшша, бляшка; 
пластинка, бляшка. 

Lamellatus, 3" uш, шаруватий; слои
СТЬІЙ. 

Lз'шеllоsпs, 3" иш, пластинчастий; 
пластинча ТЬІЙ. 

Lашспtаtіо, onis, f., плач, скарга; 
пла ч, жалоба. 

Lalll І па, ае, і., плаСТІІнна, плита; 
ПЛ:J.СТІІІІка, плита. 

L. аНіха tll:llаші, тонна редунована 
стінка міхура llїВКУЛЬ; тонкая 
редуцированная стениа пузwря 

полушарий. 
L. basalis cllorioidcae, основна пла

СТJшка судинної оболонки ~ OCJl~B
ная плаСТl1нка СОСУДИСТОИ 000-

лочки. 

І ... ЬаsШігіs сосыlае,' осповниfi шар 
заИРУТЮІ; О~l~ОI3НОЙ пласт УШ.~ТЮl. 

L. c]l{>riocapilliHlS, шар СУДШ-lНОl обо
ЛОНЮІ ОЧНОГО яблука; слой со
СУДИСТОЙ оБОЛОЧЮІ глазного ябло
на. 

L. сllогіоіс1еа epitocli alis, судинна 
епіте.тJїальна плаСТІшна; сосуди

ста я ;)lштешlалыlяя пластинка. 

Lnlllll1a pnrictHlis 

L. cribr'usa ossis сtіlшоІ:IТіlіs гратча
ста плаСТ1Іlн,а решіГІ<1СТОЇ нїст
юr; реШ3Т'Іатая П.тJ.аСТШІка 31':\10-

ид::1лыlї! ности. 

L. clastIcn. COl'IlC:1C .:1Il tcrior, pr>stc
l'ЇОГ, переднп, з~щнп еЛ(і.СТI1Чllа 
плаСТІшr{;l рогошщі; персдняя, 
sадшlЯ :JлаСТІІЧGСЕап пластинка 

РОГОВІЩЬІ. 

L. cxtcrlla, il1tCfl1::J. ргоссssпs ptcrygo
Їdci, зовнішня, внутрішня пла
СТlшна КРИЛО13идного паростка; 

наружная, внутреННШІ плаСТИІша 

1\рЬІЛОDIІДНОГО отростка. ~ 

L. fibrocnrtilngїHca ЇJltегрпЬtса, 80-
лоюшстохрmцева МЇіНлобкова пла
СТИІша; ВОЛОЮll1стохрпщевая меж

лоб новая пластинка. 

L. fusca, ІЗнутрішніїI гладний шар 
білкової оболонки ОЧIЮГО пблука; 
ВIlутреННlIIІ ГJIадюrй слой белоч
НОЙ оGОЛОЧЮІ глазпого яблока. 

L. horizolltalis s. cribrosa, ГОРИЗОН
тальна або гратчаста пластинка; 

горизонтальная или решетчатая 

пластинка. _ 
L. 11orїZOIl talis ossis p-:1Jat іні, гори

зонтальна пластшша підн:ебінної 
1\ЇСТЮІ; ГОРІІзонтальная пластинка 

небн:ой кости. 

L. lаtсгЛїs procesSHs ptcrygoidei, бо
нова плаСТlIНl,а КРIlЛОI3ІІДНОГО па

ростка; БОІ~овая плаСТІІнна КРЬІЛО

ІЗIfДНОГО отростка. 

L. llledїalis P('OCCSSllS ptcrygoillei, се
peДlIНHa плаСТIllша I-\РI1ЛОВIІДНОГО 

паРОСТl{а; срединная пластшша 

НрЬ!ЛОI3ИДНОГО отростка. 

L. шеsспtсгїі ргоргіа, B.тraCHa пла
СТlІнна брижі; соБСТl3енная пла
СТIІІІка брЬІінейки. 

L. рпругассn. ct РСl'репdісulаl'ЇS ossis 
etllllloitlii:lis, паJlеРОl3а (І перпен
Д 11І-\ У лп рна плаСТlIlша реші т'!астої 
ніСТЕIl; БРlажная и перпеНДI1I-\У
ЛЛРlIая Ш1аСТllll1Ш решетчатой но

сти. 

L. parictalis ct УіsссгЛіs tunlcae se
rosae, ПРІІстінна й нутряна пла
CTIIНl\a серозної оболонни; при
стеннап 11 лнутреннпя пластшша 

ес p03110({ 060~ІОЧНИ:. 



LamIlla perforXt3. 

L. pcrfOl'Jta ::шtСІ'ЇОГ, postcrior, пере,:J;
ня, :за~lІЯ ПРОДПРЯПЛСІІа плаСТШIК;l.; 

пеРСДIlЯЯ, З:l.il:І1ПЯ продыIявлєІІ-

пая ПЛ:l.СТlІІlІ\а. 

І1. l)(~l'pcl1llictll(Їl'is ossis сtlШlOїdЛіs, 
пеРПСН~Оll\уnпрна Ш1аСТlIIlІ.;а ре

шітчо.стої ЕЇСТКІІ; перпеIlДІШУЛНР
нан 11J1C1СТІшка рсшетчаТОll НОСТІ!. 

L. РІ'оfшнlа fasciae соНі ргоргіас, 
ІЛII\'30на П.і1аСТШІІ,а власної фасції 
ШIIЇ; глубоная плаСТlIlша собст
ВСІШОЇ! фаСЦШІ ШСІІ. 

L. {1 шнІІ'іg'сш і па, чотпрпстороння 
пластиш.;а; четьrрехстороНІШЯ П:Нl

СТІІнна. 

L. rostl'~lis corprvis callosi, потопше
НИЙ пере;:І,ВЇй Еінець 1\1ОЗОvlПСТОГО 
тіла; ІІстончеНIІЬІII пере;::r;ниі1 І-\ОНСЦ 
1\1О30ЛlIСТОГО тела. 

L. septi pcllHCI(lї, плаСТІІНІ-Ш про-
80РОЇ перегороД1Ш; ШШСТIlШ"(1 
прозраЧІІОЙ перегородки. 

І;. sріг~liSlllеШЬГ:l.П::tсеа ct ossca, спі
ральна переТІІІІчаСТ(1 Й ніСТКОl3а 
плаСТІІНІ,а заlllІТКll; СПІrральная 

перепончатая п костная плаСТІІН

на улитки. 

L. spira1is secul1llaria, вторинна спі
ра;lьна п;rаСТШіНа; ВТОРIlчная СШІ

ра,lЬІІан пластинка. 

L. SHl)('rficialis Iasciae соНі РГОРІ'іае, 
поперхнева пластинка власної 

фасції шиї; поверхностная пла
СТJllша соБСТІЗенноіі: фасции шеп. 

І;. sпргасl)огіоіdса, наДС,)';:J;Illша пла
стшша; шщсосудпстая пластинка. 

L. tегшіпііlis, пограПlІчна за?llIIкаль
па плаСТІІнна ; ПОl'раН]l'Іная заl\lЬІ
нающая пnастинна. 

L. vastoauullctoria, щільна фіброзна 
плаСТІІНЕа широкого прпводячого 

МУСН'у ла стегна; ПЛОТН<lЯ фІ1броз

ная плаСТІІнка пшрокого Прl1ВОДЯ

щсго ?llуснула бедра. 

, L. уег tї6ilis ossis раlа t Іпі, вертикаль
на плаСТІІнна піднебівної кісТІШ; 
всртIIl~а.JIыlаяя плаСТІШІ-\а небноі1 
ности. 

І. viscer;їlis, вїсцсра.JIЬІІа П:1астшша; 
ВlІсцсра.lLная пластинка. 

І,. 'YЇtl'ea, Скллна плаСТJ1Нl-\а; СТСІ"
.1JЛllllая ПJlастшша. 

LашJ.llасшсUuШїгсs t1ш1аші, П.;ІаСТШІ-
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.• 
ЕП, ЩО РО3;\ІС;І~ОІ3'уЮТЬ В Г,ПIІUllві 
зорового горба З<lI-\,:13;:І,еllї ядра; 
плаСТШJI';ІІ, газграllllчшзаЮЩlIе в 

глуБІІНС ЗРlIтеЛЬІІОГО бугра зало
iI~eHHыс ядра. 

L3ШЇllесtошіа, пс, f., І3Іrрізування 
ДУГll хребця; ІІссеЧСІШС дуги поз
понна. 

LашіI10SUS, 3, ШЛ, плаСПІНчастиіі; 
І1лаСТІшчаТЬІЙ. 

LЗ11а, ас, f., шерсть; шерсть. 
lапсеоlа, ае, fo, ланцет; ланцет. 
LanccolXtl1S, 3, Пll1, ланцетошrднпй; 

ланцеТОШІДНЬІІ1. 

LancIll::tl1s, ::tlltis, U:J��C�-><lВНЧІшіі (болі 
У таБСТІIЕіп); 1\1OЛl!llСНОСlIЬІЙ (болп 
У табепІКОВ), 

Lalleus, а, 111l1, шеРСТЯПШUІ; шерстя
ной. 

Lang'llitU(10, dlllis, f. s. Languor, 
ol'is, то, в'ялість; вялость. 

lal1ugo, gІпіs, f., пушок; пушок. 
Lаll()llI1НШ, і, п. (l\deps l:шае), ла

нолін (;'Юlр овечої воI3lШ); ,тшноЛІШ 
(жир овечьей шерстп). 

Іарага, ас, f., чореІЗО, черевні ПОI-\РП-
ви; чрево, БРЮШНЬІе ПОІ-\РОВЬІ. 

Lnpa го- (в СКЛ. С.!Іовах), чсревно-; 
о брюшно-. 

L::tp:lГocelc, es, f., Г1Лlit\а гюшота; 
гры�1\аa it\ивота. 

Lарзгосlуsіs, is, іо, ВЛlшашш в черев
ну ПОрОгННІШУ; ВЛlшаВlIе в брюш
ВУЮ ПОЛОСТЬ. 

Lарагосоlроllуstсгоtошіп, ае, і., роз
різ ШlllIЮl і ШliЮIЬОГО сеГ;\lента 
l\lатни; разрез шеІ1ЕП ІІ НШЮlего 
сеГl\lента ?ІІатни. 

Lар:носоlр()tошіа, ае, і., видозміне
ІШЙ І\лаСlIЧШll~І І~есаРСЬЮIЙ роз
ТІІН; ВІIДОІІЗ;\lеІІошюе нлассичесное 

нес а рево СGчение. 

L::tраГ(О]l)уst~гесtошіа, ае, f., вида
лення ;\ІаТЮl через розріз rЮlВота; 
удаленпе ;\lатІ';ll через раз рез жи

вота. 

L:1р::tг(о11)уstегоtошіа, ае, f. S. Sectio 
cncsarea, І-:сса PCb�->lIЇІ розтнн; не
сарево ссчсние. 

LарагоkеlурllOtошіа, ае, f., впймаНllЯ 
. ' плода без ВlI.JIущуваllНЯ ПЛОДОВОГО 
мішка; Щ3І3лечеНllе П.!Іода без Ізы
лущеНІІЯ ПЛОДОВОГО l\lешка. 



Lnparol{yesin. 

Ln pn roky"s іа, 
п~гі Тllість; 
ность. 

ас, С, ПОЗЮІаТІ-\ова 
ПШ:::-'lато'lЩ\П бl'РС~lеІІ-

LаР31'ОШОJlо<НtIУШllS, і, ш., БЛIlЗШlТа, 
ІДО ЗРОС.ilIIСЯ i-І-\lІВОТt1:\І[I; БЛІІзнеЦЬІ, 
С РОСIІІ1Іесп ШІ1Ізотаі\lІІ. 

Lnl}ю'ошуошоtОlllїа, ac~ f., ПІІ;l;алсн
ШІ і\IЇG:\Ш і\rатї,п через розріз аш
лота; У;::J;аЛСІІlIе ?lШО.\lЬІ маТЮІ 'Іе

рез разрсз іІШВОТ~. 

І,аl'аl'опlшgіn, ас, f., ~шпарорагін, 
черевна ЩJовотеча; .'1arшрораПIfI, 

брюшное нропотечонне. 
LаР31'ОГl'lшрl1іа, ас. f., лапарорафіп, 

чсрсвнш1 шоп; .:l<1паРОР~1.(ІJI[Н, брю
шноі1: ШОВ. 

LаРtll'оsпlріпgоtошіа, ае, f., розТІІН 
нйцсподіп після .ТJапа РОТОі\! і ї; 
г,Сl,РЬІТпе яйцеПО;::J;ОП послс лапаро
томин. 

Lарагоtошіn, ае, f., розрїЗj'пашІЯ 
ilшпота, череВОРОЗТШІ; lЗСІ-\РЬІТІІе 

1-юшота, чревосеЧЄ'lIJlе. 

Lapi(lificatio, ollis, f., C�-\ЮІ'яніllНП; 
онаменеНllе. 

Lapilli, огпш, ш. рІ., се'ІОПlІі1 піСОІ-\; 
мочеЕоl1 пеСОJ-\. 

LaIlis, Jdis, ш., ЕЮІінь; �-\С\і\Іевь. 
L. (livїпus, СІІніїІ Ha?lliHb, сп:r:ш сірча

НОЮІСЛОЇ l\lіді 3 гаЛУНО:'.І; СІІНІІЇІ 
І-\амень, СПЛ~В cePHO�-\ислоі1: меди 
С Rварцаt\Ш. 

L. іпfеl'паlis, аДСЬЮІЇІ r;aMiHb, азотно
юrС.lе срібло; адсюIfi l\a~leHЬ, 
а;ЗОТlIОlшс.ттое серебро. 

J~apsus, П8, ш., 1) спад, відпадання, 
падіння (процес), спадаНllП (про 
теС\lПер~туру), 2) помилка; 1) па
денне, отпаденпе, 2) ошпбка. 

Laquear, aris, п., ПОІ,РИВ; ПОІ~рОВ. 
Laquells, і, Ш., петля; петля. 
Lагdасспs, а, ІОН, сальнпй; сальныl •. 
Largus, :1, Шll, ШНРОНІІЇJ:, багаТIJЇІ; 

ШIlрor-шti, обильньв1. 
LarY:1, ае, f., l\шсна, личщша; :\1аС1\а, 

личинка. 

Larv~Їt1l8, а, \1111, СЕРІІТІІ1і, ПРІІхооа
НШІ; СІ\РЬІТЬІЙ. 

Lагупgаlgіа, ае, f., біль у ГОІ,тані; 
боль ІЗ гортаЮІ. 

Lагупgса1іs, с, гортаНІшіі; ГОРТ:J.ШlLJif. 
LаГУJlgссtошіа, ае, f., виr:ізув:шнн 

гортані; I1ССОЧСlше гортанн, 
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larYllg'cus, n., НІ 11 , гортаНШlіі; гop~ 
таІІНЬІЇІ. 

L3І'ущ~;іSIl1US, і, Ш., <~аРІJНгі1Ч, спаЗ.\li:l. 
голосової Щі~IIIlШ; лаРIІНГіІЮІ т 
спаЗ~1 ГОЛОСОПОІІ щели. 

Lагіп~~;іsшнs stl'Їtl lilHs, спаЗ~lа голосо-' 
пої щіЛШI1I; спаЮ1 ГОЛОСОВОЇІ щс:ш. 

Lnt'УпgІtіs, tIdis, f., .паРllшіт, зctпа~ 
лення' гортані; лаРIlIlГIIТ, поспа
ленне ГОРТ:J.ШІ. 

L. CI'OHposa s. L. 1):)СtltlОШС1l11я·апасеа,. 
круп; l-\РУП. 

Lnt'YllgO- (п скл. СJюпах), горташшіі; 
гортаннь!іі. 

LШ'Уl1g0fissпга, ае, f., по:щопmніі1: 
роз rіз гортані; rrро;щ.'1Ьное рас-
ссчение гортаНІІ. 

Laryngol0g'ia, ас, і., ла РІ!нгологія. 
вчення ВРО хпороБІІ гортані; ла-· 
РПНГОЛОГІІП, учение О болезнях 
горташІ. 

LarYIl~'oparal)sis, iS, f., пар,шіч 
гopTnТIi; паР~1ЛПЧ ~ортапи. 

LагупgорїНll'Уllgїtis, titlis, f., ларнн-
гофаРІІнгіт, запаЛСlII1Н гортані і 
г.10ТЮІ; JIаРПllгофаРВНГІІТ, поспа-. 
.1СнІІе гортаШІ п ГЛОТІШ. 

LnI'УЩ~'орllОпіа, ае, f., ЗВУI, голосу 
прн аускультації гортані; зпук
ГО:Іоса ПРП аускультаЦІІИ гор

тани. 

L31-упgорІltll І sis, is, і., туберкульоз 
гортані; Uугорчап.;а гортанн. 

Lагупgоsсlегоша, atis, п., :хронічншУ 
ларингіт 3 llаслїДІ-\ОМ - 3;\ЮРЩУ7' 
ванням тнаншш й утворенням 
рубця - пухmШII; ХРОlшчеСНІІі1: ла
рІІНГІІТ с послеДСТВlІем - Сl\IОР

ЩІІваНІІе:-'І тканн ІІ образованием 
ру6ца-ОllУХОЛИ. 

Lагущ;сsсоріа, ае, f., огляд горт;.ші; 
ос~ютр гортаЮІ. 

lагупgоsсоріШll, і, п., l\13.ЛСНЬІ-іе l'OP~ 
'Ганне дзеРІ-;3.:ІО, що ППОДІІТЬСН за 

ЯЗIlЧО!,; l\1Clлен ЬІ.;ое, ВВОДІІМ0е за 

ЛЗЬІЧОІ" ГОIJто.ШІОе зернало. 

Іагу пg·о~раsш US, і ~ Ш., спа3;\lа голосо
пої ЩЇ.1ІJНИ; спаЗі\1 ГОЛОСОПО(І щеmr. 

LЩ'Уl1g'оstСllоsіs, is, f., 3ВУil~СВНЯ гор
тані; С.УЖСIlІІе гортанн. 

LfiI'Уll~·()S\lрІ":ltl\)ї·соіtlсus, а, ПШ, ле
їl.;о.'IIІ(1 над ЩIIТОг.ІI;l.III1:-.t хрпще~1~ 

ЛСil.ДЩIІ(J \ІО;1. щIІтоI3lщIlы\11 ХРНЩОl\I. 



Іnгупgоtоmї3. 

Lnryngntcmi:l, ае, і., розріз гортані; 
ECHpI)IТlY8 гортаНІІ. 

Lпгуп[,;()tnПll!Ш, і, П., ло. РННГОТО:\І; 
ла r' нн готом. 

І.аГУПG'(){Г:1с!](~І{іS, C'(1is, і., ларпнго
тгахсїт, запалення гортані і тра
хеї; Л:1РІІІІготрахепт,. 130спалеНlІе 
горто.нн и тра Х8І1. 

LШ'Уl1g0tгае1lCоtошіn, ас, і., лаrпнго
трахеОТО~lія. РО3ТПН гортані і тра
xeї; лаРlІнготраХСОТО:\lIШ, nCHpr.r
тне го РТn'НИ 11 трахеи. 

Lш'увgоtур1ltIs, і, т., Тl!ф 3 перєваж
ШУМ уражеННЯіІІ гортані; ТlІф С 
прсобла.J;аЮЩІІill порашеНIIСМ гор
тани. 

Lnrynx, упgіs, т., гортань; гортань. 
Lаs~ппш, і, П., нічне судно; ночное 

С"]ТНО. 

I.nsc·iYЇn, ас, і., хтипість; сладостра
СТИ8. 

l.:lscivt tas, R'tis, f., патологічна по
хітливість; паТОЛОГllчєсная похот
лпвость. 

Lnsclvus,3., UШ, похіТЛІІВИЙ; похот
ЛИВЬІЙ. 

Lassitf.do, dlnis, f., втома, стомлен-
НЯ; усталость, утомлсние. 

І:lSSПS, а, UШ, СТОl\lлений; усталыl •. 
JJntens. entis, прихованшl; СІ'РЬІТЬ]Й. 
іМенНа, ае, f., ПРllхоrзаНIІЙ стан 

хпо робlI; СНРЬІтое СОСТОяние бо
лезни. 

Lntcr~Iis, е, бічний; боновоІ1. 
Laiel'Їcitls, а, НlП, цеГЛЯІІоподіuншl; 

ЮIРПllчеобраЗНЬІЙ. 

Іпіего- (В скл. слопах), біЧНIlЙ; боно
по й: 

Lnt('r()('Ї,Ientin, ае, f .• ВIJпадання пет
лі пуП/·юного l-\знаТllка ЗООНУ ni;.J; 
плол:а; JЗLшаДСШlе петли пупочно
го І,';:} ІІа ТIJJ,а сБОI{У от плода. 

LаtсгоПехіо, опіs, І., ООКОl3шl згин; 
60І{Оrзой IІЗГIl6. 

In(rrcpJSiIЇO, опіs, [., БОІ-іОВШЇ на
ХIJЛ; БОI,оrзОIІ Н:1НЛОН. 

la{('I'j'}lIllsiu, опїs, І., но.хп.;l до па
дil,l~iI. lI:1Сіін (НРI! тре:\IТlO'JO:\IУ па
r aJJl 'Il); lІаl,ЛОIШОСТЬ 1\ падеНІІЮ 
на601{ (п рн дlJoіЕателыl:\l1 пара
JШ че). 

I:lll'roYeI'sio, onis, і., латсго13СРСЇЯ; 
JlaTe ропе рс ІШ. 
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lafllff'/!('cf('s, is, т., OTrYTl!lIii паrзук 
n Італії та на піl1ДНЇ СРСР; ядо
г.rтТfп[ lI:1УН в IIтаnІІІІ ІІ на юге 
СССР. 

lаt!НТЇf'IГПS, і, т., особлппе за
Х~(\ГІопаl/Im СП1lННОГО мозну, по
;Іі6нє до пе,lагри; особое sаболе
ратІе СПІШНОГО !І10зга, похоа.;сс на 

пеллзгру. 

Іа1іо, опіs. і., Уl\швання; Уl\lьтпание. 
Ialitl'do, tl)is, і., ?шрrша; ШJJрпна. 
Іаігіпа, ае, f" ШД:ХОДОІ\; отхошсе 

"тесто. 

JJзtt!S, Л, ПШ, ШПРОЮlll; шпрониЙ. 
IatHs, cris, П., 6ін, с.торона; бон. 

стогона. .~. u 

J.анд:шнш, ї, П., ОПІИ; ОШНІ. 
I:?llГII1HS, Л, 1l111, лаВРОI3ІІЙ; лавговьтЙ. 
Іа игс ('('І' їі S t! S, 3, uш, лап РОВІІШІІСI3ИЙ; 

.тJавrОВІІшнеВЬІЇl. 
Lауасгпш, і, n., 06і\швання, вапна; 

с6!\lьшат-ше, ванна. 

Іа,пііn. ol1is, І., МlIТТЯ; l\IЬІтье. 
Lауір('dішп, і, n., НОJtша ванна; 

JlОіt\ная ванна. 

іа,о, lаУі, lautulll, lavare, мити; 
МЬІТЬ. 

Laxnns, antis, ПРОНОСНПЙ; слабитель
НЬІй. 

Lпхапtіз, огпш, п. рІ., проносні за
соБІІ; слаБJIтельllыe средства. 

L. ('ccoprotf С3, !\Іїцніші проносні за
соБІІ' более СИЛЬНЬІЄ слабитель-, 
НЬІе ~peДCTEa. . 

І. arast:i сп, наllміцпіші проносНІ за
соби; СllльнеІ1пшс слаuІІтельныle 
средства. 

L3X;J.tio, ollis, f., ослаблення; ослаG
.:тениє. 

ІЮ:::J(lПIS, а, ош, ПРОНОСНИЙ; сла
(іIJтеЛЬІШЙ. 

lахіїіог, ol'is, т., ослаGJ1IGЮЧПЙ, РО3-
С:1аU.тlІОЮЧІlй; осдаU.;1НЮЩllі1, рас
с.ТІа6ляющшl. 

І:1Х] tas, ~tis, f., розс.13U.1СІШЯ; рас
слаБЛСНIJЄ. 

Iнхn, ~гe, ПJ~ОIlОСИТII; слабить. 
1:1xus, Н, tlш, П'Я~lI1П, розс:шU.1СІШЙ; 

ПЯЛЬJІЇ, гассла6~lеllllhlіі. 
Iccticarї\ls, і, Ш., 1I0СІІ.іILIlIШ, носій; 

!ІОСIJЛЬЩІШ, носитель. 

J.('('lli11 Jis, е = IСtt\lзгіus, п, иll1, по
стjЛЬНШ':'І; постельныll.. 
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Lссtпlпs, ї, т., пос'тілька; ПОСТСЛЬЕа. 
Lectu1i s. tOftlli stашіпсі, СОЛО;'.l 'rші 

шини; СОЛОl\lеІІНЬІе lllIIНЬІ. 

Lссtпs, і, т., постіль, лоа,е; постель, 
ложе. 

Leg~lis, е = Lсgі.ttшus, а, ПШ, 3.1-
коннні1; заКОНІІЬІll. 

Lсgпшіпоsа, огшп, п. рІ., стручкові 
овочі; СТРУЧКОВЬІе ОВОЩИ. 

Lеіошуоша, iitis, п., опух за ТІШОl\І 
гладної м'язової ткаНІІНИ ; опу
холь ПО ТlIПУ глаДНОlI МІ,ІlllеЧllOlI 
Tl-\аІІИ. 

Lеіsсl11шшіn., ае, f., ДЖГУТIlI\ОІ3IlIІ 
паразит; жгутlIЕоuы1ї паР:1ЗIlТ. 

L. DОl10vапі, збудНІlН кала-азару; 
по:зБУДlIтель нала -аза ра. 

L. іl1f.шtішп, з6У;::І;НИН ДІ1ТЯЧОЇ спле
ПОlllегалії; воз6УДlІтель деТСl,ОIUr 

сплеНО:\tегалии. 

Lciscllmal1Їosa, ае, f., леlIШl\tаІІіоз; 
леПlll!\!аНlІОЗ. 

Lсшіа, ас, f., закисання очей; за
Ішсание глаз. 

Le111ma, аtіs"п., переТІПша; перепон
ка. 

LсшпіsсtIs, і, т., ше:r::стяпа ПОІ3'язна, 
пет,.:-ТJЯ; ~е{Jстяная ПОВЯЗІ-\а, петля. 

LClllositas, а tis, f., застій іЮlРОІ30ГО 
виділення в 1\І ей(очійових зало
зах; застой жирового ВЬІДелешш 

в МейбомиеВЬІХ железах. 
Leniens, cntis, пом'янlllувалыlй;; 

мягчитеЛЬНЬІЙ. 
Lenis, е, м'який; МЯГЮІЙ. 
Lenitlvus, а, шn, ПОПУСЮ-ІИЙ, про

НОСНИЙ; послаБЛЯЮЩllїl, слаби
тельньтЙ. 

Lens, lentis, {., лінза, сочевиця; ЛПН
за, чечевица. 

L. сгуstаІ1Іпа, НРНlllталик; хруста
лик. 

Lепit Іуа, огuш,· п. рІ. (remedia), 
.nегні проносні засоби; легние сла

битеЛЬМЬІе средства. 
Lепtеsсепs, entis, повільно проходя

'чriй, 3<lтяжний; медленно проте

нінощиfi, затяжноЙ. 
Lепtісоппs~ і, т., тіло, нонусоподіб

не ВИПІІНаllНЯ нришталина в пе

редню намеру она; тело, НОНУСО

видное выпчІІванІІеe хруста.тшна 

в переднюю намеру глаза. 

Lenticuli1ris, е s, I .. Clltiforlllis, е,. 
лі1l30ВИДШІЇr, СО'ІОІ31J цеI10~ібний; 
ЛИ1l30ВІf~11 ы1 іі, чечеПIl цеоб rазнЬІ й. 

Lcnt)'go, І піs, f., ЕЄСНЯIlnа, СОЧСВlІце
подіБІ!а ПJ1Я!\lа; rєCH~ uша, чсче
ВlІцеобг-зsное пя'ПlО. 

lcntis, is, f., ГНІІда; гнпда. 
lспННа, ае, f., ЛІIПІ'Їість; шшность. 
lепtпs, 3, пш, ПОІ3іJ1ЬШJЙ; !\!едленньІЙ, 
LeontHi~is~ is, f., лев'яче Лlще прп 

ПГ-Оlіа31; J1LI3llНOe лпцо ПРІІ про

казе. 

lep()fJnus, 3, ПП), заЯЧIlЙ; заячшї. 
lсгоО:гіх, ichis, f., загазна хвороба 

rСJ1СССП; заІ3ЗJЗ3Я БСЩЗIlЬ волос. 
Ісгга,_ае, f., ПГ-Сlшза; проказа. 
L. шпИ lnns, пгоназа з спотвогювJ.Н

ням тіла; п РОІ-\аза с обезображи
ЕаІJием тела. 

L. аппсstllеЙ сп, неЧ,)'ТЛІІпа проиаза ~ 
неЧ,)'ВСТВlІтсльная проназа. 

L. ШПСl1lоsа, ПЛ:l:\шста проназа; пят
нистаn: проказа. 

L. ПСГУОl'иm, нервова проназа; нерв
ная проназа: 

L. tubcrosa, горбкова проиаза; бу
горновая проказа. 

Leprodes, is, проиажениit; прона
женнь!Й. 

Leprcpl1thnlmia, ае, {., запалення 
очей при проназі; воспаление
глаз при проиазе. 

Lергоsегіпш, і, п. s.LcprosoritIm~ 
і, П., лепгозорііl, притулок для 
прокю-неНIІХ; леПрОЗ0рllll, убежп
ще для прокаженны� •. 

Leprosus, а, ит, лепрозний, про
иажений; лепрозны,' пронаЖСІІ
НЬІЙ. 

Lерtосерlшliа, ае, і., вузьиоголовість;, 
УSИОГОЛОВОСТЬ.-

LeptocCl)ll alus, і, т., в)тзьноголовнй;, 
УЗНОГОЛОВЬІЙ . 

Leptodactylia, ас, і., тоннопалість;. 
тонкопалость. 

Leptomellingltis, t1dis, {., запаленнR' 
м 'яної М0ЗНОВОЇ оболонни; вос
паление l\IЯГНОll l\IОЗГОВОЙ обо
лочки. 

Leptomeninx, І ngis, {., 1\1 'яна мозиова 
оболонна; МЯГІ,ал мозговая обо
лочиа. 
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LСl)tоmІtпs, і, ш., ШlТчастпїl' ГРІІб 
У Багіні; Нl1тчатьІіі ГРІІб во Блага
лище. 

lСl)tОll1tшl.S, adis, f., ВІЩ ДіКГ,)'ТШ\О
вої трнпаНОЗО:\Il1; БНД жгутовой 
трrшаНОЗОМЬІ. 

-Lel)toprosopia, ае, f., БУЗЬІ,е Л1Іце; 
vзное ЛІІЦО. 

_LeptospIra icterol(les, гадаНІІЇІ збуд
НІШ ЖОБТО ї га рячни ; п редп ола
гаеМЬІЇІ БозБУДlІтель іКелтоїl ШІХО
раДЮ1. ' ~ 

Leptotllrix, j cl1is, f., довга НlІТНО
подібна бактерія без розгалу
жень; длшшая нптеви;:щая бан
терия без развеТ13леНlIЙ. 

I~. bHccalis~ параЗІІТ ротової порот
ШІНИ; параЗІІТ ротовой полости. 

_L. yaginalis, пагінаЛЬІШЙ паразит; 
13лагаЛlIЩНЬІ11 паразит. . 

Leptotricl1ia, ае,_ f., TOHH~CTЬ волосся; 
ТОНН0Сть волос. 

_Leptus nutпшпаlis, леПТlIН осінній, 
ЛІІЧIlнка деЯЮІХ Биді13 тромбідій, 
що збуджує СІ-ше"ш та НРОПІш'ян
ну; ЛеПТIIН осеllНllЙ, личинна не
HOTOP~x видов тромбидий, в~з~
ваЮЩая зкзеМЬІ и нрапивницу. 

-Lсрпs, oris, т., заєць; заяц. 
L. снпіспlпs, НРОЛlш; НрОЛlШ. 
LcsbIcus, і, т., лесбосьна любов, 

статевий потяг жішш до жінни; 
лесбосная любовь, половое вле
чение жеНЩІІНЬІ н женщине. 

Lcscllcnia, ае, f., патологіtша бала
нучість; патологичесная болтли
вость. 

-J~etalis, е, летаЛЬНІІЇІ, смертельний;' 
летаЛЬНЬІЙ, С"lертеЛЬНЬІЙ. 

LetaIltas, iitis, f., Y~lOBa, що робить 
хворобу смертельною; условие, 
делающее болезнь смертельноЙ. 

Lethargia, ае, f., летаргія, мнима 
С:\lерть; летаргпя, мнимая смерть. 

Letl1:lfgIcus, а, uш, летаргічний; ле
таргичесниЙ. 

Letbargus, і, т., тривале знепритом
лення, соншшість, зомлівання; 
продолтительная потеря созна

НІШ, сонливость, оБМllрание. 
.Letum, і, п., C~lepTЬ; С:\lерть. 
іенсастіа, ае, f. == Leucocytl1:lemia, 

ае, f., леЙНОЦIIТС:\lія, Збільшення 

І,Їлr,}\ості .,еЙЕОЦІlТЇв v І,рові; 
JreІ1коците"IІШ, увеЛIl 'Іеlше �-іОЛИ
чсстса ЛСІЇІЮЦІІТОD в нрови. 

Lеll('пеtlliоріа, ае, f., ПРІІРОДif\сне 
З?>IСIlшення піГ:\lСНТ::ЩЇЇ волосся, 
ШІ-ііРІІ тз ОЧСll; вроа,денное умень
ШСJIIІе ПІІГl\f811'I'аЦШІ волос, ножи 

и глаз. 

Lеuс:шпешіа, ае, f., хвороба нрові, 
що стаІІОВІІТЬ прОМіЖНу форму 
J\]іж злоянісною аІІемією й лей
КЄ:\lісю; БQлезнь крови, соста
вляющая п РО:\IСі+\УТОЧНУЮ форму 
мсжду злонаЧССТІ3СІІНОЙ анемней 
и леlІкемпеЙ. 

L~lн~ІПl1Ш, і, п., леІ1щш; лейцин. 
LCllCjtis, t}tlis, f , запалення білкової 

оболоНІ-Ш 01,а; воспалснис белко
вой оБОЛОЧНІІ глаза. 

J~епсоcvtоlуsіs, is, с, леїII--іоцитоліз, 
РОЗЧllнення біJlонрівці13; лейно
цитолиз, раствореНІІе беЛЬІХ нро
ВЯНЬІХ телец. 

Leucocyt osis, is, f., 'леЙІ,ОЦИТОЗ; 
збільшення ніЛЬІ-юсті білонрів
ців ; леї1НОЦІІТОЗ, увеЛIlчение 
количества Бслы�x НРОDЮІЬІХ те
лец. 

LепсосуtllS, і, т., ЛСlїНОЦИТ, біло
нрівець; леІ1НОЦllТ, белое нровя
ное тельце. 

Lellcotlerma, atis, п., ПРІІроджені білі 
плями на шкірі; врождеННЬІ8 бе
ЛЬІе пятна на ноте. 

L. sурllіlitіспm, білі (переважно на 
потилиці) ПЛЯМlI У спфілітинів, 
особливо У Сllфілітичон; бел~е 
(преШlущественно на заТЬІлке) 
пятна у СIIФИЛlІТIШОВ, особенно 
у сифилитичек. 

Leucolysis, is, f., розпад білонрівців; 
распад лейкоцитов. 

Leucoma, а tis, п .• б).ла пляма рогіБ
ЮІ; белое ПЯТНО РОГОВИЦЬІ. 

Lепсоm)~еlораtllіа, ае, f. s. Leuco
шуе) His, tldis, f., запалення білої 
речовини СШlННОГО мозну; воспа

ление белого пещества спинного 
мозга. 

Leuconychia, ае, і. = Lecoma, atis, 
n. (unguium), білі плями на 
нігтях; беЛЬJе пятна на ногтях. 

Leucupatbia, ае, і. див. AlЬinlsшuв. 
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І .. епсорСdёsіs, is, f., ;J:їапедез .ТJ:сїшо
цнтів; днапсдез JюІшоцитов. 

l .. еиСОРСllіа, ае, f., зменшення кіль-
І,ості біЛОl-\рівців; Уl\ЮНЬШ811не 
Чllсnа леlIКОЦIlТОВ. 

I.cHcophlegmasia, ае, f., ТРО:\Ібофлебіт, 
при ПКО;\-ІУ нінціВl-\а бnіда іі бо
люча.; тромбофлеб!lТ, п рІІ ното РО:\-І 
l\онечность бющна 11 болезненна. . 

lel1c{)plakia bucc·itlis s. oris, s. Нп
gШі.е, білі пnюш на ЯЗlIці 11 слизо
пііі оБОЛОН;Jj що}ш; бе.%lе пптна 
на пзьше Il СШ131JСТОlI оболочне 
ЩСІШ. 

LеПС{)Р1іёsіs, is, f., nеlJ!\ОПОСЗ, ут
ворення білокрівців; .ТJ:сІшопозз, 
образопание беЛЬІХ l~РОВЯНЬІХ тс
nец. 

LCHcorrhoea, ае, і., уплавп; бели. 
Lel1cosis, is, f., лейкоз; nеl1коз. 
Leuc{)tiixis, i_s, f. ДИВ. Сhешоt itxis. 
Lенl{еl1серlшlitіs, tI(lis, f., запалення 

біnої реЧОВJllШ мозку; воспале
ние беnого вещества мозга. 

LeHI{a~mia, ае, f., біnОІ-\рів'я, стіlше 
збільшеІІНН нількості білих кро
в 'ЯНІІХ тілець унрові; белокровие, 
стоnкое увеличение количества 

беЛЬІХ КРОВЯНЬІХ телец в крови. 

L. cu{:is, лейнемія з лімфома:'llIl в 
Шl-iірі й надшкірній кліТІ-ІОвині; 
леl'Iкемия с ЛИJ\1 фомами в коже 11 
ПОДІЮЖНОІІ клетчатке. 

Lcval1s, antis, ІІолегшуючий; облег
чающиЙ. 

Lev:1tio, onis, f., підні:\ІаННЯ; под
НlI~I'1ние. 

Levdtor oris, т. (musculus), підні-
, U ( 

маючий {l\1 'яз); ПОДНlfмаЮЩIІИ мус-
КУЛ): . . 

LeYign.tio, onis, І. Див. LaevIgatlo. 
Lcvis, е, ЛСГНllЙ; легкий. 
Lex, le~'is, і., занон; закон. 
Lege artis, за l1раВI1ЛЮШ r-шстецтва; 

по правила,,! иснусства. . 
Libella, ае, f., ватерпас, plВeHЬ; 

паторпас, уровень. 

Libcllus, і, Ш., 1\ ІІІ ІЛша , з::шиска; 

HHllfНKa, записна .. 
LП)сг, ега, егuш, вілыl!lї;; своБОДНЬІЇІ. 
Libel·, І)I·і, т., 1,1I!Jra; книга. 

Libet, НЬиН, ІіЬёсе, завгодно; УГОД-

но. 

LП)Їlli 11 OS HS, а, НlН. лаСО,-JIоБНIІІЇ, хти-
п!!й; сnаСТО.rJюБІIDЬІЇІ. . 

Libldo, Jl1is, f., Х1'шзість, пристрасть; 
С.lадострастІТС, страсть. 

IJ. sexH~lis, статеве прагнсння; по
ЛОБое СТР8:\ШСНJlе. 

IJi1)ra, ае, f., фунт (стара !\lСДJIЧIІа 
вага) = 12 УlщіЮl по 8 драхм, 
по 3 СJ,РУІІУЛJl, по 20 гранів; 
фунт (стаРЬІй l\lеДИЦlfНСJ-Шll вес) = 
= 12 УIJЦІІЯl\I по 8 драхм, по 

3 скрупула, по 20 гран. 
Licet, liспit, Іісёге, дозволсно; поз

полительно. 

Нсllеп, enis, т., ЛJIшаti; Лllша(l. 
L. асншіl1~tпs, тП/},!,а фОр'.tа ~шшаю 

3 папульо:шолуснатою ВІІСШШОЮ; 

тпжелая фОР!\1а Лllшая с папу
лезночеШУЇlчатой сыпю •. 

L. piElris, стовщевня llаВІІОЛО пуш
нового полосся з Л'уСОЧ1,ами на 

верхіпці; УТОЛЩСНJIС ВОІ,РУГ пуш
НОВЬІХ волос С чешу Ї1Ка.\Ш на 

ЕСРХУШ1\е. 

IJ. гнЬег planus, СІІньорожепі ВУЗ
ЛІШII осоБЛIlПОГО матового блисну, 
СJЗерблячна, розчухи; СJIнерозо
ВЬ18 узеЛЮІ особенного матового 
блеС1\З, зуд, расчесw. 

L. sсгоfulоsогпш, несверблячі чорпо
нобурі, понрнті лусочнаМII вузла
ЮІ групаМIІ при !-\істнопому тубер
нульозі; НС3УДЯЩlfе �-\раснобурьІ8, 
ПОІ,РЬІТЬJе чешу11НЮш узслни 
группами при І-\ОСТНОМ тубсрку
лезе. 

Lien, liёl1іs, т., сєnсзїllна; селеЗ8нка. 
LіСl1іїlis, е, селезіllКОВlIЙ; селезе

Н()ЧНЬІfi. 

Liellltis, tI(lis, f., лїеніт, запалсння 
ссnезїНІШ; ЛІ1еНlІТ, воспаление се

.'Іезеики. 

Lienteria, ас, f., пронос, ПрІІ П1\О:\IУ 
їжа ВІІділяєтьсп маllіІ,е непере
травленою; ПОНОС, Прlf нотором 

П 11 ща ВЬІДелпетсп ПОЧТІІ непере

варенноЙ. 

І,їf;'ашепt 5:5I1S, а, ПШ, зв 'ЯЗI-ІОВИЙ; 
сІ3язочны� •. 

Lіgашеfltшп, і, П., ЗВ'ЯЗІ-\а; с~язна. 
L. nссеssогіШl1 аtlаlltосріstгорllісшп, 

ДО,1атновз :зв 'ПЗІ,а ,\!ЇЖ І та І І ший
швш хге6цюш; добавочная связ-
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нами. 

L. 31111нlаго diglti, ніш,цсподі6на 
зв 'я"ша пальцп; Еолы�сІ3Iі;l;нс1.нH 
СЛЯЗI\3 пальца. 

L. n ПОСОССУ~СШll, пі;~хі:\Пlrr-;ОI)ОЕ)'ПГ!І
нова зІ3' нзка; заД!ІGП РОХО;\llОl;ОIІ
чш-\Опая связка. 

IJ. пр Т cїs dCHtis, зп 'ПJІ~::t перхіВI';П 
зуба ІІ uш(нюго хрз6ця.; С!3П31,3 
пеРХ.УШ1Ш зуба І І шоііного 110-
ЗІ30нка. 

IJ. агtсгіоsпш, артері::t::н,па 3П'НЗJ-\::t; 
артериаJJьная СЕН3І-\3. 

L. аt.lапtосрlstГОР!llСШl1 :111irrius, ЛіЗ
реДllП ЗІ3 'ЯЗІ\а ~[їж І та ІІ Ш:lІ

V

ШШIIІ 
хребцп:\ш: пере;І,НЯП свнз!;а :\IL~
іЕДУ) Il 11 шс;(шьС\ш позuошш:-,ш. 

L. Есгtіпі s. ilіаіешо6іlе, Берті
ІІійова ::t60 �-\лу60ВОСТСl'lJOJ33 3І3' пз
на; БеГЛIlНllева I1~Ш 110Дl]3ДОШ1Jl)
бедреннал СВЯ8ка. 

L. hifшсаtшл, розщепленз ВІІЛОПО
ДЇина ЗВ 'Н8Еа; раСЩUllлеlIнап Вl!JЮ
оБГС1зная связка. 

L. c:lpїtuli CQstae іIlLсгаГtї.снld"гс, 1\IЇіЕ
суглобна 3П 'пзна ГОЛОШ-і1I ребра; 
J\lеждусуставнал связна ГОJЮВЕІІ 

ребра. 
L. c31'Їtuli costae І'шlіаtпm, ПРОl\Iенн

ста 313 'я з J-\::t головки ребра; ЛУЧІІ
стан Сl3нзна головни ребра. 

L. С:1 рзul(ї ге, CY~Il-\OBa зв' пзна; су
мочная С13Я3К<l. 

L. спгtlіпаlе пНгі, ГОЛОDна 3В'ЯЗІ\3 
маТЮІ; глаRная связна маТКII. 

L. СПІ'рі сошш'Ппс s. апппlnге, СІІЇЛІ)-· 
на або ЕЇ.'Іьцева 3В 'нзна 33.11' ЯСТl\а; 
06щап l1~Ш нольцевап СВНЗНd за
пястья. 

L. саl"рі durs~le, га(liаtшп, tГ:ШS\'ег
SllШ, vulJre, зв'Я3І,а зап'пстна 
ТlІльна, 11 ромеllеп Оі-\.іб ІІа, попе ре'І
на, ДОЛОl1на; СВНЗl·;а запястьп 

тwльиая, лучеОБРDзная, llопереч
ная, ладонная. 

L. Cul!csi s. іllgПЇI1.іlе геП ёхшп, зв 'пз
І,а l{олеза; связна Нолеза. 

L. соШ costae, 3D'нзка ШИЙЮl ребр::t; 
СВЯЗІ2а ШС;Йl1И реб ра. 

L. СОIIО і(lеuш, НОНУСОВl1дна 3ІЗ' лзка; 
нонусовидная спязна. 

L. согuшн·ЇНlll IlCPUotiS, вінцева зв'яз-

І.Jї"'пmСlltu m іllfашliJшlореlVIСпш 
.":) 

1-\,'1 почішш; D(ШОЧІІ::tп свпзна пе

ченtI. 

1J. соstоtt'Пllsусгsщ'іШl1 апtсгіпs, пе
реднн 313 'ЯЗl1а ребра і поперечного 
паростна; переДliЯЛ СІ3язна ребра 
ІІ І10переЧIlОГО отростна. 

L. соstо!гаllSУС['S:ll'ЇШН postcriHS, за
ДІШ 3В 'Я3І\а гсбра і поперечного 
паростна; задняя сплзна ребра 
ІІ IJОПОРСЧНОГО отростна. 

1J. СІ'неі;: t ШП, сх реЩСlIа зв' язна; 
C�-\ге~lЄНІІап С13пзна. 

L. (]сitоі(lсвш, деЛЬТОUIl;'};па зв'JіЗІ,а; 
ДСЛЬТОЕIJІ1.ная связна. 

L. (lеl1tіепlіtшн, зубчаста зв'НЗЕа; 
зубчатап свпзr;а. 

L. (lа(',,!спііlе, і\уплїнатура очереви
lШ t\IЇж ПО'lїНІ\ОІО і l~паІJаIЩПТИ
lIалсю ЮJШІ,ОЮ; ДУПЛlІкатура брю
ШІJНЬІ Mea,;J:Y печенью 11 двопаiJ,

наТНIlСГ~С'ГlІОn ЮJшкоil:. 
L. Іаl('і[иГllіс s. S\іSlJеIlSОl'ЇШl1 IICp'i!Hs, 

серпу вата aGo що підпїшує пе
ЧЇНІ",У зв'пзна; ССрПОUllДная ШШ 
ПОДВЄШlIпающая СВЯ3ІШ печє,ш. 

L. П d НШl s. Їl1tеl'СI'Ш'аlе, іІ>овта або 
;-,lifI,гоt\lіJJI,Ова зп' нз Еа; іІ;елтая шш 
J\IСЖД,)'Г9леlшап связка. 

L. fuшlН ош:е, п раЩОВlIдпа 3В' ЯЗЕа; 
п r D ЩСJmднап связна. 

L. gаstгuli('паlе, UJJJунновоселозінно
па зD 'язка; ihелудочноселсзеноч
пап СІ3пзка. 

L. g'astrocoll епт, шлуннопо060дова 
3В 'ЯЗІ,а; желудочнооGо;:т,очнап свн
зна. 

L. Gїml!('Гп~ti s. lпсtшаге, jJ{Ї:\lбср
I!aTUUa або ланунарна зв'язна; 
}Н!І;\10ерватова или ланунарная 
связна'. 

L. 11l.'Р:ttоdпоdепJlе, печію\Оводва-
на,Jj.ЦflТШН1Jlа 3В 'язка; печеночно
двеllадцатШІєрстная связка. 

L. llcpatcI·Cn.ile, дуплікатура очере
ВllНlI t\lіж llечїнкоІО і пr:;авоІО ВИР
ною; ДУПЛІшатура б[>ІОШИНЬІ ме
r�-\АУ пе~lенью ІІ правой почноЙ. 

L. іІіІ. рссtіпсшп, .нлубовогребіннсва 
зв 'П3J-\а; ПОД13здошногреБОШl\овая 
СВЯ3І>а. 

L. ін УшнliЬнlореl v І СППl s. оуагіореl
V lCUIlI , вїльниїl І1раїI нижньої 
чаСТl1Н1I ШlllJOЕОЇ матнової зв 'яз-
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1т; сво60ДІШІІ ЕГС\!І Illli�-\неlІ частп 
Шllроноі1 r.ШТОЧlIОЇІ СШ13ЮІ. 

L. Їl1guіпіПс Pouparti, наХВlІнна або 
ПупаР(Т)ОВ<1 зв 'пзна; паховая 
ІІЛП ПупаР(Т)ОП<1 СПЯ31~а. 

L. il1tercostii1c їпtСГI1НШ, ~lіжре6ер
на впутрішнп зв 'пзна, :'Іlе,нре6tЗр
ная внутренняя СВЯ3ІШ 

IJ. illterfoycol іігс (ПсssсlЬасlli), зв 'п:з
I~a ;'IЇ,І, ЮП,ЮШ (ГСССС.lьб1.ХОВ<1); 
СВПЗІ->(1 і\lежду ШІІ{а~lІІ (ГQссель
бахова). 

L. іпtеГSРЇI1";:їlе, :\tifI,остпста зв'язна; 
ме,ностпстап связна. 

J.J. іпtсгtl'аllsvсгsагіurн, І\lї,кпопере ' т
на 3В'ЯЗІ{а, l\IС/І·шоперечнзл СШ1ЗI{ І, 

J.J. lаСЇl1їJtшп, зп'ПЗЕа позаду Мt:ДЇ
альної ЕіСТОЧЮІ; свнзна ПОЗ3.,l;ІІ 
І\1е;J:l1альпоfi ЛО;J:hІЖКИ. 

L. lаtuП1 Htcri, ШПРОІ,а ~ШТІ,ова ЗD'пз
І->а; шпронап :\шточная С!3ЮЗІ-іа, 

L. lопgіtudіп~lе, ПОДО13іЮШ ::ш'ЯЗІ,а; 
продольнап свпзна. 

J.1. IпшЬосоstі1lс, попереІ->оворебро-
па зD 'язка; ПОПСІШЧIlореберная 

связна. 

L. ШНСОSПШ s, рНса sупоvіаlis patcl
�-JгЇs, СЛІІзова зв 'язна або сино
віальна снладна наююлїнна; сли-
3ІІстая СВП3Еа плп сІшовнJ.лыlнH 

снладна наДІ->олеННИІ->а 

L. пнсlшс, ПОТІIЛІІЧIІа ЗП 'пзна; за
тьтлочная связна. 

L. plltcllac РГОРІ'ЇШП, власна ЗП~ПЗІ\а 
lIаДНОЛЇlша; с06ствепная СВП31,а 

наД;J\Оленника. _ 
L. pectin JtШl1, iridis, гребенпста 

3В 'Я31,а раДУіЮlOЇ оболоНІШ 0'11.10-
го яблука, гребснчатап СDязна ра
ДУіННОІі оБОЛОЧЮІ гл::\зногО яблона. 

L. POHparti s, Pallopii, Пупартопа 
або Фаллопіі1013а зв'язна; Пу
партова ПЛLI Ф l.їJІО;JllСП(} СВП3Х,I. 

L .. рtсгуgоsрїllоsшп,І'ІШЛОПIIДНООСТJI
ста зв 'язка; І,РЬІЛОВlIДllOОСТlIстая 

связна. 

L. РП}JІСШll Соорсгі, :Куперова лоб
нова зв'язка; :Куперова ЛОШIl'Я 
связна. 

L. рн1.юfсшо6ilе, лобновостегнопа 
ЗВ'П31\а; лоннобедренная СВЯ31\а. 

L. Рllll110піПе, легенева зв 'ЯЗІ{а; Jle· 
гочная связна. 

1:і-2К 
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L. S:lСl'ососсуgсшп зп tCl'i НБ, IIcpeJ(HH 
І;РШІ __ ОПОf,Уl1 РИІ\опа З13 'пзка; перед
lIПП креСТЦОВОІ;ОП~ІІІІ,ОJЗая Сl3язна. 

L. snсгососсуgсшп nrticuliire, суг
l!обоfJа у; Р!1ШОl30НУП рш,опа ЗП 'П3-
І;а; с,)'стапнап нреСТЦОВОІ,ОПЧІШО

пая связна. 

L. snсгососсуgсшп ]аtсгіПе, бонова 
нрпжовонупрrшопа зl3 'лзна; боко
пан нреСТЦОПОІ\опчш,опая связка. 

L. snсгососсуgСНIП posteriHS ргоfпп
duш, задня глпбона НРIlit\опокуп
рикова зв 'язна; заДІІНЯ глубокая 
ЩJССТЦОПОІЮПЧІШОl3ан спязка 

1.1. snсгососсуg'снш postcri\ls s\lperfici
аlс, задня повеlJХIlсва крижово· 
нупринова зв 'пзка; З<1ДШШ по· 
пеРХlІостнап І,РССТЦОВОНОIlчшюван 

свпзна 

І. sаегоtп1)сгоsuш, I'РШКОПОШIfШНО· 
лата зп 'язна; ЕР.ССТЦОВОШlIшr,ова
ТRЯ связка. 

L. spiriїlc cocllll'n(', спіральна зв'язка 
3:1ШlТЮІ; спнральнап спязнJ. УЛІП'· 

ки 

L. sternopcricardi асшп, груднинно-
напнолосерцсва ЗБ 'НЗХ<1; груднн
І100нолосердечная свнзка. 

J.1. SПРL'аsріll іі lс, надостна зв' ЯЗІ,а ; 
надостная связна. 

L. SН~РСI1S0гішп clitorI(1is, зв 'ЯЗl-\а, 
що підвішує кЛітор; связка. под
всшпвюощая клиТор. 

L. tcrcs {сш с' ris, нругла Зl3 'пзна стег· 
па; нруглая спязна бедра. 

L. 1ПСБ 11('раНБ, кругла зв'пзна пе· 
чіННІ1; нруглая СВЯЗl1а l1ечени. 

L. tHCS S, гоtппdпш нісгі, нруглая 
зв 'л 31-: а 1\1аТЮІ; нруглая Сl3язна 
матни. 

L. 1l'ППSПГSПШ аt1ппtis, попереЧІ-J:a 
зв 'ЛіЗка першого шийного хребця; 
попере'lпая спязна первого шей
ного ПО8вОнка. 

L. tГnJ1SУ~ГSUШ· cruris, поперечна 
зв 'язна ГОі\lіЛЮІ; поперечная связ
на голени. 

L. tгпрсzоidl'НШ, трапеціЄВІІдна 3В 'пз
на; трапециеПI1Дная СВРозна. 

L. tria!lgtlEre ІlСl'З tis dextrum, Біl1Ї. 
stгнш, права, ліва ТРllнутна зв'яз. 
на печіllНИ; п рапап, лспая трех· 
УГОЛhН:1П СПН31\а пе'lенн. 
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L. tгіапglllНl'С Ш'сtlll'ас S. dіаР]ll'аgша 
urogCllitale, ТРПІ\утна зв' Н3І-\а се
чіВШІІ\а або сечостатева діафраг
ма; тре,)толыlаяя спязна l\Iочепспус

нате.'1ыlгоo l,aHa.;Ja lIЛИ мочеполо

вая дпафрагма. 
L. tl1berculuD1 costae, зв 'ЯЗІ\а горбна 

ребра; свлзна БУГОРІ-\а ребра. 
L. llmЬіІіс~іІе шеdіl1m, середня пуп

нова зв' лзна; с редняя пупочная 
связка. 

L. vаgіllїПе digI ti, вагінальна зв' яз
на пальця; влагаЛIlщная связnа 

пальца. 

L. уепае сауае, зв 'язnа порожнпстої 
вени'; связна полоfi веНЬІ. 

Ligamenta acccssoria, додаТl-\Ові зв 'яз
ни; добавочнwе свлзми. 

L. alaria, nрllльні ЗВ'Л3ІШ; крыл-
ны�e связки. 

L. al1nularia, нільцеподібні ЗВ'ЯЗЮJ; 
нольцеВlІднwе связки. 

L. collatcralia, бічні ЗВ'ЯЗЮІ; БОI\о
ВЬЮ связки. 

L. cruciata gel1us anteril1s, postl!rius, 
хрещаті передня, задня зв 'язки 
гомілки; передняя, задня я кре
стообразнwе связни голени. 

L. intercostalia, міжреброві зв 'ЯЗnІІ; 
межребеРНЬІе связни. 

L. intermusclllaria, ~lіЖl\l'язові зв'яз
ки; ~lежl\1ыIечньІеe связми. 

L. interspinalia, intertral1sversalia, 
міЖОСТlІсті, міжпоперечні зв 'яз
ни; меmОСТІІСТЬІе, межпоперечныIe 

СВЯ3IШ. 

L. раlреЬгаliа medїA1e et latcralia, 
серединна 11 бічні зв' язки повін; 
среДІІнная IJ БОНОВЬJе связки век. 

L. pllboprostatIca mедїаlе et lateralia, 
ЛОбновопередміхурові сереДІІнна і 
бокові зв'ЯЗЮJ; лоннопредста
тельнwе срсдшшая 11 Боновы�e 

связки. 

L. pubovesicalia, лоБІ-\овоміхурові 
зв 'язна; ЛОННОПУ3ЬІРНЬІе СВЯЗЮІ. 

L. руl0І'і, 8В'Я3IШ воротаря шлунна; 
СВЯ3ІШ ПРІІвраТНIlка желудна, 

L. Шl1ЬіliСfl.liа lllедіиш et lateralia, 
середня fi бічні ПУПІ,ові зв'язни' 
среДІІНЛ 11 БОІ';ОВЬІе "пупочны�e связ~ 
ІШ. 

L. vаgіпаliа, 3В 'ЛЗІ\Н, ЩО СІ\ріпллють 

СУ:ХО;ЮJЛІ,ові піХВІІ; СВЯ3ЮJ, унре
ПЛЯЮЩIlС СУХОЖІ!ЛЬНЬІе В.'1ага

.'1пща. 

L. vсsісоuш))іliса1іа шеdіШl1 et lа
іегаІіа, середня fI бічні ~liXYPOBO
пуш,ові ЗВ 'ЯЗКІІ; средняя 11 боно
выIe ПУЗЬІРНОПУПОЧНЬТО СВЯЗЮf. 

L. уосаliа, :голосові ЗВ'НЗІ-\Н; ГО.'10СО
ПЬЮ связни. 

IJgаtпга, ае, f., ЮІТЮ\ дЛЯ перев'язу
вання СУДІІН ; НІІТЕа для пеРСВЯ3lШ . 
сосудов. 

LіgпеllS, а, 11111, дерев 'янпit; дере
ВЛННЬІЙ. 

LіgПІl1l1111, і,. П., лігнін; ЛИГНІІН. 
Lignosus, а, llШ, дсреп 'ЯНlJСТIІЙ; де

реВЯНІІСТЬІЙ. 
Ligllum, і, П., дерево, деревина; 

дерево, древеснна. 

Ligo, агс, зав 'язуватп; завязьшать. 
Lіша, ае, f., ППЛl-\а; пила. 
Lilllatio, onis, f., ППЛЯННЯ; ПІІЛение. 
Lішаtнга, ае, f., тирса, ошурни; 

ОШІЛки. 

Limbosus, а, ОШ, зубчастий; зубча
ТЬІЙ. 

Limbus, і, т., нрай, обвідна; нрай, 
ободок. 

L. a1yeolaris, ЯI\ШОШІЙ нрай; ЛУНОЧ
НОВЬІЙ l-\раЙ. 

L. fossae oVil1is, нрай овальної ямна; 
l-\рай овальной ямки. 

Limen, Inis, п., поріг, границя; по
рог, ГР.?Нlща. 

Limes, m:itis, т., граНlІЦЯ, межа; 
граНІІца, предел. 

Limital1s, апtіs, пограНlIЧНIІЙ; погра-
НИЧНЬІЙ. 

Lіmопаdа, ае, f., ли:\юнад; лшюнад. 
Limos (гр.), голод; голод. 
Limosis, is, f., собачий голод (вов

чий апетит); собачий голод (вол
ЧИЙ аппетит). 

LішоtЬсгаlJіа, ае, і., лінування голо
дом; леченпе голодом. 

Lішus, і, т., цілюща морсьна ГРЯЗЬ; 
целебная морсная грязь. 

Lіпашепtum, і, п., норпія, полотно; 
норппя, полотно. 

Linea, ае, і., лінjя, риса; ЛІІНlІЯ, 
черта. _ 

L. аlЬа (al)domil1is), біла лінія (жи
пота); бе.:rшя лшшя (ашвота). 
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L. arcl1~ta, дуговата лінія; д.У гооб -
разная линия. 

L. uspcra fCllloris, шорстна лінія 
стегна; шероховатая лшшя 6едра. 

L. axill~l"is, clavic111aris, шашШ-;tгіs, 
parastcrllalis, sсарпl-;tІ'іs, sterllalis, 
ІІаХВОІЗа, НЛЮЧІІчна, соснова, при

ГРУДНІІнна, лопатнова, ГРУДНІІН
на лінії; подl\1ыIечная,' НЛЮЧИЧ
ная, СОСКОШlЯ, возпегрудипн<ш, 
. -roпаточпая, ГРУДІІнная линии. 

L. ЬііШїса, лінія, що з'єднує най-
6і.~ьш ВlІступаючі ТОЧІ-\И гребін
ців нлубоІЗИХ ністон; лшшя, сое
.J;!ІНЯІОщая наиболее вьщающиеся 
ТОЧЮІ 'гребешнов ПОДВЗДОШНЬІХ но
стей. 

.' J .... (lешагсаtіОllіs, демарнаціїІна Лl-
нія; демарнаЦlІонная линия. 

І .... Dопglаssіі, Дугласова лінія; Дуг
nасова линия. 

L. g'll1taea anterior, illferior, pDste
І'іог, superior, передня, нижня, 
задня, верхня сіДНlIчна лінія; 
передняя, нижняя, задняя, верх

няя, ЯГОДІІчная линия. 

L. іпfгаsсарul ~гіsз нижньолопатнова 
горпзонтальна лінія; нижнелопа
точная ГОРИЗ0нтальная линия. 

L. іllпошіпаtа s. termin~lis pelyis, 
беЗІменна' або погранична лінія 
таза; беЗЬІМепная или пограНI1Ч
ная линия таза. 

L. іпtеГСОl1dуlоіdеа, міжвиростнова 
лінія; меЖ.L\IЬІщелновая линия. 

L. il1termetlia, ПРОl\1Їжна лінія; про
:\Іежуточная линия. 

L. interspiniilis, міжостиста лінія; 
:\ІЄЖОСТІІQтая линия. 

L. іп tегtгосhап ter І са s. crista tro
~Ililnterlca, :\!їжвертельна лінія або 
гребінь; межвертельная линия 
ІІЛІІ гребень. 

L. шеdіаl1а antcrior, передня сере
.J;шша лінія; передняя среДlIнная 
JlИНИЯ. 

L. mеdіііпа posterior (vertebrdliS), 
задня серединна лінія (хребцева); 
sадняя среДІІнная ЛlІЮІЯ (ПО3ВО-
1І0чная) .. 

L. lIledioclaviclll aris, сереДIІЬОНЛЮ
'!lIчна лінія; среДНЄЮІЮЧll'lІІаЯ ЛІІ
НІШ. 

L. шуlоllуоitlеа, щслепопопід'язшю
ІЗа лівія; чеJlЮСТНОПОД1>Я3ЬІЧIІаЯ 
ЛІІНИЯ. 

L. Jlпsоlаl)іаlis, носогубна лінія, бо
розна ІЗід нраю носа до Еута рота; 
носогуGная .ТІІІНПЯ, борозда от 
нрая носа н углу рта. _ 

L. нuсlше іпІсгіог, St1I)Cl'iOl', sпргеша, 
НlШ\НЯ, верХНfI, сюta верхня- 110-
ТИЛllчна лінія; НШl\IIН я, ІЗеРХНfIЯ, 
саман верхняя заТЬІЛочная ЛlIНІІЯ . 

L. ОlllJ)lшlоsріпоsа, ПУШ,ОВООСТІІста 
лінія на іЮlI30ті від пупна до 
передньої ості нлубової ніСТІШ, 
(на ній точна Мас ВШl1еу); пупоч
ноостнстан ЛlШПЯ на іЮlВоте от 

пуп на до переднеі1 ОСТ!І ПОДВ3ДОШ
ной НОСТИ (на неїl точна Мас Виг
пеу). 

L. рагаstеГl1іПіs dextra, sіпїstга, .пра
ва, ліва ПРІІГРУДНlІНна ЛІНІЯ; 
правая, левая ПРПГРУДІІнная ЛII

ния. 

L. paraycrtcbriilis, нолохребцева лі
нія; ПРlIпозвонновая линия, 

L. pectinea, гребеняста лінія; грс-

бешковая линия. . .' 
L. poplitea, підколінна ЛllIlЯ; ПОk 

ноленная линия. 

L. sеmісігспlагіs (Douglass Щ, півно
лова лінія (Дугласа); 110ЛУНРУЖ
ная ЛИНІІЯ (Дугласа). 

L. sешiluп iiris Spigelii, півмісяцеІЗа 
Спігелійова лінія; полулунная 
Спигелиева линия. ' 

L. sternalis dextra, sinistra, права, 
ліва ГРУДНІІнна лінія; правая, 
леІЗая ГРУДllнная линия. 

L. subcosta1is, підреброва лінія !1Їж 
нижніми нраями десятих реоро
вих хрящів; подреберная ЛИНІІЯ 
между ШІіЮІИl\IИ нраЯl\Ш деСЯТЬІХ 

ребеРНЬІХ хрящей. 
L. tempDra1is іпІегіог, sup~r~or, ниж

ня, верхня ВІІснова ЛІНІЯ; ниж

нян, верхнпя впсочна.я. линия., 

L. tегшіпаlis, гранична ЛlIIlЯ; пре
дельная линия. 

L. trochanterIca, ІЗертельна лінія; 
вертельная ЛIIНІШ. 

L. ViSHS, З0РОІЗа вісь; ВРl1тельнаFf 
ось. 
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LіПСllшснtа, ОІ·tlш, п. рІ., РІІСП ЛІщп; 
чеРТЬІ Лllца. 

J..incaris, е, .піIlїННIJі'І; .'1 І IНci'IHbIJvr. 
LillcatHs, :1, ПШ, С;\lугаСТІІІІ; полоса

тыlI.. 
JJingua, :1c,_f., пзш\'; языl-\. 
L. gcograpll ї са, географі ЧIlIІЇІ або 

Л<lIIДI,аРТОIlО;:l;ібllшl ЯЗlIН; геогра
фllчеСН!ІЙ ПЛІ! JlаНДЕартооораз
НЬІІl язын. 

Lіпgн <i1is, е, ЯЗШ\ОІЗlIіі; язы'ьlll •. 
Lingula, ае, f., ЯЗIlЧОI-\, ре,\!їнець; 

ЯЗЬІЧОН, РС,\Іешон. 

L. ll1andibulae, ЯЗIIЧОН ШlіННЬОЇ ще
лепи; ПЗЬІЧОІ~ ШlіЮІСіі чеЛЮСТІІ. 

L. sр!tспоіtlЛіs, НЛIIl-юподіБНІ1й ЯЗII
чон; н.'1иновІІдныlй Я3ЬІЧОн. 

LіпіШСl1tl1Ш, і, П., рідна мазь; i�-ШД
ная мазь. 

L. nrшпопі<іtl1ll1 (voIatIIe), ЮlОнШо
ва (летюча) l\Iазь; а;\11\1О1шеІЗан 

('ретуч~н) :\ІаЗЬ. 
Lin і tis, tj diS, f., запалення шлунна; 

воспалеllие жеЛУДl\а. 

L. pl:1stIca, ХРОllіЧШlіі Сlшерозую
чий гаtтрит; ХРОНIlчеСІШЙ снлс
розпрующиі1 гастрит. 

Lіпtенш, і, П., полотно; полотно. 
Іі. сагрtшп, l\орпіп; норпия. 
L. ссг,їtШll, І,леііош-ш; H.leCНI\a. 
L. llsіtаtuІП, ганчірна; трmша. 
Lil1tca, OfUll1, п. рІ .• білизна; белье. 
Lintells, а, ПІП, ПОЛОТНЯllшl; ПОЛОТ-

НЯНЬJJ1. 
Lin!lm, і, П., льон; лен. 
Lioderlllia, ас, f., атрофія ШІ~іРII; 

атрофия l-\QЖИ. __ 
L. cssenti.ilis s. llcuritica, БЛІІснуча 

шкіра; блестящая ножа. 
LipacidaClllia, ае, f., поява леТЮЧIІХ 

ЖIlрlШХ ЮІСЛОТ у l"ропі діа6стн
ніп; понвление летучих жІІрных 
ІШСЛОТ в НРОІШ ДlIабсТІШОВ 

Lipacid\ll'ia, ае, f., понва леТЮЧІІХ 
ЖИрНIІХ НlIСЛОТ в сечі; поrшлеНlIе 
летучих il-\II РНЬІХ КІІСЛОТ В моче. 

Lіраешіа, ас, f., ліпе:\!ія, збільшення 
нількості іЮІРУ п крові;. ЛlIпеМIIЯ, 
увеличенпе содержания жира п 

НРОВИ. 

Liparocele = Lipocele, es, f., жирова 
ГРІІжа; іІшровая грьш~а. 

Lip<isa, ае, f., ліпаза; липаза.. 

Li рн гі:\ 

ІJресtuшіа, ас, f., пнрі:зуваНIІН іІШРУ, 
що ПОКРIІБає че!JЄІ3l1і стіНЮІ; ІІС
сечеlше j-Епра, ПОІ,!ьшающсго 

бт юшньІС стсшш. 
I.iI1e~pI1yxia, ас, f., ПВlчасова відсут

ність пульсу в артерінх; ІЗРС:\Іен
нас ОТСУТСТІЗІІе ПУJlьса 13 артеРIIЯХ. 

ііро- (в Сl-\Л. СЛОDах), i�-\lІРО-;Н-\IlРО
Lipodystropllia, ас, f., рО3JJaД іІ\ПРО

вого об,\lіну; раССТРОlіСтво іЮlРО-
ІЗОГО 06:\lена. 

L. IJrogressJ уа, п rогреСУІОча атрофія 
підшнірного il~Щ::ОВОГО шару; про
ГРЄССlIрующая атрофил ПОДI\ОЖ
вого a-шrОRОГО СJЮЯ. 

LіроfilJгоша, a1is, П., опух з ilшровоі 
і щільної СПОЛУЧllОЇ ТІ-\<lІШНИ; опу
ХОЛЬ ІІЗ i-ІШFоuоі1 11 IJЛОТНОЙ со
еДJJНІ1ТСЛЬНОЙ тнаНlI. 

Lipolysis, is, f., лі1l0ліз, розщеп
лення Жll ру; ЛШІОЛІІЗ, раСЩСll.'lЄ

ние ашра. 

Lipollla, 3.0S, П., ліПОl\Іа, ;ІШрОВlШ, 
іішровшl опух; ЛШlOr.l3, i-ЮlРОШШ, 

і-Ішровая опухоль. 

L. аГЬОПSССI1S, ДСІ;еІЮІшдна ліпома; 
дr:СВОІ3l1lщая ЛlIllОJ\lа. 

Lірошаtоsіs, is, f., ожвріння; Oi�-шре
ние. 

L. cordis, жирове переРОДіl-\СННЯ сер
цп; нш~овое переронщеllие серд

ца. 

L. universitlis, глаДІ,ість, опаСIІС-
тість; ТУЧIlОСТЬ. 

Lірохаешіа, ае, f., підвищення ніль
пості іЮI РОІШХ ЕВСЛОТ У сечі або 
в Еропі n ри га рпчці, лейнеJ\lії, 
діабеті; ПОІЗЬ1ШСНllе ноличсства 
жиропы�x І-;ПС.JIОТ В 1\lОче ИЛИ ІЗ 

НРОПІІ І1FП Лl1хорадне, леlшеJ\!lIlІ,' 
диабете. 

Lippit\ido, lnis, f., затвердіння нраю 
попіl-\ внаслі~он хронічного запа
лення; затвердеНJlС нрая Ben 
вследствие х рони чесного воспале

НІНІ. 

LippltllS, I1S, т., збільшене виділен
нп з l\1Сl1БО:\liliОВIІХ залоз понін; 
'увеЛІІченное отделение ИЗ Мей
Бо~!Ilсвы�x іnелез ПСН. 

Liplll'ia, ае, f., ліпурія, П}lДілення 
жиру в сечі; шшурия, выдленІІеe 
жира в 1\10Ч9. 
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І,іll Hcfaeiclls, elltis, Р03Г Ї;l.іНУ13о.ль-
ІШИ; ро.Зїf\Ili-І\D.ЮЩПЙ. 

1Jіч H~rncio, {сеї, fnсtШl1, ~Г(', робпти 
рЩЕІІМ, РО:ЗТОПЛІОl3о.ТІІ; дспать 

іЮІДЕІІ:\t, расшшллять. 

I,ifltlefactio, Ol1is, f., ро:зрі;J:fI\СВНЯ; 
раЗіJ\lІіІ\8шrе. 

Lіflпеfасtпs, а, ПШ, розріДn:';СlШЙ; 
р~зжиікенl-ІыI1:.. 

Ідqutdпs, 11, шn, ріДНІІЇІ; ЖИДЮІЙ. 
Нqпігitіа, ас, f., ЛОНрІІЦЯ, солодний 

норінь; лаНРlIца, с.ТJаДЮІИ норень. 
ІЛqпог, oris, т:., ріДІІна; ГЮJДность. 
L. пlшпіnіі пссИсі s. Lirplor Bнro,yi, 

розчпн оцеТОВОЮІСЛОГО алю"Іінію 
або 'БУРО13а ріюша; раСТІЮР УК
СУСНОІШСЛОГО алю:шпшя шш Бу
ровснал жидность. 

I~ . .АШШОl1іі anisati, ганусові нраплі; 
аНПСОВЬІе напли. 

L. аmпіі, плодові води; ПЛОДОВЬІе 
ВОДЬІ. 

-L. c~rcbrospin alis s. спссрl~аlоmуе
ltcus, s. спсерlшlогпсllidіснs, s. 
спсерlшlОSllЬагасlшоіdаlis, цереб
роспінальна рідина; цереброспи
пальнал іЮIДНОСТЬ. 

I~. crcsoli snponatHs s. Lуsоltlш, МIIЛЬ
JШЙ РОЗЧШ1 нрезола или лізол; 
J\ІЬІЛЬНЬІЙ раствор нрезола или 

JШЗОЛ. 

L. Геггі scsquiclllor~ti, розчин ХЛОР
ного заліза (півторахлорпстого); 
раствор хлорного железа (полу
торахлорнстого). 

L. {оllісиІі, рідина фолінула; іБllД
ность фОЛЛ1шула. 

І,. 110lland IC\lS, СТІІЛСН-ХЛОРИД; 8ТИ
пен-хлорид. 

I~. I}cricardii, ПСРlша рдіальна рідп
ІІа; ПСРI!наРДНС1.Jlьнал іЮJДНОСТЬ. 

L. р1ШСПОШСIlОП, і, п., ШШ1ДJШЇl спад 
ТВСНУ Й раптопс ПРIІПlІнення ви

тїІ,ання церсGроспіl1[lлыlїї рідини 
при опуху !\1О30Чl~.а; БЬJстрое па
дение даплеНJ1Л п rзнсзаl1110е пре

J'ро.ЩСНІІ8 ПЬІТСІШlIllН цереБРОСIlИ
нс1.лыIll1 іЮЩl\ОСТII при опухоли 

;\lОзжеЧJШ. 

Jjssotricllia, ае, f., гладне волосся; 
глаДНllе [ЗОЛОСЬІ. 

JJtcra = I,ittl'rn, ас, С., літсра, бунва; 
Лllтсра, БУІШ3. 

LitcrJlis, с = littсгіШs, е, JIiTCPlJllfi, 
БУІ-\пеllllIVІ; .Лl1теРНЬІИ, GУl\ПСШIЬJit. 

І,Нll- (В СI.;а. С:lОl1ах), l.;a~liIlЬ; ІШ~ІСНЬ. 
Нtlшешіа, fll', f., ССЧОШІСЛlIіl діатез; 

J\ІОЧСІШСЛЬІЇІ ДІІатез. 

Litlш~оgа, о['НШ~ п. рІ. (гсшсdіа), 
HaJ\leHeriHHi заСОUІІ; наJ\шеГОIlНЬШ 
средстпа. 

Lіt11есtошіа, nc, і., І3ІІда.ПСНІІЯ наменя; 
ІІссеченпс нашІЯ. 

J.ЛtlІіаsіs, is, f., літіаз, нам'пна хво
роба; ЛІІтпаз, Еамсннап болезнь. 

Litlllca, ОГШl1, п. рІ. (rcmedia), за
собп ПРОТІІ І\<l:\lсніrз; средства про-
1'ІІВ НСІ.;ШІСй. 

Lіtlйшп, ї, п., літій; ЛIlТНЙ. 
L. Ьгошаtшл, БРОМІ1СТИЙ літій; бро

ІШIСТЬІJ1 ЛІ1ТИЙ. 

L. сагЬоп t спт, вугленпслпJ1 літій; 
УГЛСНИС.%IЇ1 литпй. 

L. salicy11 сНІП, саліЦІІлопшl літій; 
со.ЮЩІІЛО13ЬІЙ литий. 

LitllOIdcs, -s, наJ\IСІІсподібнпti; намне
подоnны� •. 

LitllOi!H~lypllOs, і, Ш., звапнепнл яйце
ВИХ оболонон муміфінованого 
плода; оБЬШВССТJJление ЛЇ1це13ЬІХ 
оБОЛОЧСІ\ ]\IУ;ШlФІщпровашюго пло
да. 

LitJlolnpaxin, ас, f" ВІІьеденнл сечо
ВИХ намсніп; ВЬІВСД8НІІ8 l\IОЧСВЬІХ 
намней. 

LitllOlysis, is, f., розчиняння за до
ПОJ\IОГОЮ пнутріШllіх за<.;обів на
менів, щО УТ130РIIJШСЯ в організ
мі; PCl.CTI30PCHI1C обраЗОI3<lВШИХСЯ 
В оргаНІІ3:\IС Н(l:\lней при помощи 

внутрен IJI1Х с рсдств. 

LitllOlytlca, огuш, n рІ. (гст8сНа), 
засоби, що rЮ3ЧІІШ1ЮТЬ намсні; 
срсдстг.а, ГQСТПСРПЮЩIl8 наіІ1НІІ. 

J,it!IOIlCpllfosis, ts, f, наіІ!Сllі НIlРОН; 
на~нlИ ГJОЧЄ~~. 

Нtll0расtlі\lШ, і, п., сна~l'пнілш1: 
ПJJід; ol-iilJ\!сllелы�І плод. 

Litll0tl1lihia, ne~ і., ГО3ДС1плюпання 
fll'ПI-іИХ на:\ІСвів паЛЬЦ:l!lШ; раз
даВЛlІваШlе !І!ПГЮІХ на!l1Неїl паль

цаМIf. 

LitllOtошіп, ас, f., ліТОТОі\!іп, розсі
наНІІЯ l\аJ\IЄІІЛ; ЮJТОТОМl1Л, намне

. сечение. 



LitllOtripsia 

LitIlotripsia, ае, f., ліТОТРІІпсія, r~оз
дроблення СС'ІОІЗІІХ НЮlеніІЗ; .:'ШТО
ТрППСПЯ, раздр06леНІІе l\!ОчеВЬІХ 
НЮlНеll. 

LitllOtriptor, oris, т , на?llепедробll.1Ь
НІШ; намнедроБIlтель. 

LitIloxydнria, ае, f., збільшена HЇ.'JЬ
ність сечоІЗОЇ ЮІСЛОТП в сечі; упс
ЛІI'ІЄнное содержанпе l\!ОчеВ0І11\IІС
ЛОТЬІ в моче. 

Litlшгёsіs, is, і., ІЗпділення сечі з 
пісном; ІзыIJ;еленІІеe ?І!ОЧП с ПССНО:'lI. 

Litпга, ас, І. s. Litus, us, т., ріДІІна 
для Зі\Іазування ПОрОЖШIНП рота; 

ЖІІДНОСТЬ для смаЗЬІВаНІІЯ поло

сти рта. 

Liv!dus, а, шп, СІІньобаГРОІЗІІII; СІІне
багро~ЬІЙ. 

Livodo, іліs, І. s. НУОГ, oris, т., 
сшпоха; СІІнюха. 

LivOI' cutiS, ПОСІІніння шніри, СННЮ
ха; ПОСlІнеНІІе НОїЮI, СІІнюха. 

Livorcs l1101'tis, трупні ПЛЮІИ; ТРУП
ныIe пятна. 

Lіхіvіuш, і, Л., луг; щелон. 
Lobaris, е, nОбаРНIІЇІ, чаСТНОІЗIІЇІ; 

лоба рпы1, долеІЗОlI. 
Lobatus, а, шп, чаСТОЧІ·ЮВIІU; доль

чаТЬІЙ. 

LоЬсІІI1Шl1, і, Л., лобелін, аЛІ,алоїд 
рослшш; лобе;1ІIН, алнаЛОІІД ра
стения. 

LоЬпlагіs, с, лоБУЛПРНШVI, часточно-
ВIІII, чаСТНОВІІЇl;' лобу ЛПрНЬІII,. 

LobuE1tus, а, llШ, дольчатшї; долеІЗОЇІ. 
Lobulus, і, т., часточна ; дольна. 
LоЬпs, і, т., частна; долп. 
L. auris, l\IО'ІІШ ІЗуха; І\!Очна уха. 
L. сапdаtнs s. Spigeli, спігеліЙ()І3il 

або хвостата чаСТІ~а; СПІІгеЛlJ(}ІЗа 
п:ш ХВОСТ(lтал доля. 

L. dextcr llCP а tis, права доля пс
чішш; п р<1вая ;І:ОЛП печеНІІ. 

L. оlfасtогlпs, IIЮХОІЗа чаСТЕа; оБОlIП
тельная доля. 

L. (lНШ!l'аtнs llepat.s, Евадратна ча
С'ГІ>а печіНl\Il; нва;:J:ратная доля 
печени. 

Lobi llсшіsрlшсгіі cercJ>ri" fголtаІіs, 
occipitalis, рагісЙilis, tеШРОГіПіs, 
чаСТЮI півнуль ІЗеЛІШОГО мозну: 
лобна, ПОТІІЛІІЧlІа, тім'яна, ппс
І\ОІЗа; ДОЛІІ полуша рIIl1 большого 
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мозга: .тІобная, заТЬІЛочная, Te~ICH
ная, J3lІсочная. 

L. рulШОПШll, чаСТЮI легенів; ДО,lIl 
легних. 

Localis, е, І\ІісцеВІІІЇ; МЄСТНЬІlІ. 
Localisatio, onis, і., лоналізаЦІІН, 

розміщення; ЛОЕалпзаЦІІЯ, гас
положение. 

LосІlеlШШ, atis, Л., РОДІІ, пологи; 
РОДЬІ. 

Lосllепшоlоgіа, ае, f., tшушерсьна 
науиа, родопо~Ііч; аІ,ушерсная 
науна, РОДОВСПО?llОжение. 

LoclIia, ОГUШ, л. рІ., лохіі, після
родове очищення, ВІІділення 3 
маТЮІ в перші 3-б тижнів після 
родів; лохин, послеродовое ОЧIl
щение, отделеНIІЯ ІІЗ маТЮІ в пер

ВЬІе 3-б недель после родов. 
Lосl1іошсtга, ае, і., снупчення після

родового ОЧШЦСННП в матці, за
стШ ,тюхШ ІЗ l\Іатці при ~epeГIIHi 
І1аналу ШІІйІШ; скопленпе ПОС.jе
РОДОІЗого ОЧІІщешІЯ В матне, застой 

лохий ІЗ ~IaTEe при переГlIбе наН3.1а 
. шеІ1ни. 

LосllіошсtГltis, t1t1is, f., лохіо\[етр"т; 
ЛОХІІО:\lеТРIІТ. _ _ 

J~осllїошсtгорl11Сl)іtis, t1dis, f., лохіо
~lеТРОф,jебіт; лохнометро(ІшеБІ!Т. 

LochiolТllON\, ае, f., .т:rохіорея, Н<1Д
мі рні ЛОХll; ло)':пореп, чреЗІЗЬІ~ 
чаlїНО оGIІлыІІе ЛОХІШ. 

Lосhо<Іос}tiнш, і, Л., РО;:J:ІІЛLНlIll бу
;:J:IIIIOK; роди.'1LlшІ1 дом. 

LOCOlllotiO, ollis, f., пересування, 
пеРС':'Іlіщешш; ПСJJC;І,ВШЕеНІІе, не
РСІ\lещение. 

Lосошоtогіus, 3, НШ, локо:\IОТОРНШЇ, 
руховш1, переСУ13lшіі; ло 1.,0\10-
ТОРНЬІІЇ, ДПllгатеЛЬШ~lЙ, переДВІ!Ff\
ноІ1. 

LocHlaris, е, гні:ЦОПІ1іі; ГIlС3;~IIШЇ. 
Loctlll.1s, і, т., труна., ;::І,О\IОВІша; гроб. 
LOCHS, і, т., I\1iCI~e; І\]есто. 
L. ]\:іеssеllJпсlli, І-\іссельбахове I\Іісце 

ІЗ пере;::І,ній чаСТІші хрпщопої НО
СОВОЇ перСГОрОДЮІ а lIабрш,аю
чою тюшшroю, що JІСГlЮ НРОІЗО
ТОЧИТЬ; ННСl'.:lьбахово место ІЗ пе
реднеІ1 часта хрпщепоti: НОСОВОі} 
ІІереГОРОДЕІ1 с набухающеll, легно 
І\РОІЗоточащей тнанью. 



Lоспs mil10ris 

L. шіllогіs resistcntine, місце наїІ
;\Іеншого опору; ;\!ССТО паІІ.\Іень

шего сопротшзлеНІІЯ. 
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Log:1.g11osia, ае, f., Н8СПРО;\ІОil,;ність 
Пlзнавати Сl-шзане або написане 
слово; неспособность узнавать 
сназанное ІІЛIl наПІІсаllное слово. 

Lоgіsшпs, і, т., Уі\ІОвиві;J;, ВІІСНОВОН; 
Уі\ІозаключеНІІе, ВЬІВОД. 

Logoclollia, ае, f., судорожне по
вторення останнього ск.ладу слів; 
судорожное повтореНІІе последне

го слога слов. 

І~оьотаl1і:1, ае, f., ПСIlХОЗ З балаІ"У
чістю; психоз с болтЛlШОСТЬЮ. 

Logopatlli:1, ае, f., утруднення МОВІІ, 
резонування, вид ПСIlхоневрозу; 

затруднение реЧlI, ре30НІІровarше, 

вид психоневроза. 

Logorrlloea, ае, f., і\lJячеIlШl боже
вільних, патологі чна бага тосліD
ність; бред ПО.\lеШ::ШНЬІХ, пат,)
логическое і\ІНОГОСЛОВІІе. 

Logos, і, т., науна, вченшт, сдово; 
наУЕа, учение, слово. 

Loimos,_ і, т., ЧУ1\lа; чрta. 
Longaevitas, tatis, f., довголіття; 

долголетие. 

Longaevus, :1, Шn, стаРІІїІ, довголіт
пій;_ престареЛЬІit, до.тrголеТНIlїI. 

Lопg'іss:ішus, :1, ПШ, наЙДОВШІІЙ, наз
ва деЯКIlХ ~1 'язів СПIIIШ; длшшеЇl
ШІІЙ, назваІІllе I!eI~oTopыlx МЬІШЦ 

СПІШЬІ. 

LОl1gitшlirйlis, с, ПОЗ;:l;ОD;.І,І1іі'r; про
ДОЛЬНЬІЙ. 

I~ollgitudo, dInis, f., ;::І:nП;КІша; ;1:<"111-

на. 

Lfшgus, :1, ІОН, довгий; д.-пшIlыI •. 
Looch, т., густа е~l'ульсія з СЛІІ30~1; 

густая ::ШУЛЬСІІЯ QO СЛІІ3ЬЮ. 

L. аlЬпs s. <1111ygllu1illUS, біла або 
і\ІІІгдадева С'.ІУ :Jьсіп; бсаtlп 1І."1ІІ 
JlШН;::І:а."]ьнап Ю1У ЛЬСІІЯ. 

І;. gШllШОSПS, еЧУ.і"]ьсія з �-\а;\І(';l:il,Ю; 

():\ІУ л.!>снп с І,а~reдью. . .. 
LорllOtгісlш, Оl'Шll, п., баІ~теРll з 

ПУЧНО;\1 ui(rOH на ОДНО;\ІУ '111 на 
обох Еінцпх; бar\теРШI с ПУЧІЮ.\І 
реснпчеІ, на O;J;HO;\I ІШИ на оБОIlХ 
нонцах. 

LОfllшсttns, tiltis, f., балаІ,учіСТЬ; 
БОЛТЛIlВОСТЬ. 

LШl1ІюївguїпаІіS 

Lor(loscoliosis, is, f., лордосноліоз; 
':ЮРДОСНОЛIlОЗ. 

Lordosis, is f., СЕрпвm:НІІЯ хребетного 
стовпа наперед; ПСІ,рнвленпе по

звоночного столба нпереди. 
І~огоп, і, п., напаТІІН; r.;анапш. 
Lotio, onis, f., об.\швання; об:'IЬ1-

ванне. 

Loxnrthrosis, is, і., ВIІНРІІвлення су
глоба; ІІСI,РІІвлеНІІе сустава. 

Lохорlltllаlшus, і, т., носоокість; 
косоглазие. 

LпЬrIснs, а, НШ, СЛП3ЬНИЙ; скольз
кий. 

LПСІdus, а, НШ, пснпil, свіТЛIIЙ; свет
ЛЬІЙ. 

Lu~s, is, f., люес, спфіліс; ЛЮ::>С, 
СIlфIlЛIlС. 

L. l}(~redit::tl'ia tЮ'lln, пїзніїI спадно· 
Вllіі люес; ПОЗ;І;Шlit llаследствен

НЬІЙ ЛЮЗС. 
I~. УСllегеа, спфіліс; СПфИЛIlС. 
LUCtlCHS, а, lllU, люеТIIЧНІІЙ; ЛЮ3ТIІ

чесний. 
LшнІ,аg'о, gIllis, f., ЛІО:\lбаго, про

стріл, ГОСТРІІЙ реЮlаТlIЗИ, розтяг 
попереНОl3llХ 1\1 'язів; ЛЮ;\lбаго, 
прострел, остры�ІI реВ:\ІаТІІ3М, рас

тяжеШІС ПОЯСІШЧНЬІХ l\1ЬІШЦ. 

L. artllrI сп, попереІ,овпit біль, ло
иота в СПlIні; ПОЯСНlІчвая боль, 
JJO:\JOTa в СПlІНе. 

І~ншЬііlis, е, попереЕОВІІit; ПОЯСНІІЧ

НЬІЙ. 
LШllоіНіsаtiо, ol1is, f., ЛІО:\Іба:rізаціп; 

ЛЮ;\lбаmІЗIІЦIlЯ. 

LНlllЬш·tlll'їа, ае, f., хроні'lІшit реl3-
:\ШТІІ3~1 попеРСI;ОI30Ї частшш хреб
та з ВIIl~РІІвлеIIНШl його; ХРОНIl
ЧССІ~ІІ (1 реЮІа ТlIЗ;\l IІОЯСШl ЧНОЙ ча
СТІІ 11 ОЗВОНОЧІШl\а с lIСІ\ РІІВлеЮІЄ:\l 

его. 

LUlllbi, ОГНlll, т., попере!>; ПОПСНІІца. 
LUIllЬu~оsЙilis, с, попереноuоребер

НШІ; понеЮІ чlIореберныll.. 
LuшЬо(lогsаlis, с, попереновосПlШ

НlІ(І; ПОПСІШЧНОСПlІННО(І. 
LШllооdупіа, ас, f., біль У СПІІні; 

БО.1Ь В СПlше. 
LШllЬоfС1l10ГіїНs, с, 110пеРСІ,овостег

НОВІІ(І; ПОНСНIlЧНОбе;::І:реННЬІЙ. 
LШllЬоїпgНЇllіїlis, с, попереІ\овопах

ВІІІШШ'l; ПОПСШІчнопаховоlї. 
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Т,l1шlюsасгіШз, с, попсрсr-;о~оГіРШКО
впfI; І~ОЛСl !!JчJrоЕгестцовы1l 

І,l1ш1 ricii1is, (', ЧСРПОI10діGНllі'І; черве-
обр'~зныlоo 

І.JПШ}JгjСl1~, і, Шо, чсрu'm.;; ЧСРПЬо 
І,Шl1JJнs,~і~ Пlо, стегно; ЛЛrІ1І,ао .... 
І,Шl1СIl, Іні:--, п., спітло, ОДШІІІЦЯ ос-

вітлення, ПРОСDіт СУДІІІIИ, труБЮІ; 
cDeT, СДllшща ОСІ3ЄЩСІШЛ, ПРОСDет 
сосуда, труБНlIо 

LIlЛllла fii~ittcrc, осліпнути; ОСЛСП-
НУТЬо 

J,llшіпЛпш, і, Ло, люмінал; ЛЮі\lШJaЛо 
Lнпа, ае, і, місяць; луна. 
Т,. uiI1lї(lїat3., півмісяць; полуr-IССЛЦо 
·LUI1 іі ris, е, місяцєподібllІІЙ; ЛУН0-

об р_аЗНЬІlr. 
Lппаt! ('П3, і, сото, лупаТІІН, стран\-

даючиЇl .лунаТІІЗМОМ; ЛУllаТІШ, 
стра;J:ающшl лунатизмом. 

J,lІпаtіSШlIS, і, то, .ТJунатизм, :ходіннп 
у сні, СО~ШaJ\1 бу лізм; ЛУІШ ПI3;\I, 
ХОЖДеІШС ІЮ све, C01\II-lа?llБУЛІІЗМ. 

J,П11~tпs, 3., ПШ, піШlіСПЦСDlIіі; полу
ЛУННЬІЙ. 

Lll11пlа, ае, fo, Яі\IОЧI\а; ЛУНОЧІ-\ао 
І,. uпgпіs, ШlOчна нігтя; ЛУНОЧЕа 

ногтя. 

І,. цlУ111ае sсmilппіТгіs, ссрпоподіб
но. Лі\IОЧІ\З піШlісяцевого НJlапана; 
ССРПОllllДПо.я ЛУНОЧІ;а полулупного 

нлапана 

�-ППt11аtнs, а, ПШ, m.IОЧІ\ОВШ~I; ЛУНО'!
:КО В Ь1l1о 

l.uрІпнs, 3, ШП, повчшї; полчшl0 
1.I!pOma, ~1is, п, ОНР:1\ШЙ вуз.1lШ 

ПОПЧ::lІ;а; от;l,сльІІыI1 УЗС.10:К ІЮ.1-
Ч<1НЮlо 

l.1:РОsпs, a~ I:Ш, lJОПЧ~I!l\ОDIІН; пол
'10. Н І';опыl Н. 

IUIHlS, ї, lП, г.ОПІ;, I~ОПЧ(1І-\, DОВЧШЇ 
JllIшаіі; еО.1Е, I;О~lчаIll-;а, ПО.:lЧllil: 
ЛШlJаІ1. 

1_. СІ'уtllсшаtо(!('s s. Сl'уt!lсшпt{)~us, 
l\1алі 'ІСРlЗоні ПJIЯ;\lІІ з ЛУСО'lна2lllI 
11 злсп,а заГЛlIб:1СНОЮ ссг:еДШіСІО; 
r-1алыс нгаСНЬІС I1ППJа С чсшуіОша-

1\111 11 С.1СГІ;а углуU.1СllНОЙ сереДІІ
НОЙ. 

І,. l1asi, ВОl3ча н JJ оса; . ПО.1чаШ\а �-ІОса. 
},. Ylllgiiris, попчан, г.ОВ'IІlіі ЛlJшай о .. ' волt~шна, ПОЛЧІШ mlшайо 

Lusciosl t:18, tatis, fo, паГ(\,?lIIТІІ'IIlа 

І-;ОСООЕЇСТЬ; па га.lllТІІчеСlюе ЕССО

глаЗІІе. 

LH~CHS, :1, 11В1, ОДНООІШЙ; о;:щог.:;аЗЬІіі; 
Lпsпs, l!S, т, гга; пгра. 

L. Dпішпе, гра пгщ:оди, пе:знаЧIlС 

r:ЇДХІІЛСШIЯ в УТІJOГЄllllі і ПО:1Gжен
ІІі оргапів; ІІгга ПРlРО}l.ЬІ, ш?знаЧІІ
'Тельное ОТЕлонсш:е в образопашш 
]І ПОJJОЕ('I--JIШ ор анов. 

lп{еїліfпtiо, cnis, і., .:Jютеїнізація; 
Jl ІСТСІ! lJIJ:за ЦІ; Я. 

І нtсІlI1lШ, і, По, ЛІстсїн; J1ІОТСИН. 
1 uteus, il ~ ІОН, а':СЕп1і1; a-;еJIТЬіft. 
111іІООn = Ll1tl'ШЛ, і, По, ванна; ванна. 
Іuх, lпсіs, іо, спітло; свето 
~uxatio, ollis, іо, звих, ВПППХ; ВЬШIlХ. 
L. іпсошрlёtа, І1СПОШШЙ ІШВIlХ; НС

полнь:І1 DЬШИХ. 
L. lJilralytJ СП, І:lJШJХ С():'Іюпільнпй або 

DІ!()слідсн паралічу; ЕЬІВПХ са~ю
пrоІІзDоJJыІІї1 ІІІШ r:С:1СДСТІше па

раЛJIча. 

L. lспtіs, ШIllІІХ ЕРіШТ3,JJш-;а; ВЬШIIХ 
:х р)"стаJJп:ка. 

IlIxatus, 3, шn, ЗВIJхнутпі1, ВІШІІХ
НУТІІЙ; ПЬІВИХНУТЬJІ1. 

Luxo, а ге, DИВlJХНУТІІ; ПЬШІІХН)'ТЬ. 
Luхпгіn, пс, Іо, розніш, неСТРІІма

ність, неЗ;J:ергкmІ1Jість, на;])lір
ність; РОСІ,QШЬ, ІІеЕоздершанпе, 
ІІЗЛІIШЄСТПОо 

Luxнrial1s, 311 tis, РОЗl-\їшнш1, над-
мірно РО;)I,іСllIlЙ; РОС:КОШНЬІЙ, 
ЧРСЗ1\!ерно разрастаЮЩИЇIСЯ. 

Lусппtllгсріа, ас, f., МОНОі\шнічпе 
і\lаРСlIНЛ, УЛВЛСНlIЛ про перетво

рення у повна; r-IОНО;\lаlшчесиш1 
бред, прсдстаВ:1ЄНІІС о препраще
ІІІІІІ п ВОЛ1-\а. 

LусеРСlоsІсшл сsснl('пtшн, ПО:\1Їдор, 
'Jl~J)ВОНШЇ uанлаif-\ан; lІО1\IlIДОР, ~ 
І,гасІІыlй баН.'1аrЕано 

IУСОР(Н1ЇlIШ, Ї, п. ,'llшоподїіі, плау-
1l0пе сі'.l 'я; ЛІll-\ОПОДllll, плауновое 
се~lЯ. 

LуgшtlS, і, то, пшавна; Ш-ІОта. 
Lyl;;oloexin, ае, fo, ПОВЧІ1й апетит; 

ПОЛЧІ1Їl аппеТIlТ. -
Lушрlш, 3!" fo, JJіі\lфа; ЛШlфа. 
LушрllаUСl11tіs, tldis, fo, ліо\lфадєшіт, 

З<1наЛСІШЯ лі~lфаТІ1ЧНИХ залоз; 
ЛJI:\lфадеНJI'Г, поспаnєнне Лl1мфа
ТIlЧССІШХ )I-\С.'1С3. 
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І,ушрll~1I1С'110сеlе, C's, і" СагаТОЕа:\lСР
на нїста лі:\l(ІН:lТIІ'!IlОJ за,позп; 1\1НО
ГОНі1;\lсрная Юlста :J!І:\l.фаТIIЧЄСI\ОЇІ 
жеЛ8ЗЬІ. 

ІJушрlШ{lеПiJша, u1is, По, опух .пі:чфа
ТИ'ПШХ зало:з; ОllУХОЛL ,пш.lфати
чсских желез. 

І,)"шрlШ(lспопшtоsіs РСl'Пїсіоsа, за-
хворюваннп 3 недокрів 'ШІ пра 
надмірно:\!у опуханні ВСІ)ОГО лі:\І
фаТІI'ПlОГО апарату; заболсвание 
с малонровне:\1 при чрсзвыIаїшоl\I 

опухаШJll всего ЛlЕ\lфаТІl'ІеСІЮГО 
аппарата. 

І,ушрЬпЛепоsеs, інш, І. рІо, ЛЇ:\lфа
деНОЗІІ, захворювання лі:Vlфатич
ної СИСТС~lІІ; ЛІ1і\lФаДСНОЗЬІ, забо
левания Лl,шФатичеСКОJUI сІІсте:\Iы�. 

JJушрl13g0g:1, ОГПl1l, П. рІо (rcmedia), 
.JIї:шlюгіннї засоби; лІJ:\lфогонныIe 
средства. 

Lушрlншgіесtаsіа, ас, f , .пі:\lфангієн
тазїя, РО:]ШlIРСШШ лі:\іфаТIlЧІІИХ 
СУДІІН ; ЛШ,lфаНГІІентаЗІІЯ, расши
рение Лlшфатичсских СОСУДОВ. 

JJушрlшпgіОшп., atis, По, новотвір, 
що ВІІХОДІІТЬ З Лlп!фаТІІЧНИХ су
;щн; нопообра:]ованпе, Ilсходящсе 
ІІЗ ЛШ\lфатичеСНІІХ сосудов. 

Lуmрlшпg(о) ltis, t1dis, [" лі:\lфанг(о)
іт, запалення лі:\lфаТlIЧНIIХ судин; 
.ТШ;\1СРанг( о) l1Т, воспа:JСНlIе Jшмфа
ТІІчеСЮІХ СОСУДОВо 

LушрhаtIсus, а, ІОН, лі:\lфаТИЧНlІЙ; 
.nlIмфаТІІчеСI·ШЇI. . 

LушрlшtіsшtlS, і, то, . Л;:\lфаТІІ~:о.;, 
осоБЛllВllll ВПД ІЩ:(ОІЧНВ я В ОСІО, 

ЩО відрізняються Gілою і _l1і,~ЮІОЮ 
І.Ш-іірою; ЛШ\JфаТІ1З:\I, OCOUb1ll ВI1~ 
l\ШЛОНРОВНЯ У ЛИЦ, ОТЛlJчаЮЩIlХ

сп беЛIl:]llО11 ІІ IIСіЮІОСТЬЮ кошп. 

LушрlаltJfіs, tl(]is, fo, ліl\1фаТIlТ: з~
па:ІеНІІЯ .'1і~lфаТIІЧШІХ ЗGЛО3 1 С.)
ДІШ; л lІ;\нlю.Т!lТ, воспаЛСНІІе ЛШ\l

фаТІІЧССІШХ желс:] 11 сосудов. 

L. рсгпісіоsа, .JJі~lфатит :] нєбсзпеч
ІШl\1 ШВІІ,lКШI переGіГОl\1; ЛШlфа
тнт с опасІІыl\1 Бь!стрыl\11 тсчение!\t. 

Lушрhесtаsіs, is, f. So Lушрl:ссtа
sіп., ас, fo, РОЗШІІрення ml\1ff:>a
тичних щі,;шн аОо судин У НЛlТ
НОВІші; раСlllИ РСВ!Іе ,;шмфа ТІ1 чес-

ІШХ щ(>.-усIr 11.1[1 COCY;~OB в 1\:lет
чаТІ--іС. 

LУIЩ)~1сШ'уsmа, 'l)tis, П., ОРГnllі'ше 
ГОЗ!lIlТrСJJш=r .1і~!фct·I'[ІIIН!fХ СУJl.ІШ; 
оргаШ!(!ОСI100 РНСШ!!РС!ШС :Ш;\lфа
ТIІ'IССІатх СОСУ;:(ОВ. 

Lушр1~осуtlln~шіа, ае, fo, збіnьшсннп 
Ч!!С.'Іа лі:-'lфОЦІІтів у Ерові; УВС~Ш
ченпе чвсла лю!(ІJOІ~І1ТОВ в НrОВП. 

Lymp110cytcs, інш, рІ. = Lушрl10-
суН, огшп, шо рІо, лі:\!фОЦIIТП; 
люнfЮЦllТЬІ. 

Lушрl10суtоsіs, is, Іо, зГіі.:П,ШСННn ЧИС
ла лі:\!фоцитів у І-іропі; УВЄЛIlче
впе числа ЛЮlфОЦІІТОВ ІЗ нрови. 

LУШР}10rlегшіа. р~гпісі OS:1, леfll--іСі\1Їя 
з ліі\lфо.\!а:\1IJ в lш,ірі Їl піДШ1іірній 
Елі ТНОDlші; лоііl,ОШЯ С лшнІЮ;\1аМІІ 
в ЕОН-іе ІІ ПО;J:І-іОіЮІО1І НЛСТ'Іатнс . 

Lушрll0g("Il{,S, is, .JJі:.нfюгешшіі; лпl\1-
фогеННЬІІI. 

LУШР!I0g'l:ннІнlа. ас, fo, лі:\-нраТIlчна 
залоза; :JЮlфаТIІЧОСІ\ая іl\елезао 

L. ін tсгсоstЮіs апtніог, postcr'ior, 
псрсдня, заднn r.1їжреберна лїм
фаТІІ'lНа залоза; передняя, задняя 
l\lеil\реберная .'1Ш\lфатичеекая же
леза. 

LушрllOglапuпlае Roscllmiil.l(~·ri, Розен
l\llОллеровї лі~lфаТІ1ЧIll залози; 
РОЗСIІі\llоллеРО13LІ ЛШlфаТllчесшю 
желеЗЬ1. 

ІJушрl1ОgТ3Jlпlоmа,, 'utis, . По, ЛіМфО-, 
граI-JУЛЬОl\lа, опух ,;нчфат!/чних-
залоз; юшфограну лема, опухоль 
ЛШlфаТІІчеСl-\IlХ ше.:rIез. • 

ІJ)"шрllоша, а tis, По, лі:\lфО:\lа, 110130-

твір за ТI!ПО~1 ЛЇ:\lф3Т!IЧНІIХ залоз; 
ЛIІ;\1ФОЩl, ІІовооGгазоuаllIlG по типу 
,і]Jj:'lнраТIlчеСІШХ желез. 

І,ушрllОПОlllllнs, і, Шо, J]і~!фJТИЧНlIІ1 
ВУЗЮІІ,; J1!!:-lфUТIJ'!ССI\11lI узелон. 

ІJушрll0ггllа;;іа, ас, fo, лі\lфорагія, 
[ЮЗfШП лі:\lфаТ!IЧІШХ СУД!lН з ВІІ
ti!-їаIШЮI лі~lфIl; ЮI:\lфогаГ!ІЯ, раз
гыD .'1!I:'1!фаТJ:'1ССІ'IІХ СОС)'ДОВ с 
IlстечеllJJС:\1 :lU:\lфЬІ. 

LП1:Р~101Т1IOса, ас, (" лі:\нlюрея, лі:\t
. фотеча; .:'111l\lфО[JСЯ, Л!ШфОl1стече
ние. 

LушрllOsпгсоша, utis, По, лі:\lфосар
но~ш; ЛШlфосаГКО:\lа. 
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LYl11pllOSarcolllatosis, is, f., лі~[фосар
�-Ю;\ІаТОЗ; ЛII:\ІфосаРНО:\Іатоз. 

LушрllOsіs, is, f., лі;\[фоз, лі;\Іфотво
рення; mшфоз, лимфообразова
ние. 

Lype, es, f., сум; печаль. 
Lypemal1ia, ае, f., ПОХ~Іуре БОіІ\евілля, 

r.Іеланхолія; мра чное помешатель
ство, меланхощш. 

Lypepllrenia, ае, f., меланхолія; ме
ланхолпя. 

Lypopsychia, ае, f. s. LypotIlymia, 
ае, f., тимчасова втрата ПРНТО~І
ності, завмнрання ёерця, пеРШІ/Й 
ступінь неПРПТО;lшості; времен
ная потеря сознания, за:-.шрание 

сердца, перва~ степень обморона. 
Lyra (ае, f.) Davldis, Давидова ліра, 

тринутна плаСТІІнна між задніми 
ніжнющ СІ\лепіння (fогпіх); Дави
ll:OBa ЛlIра, трсугольная пластин на 
между заДНIІ;\Ш ножна:ШІ свода 

(lornix). 
Lуsj;l1пm, і, п., лізпн; лизнн. 
Lysil1a, огuш, П. рІ., ліЗIlНН, ПРОТІІ

тіла в сполученні з НО;lШЛ8:\[СНТО;\!, 
ЩО РОЗЧІІНЮЮТЬ ті нліТІІІШ або 
бантерії, прп вrзеll:енні ЯЮІХ r3 
ОРГ<ШЇЮІ І30НІІ ВІІНІ/І-\.JШ; :1ПЗППЬІ, 
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протпвотела в сочеташш с I~O:\[

пле:\[енто:\[, раСТВОРЯЮЩІІе те !ілет

ЮІ ІІЛІІ баr-;теР.ШI, при введеюш 
НОТОРЬІХ в оргаШІ3:\І онп ВОЗІШНЛІІ. 

Lysis, iS, f., ЛЇЗІІС, РОЗВ 'язання, по
вільне спадання гарячки; лизне, 
раз решеНІІе, 1\lедленное падеНlІе 

ЛІІхорадни. 

Lуsоfогmішп, і, П., лїзоформ; лизо
форм. 

Lуsоgспеs, is, лїзогеннпй; ЛIlзоген
НЬІЙ. 

Lуsоlпm, і, П., лізол; лизол. 
Lyssa, ае, f., водобоязнь, собачий 

сназ; водобоязнь, собачье бешен
ство. 

Lуssоdесtпs, а, ит, унушениі1: сна
Ж8НОЮ тварпною; унушенньвї бе
шеНЬІ1\1 ft\ИВОТНЬІМ. 

LyssopllObia, ае, f., страх захворlТIJ 
на водобонзнь; страх за болеть 
водобоязнью. . 

Lyt1cus, :1, 11Ш, ."1іТІІЧННй, ЩО роз
В 'язує, РОЗЧІІНЯЄ, BIIНlII,ac ШЛЯХОl\l 
ЛЇЗІІСУ; ЛІІТІІ'ІеСІ-ШЙ, разрешаю
щшl, раСТВОРЛЮЩІІ(І, ПРОІІСХОДЯ
щшl путе:\l лпзнса. 

Lytta vcsicatoria, ШПalІСЬІ·Ш l\Iушна; 
шпанснал l\Iушна. 

м 
:\І. (СІ-\ОР. ІІа рец. шіsсе, шіSl'еd:tщ'), 

З:\lішаil, хай uY,lG З:\lішано; С.:\lе
шай, ПУСТЬ uудст С~Ісшано. 

}[асег, сга, Сl'lIШ~ СУХІІ(!, 'fOH І-Ш й, 
худий; сухой, ТОН1Шй, ТОЩІІй. 

JIacel'atio, опіs, f., ;\Іацерація, RШIО
чування; мо.цсрацпя, ВЬІ.:\lа'1lIІ3а
НІІе. 

}JПССl'dtllS, а, 11ІН, ;llсщсrюrзаНШl; 
маЦСрlIроваНIIЬІЙ. 

Лассго, агс, робпт!! ;\1 'ЯЮІ:\І, розм'ю.;
шуватп, :\lОЧІlТІІ, ЮШОЧУІ3атп; де

оlать :І ІЯ ГI-\JПІ , раЗ:\lЯгчать, МО'ЧІІТЬ, 
вьшаЧlІвать. 

Ласс~со, (іІ'е, ХУДНУТІІ; XY.J:eTb. 
Ласlll11а~ ае, f., знарн;щн, :\lашпна; 

орудне, ~I<lШlІна. 

JIaciatus, п, НШ, ОХЛЯЛШl; отощап
ший, отощалыl •. 

:Иасісs, еІ, f., ХУДІІна, СХУ;l;ІІепня; 
ХУ;J;оба, IІсхудаШІ8. 

ЛасilспttlS, а, tlIn, худор."1ЯІЗшl; ху-
дощаВЬІЙ, . 

ЛаСІ'ОЬіоt1са, ае, f., І1ауна про про
ДОВіІ\8ІШЯ іІ\ІІТТП; ІІауна о про
ДЛСНШІ жизни. 

iHacrOblast, :'ІІаЕроб:Іаст; :'ІІаЕробласт. 
lНаСГОССl)IШliа, ае, f., ;\іан роцефалія, 

вс~ш ЕО го:ювість ; :'ІІа І, ро цефаЛІІЯ, 
большеголовость. 

Иасгосерl1 аlнs, а, ПШ, ве,;ШІ\Оголовпіі; 
большеГОЛОВЬІЙ. 

}Іасгос оlоп, і, П., велшш товста 
ЮШІІ,D.; UО.lьшан ТО.1стая НІІшка. 

ЛаСІ'осуtl13.СШіа, ае, f., наявність 
r.ІаІ'рОЦІІТіп у Ерові; Ш1ЛІІЧllе ман
РОЦІ1ТОІ3 в І,РОВИ. 
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i\Iacrocytcs, інш, f. pl., l\1aJ-\РОЦllпі; 
:\laнроцllты�. 

:.\Iacrodactylia, ае, f., :\lal\родаІ{ТIІЛія; 
манродантилия. . 

i'Iacroglossia, ае, f., маЕроглосіп; 
маНРОГЛОССIlЯ. 

l\Iacrogl1atia, ае, f., !\1(шрогнатія; ман
рогнатия. 

l\Iacromelia, ае, f., маНРО:\lелія; ман
ромелия. 

lНаСГОlшгаsItеs, інш, f. pl., I\lанропа
разити; манропаразитЬІ. 

l\Iacropl1agus, і, т., манрофаг; I\laH
рофаг. 

l\Iacroplasia, ае, f., манроплазія; 
манроплазия. 

3lасгороІІіа, ае; f., манроподія; манро
подия. 

lНacropsia, ае, f., бачення предме
тів біЛЬШlll\Ш, нііn вони є в дій
сності; ВlIдение предметов боль
шими, че:ll они на самом деле. 

l\Iacroscopia, ае, f., макроснопія; 
макроскопия. 

Ласгоsсорlсus, а, иlll, :\!аl\роснопіч
ний, ВИДlIі\ШЙ неозБРОGНИМ оком; 
маНРОСНОПIlческиїІ, ВIlДИМЬІЙ не-
DооружеНIІЬ1і\1 глазом. . 

)JаСІ'оsошіа, ае, f., I\laHPOCOi\IIIl, 
гігантсьrшй зріст; манрОСОМIIЯ, 

ПlгантснпїІ рост. 
}lаспlа, ае, f., пляма, нраПІ;а; ППТ-

но, нрап..!ша. 
л. gеl'шіl1аt іуа, за ро;~нопа 1І."lШlа; за-

родыIев~еe llПТНО. ~ 
}І. gOl1orrlloica, ГО1l0рОШШ П."lШlа; 

ГОНОРОі1ное ПЯТНО. 
Л. lпtса, іЕопта П:1Н:\lа СЇП,ЇSl;І1 она, 

:lIЇСЦО наІЇпсвїшого зuру; іІ';С.тгое 
ШІТlІО сетчаТНIІ глаза, мсстО наIl

более псного ЗРСШІН. 
Л. ШОl1g0І1са, 1\1OИГО:JЬСЬІШ П:ІЮI(l; 

МОНГОЛЬСІ,ое ПЯТНО. 
М. natlya, рОДII~ша; PO;~I~?I?e ПНТ!lO. 
}Іасиlае atl'opl1icae, pyoЦl ШЮрIl 

Прll атрофії; руБЦЬІ 1\0,1'11 ПрIl 

атрофІШ.. . 
іН. соегиlеае, l\lсланодеРі\laТIlЧШ плп

l\1И стальногО нольору; l\IС:Іанодер
I\ІаТІІческпс ППТllа стальногО цпета. 

1\1. СОl'пеае, напівпрозорі ПЛЮIIl ро
гівки; полупрозрачньre пптна ро-
говиЦЬJ. 

lНаС111~tпs s. JIаспlоsнs, а, Шl1, шш
І\ШСТІІЙ; ПЯТІШСТЬІП. 

Ласнlоsіs, is, f., П:Іюшстість; ПНТ
ПІІСТОСТЬ. 

lHauarosis, is, f., nтpaTa волоссн, 
особшшо на бропах; потеря БО
лое, особенно на бровях. 

Madcfacio, fёci, fасtнш, еге, МОЧІІ
ти, ПРО;\lО'lуваТІІ; МОЧІІТЬ, ПРО~lа

чивать. 

lНаdсsсепs, епtіs, МОЕНУЧIlїI; l\lOI\IIY
щиЙ. 

l\Iadesco, ІІиі, еге, стапатп I\ЮНРIl:\f r 
ВОЛОГИМ; стаНОВІІТЬСЯ МОНРЬШ, 

влаЖНЬІМ. 

l\Iadesis, is, f., випадашш вШ; вьша
Д~Іше ресниц. 

l\Iаdіd::ШS, antis, МОКНУЧИЙ; МОІШУ
щиїl. 

l\Iadurcnsis, is, т. (рез), епідемічна 
слоновість стопи; SШІДG;\lичеСІ\аЯ 

СЛОllОВОСТЬ СТОПЬІ. 

~Iaea, ае, f., попитуха ; ПОВIlтуха. 
l\Iacstus, а, um=ffioestus, а, нm,. 

СУМНИЙ, жалібний; печалыlІй,. 
траУРНЬІЇІ, УНЬІЛЬІЙ. 

l\Іаgша, а tis, n., тісто, нашна; ТССТО,. 
нашпца. 

l\Iagl1esia, ае, f., магнезія; магне-
зня. 

М. Slllfнrlca, ilІаГllсзіП-СУ.Jlьфат;ссрпо-
[{пслая маГНЄЗIІП. 

Л. Hsta, палсна ~1;)ГВС3ЇП; а,і!,f:'Н(lП 

I\lагнезия. 

Лаgпсsііїlis, е, ~lагIlсзіалыІ111;; маг-
неЗJlаЛЬНЬІЙ. 

}Ing'llcsiHlll СШ'ЬОllІСНШ, UУГЛGЮІС-
ЛlIй l\1~ГIlїЙ; углеlшс.ТЗЬ1Й маГНllіі. 

Я. sнlfнгіСнш, і\1агнііі-су;rьфат, DП
г."lШСЬІ,а сіль; серноI\llслы�ІІ\шг-
НІІП, англшЇСЕап соль. 

}[:l~llсtіспs, а, иll1, :\\<J.ГIlітнпІI; l\laI'
ШIТIІЬІі1. 

)Jа~llсtоtlн:,гпріа. ас, f.5. Лаgпсtіsаtіо. 
оні s, f., :lІаГІІЇтнс лінувашш, 
лшу паНІІП тпа рІІП магпеТI13:\1О'ІІ 
або магнітом; ;\ШГНПТlIое ЛGчение, 

леченнс іЮШОТlІЬІХ l\ШГНСТIlЗI\ЮИ 

ПЛІ! маГНІІТОМ. 

}{пgllсtіSlllНS, f, т., :'ІlаГНСТlIЗl\f, 
:\шгніТН(l CII.ТJa; ;\lагнеТПЗill, :\шг-

1І1lтная сила. 

lHagllctШll, і, П., магніт; магнит. 
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~H<1gllitl[(lo, lIlїS, f., IJС.lll'lІша; пспll
'ІНна. 

МП~Jlінш, і, П., ~IaГHili; 1\lаГІШЙ. 
;Н. -сагЬопіснш, 1\1;)гніії - І:;аРСОІШТ; 

VГ.тJСІ:;IІС.тJLІЙ l\lаГНІІЙ. 
М. "С!lluгJtпш, 1\mПlіїl-Х:ІОГІЦ; хло-

гпстыlі маГllШ. v •• 

LНПffJlUS, а, иlll, ПСЛПЮШ; БО.:ІLШОІІ. 
~ -

Маіtlіsшus, і, т., I\ІаlДllз;\l, ОТРУСНПЯ 
маїСО:\1 або НУНУРУД30Ю; I\ІаІIДІІ3:\1, 
отрап.пеНІІе 1I!;)ІІСОlll ПЛІІ ЕУІ,УРУ

зой. 
lНПl~Піs, е, трапневпй; ]lшііСІшіі. 
lНnior, ll1aius (gсп. maioris) (graclos 

сошраг. от шаgпоs, а, нт), пе:Il!
ІШІЇ, бі.пЬШIIЙ; большой, БОЛЬШІІll. 

lНaiores, ПШ, т. рІ., преДІШ, про-
баТЬІШ; пре;J:ЮІ, ПрОрОДПТf'ЛИ. 

lНala, ае, f., щока; щена. 
lНalacia, ае, f., 1) РО3l\1'яншення 

ністок, 2) ПРШ!ХІІ вагітних істе
ричок; 1) раЗ:\lягчеШІе ностей, 
2) НРИХОТІІ бере:\Іс'нны�x І1стерпчек. 

lНаlасопш, iitis, П., РОЮl'яншення; 
раЗl\1ЯГЧАНllе. _ 

lНalacomenjn:;itis, tidis ДІІВ. lepto
шепіпц-itіs. 

l1Iаlасораіlйа, ае, f., хпороба ІІ-ІІІ 
плсснофаmшгового суглоба ІЗ 
юності; болезТІЬ ІІ-ІІІ ПЛЮСІІО
ф<JЛШІГОВОГО ~YCT:1Вa в lOПОСТП. 

lНаlасорlпlйа ycsicae пгіпагіпе, хро
нічне запалення сечопого міхура, 
сечоводів і НПРКОВlIХ мисон; хро
IfІІческое воспаЛСНІІЄ !І10чеІЗОГО пу
ЗЬІрЯ, I\lОчеТОЧШІІ-\ОВ н почс'lпы�x 

лоханон. 

1Наlасов (гр), М'ЯЮlіі; I\1ЯГЮlіі. 
lНnlacosis, is, f. ДІІВ. lНаlпсіа. 
l\Іаlаgпш, 'Utis, П., прrшарна; пгп-

парна. 

lНalarin, ае, f. s. Febris інtегшн,tСllS, 
~Іаллріл, ІІ ропасшІЦЯ; I\lilЛЯРВЯ, 
GОJ.:!ОТllая ЛІІхорадна. 

7rralarj CHS, а, UШ, l\ІалярііlНІІіі; l\1аля
рllйны� •. 

Jlal а ris, е, щіЧIllJll, ВІІличнrrїI; щеч
ІІЬІЙ, сн,)'лmзоЙ. 

Jlalaxo, аг!', ,\lіСIІТIJ, РОЮII1НJТIІ, напр. 
ПЛJСТIlР; меСІП'-', РJ.3~IШІаТL, напр. 

ПЛJ~ТLIРЬ. 

l\Ialign1tas, :їtis, f., ЗЛОЯl\існість; 
ЗЛОН;) '1С'ствснпость. 

}!alig'I1HS, :1, НІ]), SПОПl,ЇСlіllіі; зло-
11<:1 чсстпєrшын •. 

}Іпllсul Jris, е, ПІ!JЮСТІЮБlІі'l, що пn
леi+lІIТЬ ;1;0 І,істо'нш; IIIЬІще:шо
НЬІ!!, ПРIlшщлеі-І.;аЩIJі1 ЛОДЬіi+lІ1е. 

Jlqllсоlпs, і, т., ;\!О.-тоточон, ЕЇСТО'І
l1а; І\!Олоточек, ЛОДЬШ'Еа. 

:НО шеdі~lis, внутрішня l1іСТОЧІ,а; 
ІЗп)'треннmІ ЛОДЬІ;+;на.:.. 

3Іаllепs, ї, т. s. FагсішіllНШ~ ї, П., 
1) молотон, 2)СJП; 1)1\10ЛОТОИ. 2)сап. 

М. fШ'сіШіПОSllS, шніРНІІЇІ сап «<ЛЮ
ТІІ(І»»); �\Oi-l1lIЬІІ

u

l сап «(ЛIIХОЇІ»). 
l'H. Iнm:ІіIПS, сап носа; СJП носа. 
}Ialocclllsio, onis, f., патологічне 

3;\IІІЕ<1І!Шl ЩС.'1сп; паТО.'ОГІІчссное 

с:\IыIшшІе чеЛІОСтеJUJ. 

Лаltоsа, ае, f., мальтоза, ВlЦ цунру, 
що УТІЗорюсться 3 нрохмалю 

під ділrШШI СО:!ОДОІЗОЇ ;r.іастазп; 
мальтоза, вrщ сах;) ра, образую
щшlся ІІЗ Hpax:\!a.J!a под деїІСТВИ
ЄI\1 СОЛО;J;ОІЗоіі дІІастазы. 

LНaltosurin, ае, f., ;НС1льтозурія; :\Іаль· 
тозурпя. 

}ІПННIll, і, п., СО:lOд; солод. 
ЛаlШl1, і, П., зло, лихо, хвороба; 

зло, беДСТІЗие, болезнь. 
іН. сохпе sel1Jle, ХІЗороба тазостег

II0130rQ суг.тlоОа у літніх людеJ1 
(nrtllritis tlсfщ'ш:шs); болезнь та- , 
зобедренного_ сустава у ПОЖІІЛЬІХ 
Jlюдей (nrtllritis dcforl11nns). 

1Н. Іюгі о rnns petlis, трофі ЧІ\а впраЗНJ 
стопи; ТРОlfшчеСI-;ая ЯЗl3а СТОПЬІ. 

1Н. Potti, горб, І\остоlда хребта, 
ГОСТРОl\інцспшї ніфоз~ горб, но· 
стоеда ПОЗІЗОНОЧШlна, острононеч-

НЬІЙ нифоз. . 
:;\1. sпЬоссіріtаlс тегtеl)г~Пе, ту6ерну

,-JЬОЗllllfi СllОІIДIIJІіт верхніх ший

НИХ хрсбців, СУГ.:І06ів та БЛIJ3Ь
І\ІІХ чаСТІШ чеl1епа; тубернулез
IJыІЇ СПОНДПJlІІТ I3срхrшх ШЄJЇНЬІХ 
П03J30Ю,ОВ, С.УСТ<lІЗОВ ІІ бm!гкних 
частей черепа. 

)InII1S, а, UШ, З.'1llіі, ПОI'аІІІІЇI, ЛИХИЙ; 
3~Оn, дурноіі, худоІі. 

}Іашша, пс, f., іf.\іноча грудь, груд
на залоза; ;'f\ЄIlСН<lЯ ГРУДЬ, груд
ная інєлеза. 

)1:lIlШШliа, іuш, П. рІ., ссавці; :.rлеКQ-
1] пта ЮЩJfе. 
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ЛШlllШПЇS, С = }I.lШНШІ'ЇНS, а, ШU, 
Н3.JIеіНшrїr ДО грудної за,ї]ОЗІ!; п PI1-
надлеіІ~аЩlIЇI ГРУДНОїІ н~елезе, 

~Іаll1шillа, ае, f., ГРУДНlIЙ сосон; 
грудноJl СОСОК 1',. iJl"ertita, ГJШUОl\О ВТЛГНУТIlїІ со
сон; глуБОЕО ВТЛНУТЬІЇІ сосон. 

1\І. lissa, l\13.ЛО ВТЯГНУТІ!Й сосон; і\!3.ЛО 
втянутый СОСОН. 

lН. рІапа, ШІОСЮllI СОСОІ,; Ш1ОСЮІЇІ 
сосок 

l\lашшіll~l'іs, е, СОСІ-\ОВИІЇ, СОСІ{ОІШД
НПII; СОСНОВЬІЇІ, СОСІЮВІІДIlЬІЙ. 

l\!аШl11ЇI1UШ, ї, п., і\IЮlін; і\IЮШІШ. 
lНal1cїl1islllt1S, ї, ш., стан ліВШIl; со

СТОЯІше левши:. 

lНaIHI~buIa, ае, f., lIЮЮIЯ щелепа; 
ШIЖllЯЯ челюсть. 

iHantlibul~ris, е, наЛС:іюшіі до НlШ;НLОЇ 
щелепн, HIli1-\ньощелеповиіl; ПРН
надлеж3.щиЙ IIlШШСll чеЛЮСТlI, llШІ\
нече,шостноЙ. 

l\Iandtlcatio, onis, f., j-1-\уваIIIlН; іКЄ
вание. 

lНапtlгспuш, і, п:, ·l\Jaндрен, дропш, 
ЯНIll\1 ПРОЧJIщають l\IеДIlЧНУ ГО.1] 1-\ У ; 
l\Iа ндреll, проволочна, HOTOPOlvI П ро
ЧIllдают l\lеДІЩllНСl\УЮ IlГЛУ. 

l\Іапg"іТПШl1, і, п., l\JaHraH; марганец. 
iHal1g~J1HS, а, UШ, мангаНОDШVІ, l\Iар

ганцеВ1ІЙ; l\ІаргаНЦСВЬІЙ. 
1Напіа, ае, f., манія, вид ПСІІхічної 

хвороби; l\1ашlЛ, вид душеВIlоІ1 
болеЗНII. 

lН. persecuti опіs, манія псрссліду-
ваюlЛ; l\IаНІІЯ преслсдоваНIІЯ. 

lНапіасаlis, е, l\Jaнію,аJІЬІ·ШЙ; l\lаІШ
анальны�.f.. 

l.Нani~cus, і, т., маніан; маНІІан. 
lНanifestatio, onis, f., l\шніфестаціп, 

вп flвлеllШl; l\JaШІфеСТ::ЩИfl, обна
ружеЮlе. 

l\Iапifеstus, а, ~lШ, ЯВНІІЇІ, ЯСНIІ11; 
ПВНЬІЇІ, ЯDСТВСННЬІЇІ. 

lНапilпУіum, і, п., ручна ванна; 
ручная вапна. 

l\1anїosus, а, \lШ, боа,свіЛЬНIІЙ; по
l\lсшаННЬІЙ. 

)lanipulatio, onis, [., l\:аніl1УЛflція, 
Р,)'ЧНИЙ спосіб; і\ІаНIІПУЛЯЦИЯ, руч

НОЙ ПРllем. 
l\1anipulus, ї, т., ;'ЮІеня, ПРІІгорща; 

T~pCl'Ь, пригоршня. 

}[nппнlis, (', РУЧlllIіі; РУЧІJоfі. 
:3ІанпlН'ЇШll, і. п., Р.УІ~ОЯ'ГІ~а; P.PiO~ 

ятна. 

іН. stcI'lIЇ, P,)'EOпТl,;} ГРУ;(НlIll1I; ру
коян,а ГРУДl\lIllЬІ. 

}Jаппs, \lS, f., I\І1СТЬ РУІШ, PYI~a ~ 
1ШСlЬ РУЮf, руна. 

3lЮ':lllttспs, н, \1111, ;\1 Щ};} НТІІЧ 11 11 11;. 
l\lараНТІІчеСЮIЇІ. 

)Jагаsшпs, і, т., :-'lараЗ;\I, ВІІсна-
ження; :llnраЗ:\f, ІІстощенпе. 

:Наге, is, п., море; ~юре. 
l\Inr~ill~lis, е, НРnІІОВIJЇІ; l'раевоїІ. 
lНш'gіl1іїtпs, а, НІ}), ОТО'lСШI)І обвід-· 

НОЮ, об.'НВlіІ3І\ОЮ; оІ,р)їкешІыlіi 
обощюм, наі1:\lОЙ. 

L\lnrgilliplnst1ca, ае, f., lІ13.ргінопла-
СТllна, IlЛ(}СТШ,(} I~paiB повін; мар
ГІlНОIlЛ<1СТlIка, плаСТlша І,раеІ>

вен. 

}fnrgo, lпіs, т., Hpaїl; нраЙ. 
л. ахНІ ії ris, пахвовн)[ ЕраІІ; ПОДl\IЬІ-

ШСЧНЬJl1 нраЙ. 
іН. t!огs;їlis, fІ'опt;їlis, іпfга!;·lспоісl~lis,.. 

іпfІ':НН'1ІіtЛіs, lаСІ'їшi-llis, lateri-llis, 
шпstОЇсlенs, ТlIЛЬІШЙ, лобllш1, під
суглобннїІ, підорі5італьнпй, С.1]із
НІІЙ, боновий (зовніШllіЩ, сосно
ВІІДНlІ1

V

І край; ТЬІЛЬНЬІІ1, лоБны�,' 
подсочленовllыlІ,' подгл<1зllичны�І,' 
слєзныІ,' боковоїІ (наружны�).. 
сосцеВІІДНЬ111 нраЙ. 

3І. шеdіJlis tiИае, ме;:rіальншl гре
бінь ве.тlllНОЇ ГОі\lіЛІ-\И, l\IСДІШЛЬНЬІf'r: 
гребень большой берцовой ности. 

)1. lllссlі іі !is, illfcrior, l'UI'sterior, su
perior, сереДIllIНllі'І, ВllжніІЇ, зад
ній, верхні)І нраlІ; среДШШЬІЙ. 
НІІЖНlІЇІ, заДН1ІЇІ, веРХНIІЙ краЇІ_ 

:Но obtuSHS, ТУПlIlї край; тупой нраІ1_ 
:Но огЬitЛіs. occipitiilis, орбітальний .. 

ПОТІІЛІІЧНІІЙ Нр<НЇ; глаЗНИЧНЬІЙ, 
затылчньІ(ІI край. 

л. p:trietiilis (lашЬtlоіtlеus), ті:'l'яниf'r 
(лаl\lб,J;ОВIIДIlй) край; те:\lенной 
(.:lа:\lБдовидlfы1) . край. 

3І. sngitt іПіs, sрllспоіtlаlis, S(1 uашОS\lS,.. 
supcrior, sHpraor1Jita:lis, сагіталь
нllй (стрілуваТl1Й), ОСНОВНИЙ, ЛУС
наПІЙ, верхній, надорбітаЛЬНlIit 
край; сагиталыllІІI (стреЛОВІ1ДНЬІЙ) .. 
основной, чешуйчаты'!і' верхнпЙ,. 
надг.rraЗIШЧНЬІЙ І'раЙ. 
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JI. tClllporalis, ycr'tcbralis, yolal'is, 
zуgОllшt!сus, ПІІСОЧlшІ1, хребетншl, 
;:J,ОЛОНІШfІ, ВІІЛІІЧІ-ШЙ EpafI; ппсоч
НЬІІ1, ПОЗВОНОЧНЬІІ1, ла;:J;ОІІНЬІЇІ, 
СJ,:УЛОВОJI нраІІ. 

JJаІ'іппs, а, НI1l, l\IОРСЬЮlfl; МОРСЕОІ1. 
Jlal'iscae, аr'ПIll, і. рІ., Г8:\юроїдальні 

В.УЗ:ІII, щО птраТИ,;"l1I зв 'ЯЗОН З 
нровообіГШІ; ге~юроидаЛЬНЬІе уз
льr, потерявuше связь с І\ГОВО
о б ращени ем. 

JІагіtlпшs, :1, НШ, MOPCbHlIfI, прп-
l\lорСЬЮIll; l\ЮРСl-\оl1, ПРИl\IОРСНИЙ. 

}[агitпs, j. т., чоловік; муж, супруг, 
Лагшог, oris, п., Map:'lIYP; мрамор. 
JJarlllorells, 3, UШ, мармуровий; мра-

МОРНЬІЙ. 
}[агsпріаliа, огuш, п. рІ., СУ:\Ічасті;СУl\І

чатыI •. 
Лагsпріаlisаtіо, onis, і., зшпвання 

І-\раїв розрізаної ЕіСПІ яєчюша 
ІЗ черевною стінною; сшивание 
нраев ВСНРЬІТоІ1 юrСТЬІ ЛlIЧІшна 
с б рюшной стенноЙ. 

:J1artialia, іuш, п., pl. (remedia), 
препарати заліза; препараТЬІ же
леза. 

JHas, Illaris, т., чоловіІ~, самець; 
мужчина,_ самец. 

)Jаsсlшlаdепitіs, tIdis, f., запалення 
пахвових залоз; воспаленпе под
мыIечньІхx желез. 

}1аsспliпіsшus, і, т., маснулінїзм; 
маС~УЛИНІІЗМ. 

JІаsспliІ1US. а, \lШ, чоловіЧІІЇІ; муж
сной. 

~'Іаsосltisшus, і, т., мазохізм, під
давання себе мордуванню жінною 
з метою збудження статевого по
чуття (протплежність садизму); 
~taЗОХПЮІ, по;:щерганпе себя истя
:занию жеНЩІШОІI с целью воз
буждеНІІЯ ПОЛОБОГО чувства (про
ТИВОПОЛОЖНОСТЬ саДІІзма). 

lHassa, ае, f., товщина, маса, тісто; 
ТОЛЩІІна, масса, тесто. 

MassaILs, е, масовпй; маССОВЬІЙ. 
l\Iasses t C\lS, а, шп, fI-\}'ваЛЬНIІЙ; ;'1\е-

ватеЛЬНЬІЙ. -
lHassesis, is, і., ,кування; жеванпе. 
Masseter, cris, т. (muscuIus), '-І\У

вальнпй .. 'яз; жевательная l\1ыIца •. 
]JassetcrIctIs, :1, uш, палеШНlJll до 

іІ,,,вальногО м'яза; пршtадлежа
ЩIJ11 а,евате,ІьноІ1 Щ,Ішце. 

ЯаSSІУНS, а, llІ11, i'llаСІІвнш1; мас
СІІВНЬІІl. 

)JassotI}(~rapia, ае, f., .ТJЇІ'упання ма
сюке~f: леченпе MaccarкeM. 

lНastadcllItis, tIdis, і., sапалення 
грудної залозп ; воспалеНlIе груд
ной rкелеЗЬІ. 

JIastatropl1ia, ае, f., М<lстатрофія, 
атрофія ГРУДНОЇ за:JOЗП; мас.та
трофИЯ, о.трофпя ГРУДІІОЙ желе-
3ЬІ. 

lНasticatio, onis, {., j-кування; л;е
вание. 

lНasticatlya, огuш, п. рІ. (remedia), 
СЛІІногінні васобп; с.1юногоІшыIe 
средства. 

Masticatorius, а, Шll, що служить 
для жування, ік,)'ваЛЬНIІЇІ; слу
шащш1 для жевання, жеватель
НЬІЙ. 

lНastigopll0ra, ОГllШ, п. рІ., ОДНОl-\лі
тинні організми в ДЖГУТШЮВИДНIIМ 
хвостом; однонлеТОЧНЬІе оргаНllЗ
l\Ibr с бичевидныl\l хвостом. 

iHastltis, t1dis, і., мастит, запалення 
грудної залози; мастит, 130спаде
НlІе грудной желеЗЬІ. 

і\l. аdоlеsсепtіuш, мастит у хлоп чи
І\ів під час статевого дозрівання; 
маСТІІТ у l\lальчш-\ов в период по
лового созреванпя. 

іН. псопаtогuш, мастит у новонарод
ЖСНІІХ; мастит у НОВОРОFIщеННЬІХ. 

lНastodynia, ае, f., невралгія ГРУД
ної валози; нсвра:ІГПЯ грудной 
желеЗЬІ. 

lНаstоіdепs, а, llШ, СОСКОВІІДНІІЙ; сос
цеВИДНЬІЙ. 

ЛаstоіdltіS, tldis, і., запалення сос
KOВlIДHOГO паростна висновоі 
кістни ; воспаление сосцеВІІДНОГО 
отростна височной кости. 

l\Iastotomia, ае, f., ~Іастото~tiя; мас
тотомия. 

}[astнrbatio, OIlis, мастурбація, она
нізм; мастур6аЦIlЯ, РУlюблудие, 
онанизм. 

lНatcr, tris, і., 1) l\laTII, 2) оболонна 
мозну; ~) l\I<1Tb, 2) оболочна 
мозга. 
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IHatcI'ia, ае, f., матерія, речовина; 
l\lаТ~РIlЛ, вещсство. • 

1)1. шеdіса, фаР:\laкогнозія, ліІ,ОЗШ1ІЗ
стІЗО; ФаР;\lаНОГНОЗIІЯ, шшарство
ведение. 

~I. pe.cvcans, хвороботворна речошша, 
гнш; болезнетворпое вещество, 

гноЙ. 
lНаtеГЛПі~, е, ~I<lтеріальний, речо

ВШШИІІ; l\lатериальны�,' веществен
НЬІЙ. 

lНaterllItas, atis, f., l\laTepIIIICTBO; 
материнство. 

i'laterl1Hs, 3, нт, l\1атеРllНСЬІШЙ; :ма
теринсниЙ. 

lНаtгіШОl1ішп, і, П., ОДРУihення, 
шлюб;_ брак. 

lНatl'ix, icis, f., материнська тна
НlІна, sонреjча нігтьове ло;,не' 
l\lатеринская тнаllЬ, в чаСТІІОСТI; 
1І0гтевое ложе. 

lНaturans, ntis, дозріваючий; со
зревающиЙ. 

iHatuгatio, ollis, f, 1) дозрівання; 
2) утворення гною; 1) созревание, 
2) обраsование гноя. 

М. ргаесох, раннє статеве дозріван
ня;_ раНl!.ее половое соsревание. 

l\IatHrHas, atis, f, sрілість, дозрі
вання; sрелость, соареваНIlС. 

lНaturo, аге, назрівати; назревать. 
IHaturHs, а, ит, зрілий, спілий; 

з рЄ.:.ЛЬI Й, спеЛЬІЙ. 
lНatuttnlls, а, ШП, р~нНій, ранковий; 

ранний, утреннии. 

lНaxilla, ае, f., верхня щелепа; 

верхняя челюсть. 

Иахіllагіs,. е, налеЖНIlЙ до верхньої 
щелепи, верхньощелеповиfi; при
надлежащий верхней челюсти, 
верхнечелюстноЙ. 

ІНахіllоlасгіт alis, е, щелеПIlосліЗIlИЙ; 
челюстнослеЗНЬІЙ. 

i'laxillotнrbil1 а lе (05), нижньоносова 
раНОВІІна; Нlшшеносовая ранови-

на. 

Махіпйilis, е s. l\lахlШllS, а, uш, 
~1ансш.taльниll, найбіЛЬШІІЙ; ма
J>сшШЛЬНЬІll, напБОЛЬШІІfi, вели-

чайший. 
Maza, ае, f., послід; послед. 
lНazos (гр), грудна залоза; грудная 

і-І .. єлеза. 

J.)Iеаtпs, us, т., хід, прохід; навал, 
ход. 

1)1. асustlспs s. апditогіus externus 
sовнішній СЛУХОВІІЙ прохід; Ha~ 
РУЖНЬІЙ с.тrуховой проход. 

ІН. Ш1sі. c0Il1111ul1is, інІегіог, шеdіпs, 
St!~erlor, загаJIЬНIlЙ, ншкнilI, серед
НІН, верхній НОСОВl1Й прохід; 
обl!:ЦІЙ, ШI~НIlїІ, среДНl1li, верх
НІШ НОСОВОІІ проход. 

М. J1аsор!шгупgепs, НОСОГЛОТНОВJlЙ 
HaHa~I; НОСОГЛОТОЧНЬІЙ нанал. 

М. пгінагіпs, устя сечівшша; устье, 
моченспуснательного наlJала. 

l\IесlШlllспs, а, ПШ,. механіЧНlIЙ; ме
ханичеСІ-\ІІЙ. 

1Несl1311іsшпs, і, т., l\юханіЗ:\I; меха
низм. 

J.)Iccl~anotl~erapia, ае, {., механотера
ПІЯ, Лll,ування механі ЧfflI:\Ш 8а
собаМlI; мсханотераПIlЯ, лечение 

мехаНІІчеСЮIl\Ш способами. 
)Ieco~isll1us, і,т., ПРl1страсть до 

оп1ю; страсть копию. 

lНесопіпш, і, П., 1) перворіДНl1Й кал, 
2) опій; 1) пеРВОРОДНЬІЙ кал, 
2) опшJ:. 

lHedendi gratia, д.тrя ліl-\ування; для 
лечения. 

Media, ае, {. (tullka), середня су
динна оБОЛОНl-\а; средняя сосу

дистая оболочка. 
Media пох, північ; полночь. 

l\Iеdl~Піs, е s. l\Iеdіаппs, а, ПШ, 
серединний, що лежпть на серед

ній лінії тіла або ближче до 
неї; среДІІIlньп1, лежащий на 
среДНеІ1 ЛIlНИИ Te.тra ІІЛИ б.lиже 
R ней. 

l\Iediastinalis, е, належний до сере
достіння, середостінний; при
надлсжащнfi средостеНl1Ю, средо

стеННЬІЙ. 
l\!ediastinltis, tIdis, {., медіі1сти~іТt 

запалення середостіння; :меди
астшшт, воспаленне среДостения. 

].\Ісdіаstіпоlушрlшdепіtіs, tldis {. ме
діаСТІІнолі~lфаденіт, запал~НІIЯ 
лімфаТІІЧНІІХ залоз сере;J:остіння; 
меДШ1СТIШОЛШlфадеНIІТ, воспале
НІІе .тrшнІ'аТІРІСС!іIlХ i�-\елез cpel1o-
стеНIІЯ. 
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}lClJi:1S t і ПОРСI':саг(Iltі s, 
асТlШОПСрШШ P;~[IT; 

рш,аРДIІТ. 

tItliS, f., ~!eдi
~1С~Ш\.СТIllІОпе -

;)lсtliаstіllоtошіа, пс, і., операТІІІЗНП(І 
розріз серсдостіння; опсратшнюе 
ПСН[J!>IТlІе средостС;НПЯ. 

lНСtliаstіпшп, ї, П., -середостішш; 
среДОСТСНН8. 

іН. s. согрпs Hig'llll1 с; гі, середостіНШІ 
яєчна або Гаli;-,юроое тіло; сре
ДОСТСШ1С ЛІl'Il\а ИЛІІ ГаЙ;\IОРООО 
тело. 

}І. tcstis, СПОJIУЧІІОТІ,аЮI!ша 
на задній пооерхні яєчка; 
ДШШТСJIЬНОТlш!шап ~Iacca на 

не(l пооеРХlIОСТIІ ЯlІчка. 

,наса 

сое

зад-

}IctliiHus, :1, ШН, посередній; по
среДСТОСШІЬТll, І,осоеІшы1 •. 

- IHc!licastcr, tris, т., поганий лінар, 
знахар; плохоli орач, знахарь. 

lНсd}СШl1спtшп, ї, п. s.lНсlісn,шеп, 
inis, п., медш,аilІент, ліни; 111<3-
дш,аillент, лскарство. 

1НСtliсаtіо, (}l1is, і., JlіНУ13аннп; .:гІсчс
ние. 

)1etlicat"Їx, trlcis, {. (natura), ці:IІО
Щ[! сила (природи); це,:ште.гІьнал 
СІІ{!.а (ПРИРОДЬІ). -

3ledic і на, ас, f., меДIЩІІШ1, лікарське 
!І1истецтоо; ІІЩJ)Щlша, вра'IЄбное 
lIСНУССТВО. 

lHcdici'li1lis, с, ІІІе;З;ИЧІ-ШЙ; 1І1еДІЩIШ
СІ"'ИЙ. 

l'i1ct.lIcLls, а, ПШ, лінаРСЬНIІЙ; врачеб
[(ЬІЙ. 

l\IcdIcLlS, і,т., ліl,ар; врач. 
l\lсJіJсапеН <ї tl1S, n" llт, з іНол06КО;\1 

посереДlІні; сжелобном посре
ДІІне. 

l\1c(Haclavicl1lii:ris (lіпеа), медіоклаві
КУЛНРНlllі, веРТІІЮ1льна лінія, про
веДсна через сереДIJllУ lС1Ю'lІщі; 
!І1С;ЩОК.1аВIШУ лярныlі,, -оеРТllкаль
ная ЛllIШЯ, ПРОІ3еденная через 

се РСДlшу нл ЮЧИЦЬІ. 

l\Iet.li, cris, е, сере;:І;ній, звичаЙНІІЙ; 
пос peДCToe~ нь: 11, оБLIНlIовеНII ы� Й. 

l\Ie~ioperic~rd і ti~ callosa, пеРI1l';ЗРДІІТ 
13 MeДlaCTIlIHTO;H; перl1нарДI1Т с 

медиастинитом. 

lHellitatio, ОПls, І., Р03ДУ~lуваншт, 
Обдумування; разillыl.тJенlIе,, 06-
дyIIIывHlle •• 

3fcgaIocofJlel\ 

Лс1itСI'ГПШ'IІS, :1, Шl1, ссрсдзсщШIi; 

с редlIзешIы •. 
:JlСtliпs, :1, llШ, cepc;:J:I1Їii, ССРСДIIІІНIIlї; 

срсдншl, сгедІІІшыl •. 
Мсt.lіпш, і, П., 1) середооищЕ', 

. 2) суб 'СЕТ, щО :ІСГІ,О піддасться 
гіпнозу; 1) среда, 2) суб-ьєкт. 
легко поддаЮЩІІЙСЯ ГIlПН03У. 

lНсdпIlа, ае, і., 1\1030Н; мозг. 

М. ol>longata, доогасТlШ МОЗ0Н; про
долговатьтй ~lОзг. 

М. ossen" �->іСТЕОВИЙ 1110301\; НОСТВЬ1l1 
ІІІОЗГ. 

М •. spinaIis, СПІШНІІ(І 1\10ЗОl";; СПlш
ной 1І1О3Г. 

l\lel]tlll~ris, е, r-ЮЗЕОВП(І; r.IозговOlї. 

Medus:1e сарпt, Медузи голова; 1\1е
ДУЗЬІ голова. 

Исgа(lо) - (о снл. слооах), веЛII-
1-\11 (І, збі.1ЬШСІІІШ; большой, уое
ЛJlчение. 

l\!сgаС:lССШl1, - соlоп, - (luоt.lспшп, 
-ilсшn,- ісіUI1UШ,- sіgшоі<1СПШ, 
tcnue, розширення і гіпертрофія 
різних відділів �-\ПllIОК; раСШllре
вне и гппсртрофІ1Я раЗЛИЧНЬJХ О'Г
делов І-ШШОН. 

l\Iсgпсоlоп сопgспІ tІОН, 
розшигеНIIП товстої 
роба Гіршпрунга); 
расширснне толстой 

лезнь Гнршпрунга). 

прпроджене 

ЮІШl-\1I (хоо
врожденное 

ЮІШІШ (60-

lНсgпlспссрl1і'іІОJ1, і, п., веЛІІНИЙ го
ЛОВІШй 1110 З О 1-\ ; большой голоВІЮЙ 
мозг. 

l\legalcrytllCm:l, atis, П., п'ята ви
СІіпна хвороба, ВСЛlШОПЛЯІІшста 

хвороСіа; пнтал сьшная БО,jJеЗIІЬ. 
НРУПНОПЯТНlІстая болезнь. 

Megaloblasti, огшв, т. pl., великі 
чеРВОНОНГНВІ~і, що містять ядро; 

,БОЛЬШІІе, СОДСРіКащие ядро ЗРН
ТРОЦИТЬІ. 

IHcgaloglossia, ае, і., I\lсгаЛОГJ]осія. 
збільшеннп Щ3ІІна; :'Іlегалоглоссия. 
увеЛllчение языlа •. 

Megaloc:lГiocytcs, iUlll, і. рІ., мега
ЛОl-\а. r:iOЦIIТII; IІlеГ::lЛOl,а РНОЦИТЬJ. 

l\lcg'[I lОССl'11аІіа, ае, і., мегалоцеф:l
лія, велшюголооість; ~Іегалоцеф:l
ЛІІЯ, большеголооость. 

l\Icgalocornea, 3 е, і., :'Ilera..10Korllra. 
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ПIlШІН РОГЇI3I;П; i\Icra • .,Ol\orllca, 
ВЬІППЧІШ<:l.JШС РОГОІ31ЩЬІ. 

}feg'alocytes, інш, f. рІ., l\Iсга."10ЦIlТІІ; 
1\!СгаЛОЦIІТЬІ. 

:LНcg'nlodnctylia, ае, І., :'ІІсга,"О;І;аІ,ТІІ
,1]ЇЯ, збіш)шеннп пuл,цїо; l\Iегало
Д<:l.І\ТІІЛІІЯ, увеШl'ІеЮІ8 пальцев. 

lНеgаlоgеllitОSОll1із' ргаесох, епіфі-
заГНІІіі СІІНДРО:\І, псре~чаСНlІЇI Р03-
BIITOI~ ЗОl3пішніх статевих органів 
та стаТСВІІХ фушщїїl; ЗШlфllзар
І1ЬІЇ1 СІШ;:З;РО:'lI, преж;:з;евре:\lенное 
развптие наРУlfillЬІХ ПОЛО[lЬІХ ор

ганов и ПО.тІООЬІХ фУШЩПІ1. 
lНеg'аlОШnllіа, ае, f., l\югаЛО:\lаIlіll, 

манін ВСШІчності; ;\ІегаЛОЩШIIIl, 
l\Iашш ве;шчия. 

}{сgз'lоорlltlшlшіа, ае, f., 1\lегало-
офта~Іь:\tiя; мегалоофталь:\шя. 

Леg'nlОlJllаgі, огшn, т. рІ., 13еJпші 
фаГОЦIlТІІ; БОЛЬШІІе фаГОЦИТЬІ. 

lНegnlopsia, ne, f., бачення преД:\Іе
тів У збіnьшеному ВІІгляді; ВІІ
ДСШІе ПРЄ)l;четов в увеШl'ІеІШО:\l 

виде. 

:LНegalospleI1Їa, ае, f., мегалосплевія, 
s6іаьшення с~лезіНl-Ш; I\lегалосплс
НlШ, увеЛІІчеНІІе селсзенни. 

іНеgаlоtпЬеl'ОSНS, а, ПІП, вешшогор
баСТІ.!Ї1; нрупноБугрнстыl •. 

iНegaHsica нгіпагіа, ае, f., вешший 
сеЧОВIІЙ :\ІЇХУ р; большой мочевоil 
пузь.!.рь. _ 

lНеіЬлпіtіs, tiMs, f., l\lейБО;\lіт, запа
nсшш: l\fСЇ10шІЇЇЮВIlХ залоз; мей
БQ:\Ш'Г, BOCIIa~IelIlle l\1ейБОl\шеВЬІХ 
rнелез. 

Леіосагdіз', ае, f., IlОР:\Іальне спсто
.Т)ічне ЮІеншеЮIЯ серця; HOPl\Нl.'Ib
ное CIlCTO.'1II'IeCI~oe Уl\lеньшение 

сердца. 

~[eiopragia, ne, f., З:\lеншеІШЯ ФУНН
ції; У!\lеньшение фУШЩIІП. 

lНеіоsрllуgшіа, ае, f., менше ЧІІСЛО 
ПУЛЬСОВІІХ ударів, ніш серцеВIІХ 
СІ-ЮРОЧСНЬ; меньшсе ЧIIСЛО пу ЛЬ

СОВЬІХ ударов, ЧС:\І сеР)l;СЧНЬІХ СОI\

ращеНIIЙ. 
МеІ, melHs, п., ~Ieд; мед. 
~[. dСРШ'аtнш, очнщеНІІЙ мед; ОЧІІ

щенныlІ мед. 
Меlаепз' llеОllаtОl'ШН, шл,)"ннова іі 

ІЩІш,оuа 1\[>опоте'l;} у НОВОНСіРО-

16-214. 

l\Ieliceris 

да,;снпх; іЕе.'Jудо'шое п Н!Ішечное 

}, ровотсченпе У l/0I30po;'K;t:eHHbIX. 
ЛеНіgГI1, ае, f., реюrаТІІчні або пода

ГРІІчні болі в Еінці8l\аХ; реюш
ТІl'ІеСlше ІІЛІІ подаГГIІ'ІеСЮlе боли 
в Еонечностях. 

Mel!11gia, ае, f., мешшгія, біль у 
Еїнuіrшах; l\18.'lаЛПІЯ, боль в lюнеч
ностях. 

Леlаllаешіа, ае, (., мелане:-'fіfJ, 
чорна НРОВ; ме:JaнеЧlIfJ, черная 

І\РОВЬ. 

Леlапсllоliа, ае, f., меланхолія, 
ПОХ~Іуре боа.;евілля; меланхо-

тт, ~ І\!рачное ПО:\lешательство. 

:Н. fil1g11ca, сплін; сплин. 
}lеlансllOІІспs, л., ПШ, і\lеланхолі'lНlIЙ; 

меланхолlІчныl'1( чеСl\Ий). 
Леlапglоssіл., ае, f., чорне забарвлен

ня тилу язІіI\а, грибнове аахво
РЮВ;}ННfJ; чсрнаf1 онрасна ТЬІ.:'1а 

ПЗьШ(] , ГРІІБІ-ювое заболевание. 
~lelal1ictcruB, і, т., спльна ЖОВТЯ

ннця; Сllльная meJ]Tyxa. 
Melanidrosis, ів, f., виділеннп тем-

1ІОГО пот)'; ВЬІДеленне Tel\IНOrO 

пота. 

Леlапіsmнs, і, Ш., !\lєланіЗ:\I; мела
низм~ 

:\Ielanoblastoll1a, -'iltis, П., меланобла
CTOl\\a; меnанобластома. 

ЛеlаПОlllа, ::itis, п. s. )1el3,nosarcoma, 
~ tis, п., піГ:\IЕ>НТННІЇ опух; ШIГ:\lент
l!ая ОПУХОЛЬ. 

lНelanosis, ~ is, f., чорне забарвлення 
шнірп; черная онрасна ноти. 

l\IelanoticHs, а, пm, :\Іеланіновий; ме
лаНIIНОВЬІЙ. 

lНеlапнгіа, ае, (., виділення сечі, 
що міСТІІТЬ чорний пігмент; ВЬІ
делеНlІе МОЧІІ, содерrнащей чер
ВЬІІ1 пигмент. 

MelI1S1113, аНв, п., темне забаРІ3лення 
ШІ,іРII; теl\шал онрасна ножи. 

и. sпргагепаlе, Аддісонова, бронзо
ва хвороба; АДДІІсонова, бронзо
вая болезнь. 

М. uterlnum, чорні плямп на шнірі 
ПрlІ хворобах I\lатни; черные_ 

пятна на нон,е при болезнях 
маТЮІ. 

)Ieliceris, ів = l\Ielioceris, 18, і., 
Еолоїдна ніста 3 ГУСТlШ Юlістом, 
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напр. стари;\ш ганг.їІЇямп; нолло· 
идная ЮІста с Г,)'СТЬІ;\1 содеРrЮІl\IЬІМ, 

напр. стаРЬІ;\Ш гаНГЛІІЮШ. 

Мс1іог, теliпs (gen. шеliогіs, gr. 
сотраг. від ЬОl1ПS), нраЩПlI; 
лучшшї. 

lНclissopllobia, ас, і., патологічна 
боязнь БД/-l\іл; паТО.їІогпчесная 
боязнь пче.їІ. 

l\1clitococcia, ае, і., ма.їІьтіЙсьна га
рячка; ма.;тьтпЙсна я лихо радна. 

l\1сllitlшешіа, ае, f., цукор У кро.ві; 
саха р в нрови. 

l\1ellituria, ае, f., цунор У сечі; 
саха р в l\ІОче. 

l\1elomc1us, і, т., .їІю;цша 3 зайвим 
ЧИС.їІО:\І члені в; че.їІовек с взлиш
ІШ:\І чпс.їІО.\f чшшов. 

l\lcloplastIca, ае, f., операція утво
. рення щоки; операЦІ1Я образова
НІШ щеки. 

Meloscll і sis, is, f., мелосхіЗІІС, носа 
природжена щілина в . ділянці 
обличчя; мелосхизнс, носая врож 
дснная расщешш:а в .области ли
цa. 

lНетЬ6їпа, ае, і., переТИНl.;а; пере
понна. 

М. atlantocpistгopll Т са, пластинка 
між І і П шнJ1ШІМИ хребцями; 
пластпнка меilЩУ І и П шей
НЬІМИ позвонками. 

М. аtl::шtооссірitі1lis ::шtегіог, poste
гіог, передня, sадня атлантопо
тплична перетшша; пеР~ДІІЯЯ, зад

няя атлантозатылчнаяя перепон

на. 

ІН. clloriocapilEris s. Ruyscllii, пере
ТІІнна Рюйша (Ройса), густо
петлиста капілярна сітна в су
динній оболонці; перепонка 
Рюйша (Ройса), густопетлистая 
напиллярная сеть в СОСУДllСТОЙ 
оболочке. 

ІН. decit.lua, відпадна оболонка; отпа
дающая оболочка. 

:LН. Dеsсешеtі, Десцеметова оболон
Ш).; Десце:\lетова оболочна. 

~l. elast1ca laryngis, 'еластична пе. 
рстинна гортані; 9ластическая 
перепонна гортани 

~1. Ilуаlоіиеа, снлистз оболонн:а, що 
одлгає corpus уitгеuш, стеиловид. 

ная оболочна, одепающая согрпs 
уitгеuш. 

М. ]lyotllYl'eoil1ea, пі~ 'mJIШОПОЩІІТО
видна псреТIlIша; ПОД'ЬЛ3ЬІЧНОЩП-

ТОІЗІщная перепонна. . 
lН. intcrossea, l\IЇіl\I-іісТІ\Ова перетшша; 

l\lеЖІ.;ОСТІІая переПОНІ-\а. 

ІН. obtнratol·ia pclyis, за:ШІнаюча пе
реТІІнна таза; ааПІІрающая пе

репонка таза. 

:іН. рв рШ 11 l'is, зіНІІчна перстпнн:а; 
араЧІ\Овая перепонна. 

ІН. sсlшеі<': еІ'ЇПI13, Шнсйдерова обо
л онна; ШIlСІ

U

щерова оболочна. 
іН. stcrBi, ГРУДШІНна поретшша; гру· 

ДІшнан переПОlІна . 
.ІН. tcctorin, ПОІ-\РІ1Іша переТlIнн:а; по

НРОRнал переПОIlка. 

ІН. tУШР(1l1і, барабаllна переТПІша; 
бара6анная перепонна . 

ІН. "сstіЬпl іі гіs s. Нсіssпегі, Рсї!сне
ропа аио вестибулярна переТtlllна; 

Реl1снеропа ИЛИ веСТl1булярная 
порепонна. 

lНешЬганасеus = lнешыlаllоsus,' а, ПШ, 
пеРОТlIнчаСТІ1й; перепончаТLIЙ. 

lнешы'Іrn,' і, п., член; член. 
іН. УіІ' j Іе, чолопічий дітородний член; 

мужсной деТОРОДНЬ1l1 член. 
Мсшогіа, ае, f, пам 'ЯТЬ, спомин; 

память, ВОСПОМ1!нанИе. 

iНen:lrc}le, es, f., час но.стання пер
шого міснчного; JЗремя наступ ле
ния псрrзЬІХ меСЯЧНЬІХ. 

lНendacia ullguillrn, білі плями на 
8ДОРОrзих нігтях; белыle пят~а на 
8ДОРОВЬІХ НОГ:ГЯХ_ 

MendoSLJs, а, UШ, ПОl\ШЛНОrзи1Ї, не
праВДllВlIЙ.+ фаЛЬШИВІІЙ, нссправ
жній; ошlIБочны�І,' ЛОЖНЬІЙ, фаль
ШІ!ВЬІЙ, венастоящий. 

l\lепіdгбsіs, is, f., періОдlIЧНІІЇІ ЕрОВ 'я
ІШlІ піт прп aaTplt"lllui міслчного; 
пеРllодическпй кровлной ІІОТ при 

8адеРпше меСЯЧНЬІХ. 

l\leningea, ае, і. (arteria), артерія 
твердої мозкової оболонки: арте
рІ!Я твердой ~ІОЗГОВОЙ оБОЛОЧІ-\И. 

l\leningea1is, е, меllінгеаЛЬНllЙ; меНІ1Н
геальны •. 

Mel1illgcus, а, uш, належний до 
l\!ОЗНОrзої оболонни; ОТНОСЛЩlIЙСЯ 
1\ моаГQDОЙ оболочие. 



l\Icl1Їllgismus 

l\1еuїugіsршs, і, т. з. Рsепdошепіlln,і. 
tїs, tidis, І., менінгіЗ:'>I, ІІеспр~в. 
шнНі r,Іеніпгіт; меШІНГlIЮІ, лож
Hblfi l\ЮНИНГПТ. 

l\[eningrtIcus, а, uш, менінгіТПЧНПЇІ; 
М(ШIJнгитичеСЮІЇІ. 

J!СПіllgltis, t1dis, і., меІІінгіт, запа
лешНІ l\lОЗНОБІІХ оболонок; меШІН
гпт, БоспалеНlIе l\ЮЗГОІЗЬІХ оболо
чек, 

и. cerebri1lis, запаЛGI-ІНJl l\ЮЗІ\ОВ!1Х 
оболонок головного мозку; вос
паJ1ение l\Ю3ГОВЬІХ обо.:rочек ГОЛОВ
ного мозга. 

:31. ссгсЬгоsрї111Пі8 СІ)їdеШlса, епі,J;С
l\Іічне запалення оболонок голов
ного й СШШНОГО l\IОЗ[\У; ::ШІІД8-
l\шчесное воспаленне оболочен го
ЛОПІІОГО ІІ СШІННОГО l\lОзга. 

М. spїl1 аІі8, запалення ,',І03НОІ3ІІХ 
оБОЛОІІОН СШШПОГО мозну; БОСШі
ление l\lOЗГОІЗЬІХ оболочен спин
НОГО мозга. 

l\Iепіпgосёlе, es, і., грижа l\Ю3І\ОВ!ІХ 
оболонок; грьпна М03ГОІЗЬІХ обо
лочек. 

1\Icnїl1gocoCCt1S, і, т., менінгокок; 
меНИНГОІ-\ОНК. 

l\Iel1il1gococcia, ас, f., менінгононція, 
загальне sарашешІЯ мснінгонона
мп; l\ЮІШНГОКОІШЦIІЯ, общее зара
НlІе меНIІНГОНОІ-шами. 

l\ІепіпgоепссрJшIltis, t1dis, І., менін
го(шцефаліт, l\IeHiHriT з енцефа
літом; l\ІеШШГО:JнцефаJIIІТ, r,ІеШIIl~ 
гпт с 9нцефалитом. 

l\ІспіпgошаІасіа, ае, і., MeHiIIГO~Ia
ляція, РОЗl\І'яншення мОзКОВИХ 
оБОЛОІІОК; меНИНГО,',Іалпция, раз
l\fягченпе l\IОЗГОВЬІХ оболочек. 

1\lепіllgошусlltіs, . tldis, І., менінго
l\Іієліт, меніІІгі'г з :'ІІієпітом; меНІІН. 
ГО:Шlелит, меНІІНГИТ С миеЛlІТО:\І. 

1\lепіllgоtурIШ8, 1, т., менінготпф; 
меюІН..!'ОТИф. 

lНепіпх, іпgіs, {., мознова оБОJ10НІ-\а; 
мозговая оболочна. 

1\Ieninges, іиlll, І. рІ., оболонки го
ловного й СПІІННОГО мозну: dura 
mater (твеrда), агасlшоі(lс3. (паву
тпнна) і ріа шаtсг (~І'ЯІ\а); 060-
ЛОЧЮІ головного И СПІIНIlОГО 

l\Іоага: dura mater (твердан), ага-
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сlшоіdса (паУТІІппая) ІІ ріа шаtсr 
(l\lягкая). . 

l\Icniscus, і, т., менїСН; .l\IЄІШСК. 
l\ICllOlipsis, і8, f., ПРШlІІНСННЯ місяч

НОГО; прещжщеlше 1'іIССf1ЧНОГО. 

:LНеп()р:шsа, ас, f., п РППІШСННf1 місяч
ного в ліТlІіх НйIIОК; пренращенпе 
мссf1чны�x у ІІОіІШЛЬІХ іЮШЩІ1Н. 

lНспопlшgіа, ас, f., менорагія, 
СІІльна міСП1Jна КРОІЗотеча; мено
раГІІЯ, СІІльное месячное нровоте

.чеЮІе. 

l'\IC110rrllagtclls, а, lllП, l\lспорагічнпй; 
менораГІІчеСIШЙ. 

МспоггllОса, ае, f., мснорея, місячні 
І-\рові, ОЧJIщення; l\lенорея, месяч
ныIe НрО13И, ОЧІІщение. 

:\Іспохспіа, ае, f., ІЗіІшрна нрово
теча; внна рное нровотечение. 

~Icns, шспtis, f., розум, душа; ум, 
раЗУ:'.I, душа. 

lHcnsio, onis, f" Вlшірювання; ІЇЗ:'.lе
реВІІе. 

lНel1sis, is, т., l\!ЇСЯЦЬ; месяц. 
LНCllSCS, інш, рІ., місячні очищення 

а,інон; мєсячныle ОЧIlЩЄШІЯ жен
ЩІ1Н. 

lHcnstrua, огпm, п. рІ. s. ~Ienstru
atio, 011і8, f" місячні; мссячныl •. 

lНспstгuаtіо tarda, ПОІ3їльва l\leHcTpy
ація; sа:'>lеДJ1єнная менструаЦJlЯ. 

1\1. ргпесох s. М. ргаешаtlН'а, перед
часна ;неІІструація; преждеврсмен
ная менструация. 

l'\Ienstrualis, е, менструаЛЬІШЙ; мен
струаЛЬНЬІЙ. 

1\lеllstгuнш, і, П., СПРIlЙl\lальна або 
розчшпопалыla рідина; воспршш
м<.\ющая IIЛИ раСТІЗоряющая ЖJlД

ность. 

LНСl1sпіШs, е, СТОЛОВИ1Ї; СТОЛОВЬІЙ. 
JИCllsura, ае, f., мензурна, склянна 

8 діЛСІШШШ; мензурна, снлянна 

с дслеІШЯМІІ. 

l\Iспsпгаtіо, ol1is, І., від:\1ЇРЮІЗання; 
отмсрпваНІІе. 

l'\IentagI'a, ае, і., ментагра, 8:шален-
І •• 

НЯ ВОЛОСЯШІХ l\llшеЧ1\Ш; ментагра, 

Боспа.lение БОЛОСЯНЬІХ мешочнов. 

:іНспtііlis, е, 1) РОЗ)'і\lОІЗIlЙ. духовний, 
2) п ідбо ріДIlш1; 1) Yl\ICTBeHHblfi, 
ДУХОІ3НЬІ1Ї, 2) подБОРОДОЧНЬІЙ. 

3!еllОlа, ае, f., м'ята; мята. 



ІН. pipcrlta, перцева м'пта; пере1JШlfI 
мята. 

:;НепthіШs, е, ~1'ЛТШІІUl; І\IЯТНЬІit. 
Мепtllоluш, і, П., ментол; ментол. 
Mentulagra, ас, [., СІІфі.lіТІІчна ВИ-
---ра:ша на cTaTeBOl\IY у.lеві; спфп-
ЛlIТllчеСl\ая лзва на ПОЛОВО;\І 

члене. 

ІНеlltшп, і, п., підборіД;:J;Я; подбо
родок. 

lНcpllit1cHS, 3, НШ, за;J:УШ.'1ІІВПЙ;УДУШ
ЛJJВЬІti. 

IН<>pllltis, tIdis, f., ОТРУЄННЯ нло·· 
аІЮВIШ гаЗО;\I; отравление нлоа ч

НЬШ ·газом. 

lНeralgia, ае, [., бі.1Ь в стегні; БО:ІЬ 
в бедре. _ 

1.Н. paracstlletica, парестезія, поча
ста анестезія й біль під час 
руху 1\1 'язів стегна; парестезпя, 
отча сти анзстеЗIlЯ и боль при 
двшкеІШИ І\ІЬІШЦ бедра. 

lНercal~tor, oris, т., дротяна масна 
для ВДl1хання парів ртуті; про
волочная маСl\а для ВДЬІхаНІІА 

паров РТУТН. 

lНt'Гсоliпtепт, і, П., фартух, просо
чений ртуттю; переднИl{, пропи

таННЬІЙ ртутью. 
lНcгcнriaIia, іиm, п. рІ. (remedia), 

ртутні засоби; ртутнне СRедства. 
ІНсгсuгііПіs, е s. HydrargYI'IcuS, а, 

нт, мернуріальний, ртутний; 
мерnуриаЛЬНЬІЙ, рТУТНЬІЙ. 

lHerCllrialisatio, onis, f., тривале 
прпзначення малих доз ртуті 
(при СlIфілісі); ПРОДОШf\l1Тельное 
назначеНllе І\lаЛЬІХ доз ртути (при 
СИфИЛІ~се). 

lНercllrialislllHs, і, т., хронічне отру
єння ртуттю; хроничесnое отрав

вленпе ртутью. 

lНcrcliriu~, і, т., ртуть; ртуть. 
3Ierda, ае, f., :кал; кал. 
Meridiitn~s, і, т., l\Іеридіан; мерн-

диан. 

IНeridiatio, onis, f., віДПОЧШIО1\ після 
обіду; ОТДЬІХ после обеда. 

lНeridies, ёі, Ш., південь; полдень, 
юг. 

lНcridionalis, е, 1) південний, 2) поз
ДОІЗitшїі1; 1) ЮіI-lНЬІЙ, 2) продоль
lIЬІЙ. 
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J(cl'it{l'osis, is, [;, "Іісцспс 'ІЖТІ,ове 
потіннл Шl,ЇfJlI; l\leCTIIOe '1<1СТIlЧ
ное ПОТСНІІе І,ОіЮI. 

Лсгосеlе, CS, f., СТСГНОІЗ:1 ГГІІіІ.;а; 
бедренная rpWina. 

Мсгопlшсl1isсlt{sіs, is, f., чаСТЕОВС 
розщеШIСННЯ хрсСіта; чаСТІІЧІІое 
раСЩСl1."1СНlІС ПО3ВОІІОЧНlІІ,а. 

iHcl'OS (гр.), стегно, частина; бе,J;РО, 
часть. 

l\Ierotopia, ае, f., впраВЛЯIlНЯ ЗВІІХУ; 
вправлеНJIе вывIха •. 

LНerus, я, 11Ш, І~і,lІ)НШl, ці:шfi, чи
СТШl, IІС'Зі\1іШ<.1.ШІЙ; цс.7п,ны1І,це.1ьlй,, 
чIIсты�i,' llес~fсІшшны1І.. 

Jrerycislllus, і, т., ві;lрпгування 
і-КУЙІШ в mО;::І.ІІІШ; ОТРЬІГ1ІВаІше 
ГІ\ва ЧНII у чсловеІ·;а. 

:\resaol't itis prol.1 tlсй уа, Сllфілітичне 
ЗD.паленнл ссредньої оболоюш 
aOVГII; С1JфІІЛIІТllчесr.;ое Боспале
нне среднеІ1 обоаОЧI\І1 аортЬІ. 

Леsnгtегiltis, tldis, f., мезартсрїїт, 
запалення середньої оболошш ар
терії; !І!еза ртерIl ІІТ, І30спа;;JеНlІе 
средней обо."10ЧIШ артерІШ. 

l\IesellcephnIl tis, tldis, f., заl!алення 
середнього !l1О31\У; воспа.rrеНIIС 

среднего мозга. 

iHesencepllalon, і, П., середній 1I1О
зон; среднпit мозг. 

Меsепсllуша, atis, П., r,Іезенхіма, 
п,аюша, що БПНПI-lає з усіх трьох 
:зароднових лнстнів; мєзенхима, 
ТІ\аНЬ, ВОЗНІшающая из всех трех 

8ароды�евьІхx ЛIIСТНОВ. 

lНesenteriaJis, е, 1I3ЛЄ'ilШІІit до БРШI-lі; 
прпнаДЛЕffiащпli БРЬІіке1Їне. 

lНesenterlcHs, а, НШ, БРШf\овш1; 
Бры�еечньlй •. 

l\Iesenteriltis, tIl.1is, r., мезентеріїт; 
мезентерппт. 

1\1 еsепtегіоlнш, і, П., (processus усг
шif о Пl1 і s) , l\!ала брlIiЕ3 (черІЗОПО
дібного паростна) ; малая Бры�fiеІ1--
1\а (чеРІ3ео6разного ОТРОСТІ\а). 

lНеsепtегіпш,. і, П., БРlIfI,а; брьr
ffiеЙна. 

}[csiocclusio, ol1is, [., порушеннл 
ві;::І.llошеllШl міт зубllШIІІ дугами; 
нарушеIlllе ОТIIОlllСІІІ1Л МСіl,;З;У зуб
НЬ~~Ш дуга~ш. 
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~lcsioyersio, ollis, fo, бі.:'1ЬШ БЛІІЗLне 
ПО:10,нешІЯ зуба до серединної 
.чінії, піш у нор:-.Іі; более БЛИЗ1\ое 
ПОДОікеlше зуба н среДинной ЛI1-
l~ІІП, Ч~і\І В норме. 

.iНesiris, r idis, fo, середній шар ра
ДУЖНОї оБО.10НlШ; cpeДНllii слой 
раДУЖН0l1 оUолочни. 

lНeso- (В СК.:'10 сдовах), l\Iіж - ; 
между - . 

lНсsоblаstпш, і, по, середній за род
І\ОПНЇІ ЛИСТОІ .. ; С реднпЇ1 за РОДЬІ
шеПЬІЙ листок 

l\!csocar(}ia, ае, fo, ~о:~оження серця 
ПО ccpC;J.HiЇ1 ЛlНll; положение 
ccpДI~a по среднеїІ линии. 

}lсsосаГdіпm, і, По, брижа серця; 
Брыll\еіікаa сердца. 

}lсsосоеСШll, і, По, мезоце1\,)':-'I; ~1Сзо
цепум. 

}lcsocolOll, і, По, брІІжа поперечно
оБО;:І;ОВОЇ ЕIlШЮI, БРЬІжеfша попе
речнообо;з;очной Ю!ШНИ:. 

Леsосгапіum, і,- По, l\taHiBKa, ті)I'Я, 
манушна, te:-'ІЯо 

}lesoderl11a, atis, n , середній зарод
І\ОПН!'!: ЛI1СТО1-\; среДlШЙ заРОДЬІ
шевьп1 ЛПСТОНОо 

lHcsogastralgia, ае, fo, болі П серед
ІІЇЇІ чаСТl1ні ашвота без явної 
органічної ОСНОПИ; боли в среі1:
ней части ЖІІпота без fl.ВноЙ орга
lшчесnой ocI~oBыI. 

:\Iesogastrium, і, по, середня частина 
ЖІІвота; среДНЯfI часть ЖlІвота. 

Леsосерll3.liа, ае, f, ГО:ГІОва сереі]:
ньої фор)ш l\!i;'H ДО.1іхо- і брахі
Еефалічною; ГОЛОІ3а среднеїІ фор)rЬІ 
l\Iеацу ДОЛІІХО- 11 брах!шефа.'1l1че
сноЙ. 

~lеSОlllеtгіuш, і, по, СУ)lїшна з )!атноІО 
чаСТІша ШI1РОI\ОЇ ЗП'Я3l\И; 110-
граШI\ІlІаЯ с l\ШТl,оіі часть ш:rро

І,ОЙ СВfI3Юf. 
)Icsonep1Hos, і, т·, сереДІІп НВрІ,а; 

средня1.! ПОЧІ~а.. . 
31esoll11lebitis, t1dlS, і., о. ~lез~флебlТ, 

запалення сереДНЬОІ ооолон!ш 
пен; )!езофлебпт, Dоспаленпе сред

неї! оGОЛОЧJoiІІ всн. 
1НеsоргосtШll, і, по s:. l\Iеsогесtuш, 

і, П., брІОна ПРШlOl Ю!ШІШ; БРЬІ
<І,сііна· ПРЮIOІ1 І\lІШІШ. 

lHesosaIpill1, lllgis, 
роно ї ав' ЯЗНlІ 
Яlщеп роводу; 
СВfIЗl\ll 1\IaТl~II, 
провода . 

~JetakyeslB 

і., частпна шп-
maTI-\П, БРIliІ-\а 

часть ШJі РОЕоІі 
Брыlнсїllшш яйце-

lНеsоsіgll10іdенш, і, По, брип-;а СIIГ:'Ш; 
БРШІ-\сііна_ СПГМЬІ. 

l\Iеsоsіgшоіditіs, tIdis, fo, меЗОСIІГ
моїдіт, запаJlCШІЯ БР!1іІ-\і СIIОШ; 
меЗОСІІГМОIlДlІТ, Dоспалснне Брыl
жеїlНИ СІІГМЬІ. 

l\Iеsоtспоп, і, По, БРИіІ\оподіБНI\І~1 
утвір, що унріплює СУХОЖІІ.'101, 
МУСН,У.тІа D їюго вагіні; БРЬІжеЙI-\О
подобнос образованпе, унрепллю
щее с,)'хоп-;плпе мусн} ла в его 

В.:'1агалище. 

l\Iesoyarium, і, По, серсдня чаСТlIна 
ЛЄЧНlша; СрС;::І:IIЛfI часть fIlIчшша. 

Mcta (п СІ,.JIо С.тІовах), • ?lIЇіК, поза
ду, серед, після, пізнїше, інаl\ше, 
пере-; меп-;ду, позади, сре;::І:lI, после, 

позже, иначе, пере-. 

iHetabolia, ае, f" мстаБО.:1ія; 1\1ета
болия. 

Metabolismus, і, т., метаболізм, 
Ю1Їна фОР:'Ш, обмін реЧОВIlН; ме
таболнзм, IІз)!енеШІе фОРМЬІ, 06-
мен Dеществ. 

l\letacarpalia, іuш, п. рІ. (ossa), 
п 'ЛСТІ\Ові І,іСТІШ; ПЯСТНЬІС насТІІ. 

l\IеtасагріШs, е, п' пСТНОВІІІі; пяст
НЬІЙ. 

l\Ietacarpus, І, то, п 'ясток; ПfIСТЬ. 
lНеtасагрорhаlапgепs, а, uш, мета-

нарпофаЛ<J.НГОВlIЙ; метанарпофа-
лаНГОВЬІЙ. 

)1еtасI1гошаsіа, ае, fo, метахромазія, 
llеоднаІ\ОІ3С зафарБЛЮDання різ· 
ШІХ Тl,аШІНШІХ e.'1e~!eHTiB тою 
са~IОЮ хі)1Ї'ШОЮ речовиною; мета

хро:.шзпя, неодпнаl\овое онраШl1-

панпе раЗЛllЧНЬІХ ткаНСВЬІХ зле
ментов одНІ!)! ІІ 1'(')1 іке ХШIllЧССІШМ 

всществом. 

l\Ietachysis, is, і, переЛІІвання нро
ві; псреЛІІвarшо І,РОВИ. 

:.\Ietagenesis, is, fo, з~tiна статевого 
і безстатевого ПОl\олінь; смена 
ПО.'10І30ГО ІІ Gсспо.'10ГО ПОІ\оленпli. 

l\Ietakyesia, ае, іо, 110З(11\1аТl\ова ва· 
гітність; ВlIе~I;ПО'lJ!ал береrllСU-
ность. 
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JНetallїcus, а, ит, мета:Іі ЧНІІі1:, мета
леШІЇІ; металлический. 

lНetallosis, іБ, і., r.rетальоз; мстал:тез. 
:М. рпlmОllПШ, метальоз легенів; 

;\18таЛЛ8З леГІШХ. 

l\Ictallotllerapia, ае, і., лінування 
прш-;ладаННЮІ мета.lі'ІІШХ плаСТJI
пон до тіла (метод Бурга) ; .'1е
чеппе прпклаДЬІВаШIС!\І l\lеталли

ЧССЮІХ пластинон н телу (ilІетоД 
Бурга). 

lНсtаlluш, і, П., метал; металл. 
lНctalucttcus, n, ШН, ~ІеталюеТІІЧllШЇ; 

I\Іеталю:пнчеСЮІ Й. 
lНetamerin, ае, f., I\Іетюrерія; мета

мерия. 

Metnmorphosis, іБ, і., метаморфоз, 
перетворення; l\lетаиорфоз, п ре
вращение. 

lНetan ё plaos, і, т., задня нпрка; 
8адняя почка. 

1\lеЙЇl1Urn, і, п., мстан, болотнш1 
• газ; метан, Болотныl1 газ. 
lНetaplasia, ае, і., метаплазія, пере-

творення ткаНІІНИ; мстаплазия, 

преобразование ткани. 
lНctastasis, іБ, і., метастаз, перене

сення в організмі хворобливого 
ЧІІНІШІ-Ш 3 одного місця в інше 
(через кровоносну або лімфатич
ну СІІстему); метастаз, перСІІОС 
в оргаІІІІЗ~Іе болезнеппого Начала 
пз ОДНОГО места в другое (через 
кровеносную или ЛІЕ\lфатическую 
спстему). 

lНetnstnttcus, а, tIш, метастатичний 
u ' 

переносНlШ; метастатический, пе-
реІЮСНЬІЙ. 

lНetasyplll1is, is, і., мстасифіліс 
пізні сифі.nіТl1 'Іні впявлення; ме: 
таспфПЛІІС, позднпе Сl1ФИЛНТlIче
СЮlе ПРОRвленпя. 

l\lctatnrsalgia anterior, болючість плес
на після l\lарш.Ування; болсзнен
ІЮСТЬ _П~ІОСНЬІ после маРШI1РОВКIl. 

Mctatarsalls, е, П.:JєсновuЙ; плюс
невоЙ. 

IНcta tarstls, і, т., П:ІССПО; ПЛIQCна. 
lНеtаtlшІашнs, і, т., ча..стпна М03-

ку позаду tllаlЙШtIS; часть ;\lозга 
поза;щ tl1:1li'lшпs. 

l\Ietazoa, ОПllВ, п. рІ., ВІІщі багато. 
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нлітшші організ.ШІ; выIшпеe много· . 
нлеточньrе оргаШІ3~tЬІ. 

Меtепсггlйilоп, і, П., задній мозон; 
заднш1 МО3Г. 

lНеtеогіsшus, і, Ш., I\lСтеОРПЗ:-'f, здут-
тя живота газа;\ш; мстеОРІІЗМ, 

ВЗДУТП8 ЖІшота газами. 

1\Ietcorologia, ае, і., метеорологія, 
наука про погоду; метеорологпя, 

науна о погоде. 

l'tlеtllае1l10gI0Ьіпшл, і, П., метгємог· 
лобін; мстге:\ІОг.тюбпн. 

LHetllC-dпs, і, f., l\ІСТОД, спосіб, чин; 
I\lетод, ПрlIЄМ, способ. 

~lctllogastrosis, is, f., алкогольні 
вахво рюваШІЯ ШЛ)'Пf>а; алноголь

'НЬІе заболевашІЯ шелудка. 
іНеtllOшаllіа, ае, і., пспхоз п'янпць; 

ПСІІХО3 ПЬШШЦ. 

lНеtllуlспсl1l01'їd, меТlIлеПХЛОРIIД; ме
ТlІленхлорид. 

l\letllylcn пш, і, П., ~ICTIf.:JeH; меТІшен. 
1\1. сасгнlепш s. 1\lеt.llуlсllыlп,' ме

тилен блаНІ1ТІШ 11, метиленблау; 
меТІІ~ен6лау . 

l\1cthrsti~a, огит, п. рІ. (remedia), 
п ЯНІН заСОБІІ; ОПЬЛНШОЩІІе сред
ства. 

IНetodontiasis., is, і., друге прорізу
вання зуБІВ; второе прорезьшание 
вубов. 

l\Ietopion, І, П. днв. ОlаЬсllа. 
1Неtоріsшus, і, т., ?-ПО~Іа.'1ія черепа, 

Н8занрпттл лобного шва; а!ЮilІаЛI1Я 
черепа, нєзаЕРЬІтпе лобного шва. 

l\Ictopon, і, П., лоб; лсб. 
lHctopop agus, і, т., подвіїші варод

ІШ, щО ЗРОСЛIIСЯ лобаі\lП; дпОЙНЬІе 

УРОДЬІ, сросшпеся лбами. 

l\Ietratonia, ае, і., млявість маТЮІ; 
вялость матни. 

ІНеtгесtОШіа, ас, І., впріауваннп 
ма ТЮІ; ВЬІрезьшаrше матки. 

lНetrelcosis, is, і., В'І,ривання маТЮІ 
ВЬІраЗf>а;\ш; lIЗ'ЬЯЗВЛЄШlе I\13.Т1Ш. 

І'І1сtгеШР.116іхіs, is, і., інфарнт матни, 
xpoНl 'Іна мстропа тія; 1І1Iфа ркг 
матки, ХрОПIlческал I\1стропатия. 

~lсtl'спгупtег, eris, т. днв. Colpeur)'n
ter. 

lHctreurysis, Is, і., ВfIшваппя метрей
РІІнтсра; ПРШІЄНСlше метрейрин
тера. 
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~,lctrtcus, -а, UШ, 1) матновпfi, 2) мет-
РПЧ v 1) ньш; маТОЧНЬІЙ, 2) метри-
чесний. 

l\Ietrlt,iS, tt(lis, f., метрит, запа:юння 
матюt; м_етрпт, воспаление маТЮІ. 

1'\1. gОПОГl'110іса, ГОНОРОlше запалення 
маТІНІ ; ГOHopoїlНoe воспаленне 
маТЮі. 

l\1еtГОСflшрsіа, ае, І. з. JНetroloxia, 
ае, {., скривлення маТЮІ; ІІСКРИВ
леНІІе матки. 

JНetrocele, es, {., грижа маТЮІ; 
ГРЬПRа матки. 

l'Ietrocolpocele, es, {., ВІІпадання 
вагітної і снрнв.'1еної назад мат
ЮІ через за;:щю стінну вагіни; 
.ВЬІШt,:хенпе бере~Іенной 11 ПСНРИВ
ленной назад маТЮІ через зад
нюю стенн'у влагалища. 

lНеtгосшlоmсtгltis. tIdis. r , ~I8TpoeHДO
метрит; мет.юзндометрит. 

l\IеtгоlУШР!1апg(О)ltіs, tl{!is, {., метро
лі:-'lфаIlГ( о )їт; меТРОЛІ1l\1фанг( о )ИТ. 

lНеtГ?ПШПіа, ае, f., і\lетроманія, над
МІРНИЙ статеппй потяг у жінки; 
~етромания, чрезмерное половое 

влеченпе у іНеНЩIІНьt. 

lНctropatllia, ас, {., метропатія ва-
ХВОРЮl3ання матки; метропатия, 

заболсвание матки. 
1'\1. сl1ГОП l' са, гіпертрофія слизової 

оБОЛОНЕІ'1 м'язів матни внаслідон 
ЯЄЧШІНОІШХ РОЗ.'1С1.J.іl3 l\!ЇСЯЧНОГО; 
гипеРТРОфl1П СЛIІЗllсто!1 оболочни 
МЬІШЦ 1\taТЮІ rзСu'1GJ.СТВlІе яичшшо

ВЬІХ расстро!їСТВ меСЯЧНЬІХ. 

MCfropcritonItis, tl(!is, і., ~l8тропеРІІ
тоніт; r:{еТРОQеРІІТОНИТ. 

JНеtгорll!сl>їtіS, tiflis, {., . метрофлебіт, 
ваП<lлення вен маТІШ при після
родовіn гарпчці; метрофлебп~ 
воспалеНІІе вен l\taТІШ при ПОС.'1е

родовоі1 Лllхорадне. 
l\ІсtгорlllсЬоthгошЬоsіs, is, {., метро

флебіт з ТРО:\lБОЗа:\Ш; метрофu'1еБ ІІТ 
с ТРО:-'Ібозами. 

1'\Ietroptosis, is, {., метроптоз, опу
щення, випадання маТНИj метро

птоз, опущеНl1е, Dьшаденпе мат

ни. 

1'\Іеtгоггlшgіа, ае, {., :\І(~трорагія, мат
нова нропотеча; l\Iетрорагпя, ма

точное НРОDотсчсние. 

l\ІеtгоггllёхІs, Is, {., розрив матни; 
разрьш маТЮІ. 

l'tIctrorrhoca, ае, і., метро рея, виді
лення з матнп; l\lетрорея, ВЬІДеле

НІШ пз матни. 

IНctr?sn~pillgltis, t1dis, {., l\Іетросаль
пшГlТ, запалення маТЮІ й труб; 

метросаЛЬПI1НГИТ, поспаленпе мат

ни и труб. 
1'\1etr?tomia, ае, {., метротомїя, роз

рз l\lатнп; l\Іетротомия, ВСНРЬІтие 

матни. 

lНiasma, 'atis, т., sараза, пошесть; 
. зараза, поветрие. 

1'\Ііса, ае, І., М;ЯНУШ; мяноть. 
1'\1. рапіs, хлібllпі1 м'ЯНУШ для пі

люль; хлєбная мяноть для пи
люль. 

1'\Іісапs, antis, блпснаЮЧПfi; сперна
ющиЙ. 

l\Iicraestl\csia, ае, і., розлад чут
ливості, прп яному речі здаються 
меНШПl\lИ або легшпми; расстрой
ство чувствительности, при но

тором предмеТЬІ нажутся· мень-

ШИ1\Ш или более легни;\ш. . 
1'\Iicroanalysis, is, f., мінроапаліз; 

МlІкроанализ. 

lНicrobiologia, ае, і, мінробіологія, 
наука про мінробів ; МIlнробиоло
ГИЯ, учение о МИНРОбах. 

l\IісгоЬіпm, і, п., мінроб; шшроб. 
nIicroblastes, іиm, мінробласти; МІШ" 

робластм. . 
1нісгоыlрl13гіа,' a~, і., недостатній 

розВl1ТОН повш; недостаіочное 
развитпе l3ен. 

JНicrobracl1ius, і, т., ВИРОДОН в не
нормально коротними рунами; 

урод с ненормально норотними 

рунами. 

1'\Iicrocardia, ае, {., малий розмір 
серця; мальій раЗ,мер сердца. 

LНicrocautcr, cris, т., термонаутер_ 
з ТОННШІ плаТlIlIО - ірпдійовим 
нінцем; TdpMor;aYTep с' тонним 
ПЛUТI1НО-НРlIДIlеDЬІМ І·\ОНЦОМ. 

)li~rocellul aris, е, дрібнонлітинний; 
мелноклеточны� •. 

ІНісгоссрlшliа, ае, (. ~ІіІ,роцефалія, 
малоголовість ; ~llIl,роцефа';llIЯ, ма· 
ЛОГОЛОDОСТЬ. 
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lНicr'occphaILls, _ і, т., мїнроцєфап, 
малоголовшї; ~Іш,роцєфал, ма:ІО
ГОЛОВЬІIf. 

lНісгосІlешіа, ае, І., міlірохі~lія; ~I1IE
рохюшя. 

lHicroC]lem І CHS, Mil\poxi:-.Ji ЧІші1; ~lIШ
РОХИ:-'ШЧНЬІЙ. 

lНicroclysma, -atis, п. s. Місгосlу
ster, eris, т., вливання в ПРЯ;\ІУ 
І-ШШІ-\У невеликої нілы\стіi рі
дини; ВЛІшание в ПРЯМ'уЮ ЮІШ

ІіУ небольшого ЕОЛllчества п-щ:з;
НОСТИ. 

lНicrococcus, і, т., 1ІIЇЕРОЕОІ-\; МІШ
РОНОЮ(. 

lНісгосогпеа, ае, і., ненорма.1ЬНО 
мала рогіВІ-\а; H8HOP~1a.:IЬHO ма
.::rая роговица. 

l\lісгосуthаешіа, ае, І., І,РОВ З ма
леньними І-\РОВ 'ЯНІІ;\Ш ті.:ІЬЦЯl\IІІ 
(при ОТРУЄННЯХ); І,РОВЬ с ма.18НЬ
ЮІ!\Ш НРОВЯІІЬІJ\111 те'lЬЦЮШ (при 
отравлениях). 

l\licrocytes, інш, І., l\lіl,РОЦIJТlI; ~lllІЧЮ
ЦИТЬІ. 

l\Iicrodactylia, ае, І" HeHOpI\lavlbHo 
малий розмір па.'1ьців; HeHopMa.::rb
но маЛЬІЙ раЗ~lер пальцен. 

l\Iicrofilaria, ае, f., ЛИЧlIнна ІШТ
чатни; ЛИЧИНl\а нитчатни. 

l\Iicroflora, ае, І., мінрофлора; МІІІ,РО
флора. 

l\Iicroglossia, ае, І., ненорма.:ІЬНО l\1a-
лий ЯЗІІЕ; неНОРі\1аЛЬНО маЛЬІі1 
ЯЗЬІН. 

l\Iicroguathia, ае, і., ПРlIродJt\ена або 
набута мала ще.::rспа; вроit\деннап 
ШШ ПРПОбретєнная малая че
люсть. 

l\Iicrogyria, ае, f., мінрогірія, аво
малія розвитну МОЗНУ; 1І1lШРОГI1-
рпя, aHO:-'lалия развития !'І 10 З га. 

l\Псгошапірulаtог, oris, ш., J\liHpO!lla
ніпу,11ЯТОР; J\ШНРОІ\lаНIІПУЛЯТОР. 

l\1icromelia, ае, f., вирод;швість 3 

ПРИ pOAit\eH ІІ:ІШ І\lалюш l\інціВl-\а:\Ш; 
УРОДСТВО с вроіl\дєшіыl\шш Ma.::rbI-
1\Ш l-\онеЧНОСТЯl\Ш. 

l\Iісгошelus, і, т., ВІІрОДОН з над-
301I'ІаІІJlО l\lа,lШIll Еінцівна1\Ш; 
урод с ЧРС3ВЬІ'lаїIll0 1\Ia.:IbI:\Il1 І,онеч
НОСТЯМН. 

~ІkгошіШшНгuш, і, п.,' одна МЇ.:ІЬ-

ІЇОІша чаСТlІ1Іа 1\Ii:Ji:-'lетра; O;l,lIa 
!'ІIІІЛ.ІIlошraя часть !\ш.'l::ПВtєтра. 

)Jiсгопнш, і, п., іІlіl\РОН, О;І;на ТИСЯЧ
на чаСТІша іІlі.1Ї:-'Іетра; ~1lIІ-\РОН, 
одна тьrсячная часть J\III.l:IIJ:\IeTpa. 

ilJicroorg:lIlisllll1S~ і, т., J\li�-\роорга-
І1іЗ~I; ~1II1,гооггаНJIЮI. 

lНicrop]lagHs, і, т., ~tінрофаг, l\ІаЛIlit 
фагоцпт; l\JIJl-\рофаг, м(1.1ыlі фаГОЦІІТ. 

ilJiсгорlltlйіlшпs, і, ш., ма.'1ЄНЬІ'8 
(атрофічне) 01-\0; !��a:leHb�-шіі: (атро
фПЧЄСІ\ІІіі) глаз. 

~Iieropsia, ае, f., бачення речеіі !\ІЄН
шшшr, ніа, ПОIШ G Б дiliсності; 
БІІДЄНIJе пре;З;!'Іlетов l\IЄНЬШІІl\Ш, чсм 

ОНП В ДЄІЇСТВІІТЄЛЬНОСТІІ. 

j-'lісгuрпs, і, т., I3IIPOДOI~ з НЄНОР
мально !'ІJa:Ш:'llII lІОГЮШ; уро,:!; с 

HeHOpl\la.::rbHo J\Ia.:IbIl\lII ногаl\Ш. 

31іегогеасііо, ollis, f., !\ІЇІ-\рорєаlщіп, 
реаlщія, що ПРОJ3а;З;IІТЬСЯ з наН
J\IСНШl!l\Ш l-і іnЬЕОСТЯ:-'Ш речовин; 
мш-\рореarЩIlП, реЮЩІІЯ, вып.l-

НЯЄ:'ІаЯ С ма.'1СI
U

IШІОШ l,о:шчества-
1\111 веществ. 

l\Jіпоsсоріа, ае, f., l\liEPOCl-\опія; !\1lI
�,POC�-\ОПlШ. 

illiСI'оsсорінш, і, п., !'ІJіІ'lЮСІ,ОП; ~III
l-ірОСНОП. 

}Іісгоsошіз, ае, f., І;ар.llIІ\овість; І,ар
.шIКОВОСТЬ. 

ilІісгоsрllуgшіа, ае, f., !\lа.1І1Й пульс,; 
J\lаЛЬІЙ пульс. 

l'1icrospQ'ron, і, 11., ГjJIІUOl-\; гриБОІ~. 
М. fнrfur, ГРИUО], DJlсіВl\оподіоного 

,1J1шая; ГРJIUО!-\ отруосВІ1ДНОГО 
Jшшая. 

}ІіеНо, опіs, f., СС'ІОDJІПУСl\аlШЯ; 
l\lочеIlСПУ<;ЕаНІІ8. 

)1. іпуоlппtагіа, НЄТРШlаНllЯ сечі; 
нсдеРmание МОЧИ. 

ilIigraeninull!. і, п. s. Аutіругіпuш, 
s. СоПсі 110-сitГІСНШ, J\lirpeHiH; 
l\шгрешlН. 

Ліgгапs, ап ііБ, б.'lУЕаЮ 1ШЙ; U.l}m;з;а
ЮЩl1Ї1. 

)1igratio, опіБ, f., U.lУl\аIlНП; С.l,)їН
даНІІе. 

1Н. оуі externa, 3011ніШllЯ ~Ііграція 
пНцп; на РУіl,нап l\шггаЦI1П пІІца. 

ilIlliзгіа, зе, f., :-.1Ї.lіагін, ІІРОСОШІД
нш1 ВI1СШІ, пі тшщп; іІlІІ:ll1а РIlЯ, 
lJ РОСОJ3їцнап сыll,� ПОТН1ща. 



MiIiarin crist:111TI1~ 

ІН. сгіstаlllrш, пітшщя: у ВІІгпяді 
П,)"ХlIрців 3 прозорою ріДІІНОЮ; 
lІОТНlIца в BH,J;O пу3ыIиювD С 
прозрачноіі і-І-\ІІДІЮСТЬЮ. 

lНilial'is, е, l\li,-ІіGрllІІїІ, ПрОСОПlЦНIIIЇ; 
l\ШЛl1аРНЬІit, просопlцl1ыIt.. 

Militaris, е, віїІСЬЕОВШ\ ВОЄНІ-ШЇІ; 
воеННЬІЙ. 

МНінш, ї, П., 1) просо, 2) бі:шїl 
. вугор; 1) ІІРОСО, 2) БС:JЬІI~1 угорь. 

l\1111іЮl1lіеl'UШ, і, П., l\lі:JіG:\!ПСР, одна 
ТlІсячна Ю1Псра, ОNІІІІІЦЯ: СШ1ІІ 

СПЄІ,ТРllчrrого CTP)'l\I)' ; l\ШЛЛIІЮІПСР, 
O;~Ha ТЬІСЯ:ЧШ1Л а:\шсра, еДIІІШЦ<l 

СIlЛЬІ 3.1ЄІ,ТРІІІІССІ>ОГО 'Іона. 

l'\lilpl1osis, is, f., відсутність брів та 
вій; ОТС.УТСТОПО БРООСIЇ 11 ресНІЩ. 

l)Jішсsіs, is, f., Сll;,\Іулпція: однієї хво
]10UП іншою; СШІУШЩПЯ: OAHOit 
бgПСЗIlІІ другою.-

l\Ііlllіса, ае, f., l\li:\fiHa; l\1ІІ:\шна. 
MinIlcus, а, 11111, l\lі:\1ЇЧlllІЇl; МІІ.\Ш

чеСНИЇІ. 

l\IilllogTa pllї:1, ае ~ f., пояснення: 8а 
ДОПО;\lОгоlО рухів тіоlа; об'ЬЯСНСШlС 
С ПОl\lОЩІ,Ю теЛОДОШІ-\еНІIЇI. 

:\Iil1eralis, 1.', ~Іїшзралыllїl;; ;\lIшераль
НЬІЙ. 

iНilleralisatio, OIlis, f., l\lінера,1іЗClція; 
l\шнераЛ1Ізация. 

Mille6ЇIHs, і, m., l\lіПЕ'ра,'l; МlІнєрал. 
lНіпішЛіs, С, l\1ЇпімаЛЬІШЙ; ;\ІШШ

l\шлыІІй •. 
ІНіПІI11ПS, :1, UІП (gr. sllpcl'l. під 

рnпнs, а, НІп), ІНlIЇ?llеНШIІЇІ; шш
l\IeІІьшпі1:. 

l\Iil1ornt 1уа, ОI'ШП, П. рІ. (ft'llll?Llia), 
проносні, щО ПО СПРПЧІІНЮЮТЬ 
болів; слаБІІте:lьныI,' не ВЬІзьша-
ЮЩІІС болеlї. / 

lНіl1пtus, а, ПШ, l\lалеНЬІШll; 1\Іа-
ЛСНЬЮІІЇ. 

)Ііойса, ОГПШ, п. рІ. (rcmcdia), за
соБІІ, що 3ПУil,УЮТЬ 31l11ІЦЮ; сгс;з;

ства, С.)їІ\ІШJ.ІОІ,ЦIІО 8рачон. 

)JiraoIJis, с, ДIIUШІЙ; удIІ~l1тельныl •. 
МіSflпdгіа, at', f., паТОЛОГl'ша OГlцa 

ДО чо.'lOпі!,іп; паТО:lОГll'lССI\ОО ОТ-

праЩСШІС 1\ l\�j'j·�-\'1ШІа~f. . 
l\IiSaJltllropia, ас, f., l\ll:зантропlЯ, 

НЄІІGШІСТЬ дО ЛЮДСЙ; l\IПЗ<lНТРО
ШІЯ IІснаlЗlIСТЬ н ЛЮ,lЯ2\I. , . 

;'НіS:1lltlll'ОРПS, і, Ш., ш:заIlТРОП, ЛІО,1;о-

l\Iіхtша 

ІІСIl3.ШІСНIІІ';; ~І!І8<lІ!ТРОП, ЧС:lовеЕО
нена ППСТНПК. 

)[isceo, шіs('ні, шіstПIl1 s. шіхtШIl, 
ёге, З~lішуваТlI; С:\IСШlшать. 

)Iist'f, СГП, rгшв, біДlІні1, нсщаСlllІU; 
бе;щыІ\ несчастныІ •. 

iНiscl'erc (lІе віД:lI.), непрохідність 
І\ІІШОІ-\, б.1Ю13аНШІ І\аЛО:\I; неп ро
XOДII~IOCTЬ І,ШUОН, налооая: роота . 

ЛіSОJlеіSШ\lS, і, ш., огпда ДО НОВІІХ 
іде(l; отп ращеІше н НОВЬШ IІДСЯl\I. 

lНissio sапg;НІпіs, розріз веШІ; ВСНРЬІ
тпе вень!. 

ІННсІІа, ne, f., 1-\0СШШО13а пов 'Я81,а 
J1ДЯ llі;т,ТРШIУОGНІІЯ верхньої нін
ціШ-іІІ; I\осыlIчю1яя ПООЯ3І,а ДЛЯ 
110д;т,еРrI-\lшання: оеРХIIСЙ l\онечпо
СТИ. 

)ІНllгИайса, ОГНПl, П. рІ. (remedia), 
ПРОТІІОТрути, особ,lІШО ПРОТІІ 
lIIlIШ' НІ,У; n РОТІШОЯДІІП, особенно 
ПРОТПВ l\IЬІШЬRка. 

)litІll"idаtisшпs, і, ш., 3D1шання ДО 
ОТРУТІІ; П РШ3ЬШаІше н ЯДУ. 

Лitіg;аtiо, ollis, f" ПРllБОРI-іуоанпя; 
Уl\рощснпе. 

Лitіg~ttls, :1, ШП, 8:\I'НЕшеШll\ ПОill'Я
l{ШСІПІіі; c:lIягчсІшы�l.. 

)Iitior, itls, (gt'll. шitіОI'іs, gT. сошр. 
під ll1itis, е), слабl\іuшіі; более 
с:rаБЬІЙ. 

)Ii1is, е, лагі;З;Шlіі, 1\1 'Ю-іllЙ; l\poТl,lIit, 
l\IЯПШЙ. • 

МН osis, is~ і., l\lіто:з, ФіГУfiП ПОiJ.ЇЛУ 
ядра; "іІІтоа, q Ш),ГЬІ деЛСНІІЯ 
ядра. 

)Іі tI'a, ае, і., ШD.ш;а, 110В' Я:ЗІ-\а; шаш,а, 
ПООЯ3I\а. 

)1. IIyppocr'Jtis, ШJ.Ш-іа ГіППОІ,рата 
(ОН;1; ІІОВ 'П:ЗЮІ); ШD.ш;а ГIIППОI,рата 
(Oll~ ПОВЛ3ЕП). 

2\JitrHlis, (', illітрапыlІІї, ДRУСТУЛІ\о-
IJшl; l\IІIтгD..;Jыll1ї, ДI3)'СТDорча-
Tы1 •. 

JIixoscopin, a~, і., CTJ.TC13C зБУДіІ-\ення:, 
ЩО ЕПШІІ-іас п ГІІ СІІостереженні 
3,'lлгаІІНЯ; ПОЛОDое возОУіІ-\ДСНllе. 
130ЗВlII,аІощес 1I ГІІ 11 а О.11O;т,еІШ11 
СОПОl\уштеШIR. 

)ІіхНо, опіs, f., 3:11іШУО::ШIІЯ:; С;'\lc
шнпarше. 

lНЇxiнr:1, ае, f., l\lil\CTypa, СУlIIЇшна. 
Р08'ІІШ; :lШl\стура, C:lICCb, pacTDop, 
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ІН. ngitашlа, збовтувана мінстура; 
взбаЛТЬІВRЄ:\Іая r.шнстура. 

ІН. сопсепtг7іtа s. COl1tracta, СШІЬНО 
діюча 1\�i�-;СТ)' ра , ЩО прпзна чається 
тіЛЬКIІ І-;раплmш; СІІЛLНО действу
ющая мпнстура, назна'ше:\ІаЯ 

ТОЛЬІ-;О І-\аплm.ш. 

1\1. огд1пагіа, ЗВlІчаlїнпі1 розчин; оБЬІЧ
пьпї растпор. 

М. suIrUГlса-пс1dа s. 
Паllсгі, Галле рів 
лероп злш{спр 

Еliхіг асtduш 
е.'1іксир; Гал-

lНіхtпs, а, uш, 31\Іішаний; С1\lешан
пы1'1.. 

lНnemastJ1cllia, n.e, {., слабість пам'яті; 
слабость паМЯТІІ. 

l\Incl11e, es, {., ПЮl'ЯТЬ; ПЮІЯТЬ. 
ІНпсшопіса, ае, {., мне:\юніr.;а, нау

на про розвитох па~l'яті; мнемо
нина, haY�-;а О раЗВIІТИИ па.\IЯТIІ. 

1Нпе~іs, is, {., СПО;lШН; ВОСПО;ШІНание. 
іноыl8,' е, рухливий, РУХОМИЙ; 

ПОДВІІЖНЬПЇ, ПОДВІшшоЙ. 
~IobiHtas, tiltis, {., рухливість, ру

хомість; ПОДВIIЖНОСТЬ_ 
l\!o{]cratio, 01118, {., стримування; 

замедление, УIl1ереНІІе. 

lHodificatio, Ol1is, {., модифікація, 
БИД03:'1йна; МОДПфlшацпя. ВІІдоизме
ненне. 

Модіоlи8, І, т., вісь спірального 
,наналу ааВIIТНИ лабіринту; ось 
спирального нанала УЛИТЮІ ла-

6ирпнта. 
1\1. сосыIае,' піра:\ІЇдиа аавитин; 

пирампдна улитии. 

l\IOdlllus, і, т., 1) flЮДУЛЬ, одпниця 
порівнmшя, що аастосову€ться в 
!шнона:х. ВШlірів, 2) масштаб; 
а) модуль, единпца срапнения, 
прпменяемая n кановах нзмере

нпй, 2) lІІасштаб. 
l\IоdП8, і, т., міра, спосіб; мера, 

способ. 

LНogiagrnpllia, ае, {., ПІІсальна спа3:\lа; 
ПИСЧI1ІЇ спазм. • 

lНogiartllf.i_a, а.е, [., порушення артп
КУЛЯЩl с.nш; нарушение артии,У
ляuпи слов. 

Mogiln Ііа, ае, {., заїкання; аапканпе. 
ІНоІ:1, ае, {., маТИОВІІfi ванесон; ма

ТОЧНЬ1J'1 ванос. 

Molarls, el жорновий; жернопоЙ. 

lilоlеснlа, ае, {., lІІОленула, чаСТІІнка: 
1\юnеf\ула, чаСТІща. 

lHoles, is, і., тягар, вага, тmнність, 
позпв (про хворобу); ТЯїЕЄСТЬ (о 
БОЛСЗНИ). 

lНоlеstпs, а, UШ, тmюшfi; тягост
Е},] Й. 

lНоІlшеп, Inis, П., ПОТЯГ, прппадои; 
ПОЗf>ТD, прппа:J.OІ<. 

lНоliшіпа llз('шоггI10і(lаІіа, розлади, 
8В 'язані з ге:НОРОЄ:\I; расстройства, 
спязаНIJьre с ГЄМОрОЄ:'ІI. 

1\1. шепst['Ш1liа, п. рІ., ЯЕШЦа пе
ред наСТУПО:\1 регу лів; ЯПЛОНШІ 
перед наступлеНIІ8:\1 регул. 

lНОШ8, е, м'шшJ1; МЯГЮІfІ. 
lНollitia, ас, і, рознііІ\епість; пзне

женность. 

l\Iollities, ёі, f , РОЗ:\l'яншеНІІЯ; раз
~lягченпе. 

МоІІНSСШl1, і, п., 1) 1110.'1 юси, СЛІІЗ
НЯН, 2) впд фі GpO:'l1I1 ; '1) 1\ІОЛ:JIОСН, 
СЛIlЗНЯК, 2) ВI1Д фllБРО:'>IЬІ. 

1\1. сопtаgіоsнш s. нггнсоsuш, дрібні 
тверді бо ро;:цш часті зараЗЛIlві 
опухи ШІ{іри; 1І1слкпе ТЕеРДЬІе 
бо родавч<:J. тью 33. разнте.:тыlІс опу
ХОJШ те.'1а. 

l\!ОШСl1t,1ПСUS, 3, 11111, МО~lентальний, 
lІштьовш1; 1І1ОмєнтаЛЬНЬІЙ, 1І1ГНО-
веННЬІЙ. 

l\!ошепtuш, і, П., JlIО"Іент, мить; 
MOlllClIT, мгновение. 

lHoD:1rtI1fItis, t]dis, {., монартрит, 
запа.'1СІШЯ О;:І:ПОГО суглоба; монар

ТРНТ, І30СШlлеШІС О;І:НОГО сустапа. 
l\Ionas,. а {!is, і., ОДІІНlЩП; едшшца. 
l\longoHCHS, а, UШ, 1\lОнгольсьиш1; 

МОІІГОЛЬСКІПUІ. 

]НОllgоliSШtlS, і, т., ідіотія 3 монголь
ським череПО~l і фіЗ1ІЧПІJ1\lИ ано
мnліЯІІШ; ИДПОТИН с ;\1О11ГОЛЬСІ-ШМ 
черепом 11 ФП3IlЧОСІШ1\Ш аІІО~rали
ями. 

l\.IOJlil}formis, е, ЧОТlіоподібнпfi; четно
ВІЩНЬІЙ. 

l\10піsшus, і, т., r.lОпіЗ:'lI; fllОНП3М. 
MODoblepsia, ае, і., бачення одшш 

OKO;lI; ІЗlIдєвпе ОДШІ:\І глаЗОl\f. 

ИОllОЬГПСllіП, ае, {., п РI!РО;:І:;І{(~ІІа від
сутність однієї І;ЇНЦЇI3lШ; nрож
денное ОТСУТСТІШС ОДНОЙ l\онеч
ности. 
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ІНопоЬгr.сlliпs, 3, ППl, одпорунпtt; 
О;:ЩОРУЮІЇІ. 

lНОl1оссрl1 u:Ius, Ї, т., подвШшШ ВП
родон 8 СПЇ.1ЬНОЮ го;:ювою та 
верхньою Ч::\СТІІІІОЮ тулуба; ДВОЇІ
НОІЇ yp0;J; С оБЩIJ~1ІІ ГО[lО130Ю 11 
веРХllеіІ частью туловища. 

МОllОС!lГОШ3SЇЗ, f!.C, і., l\lОIlОХРО~lазія; 
, МОНОХРОі\lа;зпя. 

lНопоспЕ'іІ'ЇS, е, l\10ІІОНУЛЛРШlf1; М0-
НОІ,}' ля рныI •. 

l\Iопоспluш, і, П., l\lОНОНЛЬ , оптпчне 
сктю для ОДНОГО она; l\10ІІОНЛЬ , 

ОПТl1чесное CTCl-\ЛО дЛЯ одного 

глаза. 

l\Iопосtllпs, і, т. І 1) однооннfi, 2) по
D'язна па ОДНО око; 1) ОДІІогла-
8ЬІЙ, 2) ПОl3лзна ІІа ОДПН глаз. 

J)lollocytes, інш, і. рІ., !\lОНОЦІІТП; 
!\lОІ-ЮЦИТЬІ. 

lHol1ocyti, огпш, т. рІ.,. l\10НОЦІ~ТП: 
веЛllnі l\10ІІОНУК:Іеарп 1 nepeXl;J;IIl 
фОР:ШІ Ерnїха; r.tОПОЦІІТЬІ, 60ЛLШІІ8 
1ІІ0нонуклеарЬІ і переходІІыe фор-
МЬІ 8 РЛIlха. . 

MO!locytosis, iS, І., !УІОІ-ЮЦРТОЗ, Ha~
!\lірна кі.пькість ї\lOIlOЦIlTlВ У НРОI3l; 
МОНОЦІІТОЗ, чрез;\ю рное l\олнче

СТІЗО МОНОЦТІтов в КрОI3И. 

l\Iol1ogamia, ас, і., l\lОПОГЮ1Їя, одно
шлюбність; l\lОнога:шІЯ, едшюбра-
чие. т-,. 

l\Ionogrnpllїa, nc, і., lІІоногра(lJ1Я , 
тві р, n раСI3Н'lеІІІІ ЇІ ОДНО;\ІУ ШІТан
шо; !\Іонографпя, СО'lІІНеппе, по
свнщснное ОДllО;\IУ вопро~у. 

l\Iопошапіа, ас, і., моно"ШІШ1, ОДНО
П реДIl1С'Гпе 601-І\еІ!Їлля; l\lОНО"ШНИЯ, 
ОДlІОП ред:\lЄтпое ПО;\І8шательство. 

l\IопошоlсснlіїгіS, е, ї\ІОНО~lОлеІ\УЛЯР
ШІ11; l\lОIІОl\lОлеНУЛЯРНЬІЙ. 

l\Iопошогрl1іSШ{JS, і, т., l\lOIIOMOP
фіЗ~l; ~lОНОМQРфII3~1. 

lНОllошуоs:іtіs, t:illїS, і., гостре aaIJa· 
лення одного м'яза; острое вос
ПGJJЄІше ОДНОЙ r.Iы�цьІ •. 

l\101101lt1clcal'if3, е, 1\10НОllунлеа~НІІІ1, 
ОДI!ОЯДС рв IJ 11; ~lOIlOH'y Ішеа РНЬІI1, 
О;::J;НОЛДСРНЬІ11. 

l\IОПОllусlш, огtIШ, п. рІ., O;::J;HOHO
ПІІТllі тваршш; одIlоІ\GпьІтны1e ,ЮІ-

ВОТНЬІ8. б. 
Monopegїa, ае, {., 06~ІеіНеШІЙ !лЬ 

l'tIOllS tгпm 

D го:юпі; ограШlченная боль в 
гопове, 

lНопорllПSЇП, ас, f., r.lОпофZlЗЇЯ, роз
лад ilIОШІ; 1ІIОІlОф::\ЗІІЯ, расстроn
СТ130 реЧJI. 

lНОП(){JІlоl)із, ае, І. І r-lОнофобіл, бо
язнь саlllOтності; ионофОб[lЛ , бо· 
лзнь ОД1!ІIO'Ісства. 

l\Іопор1Jtішlшіа, ас, і., 1\10Ifофталь
ilІЇя, п [Ш !ЮДїЕСlIа піJ:СУТІІЇСТЬ од
ного ОІ;С\; illОнофтаПЬ:'llIlЛ, врот
деНІ!ое Г,'Т','.УТСТВllе одного глаsа. 

l\10110pllyod;: !ttlS, :1, ШП, ТП<1рпна із 
зуБНШ1 [;ПGраТО?lf, що не 8мїllЯ· 
ється; Ніі!СОТІІое с �-ІеС~lеНЛЮЩШ\IСЛ 

зубllЬ!М аПП<1раТОl\f. 
l\lопорlсg'Їа, a~, і., J\lопоплегія, па

ра:lїЧ ОДJlїСЇ ЕінціDЮІ; моноплегия, 
П<1!,С\mІЧ ОДНОЙ нонеЧIlОСТІІ. 

lНoI10pol~I'is, е, ОДlІОПОJJЮСlшІ1; ОДНО
ПО.'1ЮСНЬJЙ. 

Моп О pus, (: dis, Ш., ОДlJопогп:!1 з ПРІІ
РОДІІ; 0;щоногш1 ОТ при рОДЬІ. 

l\ІОllог~llїSШПS, і, т., 1ІlОIlорхізм, 
З<1ТРlІмаНIlЯ ОДНОГО яєчка в че

репніІ1 порожшші; МОНОРХІІЗМ, 
8Zl,lCl.JiI-їаНПt3 одного ШІЧІ~а D брюш
ПОй ПОJJОСТИ. 

lНопоsсхtlJlis, С, l\юносеl\суаЛЬНІІі1; 
l\lОНОССЕсуаЛЬНЬJЙ. . 

lНOllostll(~nuria, ае, І., ПОСТЇfiНПЙ 
СЕJJад· сечі при різних умовах; 
ПОСТGЯНІІЬ;lI состав l\IОЧII прп раз

HbJX УСJIОВIJЯХ. 

lHoIJotlH~I'll!ia, ае, [., прпБЛIJзна рів
ність рсШНОUОЇ та вечірньої тем
пера ТУРІ!; 11 рпО.1IJЗ1псльное равен
СТІ30 УТрЄНIlСl1 1I вечерней те;\шє

раТУРЬІ. 

lНonotCJlllS, :1, ПШ, :-'IОНОТОНІшit, ОДНО
Зl3учнш1, ОДНОl\lаніТІІ1Il1; МОВОТОН
І1Ь1ЇІ, ОДНОЗВ'уЧllьrіІ, однообразнЬІЙ. 

rr!Оl1оtl'lсlш, 01'UШ, п. рІ., бантеріі 
8 ОДІIIl;\1 ПОJJЛРНІІМ ДіНГУТlIНОМ; 

6аnТСРШІ с О;:І.НШl ПОЛЯРНЬІМ жгу

ТИНОМ. 

JНопs, Ш()l1tіs, т., гора; гора. 

1)1. YCJlcris, лобо!\, лоGl-\оrза діЛЯІІRаJ 
лобо НІ лобlіОвая об.ГJасть. _ 

МопstІ'IІШ, і, П. з. lНollstros~tas, 
iatis, і. rзИГЮДОІ't вирОДЛllIЗlСТь.t 

урод, уродство. 
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lНoJ1sfr.l, dlll)1ісїз, ПО;J;піїші ПІІРОА-
,"Тшюсті з ПО,l,оіі1НIІШ( ЕінціІЗІ"Ш:\IJ(; 
;(ООІЇІІЬЮ J'ІЮ;J;СТІ3С1. с ДІ30ІЇНЬІ:\Ш 1,0-
не'rностл;\ш. 

М. рсг d('fссtпш, ВІІР0;З;:ШІ30СТЇ ПНС1.
С:1і;З;ОI\ НСДОРОЗІ3ІІТНУ або Bi;J;cYT
ності T~aCTIIH тіла; у pO;J;cTBa І3с..'!сд
СТІ3ІІС нсдораЗВlIТІІП !ІЛІl отсутствпп 

частеїI тела. 
М. l)сг СХССSSШll S. аlшш]аl1ti:Нll, ВІІ

род.llJI30сті І3IlС1.с.1Ї;З;ОЕ Ha;J;;\li рності 
УТІ30РЮВ3.1ЬНОГО ~Іатеріалу; урод
СТІ3а вследствпе оБП:1IlЯ образова
тельного ~ материала. 

М. рсг іаl)гіСalll аliёl1аш, ВПРОДІ-Ш 
НС'ЗВІІча ііної б.УДОІ3ІІ; ПЮДЬІ l1еоБы�
'шого строенпя. 

іН. рсг fОI'lШl1l1 et situш аliёПllШ, 
ПІІродлшзості неЗВlIчаІЇНОЇ будови 
й ПОЛOfЕСIIIlЯ; УРОДСТІ3а нсоБыl-
ного строеНIІЯ 11 положення. 

Montanlls, 3, ПІП, гіРСЬІ-\IІІЇ; ГОРНЬІЇІ. 
lНопtiспlпs, і, т" гіРІ-\а , горБІІК; 

гop~Ka, ХОЛ:\I1ІК 

ЛогаlНаs, fatis, [" І\lОральність; 
н р_а ВСТІ3енность. 

іНогЬ1dпs, а, Пll1, НЄЗ;1;оровш1, хворо
БОТВОРНIІІI; неЗДОрОІ3ЬІЙ, болсзне
тво рпьв1. 

iНol'billtas, tatis, f" захворюваність; 
за б олеІ3а е:о.юсть. 

ІНОІ:ЬіШ, огшn, т, рІ" нір; норь. 
;Ногl)іllifогшіs, с, Еороподібlші1; ЕОРС

І3І1ДНЬІІЇ, J\орсподоGНЬІЙ. 
JНorbosltas, atis, f" ХІ30роб.1ІІВісгь; 

болсзненпость. 
)Jol'bosus, а, Нl11, ХІ30роб.'1lшш1; бо

. "ТеЗНСННЬІІЇ. 
;\JoI'bus, і, Пl., ХІ30роба;' БО.1СЗНЬ. 
Л. aClltLls, .гостра ХІ30роба; острап 

болезнь. 
Л. аспtіSSІlllНS, ll<1fiгостріша хпороба; 

остроі1шал бо"леЗIІЬ. 
;)1. Аddіsопі, хuороба Аддісона, брон· 

зова ХІ30роба; БОЛСЗIІЬ А;З;;1.ісона, 
брон:~опап болєзнь. 

:Н. ап~liспs, англіі1сьна хвороба, 
рахіт; ::Шг.lI1ЇlСІ\ап боnєзнь, ра
ХlIТ. 

::Н. Лапti, ХІ30роба Банті; БО.1СЗlIЬ 
IJаптн. 

~1. nasedo,,'i, БаЗС,J;опа xnopOU:l; IJa-
8C,J;ona (}олеЗIlЬ, 

lHoгpl1:1~a 

-
)1. l~J'ig'Ilti, Брt\IЇТОIЩ ХІ30роба (ВПРОВ); 

Браї/топа UО.іС:ЗНЬ (почен). 
)r. саІІ 'i]CllS, опі.іспсія , па;:J;У'І3.; :)ПІІ

:ІСПСIJЯ, па;хучая. 

}І. C]lfOIlIclIs, ХІЮllі'ІІІа ХІ30роба; хро
І1ІIЧОСІ.;ап БО.іСЗIlЬ. 

:Н. cocz'lIleHs, СllIlюха ІЗсього тї.lа; 
СIJнюха вссго те.1а. 

:Н. (]ЇУII1ПS S. sacer, Сl1їnспсін , па
дуча; ЗПIJ.1ЄПСIJf1, па;ІучаfI БО.1СЗНЬ. 

Л. шnснІОSI1S "'сгlIJОШ, І3ср.lЬГОфОІ3а 
хсороиа, ЕРlIIJ;ЗI3lІст~іі І3ІІСІШ (;J;I1B 
PнrptIГn IШС.110п]шgіса); I3ep.lbro
фова БОn8ЗIІЬ, І-\[JОІ3ЛШІСТ3Я СЬІПЬ 
(C~I. _Pнrpнr<1. Iшсв.:!опllЩ~jса). 

1\1. шаl'іпнs S. llшгіt.iШI1-;, :'ІЮРСLІ,а 
XBopOOJ; ~ІОРСІ-\ая боле:знь. 

31. шопt~ппs, гіРСЬЕа ХІ30роба; гор
ная БО.1СЗIlЬ. 

Л. l1allt1cHs s. п:нittсus, r.roPC'bI\3 
хпороба , ~ІОРСІ\,Ш бо.1С3ІІЬ, 

Л. Гnгl{іпsопї, Парr.;іllсонова ХІ30РО
ба; ра РЮ1НСОlIОІ3а болезнь. 

ІН. роllіпіs, сінна гаРЯ'Il,а; соннал 
:rпхора;:J;l,а. 

31. уngаЬНl1dОГП111, хвороба ОРОДАГ; 
БО.103НЬ БРО;І;ЛГ. 

М. HIlCI'CНS, сшРі.711с; Сllфll.1IlС. 
:Н. yil'gillCHS S. yїridis, х.l0РОЗ; Х.l0-

роз. 

I\lol'(lnx, di1cis, Еусаю'шп, Ї;І,ІШЇl; НУ
саЮЩIllI, С;:J;ЮIlI. 

~loгIIeo, Ш(Н1101'М, ШОГSПlll, ё ге, У'у. 
саТIf , ГРII3ТIl; Е,)'сать , ГРЬІЗТЬ. 

Лог(}ісаНо,. ol1is, f" І3іДЧ,)'І3аllllfI пУ· 
саю'юго 60.'JЮ; ОЩ,)'ЩСШlе н}са
-ющсn БО.111 . 

lНoгia, ае, f., I1C;J;0pICTllO З ба..'!аr,у· 
чістю та ДllТЯЧIІ:\lII ДУ рощюш; 
СlаБОРIllС с БО.ТГ.1ІШОСТЬЮ 11 

деТСІ\IІ:\1ІІ ду ра 'ІССТІ3а:'lШ. 

}Jt)l'іЬНП(IПS, n, Шll, )':'Ішраю'шіі , (}со· 
llа,J;ЇІ1НШЇ; У~llIраЮЩlIіі, (}сзна;\Сі1і
вы •. 

)І()гіог, lllortHHS sшп, шогі, юшратн; 
У:'Ішрать. 

ЛОГОСОlllїIllП S. Лого,lосlйиll1, і, П'І 
ді:'ll БОilіСUЇ:ІЬІІІІХ; ДO~I ума:ІНШСll· 
НЬІХ. 

}IorOStls, а, НIl1, ПОНУГIIl1; угрю:'lIы�, � 
ПОIІУРЬІІ1. 

)lorpl1aca, ае, f" плшшста проназа; 
ПНТllІІстап llРОl,аза. -
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}[ОІ'рlliношаl1іа, ае, f, s, JlОll)lliпі
SIlНlS, Ї, Ш., :\IОРlІ)іIlіз:\!, xpOIli'IlIe 
ОТР,)'СНllЯ :\lОрфіС::\I; 1\10 РфШI1IЗ:\f , 
ХРОJl1lчеСІ;ОО ОТрGВЛСllIІС :\IОРфІІС:\!, 

}{ОІ'рll1Пl1Ш, і, п.=~Іогр11інш, і, n., 
l\!Орфін, :\lОр(Иіі; :\lОрфІ!Н, I\IОРФ2 1Ї1 . 
іН. 11уиl'осl1l0Гісиlll S, шнгіаtiсшн, 

~lОрфііі-Х':IОРIlД, СОЛЯНОІШСЛШІ :\lОр
фі іі; соmшщіlIс.:1ыli l\IОРФПЙ, 

)(Оll)llOgепс Sis, is, f., I\lОгфогенез; 
l\lОрфогенез. 

MOl'p11OIog'ia, ас, і., :\lорфологія, УЧСН
ня п ро форму й будову; I\ІОр
фолоГІ1Я, УЧСIlIlО О фОР:\lе П стро
СНІШ. 

МОI'ріо, O'llis, Ш., лоGІюва поша; 
llJlОЩIlца. 

МОI'Б~ ШОI'tis, і., смерть; смерть. 
іН. рсг арорlсхіаш, С:\lерть ПІІаслі;І:ОЕ 

l,гюr;ОI3lI.lIIПУ в 1\10301>; С\IСРТЬ 

ПС.,е;~СТПІІе Еj::ОВОJlз.'1J1ЯНІІЯ n :\lОзг~ 
ІН. рег SYIlCZ-РСI1, С:\ІСрть BlIac.ТJЇДOI\ 

ЗУПІІШ-\ІІ серця; С:\ІСРТЬ вслеДСТВIJе 

ОСТС1.!lОВЮl сегю~а. 

іН. БнЬііа s. sпЬіt:lIjса, раптова 
C;\lepTL>; пнезаПllая Сillерть. 

;НО t11ушіса, С:\lерть, пов'язана з під
ГРУДШІННОІО за:10301О; OleIJТЬ, 

связаllП(1Я С ВII."10'lІ;ОПОІ
U

l r�-\елезоі'l. 

:\forte ucletus, 11, \lШ, ВilreРЛIlі'І; 
Уl\1ершпЙ. 

іН ОI'БиІі, о' гuш, n. 1: 1. s. )Iorscllae, 
~ГПll1, f. рІ , IlСПС'.:1JIЕЇ ЧОТlІрш,УТlJі 
ll.:1аСТШІІШ з Р03ТОIlnСIlОГО иУЕРУ, 

l~O ЛІ":І1Х ДОДG1ОТУJСЯ підогріті лі-
1;І1; ІІсБОЛЬUJlIС чстыlехугольньІеe 
11.ТJD.CTIJII ПІ ІІЗ ГD.3СП .1GВЛСlIIlОГО CD.

:хага, у, I,О1'ОР111\[ ПРllБD.ВЛЯ1ОТСЯ 
подогреТЬ!8 леl\арства. 

~fnrsпs, I:S, п., унус; УНУС. 
::Но иіаЬоІі, фі?llбрії Фа.тулопіІ10воі 

труБІІ; фШlБРIШ ФаЛЛОlшеПОіі 
труБЬІ_ 

::Ногt"ііlis, е, С:\lеРТС.:1ЬНПЇl; Сl\lертель
IIы� •. 

lНol·tall tas, t"iitis, f., смертність; 
С:'\lе Р.:!Н ОСТІ,. - .. 

)(OJ·tашіllа, огuш, п. рІ., ШЮДЛlШl 
хи. рчові ЧІ\lIН Ш":ІІ; в редJIы1e п ище

пью ІШ ча.:1[1.. 

:\{ш·tаl'іПI1l, j, п., СТУlша; стуш-;а. 
ЛOl'tlrег, rl'a, [01'\1111, C:\IL'[>TOIIOCHlIiI; 

С :\ІС lЛ'ОI!ОС НЬ1 Н. 
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l)JОl'tШсаtiо, O'l1is, f., ююртuіш1Я, 
У1\lертвіll\lЯ; O!\ICP1'U:ICHI1C, )'?ІIСрЩ
вленпе. 

:\IOI't\lOSUS, а, \lШ, 1\ICpTDCJlIIЇI; :\IСР1'
BCHJ1bIlI. 

::НогtllПS, а, 11111, 1\юртuпit, B\IOP.ТJI1Ii; 
J\lсртпыlr,' }l\lершш'і:. 

)[Оl'нlа, ас, і., 1) ШОnI,ОDlЩI1, 2) пер
ша ста;:І.іl1 Р03Пl1ТНУ ПJІО;.J;опого 
нїщя; 1) тутовая flro;I;a, 2) пер
вая СТt:lДIІН раЗВІІТПЯ П.:10ДНОГО 

яЙца. 
Лоs, шогіs, т., вдача, ЗІ3lІчаі'І; lІР::Ш, 

оGы'й •. 
::Ноsсlш1ifОI'шіs, е, I\IУСЕаТНlIі'І; J\IYC

натныl1.. 
;)Jоsсlйїtl1S, а, ПШ, "IУСІіУСНJlІІ; ;\ІУС

НУСНЬІЙ. 
}І os(' l!..пs, j, т., МУСІіУС; МУСІ,У с. 
}[otilitas, tї1tis, f., РУХЛІІвіСть, 1')"

хо;\!їсть, З;І:а твість до nольов 11 х 
l'ухіп; ПОДПlIЇhНОСТЬ, спосоvность 
І; про1І3в9л1JIы1\1� ДВlIihеНlIЮI. 

Лоtiо, опіs, f., спон.)ї.;ання, зво
рушення, РУХ; побуа-;деlше, вол
ненне, ДВllжение. 

~Iotor, oris, т., ADlIrYH; ДВIlГ(lтеm,. 
:\Іоtогіпs, 3, UШ, РУХОВl1Іl; ДБllга-

1'еЛЬНЬІЙ. 
}IottJs~ HS, Ш., РУХ; ДВllїECHlIe: 
~I. corp(Tis, РУХ тіла; телодrшmеНllе. 
Лоха, ае, f., НСl1еJШІ,Ї l-іу:Іы1ш або 

циліНДРІ 3 гарячої маСIІ для 
прШіІ.;аннп ШЕірп; lIеVО.:1ЬШllе 
шаршш ІІЛІІ ЦIJЛ!ІІІДРЬІ НЗ ГОРН
чеЇ1 массЬІ для ПРІШіllГЮШН l\Oi-ЮТ. 

МПСІUUS, 3, uш, цnіЛl1ЇІ, запліснп
піЛllїl; зацпеТШIlїІ, заплеСllспеШ,lіі. 

l\fпсilаgї1l0Sn, огнш, n. рІ. (гетесііа), 
слизові засобп; слIlзI1сты�e С ре;т.-
ства. 

ІНпс~1ї1g0, gInis, f., СЛІІЗ; СЛ!ІЗЬ. 
?tJн('іI1UШ, і, П., білон СЛIlЗУ; бе,,"10І\ 

слизи . 
.L\Iпсір urus, а, uш, ІЗіддіЛЯ1О'ІИЇІ СЛIJЗ; 

отделяющиї1 СЛ!ІЗЬ. 

Лuсосёlе, es, f., сmlзоnа ретенцШнD. 
Еіста; СЛIIЗllСТ[1.П реТСНЦИОllная 
юуста. 

}fпсоеlltегІtіs, t1dis, і., l\IУІ,оснтерит, 
запалення СЛ1І30І30L оGОЛОНЕIІ ЮІ
шон; МУ1,ОСIlТСРІІТ, ІЗоспа:ІСl\llе 

СЛIІЗlІсто(r оGО.:10Чl-\11 ЮІШОН. 
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lЧНСОltlСs, Шn, і. рІ., муноі;щ, слп-
80подібні; М)lНОIlДЬІ, СЛІІЗІІСТОПО
добньтє. 

:.нпсорпгнlСІ1tus, а, ПШ, СЛІІзогніі1НІІі1; 
СЛllзrтСТОГН01

V

ІНЬІі1. 
lН исог, oris, т., пліСІІRIЗil; п.песень. 
lНпсоsа, ае, і. (tl.lпІса), СЛlІзопа (060-

лош.;а); СЛІІЗIІстая (оБОJlОЧI{а). 
nlпсоsнs, а, uш, СЛНЗОDllі'r; слнзп

СТЬІЙ. 
:\ІПСl1S, Ї, ш., СЛІІЗ, соплі; СЛІІ3Ь, 

сопли. 

l\[l1lic};ris, е, шіНОЧІІі1; Ж8І1СЮIЙ. 
lНпІісг, lieris, f., жіННil, дружина; 

i-І,еНЩШІа, жена. 

l\lпIStlS, n., ПУП, підсолодшенпі1; под
с.паЩЄННЬІЙ. 

1НпltапgнІПlll, і, п., I\Iногонутна, мно
гогранна нїстна; ІІ1ногоугольная, 
r-шогогранпая НОСТЬ. 

lНнl1апgulПS, а, ПШ, і\ІНОГОНУТІІПЙ; 
МНОГОУГОЛЬНЬІі1. 

lНulticellHlJl'is, е, багатонліТІІННИЙ; 
1I1110ГОl-\леТОЧНЬІЙ. 

Мultісt1sріdііtпs (dепs), багатогорб-
1\ОІ3 ІІ 11 (зуб); МНОГОБУГОРНОВЬІі1 
(зуб). 

lНultifetatio, Ol1is, f., МНОіЮІНна ва
гі тність; МНОіІ;сственная бере мен
пость. 

lНпllllifІrlпs, а, пт. багатороздільнпй; 
многораздельныl •. 

DІultifогшіs, с, ріЗІІО:УІанітний; мно
гообrазныl •. 

lНultiglalluularis, с, багатозаЛОЗIІСТИЙ; 
r.IНОГОЖ8леЗIІСТЬІЙ. . 

Multigravlu:1, ае, І., жінна, що бага
то разіl3 була вагітною; женщина, 
ЕОТОIJая БЬІ.тІа береі\lСННОЙ иного 
раз. 

DlпltilаtегіПіs, С, багаТОJ'раННIІЙ, ба
гатобіЧНIІЙ; і\1НОГОГР~),:ШЬІЙ, мно
ГОСТОРОНІш}і:. 

Мн!tilоlюlагіs, с, багаточасточновш1; 
мflогодоль'lатыl •• 

lН\l1tiloctll"dris, е, багатогніздш1; 
fiшогогнез~ыl •. 

;)ltIltішаШl11us,а, пт, багатогрудий; 
і\IНОГОГРУ;::І;IIЬІЙ. 

;)lнltіПtIсlе"іігіs, е, багатоядерний; 
!\IІІОГОЯ;::І;еРНЬІЙ. 

:іНпltiрJ:га, ае, і., багаТОРО~it\ала; 
МНОГОРОіІ~авшал. 

:iНllltipnrtїalis, е, багаТОСlшаДОШlfi; 
МНОГОСЛОit\НЬІЙ. 

lНпltlрlа, сгuш, п. рІ., ІіраТlIі; hpaT
НЬІе. 

JНlIlttplcx,lcis, 1\fногпі1, і\ШОі-ІШШШП; 
r.ШОіr;еСТПСlшьrЙ. 

lНпltірliсаtiо, ollis, І., мношення; 
'уМНОіІ\Сllпе. 

IHtIHil'licdtor, or'Їs, т., r.1)'льтиплі
:катор, l\шоаШlI:К; г.lУЛЬТІІПЛlшатор, 

1\ІІIОЖIJтель. 

lНultil'licltas, tatis, і., J\fНОіюпшість, 
численність; і\ШОі-l\сственност~. 

lНultipnl"dl'is, е, J\lУЛИIІПОЛЯРНIІЇІ, ба
га ТОПОJJЮСНІІЇІ, бага топа ростковий; 
J\IУЛЬТІІПО:ШРНЬІП, l\шогопоmосныl,' 
многоотростчаТЬІll. 

ІНultпs, а, 11 ІН , sна'llші1, чнслешшit, 
бuгатпі1; l\1ногш1. 

Мишіа, :le, і., II1У:-'1ЇЯ, набальзамо
ваниu труп; l\!)":Ш ІЯ , llабальзюш
ропаННLIЙ 'труп. 

lНпшifісаtiо, ol1is, f., сухе З~lеРТDін
НЯ, DІІСІІхаІШЯ; сухов О~Іертвле

НІІе, Dьrсьо::анпе. 

lНппсtїо, ollis, f., СЛІ-\ання; оюрканпе. 
lНипtlitіа, ас, f., охайність, ЧlIстота; 

ЧlІстота, опрятность. 

l\IШіn,_пе, f., розсіл; рассол. 
DluriatIcus, а, НШ, СОЛЯНОІШСЛИЙ; 

СОЛЯIIОЮІсльп1. 
Dluпuнs, а, 11111, ЧІІСТІІіі, охаїIlШU; ЧIlС

ТЬІЙ, оп Рllтньвl. 
1Нurшur, _ uris, п., шум; шум. 
lН. scгrati спш, шум ПИЛЮІ, 3 від

ті III \0:\1 хропіння; шум ШlЛЬІ, С 
оттеННОі\1 храпешІЯ .• 

М. -пп ОSШN, ШУ:\І ДЗІІГИ; ШУ:\І ПОЛЧНа. 
l\IUГJJlШ'аtіо, опіs, f., дзюрчання, 

МШlреШIll; іl\УРЧ:1Іше, БОРі\lОтание. 
Лпгm иго, агс, г.ІШІРПТП, БОРі\lOтати; 

БОР~lОтать. 
1\1us, l1lШ'іs, т., J\lІІша; ~ІЬІШЬ. 
Dlшсs агtіСНlоl'UШ, «(суглоGові ~шші»; 

«СУСТ:1ПIlЬ\8 l\\ЬІШП». 

1\1 и8 ('3. , ас, f., муха; ~Iyxa. 
ІН. dOll1cst1ca, ні~Ш:1Тllа і\Іуха; НОМ
, натная муха. 

l\I. уошitOl'їа, м 'псна ~Iyxa; мясная 
муха. 

i\Iuscae volantcs, (,літаючі МУШНИ» 
(перед ОЧlIi\Іа); «(летаЮЩІІе мушни» 
(перед глазами). 
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lНtIsсаГll1Шn, 1, П., муснарпн; МУС
нарпн. 

~Il1SClll"JI'is, е, М'яаовпй; мьІшечныfi.. 
l\lusctllntнra, ае, і., l\Іускулатура; 

l\lуснулатура. 

МlIsспlосutnllСUS, 3, UШ, Шl-\іРНО~l'Я-
80пшl; EOj-Ю-IQ:\lЬІшеЧНЬІЙ. 

J1!ПSСlllорlн'сп ICUS,:1 Шll 1I1У·СКУЛЬНО-. - " 
Дlaq) раПIQІ:1l1І; МУСІ,У ЛЬНОДllаф раг-
МОВЬІі1. 

1Н usc нІ о S US, n., иш, МУСКУ ЛЯСТИ(І; 
• МУСl{У ЛПСТЬІЙ. 

l11ПSСНlоtНЬПТіUS, :1; ПШ, м'ЯЗОВО-
труБНИі1; l\ILпllечнотру6ныl1.. 

lНusенlпs, і, т., МУСІ{УЛ, м'яз; 
MYCl-\УЛ, l\JI,Тшца. 

іН. alHluctor lшlluсіs, м'яз, що під
BOДIlТЬ ве,тпншй палець НОГІІ; 

l\Iыlца,' отводпщая большой па-
лец ноги. . 

1\1. abdHctor pG111 cis brcvis, коро1'ЮПЇ 
1\1 'лз, що l3і;::ЩО;.l:IІТЬ веЛl1I-шіі па
лець руни; І\оротна.н 1\1ЬІшца, от

воднщая Бо,пы1lйй Ilалсц РУI1І1. 
М. ad(ltlctur breYis, l-\ОРОТ1ШЙ прп

віДНІІЙ м'нз; 1\ОРОТl\ая пршюдя
щая МЬJшца 

М. апсопаенs, ліІ~ТЬОJ3lIЙ j\I'яз; лок
теl3ая l\Iьшща. 

іН. ю,t.ісulіїгіS, С,)"глоБОВlIЙ м'яз; су
ставная l\Iы�ца •. 

ІН. bicc!JS Jmlcllii, двоголовий l\1'ЯЗ 
плеча; ДП.УГ :j~ll3ая 1\Iыlцаa плеча. 

ІН. biceps 1"СШlІ'іs, ДПОГОЛОВIlЙ 1\1'ЯЗ 
стегна; двуглапап l\1ьшща 6едра. 

М. ЬіреШlіїtus, ДПОl1сршl м'яз, дпу
пеРl1стап ІІІЬІшца. 

іН. Ьіуепtсг, ДІ30черепцеІШll м'яз; 
двубрюшная 1\ІЬІшца. 

М. ЬІ'асllї (Ї: lis, плеЧОПllЙ м'яз; пле
чевая l\Iыlца •. 

1\1. l;rae}JiOl'3.(HТllis, плеЧОВОПРО~Іене
ПІШ 1\1 'яз; пле'lелучевая 1\Іыlца •. 

lН. ЬгопсllOосsарlшgеus, бронхостра
похі,:..(lшіі r.lYCI,Y л; GрОIlХОl1IІЩСПОД
ны�й МУСНУЛ. 

1\1. Ьнссіп а tor, щі ЧШlіі 1\1' яз; щеч
ная МЬІшца. 

1\1. Ьuссорlшгупgеus, щі ЧIlОГЛОТКОПШЇ 
1\І 'яз; щеЧІІоглоточная 1\1ыlца •. 

іН. СftПІППS, соба'lШЇ м'пз; собачья 
l\IЬ1шца. 

:\1; CO))st І' ictor рlшгУп~'іs sпрегіог, 
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верхній м'яз, ЩО СТІІснув глотну; 
верхняя Nыlца,. СfI\ІI:\lающая глот

ну. 

lН. соггпg1іtог sпрсгсіliогпш, м'яз, 
що дає наХl\l)' рlOВ<lНIlЯ брови; 
l\IЬІшца, дающая наХ"IУРlшаШlе 

брови. 
іН. СІ'Сllшstсг c:xternus, intcГIlHS, зоп

нішній, пнутрішній підіlll\lач яєч
на; наруitшая, внутреннпя МЬІШ

ца, ПОДН!1маlOщая ЯIIЧКО. 

М. cuculliїI'ЇS, ЗО3УЛЯЧllll м'яз; нуну
шсчная мыlца •. 

1\1. d~pressor аlае 113.si, м'яз, опус
наЮIJlIі1 нрило носа; мыlца,. опу

СІ,ающан Нр~IЛО носа. 

:М. dctl·usur yCsiene, муснул, щО СНО
рочує і спо-рОіl\lІlОЄ сечоl3ИЙ l\Ii~ 
хур; мускул, еОІ,раЩJЮЩШl ІІ опо

раFI,ШIП~ЮЩIlll :'ІlОчепой l1J"зыIь •. 
М. dig'astrtcus, дпочеревцеВlIl1 м'яз; 

ДВ)"UГlOшная l\Iыlца •. 
іН. <lilatiїtor рнріllае, м'яз-розшпрю

ва'l аішщі; l\lыlца,, раСШII ряющая 
sрачок. ~ 

М. eiacHl~tor sеш і nis, ЛУІ{ОВllчнопе
че РIlСТІІіі 1\1' яз; ЛУНОПl1чнопещерп
стая МЬІшца. 

М. cpicrallїus, надчсрепний м'яз; 
наД'lеРСІшая 1\Іыlца.. . 

ІН. extcl1sor carpi l'аdіЛіs brevis, 
HOPOTHllll п ~Оl\lенеВIlЙ рОЗГIlна ч 
ІОІсті; НороТlШЙ лучевой раЗГlI
батель І-ШСТИ. 

:\1. ехtепsог саІ'рі гаdіЛіs longus, 
довгий ПРО;\lсше1311Й РОЗГlшач ни
сті; ДJ1lШliЬ1Й лучевоr~ раЗГ1I6а
тель ЮІСТИ. 

іН. extensor carpi uln~ris, лінтьовш1 
РОЗГllнач за1l 'яетка, .'10ктевоЙ раз
гпбатель заппстья. 

М. cxtcllsor dїg'itOftlill brcvis, І-\ОРОТ
ІОн1 РОЗГl1нач пзльці13; l-\оротнш1 
раЗГllбатсль пальцев. 

М. cxtensor digitorum СОШШl!lllS, 
спї.'1ЬНlIй рОЗГllнач пальців; об
щш1 раЗГllбатель пальцев. 

іН. extellsur digl ti qtlїnti proprius, 
ВЛ<1СІШЙ РОЗГlІна ч і\lізшщя; собст
пеllllЬІЇІ раЗГlI6атель М1І311Нца. 

іН. extcllsor dіg'itОl·UШ long'us, дов
ЛІН РОЗГШI3.Ч пальців; длlIнІІый 
раЗГI1Giатель пальцев. 
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Л. ('xt('llsor 111111 ucїs, РОЗГІІІІ;:РІ П8-
.:1ІІІ,ОГО Шt,lЬЦП; РН;ЗГlІGате.1t> БО,lЬ
ІІЮГО па,lьца. 

М. ('xt('l1sor ill(IIciS PfOPl'ЇllS, В,lас
IIIIlvI розгшщч ПІ,азіВIІОГО llG"lLЦП; 
собствеННЬІЙ РНЗГIIGате.1Ь УІ,а:з[t
т8лыlгоo па,lьца. 

J[. extcllsor palllcis 101lgtlS, bl'C\'iS, 
доогшl, I\ОРОТІШЙ РОЗГlІна ч веЛJ[
І\ОГО ~альця; д.1IІшІыI,' І,ОРОТЮІІІ 
раЗГlIоатс,'lЬ большого па:Іьца, 

іН. Псхог с:нрі ratliJlis, ПРО:\ІснеВIІ(І 
ЗГlшач ЮІсті; nучеоой сгп6атсль 
І-\ПСТН. 

Л. Пехог саl'рі 1I11l-;Ї ris, ,Т]і I\ТІ,овпit 
3ГПlIач І\ІІсті; ЛОІ,теІ30і1 сгrruатель 
ЮJСТИ. 

Л. Псхог digI ti (lпіпtі bl'CViS, но
ротюrй ЗГІІна ч :\ІіЗIllЩЯ; І\ОРОТlшіі 
СГІlбатель МlІзинца, 

М. fr'опtЮіs, лоGШІ(І 2\І'ПЗ; ло6ная 
1\Iыlца •. 

ІН. fнsіfогшіs, веРСТСlІоподіБІШ(І 2\1'НЗ; 
всрстеНОО6разная l\IыIца •. 

Л. g'пstl'оспсшіl1S, ЛIIТІ,ОІ3ШІ м'яз; 
Ш';РОНОіІшая :\ІыIца •. 

Л. gешсllllS, БЛІІЗІІІочншl :\І'яз; близ
ІІецооая l\~ЬІшца. 

М. g'Cl1iOllyoi(ICllS, пі;::r:uоріДlIопі;::І;'ЯЗII
І,ОВІІі1 м'яз; llО;::І;Gоро;::r:очноподья
ЗЬІчная мы�ца •. 

~[. glпtаснs, сі;::r:НІІЧlllIЙ 1\1 'яз; ЯГО
ДlIчrrая 1\ІЬІшца. 

М. gTacI1is, ні,юшй М'Н3; неfКная 
l\IыIца •. 

1\1. іІі aCtls, ".lуБОDlІі1 2\I'ЯЗ; ПОДІ3здош
ная l\IЬІшца. 

М. іliосоstіШs, н,:1Уі:;ооорсбсрншї 2\1'ЯЗ; 
!1?;::r:ВЗДОШІІоре6е рная l\IЬІшца. 

ІН. 1110psoas, илубовопопереЕОІ31І11 :\І'НЗ; 
по;::r:ВЗ_ДОШНОПОПСlIIІЧllая мыlца •. 

іН. ill~isi~'HS lаЬіі i.~lferioris, рїзце
I3ІШ :\1 ПЗ НІІ,hllЬОl гуБІІ; Р8зцоваJi 
l\lьшща НІІit\ней гуБЬІ. 

М. іl1сіsшае 11CIIcis SапtОГlllі Сан-, . v, , 
ТОРШ1l10В :\L ЯЗ І31lрїЗЮI занрутна; 
СаНТОРІІНlІеоа ~Iы�цаa выIезюІI 
заВІІтна. 

::Н. іпfl'пsрї!lіїtIlS, пі,1;ОСТНИй м'яз; 
І10;~Остная :\IЬІшца. 

Л. il1tcrcostJlis, :lli'hpeGeplI1l(1 ;11 'Н3; 
:\1С'іhГСUСГШlП :\lыца •. 

256 lНllsсulпs pcctol'alis 

Л. іlltСІ':ч)їп-;їІіs, ~lі,r,ОСТІІШЇ м'яз; 
• МЕ'а';ОСТllаn ~Іьшща. 

Л. іпtCl'tГ,1/1SПІ'SПI'іIIS yClltr~Iis, :\lііІ\
попсреІ,0І3ІІn ПСІІтра."1ЬІШЙ l\1'ЯЗ; 
I\IСіhпопсрстшап ПСІІтра:Іьнан ~ІЬІШ

ца. 

)[. isclIioca ПI'110SllS, Сі,J;ІШЧІЮІ:;аоер
ІІОЗШlй ;\I.YCI.;y:r; сс;::r:а:шщнонавср
нозныl1 1\1.УСНУ л. 

}І. іsсlliососсуgепs, сіДІШ'ШОІ-\УПРІIІ\О
пш1 M.YCH,Y,'l; се;з;аmrщнонопчино
выlЇ МУСІ,У Л. 

~r. l\:crato-ct сllOщІI'орlшгупgспs, СІ\."1а
доuі чаСТІІІ!!І Ш. COl1striCtOl' 1>11:\
І' У I1gis шсd іпs s. 1IуорI1,lI'Уllgепs; 
состаІ3І11,Іе чаСТJI Ш. COJlstl'ictor 
p]l:1I'y"l1gis шс (Іі IlS s. 1lyopllarYI1-
gCtls. 

Л. lаtіssІшпs dorsi, ШІІРОІ\ІІЙ м'яз 
СЛІІНІІ; шrrРОІ-\НН l\Іыllа.. СШІНЬІ. 

Л. lcy~tor, М'Н3 пі;1;і(Ш3.'I; ПОДНШltl
ющая l\IыIца •. 

ІН. IОl1gпs capltis, ДOI3Гlln l\'I'ЯЗ 1'0-
ЛОШІ; ДЛІІШІDЛ l\Iыlцаa голоныl. 

31. шаssе tCI', іІ,упа,1ЬШІІІ 2\1 'яз; it\C
патсльнаn МЬІшца. , 

)1. шеl1t~lis, пі;І,ООlJі;І;ШllI ;ll'яз; ПОД
боро;::r:О'Інаn !\IыIца,. 

Л. шаltifl(lIlS, uагаТОРОЗiJ,Ї,lЬНШЇ 1\1'П3; 
МІІогораЗ,J;С,lТ)I!::lП 2\IыIца •. 

. М. Лйllегі s. ol'bit~lis, l\lю,-r,'lєрів 
1\1' яз; І\ІЮ,l:Ісрова l\lь!шца . 

.іН. ll1ylullyoidcHS, шуlорl1<ll'Уllgсus, 
щс.:rСПОІ3011 і;1;' ПЗІІЕОІ3ШЇ, щелеП0 во
ГЛОТl\ОВlIй :--l'нз; ЧС,:1l0СТlIОПОД'LЯ-
8ы'~Іап,, ЧЄЛЮСТНОГ:ІОТО'IШlЯ і\1.fІшца, 

Л. oblj(!tlНs" І\ОСІІіі :\l'ПЗ; l\осая !\Iыlll-
ца. 

:.н. о})tШ'-;їtог, заТУ:ІЬНlІїІ :'ІІ'НЗ; заНlI
ратсльнан IIIыIца •. 

Л. occipit~lis, ПОТIІ,ll1'ІІшfi l\I'нз; за
ТЬІЛочная і\IЬІШЦ3.. 

М. 01l10hуоіdспs, .'10IІ3.ТІ';ОВОIІЇД'ЯЗIІЧ
ІШ({ :\1' яз; :lоlIато'IІюпод'Lпзыlнапп 
мыIца •. 

Л. Ol'Ьіспl-;Їl'іs, ЕО..'1О011і1 ~l'НЗ Оl,а; 
. ЕРУГОІ3ап l\Iы�цаa Г.lаза. 

31. lщIIll~гіs, ДО:ІОНШІІЇ :\І'НЗ; ЛilДОII
нап r-JыIца •. 

)[. ресtіпенs, ГРСЙСIІНСТllіі :\l'ПЗ; г'ре-
UСШЕопая ~Iыlца.. . 

Л. рссtог-;їlis, rp)";l.l1Ilii :\1 'нз; груд
litlп :\1ЬІшца. 
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~I. l)\~l·rOr~tus S. ('orac()l)rac1ti~lis, 
прорваНllti l\І'Я.3 або ;l;зьобоІЗІІДНО
ПЛСЧОDІІЙ; п рободенная мы�цаa 
ПJШ ІСІІОВОВП;(ПОП ;Ісче D<1Я. 

:Н. рсгопаепs, :\Іа.погомі.'ІІ-\ОВIIЇ1 .м'яз; 
ма.;іоберцовая l\IыIца •. 

Л. рігifогшіs, ГРУШОВІІДННЙ ~1'Я3; 
грушеВІІднап l\tыца •. 

Л. plantaris, піДОШОВІШЙ м'яз; по
ДОШlЗенная МЬІшца. 

:Н. pleuroocsopl1ageus, плев ростраІЗО
хіДШІЇІ ;\1' яз; плев ропищеводная 
МЬІшца. 

:Н. рорlitепs, піДІ\олішшй м'ЯЗ; под
НО.ТJенная МЬІшца. 

JI. pronator, мускул, що здНіснює 
пронацію; l\ХУСКУЛ, осуществляю
щий пронацию. 

Л. prostaticus, М'ЯЗ передміхурової 
залози; l\IЬІШJ~а предстательной 

железы. 

1\1. psoas, поперековий м'яз; пояс
ничная МЬІшца. 

JН. pterygoitleus, нриловидний м'яз; 
нрr~ЛОВІІдная МЬІшца. 

::\1. рuЬососсуgепs, лобковокуприковий 
мускул; ЛОБНОВОН~ПЧИКОВЬІЙ мус
нул. 

Л. pyramidalis (Iungi), піРЮІідаль
НJIЙ м'яз (ІОнга) ; ппраl\lИдальная 
МЬІшца (Юнга). 

Я. quatlratus femr.ris, квадраТНІІі} 
м 'яз стегна; квадратна я МЬІшца 

беДра. 
Л. rcctococcygells, utегіппs, ycsica

lis, 111 'язи П РЯі\IОЮІШІ'\ОВОКУП РШ\О
ВИЇІ, l\Iатновий, l\tіхуровий; l\IЬІШ
цы ПРЯ~IОЮlшеЧНОНОПЧІшовая, ма

точиая, ПУЗЬІрная. 

Л. rectus, прюпп1 М'ЯЗ; прюшя 
МЬІшца. 

Л. гJlOшЬоіdеus, ромБОВІІДНИЙ М'ЯЗ; 
РОl\lбовидная м~шца. 

J"[. risDrius S:шtог і пі, СанторіrJійо
ВИЙ м'яз, М'ЯЗ С:\lіху; СаНТОРИНlІсва 
:\lЬІшца, МЬІшца смеха. 

l\I. sacrospinalis, НРШКОВООСТІІСТПЙ 
l\I 'яз; к реСТЦОВООСl'истая ЛІ ЬІшца. 

)[. sаlріпgорJшгупgеus, тру6ноглотно
БИЙ м'яз; трубноглоточная МЬІШ" 

ца. 

М. sartorius, нрапеЦЬІшit 1\1 'яз; порт-
няашая l\IЬІшца. 

~1нsспІtlS supraspinatus 

М. sспlёlШS, драбllнчаСТIІІUI ч 'яз; 
леСТНlIчная мыJца •. 

М. SСШЇШСШЬГUI10SПS, н(}піlшерстпп
чаСТlIЙ м'яз; полуперепончС\.тал: 
мьшща. 

М. sсшіsрїl1аlis, lІапїпостистші ~І'ЯЗ; 
п'ОЛУОСТJlстая мы�ца •. 

~I. sсшitспtlіп osus, напіВСУХОї·І-\Ш1І·Ю
вий 'м 'яз; ПОЛУСУХОЖllльная ~lЬІШ
ца. 

:Мо serratus fillterior, передній зуб
частий м'яз; передняя зубчатая 
мы�ца •. 

:М. Боlепв, . намбалоподібний м'яз;' 
иамбаловидная мыIца •. 

М. splIinctcr апі, сфіннтер Biдxiд~ 
нина; сфинктер заднего прохода. 

М. spinalis, остистиit м'яз; остистан ' 
~tыца •. 

М. splenius, ремінний м'яз; ремсн,. 
ная МЬJшца. 

М. sternalis, м'нз, що аномально 
3 'ЯВЛЯЄТЬСЯ поперх пелИJЮГО груд
ного; аномально появляющаяся 

мы�цаa поверх большой грудной. 
:Мо stcrnocleitloll1:lstoideus, ГРУДНИННQ

илючичнососковиit !'VI 'яз; грудинно
НЛЮЧИЧНОСОСІ\овая МЬІшца. 

~I. stегпоllуоИепs, грудниннопід'язи
ковий м'яз; ГРУДИННОПОД'ЬЯЗЬІЧ
ная мыlца •. 

М. stcrnotllyreoitlcus, грудниннощито"
видний м'нз; грудишющитовиднал 
мы�ца •. 

:Мо stуlоангіспlагіs, шиловушний м'яз 
Гіртлп; Шllлоушная МЬІШЦ<l ГИрТ
ЛЯ. 

М. stylohyoideus, шилопіД'RЗlIКОВИЙ 
1.1 'яз; 1lIIlЛОПОД'ЬЯЗЬІчная ,мы�ца •. 

:Мо subclavius, підключичний :\І'ЯЗ; 
ПОДНЛЮ'IИ'Іная МЬІшца. 

И. sпЬсоstаJis, підребернш':'[м'яз; под" 
реберная МЬІшца. 

М. subcutaneus соНі s. platysma, 
платизма, піДШІ->ірнш1: м'яз шиї; 
платизма, ПОДКОjfшая МЬІшца шеи: 

:Мо subscapularis, підлопаТКОDИЙ М'ЯЗ; 
ПОДЛОl1аточная J\lЬІшца. 

И. supiniitor, м'яз, що здійСНЮЄ 
СУІJінацію; l\lЬІШЦ3, осущеСТВЛЯЮ-t 
щая супинацию. . 

М," sпргаsріп<іtus, надостний м'яз; 
lIадостнзя ~fыча •• 
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1\1. stlspeJlsorius duоdёпі, м'яз, ЩО 
під.nішує дванаДІІЯТllпалу нишку; 

l\Iы�щІ,' подвеШІІвающая двенад

ЦRтиперr,тrrую ЮІШНУ. 

nI. tars~ lis superior, іl1УСГіог, верхній, 
ниit\ніІЇ м'яз повін; верхняя, НПЖ
няя i\lьтшца вен. 

ІН. ternp:)r~lis, ВНСНОВИЙ м'яз; ви
сочная l\Iьтшца. 

ІН. tcnsor, МУСНУЛ, що напру;:нує 
широну фаСціЮ стегна; МУСКУЛ, 
пап рягаЮЩШІ ШПРОНУЮ фасцию 
бедра. 

1\1. teres, нруглип м'яз; нруглая 
l\Iы�ца •. 

:М. tіЬііПіs, uеликогомілковий м'яз; 
боль,!.uеберцов::J.Я мыlца •. 

1\1. tra;tcus, м'яз козелна; мыцаa 
козелка. 

1\1. tral1syersospinalis, попсрсчноости-
СПіЙ м'яз; попереЧНООСТlIстая 
МЬJшца. 

1\1. tгаш;уегsus, поперечний м'яз; 
поперечная мьтшца. 

1'1. tгаl1SПГSUS р('гіпсі Іігоfппdus s. 
Dіарllгаgша urogcl1it<ile, попереч
НИЙ глиБОНІ1Й м'яз промоюши 
або сечостатева діафгагма; попе
речная глубокая мы�цаa промеж
НО('Т:І ИЛII мочеполовая диаф
ратма. 

М. tг:шsvегsus регі пеі Вl1регПсі а lis, 
поперечний поверхневий муснул 
ПРОМЄit\ИНIJ; поперечнЬІЙ поверх

НОСТНЬJЙ МУСНУЛ П р()межности. 
1'1. tгарёzіus, трапеціг.видниЙ м'яз; 

трапеЦllеВlІдная мыIца •. 
1'l~ tгіапgпІJгіs oris, тринутний м'яз 

рота; треугольная l\Iыlцаa рта. 

1\1. triceps, ТРІІГОЛОВИЙ м'яз; трех
главая мьтшца. 

1\1. uпірсшйtus, одноперий м'яз; одно
пеРlІстая мыIца •. 

М. vаstпs, ШПРОІ-\ИЙ м'яз; широная 
мы�ца •. 

1\1. 'Yilsoni, Вілсонів м'яз; ВИЛСОІ-ІО
ва мы�ца •. 

М. yociilis, ГОЛОСОВИЙ муснул; го
ЛОСОВОЙ _мускул. 

М. zуgошаt1сus, DlIЛИЧНИЙ м'яз; СНУ
ловая мы�ца •. 

IHHsc~H апііЬгасІ1іі, м'язи перед-
Шll'IЧЯ; мьІшцыl предплечья. 

1'1. il1terossci dorsalcs, ТІІльні між
ністнові 1\1' язи; ты�ьньlеe межност
ны�e мы1 цьl.. 

nI. ltlrnbricales, червоподібні м'язи; 
червеобгазныe МЬІШЦЬІ. 

l\fusспs, і, т., мох; мох. 
l\lпsёпm, і, п., музей; музей. 
lнпssl tnns, antis, І\ІІІ1\1РЛЧИ1I, шепчу

ЧJl Й; бормочущшl, шеп ЧУЩІІЙ. 
Мпssіtа1іо, опіs, с., ворушіння гу

бами (У' ХDОГИХ); шевеление гу
бами (у БОЛЬНЬІХ). 

Mutabllis, е, мінливиі1; І1зменчи
ВЬJЙ. 

Dlпtа1Jі)11ПS, atis, f.; мінливість; из
менчивость. 

nlпtпсіsmпs, і, т., мутацизм, уперте 
мовчання при деяних психі'JНИХ 
захво/ юпаllНЯХ; lI1утацизм, упор

ІlОе молчание при ІІР.І-ЮТОРЬІХ llСИ

хичесних зС!.БО.'JєваНI1ЯХ. 
lНпtntіо, апіа, с., зміна; перемена, 

изменение. 

Dlutіlапs, antis, С., ЩО наЛl'IИТЬ; уве
чащиЙ. 

DlutiIatio. onis, с., наліЦТDО, спотво
гювання, uiдонгеr.1JJ€ННН меРТЕОЇ 
частини під живої; увечье, обе-
80бr;аЖІ1вание, отторнение мерт
вой части от іЮШОЙ. 

l}1пtilаtпs, 3, ПШ, скаJJічений; изу
вєченны� •. 

DIпtlIо, аУі, аtпш, аге, скалічити; 
изувечить. 

l\Iпtismпs, ї, т. див. nIпtасіsmus. 
~Іпt]tаs, atis, с., ніr.юта; неі\юта. 
Dlпtо, аге, рухати, переміняти; дви-

гать, переменять. 

l\Iпtllзlisшus, і, т., мутуалізм, вза· 
ємність, спігжиття; мутуа.'JИЗМ, 
взаимность, СОЖllтельство. 

l\fпtпs, а, пш, німий; немой. 
DlutПl1S, 3, пш, взаемний; взаИМНЬІЙ. 

JИyalgia, ас, С., міалгія, м'язовий 
біль; миалгия, мь!шечная боль. 

ПІ. с('рlшІіса, ревматичний біль ГО-
ловних м'язів; ревматичесная 
боль головнь:х МЬІШЦ. 

1\1. ) ППl Ь а lis, простріл; прострел. 
IHyastllcnia, ае, С., міастенія, м'я

зова слабість; миастеНI1Я, мыlеч-
ная слабость. 
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1'1. pscl1doparalyt1ca, псевдопаралі-
ТИЧІІа слабість; псевдопаралити
чсская слабость. 

l'Iyatonia, ае, [., атонія м'язів; 
аташІЯ МЬІШЦ. 

І\!. соп~еп t ta, прпроджена атонія 
муснулатури нінцівон; ПрПрОЖ
деНlIая атОНПЯ муснулаТУРЬІ но

нечностеЙ. 
Луаtгорlliа, ае, І., міатрофія, атро

фія м'язів; l\Іиатрофия, аТРОфllЯ 
МЬІПЩ. 

JНyceIiиm, і, n., міцелш; мицелпЙ. 
Мусё tcs, \1т, ш. рІ., гриби, гри6нова 

хвороба; гриБЬІ, грибковая бо
лезнь. 

LНycetisllН1s, і, т., ОТРУСllШI грабами; 
отравление грибами. 

ЛусоЬасtегіа, огшu, n. рІ., бантерії, 
що зай~taЮть середнє місце між 
дроб'Яllнами ІІ нитчатнами; бан
терни, занимающие среднее ме

сто между дробюшами и впт
чатнами. 

l\Iycotlcrma асёН, грибок оцтовоюІС
лага бродіІШЯj грибок унсусно
ЮІСЛОГО брожения. 

l.)Iycosis, is, І., міноз, пліснявка; 
миноз. плесневица. 

І\!. fllпgОJdеs, сарнома ШІ-\іРІІ; сар
НО:\1а ножи. 

1'1. іпtеstіl1ііliS, мікоз кишок; МІШОЗ 

ЮІШОК. 

1\Iycotl1crapia, ае, [., мікотерапjя, 
лінуваНl-In дріжджами; минотера

пня, лечение дрожжами. 

l\IyctcropllOllia, ае, ~., носова ВШlОва; 
носовое ПРОl1зношение. 

1\lydriasis, із, f., мідріаз, розширення 
зіниці; мидрпаз, расширение зрач

на. 

Луdгіаt1сus, а,. uш, мідріатичниіі; 
МI1ДР.!:lаТIfчесниЙ. . 

i\lytlriat іса, orum, n. рІ. (rcI?edla), 
за~оби, що розширюють ЗІНlIЦЮ; 
cp~ДCTBa, расширяющие зрачон. 

lНу<lгіJJUШ, і, п., міДРllН; ІШЩРИН. 
l\Iуеluсшіа, ае, [., мієле~lія; Мlіелемия. 
i\!yclalgia, ае, f., мієлалгія, неврал-

гія спинного мозку; МlIелалгия, 
неІ3ралгия спинного мозга. 

LНyelasthcnia, ае, С. див. Irritatio 
spil1alis. 

1\ІуеlепссрllаlОI1, і, т., головний 
І\10ЗОН; ГО.ТlОвной мовг. 

:3Iyelinisatio, onis, f., міслінізація; 
l\I!lели НlІва ЦI1Я. . 

JlуеІ!пuш, і, п., ~lіслін, м'якуш; МИ
е.ТIIJН, l\IЯНОТЬ. 

)Іуеll tis, t І dis, і., мієліт, запалення 
СПlІНного мовну; миеЛIlТ, воспа

ление СПlІНного ~IOBгa. 

1\1. trallsversa, попереКОВИll мієліт; 
ПОЯСНlIЧНЬІЙ l\Iиелит. 

Муеlо-(в СКЛ. словах}, ністново- або 
СПІІНIІО"IОЗКОI311ЇІ; НОСТІІО- или СПІш
НО"lОзговоїІ. 

JНyeloblastcs, інш, І. pl.=3Iycloblasti, 
огпш, m.rI., мієлобласти, аер
нисті "Ііслоцпти з базофільною 
протоплаз;\IОЮ; ~шелобластЬІ, зер
нlIcTы�e 1\1ІІеЛОЦІІТЬІ с бавофильноtt 
п ротоплаЗl\lОЙ. 

JНyelocёle, es, і., ~РІІжа спинного 
мозну; грыіаa СПIlННОГО мозга. 

l\Iyelocystis, із, f., l'icTa в спинному 
lIЮЗНУ; Нl1ста в спинном МОВ!У. 

lНуеlосуstосёlе, ез, (., spina biftd:\ 
з одночасним HiCTOBIIДНlIM роз
ширеІІШ1~ централыJгоо Rаналу; 

sріпа ЬН t da с одноІзре;\Іенны�M НИ
СТОІЗИДНЬІМ расширеШІем централь

ного нанала. 

i\Iyelocyti, orum, т. рІ., великі 
RіеТН0801\10знові нейтральні або 
е0311нофільні нліТI1НИ; большие 
НОСТНОl\10ЗГОВЬІе нсйтральнwе ИЛИ 
ЗОЗИllОфl1ЛЬНЬІе нлетни~ 

i\I)'elogcnes, is, мієлогенний; lIшело
геІшы� •. 

I\Iyelograpl1ia, ае, С., мієлографія; 
миелография. 

l\I)'cloideus, а, uш, мієлоїдний; ми
елоиднwЙ. 

lНусlОll1а, а tis, П., l\IіЄЛО~lа, опух ва 
ТИПОl\l нлітин ністнового мовну; 
миелома,. ОIlУХОЛЬ ПО типу кле.

тон І{ОСТНОГО мозга. 

l\Iyelomalacia, ае, [., мієломаляці~ 
рОЗМ 'ю(шення СПІшного мозну; 
мпеломаЛЯЦІ1Я, РОЗ~1ЯГЧЄІ~ие спин

ного мозга. 

l\Iyelomatosis, is, С., мієломатоз; 
~шеЛО~1атоз. 

lНуеlошспіпg І tis, t1diS, С., мієломо
нінгіт, запалення спинного моз- -
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ЕУ та його оБОЛОНОІ,; ~lІІело
:меШШГIlТ, DОСПD.леНІІе СПIIlШОГО 

мозга и его оGодочен. 
}[усIОР:l.tlliп, ае, f., ;-.IЇGлопатія, за

ХВОРЮІ3аШlfI СШІНного МОЗНУ; МІІ

еЛОШ1ТllfI, ЗD.болеваНІІе СІШЮІОГО 

l\lОзга. 

}1уеlОS:1гсоша, atis, П., l\!їєлосарно::'lШ; 
!\шелоса pl\O~a. 

Лусlоsсlег osis, is, f., і\lіЄЛОСl\лероз, 
снлероз СШІНного мозну; !\шело

снлероз, снлероз СПІШllОГО мозга. 

::\Iyelosis, is, f., мієлоз, хвороба 
Dнаслідон розрощення !\ІЇGЛОЇДНОЇ 
тнанини; l\1иелоз, болезнь вслед
СТШlе разращения !\ШСЛОІІДНОЙ 
тнани. 

)[усшспіпgосёlе, es, f" Dипадання 
речовшш спинного мозну та ЙОГО 
кістознорозтягнутих оболонон з 
хребетного каналу; вьшадение 
вещества спинного мозга 11 его 

Ішстознорастянутыlx оболочек ІІЗ 
ПОЗВОНОЧНОГО канала. 

Луепtегісus, і, ш. (plexus), нер-
вові сплетення, закладені в стінці 
кишок; неРВНЬІе сплетения, за

ложенныIe в стенне ЮІШОК. 

:Муі:1, ае, f., муха; муха. 
:;\lyiasis, lНyiosis, is, f., хвороба, 
. спрнчшіена муха:ШI; болезнь, вы�--

ванная мухами. 

3Iyl:1ceph а lus, ї, Ш., безголовий ви
родок 3 безформним тілом; без
ГОЛОВЬІЙ урод с бесформеШ-ІЬІМ 
телом. 

lНylollyoideus, а, uш, щелеповопід'я
"ЗИКОВlІїі; чеЛЮСТНОПОД1)Я3ЬІЧНЬІЙ. 

Луlорhагупgеus, :1, UШ, щелепноглот
КОВIІі1; чел"юстноглоточнwЙ. 

}Iyloptosis, is, f., опущення ІШіІШЬОЇ 
щелепи; опущеНlІе ШІжнеїl челю
сти. 

~Iyo- (в СКЛ. словах), м'ЛЗОІЗllЙ; 
мьlшечный •. 

Jfyoc:1rdiopathia, ае, [., міонардіо
патія, захворювання серцсІЗОГО 
м'яза; миокаРДІ10паТIІЯ, заболе
ваНІІе_ сердечной МЬІШЦЬІ. 

Луосагd і tis, t1dis, f., міuнарДІІТ, 
зап~леllНЛ серцевого ::'Іl'яза; !\шо
кардит, воспаление сегдечной 

МЬІШЦЬІ. 

МУОШІ\ 

}r. fibrosa s. il1terstiti~lis, S. scle"
rosa, фіБРОЗIlпfl l\IiOEapAIIT; фиб
РОЗНЬ\l1 l\llIOEapjJ;lIT. 

)J,осагUїнш, і, п., міОЕаР;J;(ій), сер
. цеВІІЇI м'яз; МlIOЕард(иЩ, сердеч
ная мыIца •. 

Луосlопіа, ае, f., )Jyocl(,llt1s і, ш., 
періОДІІчні норотні БЛIlСНЗВКО
подібні Елоні чні посіп ування; 
пеРПОДlIчесние Еоротние і\lОлние

образныIe l\ЛОНllчеСlше подерги

вания. 

:M"odeo'eneratio, опіs, і., міодегеН8" 
J I:J , 

рація, переродшення 1\1 яза; 
МІІодегенераЦIlЯ, перерождеНllе 

МЬШЩЬІ. 

И. cordis, переродження серцевого 

м' яза; перерожденпе сердечной 
і'ІІы�цьІ •. 

1Нуоdупіа, ае, і., м'язовий біль; 
l\IЬІшеЧI-ІаЯ боль, 

~Iyofibr(}llla, а tis, П., міофіброма ; 
миофиброма. 

l'tIy()gelosis, is, f., міогелоз, поява 
вузшшів і затвердінь при м'я~ 
ЗОDОМУ реЮ1атпзмі внаслідок утво
реНlIЯ гелю (застиглий колоїд); 
МJIогелоз, попвлеНІІе узелнов и 

уплотненпі1 при мыlечномl\1 рев

маТІІЗІ\lе вследствие образоваШlfI 
геля (застывийй коллоид). 

:\Iyogl'aphia, ас, f., міографія; ~шо· 
графия. 

іНуоgгарlliuш, і, п., міограф; ми
ограф. 

lНуоіdёша, 'atis, П., ідіопаТIlчні м'я
зові Сl,орочен~ш; пдиопатическпе 

l\LьJшечныle СОl\ращения. 

iНyoides s. lНyoideus, а, uш, по
діБНШ';'І до м'яза; нохожиїl на 
І\tЬ1ШЦУ. 

l\IyokYll1ia, ае, f., м'язова хвиля. 
своєрідне Сl\ОРО'lення м'язів; 
;'IЬJшечная волна, своеобразное 
сонращеНlIе МЬІШЦ. 

Луоlоgіа, ае, f., міологія, наука 
про муснули; МIIОЛОГИЯ,. науна 

о мускулах. 

l\Іуоluш, і, П., міоль, лінувальнш1 
засіб для 3:\lіцнення :\1 'яаів; "ШОЛЬ, 
леІ-\арственное средство для укреп

ления l\IЬІШЦ. . 
)Jуоша, 'atis, п., I\IЇo:\fa, :\t'ЯЗОDlІfi 
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опух; MIIO~Ia, l\IЬІшеЧllая опу-

холь. 

:31. аllgіошаtоsuш, . ::шгіО:\Іатозна l\li
O~\1a; аГIlIIО~Іато:зная ~IlIOMa. 

:Н. cyst І са, MiO~Ia, що належить до 
пухпря; l\ШОl\Іа, относящаяся І. 

ПУЗЬІРЮ. 

Л. illterstiti"alis, ПРОМЇfl\на l\tїoMa.; 
п РОl\It:жуточная МІІома. 

:31. laeyicellиl~гe, глаДI\Ом'язова мі
OJIa; гладІюl\IыIечнаяя :\ШОl\Іа. 

l)I". striocellul~re, міО:\Іа з rіоперчно-
смугастих м'ЯЗОВІІХ волонон; 
l\ШОі\Іа ИЗ поперечнополосаТЬІХ 

l\IыIечньІхx волокон . 
.lНУОllшlасіа, ае, і., міО.\Іаляцїп, роз

:\1'якшення м'язів; МlІО:\ІаЛЯЦИЯ, 
раЗ~lЯгченпе МЬІШЦ. 

Л. cordis, переродження серцевого 
1\1' яза; перерожденпе сердеЧНОlI 
МЬІШЦЬІ. 

;,\Іуоmесtошіа, ае,' f., l\tїОl\lентомія, 
ВІ1 різу вання міОl\Ш; Ml�O:\�el-\ТО\IИЯ, 
выIезьшаниеe МПОМЬІ. 

Луоmеtгаlis, е,. міО:\Іетральниїl; ми
О!\lетральнЬІЙ. 

Луоmёгі, огит, п.р1., м'язові сег
меНТІІ; мыIечIlьlеe сеГ:\1СНТЬІ. 

)Iyoll1ctrium, і, п. s. Tlll1ICamUscula
ris utcri, міО:\lетрііІ, мускульна 
оболонка матки; :\шоиетрий, мус
],ульная оболочка маТЮІ. 

:31 rошоtоmіа, ае, f., міО:\lОТО:\1ЇЯ, 
• роз різ)'вання l\lіо:\ш; ~ШО:-'lOТОl\1ИЯ, 
раз резьшанпе МlІОМЬІ. . 

Jlуораlшus, і, т., сіпання l\1'ЯЗll3; 
подергиванпе МЬІШЦ. . 

Луорагаlуsіs, is, і., illїопаралїч, l\1'Я
зовий параліч; l\шопаралич, МЬІ
шеЧНЬІЙ паралич. 

JIyopatllia, ае, f., і\lіопатія, первин
не або ідіопаТlІчне страждання 
l\1'язів; l\шопаТІІЯ, пеРВИЧІІое 
или ІІдпопаТІІчеСІ,ое страдание 

МЬІШЦ. _ 
Л. corc.lis, дпв. lНyocard:i tis. 
ЛуораtllJСUS, а, ШП, :\lіо~аТIІЧНШVI; 

МllопатическиЙ. 
}[уоріа, ае, і., міопія, КОРОТК9ЗО

рість; ШЮШIЯ, БЛІІЗОРУКОСТЬ. 
Луорlаst Іса, ае, f., міоплаСТlша; 

>,1110пластина. 

1)1 угїнgесtош iu, 

lНуорпs, а, llШ, 110РОТІ\ОЗОРИЙ; б.ТШ
зорукий. 

}lуоsагсопш, utis, п., "ііосарнома, 
м' ЯЗОDа са РІ\О:\Iа; l\Ш оса РІюма, 
мы1ечнаяя CapKOI\Ia. 

Луоsсlсгоsіs, is, f., J\lіОСlшероз, СЕле
РОЗ l\lУСІ\'у лі в; МlІоскдероз, СКЩЗ· 
роз МУСКУ лов. 

Муоsrпшп, і, П., міОЗIIН, білкова 
реЧОВIlна м'язів, мускульний бі
лон; ШІОЗIIН, беЛl-\овое всщество. 
МЬІШЦ, 1\IУСКУ ЛЬНЬІЙ белок. 

3Jyosis, iS, f., міоз, ЗІЗуження зі-. 
ниці: lШIOЗ, суженпе зрачка. 

ЛУОSІtіs, t"] (]is, f., J\ІЇОЗІІТ, запалення 
1\1' язів; 1\ШОЗІІТ, ВОСIl аление МЬІШЦ ... 

іН. ossif1 CilllS, сностеніння 1\1 'язів; 
сностенешrе МЬІШЦ. 

)1. pнrulellta, гнійне запалення м'я· 
зів; гНОІІНое DоспалеНІІС МЬІШЦ. 

1)1. гllсuшаtI са, 1\1 'язовшї: реВ;\fаТІІЗ~f'; 
J\Iыlечньll':'ІI реЮ1аТІІЗМ. 

}Iyospasia ішрнІSJvа, неРІЗове сіпання 
1\1' язів ЛВ ЦЯ, ТІІК; нервное подер
ГИІЗаНJIе !\1ЬІШЦ ЛІІца, ТІШ. 

l\IyospiisI11HS, і, т., судорога м'яза; 
судорога !\1ЬІШЦЬІ. 

Луоstllепіа, ае, f., міостенія; ШІ
остения. 

Луоt1СllS, п, llШ, 1\іїОТІ1ЧПШЇ; МИО
тичесюв1. 

Луоtоmіа, ае, f., :\1ЇОТО1\lія, перері
зувапня м'яза; l\ШОТОl\ШЯ, пере
резка l\IЬІШЦЬІ. 

}[уоtОШllS, і, Ш, міотом ; l\ШОТОМ. 
1)lyotonia, ас, і., міотонія, м'язове 

ШШРУFI.,СНШ1; l\ШОТОНІІЯ, I\Iыlечпоеe 

нап рЯі!,,,ен пе. 

М. acq піsіtа, Еоротночаспа виліковна 
:\Ііотоні чна реакція' й . спазми; 
нратковреl\lеннап нзлеЧІІмая мпо

ТОНl1чесная реагЩIlЯ и спаЗМЬІ. 

:\1. congcllItn, ПРllроджеllа форма 
!\ІЇотонії; І3рожденная фОР!\fа мио
тонни. 

Myotol1oclol1ia, ас, f., особлпва фор
ма illіОI';.10нії; осоGая форма МІІО
l\ЛОШШ. 

Мугіпgссtошіа, ае, f., . мірингенто
:\Іія, ВIlрізування всієї барабанної 
переТlIIIlШ або її частини; l\l��pllH-. 
геНТОМІІЯ, I1ССС'1неllе ~сей бара-



JIiringltis 

банноІ1 переПОНЮI илп ее ча
сти. 

}fyringltis, t1dis, f., мірингіт, запа
лення барабанної переТIІЮШ; 
мирингит, воспаленне барабаННО!1 
перепон ки. 

Иугіпgоtошіа, ае, f., i\lіРlJНГОТО~lія, 
прокол барабанної переТІІНКИ; 
l\fНРИНГОТОМIIЯ, прокол барабан
ной ПАрепонки. 

lІІугіпх, rlngis, f., барабанна пере
тинка; барабанная пеРЄllонка. 

l\Іугшесіаsіs, is, f., І10взання мура
шок, сверблячка; ползаНllе му
рашек, зуд. 

l\Iyrtifol'rris, е, міртовпдннй; r.шрто
ВИДПЬJЙ. 

l\Iysogynia, ае, f., патологічна огида 
до mінок; паТОЛОГl1чесное отвра
щснпе к жеНЩl1нам. 

l\Iysop:1edia, ае, f., патологіЧllа нена
ВИСТЬ дО ді Teїl; па ТОЛОГl1чесная 
ненависть к детям. 

l\IyscpllObia, ае, f., патологічншl 
страх заБРУДНИТІІСЯ при СТІІІ-,анні 
з ріЗНИl\1І1 речаl\Ш або особами; 
патологическип страх испачкаться 
при еоп риносновении с различ

ньrми предметами пли лицами. 

l\Iystax, acis, т., вус; ус. 
1tlytacisrnus, і, т., вимова звуна 1\1 

замість іНШІІХ зв)'нів; ВЬІгова
ривание звуна І\1 вместо других 

звуков. 

1tIуtlюшапіа, :1е, f., патологічна брех-
лиr.ість; паТОЛОГlIческая' лmlI-
вость. 

1tIytllOphobia, ае, f., боязнь бреХЛІІ
вого ствердження; боязнь лож

ного утверждения. 
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lНytiIotox І Пl1т, і, П., OTpYTlIlrI1 пто
маїн в деmшх' черепаШІ-\ах; ядо
вптьtЙ пто~taIlН в неНОТОРЬІХ ра

нушка~. 

JIytogeneticus, а, uш, мітогепетич
НПЇІ; МІІтогенеТlIчеСЮІЙ. 

l\IytO'sis, і8, f., r-Іітоз, непрямий, не
. ПрОСТlІЙ поділ; ІШІТОЗ, неп рямое~ 

неп ро_стое деленне. 

1Іухаdепitіs IзЬіаli~, хвороБЛlІве 
п рнпухання Ї~ інфільтрація нав
�-\олозалозистOl ТІ-іанини слизо

внх залоз губ; болезненное п ри
пухаНІІе и JIнфпльтрацпя ОІ\ОЛО
fІ~елезистой ТІ-іани СЛИ3IlСТЬІХ же
лез губ. 

l\Iухосl)ОПdГО'Ш:1, а tis, п. t мінсохон
дрома; МlІнсохондрома. 

l\Iухое(lёша, а 1is, П., мінседема, СЛІІ
ЗОВИЙ набрян; мнкседема, сли-
3ІІстьrй отен. 

~ІухоеdеmзtI CUS,:1, НШ s. lНyxoede
matO'SHS, :1, uш, r-1ЇІ-іседемаТ03НИЇl; 
МІІ І\седемаТОЗНЬІЙ. 

ЯухоНЬгО'mа, а tis, п., mi�-\софіброма ~ 
1\1 І1I\СОфl1 б рома. 

lНухО'rnа, а Hs, п., mi�-\со:на, опух за 
ТІJПОl\1 зароднової T�-іаНJIНИ; ми/{
сома, опухоль по типу заРОДЬІ

шеІ30Й ТІ~ани. 
lНухошаt O'SUS, а, НШ, r.lінсоматозниЙ. 

СЛИЗОВllЙ; I\шhсомат03ныl,. сли-
ЗИСТЬІЙ. 

l\Iyxomycetes, uш, т. рlиг., слизові 
ГрllБЮI; слнзIlстыle ГРIlбки. 

lНухоsагсоша, atis, П., MiKcocapHOMa~ 
слизова саркома; минсоса!-'нома. 

СЛIIЗIlстая саркома. 

MyxoY:1riatio, O'nis, {. , міксоваріація; 
r.Шl\соваРlІаЦІІЯ. 

N 
Naevu8, ї, т., родимка; РОДП!\10е 

пятно. 

Nana, ае, [., карлпця; карлица. 
.Nanismu~, і, т., малорослість, кар

ЛИНО[JlСТЬ; малорослость, наРЛІІ
новость. 

Nanocepl1alia, ае, [.. на рлшюва го
лова; каРЛИНОІ3ая голова. 

Nanodes, і8, ма."!юрослиЙ; малорос
ЛЬІЙ. 

Nan~melia, ае, [., неДОРОЗВІІТОК чле
НІВ; недораЗВИТlJе членов. 

Nапоsошіа, ае, [., �-\аРЛШЮВI1Й зrіСТt 
неДОР03ІШТОІі тіла (п ри рахіті); 
Н'аРЛІШОІЗЬІЙ рост, недораЗDI1'Іие 
тела (при рахите). 



Nаппs 263 Nаtпга 

Nanus, а, uш, наРЛШЮDИЙ; нарли
КОВЬJЙ. 

Nar1tls,), Ш., нарлин' нарлин. 
Naplltalillum, і, П., Н~фтаЛіН; наф

талин. 

NарhtоlШll, П., нафтол; нафтол. 
Narcolep~ia, ае, !., lIаРl\ол~псія, 

сплячка; нарн:олепсин, спнчка. 

Narcologia, ае, С., наука про Hap~ 
коз; науна о наркозе. 

Narc::HU:1.nia, ае, [., нарноманія, Ha~ 
ХlIЛ до постійного користування 
наркотични:\ш засобами; нарно
маНІІЯ, lйНЛОННОСl'Ь l\ ПQCтоян

НО:\ІУ ПОЛЬ30ІЗаlШЮ нарнотически

ми среДСТ.JaМИ. 

NаГСОЗіS,. із, і., наркоз, усипляння, 
О~"lУ:Ul;ШН; нарноз, УСЬІпление, 

ОГЛУШJНlІе. 

Narcoticus, а; ит, нарнотичний, бо
лезаспонійливий, усипний; нарко
тический, болеутолшощий, усЬІ
питеЛЬНЬІЙ. 

Narcotlca, огит, п. рІ. (гешсdіа), 
наркотики; нарнотини. 

Narcutismus, і, ш., 8лоююшання 
наРКОТІІЧНШ\Ш засобами; SЛОУllО
требление наркотичесними СIJед
стваr.ш. 

Naris, is, і., ніздря; ноздря. 
Nartlleca, ае, С. s. Narthecium, і, П., 

1) норобна або банна длн мазей, 
2) шина, лубон; 1) норобна или 
банка длн мазей, 2) шина, ЛУ~ 
бон. 

Nas~lis, е, НОСОВИЙ; носовой. 
Nascens, elltis, народшуваllИЙ; рож

дающиЙся. 
Nascentia, ае, !., народження; рош

денне. 

Nasion, і, П., місце перехрестя 
sпtuга l1asofront ;1lis 8 сереДШі~ 
ною площиною; место переl\реста 

sutura паsоfгопtПіs с срединной 
плосностью. 

Nasociliaris, е, І10совійковий; носо
реСНИЧНЬІЙ. 

Nasofruntalis, е, носолобовий; посо
лоБНЬІЙ. 

Nasolablalis, е, носогубннй; НОСО
губной. 

Nasolacrim alis, е, носослізнпй; носо
слеаНЬІЙ. 

Nasomaxillaгis, е, носоще:ІЄПНПЙ; 
НОСО'Н:~ЛЮСТНЬІЙ 

N .'" . 
asOp~tHltllНIs, а, Шl1, носопіднебін-
НІІИ; 1І0сонеБны� •. 

Nasop~Iaryngclls, а, ШU, носоглотко-
вии; НОСОГЛОТО'lНЬіЙ. 

Nasll~, і, ш., ніс; НОС. 
Na~o _сагепа, безноспй; БСЗПОСЬІЙ. 
~atalitas, tatis, і., народжуваність; 

рождаемость. 

Natans, antis, плавальнИlЇ; плаDа~ 
теЛЬНЬІЙ ... 

Natiformis, е, сідшщеподібний; яго-
дицеОбразньІЙ. 

Natis, is, f., сіДНІІЦЯ; ягодица. 
Nates!. інш, f. [;1., сідниці; ЯГОДІЩЬІ. 
NativHas, atis, f., народжуваність; 

рождаемость. . 
Natlvus, а, uш, спадновий; наслед

СТІЗеННЬІЙ. 
Natrium, _і, п.) наТJlій; натрпЙ. 
N. агsспіс f спт, наТI ій-арсенат; МЬІ .. 

ШЬЯН~ЕЗонатриевая соль. 

N, Ьепzоtсшп, haTJ-іІ1-бензоат; бен
З.ОЙНОЮІСЛЬІЙ наТfJИЙ. 

N. ЬilЮГісum, ДІЗОБОРНПЙ натрій; 
днуБОРНЬІЙ натриЙ. 

N. ЬіsulfПГ1 сит, натрі й-бісульфат; 
бисульфат натрин. 

N. ЬгошаtllШ, hatpi�1-БРО1\1ід; броми
СТЬІЙ н_зтриЙ. 

N. сагЬоп і сНІП, натгій-иарбонат; уг
леНИСЛJ,IЙ наТГI1Й. 

N. catlst 1 сІОН, ЇДИШІ натрій; еднш1 
натриЙ. 

N. сlllог~tпm, натгїJЇ-ХЛОРПД, ИУХОН
на сіль; ХЛОРІІСТЬІЙ наТIJИЙ. по~ 
Da ренная соль. 

N. kakodyl і сuш, нанодиловонатгієва 
сіль; наИОДIІЛОllОllаТJJиевзя соль. 

N. пitгоsuш, аЗОТІJСТОЮJСЛИЙ нач-,іЙ; 
азотистонlІслы�й натриЙ. 

N. sаliсу11сuш, натрій-саліцплат; са
ЛИЦИЛОПЬІІ1 натриЙ. 

N. sulfurl сuш, lІатrjй-сульфід; сер
НОИИСЛЬІЙ натриЙ. 

N. sпlfurоsum, н~чій-гідросульфід: 
сернистонислыІ1 натриЙ. 

NаtГОllаtпs, а, ит, натронний; нат· 
ронныl •. 

Natura, ае, С., натура, природа; 
натура, природа. 
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,Nаtпгаlis, е, натураЛЬІІІІt1; прпрод
НІІЙ:~ натуралыlIй,' прп родныl •. 

Nаtшаlitсг, натура.'1ЬНО, прпродно; 
натурально, еСТССТВСІШО. 

Nаtпs, а, 11111, нароДжсний; рож
ДGННЬІЙ. 

Natus тогtпus, МСРТDонародіКСННЙ; 
меРТВОРОШДСННЬІЙ. 

.Nапраtl1Їа, ае, f., морсьна хвороба; 
, I\lОрсная болсзнь. 
Naust>a, ае, f., нудота, I\юрсы�аa хво

роба; тошнота, морскал болезнь. 
Nапsсоsus, а, пm, ну;t;отнш1; ТОШIlО

ТВОРНЬІЙ, ТОШНОТНЬІЙ. 
Nапsеоsа, огиm, л. рІ., нудотні за

соба: ТОШНОТВОРНЬІС срсдства. 
Navicularis, е, човноподіБНШVI; лаДLе

вІІдны� •. 
Ncnrtllrosis, is, f., УТIJорення нового 

суглоба; Образованпс нового CY~ 
става. 

NebHln,'ae, і., 1) туман, 2) легке по
!\lутніІІНЯ рогішш, 3) тонка 06-
л;тна; 1) туман, 2) ЛСГl\ое помут~ 
неllне РОГОВJЩЬІ, 3) тонкая об
латка. 

Nebulos\lS, п, нт, ТУl\ШННИЙ; ТУ
манныl •. 

Nесеssагіпs, 
т}'іБНIІЙ; 

NecessItns~ 
потреба; 
ность. 

3, шп, необхідний, ПО'" 
І1соБХОДI1МЬІЙ, нужlIы •. 
ta:tis, f., необхідність, 
нсобходимость, потреб-

Nccrobiosis, is, f" шшробіоз, про
цес повільного IJl\1нрання нліти
НИ або ткаНІІНИ; НСІ,робиоз, про
цесс мсдленного Уllшрання ЮlеТЮІ 
или тнани. 

Nссгоdсгшїа, пе, і., НGІ\родермія, 
запалення Іш,іри з ЇЇ змертпіННЯl\fі 
ненродеР:ЩІЯ, ПОСП()..'1СlIllе НОіКИ с 

се O~1CpTBCHIIeM. 

Necronephrosis, is, f., IІGкронефроз; 
lІекронефроз. 

N'есгорJш!Sіsпшs, і, т., IІСI\рофагізм, 
ПО;ІшраНIІЛ трупїп; llснрофаГIlЗМ j 
ПОіюrраНIІС трупоп. 

NссгорllШа, ne, f., ПClтологіЧIIИlї ста
" тсп"й ПОТЛГ дО трупів; пато.'ІОГИ~ 
. чес!{ос ПО:IОIJОС ПЛС'JСlше І\ трупам, 

Nccl'opsia, ае, [. S. N'ccroSCOpїft, ае, f., 
о г::mд , ,РОЗТНН трупа; ОС;\ІОТ.Р, 
B~I\pI)lTI1C трупа: 

Nccros (гр.), 1ІІертпm
V

І; ~lepTBыІ •. 
Necrosls, is, і., НСІ{РОЗ, 3.\lсртвіНIІЯ; 

нещJOЗ, о.\юртвение. 

Nесгоsрегшіа, ае, f., І1СІ\роспермія:, 
ПН;1.ілеНІІЯ сім'я З lIlСРТПІІl\Ш спер-
1ІІатозоїдаІ\fИ; ненроспеРі\ШЯ, выlе-
:ICНlIe ССІ\lеШI, содеРj.кащего ТО.:тІЬНО 

lIlcPIBble спеР.\lаТОЗОПДЬІ. 

Necroticus, 3, шп, некротичний, 
з.\!сртвіmп1; неЕротичссюtй, O~lepT
веЛЬІЙ. . 

Nссгоtошіз, ае, і., ВІІдалешІЯ 3.\Іерт
пілої частинп; УД:lЛСНІlе омерт-
вевшей части. _ 

Necrotoxl сов, і, п. s. Necrotoxt сиll1, 
і, П., трупна отрута; ТРУПНЬІЙ яд. 

Negatio, ollis, f., заперечення; OTPH~ 
цаНІІе. 

Nсgаtiуїsшus, і, m., негаТlшіЗ.\I, за
переЧЛІІвість, осоБЛIIПО прп де
ЯЮП ПСllхіЧН!IХ хворобах; не
гатипнз.\!, CTpelltJICIllle І, отрпца

ПІІІО, особенно п ри не ІЮТОРЬІХ ДJ'-
шє'н!Iыx болезнях. ' 

Negat IYUS, 3, ПШ, негатишшіі:, запе-. 
речний, віД'ЄМIlПЙ; llегаТІІВНЬПl, 
ОТРІІцатеЛЬНЬІЙ. 

Negli.!5entia, ае, і., недбалість; не
б р ()іtш ость. 

NegIJgo, Іехі, сtпш, '('ге, запуснати, 
не звертати уваги; запускать, НС 

обращать ВНlПШНІІЯ. 
Nеgоtiuш, і, n., справа, діло, за

НЯТТЯ; дело, занятпе. 

Neiser'Їa gологгllOеае, диплокок Ней-
сера; ДІШЛОНОІШ ПеЙсера. . 

NешаtОtlеs, шп, f., неllШ'ГОДИ, нруглі 
ГЛlIСТИ; немаТОДЬІ, КРУГЛЬЮ гли
СТЬІ. ., 

Nешаtо(І)dсs, is, JШ'Г1,ОllO;~іБНIІЙ; 
НlІтеПИДНЬJЙ . 

.N'еосуtl1асшїз, ае, і., наявність у 
І'рові 1І0ВОУТВО РСНllХ нліТІІН; на
ЛlIчпе в НРОВlI llопообразопаннЬІХ 
клетон. 

Neofol'matio, OI1ЇS, {., нопотвір, НО; 
ВОутвоrеНІІЯ; lIОІЗооGраоование. 

Neogala, gnlnctis, Л., перше l\IОЛОНQ 
після родів; первое 1\IОЛОІЮ после 
родов., 

l\'cogl'llI~nlogja, ае, і., учення про 
JIопона РО;::І.жени](; у ЧСІІ не о нопо~ 
ІЮїfi;у;еННЬІХ. . 
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Ncogellcs s. NеопіНпs, а. Шll І-ІОВО
т народж~нИі1; новороmдеНН~ІЙ. 
~сошеmЬгаГllа, ае, f.~ песправжня 
т пере:ІІнка і лож на я перопонка. 

i'lео~аllШlll, І, п., вїддїJl Белшшх 
ПІвкуль мозку пізнішого похо
дж~ння; отдел больших полуша
РИИ мозга более позднего происхо
ждения. 

N"еораtl1Їа, ае, f., нова хвороба; но
вая болезнь. 

~eopllїIia, ае, f., патологічна лю
бов ДО новин; патологическая 

любовь l~ новшествам. 
,N'eOl)110bia, ~\e, f., патологічна бо

язнь новин; пато::югичесная бо
язнь новшеств. 

.NeOl)lasia, ае, f., неоплазія, ново
утворення тканини; неоп.ТJ.aЗНЯ, 

ІІовообразование ТІШНВ. 
Ncoplasma, З:tіs, п., НОВОТІ3Їр; ново

образование. 
N. іпtеstіПОГПlll, опух НIlШОН; опу

холь кишок. 

NeoplastI CtlS, а, ІОН, неопластичннй, 
НОІ30утворениR; неопластнчесний, 
НОВООбразоваННЬІЙ. 

N ('osalvarsan S. N oyarsenol, неосаль
варсан, НОІ3арсенол; неосальвар

сан, новарсенол. 

Neostoll1ia, ае, f., операція УТІ30-
рення нового отвору або сполу
чення; операция образоІ33НИЯ но
І30ГО отвеРСТIIЯ или соустья. 

~eostriatHffi, і, п., частина С1\lуга
с.того тіла; часть полосатого ТЕша. 

Neotenia, ае, f., зупинна розвитку 
органів або влаСТl1востей; оста
новка разІ3ИТИЯ органов пли 

свойств. 
Nеоt1шlапшs, і, т., філогенетично 

пізніша латеральна ніркова ча
стина зорового горба; филоге
нетичеСЮI более поздняя лат~
ральная корновая часть зрнтель-

ного _бугра. 
Nерlшпtiса, огшn, п. рІ. (гешеdіа), 

JJllТІ3ерсзні засобll; ОТРСЗІmЯЮЩIJС 

средства. 
N'ep}leliull1, і, п., X~1apEa з СЛIlЗУ 

спітелію і солей в заСТОЯlIШ сечі; 
облаЧI\О из СЛIlЗll ЗПIlтеЛІ1Я JI 

солей u :JастоЯВШС(IСЯ. 1\юче. , 

~t'ptH~lopsia ~:yrat( огі)а, істерична 
з?рова гашоцінація, .'1eГl\e ПО1\IУТ
НШІІЯ (ТРІаН) перс,); ОЧIІ;\lа; истс
lJНJICCEaп з рllте.'1ыlаяя га.'J.nIОЦJIна

ЦlIп, легкое 110:\I.Утненпе (туман) 
перед глазами. 

~ерl1гі.ll)аешогг]шgіа, ае, f., НIlР
ЕОІ33 кровотеча; почечное ЕРОІ30-

течение. 

N'epllralgia, ае, f., IІl1рІЮВНЙ біль; 
почечная боль. 

Nepl1rcctoll1ia, ае, і., нефрентомія, 
І3l1різуваНІІЯ ШlрІШ; ІІефреКТО.\IIlЯ, 
выIезьшаниеe почин. 

~ерl1гіsш.пs, і, Ш., загаЛЬШІЙ розлад 
оргаНlЗ~lУ на грунті захворюван
ня НІІрОН; общее раССТРО(lСТВО 
оргаНlІЗ~lа на 1I0ЧІ3е заболевания 
почек. 

~epl1fltis, t1<lis, f., нефРІІТ, запален
ня l:IIIPOl\; нефрlІТ, воспаление 

почен. 

N'ерl1гuсарsпlесtОll1іа, ае, f., внрі
ЗУІ3ЮШЯ ШІІШОВ-ОЇ капс,)' лп; І1ссече
ние почечной наПСУЛЬІ. 

Ncpllrocёle, es, f., нефроцеле, грижа, 
прп якій ГРIШ';ОВIlЙ мішои містить 
НІІ}ЖУ; нефроцеле, грыlа,, при 
ноторой ГРЬІжевоR 1І1ешои содер

жит почку. 

Nepllrocirrhosis, is, f., нсфроцироз; 
нефроцироз. 

N'epl1rocystosis, is, f., нЄ'фроцистоз, 
УТІ30рення Il��P�-,ОВIІХ ніст; неф
РОЦІІСТОЗ, обраЗОІ3аЮІе почечныlx 

кист. 

Nepllroge nes, is, нефрогенний, Вllхід
ІНІй з НlIРl\И; нефРОГСННЬІЙ, ІІСХО
ДЯЩIIЙ ИЗ почки. 

Nерl1гоl13ешоггаgіа, ае, f., нефроге
і\10рагія, llПРl\ОІ3а нровотеча; неф
роге1\lОраГIIЯ, почечное КРОІ30те

ченпе. 

~epllrollydrosis, is, і., нсфрогідроз, 
Bo;.t;fIHHa НIlрЕІІ; НСфРОГl1ДРОЗ, во
ДЯНІй ПОЧНlI. 

Nl'l)llrolitll, Ilсфроліт, llIlPl\OBIIЇI Ka~ 
:\Іінець; нефРОЛІІТ, почечны�І ка
мень. 

N<'plll·olitllїu.siS, is, f., нефролітіаз', 
Нllркові l\ЮlЄlIі; llефрОЛl1Тllаз, по· 

. чсчнью, І,амни. 



NcphroIitllOtomia 

Nepl1rolitl1otomia, ае, [., ВІІдалення 
І1ИРНОВIlХ Ha~liHцiB; почсчное нам
несе'lение, 

Ncpllrolysis, is, f., 1) оператшзне ви
ділення НIlfЖН із пеРlшеФРИТІІЧ
НІІХ зрощень, 2) розпад НИРІИВОЇ 
тнаНИНIІ; 1) оператнвное ВЬІДеле
ние почии ІІЗ перинефРНТIIЧССНlfХ 
сращеНIIЙ, 2) распад почечной 
тиани. 

NеР!lгоша, ?itis, п., нефрома, опух 
І ІІІ рни; нефрома, опухоль почни. 

Nepllromegalia, ае, f., ненормальне 
зuільшеlllШ нирон; неНОРl\шльное 
увеЛllчение почен. 

Nepllroneus, і, т., опух нарии; опу
холь почии. 

NepllrOlleuro:sis, is, f., нефроневроз; 
неФроневроз. 

NepllropatIlia, ае, f., нефропатія; неф
ропатия. 

NсрІlгпрехіа, ае, [., неФРОПСІ,сія, 
фіксація, пришипаюfЯ блукаючої 
НІ! рии; нефропеl\Сl1Я, фннсация, 
n РlІшиваНJ1е Gлуждающей почки. 

NephropIltllJsis, is, {., тубернульоа 
НЩJJ{И; тубернулеа почни. 

NсрJІГСР!lуша, а tis, п., опух нирон; 
опухоль почеи. 

Nepllroptosis, is, f., нефроптоа, опу
щення НllрНИ; нефРОІІТОЗ, опуще
вие почии. 

Nepllropyelltis, Idis, f., нефропієліт, 
запаленнл ни рково ї r.ШСНIІ; нефро
ПИСШІТ, поспаление почечной ло

ханки. 

Ncp!lrnpyosis, is, f., нефропіоз, на
гноєння нирок; нефропиоз, нагно
енпе почек. 

N epllrorrllagia, ае, [., нефрорагія, 
кровотеча з нирни; нефрорагия, 
нровотечеНllе ІІЗ почни. 

Nерllгuггlшрllіа, ае, f., нефрорафія, 
зашивання НIlРКИ; нефрорафия, 
заllшваНІІе почки. 

N epllros (гр.). нн рка; почка. 
Nepllrosclerosis, is, f., нефросклероз; 

нефроснлероз. 
Nephrosis, is, [., нефроз, хвороба 

нирок 3 переродженням епітелію 
понручеНIІХ сечооих канальців. 

нефроз, болезнь почек с пере: 
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рожденпем зпптеЛШІ ИЗDlIТЬІХ ~IO

чепы�x нанtlльцев. 

Nepl1rosol1ep11fltis, tI(!is, [., нефро
зонефрит; нефрозонефрит. 

Nерllгоstошіа, ае, f.. нанладанпя 
НПРІ{ОВОЇ фіСТУЛИ для відведення 
сечі; наЛQil-\еІше почечного свища 

для отведеюІЯ мочи. 

Nepl1rotomia, ае, f., нефротОМія, 
оперативний розріз нирки; неф
РОТОlllія, операТІlВное рассечение 
почки. 

Nерllгоtурlшs, і, т., нефротиф, че
ревний ТІІф з перева;-юшм ура
жеННЯllI ШlрОН; нефротиф, брюq.IНОЙ 
тиф сп ренмущестпенным пораже
нием почек. 

NepIlr(ll)ydrosis, is, {., нефргідроз, 
водянна нирки; нефргидроз, во
дянка ПОЧЮI. 

NеГVJпа, огшп, п. pl. (remedia), 
засоби, що діють на нервову 
систему; средства, действующие 
на Jlервную систему. 

Nervositas, atis, П., нервозність, 
нервовість; нероность, нервоз-
ность. 

Nervosus, а, uш, нервозний, нер
повий; неРВОЗНЬІІl, неРВНЬІЙ. 

Nervus, і, т., неро; нерв. 
N. abd псспs, відпіiJ;НИЙ не рв; отво

дящий Hep~. 
N. accessori us s. recurrens 'Yillisii, 

Уіллісів додаТlЮВИЇ! нерв; ~'ил
ЛИСОВ_ добаВОЧНЬІЙ нерв. 

N. асиБtїСПБ, слуховий нерв; слу
хоnой нерв. 

N. Ьuсс!паtогіus, щічний нерв; щеч
НЬІЙ нерв. 

N. сапdаtus, хвостатий нерв; хво
стаТЬJЙ нерв. 

N. depressor, нерв, що знижує кров'я
ний Тl1СИ; нерв, понижающий кро
вяное давление. 

N. faciJlis, лицевий нерв; лицевой 
нерв. 

N. geni tоfетогіПіs, статевостегновий 
нерв; половобедреННЬ1l1 нерв. 

N. glоssорlшгупgепs, язиковоглот-
НОВПЙ нерв; R3ЬШОВОNlОТОЧНЬІЙ 
нерв. 

N. Ilypoglossus, під'язиновий нерв; 
под'ьязьІчныitt нерв. 
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N. 'Incobsoni, Янобсонів нерв; Яноб
СОІЮВ нерв. 

N. il1terc()stїilis, міжреберний нерв; 
межребернь:й нерв. 

N. il1tcrmeciius 'Vrisbergi а. Portio 
intel'media, проміаший нерв Вріс· 
берга або проміН\на порuія; про
меЖУТОЧНЬІЙ нерв Врисберга ИЛИ 
проме'!5УТОЧПШl порuия. 

N. ischiad ї сив, сідничний нерв; седа
ЛИЩНЬІЙ нерА. 

N. iugularis, яреr.ІНІ'ІЙ нерв; ярем
НЬJЙ нерв. 

N. larYl1geus, гортанний нерв; гор
ТЗ:ВНЬ1]1 нерв. 

N. masticat()rius, жувальний нерв; 
жеRатеЛЬНЬІЙ нерв. 

N. шusсulоспtаllеиs s. perfr,ral1s Cas
se/'Ї, м'ЯЗОRошнірний нерв або 
прориваючий нерв Нассера ; 1\ІЬІ

.' шеЧНОНОНШЬІЙ нерв или пробода
ЮІЦИЙ lIep~ Нассерп. 

N. nasr.palatinus Scarp~e, носопід
небінний нерв Сна[Jпа, ОДl!а 3 
гілон ganglion sрllСПf)раlаtіппш, 
другої гіЛЮІ трійчастого нерва; 
носонебнь;й нерв Снарпа, одt\а из 
ветвей gапgliоп sрl1епораlаtіпuш, 
второй ветви тrюйни'lНОГО нерва. 

N. оЬtuгаtогіпs, заІ\lІН\rlЛЬНИЙ нерв; 
3G.пиратеЛЬНЬІЙ нерв. 

N. oculomotori BS, оно руховий нерв; 
глаЗОДБигатеЛЬНЬІЙ нерв. 

N. оlfасtогіпs, нюховий нерв; обо
нятеЛЬНЬІ~ нерв. 

N. орhthаlш і cus, ОЧНІІЙ нерв; глаз
ной_ нерв. 

N. optїcus, зоровий нерв; зритеЛЬНЬІІЇ 
нерв. 

N. perf' гапв Casseri s. шпsсulоспtа
пепs див. N. шusсulосutапеus. 

N. petrosus sнрегfiсііПіs шаіог, шіпог, 
nеЛИНIІЙ, малий поверхневий ка,\I'я
НИСТИЙ нерв; большой, мальrй по
BepXH~CTHЬBЇ НG.менисп.ІЙ нерв. 

N. phrenicns, діафрагмальнпй нерв; 
диафрагl\1альныІ1 нерв. 

N. ГССllггеП8, поворотний нерв; воз
вратны�й нерв. 

N. sарhё nus, гілна стегновогО нерва; 
ветвь бел:ренного нерва. 

N. sушраthіснs, симпатичний нерв; 
симпатичесний нерв. 

Ncurїїxis 

N. tl'igem r ПВ8, трі lrЧG.стиl1: нерв; 
ТРОЙНИЧllЬ1Й нерв. 

N. trocllle а ris, БЛОНОВlIЙ: нерв; б.1"1О
НОВЬІЙ нерв. 

N. vаgпs, БЛУІ'ШЮЧІІїІ нерв; блуж
ДйЮШllіі нерв. 

N. Уіиіапив, Відіїв нерв; БидиЕ'В 
нерв; 

Nervi alveolarcs, альвеолярні, но
мі рнові нерви; альвеолярныI,t яче:..' 
ечны�'. неРВЬІ. 

N. anococcJgci, відхіДНIІНОВОНУПРИ
нові нерви; заднепроходнонопчи
ковьте неРВЬІ. 

N. cardї:i сі, серцеві нерви; сердеч
І1ы1e _неРВЬІ. 

N. сагоИсі, сонні нерви; сонныIe 
неРВЬІ. 

N. caroticotyrnpanI сі, СОIlIlобарабан
ні нерви; соннобарабанны1e неРВЬІ. 

N. cercb6Їles, чеРСПІІО!\10зкові нерви; 
череПНО:\IОЗГОВЬJе неРВЬІ. 

N. cutanei, шнірні нерви; НОЖНЬІЄ" 
неРВЬІ. 

N. spinAles, СПИННОl\lО3НОВЇ нерви; 
СШТННОМО_ЗГОВЬІе неРВЬІ. 

N. sрlапсlшїсі пшіог, шіпог, вели
:Н'ш1, l\t:1ЛИЇl НУТ} яні. черевні нер
пи; БОЛЬШОI1, l\таЛЬJЙ внутренно
стнь!е, чревнь:е неРВЬІ, 

N. Оl0гас а les, грудні нерви; груд
НЬІе неРВЬІ. 

Nestiatгia s. Nestitllcrapia, ае, f't
-лінування ГОЛОДО;\І; Jlечеюrе го

лодом. 

Ncs1is, is f., 1) порожня пишна; 2) го
лод; 1) тощая Ішшна, 2) ГОЛОД. 

Nсшаlgіа, ае, f., невралгія, нер
воний біль; невралгня, нервная. 

боль. 
Nешаlg1сus, а, пш, llевралгіllНИЙ; 

н ев раЛГI1 чесни й. 
:r\еш<"іlis, е, невr::аЛЬНl1і1; невраЛЬНЬІЙ_ 
~eurastllcnia, ае, f., неврастенія .. 

нервова слабість; неВlJастеНИЯt-
нервная_ слабость. . 

Nешаstlнш 1 cus, а, иlll, неврастеНlЧ

ний; неВf,астеничссниЙ. 
Nепгахіs, і8, f., нервові центри, 

ГОЛОВНПЙ T<.l СШlI-Ш ш1 !\ІОЗОН, осьо
ВИЙ циліндр; вервныIe цеНТРЬІ, 

головной 11 СШІНноіі моаг, oceBofi 
цилиндр. 
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Хсшссtошіа, ае, І., 
вщ,їзування нерва; 
IІССО'lЄНllе нерва. 

нев реІ,ТО:'lЙЯ, 
ІІепреНТО:\1ІІЯ, 

l\"cнrexaeresis, is, (., ІІоврен:зорез, 
вш"'ручування, ВІІтягання нерва; 

нсвrекзерсз, DьшручипаНІІе, ПЬІ

тяшение нерва. 

~спrіІстта, а tis, п., неВРИJIе~1а, обо
лонна нервового волокна; невrи

ЛО:lша, оболо~ша перIЗlЮГО волон
на. 

Neurin, і, п., неїІрІІН; неIUlРИН. 
Neuril1sarcocleisis, is, f., обшивання 

нсрва 1\1 'язовими клаптями для 
охорони від тисну; обшиванпе 
нерва l\IЬІшеtIliЬІl\!И ЛОСНУТЮЩ дЛЯ 

ПР~ДОХР9-неIIПЯ от давления. 

l\'cпr itis, tidis, f., неврит, запалення 
нерва; неврит, воспаленне HCP~ 

ва. 

N. opt J сі\ запалення зорового нер
ва; восп ao'leНlIe :3 рllтелыІгоo не р

ва. 

Nепгоыlsti,' "огпш, т. рІ., невро-
бласти, ектодермальні КЛІТИ-
нп; неВРОб:JaСТЬІ, знтодермальньІС 
нлетни. 

Nепгоыlstоша,' atis, п., неВР06ласто
ма, ОПУХ нерва; невроблаСТО1\Іа, 
опухоль нерва. 

NсШ'оdеаlgіа, ае, f., біль У сітнів
ці; боль В сетчатне .. 

l\'cнrodcrmatoses, іит, f. рІ., невро
дермаТОЗJl, шнірні ВІІСИПЮІ нер
вового харантеру; невродермато

зыl' EO'hHb1e СЬШИ нерв ного ха - . 
рантер<!: _ 

Nспгоdсгшіtіs, idis, f., нсвродерміт, 
невропаТІІчне запалення шкіrи; 

невродеР:ШІТ, невропаТlIчесное вос

паление коти. 

~спгОdеs. is, f., ciT�-\івна; сетчатна. 
~еtlгоdупіа, ае, f., хвороба нерва; 

болезвь нерва. 
~е\lгоdуsрерsіз illtestinJlis, ЮІШНО-

ва нев РОДIlСlIспсія; ЮlшеЧlІая 
НС'ІЗ РОДI!спепсия. 

.:\'curoribr~ma, а tiS,.n., певрофібро~[а, 
HOBOTI3lP унасmд.он розрощеНН8 

СПОЛУЧНОТІ-\аIlШIIШХ Ч:1СТIШ нерва; 

неп рофи б РО:\lа, 1101:1006 Р<1зован lІе 
JJследствне разраСТСl.НlІЯ соедшш

тельнотнаНПЬІХ частей нерва. 

N'спгоfiЬгошаtоsіs, is, f., невр6фі, 
БРО:\I<lТ03; ІІспрофнБІjо~[атоз. 

NсшоfilJr'оsагсошаtоsіs, is, f., lIевро~ 
ФїбросаРI\О;:\lатоз; неВРОфllбросар· 
1-\0:\1а1'03. 

Nепгоgспнs, 3, Шl1, неВРОГОННИfI; 
непrогеННЬІ1Ї. 

Neнroglia, ае, і., невроглія, ОСНОВ
на РОЧОВJIна МОЗІ-\)', нервова снлею

юча реЧОВlІна, опорна тнанина 

цеНТР<lЛЬНОЇ нервової СІІстеми; 
неВРОГ"lІІЯ, ОСНОВІІое вещество мо

зга, нервное снлепвающое веще

СТВО, опорная ткань центральной 
нсрююй СІІстеМЬІ. 

NСllгоgliоша, atis, п., опух опорної 
тнаНlIIШ нервової системи; опу
ХО.тІЬ ОПОРНОІUІ 'Г!\аШІ нерв ной сп
стеМЬІ. 

Nснrоllпюрl1 у sis, is, f., неврогіпо
фіз ; неВРОГIIПОфИЗ. 

l\'спrоkіпёsіs, is, f., ЮІЇШІ В речовині 
нерва після !їого розтягнення; 
І1Зі\lененип в веществе нерва после 

его растяжения. 

Nсшоliрошаt.Оsіs doIorosa, невелині 
болючі ліПОШІ 3 ВРОСJ1ю.1И нер
ВОВІІ!\Ш ВОЛОЮІаlШІ; небольшие 

болезнеННЬІе ЛJІПОМЬІ с вросшими 
нерВНЬІМIІ волоннами. 

J\'сшоlоgіа, ае, f., неврологія, науна 
про нерви; неврология, наука о 

нервах. 

Nспгоlоg, невролог; невролог. 
Neurolucs, is, f., невролюес; невро

люзс. 

Neнrolysis, is, f., ВП{С\lаІШЯ нерва з 
оточуючих його тнаНIІН; ВЬІСВО-

60ждение нерва пз онр)'жающих 
его тканей .. 

:\"cнroтa, а tis, 11., неПРО~1а, опух 
за типом нервової тнаншlИ; нев
РО:\lа, опухоль по типу нервной 
тнани. 

N. і"рнгінш, несправжній опух без 
нервової ТІ';;:НШНІІ; ЛОі-І-\ная опу
XOJIb без lIepBlIolї тнани . 

Nснгошегіа, ае, f., ссгмеllтне роз
членування нервової системи; 
ССГ\IСlіТlIое расчлснеlIпе нерв ной 
СlIстеМЬІ. 

:\"спrошіlllёsіs, is, [., СlIмулювання 
orгаIlіЧНIІХ захворюавнь невроза-
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!lШ; СІІ.ЧУ ЛIlропание оргаНlIчеСНIІХ 

заболеВ~НllЙ !-Іепроза;-,ш. 
NеШ'Оll1уоsitіs, tjdis, (., НЄШРО:\lіОЗIІТ; 

неПРОi\tIlОЗПТ. 

NеШ'ОIl, опіs, П., неіlрон, «нервопа 
QДШШЦЯ», нервова (гангnіозна) 
нліТІІна з її деНДРllта;\ш ЇІ неврп
та;>.ш; нейрон, «нерпнал: еДІшица)), 

нервная (гаНГЛlIозная) нлетна С 
ее дендритаІ\Ш ІІ неПРIlтаМlІ. 

Nеurопаl, невронал; невронал. 
NеПГОlJaгаlуsіs, is, і., параліч нерпа, 

параліч нервопого походження; 
параЛIlЧ нерва, параЛІІЧ неРВIlО

го проис~ождения. 

Neuroparalyticus, а, ПЮ, невропара
лі ТIlЧШІЙ; неп ропа раЛИТІІчесниЙ. 

Neuropatllia, ае, і., llепропатія, за
гальна слабість центральної нер
вової системи; невропатия, об
щая слабость централыlпfi нерв
ной спстемЬІ. 

NeuropatllIcus, а, \Іт, невропаТIlЧНИЙ, 
нервовохворип; невропаТIlчесний, 
нервнобольноЙ. 

NепrораthlСUS, і, т., невропат; нев
ропат, 

Neuropatllologia, ае, і., непропатоло
гія, учення про хвороби нер-
130ВОЇ системи; певропатология, 

учение о болезнях перпноп сIl
стемЬІ. 

Nепгорlllоgоsіs, is, f., запалення 
нервів; воспалеНlІе нерпов. 

Nенгорhопіа, ае, f., судорога ди
хальннх м'язів з голОСНИМ НРIl
ном; судорога ДЬІхатеЛЬНЬІХ МЬІШЦ 

с ГРОl\1~Иl\1 НРІІНОМ. 
Nспгорlltllіsіs, is, і., ВІІснаження нер

вової тнаШlІШ; ІІстощеЮІе нерв

ной тнаНIІ. 
Nепгорlаstlса, ае, і., непроплаСТІІна, 

плаСТІІна нерпової тнаншш; нев
вроплаСТІІна, пластика нервноп 
тнани. 

Neurop~ra, ае,і., нервова гарячна; 
нервная Лllхорадна. 

NеurОl'l'lшрlliа, ае, і., 
sішшання нерва; 

СШlIванне нерва. 

невро рафія, 
неврорафня, 

Nепгоsіs, is, f, нєпроз, захворювання 
, нервової Сllстеми бе,З ПIlДШ1llХ 
, :змін; llеРІ30З, заБОJIеваНIІО нерв-

~с:хпs С:1пsalis 

1І0ЇІ СlІсте;\IЬІ без ВІЦІІ:\ІЬІХ IIЗі\18-
нений. 

N 1 '-' • ... • oesop 1 ag'l, НСО роз страпохо;,у; 

невроз rIшцеRо;rа. 

N'curoscs рr'оfсssіопТlІсs, професіїшї 
неВРОЗІІ, СІ30срідні Еоордннаторні 
рухп в ГРУІІі м'язів; профСССІІ
ОllаЛЬНЬJе НСВрО3ЬІ, своеобраЗIlЬІе
НООРДlІнаТОРНЬІе ДВПffiеrшя п груп

пe l\IЬІШЦ. 

Neнrostllcn:ca, огuш, п. рІ. (гсшсdїа), 
засоби, ЩО юliцнюють нервову 
систе;\fУ; с редстlЗз', унреплл:ющпе

нервную СIІсте:\І:'і: 

КспгоtііЬеs diabctїca, діабеТIlЧНИП 
невротабес; диабеТIlчеСЮІЙ невро
табес. 

N. рсгіУСГІса, перпферпчншї неврота-
бес; перuфеРllчесrШЇI невротабес. 

NeuroCcus, а, НШ, невротичний; 
неп РОТlІчссrшЙ. 

Ncurot]ca, О..!'Шl1, П. рІ. (гemedia) 
ДИВ. Nervina. 

Neurot.isatio, ol1is, і., llе13РОТІІзація~ 
невротизация. 

NCllГotomia, ае, f., неВРОТО;>.Іія, пе
рерізування нерва; неВРОТОМlIЯ, 

перерез~а нерва. . 
Nспгоtгuрll t CHS, а, Шl1, неВРОТРОфlЧ

Н1IЙ; неп РОТРОфlI~еСl-ШЙ. 
Nспгоvаsсulitгіs, е, неВРОD3СНУЛЯР

нип, неРВОВОСУДIІННПЙ; HeBpOBac~ 
нуляныl,' неРВНОСОСУДIІСТЬІЙ. 

Neuter, tra, tгuш s. Ncutriilis, е, 
нейтральний, середній, бєзстате
вшl; нейтральныl,' среДНI1Й, бес
ПОЛЬJЙ. 

Neotralisatio, onis, f., неїпраліза
ція, осереднення; нейтраЛllзаЦІ1Я, 

осреднение. 

Neutrrpllilia, ас, f., нейтрофілія; ней
трофп:!]ия. 

NCHtrophilus, :1, uш, неїІтрофільнпй; 
неЙТРQфИЛЬНЬІЙ. 

Nспtгорlljlus, і, Ш., нейтрофіл; неІ1-
трофпл. 

Nexio, onїs, {., зв'язування; свя
ЗЬІВаНІІе. 

~~:xus, us, т., СПОЛУІ-\а, сполучення, 

з 'єднання, зв 'язон; coeДlIHeHlle~ 

связь. 

~. сапsаlis, ПfШЧІШНІ1і1ЗВ'ЯЗОl\; прп--
'НІНная СВЯЗЬ. 



Ni 

Ni, нінель; шшель. 
Nісоtіпіsmпs, і, m., нінотинїзм, 

хронічне отруєння тютюноt\l; 
НІlНОТИНІІЗМ, хроничесное отрав

ление табаНОi\l. 
~icot І ппm, і, п., ніНОТІІН, алнолоїд 

тю гюну; НlШОТІШ:, аЛНОЛОllД та

бана. 
Nісtапs, antis, мпгальнпй; мпгатель-

НЬІЙ. 
:Nictttans, antis (mзmЬгапа), l\Iига-

ючш1, МИГОТЛl1ВИЙ; МІІгающий, 
мерцатеЛЬНЬІЙ. 

:Nict(it)atio, ollis, С., судорожне ми
гання; судорожное мпгаНІІе. 

Nidol'OSUS, а, UI}}, тхнучш1; пахну-
щиЙ:. 

Nidus, і, т., гніздо; гнездо. 
Ni~er, gra, grull1, ЧОРНІІЙ; чеРНЬІЙ. 
Nіgгісапs, l1tis s. Nigrans, I1tis, 

чорніючпil:, Т8:\1НlІЙ; чернеЮЩI1Й, 
теі\1ны� •. 

Nigrismus, і, m. s. Nigritia, ае, С., 
снупчення чорного пігменту в 
шніr_,і; сноплеНllе черного пигмен

та в ноже. 

N. а sole, загар; загар. 
N. cutis, Te~1Нe забарвлення шніри; 

темная онрасна ноши. 
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N. linguae, чорний язик; чеРНЬІЙ 
ЯЗЬІК. 

Nillil (не відм.), ніщо, нічого; НИЧТО, 
ничего. 

Nlhilimus tllerapeuttcus, 8аперечу
вання користі лікувального втру
чання; отрицание ПОЛЬЗЬІ лечеб
ного В:\tGшательства. 

Nil(nillil} посёге, не ШНОДІІТІІ, не 
вредить. 

Nimius, а, иm, надто веЛПЮIЙ, надто 
СIlЛЬНИЙ, паД\1ЇРНlІЙ; СЛI1ШlіОМ 
большой, СЛИШНОі\l СИЛЬНЬІЙ, чрез
мерны� •. 

:NірJшыlрsіа,' ае, і., снігова сліпота; 
снеговая слецота. 

Nisus, us, m., Nixus, us, m., зу
СJ1ЛЛЯ. спонуна. і~1ПУЛЬС; усилие, 
поБJїfl'~е!-lllе, ІІМПУЛЬС. 

N. fогшаtіvus, утворювальний ім-
пульс (п р11 рОДІІ) ; обраЗО13атеЛЬНЬ1l1 
Ш\ІПУЛhС (ПРИРОДЬJ.) 

N. s(>хu'Ліs, статевий іі\ШУЛЬС; поло
В'-Іl1 И;\ШУЛЬС. 

Noduli lуmрlшttо 

NitCI1S, entis, блискучий, світний~ 
блеСТЯЩllіі, светящиі1ся. 

NitгіНllШ, і, п., нітрат; HIITraT. 
NitrJCllS, а, uш, азотний, азотно

КІІСЛІІЙ; азотныI1,' азотнонислы� •• 
NitгШсаtiо, ol1is, І., нітрифінація; 

НІІТРИфшшция. 
Nitrix:, cїs, С., няня; няня. 
NitгоЬепsоluш, і, п., нітробензол; 

НІІтробензол. 
Nitrogenillm, і, п., азот; азот, 
N. oxpltlliittlm, веселящий газ; ве

селящиА газ ... 
Nitroglyccr ІпtlП1, 1, П., нітрогліцерин; 

НИТРОГЛl1церин. 

Nitroslls, а, uш, азотистий; азо
тІІсты� •. 

Nix, піvіs, С., сніг; снег. 
Noccl1S, entїs s. Noxius, 3, UШ, 

ШhїДЛІlВllЙ, ваДЛtlІ3І1Й; вреДНЬІЙ. 

Nocco, посні, 110стtllШ, ere, ШНОДИТИ, 
зап ол.і ІОвати ШНОДУ; В реДl1ТЬ, при
чинять вред. 

Nосt:lmЬпlismпs, 1, т., тиняння, 
вештання по ночах; шатанье по 

ночам. 

Nосtнгпus, а, пш, нічний; ночноЙ. 
Nod-i1lis, е, ВУЗЛОВИЙ; узловоЙ. 
Nodosl tas, t~tis, І., вузлуватість; 

vзловатость. 

Nodosus, 3., uш, нодозннй, вузлу
ватий; Н5)дозн~й, узловаl'Ь1Й. 

NoduI()dermitis, tidis, С., запалення 
шніри 3 утворенням вузлинів; 
воспалеНlІе ножи с обраЗОDанием 
узелнов. 

Nоdlllпs, і, т., вузлин; узелок. 
N. Ar:lntii, Аранціїв вузлик; Арав

циев vзелок. 

N. lyrnpll3.t1cus, ліУІфатичний вузол; 
Лllмфатичеснш1 узел. 

N. vегшїs іпУегі О ris ссгеЬеlIі, вузлии 
НlJіЮIЬОГО черв'ячна в МОЗО<ІКУ; 
узєлок НИіНнего червячка в моз

течке. 

Nоllпli lymphat!ci aggreg~ti, групи 
.:Іі~fфаТIІЧНI1Х ВУЗЛI1I\ів; группЬІ 
ЛIt~lфаТIРlССКИХ узелков. 

N. lушрlшttсі cOl1iul1ctivales, лімфа
тичні ВУЗЛІІКИ в ділянці склеllінь 
сполучної оБОЛОIll-Ш она; лимфа
ТllчеСКІІе узелки в области CBO;J,OB 

соеДШll1тельной оболочни глаза. 
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N. ІУlщ}lшtJсі lienalcs, сслєзіннові 
лі~lфаТІ1чні вузлш-ш; сєлсзєночньre 
ЛШlфаПl'jССЮlе узєлни. 

N. lушрlшИ сі solitnrii, ПООДІІноні 
ліl\lфаТl1чні вузлшш; единlІчныIe 
ЛИ~lфаТllчеСЮ1е У3~ЛI-\И. 

N. 'Vrisbcrgi, Snl1toril1i, Врісбергопі, 
Сантогінійові ВУ3ЛIlНИ; Врисбер
ГОВЬІ, СаНТОРІlНИСВЬІ узєлни. 

Nodus, і, т., вузол; узел. 
N. diotis, вузол 3 двома петлями, 

бант; узел с дпумя петлями, 

бант. 
Nolo, nolui, nolle, не хотіти, не ба

жати; не хотеть, не желать. 

«Noli ше tnngcrc», «не С!\lій мене чі
патИ», «не чіпай мене»: ВlIразни, 
ОПУХИ та інше, ЛЮІМ місцеве 
лінупання може тільни пошно
дити; «не смєй мсня насаться», 

«не тронь меню>: язвы1' опухоли 

и прочее, НОТОрЬІМ местное ле

чение l\lОжет только повреДІІТЬ. 

Noma, ае, С. s. сапссг аqпаtlсus, 
нома, водяний ран, гангрена що

ни; нома, ВОДЯНаЙ ран, гангрена 
щеЮI. 

Nomcn, 1 nis, п., ім'я, назва, слово, 
термін; имя, llазвание, слово, 

термин. 

NomcnclatHrз, ас, С., номєннлатура, 
наЙr.lенуrання; номеннлатура, на

именование. 

Nominatio, onis, С., .наЙменування, 
lI~зва; наименованпе, название. 

Nomi по, а ге, наЗIlвати; назыБть •. 
Nomos, і, т. закон, прапило; за

нон, пrавило. 

Non (adVlfb.), не; нет. 
Nona, nе, С., сонна хвороба (В Афри

ні): сонная болезнь (в Африне). 
Nопіпfесtiо, onis, с., усупанвя сти

нання рук із заразними речови

нами, основа асєппши; устране

ние сопрпкосновения рук с зараз
НЬJl\Ш веществами, основа асєп

тини. 

Nonpalpabllis, е, що не пальпується, 
невіДЧУТІІИЙ на ДОТІІН; непальпа

БильныІ,' неосязаеМЬІЙ. 
Nonpalpabilltas, tatis, С., невідчут

ність на ДОТІШ; неосязаемость. 
Nonus, а, НЮ, дев 'ЯТlIЙ; деВЯТЬІЙ. 

'\ Nota 

NOl1Yita1is, с, 1!('i-hI!ТТGздатний; не
i-l\І13IIсспосоБныlі.. 

Norma, ае, с., 1I0p~la, праПIIЛО, зра .. 
зон, з,lI\ОН; НОР;\lа, n рtШ1l.11О, обра
зец, закон. 

Norm1llis, е, НОРI\ІаЛЬНПЙ, праппль· 
ІШП; НОРl\ІальнЬ:t"I, праПIІЛЬНЬІЙ. 

N'ormaI1 ter (adv( гЬ.), НОР;\ІаЛЬНО, 
в НОРlі; норr.lально, в норме. 

Normo blast, нор~юБJ\іIСТ; НОРl\lОблас.т. 
N'огшосуt, НОГ-:\IОLlИТ; НОРЮllИТ. 
NОl·шоsаl, lis, нор:\lОсаль; 1I0РМО-

саль. 

N'ОSСПСI'1111i'ilпs, і, ш., ВI1РОДЛІІЕість 
із зна ЧНI1М IIС;J;0I~озmIТЕОМ чере

па Й мозну; угодстпо со значи

'І"слыlшш недорааВllТllем черспа и 

мозга. 

N osi~;toria, зе, с., історія хвороби~ 
І1СТОРИИ болезни. 

Nоsоссшіаlis, с, гос.пітаЛЬНІІЙ; госпи-
,тальны�І •. 

NоsосuшіНJ11, і, п. s. Nоsо(}осl1ЇПШ, 
. . арня госпіталь', лечеб-1, п., ЛlН , 
Нlща, ГОСllиталь. 

Nosoci шпs, і, т., лінарняний слу
житель; БОЛЬІШЧНЬІЙ СJlужитель. 

Nоsсgепсsіs, is, с., походження хво
роби; СІ РОlIСХОЖДСllпе болєзни. 

Nosograpl1ia, ае, і., ОПlIС хвороб; 
описаНllЄ болезней. . 

Nosolcgia, ае, с., учєння про._окреМ1 
хпороби, частина паТОЛОГll; уче
ние об отдельны�x болезнях, чаСТQ 

патологии. . 
Nоsошапіn, ае, с. = NоsорllOЬШ, ае, 

f., нозоманія,. патологї'ша боязнь 
заХВОf:,іТI1 або заРUЗllТI1СЯ; возо
мания паТОЛОГl1чесная боязнь , 
за болеть или зараЗІІТЬСЯ. 

Nosoph;: rus, і, т., ВОСИЛЮl для (по)
ранеНІІХ; НОСIlЛНИ ДЛЯ paHeHы •• 

Nosos, і, т., хвороба; болез~ь. 
Nоstпlgіа, зе, f., туга за батьювЩИ-

ною; тосха по родине. . 
Nostrns,. га tis, наш, тутешюй, ту.

біЛЬНllЙ; ваш, здеШНllIl, туземньвї. 
Nоstгшп, і, п., (,Ш1Шt», таr.I\IНИЙ про

пис ліl,ів; «Ш1ШС», тайная про

ШІСЬ лена рства. 

Nota, ае, і., знан, мітка, ознана; 
анан, мстна, ПРllмета. 
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Kotalgїa, ас, f., бі.1Ь У СПlIні; бо.с]() 
в СПІІне. 

Nоtепсерll аlпs, ї., т., 13ІІРОДОН 3 
віДХРIІТШІ позаду 'lереПО;\І; у po;J; 
с ОТНРЬІТЬШ сзаДІІ черепом. 

1'\otll1lS~ а, шп, поза шлюбний, під
роблений, несправжній; вне
брачпьrlI, поддеЛЬНЬІlI, ІІенасто
ящпй. 

Notia, ае, f. -~ Notis,is, f., ВОГІ,ість; 
СЬІРОСТЬ. 

Notodynia, ае, f., бі.1Ь У СПlIні; 
боль В сшше. 

Nоtоше1us, і, ш., ВПРОДОН З одною 
або ДВО;\Іа додаТІ-\ОВИМlI хінцівха
ми на спині; УРОД с ОДНОЇІ или 
двумя добаВОЧНЬІ;\Ш хонечностя;\ш 
на спине. 

Notop]l о rus, і, т., BHPOДOI~ З ОПУ2СО;\1 
на спині внаслідон spina bifida; 
УРОД с опухоль!о на спине вслед

ствие spina biflda. 
Notus, а, Шll, віДО~ШIUI; І1звестньпї. 
Novem, дев'ять; девять. 
Novatropin, і, П., новатропін ; нова

тропин. 

Nоvосаіпuш, і, п., новона'ін; ново
иаин. 

Novosalvarsan, новосальварсан; НО-
восальварсан. 

Novus, а, uш, Н()ВИЙ; НОВЬІЙ. 
Nox, noctis, і., ніч; ночь. 
Noxa, ае, і., нохса, шнода; нонса, 

вред. 

Nохіпs, а, ПШ, ШНІДЛИВlІlI, вадли
вий; вреДНЬІЙ. 

Nubccula, ae,f., 1) Х;\lарна, 2) хмар'
на з СЛИЗУ епітелію й солей В 
застояній сечі; 1) Облачно, 2) об
ла ч I~O ІІЗ СЛИЗИ ::НІИте.J1IIЯ и со

лей В застоявшеlIСЯ моче. 
N. согпеае, невеЛІІне ПО~lутніння 

рогіВЮI; небольшое ПО,\ІутнеНlІе 
ро[овицЬІ. 

Nubil1tas, tatis, і., ШЛЮбність, здат
ність вступати В ШЛЮб; браIІНОСТЬ, 
С~ОСОбность вступать В бран. 

Nubl111S, а, uш, Х;\lаРНlllI, ПОХ~ІУРШЇ; 
облачны�,' паС~ІУРНЬІЙ. 

Nucha, ае, f., потилиця; ВЬІЯ, за
ТJ..ІЛОН. 

Nucll alis, е, налеmllИЙ до потилиці; 
QТНОСЯЩІІЙСЯ Н ;затьІЛНУ. 

~\lclcaris, (', Н'уІ,mеарНlІи, належниН 
ДО ядра, я;r:еРШІЙ; нунлеаРllЬІі1', 
относящшїсл Н ядру, я;з;ерныlї 

Xhclci-їsа, ас, f., HYl-\леаза; нунлеаза. 
~нсlе"ііtпs, а, Нlll, ядеРНIІЙ; ядеРНЬІІЇ. 
~llcleiforll1is, е, ядроподіБНІІЙ; ядро-

подобньв1. 
Хнсlеіп, і, П., нунлеїн; НУl\лепн. 
NнсlеоаlJJuшlп, і, П., нунлеоальбу

!\Іін; нунлеоальбумин .. 
Nпсlеоlпs, і, т., ядерце; ЯДРЬІШl\О. 
l\'llсlепs, і, т., ядро (горіхове), 

зерно, ністочка (плодів); ядро 
(ореховое), зерно, носточка (пло:' 
дов). 

N. аlае сіпсгеае, ядро сірого l\рила; 
ядро серого НРЬІЛа. 

N. ашЬіgПllS, подвіііне ядро, що дає 
початок руховим нервовим гіл
нам; ДВОIUшое ядро, дающее на

чало ДВlІгательньш нервньш вет

ВЯМ. 

N. ашуgd1іlае, ядро мигдалина; ядро 
миндаЛИНЬІ. 

N. агсifогшіs, дугувате ядро; дуго
образное ядро. 

N. сапdаtнs, хвостате тіло; хвоста
тое тело. 

N. соllісиІі illfcrioris lаll1]пае quad
rigeminae, ядро НШІШЬОГО гор
БІІна пластиНlШ чотнригорбпхово
го тіла; ядро НИіннего ХОJІмина 
плаСТІІННИ четверохолмия. 

N. согр ris gепіспl"ііti, согр ris tra" 
pezoidei, ядро нолінчастого тіла, 
трапецієвидного тіла; ядро нолєи
чатого тела, трuпєцпеВlIДПОГО те

ла. 

N. dent"ii tus сегсЬеІІі, оІІуае medul
lае о blong"ii tae, зубчасте ядро 
мозочиа, ОЛИВИ довгастого моз

ку; зубчатое ядро мозжечиа, 
ОЛІІВЬІ продолговатого мозга. 

N. dors"iilis mеdпllае spin"iilis StH
lingii s. соlишпа Clarkii, дор
сальне ядро СШІНного ~юзну Штіл
л~нга або Илариов стовп; дор
сальное ядро сппнного мозга 

ШТИЛЛlIнга пли ИлаРl\ОВ столб. 
N. dors~lis viscer alis, дорсальне яд-. , 

ро, що дає ВlДгалуження для 

нутрощів грудної і черевної по
рожнин; дорсальное ядро, ио~ 
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торое дает ответвлеНIIЯ для ІЗнут

реНllостей грудной ІІ БРЮШllО1Ї 
полостей. 

N. сшЬоlifаrmіs, нлиноподібне ядро; 
IШИНО131ІДное ядро. 

N. ritsciculi cU:leati, gracllis, ядро 
Н.lНшопод,ібного, нііН!ЮГО канати
на в довгаСТО:\ІУ мозку; ядро 

нлиновидного, неilШОГО lсша тана 

в продолговаТО:\f мозгу. 

N. rasciculi lOI1g"itulin сі lis, шеЛ "iilis, 
ндро по:щовжнього мздіального 
lІу'ша в МОЗНОВО:\fУ стопбурі; ядро 
II родольного медиального ПУ'lка 

u МОЗГОВО:\f стволе. 

N. fastigii, ядро, покрівлі; ядро 
НРЬІШИ. • 

N. globosus, нулясте ядро; шаРОВI1Д
ное ядро. 

N. llУі).)tlшlаmІсus s. corpus Luysi, 
ндро гіпоталамуса або Люїсове 
тіло; ядро гипоталамуса ИЛІІ 

ЛЮІІСОВО тело. 
N. latcralis lешпіsсі, латеральне яд

ро петлі; латеральное ядро пет

ли. 

N. latcralis thal аті, латеральне ядро 
зорового горба; латеральное ядро 

зрительного бугра. 
N. lепtifогшіs, сочевицеподібне ядро; 

'1ечевицеобраЗIlое ядро. 
N. lentis, ядро нриштаЛlIна; ядро 

хрусталина. 

N. пепі acustIci dors"iilis, ventr"iilis, 
дорсальне, вентральне ядро слу

хового нерва; дорсальное, вен

тральное ядро слух~вого нерва. 

N. pulposus fibrocartila:;t nis intcrver
tebrcilis, драглисте ядро волон

IIІ1СТОХ рящеuого :\IЇ жх реб цевого 
Дl1сна; студнсоБР::13lJое ядро во
:ІОКlІПстохрпщсвого ~13ЖПО3ВОІІОЧ

ного дис на. 

N. ['<tdIcis descendel1tis l1егуі trige
Шlпі, ядро низхідного норіllЦЯ 
трійчастого нерва; пдро НllСХО

днщего норешна троі1:НllЧllОГО 
нерва. 

N. гиЬег tegll1enti, червоне пдро ПОІ,
риву; нрасное ядро нонрова. 

Г~. sоlitагіпs, ядро, иід яного почи
наються ЧУТЛllві неl)[З0ві гі.'ІЮl; 

1&-211j" 

NutгішеlltllШ 

lIIІТательвью ПОіЮШllі 
средства. 

~\ltгішепtuш, і, 11., харч, ЇЖ::1.; Пlllца. 
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Nutria, Іге, годувати, харчувати; 
НОРІ\ІИТЬ, питать. 

Nutriti~, о" l1is, r., годушшня, хар
ч.Ув.?ння; ПІІтанне, нормлеНІ1е. 

Nutritivus, :1, u.ш, 1І0їЮIIНШЇl; пи
тательны� •. 

Nutr І tus, lIS, т., годування; нор-
l\1ление. 

Nutrix, rlcis, f., годуваЛЬНIIЦЯ, мам
, на: КОРМIІЛlluа, маМІй. 

Nux, ппсіs, f., ror іх; орех. 
N. vomica, б'nювотний гo~ix; рвот

НЬІЙ орех, чнлибуха. 
NусlltllешеІ'UЛ, і, Л., доба; сутю!. 
Nyctalцoia, ае, Г., нінташія, нічні 

полі; НlIlпаЛПIЯ, НОЧНЬІе боли. 
Nyctal, ріа, ае, і. s. Nyctcpi:1, ае, 

[., CTi:lH. ПiJlI янnму суб'!'кт щ,а
ще бачить в теі\lНоті, ніж при 
сгіглі; состояние, IlрН нотором 
субl,(;l--іТ лучше вндит в ТЄі\ІНоте, 
чем п ри свете. 

NyctllpJouia, ае, і., паТО.1Jогічна бо
НЗНЬ Тt;і\IlЮТИ й осuбливо ночі; 

о 
о. (сно]'). охуgеліum), нисень; НИ

слоr:-од. 

ОЬduгшitіn, ОПlS, І., завмирання 
Н.ш.івон; ЗC:lмиrание нонечно-
стеЙ. 

Obdї1C,), хі, сtпш, не, ОбдунуваТІІ, 
робити розтин трупа; обдуциро
вать, BCKf1bIBaTb труп. 

Obductio, О"ліs, f. s. Autcpsia, ае, f., 
обдую ін, аВТОllсія, J.-ОЗТlIН тру
па; оБДУКЦI1Я, аВТОПСllЛ, ВСКРЬІ

. Тl!Є труна. 

Obcsj tas, t,itis, f., надміrна Оllа-
СI1С'I ість, Г Л<lДКЇСть, ожиріння; 
чрезмерная тучность, ожирение. 

Obesus, а, нm, гладний, ОIlасистий~ 
ТУ~І'ЬІЙ. 

ОЬех, j cis, m., заСУВI;{З, l1ерешнода; 
З<1ДВНfl-ша, преllлтствие. 

о. іІеі, Б<1'уJ ЇніІ10rза З<lСЛЇнна; Бау
гиниеl3а sаслонна. 

Obiecti,us, а, шп, оu'СНТIfВНИЙ, об'снт
нии, IJfJедмеТНIІЙ. Н<lЛ€ЖНIІЙ до 
8<"l! . .ішнього світу; об1-.еhтипны�І, 

паТОЛОГIlчеснзя боязнь Te~IНOTbI 
и особенно ночи. 

Nусtшіа, ае, І., більша Ійлькість 
сечі вночі, ніж удень (при Цj'I\
роrзій хворобі); более оБНJlьное 
мочеотделеНllе ночью, чем днем 

(НРИ сахарной болезни). 
NУlУрlш, ае, (., ні~1фа, молода іІ\іllна, 

МО.Т1Ода; НlІмфа, і\lОлодая ЖСН'ЩlІна, 
НОlJоб ра чная. 

Nуrr.рlше, аГl1Ш, І. рІ. ДIlВ. Labia 
шіпі)га. 

Nуп~рllltis, tl dis, І., німфіт, З<1па
л~нвя І\lалнх сор()міТНIІХ губ; НИМ
фl1Т, ВОСllалешlС маЛЬІХ сраі\Iны�x 
губ. 

Nyrr. рllошапіа, ае, І., німфоман~я, 
НC:lдміРНШ':'1 статевий потяг у if\IН
ни; нимфомания, чреЗ:\lерное по
ловое влечеlше у жеНЩИНЬІ. 

Nуstаgшus, і, т., нІстагм, мимовіль
ні тремтячі рухи очей; нистагм, по
произвольныle дрошательныle дви

жения глаз. 

об'ЬеІ\ТНЬІЙ, предметньтй, ОТ І-ІОСІІ
Щийся н внешнему миру .. 

ОЬіесtuш, ї, П., об'єнт, предмет; 
Об-ьент, предмет. 

Obiectu8, а, uш, підпалий; подвер-
женнwЙ. . 

оыl tus, 118, т., захід, смерть; за
х()д, занат, cmer-ть. 

ObligatorїHs, а, иш, обов 'язновий; 
обяз(\теJIьны� Й. 

ОЬ1іg,їtus, :1, НШ, оuлігаТllllІ1; об.rш
гC:lТНЬ!Й. 

оыll go,are, заБIlнтовувати; ЗА.UИІІ
ToBывть •. 

ObIlq ие (advcrb.), напсноси, напсніс; 
наI1СНОСЬ. 

Obliq ні tas, Jtis, С., носе положення; но
сое положение. 

ObIlquus, а, иш, носий, посередній; 
носuп, носвеННЬ1Й. 

оыirгалs,' antis, облітераційний, 
З<lКУПО~ЮЮ(!ИЙ; обли'Гсрирующий, 
занупорипающиЙ. 

Obliteratiu, О"пів, і" облітерація, 
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патологічне sанрпття, заРОЩСНІІЯ 
нормальних порожнин, наналіlJ 
і отворів; облитераlЩП, патOJJO
ГІ-І'Іесное заНРЬІТие, ааращешlС 

НОР1Шl.ЛЬІІЬІХ полостей, наналов IJ 

отверстиЙ. 

ObliVЇJ, onis, f., забуття; забrзСІІие. 
ОЬІіуі osus, а, шп, забутливиїl; аа

БЬШ'IИIЗЬІЙ. 
(1)lопg'ntпs, а, um=оыl)п~ш~,' [1" 11т, 

. доrзгастий: ПРОДОЛГО13::lТЬІЙ .. 
()1шпЬі1аtіа,опіs, f., неПР1lто'\шість; 

Обморон:. 
OI)SCllГatiD, onis, І., заТС:\ІІІешНl, 

поты\a рення; . зате:Ш·ll'інн\ пом r::l-
ченне. . 

ОЬsспг{їttJS, а, ПШ, затс~шеlЩЙ, ТЬ\1Я
ниt.!; зате,\шеННЬІЙ, ТУСК.~1ЬІЙ. 

ОЬsспгitаs, ti1tis, f., темрпrза, те\l
нота; мран, темнота. 

Obs~uro, . аl'е, аатемшпи, ты\ритIJ;; 
затемнять, пом рачать. 

ОЬsсuгпs, :1, ПШ, пох~!урИlї, затс\!
нений; мрачньтй, ЗаТСИfІеННЬІЙ. 

Observatio, onis, і. ,. обсерв::шія, СВО
стеГОI{ення, догляд; Обсе}JваЦIJЯ, 

наблюдение, ПрIIСМОТр. 
Observo, і1ге, спостеljїгати, догллда

ти; наблюдать, п рисматрriнать. 
Obsessї:>, Ol1ЇS, І., настарливі, на

сlfльні ідеї, улвлснвп, ро~щум'у
вання; наВП3'ШВЬІС, наСИЛЬСТВСIl

ПЬІе tщеи, представлсшfЯ, разду

мьrв1lше. 

ОЬs:>lезсеritіа, ае, С., ДШЗ. OQliterati:). 
ОЬSJlёtUS5 :1, пm, ЩО llИЙШ)В :1 

ужитку, 3:1стагілпй; llь:шеДІlJIllі 
ІІЗ употребления, устареЛЬІЙ. 

ОЬstапз.ti~, onis, і., лудіння; лу
шение. 

ОЬзtапntпs, :1, пт, ЛУДЖЗНИЙ; лу
шеНЬІЙ ... 

ОЬзtёtог,огїs, т., аІ\УШЗР; анушз r· 
Ol>stetricius, а, -11т, ()куruзрсьн:ий; 

ан:ушерсн:иЙ. 
O!)stetr іСО, іїге, ::l НУIIJЗРУВ3ТН; а 1';,)'

шерствовать. 

UЬstеtгІспs, а, ат, сповипалыllіі,' 
РОДОflомі чний; ПОllПВ~ЛЬНЬІЙ, ро
доІзспомоrательны� •. 

ОЬ:;tёtгіх, ri"Їs, С., aн:yтuepн:a, ло
ВІІтуха; анушерна, ПОПl1наm,н::lН 

бабна. 

·OIJ\olHti .. 

Obstinatio, onis, (., упертіСТІ), тпсr
дість; упорствn, твердость. 

Obstipatio, ollis, С. s. COl)rostu~is, 
is; f., о(jСТlIП::lI~ія, ::запор; о()-
С!.Иll::ЩИЯ, З:1ПОр. 

Obst ipus, а, uш, I!:1ХІІлснш1, ІЮ' 
сшї: наН.тJонеННЬ1Й, носоІ1. 

ОЬstгпсtiо, опіs, С., ОБСТРУІщіл, заl\. 
риттп, ПСРСIlшода; ОI)СТрующп, 
зан'рыlие,, преIlЯТСТВІІе. 

о. :1lvi, «заС~lі'ІСІШЛ» І';ІІШОН; <,засо
РClше» ЮІШОН. . 

OhstrHCI!tia, іlIШ, п. r 1. (rcmcdia), 
.' ПРОТИПРОllОСІ1і 3:1собп; 11 РОТIt [ЗІ)-
. ПОНССНЬЮ сре;І:ства. 

ObstrHCl1t,iHs, а, шн s. апtі(li:нгll()lсtls, 
: ·а,' ит, заl,гіПІІІ1(1; ~аІ\rсп.ТlflIОЩl1іf. 
ОЬвно, sui, sutшп, cгe~ оGшипаП1; 

обшивать. ' 
ОЬsпг(Ісsсо, (Іні, еге, ОГJІОХІіУТIІ; 01'

ЛОХНУТЬ. 

ОЬsпгdеsсus, :1, ПІП, ОГlIУХЛllіі; ог
ЛОХЛЬІЙ; 

Obtorpcsco, ні, еге, дубіти, І'.ТІНІ\
нути; НО'lенеть. 

Obt (J~lldens, cl1tis, оглушлипш1; оглу
Ш.1ЮЩИЙ. 

ОЬtшнlеl1tіа, Огшп. п. рІ. (rl'mcdia), 
І10М 'ПНШ',)'В::І.льні засоби; МПГ'ІИ
тет, НЬЮ с рсдстна. 

ОЬtншІо, ді, SIlШ, еге, ГЛУ"ШТІІ, оглу
ШИТИ; г.'1У.IUНТІ~,. оглушать. 

ОЬtпгпшепtнш, і, П., ~1}JоБIШ, ІЮ-
рок; пробка. 

ОИшаtіо, опіs, С., оuтугаl\іл, 3<1.

НУl10рна ПОрОіІШІІН, CY/J;IIH, ІЩШОН; 

обтурацил, З31\УПОlіКСl волостей, 
СОСУДОВ, ШІШОК. 

о. (lcl1~tis, ПЛО~lбування зуба; ШЮi\f
бировна зуба. 

Оbtпгntог, oris, т., затульнин:, за
Пllрач; з:ншратель. 

ОЬtuгаtогїпs, а, пш, S3ПllраЮ'lшl, 
за!\1l1l\аючпй; заШ11JUЮЩНЙ, замЬІ
нающиl1: 

ОЬtllгаtпs, :1, \1111, запортшl, 8а:lШ
нений; запеРТЬІЙ, за1\lїШУТЬІЙ. 

ОЬtusпs, а, 11Il1, притуплеНІІЙ, ту
ПlIЙ, оглушеllllЙ; притуllленІІы,. 
тупой, ОГЛУШСIlНЬІl1. 

Obvolutio, onis, {., обгортання, об
JJоліІШНШJ; обсртьшо.lше. оБІЗОЛЗ
юrваіше. 
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Obvol\'ens, cntis, обво.ттіl\НlIі1; обво
Лl К:ІВаю ДИЙ. 

Obvolventia, iu:n, ·п. рІ. (ггffi)dіа), 
обlЗолі[-\ні засоБІІ; 06rзОЛlюшаю
ЩІІе срщ~тва. 

Осса'3іо, опіs, і., ОКJ.зіlI, вип1ДОК; 
О \lЗIІЯ, СЛУЧ1J1. 

Qccipit а lis, е, ОКЦJIпіта~lьниі1, поти
Jшчниі1; ОIЩllшпаЛЬНЬІЇI, З1ТЬІЛОЧ
ІІЬІЙ. 

Occip1tium, і, n., З:Щ'Ш Ч1СТШІа 
ГОЛОШІ, ПОТИЛПЦЯ:; за.:r;ня:я: Ч1СТЬ 

ГОЛ)ВЬІ, зlТЬІЛОК. 

Оссірlt:):l1J.зtоіJ~uз, :1, ПШ, потиличн)
соск)ви.:r;ний; З1ТЬІЛ)чаJсосце!шд

. НЬІЙ. 
OccIp:It, pttis, п., ПОТП:ШЦЯ:; з1ТЬІЛЖ. 
О~сіЗіl), 0,11s, С.; у.\Ізртві ІНГІ; умерт

FlJI8Юlе. 

ОССІЩ3, :1., tl:n, убlпні1; уБИТ:'ІIt. 
OcclusiJ, ouis, С., оклю Ji.l, Зlшшан

НГІ, запор, Зlнупорка; ОЮШЮJИЯ, 

З3.ППР3.НlІе, З1ПОР, З1КУПОРК1. 

о. pupillae s. ~ІатЬгаП:1 Р~lРШ aris, 
сполучнотканинне перетворення 

еНСУД1ТУ D ділянці зіниці (нас
лідок іриту); соединительноткан
ное прсвращение ЗI ... ссудата в об
лаСІIf зрачна (последствие ирита). 

Occlusi vus, а, 11Ш, занриваючий; за-
нрывющий.. ' 

Occultus, а, 11т, окультний, прихо
~аний; окультнwі1, СКРWТЬІЙ. 

Ochronosis, із, f., піПІентаІ6я шкіри, 
склери й вушного хря:ща; пигмен
тация кожи, склеРЬІ и УШIlОГО 

хряща. 

ОС;ІГnРУ га, ае, С., жовта гаря:чка; 
іНелтая лихорадка. 

Octana, ае, І. (fabris), гаРЯЧI{:1 з 
ПРIIСТУПО:'>1 на ВОСЬ:ШIIt день; лIl
хорадна с приступо:'>! на ВОСЬ:'>ІОй 

день. 

Oct'd\'us, а, 11т, вось,шй; ВОСЬ:'.ІОЙ. 
Octa"us, і, т. (п~гvus), ВОСЬШІЙ 

черепний нерв (п_ :1.Спst1сus); 
восьмоі1 черепной нерв (п. acu
sticus). 

Octo, вісім; Boce~IЬ. 
Octoideus, а, Шll, ІЗОСЬ'lIIподібний; 

ПОСЬ.\IJюбраЗНЬІЙ. 

Оснlаг, :tris, П., окулnр; онуля:р. 
Ocularїs, с, очний; глазноЙ. 
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Oculista, ае, сот., ону.'1іст, 0'1111І11 
ліка р; ОНУЛIlСТ, глазной врач. 

Oculisttca, ае, І., науна про очні 
хвороба; наука о глаЗІІЬІХ бо
лезнях. 

OClIlocardїacus, ї, ш. (гзflехus), 01\0-
серцеВІІІ1 (рефи'І.ЗНС); глазосердзч-
НЬІЙ ( рефле кс). . 

Oculomotorius, а, um, ОКОРУХОІЗIlI1; 
глаЗОД!ЗlІгатеЛЬНЬІІ1. 

Oculus, і, т., оно; глаз. 

OJax:esmus, ї, Ш., 1) З1КУШУВ1ННЯ: 
язика, ЩОІШ під час ПРІІП:Щ ,у 
падучоі, 2) печіn ІЗ яснах I1РИ 
прорізупанпі зубів; 1) заКУСЬІ
ванне я:зьша, Щ3ЮІ ІЗО в ре:\ш 

припадка па.J;учеЙ, 2) ЖЖСlше в 
десне при п рореЗЬІвашш зубов. 

Odinagoga, orum, п. рІ. (r~m~dia): 
засоби, ЩО підсилюють РОДОВі 
погуги; средспза, усаЛІшаЮ;ДИ6 

poдoBьze потуги. 

Odine, es, (., родові потуги; родо
ВЬІе потуги. 

Оdопt-(в СКЛ. словах). зубний; зуб
ной. 

Odont agra, ае, {., подагричний зуб
НlIi1 бі.:1Ь; подагрпчесная зубная 
боль. 

Odontalgia, ае, {., зубний біль; ауб
нан боль. 

Odontllyalus, і, т.. зубна е:\taль; 
аубная: ;Нtaль. 

Оdопt.іаsіs, is, f., трудне прорізу
вання зубів; трудное прnрезыв-
ние зубов. 

Оdопtіаtг'їа, ае, [., оДонтіатрія, зу
болікування; ОДОНТІІатрия, зубо
врачевание. 

Odont1tis, t І dis, {., одонтит, запа
лення зуба; одонтит, воспалеНІІ6 
зуба. 

Odontoblast, одонтобласт; одонто-
бласт. 

Odontoblasta, огшп, п. рІ., одонто
бласти, клітини, що беруть участь 
в утворенні дентину; одонтобла
СТЬІ, клеТІШ, участвующие в oG
разоваНlIИ деНТlша. 

OdoJ1togenia, ае, f., одонтогенін, ут
ворення <зуба; ОДонтогешш, об
разоваНІІе зуба. 



0(1011 to І des s. Odontoideus (proces
sus), зуБОІЗIІДНШЇ (паростон) ; зу-
БовI!~IІыlї (ОТРОСТОН). . 

ОtlОJltnljtlшs, і, т., одонтоліт. зуб
НІІЙ на:-'Іінь; ОДОНТОЛlІТ, аубной 
наі\lень. 

()dопt(;lзg, одонтолог, зубний лікар; 
одонтолог, зубнОІЇ ІЗрач. 

OduJ1tologia, ае, f., науна про зуб
ні ХІЗОJ;оби; учение о зуGНЬІХ бо
ле:1НЯХ. 

Оdопtбпш, а tis, п., зубни1Ї опух; 
зубная опухоль. 

ОdопtопеСГбsіs, is, f., одонтоненроз, 
зубна ностоїда; одонтоненроз, зуб
нан ностоеда. 

ОdопtОl»іёsіs, is, f., одонтпоез, УТ
порєння зуба; одонтпозз, обра

. зование зуба. 
Odol1tosteresis, is, {., втрата зубів; 

потеря зубов. 
Odor, ol'is, т., запах, .пахощі; за

пах, аромат. 

Odol'ans, antis, пахучий; пахучий. 
Odoratio, onis, f., виділення запаху; 

Пh'дсление запаха. 

Odoratus, а, ит s. Odorus, а, UШ, 
зашшший; ДУШИСТЬІЙ. 

Odynacu sis, is, [., чутливість орга
нів слуху, ноли шум або звун 
сп ричиняє біль; чувствительность 
органов слуха, ногда шум ИЛlI 

ввук ПЬІ3ьшают боль. 
Odyne, es, [. s. Odynia, ае, f., біль; 

боль. 
Оdуп('рhоЬіа, ае, {., страх перед 

болем; страх перед болью. 
ОесорllоЬіа=Оіссрll0Ьіа, ае,. f., страх 

ПСllхічнохІЗОРОГО перед хатньою 
обстановною; страх душеІ31юболь
ного перед домашней обстановноЙ. 

Oedema, atis, п., набрян, водянна; 
отек, водянна. 

О. bullosum, riухирчастий набрян; 
пузьlрчаты�й отен. 

О. gral1ulosHm, зернистий набрян; 
зеРНИСТЬІЙ отен. 

О. lагупgіs, набрян гортані; отен 
гор'@ни. . 

О. шаl іgПUI1l, ЗЛОЯЮСНИЙ набряк; 
злоначествеННЬІЙ отен. 

О. риlт опuт, набрян легенів; отен 
• ТJeГЮIХ. 
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Оеdешаtоsіtns, Йіtіs, [., набрянлість; 
отечность. 

Ое<lешаtОSllS, а, ШI1, ОПУХЛИЙ, брез
"ЛИЙ, наБРЮ,ЛlIIf, БРЮСНЛIІЙ; ОТС
ЧНЬІЙ. 

Оеl10шаnіа, nе, fo, біла гарячнаj 
. белая горячна. 

Oesopllagectasia, ае, і., дифузне ве
ретеноподіGне розширення стра
походу; диффузное веретенообраз
ное расширение пищеІЗода. 

Осsорlшgесtошіа, ае, fo, езофагенто
мія, резенція, вирізування стра
воходу; з:зофагеНТОj\ШЯ, резесщия, 
выIезьшанпеe ПlIщевода. о 

ОеSОIJlшgенs, а, шп, налеЖНlIЙ до 
стравоходу; относпщшїся и пи
щеводу. 

Осsорlиіgіsmus, і, Шо, судорога стра
ІЗоход.~; СУД9рога пищевода. 

Оеsорlшgіtіs, t1 (1is, fo, езофаlіт, за-
палення СТР::ШОХОДУ; ЗJофагит, 
воспа.'lенпе пищепода. 

Oesopl13goce lе, . es, f., грижа страво
ходу; грь:жа IlIlщеІЗода. 

Оеsорhаgоdноuспоstошіа, ае, {., опе
ративне сполучення ПРОJ\IЇЖ стра
ІЗОХОДОJ\І та дванадцятипалою ниш

.ною; операТIIВIlое соустье меж

ду ПIlщеводом 11 двенадцатипер

стной ЮfШf\ОЙо 
Осs(]рhаg(нl),піа, ае, fo, біль ІЗ стра

воході; боль ІЗ Пllщсподе. 
Оеsорhаgоgаstіоstошіа, ае, {о, опе

ративне сполучення стравоходу 

з шлунном; операТIIВlІое со.Устье 

пищевода с жеnудном. 

ОеsорlНlgоіеінпоgаstгоstошіа, ае, fо, 
заміна неп рохі.:щого стравоходу 
частинею пороа~ньої ЮІШНИ; за
мена непрОХОДІВIОГО пищевода 

часТІ,Ю ТОЩЄЙ ЮIШЕИо 
ОСSО}JhаgоісіНI10stошіа, ае, fо,. на

J.\ладаllНЯ сполучення ПРО~lіili стра
ВОХОДОJ\1 та ПОІЮf{,IlЬОЮ ЮШШОЮ: 

наложеНІІе СОУСТЬА М(тДУ ПИЩ~

ВОДОМ Н ТОЩСIf ЮІШJ.\ОЙо 

ОсsорlшgnрlаsЙса, ас, [о, llлаСТИНJ 
стравоходу; пластина пищеІЗО-

да. 

ОеSОl)lшgопllngіа, ас, [о, 'нровотеча 
із стравоходу; нровотечение ИЗ 
Jlищевода . 
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Оеsорlшgоsаliv""іПіs, i.,~ {. (rcflcxlJs) І 
СJШllотеча ПрlІ l\IсхаllіlШОМУ под
раЗIlенні стравоходу (рсфленс); 
СЛЮНОТСЧСНІІС п РІІ meXDJ-ШЧССl\ОМ 

ра:здражсшш Пllщсвопа (рсфлен:с). 
Ocsop11agoscnp, сзофаГОСI\ОIl, прпющ 

ДJIЯ JI;ос.'lі~~іІ\СН1lЯ стравоходу; ;)30-

фагосноп, прибор ДЛЯ исследова
lШЯ Пllщевода. 

OCSOp11:tgoScJpia, ае, f., J1:0еліДіІ~С'ННЯ 
страrзоходу дзеРЕа:!О~I; ИССJЮ.ЦU

nанис пищевода 30РІ-ШЛОМ. 

ОСSQll;шgОSР1Sl11US, і, Ш., СПCl:J\ta 
стравоходу; спаз\! ПІ1щеrзода. 

Оеsор1шgоstспоsіs, is, f., езофаl'О
стсноз, ЗПУіК~НIІН стрсшоходу; 

::>JофагостеIlОЗ, cyrнeHI1C Iшщево)(С\. 
Оеsор1шgJstошіа, ас, {., фістула 

стравоходу (штучна); СlJltщ lІище
пода (lІснусствеЮJ1,l(I). 

Оеsnр:шgоtошіа, пе, {., розріз стра
ПОХОДУ; раз рез пшцеrзода. 

OeSGpJ1i'igHS, і, Ш., t'тр::шохід; пl1-
щевод. 

Oestrolllallia, ае, С., непереможне 
статтепе 110Рllпання; Ilепреодоли

мое ПОЛОRое rзлечсние. 

OcstTtlS, і, Ш., праГНСIІНЯ до пару
тшня, тіЧІ\а (у тгар"н); стрем
денне І\ случн:е, тс'ша (у ІІ\ИПОТ
Щ~ІХ). 

ОffirіlШ, зс~ {., аптена; антена. 
ОПісіmїlis, е, аптеЮ1РСЬЮIЙ, аптеч

ний; аптсmlреНI1Й, аПТСЧНЬІЙ. 
ОПісінm, і, n., оGов'нзок; обязаl1-

H~CTЬ. 
Оі(Іішп, і, п., пліСНПВl1ll f1,I1UOI\; 

1I.ТІєsневоЙ гrибок. 
о. аlЬі cans s. о. lactis, грпБОI\ Іmіс

ІНlВlШ; гриБОІ\ ~ln.:IоLJницы. 
UiI{ophuuin, ае, (., боя 3111, IІсихіЧJlО

хворих перед повеРНl'НIІН;\І до 

нлаСIlО і сі:--! 'ї та ДО",: страх ду
шспllоGольны�x псrl';( l!ОзrзращеШlеl\1 
в собственн.Ую CC\lh:O· и дом. 

Оіпош:шіа, nc, {., Gіла Г,.lрячна; БL~
лая_ горячка. 

Okytoci('a, Оl"l!!!} , п. рІ. (remedia), 
засоби, що ПРІІСІ-ЮРОЮТЬ пологи; 
средства, У~\оРЯЮЩlIе РОДЬІ. 

Olccrn.nar!l.tllrocl\ce, cs, f .. туберн'у
ЛЬ03 ЛШТLОВОГО суглоба; тубор
Н)'лсз ЛОНТСDОГО сустапа. 

Оlесгапоп, ї, n., narocToH лінl'ЬО-
130ГО с,)'глоGа; отросток .ТlОнтевоro 

CY~TaBa. _. . . 
ОlсїпjснS, 11, UШ, олсшаТIІIІIІ, ОЛСlllO-

вий; олеИНОІН,IЙ. 
ОlеПІ tis, tltliS, {., заП<lЛСllllН ліІ\ТЬО

вого CYfJlOUR; Dосна.'1Єlше JIOHTe-

130ГО сустана. 

01С083, ОI'НШ, 11. r:l. (геmсоіа), жи
рові засоби; шIlроны�e средства. 

Oleosus, :1, ШП, оліїстий; масляни
сть:й. 

Оlёга, \нп, n. {:1., ODOtli, гоr:ОДIШi.l; 
ОВОЩИ. 

Оlснш, ї, n., олія; масло. 
о. Аmуgdаl,ЇГllП1 dlllсіuш, олія со

. .'10ДШ1Х МІ1гдапів; масло сладиих 
МИНД<J..тJеЙ. 

о. сnшрllог~tшп, намфорна олія; 
Юll\lфОРllое ~1асло. 

о. Саппй bis, Н:ОНОПJlНlIа олія; коноп-
ляное l\1<J.СЛО. _ 

о. Cl1CI1(1pudii :llltillсlшіпt11:сі, О.Jlія 
пінніЧllоамеринансьн:ої лебеди; 
!\lаС.'10 сєвероаl\1сr~ИI\()НСl,ОЙ .тІсбеды. 

о. Crotollis, "ротонова o.7JЇH; НРОТО-
1І0вое масло. 

о. ІІеІі~пН1Ї, СОIlПШllа о.~ія; подсол
неЧllое масло. 

о. IIpJseyhmi, блснотна олія; бешн
ное масло. 

о. iccoris Aselli, гиG'пчий ЖIlР; 
рь'бий іI>Щ'. _ 

о. Мепllшс рірегНае, олія перечноі 
м 'ПТІІ; r.l<1C.TlO пеr:ечной l\1ЯТЬf. 

о. Оlivагнш (Т1гс,vіпсі~lс), пr:оЕансыlа 
О';lія ~ провансное масло (олин-
новое). 

о. ПіСlпі, риuиноваолія, рІЩШICl; 
HacTOr овое масло. 

о. S:llltiili, санталопа олія; санта-
" 

.повое ма(' ло. 

о. ТегсЬіl1Нl1l1ае, теJ~l1еIlТІшна О:lія 
(СНИl1l1да.р); ТСРПСllТllнопое масло, 
(СНИПl1дар). 

Olfactio, оПіs, С., нюх; оБОВЯIІИС. 
Оlfасtошеtгінш, і, П., ПРllЛi-lД ДЛI1 

ВlІзначення гострості шоху; при
бор для оп реД~ЛСIШН ОСТРОТЬІ 
обоняния. 

OHactotia, ОГ\lШ, n. рІ. (ГСffiєdіа). 
1I1OХDльні ;засоGи; нІохательны�e 

средства. 
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ОIfасtогіпs, 3, llШ, ІІІОХОВІ1і1; обо
ннтельны� •. 

О'і.fасtпs, HS, т., НЮХ; обонлние. 
о. a~utHs, ГОСТРIlЙ НЮХ; острое 

ч.утье. 

ОііЬі'іппm, ї, п., ладан; ладан. 
Оligа.ешіа, ае, f., ОJJігеr.Jія, ІІСДО-

H~ ів 'я; <,?лигеМl1Я, малонровие. 
ОligоdупаШ1СUS, а, UШ, о.ТJіГОДl1наміч

ний; олигодинамический. 
Oligoel1romacrnia, ас, (., зменшзння 

барвної речовини черпонOlЧ івців; 
уменьшеllие краспщего вещества 

нрасны�x НРОВЛНЬІХ 'Гелец. 

Oligocythacmia, ае, (., оліl'оците~lія, 
зменшення І,іЛЬІюсті чеР[ЮІІОНj ,ін
ціп, недостача фОРl\lеll1IХ елемен
тів у НРОI\і; ОШlгоцитеМIІЯ, умень
шение ЧИСЛ[l зритроuитов, недо

статон форl\lенны�x 3:Ш~lентов в 
.НРОВИ. 

Oli~odactylia, ае, С., природже~а 
І'їдсутність денільнох пальuІВ 
рун або ніг; врожденное отсут

ствие неснольних пальцев рук 

или ног. 

01igodipsia, 
в ПИТDі; 
питье. 

ае, (., мала потреба 
малал ПОТРGбность ІЗ 

() ligogalactia, ае, f. , олі гогала нті п, 
I:3меншення виділення МОЛОІ-\а; 
олигогащштия, уменьшеПIlе Bыд-

ЛЕния молона. 

ОlіgоglоЬпliа, ае, (., ОJJігоглобулія, 
зменшеНIІЯ нільності чеРDононr ін -
цін; олигоглобулия, У.~lеньшеНI1Р 
IЮЛIl'І('СТRа зритроцитов. 

OH,golly.lr:lInllion, і, П., неllоrмаЛL~~3, 
:зменшена ніЛl,кість IlaB�-\ОЛОIlЛlД

ної Іоі;І:ИНИ; ненормзльное, РI()НЬ
шен ное ноличеСТllО о!ЩЛОI1ЛОДНОЙ 

_ JЮІДКОt:'ГИ. . 
Oligollydruria, ае, (., оліГОl'ідруr-ін ; 

олигогидрурия. 

О ligollle"orrllUea, ае, (., олігоме1l0-
рея, недост::lТНЯ мїt.:Я'lна Щ)ОІЮ
теча; ОJJигоменорея, иедостаточ
ное меслчное НlJ0130те"сние. 

()liglJpllreni:.t, ае, С., ОЛі~·офре!.lі~: і!-е
Gільніс;ть, імбецИЛЬНІСТЬ, 1;1.10ТlJl ; 
~JJI'lІгофренил: деБIlЛЬНОСl'Ь, им6е
IШЛЬНОСТh, идиотия. 

о Jigоlll10ё, es, (., оліГОПllое, СIlопіЛL-

нсне ДІІхання; OJ1lIГOnIlO:1, замед

.11снное дь:хаНl1е. 

Oligosinlia,· ае, і., недостатнє СЛИJю
ВllДіJJеНІІЛ, СЛlІнотс"а; IІС'ДО<:'1аточ
ное СЛIOНООТДСJІСНllе, СЛlOнотече
ние. 

ОligМ'рсгп~іа, м, С., НСІ1:0статнс ви
ділсння СПСРІИ; НЕ'дсстаточнос 01-
делеНlfе сверIы�. 

Oligosteatosis, is, (., M3J1e Вllділення 
1:3 салыІlхx 3;1Л03; малос отдслснне 

из са.1ЬІШХ желез. 

Oligutricllin, ае, f., О,,'lіГОТРllхія, слаб
Юlі1 r іст волосся; ОЛl1ГОТРI1ХIІЯ, 
СШ\nЬ'Й гост ВОЛОС. 

O!igotrclll1in, ае, (., ІІедостатнє rOl{J
раНЮ1: недоt.:Т3ТОЧllое fIl1Т<lние. . 

01іgоzоо:::рсгшіа, ас, і., олігозооспер
міл,3J11еншеlllIН І,і.:ll,I\ОСl'і живні 
спеРlатозоїдів; СЛllгозооспер.шя. 
УМЄНLшею:е lЮJШЧСС1па ЖИВЬіХ 

спегмаТО30llДОВ. 

Olig'uria, ас, f., зменшення доБОвої 
І,Їш,ності сечі; ,)'меНLшеНlIе су.-
1'0'11101'0 НОЛllч€ства r.IОЧИ. 

ОЙ"а, ас, С., о.шша, масmша; олива,. 
маслина. 

О!іуаrепs, а, UШ, ОЛI1ВНОІ3ИЙ; ОJ1ИВКО
выl1.. 

Olivi1ris, .е, налеЖНl1іі до оливи; при
наДЛЄЖ<lЩИЙ оливе. 

ОНа, ас, {., б~нка, горщик, НУХЛlш; 
баlll,а, горшок, нружна. 

Оlорhuпіа, ае, С., llРIlРОДіІ;\ений по
jЮН голосу; rзрuжденныl1 I10PO~ 
голоса. 

OIus, ёгіs, п., овочі, городина; овощн_ 
Ошаgга, ае, С. s. Опшlgіа, ае, [ .• 

ломота в IlлеЧl; ломота в плече. 
ОmагtllгJ.tіs, tidiS, (., l:3аll~Л{'IIНЯ нле

ЧОВОІ'О суглоба; ВОСl1злеlше llле

чевого сустава. 

'ОпшгtIIГОС5.Сс, cs, r., ту6еРНУЛЬО8 
flлеЧОI:!ОГО су r лоба; тубе~, ну Л(;8 IІле
ченого CYCTaBa~ 

Оmеп, 1nis, П., передвіСНIІН; пред~ 
ІЗсстнин. 

Ошеlltііlis, е, саЛLIIJII,ОВИЙ; са~'11,lIИ-
l-\ОВЬ1Й. 

Ometlt\lla, ОГІІІН, П. [:1. ДІШ. Appcndi-
ces срірlоісае. 

ОШСlltнш, і, В. s. ЕрірІооп, і,Il., че
іll.ЩЬ, саJlЬІШК; сальник. 
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Orninosl1s, а, l1Ш, фаталыlй,, з по
га ІІІ І l\1 прогнозом; фаталыlІй,' ро
НОІЗОІЇ, с плох!r..1 п РОГНОЗ0М. 

Ошпі bihora, ножні дві ГОДШШ; 
I~юf\ды�e два часа. 

Omnis, с, увесь, ціЛIІЙ; ІЗесь, це
ЛЬІЙ. 

Ошпіv': rHS, а, uш, всеїДНIІЙ; все
ядны1 •. 

Ошодупіа, ае, і.,. непралгічний або 
ревмаТIІЧНИlї біль плеча; непрал
ГlfчеСI·ЩЯ или реІЗмаТllчесная БОЛh 
плеча. 

Omohyoidcus, а, uш, лопаТНОDопід'я-
3I1НОВИЙ; лопаТОЧНОПОДЬЯЗЬІЧНЬІЙ. 

Omopliita, ас, [., лопатна; лопатна. 
Omostropllosis, is, [" ВИВИХ плеча; 

вывхx плеча. 

Ошрlшlссtоmіа, ае, і., вирізування 
пупнопого нільця під 'ШС ради
нальної операції ПУПНОІЗОЇ грюки; 
иссечение ПУПОЧIlОГО нольца при 

радинальной операЦ1lИ пупочно1Ї 
ГРЬJЖИ. 

Qrnphalelcosis, is, [., виразна пуп
на; _язва _пупна. 

Ornphalitis, tidis, [., запалення пуп
на (у новонароджених); воспале
ние пупна (у нопорождеННЬІХ). 

Omphalocace, es, і. s. Оmрhаlосёlе, 
es, [., пуп нова грижа; нупочная 
гры�а •. 

Omphalolysis, is, [., розрив пупно
вого нанатина; разрwв пупочно

го нанатина. 

Omphalomesenterlcus, а, иш, належ
НИЙ до пупна й брижі; относя
щийся н пупну и Брыlейне •. 

О. ductus, ПУПНОВОбрижова протона, 
ЖОІ3тновий нанал; пупочнобрЬІ
mееЧНЬІЙ протон, жеЛТОЧНЬІЙ на
пал. 

Omphalop agus, і, т., зрощування 
б.IІИЗНЯТ у ділянці пупна; сра
щение близнецоІ3 в .области пуп
ка. 

Omphalophleblti8 пеопаtогпm, запа
лення ПУПКОІ3их вен у новонарод

жених; воспаление ПУПОЧНЬІХ вен 

у ноuорождеННЬІХ. 

0I11pl13.1ophlegm("'ne, es, [., флеГl\lОпа 
ПУIJна; флегмона пупна. 

Ompbaloproptosis, Is, І., випадіння 

Оl1усllіа 

ПУПНОІ30ГО наШ.lТИl-\а (під час 110-
логіп);. вьшадеllllе пупо'іНОГО 1\<1-

наТlІна (во вреl\IЛ годов). 
Ошрllаlоггhаgіа, ас, r., l-\рОвоте'Ja 

із ПУПl-\а; НРОІЗОТСЧСIIJІС ІІЗ П)їlI\а. 
Ошрl1Пlоt~хіs, is, f., ПП раПЛЛНIIЛ 

ПУIll-\ОВОГО HaHaТIlI~a; ВІІ paHJicHlle 
пупочного нанаТІша. 

Ошрlшlоtошіа, ае, [., переріз)'ваннп 
ПУПОВИНИ; пегерезьшание пупо

ВПНЬІ. 

Ошрhаlоtгірsіn, ае, [., роздушування 
залишну JlУПОВlIIlИ заТИСН<lчем 

(Оl>lфалотриБОі\I) і НflнлаД<lННЯ шов
нової лігату ри; раздаВЛІІваНlIе 
остатна пупоІ3И НЬІ заЛШ!\10і\1 (омфа
лотрибом) и наложение шеш'Їо
вой лига РУТЬІ. 

Ошрll;llнs, і, т., пупон; JlУПОК. 
Опаllіа, ае, і. s. Onanisll1us, і, т., 

онанізм; ОШ1ЮIЗі\1, руноблудие. 
Oncologia, ае, і., науна про ОНУХІІ; 

учение об опухолях. 
Oncus, і, т., опух, пухлина; опу

холь. 

Опіопшпіа, ае, [.. патологі чна IJ ри
страсть все нупуваТII; патологи

чесная страсть все понупать. 

Onirodynia, ае, [., хвороБЛIlВИЙ, 
неприємний сон; болезнеНlIhIЙ, 
неприлтны�її сон. 

Опігоgша, а tis, п., нічне витінання 
спеРl\IИ; ночное истечение семени. 

ОПОI11З піа, ае, [., слопесне боже
вілля; словесное помешательст
во. 

ОпtоgеП(іsіs, і8, [., РОЗВІІТОН онре
мого о рганізму від моменту за
родження ; развитие отдельного 

оргаНИЗ;\1а от момента за рожде

ния. 

Ontogcnet1 cus, а, uш, онтогенетич
ний; онтогенетичесниЙ. 

Onycl131gia, ае, [., болючість ніг
тів; болезненность ногтеЙ. 

Опусhаllахі8, is, І. І болюча зміна 
нігтів; болезненное изменеНl1е 
ногтеЙ. 

Onycllauxis, is, [., гіпертрофія ніг
тя; гипертрофил но!:.тя. ~ 

ОпусЬіа, ае, (. s. Onycllitis, t1 дів,І., 
запаленнл ніl'ТЯ; воспалеНlIЄ ног
тя. 



Ol1ycl\is 

Оп у cllis,_is, f., lІігтьоїда; ногтоеда. 
ОIl)'сll0сііI1С, cs, f., нігтьове ложе; 

ногтєпое ложе. 

ОпусllOсгурtбsіs, is, f., простаНІІЯ нІг
тя; врu.СТ:Ш.ІІе ногтя. 
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OnycllOgryposis, is, і., нігтеподібне 
пинривлення нігтів і пальців; 
І\ОГТС13l1дное IІСКРlшлешlС НОГТЄЇІ 
и пальцев . 

.()пусl10шусОsіs, is, f. " У раженнн ніІ'
тів ГРl1бнаilШ паршів або СТРl1-
гу чого лишаю; порашение НОГ

тей грибнами парши ИЛІІ СТРIl
гущего лишая. 

Опусll0раthіа, ас, f., хпороба нігтін; 
болезнь ногтеЙ. 

Ony.chopifgia, ае, f., звична гризти 
нігті; п рнвынаa ГРЬ13ть ногти. 

Onycl1optosis, is, і., ВlIпаДаІШЯ ніг
тів; вьшадеНllе ногтеЙ. 

Опусll0ггl\ехіs, is, f., нрихкість ніІ'
тів; хрупность ногтеЙ. 

Onycllosis, is, і., ненормальне утво
рення нігтів; ненормальное об
разование ногтеЙ .. 

Oogencsis, is, і., утворення яїщп; 
образование яЙца. 

Ookyesia, ае, f., позаматнова вагіт
ність; внематочная беременность. 

Ооlетша, atis, п., яїщева оболонна; 
яіlцевая оболочка. 

Oophoralgia, ае, і., невралгія яєч
нина, особливо при істерії; не В
ралгия яичннка, особенно при 
истерии. 

Оорhогесtошіа, ае, і., оофореІ\томія, 
вирізування яєчника; оофоренто
мия, выезьшаниеe яичника. 

Oophorlcus, :1, uш, ЯЄЧВИНОВИЙ; яич
НИНОВЬІЙ. 

Oophorltis, tldis, і., запалення яєч
НІІна' воспаление яичнина. 

о. inter~tit liflis, ПРОМЇЖНІІЙ ООФОРllТ; 
про!\lежуточны�й ООф9РИТ. 

о. рагепсhушаtоsа, м'якушеВJlЙ оофо-
РIIТ; МЯНОТПЬІU ООфОРllТ. . 

Oophorocele, es, [., грижа, щО ШСТИТЬ 
ЯЄ'lНин; гры�а,' содержащая mtч

ник. 

Oophorotentesis, is, і., пронол ністи 
яєчнина; пронол ІШСТЬІ ЯИЧНlII\а. 

Oophorocystis, is, і., ніста ЯЄЧНIІІ,а; 
юtста яичиика. 

OpcrabIlis 

OOpl10fOgcncs, is, що виходить 3 
ЯЄЧНIIl-\а; IІСХО;:І:ПЩIllї ІІЗ Яll'шнка. 

Оорl10ГО}I)"stсгссtошіа partla lis оЬ
stctrjca, чаСТНО13е ПI\;J.аnевня лєч

юшів і J\1:1Tl-\1I (аІ~'уше~СLка опе
рація); чаСТlIчное удалеНlIе ЯІІЧ
НlIНОП 11 ;\lаП\ll (анушерсная опе
рация). 

OOl)llOfOma, atis, т., ОПУХ ЯG'ІIШIi::\; 
ОПУХО.J1Ь Яllчника. 

ОорllОГОlllаlасїа, :1(>, f., розilt'яншен
ня ЯЄЧIlllна; разчягчеllllЄ ЯIlЧНlша.· 

001>1\15 гоп, і, п., ясчшш; янчник. 
ОорllОГОПСНS, і, т., опух ЯGЧНІша; 

опухоль ЛЧННlII,а. 

OOpllOl'opatllia, ае, f., хвороба ясч
Ш1На; болсзнь ЯIlЧНl1На. 

OOpll0ropexia, ае, і., ПРИШllвання, 
фПl-\сація ЯGЧlllша; ПРllШlІвание, 

фllнсация ЯИЧНlша. 
Оорllогопllарlliа, ае, f., оофорорафія, 

зашивання ЯЄЧНИІ~а; оофорорафия, 
sаШllваНIlЄ янчшша. 

Оорlюгоггll ё xis, is, f., роз рив ЛGЧ~ 
НІша; разрЬІВ ЯІІ'шнка. 

ОорllОгоsаlріпgссtошіа, ае, [., НИ-
І--ізування ЯЄЧН\lна та яйцепро
воду; llссечеНllе ЯИЧНl1На и Я (ще

вода. 

Ooplloros:11pillgltis, t1dis, і., запален
НЯ ЯGЧНlІЕа та яіІцеп РОВОДУ; вос
паление RlІчнина 11 яЙцєвода. 

Oophorotollli:1, ае, і., роц із, вида
лення ОПУХУ ЯЄЧНІІна після чере
ВОР03ТИНУ, рідно через вагіну; 
раз рез, удалеНІІе опухоли ЯИЧНН

на после чревосечения, РЄДI\О 

через влагалище. 

OOpll(lfUS, :1, ит, що 'несе яйця; 
несущий яЙuа. 

Opacltas, tatis, і., помутніння; по
мутиенпе. 

Ора cus, а, от, те~IНПЙ; теМНЬІЙ. 
Opalesccntia, ае, і., опалесценція; 

опалесценция. 

Op:1Ilnus, :1, ШI1, від6ЛІІСНУЮЧИЙ мо
лочним l-\оnьорО2\t; отливающий мо
ЛОЧНЬJМ цветом. 

Ореш Іегге, ПО;J.авати ;::І;опо~іогу; она
зывтьь ПОilIOЩЬ. 

Operabllis, е, операбільний, опера
тивний; операбlf.'1ьны�,' оператив

НЬІЙ. 
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орсгаНо, OllїS, С., операція; опе
рация. 

Opcriitor, 01'IS, т., опегатор; опе
ратор. 

OperJtlls;, а, tlш, lіРlІховсшш1; СІ,РЬІ
ТЬІЙ. 

Орегспlі\гіs, е, налеа,IШ(І ~o ПОНРПШ
ЮІ; ПРlIна;з:леЖJ.ЩIlЙ ПОКРЬІШl\е. 

Opercul,ЇfllS, а, UШ, ~lаЮЧИІ1 ПОКРПШ
ну; снабікеННЬІЙ ПОКРЬІШКОЙ, 

Орегспlнш, і, П., ПОІ,РИШІ-Ш, нороn; 
ПОКРЬІшка, пробна. 

{)plIiasis, is, f., I3н,тшсіннп понру'lС
ІШJ\ІІІ СJ\lуга;\lИ; обjlыIениеe изви
ШІСТЬJJ\ІИ полосами. 

()рhіdіsпшs, і, т., отруєння З:\IЇЇ-
В.ОЮ отрутою; отравлеНlІе змеl1-

НЬІМ ЯДОМ. 

Оl)lltllаlшесtошіа, ае, f., офтальмен-
ТО:\lія, видалення Оl{а; офтаЛЬі\1-
еl,ТО1\ШЯ, УД:1леlше Г,ТJaза. 

Орhtlшlmіз, ас, f., ЗD.ПD.леннн 
очей; 130спаnение глаз. 

о.зсgурtlrа, сгіпстська офтаЛЬ:\IЇЯ; 
еПlllеТСlйЯ офталь~IИЯ. 

UрlltlшlШlса, огшн, п. pl. (rcmedia), 
очні засоби; глазныle средстпа. 

4 l рllthзlШlСНS, 3, UШ, очнш1; ГЖІ::J
ной. 

41рlltlшlш І tis, t1 dis, f., заПCl.леннп 
она; воспаленне глаза. 

орl1tllаlmоыlпоггhосз,' ае, f., гоно
рО1їне за раження очей; ГОНОРUЙ
ное заражение Г:Іаз. 

ОрI1t-lшlшосепtеsіs, is, f., офталь
моцентез, п ронол она; оФталь;\lО
цеНТЕЗ, II РОI\О.і1 глаза. 

Орlltlшlшоlоg, офтаЛЬJ\IОЛОГ; офталь
молог. 

()1)11tlшlшоlоgіа, ае, (., науна про 
ХВОf,обl1 ОIIСЙ; 'учеllие о болез
нях глаз. 

ОрlltlшIШ()Il:зlаrіа, пе, f., гозм 'ли
шеннл ОЧІ-!ОГО лU,ТІ.У ка; f аЗ~IПГЧС
Вllе Г.'llЗНОГО яБJJOна. 

Орl1tl131шuшеtгіа, :.le, С., офтальr.l0-
~leTI ія; офтаЛЬ;\lОмеТРIIЯ. 

ОрJltlШlmошсtl'НШ, і, n., 111:J1.;lJP Д.'lfI 
Вllзначеннн 1,Р1l3111111 ЗCl.JlОМНI1Х 

ССі,С;~ОIШЩ Оl,а; 11 рІ160р ДЛН 0111 е

ДСnСIllІЯ l\гJIlвl1зIlыl 11 Рt.:JlO~IJJНЮЩI1Х 
сред глаза. _ 

ОР:lІ !lаlIllUI1СНГОll1Сllіпх, і пgіs, С., сіт-
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часта оболонна она; сетчатая 
оБОЛОЧlіа глаза. 

ОР:l thalmnp1ra15-sis, is, і., офтальмо
параЛЇ'І, lІараJlіч она; офтальмо. 
параЛIIЧ, п~ралич глаза. 

ОР~ltllаlШ[)Р;ltllіsіs, is, f" атрофія она-; 
атрофин глаза. 

Op~ltllalIНOple~ia, ае, f., параліч де
нількох І"ілон ОЧНОРУХОВОГО ІІер
ва; IlараЮl'1 неСНОЛЬЮІХ ветвей' 

глаЗОДВl1гательвого нерва. 

ОрJlthаlll1огсзсtіu, опіs, С., офтальмо
реакція, OIIНa реанціп; офтаЛЬJ\10-
реаКЦI1Я, глазная реаl-ЩИЯ. 

ОР:ltlшlшоггhёхіs, is, С., розрив она; 
разрьш ГJlаза. 

ОР;lthаlШОSСDріа, ае, С., досліюнеНIІН 
дна та сеРtЩОВIІЩ Оl\а дзеРН<lЛОМ; 

IІсследование дна и сред глазct 

зеРlіалом. 

Ор1ltlшlmusсоріum, і, п., очне Дзер
!1ало; ГЛ<lзное зернCl.ЛО. 

Оріlthаlшоsріllt11егіsmнs, і, Ш., уявне 
сипаJlНЯ ісир із очеіі; Нdіі\ущсесн 
сып.llиеe ИСНР из глаз. 

Орhtlшlшоthегаріа, ае, f., лікування 
очних хвороб; лечение глазIlы�x 
болезней. 

Орl1tlшlmоtОl10шеtгіа, ас, ( .. офталь
МОТОIlомеТI ін, ВИl\1іровання вн)'
тf іШНЬОО'lIlОГО ТИСІ,},; офтальмо
тоноr.lеТfmл, lIЗ:'>lеренне внутри

г~азного давления. 

Орl1tlніlшtIs, і, т., ОІю; глаз. 
Opi<ita, огшn, п. 11., Оllіати; опнаты�. 
Орі<ї1us, а, Шn, опі і'ш 11 й; ОШІЙНЬІЙ. 
Оріllіо, опіs, f., погллд, думка; 

взгллд, l\1Ь:СЛЬ, мненне. 

Uріf)mапіа, ае, f., опіомаllїЯ; ОШIО
мания. 

Opilpl1agia, ае, f., опіофD.гія; опи
офагин. 

Оріst110gШltІlіn, ае, f., недостатній 
виступ Вllеред Нl1ЖНІ,ОЇ щеЛЄIlИ; 

недостаточны11 ВЬ:СТУН ВІІеред 
НlIЖIН'Н чеJIЮСТИ. 

Opistllf1pI131acrosis, is., f., ВИЛllсіllllЯ 
110ТlI.iJlII\i; оuль:сснпе зать:лна. 

0vistl1Orc11Їs fсlillепs, Сll(іігськиіі пе
чїIШОНIІЙ ГЛIIСТ (зарюнеНllfI че
рез f'llбу); СИUIІГСI,ан JlеllСllOЧllая 
ГЛl1ста (ЗD.!-'аіl,ЄШlе ЧСІ~ез fJЬ1бу). 
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OpistllOtr.l1HS, ї, т., опіСТОТОIlУС, 
тстанічне DlШРIІВЛСННЯ тул} ба 
назад; ОПІІстотонуе, тстаШІЧЄСl\Ое 

иснршзленис ТУЛОПlllца назад. 

Орішп, і, п., ОПЇlЇ, опіум; ОПlIЙ, 
опиум. 

о. рulуегіНпs, поrОШf\уватиfI опіІі; 
ІІорошJ,ообразIІы�і опий. 

O}JO('(>pll ііlпs, і, т., ВИРОДЛllвість 3 

відсутністю рота і носа; урод
СТВО с отсутстяїеl\1 рта 11 носа. 

Opotllcrapia, ае, f., ліНУІЗ:.lIllIЯ ІЗll' 
тяжна:-.ш із органів; лечеНllе ВЬІ' 
'ГЯЖf\ами из органов. 

Oppletio, onis, f., обтнжеllllЯ; об
ременение. 

ОРРОПСIlS, епtis, ПРОТІ!стаВ.тІЯЧIlЙ; про
ТИDОI10стаІЗ.'1ЯЮЩНЙ. 

ОРiJзгtUI1НS, а, 11Ш, СХПJІЬНlIЙ; рас-
11Qлоmенны� •. 

Opp.ositio, OI1ЇS, f., опозиція, ПРОТІІ
ставлення; ОІШОЗИЦllЯ, ПРОТІІІЗО

поста вление. 

ОIJl)ЗSJtus, n., ІОН, ПРОТІIЛ~jЮШЙ; про
ТИВОПО.'10iRНЬ:Й. 

Oppressio, onis, {., стиснення, СТИС
нання, llригнічення,ДСllресія; СТС
снсние, СіЮ1Лlание, угветеНl1е, 

де)) рессня. 

о. respirn.tionis, СТІІснення дихаНIІЯ; 
СТlСJlение ды�ания •. 

о. vігіuш, пригнічення, занепад сил; 
угнетение, у"адон сил. 

Ops, cpis, f. (8 ing. ті.'IЬІШ gen., 
асс., аЬІ.), С1l:lа, з lсіб, доао:\Ю
га; еила, споr.об, пm1ОЩЬ. 

Opsis, ios, f., оно, Лllце, зір; глаз, 
ЛИЦО, зрение. 

Opsiodontes, інш, т. рІ., очні зу611; 
ГЛ~НЬІ~ зуБы. 

Opson і пuш, ї, п., речовина спровD.Т
ни, що полегшує леІ1I';ОЦIІТ,НI 3:1' 

ХОПЛЮВ<lНIIЯ б;ште~ іїІ; ПСЩССТlJО 
сьшоr,ОТЮI, облсгчающп1 .'1СI1ІШ
цита~І захrзатыlJ.нJlеe 6антер"Й. 

Optatio, ol1is, f., баit\ання; il-\t:лашІС. 
Opt1ca, a~, і., наука ІІрО зір та 

СRітло; ІШУI.;а О зрешш ІІ свете. 

Opt j CHS, а, НІ 11 , 30рОІЗIlІ1; 3РllТСЛЬ
НЬІЙ. 

OptOC}Jin, і, 
(JрtопН~tгuш, 

.nад Д~lЯ 

П., сптохін; ОПТОХНН. 
і, . п., оптометр, ПРJI
lJI13Н<lЧ('ННЯ гострості 

Organisiitu:i 

зору; ОПТО~lетр, п рнбор для опре
деления ОСТРОТЬІ зрения. 

OptlS, rris, П., ТРУД, ро60та; труд, 
работа. 

Ога, ае, і., нраїІ; нраЙ. 
о. SCl'Г й ta, передня чаСТІІна сітніОI\Н; 

передняя часть сетчатни. 

о. vHln~ris, нрай рани; нрай рюш. 
Or~l!s, е, ~ЮТОlJИЙ; rотовоЙ. 
Orbiculi1ris, с, ІШЛОІЗI1Й; 1\РУГОI3011. 
OrbicHIHs, і, Ш., НРУШОН; нружон. 
Orb~s, is, m., нруг, І,ОЛО; НРУГ. 
ОгЬНа, ас, !., орбітй; орбнта. 
о. оснІі, очна ямна; глазница. 
Orbiti1li", е, орбітаЛЬНІІЙ, О'lноя",н(о-

ІШЙ; орбнталLны�,' гл<lзшl'lIIы� •. 
Orcllea, ае, і., мошонна; r.ІОшонна. 
Огсll(е) Itis, tldis, f., запалення ЯGчна; 

воспалеНlIе ШIЧЮt. 

О ГC)H~o('ё lе, ('s, С., П<lХВlIJlIIО~1ОШОIllшва 
грижа; І1аХОDО:\ІОшоночная гpы

жа. 

Огсhсоі!ріdidУШltіs, t1dis, С., запа
.l\ення яєчна й додатна його; 
lJоспалеНllе ЯIlчна 11 n рндатна его. 

Orcheopcxia s. Огсllеаггlшрlliа, ае, 
І., фіІ\суваllНЯ нєчна до дна мо
ШОНЮІ після з~іJlьнення його із 
паХВIIННОГО наналу; фlІНСllрование 
ЯИ'ІЮl но дну ~ІОШОНЮІ после 

вьrсrзобождеНl1Я его ІІЗ пахового 

нанала. 

Orch t CHS, а, UШ, яєчновпй: ЯИЧНОВЬІt1. 
Of('his, orchios, т. (гр.), ЯGЧНО; 

ЯИЧІЮ. 

Orchocatab asis, is, і., опущення 
яє':о;\ у l\10ШОНl~У; Uil)'ЩСШlе 

янчен в l\10ШОННУ. 

Orexis, is, С., апетит; :Шllетит. 
OrdinariHs, n., НШ, РН;~ОВИ11; рядо

вой. 
Orllin:ltio, onis, (., постанова; поста

НОІЗление. 

Ordo, 1 nis, m:, ряд, ПОРЯДОІ" черга; 
ряд, ІlOрНДОН, очередь. 

Organ tcus, а, аш, органічний; орга
НllчесниЙ. 

OrganiS:ltio, onis, С., будова, влаш
тування; строение, устроЙство. 

Org:lnisJttls, :1., ШП, орг~ші30ІЗаНI1Й, 
DЛ(1ШТОВ<.І.IІI1(I, гармонійний; орга
НII:JОRаШIЬІІ1, СТРОІІНЬІЙ, гармони
чес.киЙ. 
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Огgаl1іsшнs, і, Ш., організм, жива 
істота; оггаШIЗ~f, ifшвое суще
ство. 

Огgап()п, і, П., орган; орган. 
о. СогН, Кортіїв орган; І-\ОРТI1СВ 

орган. 

о. Giraldesi додатои яєч!{а, Жlfра.Т1Ь-
десіІЗ орган; придатои Яllчиа, 
ЛСllральдесов орган. _ 

о. RОSСllшпllсгі див. Epooph- гоп. 
о. vошеГОl1аs~Пе S. Jacobsol1ii, Яноб

сонів орган; Яиобсонов орг:ш. 
Orgal1a gel1italia шпІісЬга, жіночі 

дітородні органи; женсние дето
РОДНЬІе оргаНЬІ. 

Orgallotherapia, М, І., ліІіування 
витяію-\аі\1И із органїІЗ; леченпе 
Ізы�mю,амии из органов. 

ОгgаП()Х)'l1sіs gastrIca, l1ідпищена кіль
иість органічних НІІСЛОТ у шлун
ну; повы�енноеe НОЛlIчество орга

IIll'теСЮIХ НПСЛОТ вжелудне. 

Огgапоzоа, orUln~ п. рІ., параЗIlТIІ 
ІЗсередині органів; параЗИТЬІ ВНУТ
ри органов. 

Orgaslllus, і, Ш., оргазм, наЙВIІЩИЙ 
ступінь статевої насолоди під 
час злягання; оргазм, ВЬІсшая 

степень сладострастного ощуще

ния во время пологюго аЕта. 

Oriclltiilis, е, східний; ВОСТОЧНЬ1Й. 
Uгifісіuш, і, п., отвір, устя, риль

це; отперстие, устье, РЬJЛьце. 

о. urcthrae е:хtегпum, зовнішній ОТ
вір уретри; наружное ОТВСРСТllе 
уреТРЬІ. 

о. utcгi, матиовий зів; маТОЧНЬІІ1 зев. 
Огіgішігіus, а, нm, пеРІЗіСНlIЙ, п ри

!ЮJ1жений; первичны�,, ІЗІ.ІОіИДСН
НЬІ!!. 

Oгl~o, Тпіs, І., початок, походження; 
на чало, происхождение. 

Огпаl1S, пtіs, приирашаючий; унра
шаЮЩI1Й. 

Orl1itllodorus, і, І., l-\ліщ; l-\лещ. 
ОГГ!lУIІІСП, illis s. ОггllОШСl1іl1Х, П111-

gis, f., сIl роваТЕова ОБОJюнна;
СЬІІ30р~точная 060ЛО1)ка .. _ 

ОггIІ),I1]{'Н itis s. Оггllошеllіl1g і tis; Н
dis, f., запалсння СIlРОІЗатнової 
060.'1011 ЮІ; Rоспален lІе СЬІВО р ОТОЧ
НОЙ оболочии. 

Огtllоdіаgгпр!1Їа, ае, С., реIlтгеносно. 
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пія серця; реllтгеНОСНОШrR серд
ца. 

Orthodontia, ас, і., зубна ортопе
дія, ШІП Г~ ПЛЛНІІЯ неп раІ3ІІЛЬНОСТl'J1 
зубів; зубнD.Я ортопеДIfЯ, ІІспра13-
.тюнне НСП гаВlІльностей зубов. 

OrtllOgcl1ia, ас, f., маЛJlЙ ВlIСТУП 
пі,J;60ріддя; 1\lалы�й ВЬІСТУП 110Д
бородка. 

Ortllopacdia, ае, І., ортопедія, ча
СТlІна меДIІЧНОЇ на)'ЮІ, щО ВI113-
час ШШРІ1влення ЛЮДСЬКОГО тіла; 
ортопеДІІЯ, часть ~IСДJrцИПЬІ, ІІЗ)'

чающая ІІСІ\рпвленпя чсловече

ского тела. 

Ortll0pac(HcHS, а, ШU, ортопедичний: 
ортопеДllчеСНlІЙ. 

ОгtllOрпоё, cs, І., ортопное, наЙВIІ
щш1 ступінь за;:ЩІllI-\ІІ; ОРТОПНО:J, 
Ізы�шаяя степень ОДЬІШІШ. 

Ortllos (гр.), ПРЮlш1, щJашІлыІ1й;; 
. ПРЛi\lОЙ, праlшльныl •. 

Огtll0sсорінш, і, П., гортанне Д3С'IJ
кало; гортанное зеркало. 

OrtllOtonus, і, т., тетанічна судо
рога, НОЛИ тіло знаХ()ДI1ТLCЯ в 
ІЗIlТЯГНУТО!\lУ полоrкенні; тстаНI1-
ЧССЕая судорога, Hor,J;a тело. на

~()ДІІТСЛ ІЗ ІЗЬІТЯНУТО:\І положеНIІI!. 

Ort і llus, і, Ш., палець НОГІІ; llалеl! 
ноги. 

Oryza, ае, І., рис; рис. 
Os, oris, п., рот; рот, уста. 
о. іlltСГПНll1, устя матки; YCTM~ 

матии. . 
о. іпtСГI111Ш caniilis сспісJlіs~ ВНУ

ч:іШJ\ЇJ1зів ШIIЙНОГО каналу; ІЗНУТ
ренНІ.!..ЇІ зев шеііllОГО канала. 

о. lср')г іпнш, залча губа; заЯЧЬf\ 
губа. 

Os, oSSis, п., кістка; кость. 
о. acctabuli, кістна верт.'1.)їЮЮЇ ва

ПП,J;ІІНИ; ность верт.l.) жной ІЗпаДI1-

HW. -

о. апtіЬгасllіі = о. зпtеЬгасlІіі, кі
ст на пеІJедпліччя; ность пред
плечья. 

о. basilJre, основна кістка; основ
ная ность. 

о. спріtJtнш, ГОЛОІЗ'luста кістка; 
ГОJІОІ3чатая кость. 

о. сагрі, І.,істна з~п'лстка; иость 
ЗПIJЯСТЬЯ. 
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О. cCl1trii1e, цснтральна l\iCTI~a; ЦСНТ
ральная кость. 

О. сосс у ;;1s, нуп рш\Ова ністка; НОП
Чl1нопая кость. 

О. СОI'асоі,lеШl1, дзьобовltдна hiCTI-іа; 
НЛIO!.'ІОШІДная кость. 

О. c;Jst<ile, ребро; ребро. 
О. СЗХ:1е S. il1nJllliniltum, беЗЇ:'llеНllа 

I\kTHa; беЗЬІ:'Іншная НОСТЬ. 
О. СU!»їdешп, . кубовидна кїстна; 

кубовидная кость. 
О. СUllеНогше S. spllenoill:їle, клинопо

діБШ1 нїстl-\3.; КЛ!ШОВIЩН3Я кость. 
О. etll1l1oill<ile, решітчаста ністка; 

РЗJlетчатая кость. 

О. extrcll1itJtis sUiJ~rioris, нїстна 
верхньої l{інцїrЗlШ; кость верхней 
конечности. 

О.fгопtЮе, JІобна ністна; лобн<'1.Я 
кость. 

О. }lа:нJtum, гачнувата ністка; крюч
НОВlfдная (ватая) НОСТЬ. 

О. llуоі,lсшп, пї,:r.'язшюва І,істна; 
ПОДl.,Я3ЬІЧІШЯ кость. 

О. ilіuш, клубова кістка; llОДВЗДОШ
ная НОСТЬ. 

О. іпсае. l~ісТlП інків; I~,)CTb ІШКОВ. 
О. іПСіsІ,тuш, f.ізцсва l\іСТI\а; резцо

вая НОСТЬ. 

О. іПI1J1111пJtШl1, бсзі:'llСВіІа ,кістка; 
безы�сннаяя НОСТЬ. 

О. іпtегшсdіuш, ПРО:'l1їаша Еїстка; 
ПРО\lсшуточная кость. 

О. іІІ tcrp:lrietJle, :'Іlіffпі~l' яна к іСТІ\а ; 
меікгеl\ІеІ-шая НОСТЬ. 

О. iscllii, СЇДJlична ністна ;ссдаЛІІщная 
НОСТЬ. 

О. iugalare, преl\1на ністна; лреl\шап 

ность. 

О. lасгішЛе, слізна ністка; слеЗllап 

НОСТЬ. 

О. lшіdtuш, піВ\lісяцепа ніСТІШ;ПОЛУ-
лунная кость. . 

О. шсtас:lI'Рiїlс, п 'ЯСТ1\Ова юст ка ; пп-
стная НОСТЬ. 

-І оП'"' кістна ., О. шеtаtаГSа е, плесн.D« 

плюсневая костЬ. . 
О. mu1tal1gulull1, багато кутова юст

на; многоугольная НОСТЬ. 
О. Il:lsdle, носова кістка; 1І0совая 

НОСТЬ. ._ 
~Ha 1,1' стка ., О. llаУісиlаге, ЧОВНОПОД10 

.'1RдьеВlfдная костЬ. 

О. occipit"d1e, ПОТИЛIІ'lІІа l,істна; за
ТЬІЛочная . НОСТЬ. 

О. palat rпшп, Ilїднсбінна кїстна; 
нёбная кость. 

О. pariet~le, ті~l'пна І,істка; темен
ная НОСТЬ. 

О. pisiforme, ГОРОХОШIДШl кістка; 
ГОРОХОВl1дная ность. 

О. РllеuшаtlСUШ, попітроносна кіст
на; воздухоноснап НОСТЬ. 

О. Ргіарі, ністка Пріапа; НОСТЬ. 
Приапа. . 

о. sасгшп, НрlIiні, НРllжопа юстна; 
нрестец, крестцовая ность. 

о. sсsа.шоі(lешп, сеса:\10їдна ністочна, 
ністочна в СУГЛОЇ30вій зв'язці; 
сеса:'lЮnНДllап НОСТО'ІЮ), ноС'Гочна 

в сустаВІІОЙ свпзне. 
О. sp~1ellOi{lale, основна, НЛШІОПО

дібна кіст на ; основнап НЛI1НОПО

добная ность. 
о. stегпі, грудна ністна; грудная 

ность. 

О. tеl11рогЛе, nllснова кістна; 8l~СОЧ
ная НОСТЬ. 

а а ністна', О. tгїflllсtгшп, ТРIIГР нн 
трехгранная пость.. . 

О. turЬіпаtшп, запита, 3lгнута юст

на; запитая, IІзогнутая ность. 

О. tУШР:ШІСПШ, барабанна нїстна; 
ба рабанная НОСТЬ. 

О. zуgошаtlсuш, вилична ністна; 
снуловая НОСТЬ. . . 

Ossa sпргаstСГIl:lliа Б. CIHst~rna~Ia, 
дnі над- або HaгpYДHlIHНl ЮСТ
ЮІ; дnе над- или нагрудl1нныIe 

НОСТИ. 

. О. sнtнгd"гпш (\Vогшіі), ністни швів; 
ности швов. 

ОsагsоlПll1, і, п., осарсол;' осарсол. 
Osccdo, Inis, f. S. Oscitatio, onis, f., 
. позіхання, позіхи, зєвота; зева-

ние, зсвота. . 
OscIH~ocele, es, [., МОШОIlнова гри

жа; МОШОllО'lная грьшш. 

Oscїllatio, QIlїS, і., КОЛllваIllШ; но
лебание. 

Оsсіllаtогіпs, а, НІЛ, НОЛІшниit; НО
леблющпUся. 

OscIto, :tre, позіхати; зсnать. 

Osculatio, ollis, [., цілуnаllНЯ; .лоа
зание, целование . 
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Osclllum, і, п., 1) ротик, 2) поцілу
нок; 1) рОТИН, 2) поцелуЙ. 

Оsспlа, огпш, п. рІ., устя, ОТDОРИ 
судин; УСТLЯ, отвеРСТIІЯ сосудов. 

Оsmе, es~ [., запах, пахощі; заIlах, 
аромат. 

OSll1idrosis, ів, [., смердючий піт; 
ВОНІОчий пот. 

Osmosis, is, і., осмоз, просочупаllНЛ; 
ОСМО3, просачивание. 

OsmotIlerapi:l, ае, і., ППОРСІ,уваннл 
гілертонічних РОЗЧІІнів; ВПРЬІСІШ
сания гипертоничеСНIІХ раство

ров. 

Osp11resis, is, [., нюхання, нюх; 
1Il0хание, обоняние. 

Оssеll1UШ, і, п., кістковш1 клей; 
І-\ОСТНЬІЙ нлеЙ. 

Ossrus, а, uш, ністковий; І\ОСТНЬІЙ. 
Оssісuluш, і, п., ніСТОЧІ,а; носточ

ка. 

О. lenticHlare в. огЬісиlаге Sylvii, 
сочевицеподібна lІісточна Сіль
lЗіл; чечевицеоб разная носточка 
Сильвия. . 

Ossicula Bcrtini, Бертінійопі кісточ
ЮJ; БертивиеПЬІ носточки. 

Ossi(Ї сапв, Rntis, сп РИЧIIНЯЮЧИЙ: 
скостеніння, сностенілий; веду
щий н оностенению, ОІюстенеlk 

ший. 
Ossificatio, опїв, і., сностеllіНllЯ; 

окостенение. 

Ossificatus, а, шп, сностенілий; око
стенеЛЬІЙ. 

Ostalgia, ае, і., біль кісток; боль 
ностей. 

Ostea, огшn, п. рІ., ністюr; ности. 
Osteacusis, ів, і., звукова провід

ність кісток черепа; зпуковал 
n РОПОДI11\10СТЬ ностей черепа. 

Oste1tis, tIdis, [., остеїт, запалення 
кістки; остеит, поспаление ности. 

О. guшm osa, гумозний остеїт; гум
МОЗНЬІЙ остеит. 

Оstешруеsіs, ів, і., нагноєпнл нїСт
ни; на~ноение_ КОСТИ. 

()steoarthritis, t1dis, С., запалення 
кістни та суглоба; воспаление 
І{ОСТИ исустава. 

О. dc(ormans епdеШ1 са, угаtиеНIІЯ 
ністок і суглобів 8 пинривленням 
нінцівон, ендемі'ше в 3абайкаль-

сьній області; пора:-l)еНІІС І,ОСТОН 
JI суставов с l1Cl-;РIIВ~lешrем [\Оне'!: 

ностей, ;:mде:ШІЧlюе ІЗ 3абаЙнаJТI.
ской области. 

Ostcoartl1ropa.tllїa, ае, (., OCTeoap'гpo~ 
патія, захвороваlll-ІЛ суглобів і 
кісток; остеоартропат~п, заболu
вание сустапоІЗ 11 І\остеl1:. 

О. l1ypcrtrop1licans рпешпаtiса, 33-
XBO~ юпання, при якому палы�іi 
нагадують барабанні паЛИЧIШ (прн 
хворобі легенів, серця); заболt>
панне, при HOTOPO~1 наЛЬЦЬJ нап{)

минают барабаНllьrе палочюr (ПРІІ 
болезни легких, сердца). 

О. yertebri11is, спотвороючНі1 спонди
літ; обезображивающий СПОНДI1-
лит. 

Ostcoarthrotomia, ае, [., ВIIj:ізуваннн 
куска ніСТЮІ всереДІІні суглоба; 
иссе'lение иусна кости внутри 

сустапа. 

Osteoblastom:t, а tis, п., остеоблаСТ(J
ма, кістковий новотвір; остеобла
стома, ностное НОВООбразовани(~. 

Ostcoblaston, і, п., остеоuласт; ОСТС
област. 

Osteocarci поша, а tis, п., OCTeOI~ap
цинома, ністновий рак; остеонар
ЦIІІІома, _КОСТНЬІЙ раи. 

ОstеосllоП<lгіtіs, t1dis, [., 3:Jпалсннн 
кістон і ХfJнща; поспаление ко
стей и хряща. 

Оstсосll0П<lгоlуsіs, ів, С., підшарову
вання ніСТ1\ОВОГО хрпща; отслой
иа костного хряща. 

Osteocllondroma, iitis, п., З1\lішапиН 
опух із І{істкової та ХРЯЩОIJ()Ї 
тканин; смешанная опухоль И:J. 

кос'гной И хрящевой тканей. 
ОstСОСllOП<lгоsагсоmа, а Нв, п., ОСТ('

ОХОІІдроса рнома, Еістновохрлщонн 
саРКО:\Іа; остеОХОІІдросарнома, ІЮ

стнохрящевал саркома. 

Ostcoc]asia, ае, і., операція ШТУ"
ного перела:\fУ ністни ; операцин 
IІснусствеНІІОГО переЛО:lfа НОСТИ. 

Ostcoclasta,. огuш, п. рІ., клітинlt
руїнники ністкової Тl\анини; клет
ни-разрушители НОСТНОЙ ткани. 

ОstСОСlаstпs, і, т., остеОЮІаст, ніст
НОДРОбильнин; остеонласт, носте
дробитель. 



Ostcocorнlyloidel1s, а, 11111, ністноІЗО
ВНРОСТКОІЗIlЙ; костно~Iы�елноІзь:: Й. 

Osteoc(' рі dolores, т. r-1., біль J-IіСТОК 
п ри сифілісі; боль костей п рll 
сифилисе. 

Оstеоd)'піа, ае, f., біль в ністнах; 
боль в l\ОСТЯХ. 

Osteodystrop11ia fibrosa. cyst r са lоса
lis <ї ta, кіСТl\ова кіста, фіБРОЗНIІЇI 
остит; ностная ниста, фибрознь:й 
остит. 

Оstеоесtошіа, ае, f., 'В1Ідалсння ні
стни; удалеНl1е ности. 

Osteogangraena, ас, f., остеогаІІГРС
на, кісткова ганггена; OCTeorall
грена, ностная гангрена. 

Ostcogcn csis, is, f., YTBOr СНlIЯ кіст
нової 'тнанини; обr:азоваНl1е НО
стной ткани. 

о. ішрегУссtа, НСДОСНОШlле утвогеll
НЯ кісток; несовеIJшеllное носте

обраЗ2вание. 
Ostcogcn і Сl1В, а, ПШ, ніСТl\отвірний; 

ностеобразовательнь' Й. 
Osteoideus" а, пт, остеоїдпий, кі

стноподібний; остеОI1ДНЬ;Й; ностє
виДнь;Й. 

Ostcologia, ас, f., остеологія, Hayr.;a 
про ністки; остеология,. учение 
О КОСТЯХ. 

Ostcol У sis, is, f., остеоліз, розтоп
лення кістни ; остеолиз, rасплаІЗ
nение КОСТИ. 

Osteoma, atis, П., кістновий опух; 
ностная ОП"ХОЛЬ. 

()steomalacia, ~ae, f., розм'яюuення 
кісток; размягчение костей. 

Ostc~myelalgia, ае, f., 'болі В "іст
НОВОМУ МОЗІ{У при HeдOнr ів 'ї: 
боли ІЗ НОСТllОМ мозгу при мало

ировии~ 

Оstсошуеlіtis, tIdis, {., запаЛСIlНЯ 
ністноІЗОГО мозку; ВGспаление 

ностного MOlfa. 
о. scler()t1ca Garre, снлерозую'lИЙ 

0:::1'( омієліт Гарре; снлерозирую
щий остсомиелит Гарре . 

()steonecrosis, ів, {., некгоз ністон , 
ностоїда; пенроз ностей, ностое

да. 
ОstсораliпсІаsіs, ів, {., операТИВНШI 

перелом для ВI1Пf;аВЛЯllllЯ фор
ми кіСТОІ,; ОПЄl-атипнь,й переЛО~f 
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]JЛЯ нспгарлrНIІЛ форш KOCTel1:. 

Оstеrрзt1liа, ае, f., :xnopoGa ніСТОI\; 
БСJ1езнь ностсЙ. ' 

Ostcrperiost1tis, ti(lis, {., запа.:JСННЯ 
кістон та ОІЙСТЛ; поспа.1еlше 1\0-
СТЄЙ И наДНОСТНІЩЬІ. 

Ostcrpl1]eh І tїs, (і dis, С., 3<1.паЛСIІНЯ 
Е('Н dірlоёs чегеПНI!Х І.;істон; ВОС
паJ1енне пен diploi's черепны�x 1\0-
спй. 

Оstсrlф),tоп , і, П., потовщення ні
СТНІІ; утолщеНllе ности. 

Oste,plnst::-cn, ае, {., пластична 
опег апія на )-;їстнах при пере
ломах, ::t~IПУТ~lІІіях; плаСТІ1чеснан 
ОllегаUIlЛ l:а НОСТЯХ при пере

ЛО!'l'Clх,_ а1\1IlутаЦI1ЯХ. 

Ostcrplnst i СІІВ, а, UШ,остеопластич
HJТ 11: естеоп лаСТlIчесниЙ. 

Oster' p"!rosis. is, f., ПУХl\ість, пори
стість 'кісто\{; ры1лость,' пори
стссп, ю"'сте й. 

Ost('f' psnHl)T osis, ів, {., нрпхність 
}-\ їсти<: х руп ЕОСТЬ ностей. 

Osteosnrci)rnn, а tis, п., сарнома 3 
нахилом до утворення кіСТНОІЗоі 
п;аНІІНIІ: са rHOMa с НСН\лОННОСТЬІ(), 
к оfiга:зораНlIЮ костноі1 тнани. 

OSfc()scl('rnsis, is, {., ушільнення та 
:затреrліllНЯ номпантного шару 

трубчастої ністкп; уплотнение и 
ЗD.тгердерие І\О~lПантного слоя 

трубчатrі1 ности. 
Ost('n~p1ngii)!'is, is, f., Г,)'uчасте здут

тя J-;іСТО!-{; гуGЧJ.тая вздутость 

костей. 
Oste()stentorra, atis, П., остеостеато

ма: сстсостеатома. 

Osteotrmia, ле, f., остеотомія, виг і -
ЗУJJання часТJШИ нісТІОI; остеото
ЩІ!". l'ссеЧf ние части ности. 

Ostentf.rrum, і, П., ністнова Пl1лна; 
нrс"'р<1.Я пнла. 

Osteo{y1us, і, т., ніСТНОІЗJ мозоля; 
нrстрая мозоль. 

Ost('()t)'lf рnп і спs, 3, UШ, ністново
fiq г аб::tННИIІ: НОС гнобарабанны�І •. 

OstI tis. t і dis, f., запалення ністон; 
Т1О('І:аление ностей. 

о. dеfогпшпs, спотвог юючий остит; 
обезобраilшваЮЩlІll остит. 

Ostit1m, і, п., отвір, устя, вхід; 
отве~стие, устье, ВХОД. 
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О. агtсгіО8UШ, артеріальний отвір; 
аlлзrшалыlеe отвеРСТІІе. 

О. аtгіоуепtгіспlJге. передсерцевнй 
отвір; пре;l;сердечное отвеРСТl1е. 

О. tпЬае, отвір труби; отвеРСТlIе 
трубw. . 

Ost08i8, і8, І., заl...:остешння; ОІ·\Осте
нение. 

Ostrakia, ае, f., скарлаТlІна: СІ .. ар
латина. 

Ostrea, ае, f., устриця; устрица. 
О. e(]ЇЇlis, ЇСТІlБна устриця; <.:'Ьед06-

ная устрица. 

Ota, п. рІ. (гр), вуха; уши. 
Ot agra, ае, f. s. Otalgia, ае, І. s. 

Otodynia, ае, f., вушний біль; 
боль в ухе. 

Оtlшсшаtоша, ati8, П., І\РОВ'ЯНИЙ 
опух вушної раковини; кровяная 
опухоль ушноі1 раковины�. 

(Hiatria, ае, f., наука про вушні 
хвороби; учеНllе об УШНЬІХ бо
лезнях. 

OtIcU8, а, ПШ, вушний; ушноЙ. 
:ОtitlСП8, а, uш, на грунті отиту 

(напр. , абсцес 1\ІОЗКУ); на почве 
отита (напр., абсцесс мозга). 

Ot І ti8, t і di8, f., ОТИТ, запалення 
\ вуха; ОТИТ, воспаленне уха. 
оtiпш, і, П., відпочинок; ОТДЬІХ. 
Otoblenorrhoea, ае, f., отоблепорея, 

гнійна теча з вуха; отобленорея, 
гнойная течь из уха. 

OtodYnia, ае, І., вушний біль; боль 
в ухе. 

Otoglyphon, і, п., yxobePT�-\а; ухо
вертка. 

Otolithi 38is, is, і., утворення ка
менів у барабанній ПОрОifшині; 
образованпе намней в барабан
ной полости. 

OtoI1tlll1s, і, ш., вушний Ha~ЙHЬ; 
ушной наJl1ень. 

Otologia, ае, f., науна про ВУШІІЇ 
ХВО роби; учение 06 УШНЬІХ бо
лезнях. 

Оt,орl1опіuш, і, п., вушнш1 резона
тор (для піДСl1nення звуну); уш
ной резонатор (для УСllлеlШЯ 
звуна). 

Otopiesi8, is, f., заХВОРЮВ<1ІШЯ ву
ха внас.lіДОl-\ тиснення на .1:10і-

-----------------------

ринт; заболеванпе уха вследст
вие давления на лабиринт. 

Оtоггlшgіа, ае, І., нровотеча а ву
ха; нровотеченне ІІЗ уха. 

Otorrlloea, ае, і., теча З вуха; Te'l1. 
113 уха. _ 

Otosa]pinx, illgi8, С., вушна (Євста
хїйова) труба; ушная (Евстахи
ева) труба. 

Otosclerosis, is, С., снлероз середньо
го вуха 3 поступовою глухотою; 

снлероз среднего уха с прогрес-

сирующей глухотой. . '. 
Otoscopia, ае, f., ОТОСКОПlя, дослщ

ження вуха дзерналом; ОТОСІ"ОШІЯ, 

исследование уха зерналом. 

Ov-аliS, е, оваЛЬНlIЙ; ов~ал~ныl •. 
Ovarialgia, ае, нервовпи БІЛЬ в ЯGЧ

нинах; нервная §оль в ни"нинах. 
ОvагііШs, е s. ОПlГіСU8, 3., UШ, НGЧ

ШІНОRИЙ; ЯИЧНИНОВЬІЙ. 
ОvагilПllШ, і, ш., оваріїн, ВИТНіНка 

3 яєчників; оваршlН, ВЬІТЮЮШ ИЗ 
ЯИЧНИНОВ. 

ОУl1гіосёlе, es, І., яєчнинова грижа; 
яичниновая грыIа •. 

Ovarioectomia, ае, f., вирізування 
яєчюша; вы�езьшаниеe ЯИЧllина. 

Оvагіоlнt-:іп, оваріолютеїн, гормон 
жовтого тіла; оваРllолютеин, гор
мон желтого тела. 

Оvагіошііпіа, ае, і. S. NУlllрllOшапіа, 
ае, f., надмірний статевий по
тяг у жінни; чрезмерное поло
вое влечение у женщинЬІ. 

OvaripriVHS, 11, шп, вининаючий вна
слїдон видалення яєчнинів; про
исходящий вследствие удаления 
ЯИЧНИНОВ. 

Оvагінш, і, П., лєчнин; янчнии. 
О. ассеssогішп, додаТНОВІІЙ ЯGЧНИl,,; 

добавочныlй ЯИЧНlIН. 
О. lоЬнЦtнш, частновий яєчнин; до

левой янчннн. 
о. sпссспtнгіііtШll, додаТI{ОВИЙ леч

НІШ; доuавочны�й личнин. 
О. tегtіuш, третій ЛG'ІНllН; ТІ еr,IЙ 

янчннн. 

о"їdнсtпs, us, т., яїщеl1рові;J;; НйЦе
провод. 

Оvifогшіs,е, лйцеподі6нш1, ЯЙЦІОватий, 
овальний; нйцеВIІДНЬІlї, овалыІlй •. 

Оуі9, і9, і.. вївцн; овца. 



Ovium 

ОУlпт, І, n., жіноча статева nлі
тиш\; женсная половая нлетка 

Ovogeni'sis, із, Г., яrщеУТВОjJення; 
Обr,азоваНllе яі1uа. 

Ovula.tio, опl8, [., овулянія, вихід 
яєчка з ЯЄ'IНI1I\а; ОПУЛЯЦl1fl, Bыо-
it-щевие яичка ИЗ ЯI1ЧIШl\а. 

Оvпlнm, і, П., ЯІ:ЧНО; ЯI1'IКО. 
о. Na.botl1i, peTellllirllla нїСта сли:-

зових аалоз мат,,"овоі ШI1і1ни; 

ретеНЦИОНН<lfl ЮІСТ::І слllзистыlx 
шелез маТОЧlюі1 шеnКIІ. 

ОУl1m, і, П., яі1llе; яrщо. 
0"з pisciulIl, р"б'лча інра; 11К1'1а 

ры� •• 
Оха.ll СШ~, 11., пm, оксалатниt1:, ща

'Rt>ЛI,ниі1; ощ:алатIlы� N, щаR~левыl1.. 
Оха.1і\lm, і, П., lIJ~IН'Лh: Щ:lRель. 
Охаlш'іа, ае, С., RI1.1ілеJlНЛ щавельної 

нислоти 11 сечі; Rы�елешlеe щавеле
вой КИСЛОТ),І n ~1U'lе. 

O:xyacst J\(~sia, ар, С., nолісно загост
рена '1УТЛIІНЇСП.: болеанеНІІО обо
стrеНlI:lЯ '1\·IІСТІнпеЛl,НОСТЬ. 

О:х),с;·рh3.1ш~, '1, rn., коні'IНО ааго
стеениh 'lеРСIІ 11:1 ЗІ'С!.ЗОН ЦУКРО
ВОІ ГОЛОНи ; IЮIIlf-'lеСКlf ааострен

ны�й чеjJеп НС!.1Jодобие ССіхаjJНОЙ 
голою,!. 

Oxyd",t.io, Опj~. Г., оксиданія, ОКИС
.rJ~IІНЯ; ОНl:lща І 111!l , ОНl1l:ление. 

OxydatlJ~, а, 1111І, ОНСlщонаШIі1, окис
л~ниі1; 01,сIІ:1,IIIJuн3нны�,' окислен
НЬІЙ. 

Oxyrllllatus, 1)., uш, аанисний; ааЮІС
НІ)'Й. 

Оху,llllпm, І, П. з. OxYdum. і, п., 
ОНСl1Д. ваНllС; 01\СИД. 8<.1.ИИСЬ. 

РаЬпlum, І, n., fжа, xapQ; пища, 
норм. 

РасlliSШIІ~, і, П., УlllіЛhнення, по
ТОRщешlЯ; ~'IIЛОТЩ'IІI,е, j'ТUЛll1єние. 

Pn.cI1и~, 3., ШП, товстий; ТОЛСТі.lit. 
Рас11У' (В СI\Л. C~lOII:1X). ТОIІСТIlі1, 

IIОТ()IШ(РIШІI; T().lCTI,ln. \'Т().ТJщеllllе. 

Р3.сIIУ31·гіа. ас, С.. 1I~11(l1'~'rl.'1hHe по
ТОНЩ~ІНІЯ фїланr; НI::НU!J,\l<J.льное 
УТUЛЩ~Нl1е фі.шанг. 

19-21'. 
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O~'Yeco.i3., ас, С.. пеlIОР~lальна го
стрсть слуху~ неНОР1llальная ОСТ
рота слуха. 

Охуgсп" CllS, а, uш, ЮІСНСІЗИЙ; юrсло
rодны� •• 

Охуgеп;пш, І, п., нисень; ЮІСЛО
РОД. 

Охуорі:1, ае, {., неноrМ::ІЛ'hна ГОСТ
І;ЇСТЬ аору; ненорма.'1hная остра-
1'::1 аРЄIІIIЯ. 

Oxyosmia, ае, С., ненормально ПЇIJ
ВIIIIt~Нl1n нюх; нєнормально по-
пы�єнllоеe обонпниє. 

ОХУРСI'іtUI1(а)ешн, і, П., ВДУП:ШНfJ 
НlIСНЮ в "еревну ПОРОЖІІІІНУ; 
В;1.УIJание ІШСЛОjJода в брюшную 
ЛОЛОСТЬ. І 

Охурl]опі3., ае, С.. Д3ІЗЇЮШЙ голос; 
3ВОНІШЙ голос. 

Oxytnc t сп., огиm, п. рІ. (remedia), 
З<1СОnИ, що посилюють ролові 
п оту ГІ! ; с рєдства, )'СllлшзаЮЩl1е 

родоI3ы�e потуги. 

Oxyuгi clsi8 clJtanca, шкіРНІІЙ ВИСИП 
від Г~CT:! Ilні в; кожная сьшь., lIЬІЗ
ванная ОСТРllцаМIf. 

Очuгіs, 18, (., гоетrин; ОСТРИlra. 
О. \'crmicularis, ДIJТЯЧИlї гостrи:к 

(глист): деТСЮ1Я оеТРИU:І (ГЛІІста). 
Ozaena, ае, r., озєна, смеРПЮЧl1n He~ 

жить; ОЗЄllа, аловоllны�й наСl\lОРК. 

Оzаспоsпs, 11, UШ, озенозннй; оае
нu:іны� •• 

Оzоп d t H~, 11, иm, насичений оаоном ; 
н<lсI,lшеlіны�n озоном. 

Ozostnmia, ае, [" поганий залах iJ 

рота; Д)'IJНОЙ аапах изо рта. 

Р3.сhуагасlш Ніз, t1dI8, (., пахіарах
ніт, запалення твеrдоі та паву
ТИНIІОЇ ~103"OBI1X оБUJЮНОН; пахи
арахнит, DОСIІ<1ЛЄНllе твердой и 

па \"Т11 11 ноn "1О3ГОIІ/,IХ оБОЛО'IСН. 
ГnСI1у'lllt'рlшгоSіs, i~, С., II;lхіБЛt:'фагюа, 

стовщеНІІЯ н р<11О поні к; 11<1 хибле
фа 1'(1:1. 'уТnЛЩЄllие "рая вен. 

Pacl]),cllolia, ае, Г., агущення жовчі; 
сгущение желчи. 
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Расhуdегшіа laryngis, ШІ\ірнсте по
тов щення та зроговіння епітелію 
справжніх голосоrшх 8В 'язон та 
міжчерпаКУDаТIІХ Сlшадок гор
тані внаслідон хrОНічного Л3fJПН
гіту; кожистое j'толщение ІІ орого
венне Зlштелия истIIнны�x голосо

ВЬІХ СВЯЗОІ{ 11 ~lежчерпаЛОВИДНЬІХ 

складок гopTaНlI вследстпие хро

нического лаРl1нгита. 

Pncllyuermlcus, а, uш = Расllу<]ег-
ll1US, а, uш, товстошкіриІ1; 
ТОJIстокоаші1. 

PacllylnlJЇoSUS, 8, UШ, товстогубпfr; 
толстогуБыI1.. 

Pnchymcningitis, t 'fdis, [., в;шалення 
твердої мозкової оболоНlШ; вос
паленне твердой lIІОЗГОВОЙ обо
ЛОЧЮІ. 

Расhymепїпх, Ingis, f" тверда моз
кова оболонка; тпердан мозгопая 
оболочка. 

Pachy.plcuгltis, tldis, [., плеврпт, 
що веде до ПОТО13щеНШІ тканини; 

плеВРІІТ, вед,)'щшl к утолщешrю 
тиаНІІ. 

Pachys (ГР), _ТОilСТПU:, то."1СТLІЙ. 
РасllУsаlріпgіtіs, tidis, (., ХРОНЇtше 

заllалення яlIцеВо.::tів з потовщен
ШІМ стівон; ХРОllич-есное ЕЗОСIlCl.ле
НІІе яfIцеводов с утолщеНllем 
стенок. 

Pachyvaginltis, ldis, {., пахівагініт; 
паХІІвагинит. 

Pacdagogia, ас, [., педагогія, ВИХО
вання; педагогия. ВОСIllІТвние. 

Pacdagogus, 1, т., пе;:І.агог, ВlІхова
патель; педагог, ВОСІІlІтатель. 

Pacdarthrocace, es, [ .• тубеf.ж)'льозне 
за~ВОРІОва ння суглобів у дітей; 
туоеркулсзное 8аоолєваІше су

стаЕЗОВ у детеі1. 

Paedatr()pllїa, ас, {., ВIІСН(lжеННFI 
ДІІТЯ ЧОГО оргапі3~IУ; Ilстощенпе 
деТСІ,ОГО оргаНl\з.ча. 

Paedcrastia, ас, f., пе.;tерастія, ~1УЖО-
Л03ТВО; педераСТl1Я, мужелож-
етво. 

Paediciter, t:l, ~.. педіатр, ліl,ар 
ДІП/l'ШХ ХВОrЮО; пеДIІCl.Т!-" вра'( по 

детсюш болезнли. 

Paediatria, ае, f., педіатрія, наука 

про дитячі хвороби; педиаТРИR, 
учеНІІе О детских болезнях. 

Paedicatio, onis, і., мужолозтво; 
мужеложство. 

Paedicterus, і, т., ДІІтяча жовтяНІІЦЯ; 
детская желтуха. 

Paeи~plliIia егойса, ае, [., патологіч
ншl статевиІ1 потяг до дітей; 
паТОЛОГІІческое половое В.ТІечени€ 

J\ детям. 

Pacdotropllium, і, П., дитячий б)
ДІШОl\; деТСКИЇІ дом. 

Pagl пп, nс, f., CTo~iHKa; страНІІца. 
Р:11аеспссрlJ5,luп, і, п. ,ОСНОВНІ1Й 1IIЩ!ОК~ 

основной ~lОзг. 
Pnlncontologia. ас, f., палеонтологія, 

природна історія Вl1мерлих по
род тва рІШ; палеонтология, 

естеСТ8еН!І~Я IІСТОРІ1Я ВЬ1МеРШІІХ 

пород ;ElIDотны� •. 
PaIacos (гр ), стаРО;1.авніі1, давнішній; 

Др~внш1, данний. 

Palat і IlUS, а, ит, піднебінний; 
неБНЬІЙ. 

Pa�ato-(в скл. словах}, підпеGінно-; 
нвбно-. 

РаlаtоеtllшоіdаІіs, е, піДІІебінноре.
шітчаСТІІ іІ; !lебно решетчаты� •. 

Palatoglusstls, а, uш, підне6інно
ЯЗІIl\ОВII 11; нсБнонзьІчны� Й. 

РаlаtошахіllJгіs, с, пі;:rнебіннощелеп
ний; неБНОtlслюстноfI. 

РаlаtорlшгупgСL1S, :1, uш, піднебінно
ГЛОТКОIJІІ 11; нсБНОГJ10точньrfI. 

Pnlatoplast 1 С:1, ае, (., штучне утво
рення піднебіння; иск.Усственное 
образование неба. 

PalatoscllJsis, is, [., щілина, розко
ЛІІна піднебіння; небllая расще
ЛІІна. 

PaIatostnplIyllnus, і, т. (mus~ulus)r 
111 'т.з ЯЗl1ка; ;\\ы�цаa Я3ЬІка. 

Раlutuш, і, П., пі;:І.l(ебіння; небо. 
Р. u\Ігuш, шоllе, тверде, м 'яке підне

біння; тве P;J,OC, мягкое небо. 
Раlса, ае, і., плівиа, ЛУШПlIна; 

пленна, шел,)'ха. 

Paleaceus, а, НШ, плівчастпі1, ЛУШПИН
!ші1; плеНЧJТЬііі, шслушистыl1.. 

Раlшgсп ~sis, is, f., повернення ВіКе 
втрачених ОСОUЛIlІ30стсі1 організ
МУ І3 FIЮl(I-IJСUУДЬ п€ріод Р08ВIІП;У; 
8038 рат Jїl,e утра чеlшыlx осо бен-



l)аІі stropllї а 

ностей организма в не.ноЙ-либо 
период развития. 

l)alistropl1ia, ае, і., поворот хребта 
наВЕОЛО осі на 1S0u; поворот 
lІОЗІЗОНОЧНШ-Ш вонруг оси на 1800. 

Pnllacst11csia, ае, і., відчування, що 
ВlШЛ!ll\аGТЬСЯ принладеним до 

тіла звучащпм намертоном; ощу
щение, вы1ьшаемоеe ПРIlЛОil\ЄННЬІМ 

І{ телу звучащим на;\lертоном. 

Pallesco, lиі, еге, бліднути; блед
неть. 

Palli!ltlva, огuш, п. рІ. (rcmcdia), 
ЛІКИ, що лише ослаблюють 0знани 
хвороби, але не усувають 11; 
лена рства, тольно ослабллющие 
ПРИ8Н<lНИ болеани, но не устранл
ющие ее. 

Рnllіnйуив, а, ит, паліатпвний; пал-
лиаТИВНЬІЙ. 

Раll""!dИS, 3., 11Ш, блідий; блеДНЬІЙ. 
РаlIіllm, і, П., ПОНрI1В; понро~. 
Pallor, огів, т., блідність; бледность. 
Р. уігg1пum, хлороз; бліда неміч·; 
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хлороз, блєдная немочь. 
Pallotl1crapia, ае, f., вібраційний 

масаж; виБР,ЩlІОННЬІЙ массаж. 
Раlша шаппs, долонл; ладонь. 
Раlшагів, е, долонний; лаДОННЬІЙ. 
Раlшаtпга, ае, і., арощення пальців; 

срarценпе пальцев. 

Palmoscopla, ае, І., пальмоснопія; 
пальмоснОПИЯ. 

Раlmоsраsшus, і, т., сильні нлонічні 
сіпання; сllльныIe НЛОНl1ЧССlше по

дергива ния. 

Palrnus, 1, т., пульсація, бпттп 
серня; пульсаЦllЛ, 6иение сердца.. 

РаlраЬі1ів, є, пальпабільнНЙ; доступ
ний ДОТl1наllНЮ; лальпаБИЛЬНЬІЙ, 
ДОСТУЛНЬІЙ оспзанию. 

Palpatio, опів, С., лальпація, мацан-
ня, обl\lацуuаНlІЯ; пальпаЦI1Я, 

ощупьrвание. 

Раlраtогіиs, 3, um, пальпаТОРНlIЙ; 
пальпаТОРНЬІЙ. 

РаlреЬга, ае, І., повіна, віно; BeH~. 
РаlрсЬг<іІів, е, пальпебральнШ1, ПОВl

НОВІІЙ; пальлсбральньа1, ОТНОСЯ-
щи Нся н вену. 

РnlрНаНо, Qnis, і., тремтіння; трепе-
тание. 

р ~ cordis, трепетання сер'Ця, серце-

РапсгсаЙ tls 

БІІТТЯ; тропстание ссрдца, сердце
биение. 

Раlрі to, агс, битись (про серце); 
биться (о сердце). 

Раlро, аге, паЛЬПУІЗати, обмацувати.; 
пальпировать, ощупьшать. . 

РаlшliSШl1S, ї, т., малярія, болотна 
гаРЯЧІ-\а (стара назва); Jl.lаллрия, 
болотная лихо радна (старое на
ававие). 

Paludost1s, 3, ит, болотистий; боло
ТИС'ГЬІЙ. 

P3.1us, 'Пdіs, f., болото; болото. 
Paltlstcr, stris, ігс, болотиш1, боло

ТI1С'ПIЇІ; БОЛОТНЬІЇІ, БОЛОТИСТЬІЙ. 
Рашріllifогшіs, с, ЛО30ІЗ!ІДИИЙ; лоао

обраЗНЬІЙ. 
Panacca, ае, І., панацея, аагальні лі

ни; па1-lацел, ІЗссобщсе ленаРСТВQ. 
Pnllalgia, ае, С., паналгія, аагальний 

бі.'lЬ; панаЛГIІЯ, общая боль. 
Рnн:нitіum, і, п., панаРllціi'r, Г1-І іilпе 

запалення Ilальця; панаРl1ЦИЙ, 
гной.н ое воспаЛ(~ние пальца. 

Pan:Htcriltis, tlrlїs, [., панартерііт, 
SiJгальне запалення артціі1; цап
артери ит, общее воспаленне ар-

тrриЙ_. _ 
PanartlJГitis, ti dis, , 1., аапаленнн 

всіх суглобів; воспаЛСllие всех 
сустС!.вов. _ 

Pancardi t ів, t1 dls, і., аапалення всіх 
серuевих ша І :ів; ВОСllалеЦllЯ всех 
сердечны�x слоев. 

Pnncr('us, сгеа tis, П., пі.пшлуннова 
,~алоза; подн{елудочнап tI,еле:за. 

Pnucreaticoduodcni1lis, е, паl!нреати-
кодуодеlJальни ЇІ, п і;t!UЛ),НІ,ОІЗО-
два lІRДНЯТl1паЛl1Й; паннреаТlIНО-
дуоденальныl,' ПОДіКСЛУДОЧНОДІЗе
n адцатип er:CTHbI Й. 

Pancrcati соgаstгоstсшіа, ае, і., пан-
. нреаТIІ ногаСЧ;ОСТОl\1іп; паннреа-
тиногастростомия. 

Pancren.tlc\l8, а, НІЛ, стОСОВНИЙ Д.О 
піДШЛУllnОВОЇ 8<1ЛО3И; относя
ШИіЇся н поджелудочной жеJ1єзе. 

P::lI1creatin, і, П., паllнреатин; пап

HreaT11H. 
Pancreat Нів, ti (Iis, f., папнгеатит. 

валалеНІІЯ ПЇі1.ШЛУlІноrзоі валови; 
ланнреатит, воспаJ1еНl1е подже

лудочной желеsЬІ. 
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Рапсгеаtоесtошіа, ае, С., паннреато
еНТОl\lія. ЕЗИДі-!.'1еНІІЯ ІIЇДШЛ.УНI\ОI30Ї 
3rlЛО3И; ПrlНI\!J~ilТ()3IП(J:\1ІIЯ, удале

нне IIО;rж(]л\"дu,/ной Же.ЛЄ3Ь1. 

Рапсгсаtоtuхіп(шп), ї, п., паIll\реато
ТОІ-;СИН; IlrlН"l'еатотоксин. 

Рапсгс()(lнudспоstuшіа, ае, С., п:ш
креодуолсностомія; панкреодуо
ДС!10СТnI\IИЯ. 

РаПСГСflС:JtеГlІstошіа, ае, І., n:lТlKpe
UeHTl' POCTUM ія; Ш.1llкреО;)[JтеРІ)СТО-
МИЛ. . 

Раl1l)сшіа, ае, С., пошеСIJЗ хвоrоба, ду
же (HHll\ll'eH~ еllіJ.еміп; rюналь
ная БОJI~31IЬ. ШІІІЮІ,О IJUClIpUCTp;1-

Н 1I lІ>lцанс я ЗIII1.1~МIІЯ. 

РаПI) elJlatїo; бпіs, і., ПОТЯГ<1Ш1П і 
иозіХI1 Ilід ЧClС "Рllб.\'ЛЖ(>IIIIН та 
D р 11 пел Ю1Х Н(' рвnrШХ х 131) р\)();\х; 

• ЛОТ"ГI1U,IIIIІ(' n ЗІ'UОТ,І ІІІНІ 11 робу
Ж;l.tmии IJ llрИ llС1ЩТОРI.ІХ перI1иыx 

БО:I('~ 111/ х. 
Panga"trl ti~, HlIi~, С., 3іIХПОРЮП:НТliН 

всіх ш.lрія ш.IУlll-\іІ~ 3JБU:lСllJ.lluе 
BCt>X СЛОt~Н jЮ~"IУ НЮ,. 

'Раl1іdгбsіs, is, (., Сl1.l1l>пе потіппя 
ВІ'ЬОГО Ti.la~ сllлыloсc UOT~llllU llCC
ГО тсла. 

·Panis, is, т., лечсuий хліб; пе-чс-
11 hl Й Х:Jеб. 

,Р. bi~cactus з. Р:шіs buccel1atus, 
CYX"I~, GiChlliT; СУХ;1РЬ, [ІІІСКВІІТ. 

РаПШ:1st.і tis, t]llis, (., ф.ї('Г~lUllа 
псі(:ї г:) у ЛІІ ої 3іl.ln:1ІІ; Ф.lЄГМUUЗ 
вс('й _ rpy:tJJo~ii тС.1L'ЗIJ. 

Рапп~uг:і tis, L1.1 іВ, (., паппепрпт, 
3i.lra:lbIlC 3іl"OtnСIJJJЛ ІІ('рвів; 11i.l1I

IIP.Bpl!.T, ()б~е LЮСllіIЛСlJlI(' ІІСРПUIJ. 
РЗl1піСlll 1tis, lt1i~, С., ПJJJЇІ<У.'1іт; 

lІіll11Н1 ку Л ИТ. 

РаппіСlllus аdір()sпs, і, т., підml{ЇР
на Жllрооа клітковина; ПО;J.l\UЖ
нан ііШ~ОRая кл~тчатка. 

Гаппus, і, т., ПОllеrХllєпе розлите 
запаЛhlJС помутніНlІ11 РОГОВИlLі (3 

ноrЮУТПОРС11ІІНМ U;lI'aT(,OX Cy:t~m; 

ПОЕЗєрхностнuе р::t:з.'НІтое DОС11(l"lИ

Te .. lbHoe ПО~IУТJlСIІIJе РОГОВІЩЬJ С 

JlOBno.!?ra30U~/lfleM многих сосудnв. 
Рапр1Jlсhitіs, tllli~, (., !1:~нф.lебjт, 

3dll Clлеll НЯ всі х ()t)nЛnl\nК веl! И' , 
павфлебит, ПОСl1аД~ШІU uccx обо
J10чен вены�. 

РппоstJtіs, І Іііз, С.,. па НОСТІГТ, в:ша
леllИН всісї К1СТlш; паностит, 
ПОСII<lЛСШl~ псей кости. 

РапоЙ Lis, tldis, 1'1 паllОТIrТ, вапа
ЛЄІІШІ ПСЬОГО B)'X<l; паНОТIfТ, ВОС

па.'1РlІllе всего уха. 

Рапорll(.lщlПl]' ti~, t 1аіз, (, ШllJофталь. 
міт. а(ша.l~I1НЛ UCI)oro OKCl; пзноф. 
Т<l.fll,lШIТ, ПОСllа .. lеlll1е nсего глаза. 

Р:шрlеgі:1, пе, r., ІІаНJJлєгін. lIal1aJli'l 

UCI,UI"O тіла; паНJ1ЛСГИЯ, па~алнч 
DCCro тела. 

РалtОПlїm1са, ае, І., пантоміміка. 
рnзчопа ~eCT;Bт; паНТОМИМl1ка. 

rаЗГUlІоr тест,ош. 

РапtОПlогрllіst, не, (., здатність ПРІІЙ
JШІПJ І:ІСНІ,У Фоrму; способиость 
11 ри IIII~laTb псянуJO форму. 

РЮltорuпum, ї, П., пантuпuн; панто
ПОН. 

Pa(p)pataci, па(П)П:1тачі, еи;rемічна 
на ІlіВ;Іиі 8а!IН311а ХDорuба, що 
перс;tаС'П,СА л 10.11 11 ІЇ ~IОСI,іта!\1If: 
па(1І )1I:1Trl'lll, 911:t~;\ІІI'II:!СI-;ал IId юге 
8~ I'Сі3J1:lЛ б()леЗIІ і., ІІСРС;J.<іющанся 
чеЛОВСI-\\' l\IОСЮlТаМl1. 

гпра,·!·г. ~;is, п .• ман; ман. 
ГuрангlПIlШ, і, n., llапаuерпн; па

П<l верни. 

Раррi1lа, ае, {., сосон, С()СОЧОК, 
сосон rpy;tIIOЇ 8:1.110311. С(I(;UЧI\()е 
BJI;LJle 111.J.BIIII1CIII1A; С()СОН, СIІСО'lеи, 
сосnн rIIY:llloi\ жслезы' СОСОЧН()е 
DII;Llloe 1І03В1>lШСlше. 

Р. 3f·t(·П,'і,їlі~, сосна; COCJ>a. 
Р. сігсuшvаll.:іtа, ОТО'ІСШJ!\ сосочок; 

ОНІ ,.'·ЖСІІІІІ.І n С'2СО'lСН. 

Р. du()(J ё ні Snntor і ІІі, СОСОflнorm;ІИIІЙ 
ВI1СТУ" C;1I13UlIUЇ оБUЛUlІІ<It ,:J.lIa· 

наЛIІНТlшалої КlІlIJюt; СОСО'lКО-
DJ1;LHOe UО3/11,IШl'llJIе СЛlI31К,;ТОn 
оБОЛО'IНlf дuеиа;J.ЦСіТlшеРСТНlIЙ ни .. 
Ш1П1. 

Р. ілеіSl\'а, гіЗl{евuй сосочои; рез
ЦОВЬІ й СОСОН. 

Р. lасгіші11іs stlperinr, il1f('rior, RerX
ній, Нl1жніі\ сліЗIІIІ!\ сосо'юк; 
Вl'РХНИЙ, ншшшй, слеаныn со· 
СОЧ~Н. 

Р. шаrппше, грудний сосон; грУДJlОВ 
СОСОН. 

Р. гспа Нз, НUРНОВl1Й сосон; почечl1ый 
СОСОК. 
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Раріllа.е, aru"m, f. рІ., СОСОЧЮІ Я8ИІ-\а; 
сосочии Rзwиа. • 

Р. сопїсае, кuнічні СОСОЧНП; НОШІ" 
чеСКlIе СОСО'IИlf. 

Р. еогil з. cutis, шнірні сосочнн; 
кожны�e Сосочки. 

Р. dent.is, зубні сосочки; 8уБНЬІе 
СОСОЧКИ. 

Р. fіНfагшсs, folia.tae et fllnfJ'Їformes . :;), 
НИТI{?I3И~Нl, листовидні, fl.JlH30-
ВИДНІ сосочки нзика; нІІтеви,J,ны�,' 

v'ІИСТОВИДНblе, гриБОВИДНblе со
СО'НіН ЯЗhlка. 

Р. lcnticulcire~, сочевнпеподібні со
со '11<11 ; че'18вицеобразные сосочни·. 

Pa.pill .. Їris, с, Пй'IIІЛЯJ-lIНlЙ. СОСОЧКОНllЙ; 
Ilсl.ll илля рны�.. сос\.)'шовы�i.. 

РарilIіУогmіз, с, СОСОЧІЮІН1Дниti; со
с1)'\ковидны�1.. 

PapilllH~, tїtlis, С., 8аШ1ЛеНIlЯ сосна 
зoJ-loвого нерна; воспаление сосна 

3J111Т(~ЛЬНОГО нерва. 

РаріllОн1It.., а tis, П., сосо'шовпй опух; 
сосочкован опухоль. 

Рарі1l0шаtоsіs, із, С., папіломатоз; 
l1ап илломатоз. 

Раріllі)пшtОSНR, а, uш, Пй'пі.'10~tатоз
ІНІЙ. БОРОДЙ,I3'I;)СТIІЙ; паllllЛЛОі\1;lТОЗ

Ш,ІЙ. Борlщ<lв'f~ты� •. 
РаріІlогеl initis, І i(lis~ r., папілорети

ніт: IlЙ,ПllллореТИНl1Т. 

Papil1ntnmia, ае, І., папілотомін; 
П<'lпиллотомия. 

РаРРIІЗ, і, т .. борода ;борода. 
Рарвlа, Ile, r., ПРИЩ, щіЛl.>llні1, твер

диі1, без рідини вузлик; IlfJы�,' 
ПЛОТНhIЙ, тнеРДЬІЙ, U()З НШДliUС
ти \,зелон. 

Ра.РН1аі HS, а, UШ, nузлуватнfi; уало
вGtты� •. 

PaptllOSIlS, В, UШ, вузлиновий; уаел-
I\оRы� •• 

Раругас ... ІІЗ, :1, пm, папіроподібниt1; 
бу :'otrl ГlJо6разнЬІ N. 

Papyrus, і, т., п;шір; бумага. 
І)аЧIІІ.~LiпіS:ltі(), onis, С., іl<іl\еленіза

цін, n рип iHallHn па J-H~ .. lell iU<.;t..HIIM 
прилrt.J,ОМ; па I\слеНItЗ<1ЦI1Я, при

ЖИ гание панелеНОВСНI1;\1 п РШ30' 
ром. 

Par, рагі9, рівниі1, одшшовиlt, пара; 
раННl,lп, одl1l1акоDы�1,' пара. 

Рага-,раг- (В скл. словах), 1) біля, 

Puracollcu8 

ноло. 2) проти, на, 3) BiДl\liHa~ 
перетворення; 1) воале, Оl\ОЛО, 
2,) против, Нй', 3) превращение. 

Paranggl~tinlltio, onis, С., паr:ааГJIЮ-
1'lшаЦlН; .lІарааГJlIОТl1нация. 

Para?ggllJtin j пurп, Ї, П., парааглюти
HlН; нарааГЛЮТI1НИН. 

Paraanat'stll(~~;ia, ае, і., параанестезія~ 
па раа.нестези-л. 

Parabin8i~, is, С., парабіоз; парабпоз_ 
Paracardl.~lis, е, паf.-'акардіальниЙ~ 

11 рисеfJНЄВИ й; па рана рдll<іJIьныl •. 
Paraccntesis, 18, r., параllt'нтез. про

ІЮ.!!, проколина, ЩJOI,UJllOllання; 

парацснте~, прокол, промалwна-

н·ие. . 
Paracentr::lis, е, розміщений біля 

цеНТJ-Iальної боrозни I1ЇI3НУЛЬ ве
штого MO:iI,y; ра3?lещеНIlI,Jlї ВО8ле 
дснтральнuі1 Боро3ды� lіолушаРlІЙ 
большого мозга. 

Paraeholia, ае, (, анатеНТlРlНа ди
фузійна іНОIJТЯНІ1IlЯ UIICI<':Jliil.OK від
сутно.сті НОРМClльної аClТрИМЮІ 
ЖОВЧІ в ЖОI3ЧОЮIХ U1J1яхах; ака

·теIПIІ'IССНClЯ ДIlФФУSlllJlilШЯ жел
туха вследствие ОТС.УТСТl3ия нор

маJlы�t1 аадеvжни жеJJ'lИ в желч

НЬІХ ПУТЯХ. 

ParacllOfdJlis, е, па рахордальний; 
пй, ра хо рJ1алhны� й. 

Рага~hгоm:1tіsшus, ї, т., ПClrахrома
ТИ3:\1, неНОРі\lа.Г]I,lІе sat)a І'влення 
ШI,,;Їl'lf; lJаР<1Хj,,,і\I<IТl1ЗМ, 11~IЮРМCl.JlЬ

наll OHp~CI,(l l-і()їІОI. 

РагаСllго?шtоlJlt'р~іа, Ilе, r., НОJlЬОРО
ва СЛlIІОТ;}; ЦНЄТlmя СJI('1І0та. 

Parachrolll:\ t.i\ sis, is. С., 1Н'lн) I'маЛhна 
l1іп.\(~нтаltі}\ ШI,і(JИ; неНUVМClльнаR 
ПИП1еНТ~IlИ!1 l-\uit-iИ. 

Рагасnl і - lJаtillщ;, і, т., J{I1ШНОВ3 
П~JlИЧНй'. шо не СllfJ11'ШIІЛG 6[.0-
ДІНН!1 І\ІОЛО'ІІІОГU цукру; l-іllшечная 

паJЮ'l"а, I\ОТОfiЙЯ не I3ы�ьшает •. 
б!JО1~енил МОJlО'IНОГО сахаІ,а. 

Рагасnl, ClJS. :1, UШ, щО Лt;ЖI1ТЬ біля 
colun; Jlt:!іНаЩ1ll1 возле culon. 

Pnracolitis, ~1(Jis, С., 8аllаленнл кліт
ковИlIИ та брижі ноло товстої 
ЮІШНИ lІісля коліту; ВОСllаJl~lІие 
клетчатки и БРI,IіІ-\t:і1ЮI ОИМО 
толстой КИШНИ после нолита. 
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РагасоlрІ tis, t1dis, і. , паранольпіт, 
8апалення припіхвовоі Тl{анини; 
паранольппт, воспаление прпвла

галищной тнанн. 
Pnracusis, is, С., несправншє слухове 

відчування; лоnшое слуховов ощу
щение. 

ParacystItis, t1dis, С., 8апалення нліт
НОВИНІІ поБЛIlЗУ сечового міху
ра; во~папеlIпе н:лєтчатни вбnи
зп ilІ.9чевого ПУЗЬІРЯ. 

Par:Hlel1itis, tItlis, і., запалення 
нліТIЮІШНИ наВl{ОЛО залози; вос
паленив нлетчатни вонруг ,не

лезЬІ. 

І'агrнlеПбsіS, is, і., «(четверта ВіЗне
рична хвороба», підгострий лім
фограПУЛЬО\JaТОЗ; «четвертая ВС
неРllчесная болезнЬ», подострыl 
лпмфогра пу ле:'1атоз. 

Рагncli(lушіs, is, і. s. Ol'g~n::>n (~iГ:11-
desi, додатон ЯЄЧІ\а, іНираЛЬДGсів 
орган; придатон яична,· і!{н
ральдс~ов 0P12aH. 

ParatlillYll1itis, tidis, С., парадпдиміт, 
запалення лєчнового додатка; 

парадидимит, воспалепие придат

на яична. 

Paradoxia sехu~Шs, несвоєчасна по
лва статевого- почуття (В дитин
стві та пізнВ1 старості); носвое
Bpe~eHHoe появление ПОпового 

чувства (в детстве и позднеl1 
СТRРОСТИ). 

РагаllБХUS, а, ПІП, парадонсальний, 
неСПО;J,ївшшіі, на першу думку, 
безглуздшl, неЗ!3І1чайний, ДИВНИЙ, 
ХІІ'Іlе рВlI ІІ; па раДОI{сальн ЬІй, не
ОjЮІДJ.JШЬІJ\ на перВЬІЙ взгляд, 
беСС:\JЬІСЛСІШЬІЙ, неОБЬІЧНЬІЙ, стран
НІ,ІЙ. 

Paradyselltcria, ае, С., ШJ.радизєнтерін; 
параДІІзснтерия. 

Paracstllesia, ас, с, IlССПР:ШЖIIЄ від-
. чу~ання; ПОіІ\1І0е ощущспие. 
Рагаffіппm, і, П., парафін; пара-

фllН. 
Рагаfппсtіо, onis, (., парафуннція; 

парафуНІЩИЯ. 
РагаgаIl1Пl:lсіsшus, і, т., нездатність 

ВlІ!llОВЛЯl'И гортанні 8ВУНИї нв
способность произносить гор
тaHHыe 8ВУКИ. 

.. 
Рагаgапgliбmа, а tis, п., парагангЛі. 

ома: парагаНГЛІІОма. 

Paraganglion, і, п. =Paragang1ium, і, 
П., скупчення хроиафінноі ре
човпни в ділянці симпаТІІЧНОгО 
нерва; СНОПЛСНІІЄ ХРО!lraфlfННОГО 
вещества в оБJ1асти СПilшатичес
кого нерва. 

Р. aort f ешп, па раганглШ на місці 
РОЗГ(lлуження аорти; параганглий 

на местє развеТВJ1ения аортЬІ. 

Р. carot J епт, на РОТІІдниfi па раган
глій; наротI1дны11 парагаНГЛI1Й. 

Р. соссуgсuш, нуприновий парагаіl
глій; НОПЧИНОВЬІЙ параганглий. 

РаГ:1gапgliБSUS, 3, uш, парагангліоз
НИЙ; параганг.ШІОЗНЬІЙ. 

Pnr:1gcllsia, :1е, С. S. !}:1rngcusis, is, С., 
збочення CI\IaHOBIIX почуттів; 
НЗl3ращенис ВІ,УСОПЬІХ ощущеншї:. 

РПl'аglСПtlіd;llіs, е, розміщення ноло 
суглобової запаДІШИ; расположе
ние возле суставной впадинЬІ. 

Рilгаglоssіз, ас, і., параглосія; пара
. ГЛОССИЯ. 

Рагаgоmрl1 бsіs, is, і. , врізування 
голівни плода в таз; врезьшание 
головни плода в таз. 

Paragonl шus 'Уеstегпншпі, легенева 
п 'явна із рОДlIНИ трематод; ле· 
гочная пплвна ІІЗ семейства тре
матод. 

Рагаgопоші~sіs, ig, (., східне парази
тарне ендемічне С\ровохарканнп; 
ВОСТО'lное параЗlІтарное зндеми

чес ное нровохарнание. 

Par(al1)ypoph)sis, is, С., парагіпофіз, 
параП1110физ. 

РагаіпgUіп;Ніs, е, ПРИІІахвинний; 
околопаХОВЬІЙ. 

Рагп)\(~гаtбsіs, ів, С., рогове переро
дження спітеJJію на незвичаїlНИХ 
міснях; [оговое перерожд€ние 
зп ІlтеЛlIЯ на IJсоБы�ІІьІхx местах. 

PnraIiinesis, ів, (., ~08J1ад НООГДllна
иіі; paCCT~oi1CTBO l'\ООРДlІнашш. 

Par:lcolpltis, t1dis, С.,8аІlалеIlНЛ 
ПРПВё1гіllаЛЬ110Ї КЛЇП\оDИНИ; ВОС
па.Jlение ОНОJ10нлагаЛllЩllОЙ нлет
Ч<іТКИ. 

Рnгпkуёsіs, ів, С., П08аматнова вагіт-
11 їсть; ВНЄ}'taточная бе ремевность. 
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РагаlаІіа, ае, і., утруднена Dимова; 
затруднеНІІое пропзношенпе. 

Paraldcllydum, паральдегід; параль
дегид. 

Paralgesia, ае, І., паралгезія; па
ралгевия. 

Paralysator, oris, т., параліватор; 
параливатор. 

ParnlysiS, is, С., параліч; паралич. 
Р. agitans, треМТІОчиt1 параліч; дро

жательнЬІЙ пuраЛич. 
Р. cerebralis іпfапtllis s. іпfаl1tіпm, 

дитячий параліч; детсний пара
лич. 

Р. progresslva аliепогuш, прогресив
ний параліч бошевільних, СlIфілі
'НІчне ваХВОРЮІЗання мозну; про

грессивныl1 параЛllЧ ПОЛІешан
НЬІХ, сифплитпчесное sаболеваНІІе 
мозга. 

Р. saturnJna, сrзинцевнfI параліч; ., 
СВИНlЮВЬІЙ паралич. 

Р. spinalis, СПИННОl\lОЗКОВИЙ параліч; 
СПНННОМОЗГОВОl1 паралич. 

Р. spinaIis Ilcrcditarin spast1cn, спад
новий спінальнпй спастиt)НПll па
раліч; наследственныlї спиналь
НЬІЙ_ спастическиІ1 параЛlIЧ. 

Paralyt i cus, а, НШ, параліТІІЧШІ:ї; 
паралитичеСЮІЙ. 

Рагатаесіиш соІі, інфузорія, що 
паразитує в І-шuшах; lIНФУЗОРШІ, 
параЗ!.!ТИРУІОщап в нишеЧІшне. 

Paramastitis, tIdis, І., запалення 
нлітновини навноло грудної за
лози; воспалеНIlе нлетчатrш вонруг 

грудно Й железыl. 
Рагnпшstоїdеus, а, ШП, РО3\lіщенпй 

ноло СОСКОПJді6ного паростна; 
раС~ОЛОЖСННЬІЙ возле СОСЦЄВІІД
ного Оl'ростна. 

Рагаше(liапus, а, шп, лежаЧИll біля 
серединної ліпії; лежащпй ВОЗ:ІО 
среДlIННОЙ линии. 

Рагnшеtг<і1іs, е, прюtaтновш1; оноло
маТОЧНЬІЙ. 

Рагnшеtгапus, а., Шll, налеПШllt'l: до 
пара:'lетрія; ОТНОСЯЩИllСЯ н па
раме'!:РIlЮ. _ 

ParJ.:ll~tritis, ttdis, [., пара:,тетрпт, 
западення нліТКОВIІНlJ навколо 
матки; пара;\1еТРIІ1', воспаленна 

нлетчаТНl1 BOHfJyr матня .. 

.Р. сllГОП j са, хроніЧIlш1 паРi:l~Іетрпт; 
ХРОlIпчеСІШІЇ параметрит. 

Рагашеtгїнш, і, n., парюrетрій, 
пухш.l кліТF\Оllппа ПnНF\О.тІО ШПйЮ{ 
;lН1ПШ; П<lР:1:1Істрпїr, РЬІХ:lан 1'.10Т
Ч(lтт~а ВОНРУГ шеі"! ЮІ :lШТЮІ. 

Р:Н'Шllllеsіз, ае, І., 'llара2\шезія, об
мани па~І'яті, псевдоспогади; П3-
ра:\шеЗIlЯ, обilIаНЬІ па:\ІЛТП, песв
ДОFОСПО;\ШШШИЯ. 

РагаmНСІПІІШ, і, П., П<:lР,!:\lУl\ІШ; па
раJ\IУЦИН. 

РагатуосН, nl1s, і, 
одної пари або 
МІ10НЛОНУС одной 
І,онечностеЙ. 

m., міонлон)'с 
всіх нїнцівон; 
па рЬІ или всех 

Р. шнltірlех, нлонічні судороги СII
J\lеТРІIЧIllІХ 1\1 'ЯЗОВІІХ груп; нло
Ішчссюre CYДOPOГl1 СІІІІВIGТРІРШЬІХ 

МЬІшеЧIІЬІХ групп. 

Paranaestl\(~sia, a~, І., паранестсзія, 
нечутливість на обох сторонах 
тіла; паранестеЗIIЯ', неЧУВСТВІІ
тельность на обеих сторонах тела. 

Paranasi1lis, е, п РШЮСОІ3П(І; ОI\ОЛО
носовой. 

Paraneplll'itIctIS, а, uш, пршшрнови!1; 
онолопочечны •. 

Paral1epllfltїs, tidis, І., паранефри'Г, 
запалення ІІИРКОВОЇ НJJЇН;ОВІШИ; 
паранефРJlт,носпаление ОНО.1JОПО
чечноt1 нлетчатни. 

парансвро

піхви нер
pacce'ICНll8 

Рш'апсtIГоtошіа, ас, [., 
тuмія, розрізування 
ва; паранеВРОТОllШП, 

влагаЛllща нерва. 

Рагапnіа, ·ае, f., паrаноІЇЯ, хронічне 
ПСllхічне захвоr-:ЮІ3аввя 3 спсте
l\IаТlJЗ0ваНlШ J\Іаяченнлм; пара

БОІЇН, хроничесное душевное рас
CTP0JЇCTBO с СІІстеl\taТIlЗIlроваи

ПЬІМ бредом. 
Pal'anuid, параноід; параНОIlД. 
Рагапоі(IСиs, а, НШ, llараноїдппй,; 

параноIlдIlыl. 
Parannik,_ параноїн; параlIОI1Н. 
Рагппuсlсіl1um, ї, п.,. паранун.:юїн; 

параНУI<леllН. 

Pnrao\'arii1lis, е, ПРИЯGЧНlШОВl1Й; 
онолоя 11 чн IІковыI •. 

rllf:1P:1fcsis, is, f., двобічний парез, 
сла{)на параплегія; двусторонний 
парез, слабая параllлегия. 
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Parapedp.sis, Is, С:, перехід жовчі 
В K~OBOHOCHi судини; пере~од 
жел'Вf R кропеНОСНЬІе сосуды�. 

Parupllusla, ае, с., нездатність пра
ВІІЛЬНО ВlІсловлюватись, пере

}\PY"YBaНlIН слін. фраз; неспособ
ность правильно вы�ажаться,, 

искажение слов, фраз. 
ParaplliD1osi~, is, Г., паjJафі~fOЗ, 8а

щемлення кра і1ньої плоті; парафи
Mn~o )"щемлеНllе краllllЄЙ ІІЛОТИ. 

Par:1 (J1)с)п іа, а.е, с., парафонін, мін-
nнність голосу; парафония, 
113"IІШЧИВОGТЬ голоса. 

Pnrapllrenia, ас, с., одна Із форм 
Шl1зnфреllіі; одна иа форм шизо
Фrении . 

Рnгnрllгеп І tls, t Т dis, С., 8апалеННR 
сеjJОЗIlОГО ПОНjJИВУ діафраJ·МИ; 
Dоспаленне серозного ПОl~рова 

Дl1аф ра ГМЬІ. 
Pnrupllrosyne, es, (., легке боже

вілля; легное помеШClтельстпо. 
Рnгnрllthnпgіа, ае, (., jJефл~нторні 

ПОі\IИШШ у RШlOві слів; рефлен
ТОРНЬІе ошнБЮI в произношении 
СЛnR. 

PnrnplltlJiSICus, 11, uш, парафтизич
ний; ClарафтизичесниЙ. 

Paraplegia, ае, с., поперечниt1 па
раліч, ПЧJйліч обох BerXHix або 
JIШННЇХ кіШtіnок; 1l0пеjJе'lНbJt1 1Іа
РЙЛU'І. параЛIІЧ обеих веРХIІИХ l1ЛИ 
ІІІІЖІНІХ НОI18'lностеЙ. 

Рnгзргuсtltls, tidis, с .• парапронтит, 
8аllаЛ~11НЯ нліТКОВIІНIІ наuнuло 
nrH~lOi НIІШJ<lf; пара1lрОНТlIТ, 130-

спаленне нлетчаТН~1 вонруг l1РЛМОЙ 
ЮІШНИ. 

Pnrarhotacismus, І, ш., ВІІмова ва
мість <ІР» іНШІІ! влунів: n, В, Н; 
П РОIІЗНОШЄlше В:'lесто «р. ИНЬLХ 

8ВУКОВ: n, В, н. 

Pnrartllrїa, ае, с., парартрія; парар
трия. 

Parartllrїa lite6i1is, дизартрія із 8а
міною ОДНІІХ 3l1YI-iiu іНШШIll;днзар
трия с 8а~1t~Ной ОДНИХ 8ВУНОВ 
дРУГИМИ. 

Рагагуtllшіа, ае, (. о параРИТ~lія, ТИМ
часова аРIІТ1\lія, неправильний 
ритм; паРClfJIIТМI1Я,l]rЄ:'I~ННСl.}і ajJllT
мия, непрзвильны�й ритм. 
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Parasacra]fs, е, ПРПНРІЇШОВПЙ; он'оло
крестuовы� •. 

Parasecretlu, onls, (., парасенреція; 
Ilа[Jасенреuия. 

Рагаsїg-шаt іsшus, І, т., шепелявість; 
шепеляность. • 

ParasitarїlJs, ll, пm, паразита.рнпЙ; 
пар .. азитарны� •. 

РагавНI, огuш, т., рІ., паразити; 
паразиты�. 

PnrasitklJa, огит, п. рІ. (remedia), 
ліНІІ, що 8НИЩ)"IОТЬ паразитів; 
средства, УНIJчтожающие парази· 

ТОВ. 

РnгаsitТспs, в, ош, паrазитарний, 
Ч.УЖОЇДНIlt1; паразllтаjJныl1,' чуже
ядны� •. 

РагаsіtіsшtIS, І, т., паразитизм; па
разитизм. 

Parasitulugia, nе, С., паразнтологіR, 
науна IІрО (f:1раЗlІтів; паразито
nОГlIЯ, учение О парJзитах. 

Рагаsitоlуslпшп, І, П., наразитоліЗIІН: 
па ра;~I1ТОЛI1ЗIІ Н. 

Parasitopll0bia, ае, с., парази'Гофобія; 
п ~ раЗl1тuфобия. 

Рагзsitоsіs, is, с., паразнтоз; парази
тоз. 

Parasltum, І, п., параЗІІТ, організм. 
що іс"ув ва рахунок іншого; 
па Р:1311Т, оргаllllЗМ, существую

Щlln' ва счет другого. 

Para!lpadla, ае, (., ІІОРОК РОЗОIfТНУ, 
ноли се'lіВНIІ н ~і.1l"риuаGТЬСЯ 
вбону Ста Гt.nЮГО чл~на; ПОР9Н 
РUВВIІТI1Я. 11 r:11 1\0TOPO~1 мочевой 
нанал ОТНjJьша~тся сБОНУ полово
го члрна. 

Paraspa~1II i1S, І, т .. па раСП~З11f, спаз
ма НlIжніх HiBlliuOH; IIClI аСllазм, 
спа;зм НІНЮІІІХ НUllе"ност~Й. 

Parusteut Qsis, 18, ( .. fHl;J.iJJeHIIA шкір
ного С<lла в IIЄЗRll'1аC'lНО;\IУ Mkцj 
або кіл ы<стT і; вы�J.~л~llІ1еe HOГlC
НОГО с~ла в llсоБЬLЧIІUМ м\.::сте иЛИ 
нnл 11 '1естое. 

Parn.stPrf1d Ils, е, НОЛОГГ~УДЮIlШIІ!1J 
n ригрудиl-fllы� •• 

Parastrepsis, із, С., піовlНШХ; ПОЛУОЬІ"" 
них. 

Рагu~tГIlПlа, ае, [.1 параструма ; пара
стр.Ума._ 
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Parasymbo1ia, nе, [.-, незрозуміла 
мова ВНCtслідон ваміщення однп~ 
слів іншими; неповнтная речь 
вследствие вамещения ОДllИХ слов 

другими. 

РnгаSуШ(Jutlt1сus, а, ит, па РПСИМ
l1аПРIН!' n ~ па rаСИl\1паТИЧ~СliИЙ. 

Pa.rIlSYnU\·Їtis, tl{lis, С., еапнленлЛ 
сполучнuі ТЮНіl1НИ на81\0:1О су
глоба; воспалuниесоединительноі 
ткани вонруг сустава. 

Parasypl1ilis, із, r., Ilарзсифіліс, хво
роби, пuв'ноані <3 сифіJIЇСОМ лише 
посередньо, Д\lстрофічні ШНlща 
у стаJJИХ сифіліпшів; парuси
филис, бuлезни, свн8анныe с си
филисом ЛI1ШЬ косвен но, дпстро
фl1"~Сlше ЯUЛ~ІШЯ у старЬІХ си

фI1ЛИТИКОВ. 
Pa.ra~yplli1itlcUB, а, uш, параспфілі

ти ЧНlIЙ; на J:аСllфИЛИТИ ческий. 
Parasysti" lе, es, С., парасистола. про

міжuк часу між р031Ш1fJеНІІПМ та 
снuрочеННflМ с~рця; Ilарі1СlІстола, 

nrJ()M~it\)'TOH времени ~1t::ЖДу РНС

Шllрением и СОНfJащением серд

Пi'l. 

Pnrasystolia, nе, [., парасистолія; 
ІІа расистолия. 

Рагзttlушіа, ае, (., вбоченнй афект; 
и3111'<шlf'IIны�й афф~нт. 

Ра.гаtllугеоgёпеs, із, паратпрєогеп
}\ 11 n; па lJёНИ fJeorell ны� Йо 

Ра.г3,thугеоіdеt"tuші3" з'е, Со, uарlТИ
ре()ЇД~I\ТО~lія, видалення прпщи

ТОІШД,НИХ залоз; парати PCOIIД~H

ТОМИЯ. удал~ние онолощитовпд

HblX железо 
Paratllyreoi(leu8, а, um, прищпто

ВJlДШIЛ; онолоlJll1товI1дны� •. 
ParaLhyreoidollla, а t is, п., опух пзрз.

ЩI1~UIІIIДН их 3C1JJU3; опухоль ПUр.1:
щитоІнI;l.ны�x желез. 

Par3,iїo, Ollis, С., готування, при
готуваннн; приготовление. 

Parat,lIflia, ае, (., llafJaToHin; пз.ра
тония. 

Paratunsi1lIti8, tidis, (., паrатонзп
літ, 8ёJ\J<lлення т,,(1I1I1Н навколО 
МИ ГДf'lЛlIІ,ів; па Рl.тuнзиллит, нОС
паленне тнаВtЙ BOH}JjT ?шнда-

, лин. 

Pa.ratricll osiS, 18, І. І гіст ВО.ТІОсся на 

РаГСl1сllУша.. 

ох •• f) 
незвичанному М1СЩ; рос'? волос-

на неоБы�номM месте. . 
Рагпtгішmа, а t is, п., садно стеген ча 

CiJlHlI!lb від. ХОДьби або верхової 
ЇЗДІ!: cca~JlHa бедер или ягодиц. 
от ХОДI,бhl Лllбо n.efJxOROn езды. 

РагаtнІн~гсulбsіs, is, Со, парату6ер
I,УЛьО~; паl:ат~ бегнулс<з. 

Paratyplllitis, tldis, С., паrаТИфJlіт ... 
ваllалення клїП\ОВIIlIIf 'позаду слі
поі НlIІШ,И: ІІа раТИфJlИТ, воспа
ление клетчапш позади сле110Й 
}ШІІІНИ. 

Ра.гпІ) pIIO~lIS, а, UШ, параТlІфозний; 
Пf'll,аПIФUЗНЬ: й. 

РПГIlІ) р111l8, і, то, параТllф; паратифо 
Parat) Pl('"S, 3., ПШ, паратиповий~ 

па, ClТИIlI1'1ЄСКИЙо 
ГагnІ5 pus, і, т., ІІаратип. сунупність. 

набутих РІС під ВПJШUОМ аоuніш
нього оточеннп; параТl1П, СОВО-

ИУІ1 ность 11 vlluбретснны�x черт 1ЩI1-
fI'nI1Н\lIЮ~1 ПНСІІIНt>Й СР(ЩЬІ. 

РЗГUlІlІІlJilit"~Jis, е, ПРШIУПl'ОВl1fi, но
ЛCllI У ІІІ,ИНІІ Л; околоI1уп(Jчны� •. 

PnrUHr(~tllri1lis, е, fJО3\\lіщениn кол(} 
се'llI1Нlll\а: г::lсположеllllы�л ОI{uЛО
Mn'Il-II('II' c-катI!лы�огоo "'анала. 

РаГ311геtllгГt i~, t 1 dis, С., паjJаурет
рl1Т, В311<1.nення навколо С8чі13НИ
Ю\; П~ І <1.\tJ8ТРИТ, ВОСllаление в 

01, r~'ЖIIОL:ТI1 :'IО.'IСllспускuтеJlЬНОГО 
1,(іIIClЛёі • 

ParЗ\'UC('11l3, ас, С., параваНЦІІна: 
1I а І ';Н1<і), Ill! на. 

Par:)\a~il!~li~, (', пршагінаJlLНІ1Й; 
о НIJЛ "I<JI" І'~Л ІІIILН І,: 11. 

Pnru\ur;'i 11 '] І is, tidis, Шlравагініт; па
p~ B~ 111111ІТ. 

Paru\Htt'I,riilis, с, ПРllхребеТlшfi; 01\0-
л(1Il тн' () Н{)'! НЬ. ЙО 

Гаг:н t'si t.' О І а ris, е, па ра 13ЄЗІІНУ ЛЯ І" 
НIII1: 11<11 <іне31IКУЛЯ~,НЬ:110 

Paг('~oгiea, ОnНlI, п. }.-1. (rcmcdia), 
8<іСIІ u І, і 11.'111 В і ліНI1; J'СIlОl ... ашзаю

UlIH' cpe~cTua. 
Par('n('('l'llalun, і, П., МОЗ0ЧОН; моа· 

Н'I"ltllі. 

Рnг('пеIIУШ3, ае, (., пзренхїма, М'я
H~ ш. СІІ,::ЦIlФі Чlії Тnсillllliні еле
М~НПІ органу; пареВХllма, МАНОТЬ,_ , 
спеЦllфll'lеСlше Tl-;clнеlJыle злемеu-

ТЬ1 ОjJrаиа. 
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1В 
Parencllymatosus, в, 11т, паренхі-. 

матозннй, губчастий, М'лнушнпй; 
паренхимаТОЗНЬІЙ, губчаТЬІЙ, мя-

. НОТНЬІЙ. 
Parenteralis, е, парентеральнпй:, поза 

траDНИМ каналом; парентераль

НЬІЙ, вне пищеВRрптельного на-
нала. . 

Pa~ntes, uш, т. рІ., батьки; роди
тели. 

ParcpidillYIllїS, 1s, і., згорнуті в 
Ішубок сліпі капальці, що ле
іШ1ТЬ коло додатка яєчка; свер

НУТЬІе в клуБОІ{ слеПЬІе Ю1на.n-ь
ЦЬІ, леЖ::lщие около придатка 

личка. 

РагсрНЬутіа, ае, і., хворобливий 
потяг; болезнеННЬІЙ: позьІВ. 

Parerosia, ае, С., статеве збочення; 
половое И8вращение. 

Paresis, is, С., парез, півпараліч; 
парез, полупаралич. 

ParidroSiS, is, і., виділення ненор
мального поту; в~делеНІІененор

мальпого пота. 

Paries, ietis, т., cti�-ша (барабанної 
порожнини); стенна (барабанной 
полости). 

Рл.гіеЙlis, е, парієтальний, пристін
ний; паРІ!еТ<J.ЛЬНЬІЙ, пристеНОЧНЬІЙ. 

Рагіеtошаstоіdеus, а, uш, тім 'япо
СОСНОВJIЙ; темеI1ПОСОСЦЄОИДНЬІЙ. 

Parictoocipitiїlis, е, тім 'ЯНОПОТІ1ЛИЧ
ний; ТЮlешюзаТЬІЛОЧНЬJЙ. 

Рагіо, ререгі, partlllll, рагеге, родити, 
~OPOДIITII; рождать, РОДІІТЬ. 

Paritas, !atis, і., рівність; рапеПСТl30. 
Parodontitis, t]dis, і., 8:шалення 

ткаНIІН навколо зуба; воспа.їЄНІlе 
ткани ВОКРУГ зуба. 

РагоІІупіа, ае, С., несправжній біль; 
ложная боль. 

РагоlrасtОI'іпs, а, пш, розміщений 
ноло НЮХового трикутшша; рас

ПоложеНІІЬІЙ !!озле оБОllятель
ного треугольника. 

РагопусЬіа, ае, і., задирна, ніг
тьоїда краю нігтьового .ТІота; 
заусеюща, lIогтоеда нрая lIorre
ІЗого ложа. 

Paronychosis, is, [., утворення нігтів 
у неЗВl1чаtiному місці; образова
lше ногтрЙ' R пЄ'о6ЬІЧНОМ месте. 

РагоорllОГОП, І, n., рудиментарний 
орган поблизу ЯЄЧНІІна; рудимен
таРНЬІЙ орган вБЛIlЗIl ЯІІчнина. 

Рагоріит, І, n., ШИРМИ або пара
сольна для очей; ШИр;llЬІ ИЛИ 
80НТИК дЛЯ глаз. 

Рагогехіа, ае, і., зіпсуття еману; 
извращение вкуса. 

Parosmia, ае, і., НІОхова галюцинація; 
обонятельная галлюцинация. 

ParosteaIis, е, на зовнішніti поверх
ні оиістя; на внешней поверх
ности наДНОСТНИЦЬІ. 

Parost osis, is, і., заиостеніння М'ЯНИХ 
тнанин, нлітковини, 1\1 'яаів; ОНО
стенеНІІе мягних тнаней, нлетчат
ни, МЬІШЦ. 

Рагоtі(lспs, а, ПШ, належний до 
привушної залози; ПРlІнадлежа
,ЩИЙ оиолоушной жслезе. 

Parotis, is, і., привушна валоаа; 
онолоушная шелеза. 

Pnrotltis, tldis, С., паротит, запа· 
лення ПРl1ВУШНОЇ залози; паротит, 
воспалсние око.тю.УшноІ1 інелеЗЬІ. 

Р. еріdеш'1 са, завушниця, свинна; 
ваушница, СRинна. 

Р. рпгпlепtа, гнil1ниіі: паРОТІІТ; гной
НЬІЙ паротит. 

РагоvагіЛіs, е, пароваріаЛЬІшil, при
лєч~иковиn;паровариальн~й,llРИ
ЯИЧНИНОВЬІЙ. 

РагоvагіоtОПlіа, ае, С:, пароваріо
томіл; паровариотомия. 

Рагоуагіllm, і, П., додатковий яєч
НІТи; придаточнЬІЙ личюш. 

Paroxysm~lis, е, па ронсизмальний, 
наступаючиn припаднами; парон

сизмаЛЬНЬІЙ, наступающий при
падиами .. 

Paroxysmus, 1, т., паРОНЗIIЗМ, при
ступ, припадок; пароксизм, при

ступ, припадон. 

Pars, partiR, r., чаСТІша, сторона; 
часть, сторона. 

Р. abdomin~lis, черевна чаС1'ина; 
БРlOшная часть. 

Р. асгошіЛіs сlа уіснlае, акроміаль
на частина илючиці; акромиаль
ная часть нлючицыl. 

Р. alaris, НРИЛОВl1дна чаСТlІна; Hpы
ЛОВl1дная часть. 
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Р. alveolaris, альвео.лярш:і частина; 
альвсоля рная часть. 

Р. ba8ilJris, основна частина; основ
ная часть. 

Р. cardlaca, нардіальна, серцєва 
частина; І-шрдпнальная, сердеч

ная часть. 

Р. case? s.?- .lactis, сир; творог. 
Р. сеГУlса 118, Шllllна частина; шей-

ная часть. . 
Р. claviculdris, нлючична частина; 

нлючичная часть. 

Р. coccygca, НУПрlшова частина; НОП
чиновая часть. 

Р. cocc~lis іІеі, частина нлуБОБоі 

НИШЮJ біля сліпої; часть под

ВЗДОШIlОЙ ЮІШЮJ возлс слепоfi. 

Р. соllіgепs, збірна частина, система 

збірних труБОЧОН; собираlOщая 

часть, СlIстеі\1а СОбнрающих тру

бочек ... 
Р. cost~lis, реберна чаСТІша; ребер

ная часть. 

Р. dcscendcns, НlIЗXЇ;J.Ha частина; 

нисходящая часть. 

Р. extraenpsuli1ris, поза (енстра) нан
суллрна частина; вне(:жстра)нап

су ля рнап часть. 

Р. glabra, гладна частина; глаД1\ая 

часть. 

Р. llOrizontiїlis, -r:-оризонтальна части

на; горизонталыlяя часть. 

Р. іпtсгшеdіа, проміжна частина; 

п рОМЄЖУТО'Іная часть. 

Р. intcrstitiJlis tubae Fallopii, про

міжна частина ФаЛЛОl1ійовоі 

труби: п РОі\lежуточнап часть Фал

лоп невой труБы. 

Р. іstlНПlса tubae Failopii, звужена 
Ч<lстина ФаллопіІЇової труби; су

іНенная часть Фаллопиеной ТРУ

бhl .. 
Р. liЬега extrellliti1tis sщjCl'їогіs, 

вільна чаСТl1на верхньої ніll

цівки; свободнап часть веРХIlей 

нонечности. 

Р. luшЬіПіs, поперенова частина; по

лсничнзя часть. 

Р. шс(liаstiuііlis, середостінна ча-

стина; средостенная часть. 

Р. реІ VI са, тазова частина; тазова п 

часть. 

Р. perїl1edlis recti, п РОИСі1шнна ча-

стина прямої НІІШНН; промеж

ностная часть прпмоіі: нашни. 

. Р. рЄ'грсlн1існl.:їгіs ossis palatlni, пер
пеВдllнулярна частина піднебінної 

l\~.~ТНИ; перпендину лярная часть 
нсоной ности. 

Р. pctrosa S. ругашіs, наИ'ЯНІІста 
частина або піраміда; намеинстаf1 

часть или ппраМІ!да. 

Р. IlуІог1 сп, пілорична частина: пn
лоричесная часть. 

Р. sternocostii1is, ГРУДНШІНоребеРllа 
частина; ГРУДІІнноребернап часть. 

Р. spllincterlca, вамш-\аюча чаСТlІна; 
запирающая часть. 

Partl.1C/1{'ia, ае, f., дівочість, незаfiма-' 
НlCTb; девственность. -

Pnrtllenogellcsis, is, І., 'Р08~lНожеНIIЯ 

без запліднення; размноженне 

без оплодотвореНІІЯ. 

Рагtі.:ї1іs, е, '1астг;овиfi, Пllтомпі1; 

чо.спIчны�i,' удеЛЬНЬІЙ. 

PaI'ticuln, ае, І., чаСТІ-\а;· часпща. 

Particul~ris, .с, паРТIlНУЛЯРНllfi, при
ватний, особливпїr; партинуляр

ныl Й, часпJы, ' особенньrЙ. 

Partitus, 3, Н11l, розділенпfi; разде-
леННЬ1ЇІ. . 

РагtШ'іепs! entis, роділля; роженпца. 
PartHrio, іге, РОД.ИТИ, розродитися, 

оБРОДИТIІСЛ; рождать, разрешнть

ся от бремеНІІ. 

Parturitio. ol1is, і" дітородіння, наро

дження; дeTopOiКдeHII~, нарожде

ние. 

P31·tus, us, т., народження, роди, 

пологи; рождеНlIе, РОДЬІ. 

Р. art іНсі .:їlis, штучні роди; исиус

стпенныle РОДЬІ. 

Р. conduplicdto согр (j ге, пологи 3 

снладен Ш1 J'ДВОЄ тілом; РОДЬІ со 

слоінеllны�1� вдвое телом. 

Р. difПсі lis, ТЯію-\і роди; ТРУДНЬІ8 

РОДЬІ. 

Р. іJ\lшаt'іїгus, ВИЮІДень, наРОДіШ?Н

ня не'ЮІТТf.здатного плода; Bы

ЮІДЬІШ, рождеНl!е неПШ8неспособ

ного плода. 

Р. pr~ecipiti1tus, швидні, раптові ро

ДІІ; стI;е~lІІтельныle poды. 

Р. ргаешаtШIІS, передчасні РОДИ; пре

іІ'l\ев peMeHHыe родЬІ. 
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Р. sсгоtІпuв, вапізнені роди; 8ало
адавшие РОДЬІ. 

Р. siccus, сухі РОДИ після перед-
Ча<:НОГО відходу ·наВI{().10плідних 
ВОД; сухне poды после прежде

вре:неННl..1ГО отхождеНl1Я оно ло

ПЛОДНЬІХ вод. 

Рn.rи1із, із, С., флюс, 8<J.палення 
sубного оністя; Ф"lЮС, ВОСІІаление 
зубllОU lІilДКОСТІНIЦЬІ. 

РагuїuLlіІіссіliв, е, ПРИІІУПНОВИn; 01\0-
лг!п yrJ ОЧНЬІ Й. 

Рагн: ef'rr1t'IlS, а. и~, що лежить (ЮЛО 
сечоводу; лежащий Dоале мuче
ТОЧНІ1ка. 

Рагигіа, ае, С., болючо се'lОІЗIІПУС
кання; болеаненное мочеислус
напие. 

РаrvісоШs (utёгus), а ноrотною шпit
НUЮ (r-Іатна); с нороткой шеt1ной 
(матна ). 

ГагvішоЬіlis, е, маЛОРУХЛИВIІЙ; мало
ПОДВl1ifШЬJЙ. 

ГагvішоЬіlltаs, ciH~, С., малорухли
вість; ~1::1.ЛОПОДВИЖНОСТЬ. 

Рапіsепsіl)іl1 tпв, іНів, Г., М(lЛОЧУТ
JНlпість: I\1С1.ЛОЧVIJСТl:JитеЛhll()І:ТЬ. 

РапіsоlllЬІНs, е; маЛОІ-Ю:J'ШНН;'It1; 
МёlлоrаСТВОРИl\tЬJЙ. 

РШ'УНS, а, 11т, !\І(lЛНn:, невелшшй; 
мс\лы�,' нrБОЛЬШIJ11. 

Pasco, pavi, Р:lstIllП, еге, НІІГОДОВУ
вати, ВIІГОДУUё:lТИ; вьшаРi\lЛI1І3<.lТЬ, 

ВЬJlюrМIfТЬ. 

Pas8io, опі8, С., ПРПСТР(lСТЬ, стра-
>J.5ЮШНЯ; страсть, страД<1ние. 

Passi "113, а, 11т, пасивний, СТР<lжда-
10'11111; II;)'CCIIBHbII1, СТР<1ДCl.теЛЬНl>It1. 

Passus, ПS, т., нрок: хода; ШCl.Г, 
ПОХОJJ.ка. 

Pnsta, ас, С., тісто, паста; тест о, 
п~ста. 

Pnstcrisati(), onis, С., П:1стеРП3:1цjя, 
СТ~РIJ.flі:З~l!ія, знеПЛЇДIІЮf:j;lIНlН рі
ДИІІ lІі.1.0г ріваННЯ:\1 Д() :)5-;11 С; 
П;.Jсте[1113(lItIIП, стеРIIЛlf~r1ltaя, uбс

СIlJ]І),Ю1R~lІl1е >НН:lImстеl1 подо

грепаНllе:\1 ДО 55-700 С. 
Pnstillll~, і, т. 8. T;J.1JIIletta, ае,С., 

П::JСТItJlа, таблетна ; паСТllла, ле
пешnа. 

Pasto~ttas, аНз, і., пастозність; пас
ToaHOCTL. 
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РзstО!'I1S, и, ПШ, пасто";шні\, TicTYlla:~ 
ТІІСІ, :зБРС3НЛlIЙ, блідий; II(lсто3ны�,' 
тестоо6рааНb.lп, обрIoзглы�1.. блед
НblСІ. 

PastlJs, uз, т., Х:1рЧ, їжа; НОРМ,еда. 
PaI~lla, ае, С., наднолінон; на"колен

ник. 

Patel!aris, е, патеЛПРНIlt1, н~днолін.
н 11 t1; Ilателля pHhl Й, на;l,IЮЛ~Н НЬІ Й. 

P:1tt'ns, crJtis, ві.11'РIІТИn, ашочнй; 
OTI<PhlТbl)), :=!ИН~Utl1ft. 

Ра ternoster racllit і cus, pa~iTH~lНi 
ЧОТКИ, IIОТОIjЩt:IiШI н;} ~leп';l ,".н.:оер 

Tёt іх хрнщіR У jJaxiTIII;l:i; jJ::lXIIТI1-
чесние чепш. утолщеНIІН /І;} І·,.а

Нlще ребер и ИХ хряш.еі1 у раХИТlI
КОВ. 

PatIH~i1clJ'3, и, uш, п::tтеТlfЧШJЙ, стра
Ж,1ёlЮЧИn; пuтетичеСКlln, L традаlО
ЩI1Й. 

Patll і eH~, а, uш, терплпчш1, П(lСIШ
НI1Й IlедеР<1СТ; ТСІJШlщиі1, ШІССIlВ
ны�й lІедераст. 

РзtllО~С'lеs, і8, (., патогеIllшft. хво
робопюрниїІ; патогенIlыl,' болс;зне
творныlі.. 

Гзtll0~t>n('sіs, ів, с, патогенез, по
ХОЮНСНIJП, розвиток ХВОjJu6и; ІІа
ТОI'~нез, n РОl1схождеНlН~, раЗН~1Тие 
бол~зни. 

Раtllоgn:lШlСIlS, 3, 11Ш, Бідмінний; 
ОТ JIII '111тел LHbl N. 

Patllllgntlllloll1 CllS, 1\, uш, хар:-штер
Вllіі (ІІРО 0311ilЮ\ XUOI'0UII); хаl'<lИ
теРІІІ,ІІ1 (о II(JIJ3H:=tl\ilX GL)"l~dllll)_ 

Раtllщ;rl0st iCIIS, 11, иll1. IІС1.ТUП1UСТНЧ
НИІ~\: IІ~ТUI·НОСПl'I~СЮ1l1. 

Putllugral'llia, ас, І., Ilатографія; 
II;JТ(JI'рафll Я. 

Pat.llologia, ае, С., патологія, наука 
про хвороби; пато.пuГнн, УЧt:llие 
О БО.ГIl:::ЯННХ. 

Patll()lug]('IlS. 11, uш, патологі'lІІиl1, 
нено p.\I(lJlbH 11 n:; Пёl ТUЛUГ1J Чt:СЮІЙ, 
HCHOP!'.I<1Jl ьны� •. 

Раtlltlшіlllіu, ае, С., симулянія орга
ніЧНIІХ хоороб, іноді чер~s С;НІО
ПОI';<1лі 'Іення; CItI\I)" ЛlJРОНание 
ОРГ<і н 11 'Н:~CKII Х болеанеfi; иногда 
п УТСІ\І с:нюкалеченин 

P3th~'(lllOhi:\, ае, (., Ilатофобія, бояsнь 
XBupo611; патофОбl1Л, боязнь ба
.лезни. 
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Pathog (гр.). стрющJ.2ННЯ, пристрасть, 
Хfюро6а; СГ}JёЩi:l.ние, страсть, бо
ле~Нh. 

Pati~ns, entis, 1) стражл'<110 Iшrr, тер
плячий, 2) mЩЇt;нт; 1) страдаю
ЩІІ N, терпящий, 2) 11<lltlleHT. 

Рllti~пtіа, a~, С., терl1Юl'lїСТЬ, тер
лшня; TepllcmluocTb, терпеВ1I8. 

Patres. ит, ш. 1,1. npe.:l.KI1: пред/щ. 
Раtгіеі,liшл, і, n., бі.1ТLJ->ОDОl1ВСТDО; 

ОТІ t~ У б 11 ЙСТПО. 
РаП(1)S, а, uш, МЙЛlтt1, 1І(~l!lІС~1енний; 

М:lЛI,Iі1, не;\IІЮГll!1. . 
P311[j~r, ёгіs, бїJ.IІI1Й; беДТl},Jt1. 
PUIl:;a, ае, (., IJйуза, npO:'oliilmK часу; 

Ila'y:~a, IlРО\lежутон Hpe.\lellll. 

Pnvttllls, а, uш, БОН;jIШЙ; бон:з.пИUЬІЙ. 
Ра\'ог, бгіs, т., Страх; СТрnХ. 
Р. пuсtнгпus, ні'lНI1Й страх (у дітеt1); 

IЮ'lноl1 CTp<lX (у дет~П). 

P('('tl:'n. ] 111~. т., ГРР.{)іll ь: гrебень. 
Puct іl1іїІ tI~, а, uш, Г}Jебеннстиl1; r}Je

беН"~ТhIЙ. 
PectinirllГlllis, е, гре6енюватий; 

ГI,~бllt~ВI1ДНЬТЙ. 
P('t'f,or al~, is, п., норсет; Ііорсет. 

Р"'С'І,І/Г сі lis, е, І" РУПНlI n; ГРУ:lIlОn. 
l)есtогіIЩjllіа. ue, С., Н;tf'l.')іJ1J.ш різна 

('liI)IIXUII"'lliH а ШІІІІ:ІН'ІІІ~І l:Jі,l.:"ЇИ
}Ю~І; IІdllболее реЗI;<1Н бl.JOНХО
фОlllfЯ С IШIllНЩJlМ OTrt' 11 НОМ. 

Гес' IIS, ' rls, П., групи: rpy;tb. 
Р. сагіпбt\llll s. gаllіпаrСШIl, птаrnIJ~ 

ні, КУI,нЧі }'руди; llТИЧЬ8, КУ}JИ
ная грудь. 

PCt'tlS, : ris, n., скот. худоба; СІіОТ. 
сн()тина. 

Pedi!si:o;, i~. (., пульс;щія. СН:ІНйПНR, 
CT/,lln:HIIlf1; П)'ЛЬС<іЦИЛ, СlіакаНl1е, 

JI JlI,' ПillИе. 
РеdіСl1lбsі~, Is, (. з. P{'dicI11osn~, і, т., 

llе:1I1НУЛЬОЗ, DОШШЙ~ТЬ; 1lе;J.ІШУЛU3, 
ПІІІІШОСТЬ. 

PCflietJlus, Ї, т., воша; ВОШЬ. 
P~иiCI11i vеstішепtі, О;J.Єilші воші; 

IJлё1тяны�є ВШИ. 

Р: P\llli~, ЛОбкові воші; лоБКОВЬІе 
ПШИ. 

Pcdilllvium, 1, П., ножна ванна; 
IЮпіJl;Нl RЙННR. 

Гс(listіЬ"IШI1, І, п., стремено; стреМА. 
РеdUщ:UlаLUS, 3, um, сте6леl:lllЙ, 

стеблистий; стєблеDОЙ, cTe6c:t~. 
чать!Й. 

РеdtШСIlІнs, І, т., 1) ніжна, стебло, 
2) НI1іЮ!Я частина crus сегеЬгї'; 
1) НОЖI.;а, стебсль, 2) НШfШЯЛ 
чйсть crU8 ссгеЬгі. 

Pedtll1('1J1i Пuссu1і, ніжна l\ЛОЧ1-\а.і 
lН1ЖЮІ НЛОIJ1,а. 

Р. tlшluш1 optlcl, ніжки зорового 
горб/іа; HOii-\ЮI аrl1теЛhНОГО бугра. 

Рt>~ПlП. а tis, n., ЗГУСТОК; СГУСТОН. 
РеіПlltlн'гаріа, ае, r" лінупанвн голо

Д\,(-{<1I1I1НМ; лечеНl1е голодо .. t. 
Реlга, ае, С., noc .. ,l;t, el-\CllepIIMelIТ~ 

OllbIT. зксперимент. 
РеІіотn. atis, п., 1l..'IЯі\IІIСТJI/1 [тспп, 

lIoniriH11(\ до CII/tfll,Їil; ППТI\IJстаl1 

DЬJС),IП1" похоЖ;tН на HPnUOIJOltteJ->И. 

РеН a~гa. ue, І., l1еЛ<lГР<l. хвороба, яну 
H1J.HOCHTb до аніТё.lt>lінозів; вел
лагра, бо.'1еЗllЬ, ОТНОСИМ(іН н анн

Т<lJ\ll1нозам. 

Pel1osi~, іа, С., рожевиі1 ВІІСІІП, ма· 
Л~НІJкі пі;1lІ1кірні НfЮIЮВІIЛНВИ; 
рnаuная сы�lь,' М;\лt:НЬКI1~ под

fiо;юIы�e КР()ВОIІ"mIf1IIIIЯ. 

Pelll1l'i«lJtas, tatls, l1}JОЗUРЇСТЬ; проз
ра 'І/-! ОСТЬ. 

Pel1ucldos, 3, um, прозорий; про-
81'3 ЧН ЬІ Й. 

Рсlшn, а t Is, n., під.ошва; лод.ошпа. 
Pelut.1lt>rapia, ае, І., l1ело·r~jJаl1ія. 

ГРf1зе~'1ікування; пелuтеранил, 
гrнзеЛt>ЧСI!116. _ 

РсlПО[Jl'ГltопїtіS, t1di~, І. <= РеlУі
регіСОrllІі8, tldi~, І.. В<1палеННJ;I 
тазової О'1еf'('IIІІНИ ~ 1l0Сllал~ние та
ВnВUЙ 61 ЮIJІІІНLІ. 

Pel\'k~Il\l11ti~, tldi~, r.~ вйпалеННlІ 
ТаЗUВОЇ нліТКО(-{IIИlI; вuснадеlШ.в 

Т<lЗUВUЙ нлетчаТJ->I1. 
Pclricuzuna, пе, С., тазовиі1 попс, таз 

і нижні l.;інніВНlІ; T3i!UBblt1 пояс. 
таз и юmmиеноне'/ІІUСТИ. 

P('lv1cus, n, um, таЗОВlIі1; тазовы' 
Реl\'ЇШl'tгіа, пс, С., ВlІJ\lіІ,юuаннн таоза 

113McpelНlt Trl8~. ~ 

Pcl"Їll1l'tr()sa!l'yn~itis, t1dl~, С., пр-львl· 
Мt>ТІюсаШ,1І інгіт; П~ЛЬ13ИА1tЛ!>О-
С::lЛhП11 НГllТ. 

Реl"ішеtГIШI, І, n., тааомІр, прилац 
для 06r.lip)' Ta3<l; тааомер. lIlJl100P 
для и:з.м~~ЄНl1Л таза.. 



PelviopacllYl)eri ton Itis 802 Per сопtlgпіtаtсm 
~~==~~~~-------------------------------

Pelvїopacllypcritonltis, ttdis, (., пель
віопахіперитоніт; пельвиопахипє
РИТОНІІТ. 

PelvloplnstIca, ае, І., пельвіопласти
ка; пельвиоплаСТІІка. 

Pelvioscopia, ае, І., пельвіоскопія; 
пельвиоскопия. 

Pelviotomin, ае, [., пельвіотомія; 
пельвиотомия. 

Pelyїs, і В, f., таз, МІІсна; таз. 
Р. пеf{lшlJil J ter іпstоmіпог, загально

рівномірно 8ВУіНениfl таз; обще
раВІ!омерно сужеННЬІЙ таз. 

Р. angllstn, ВУЗЬЮІЙ таз; узкий таз. 
Р. шша, карликовий таз; карлико

ВЬІЙ таз. 
Р. пітів рапа ct рІапа, 8агально, 

8ВУіНениі1 плоскиі1 таз; обще-
сужеННЬІЙ ПЛОСКИЙ таз. 

Р. obtecta, покритий таз; ПОНРЬІТЬІЙ 
таз. 

Р. рІапа гасЬН Іса, рахітичний плос
ки і1 таз; раХИТІІчеСКIlЙ плоский 
таз. 

Р. ren(al)is, нирнова lШІСIШ; поче'І
нnя J10X(lHKa. 

Р. spinosa, остистий таз; ОСТИСТЬІЙ 
таз. 

Р. sропdуln1іsthеtIса, звужений таз 
внаслідок всковзування першого 
поперекового ХfJебця 8 КfJижів 
впеJ)ед; С'уженньа1 таз вследствие 

соскальзывнІІяя первого понснич" 

ного позвонка с крестца ВlІеfJeД. 

Pcrnpl1lgus (оllаССIІВ, пемфігус, тяжка 
П'ухирчаста хвороба 8 Сі\lертель
вим кінцем; пемфигус, тяжелая 

:" пузы�чатнаa со смертеЛЬНblМ нс-

ходом. 

Решtспs, ntis, впсячий; висячий. 
Репdulшп, і, n., ~lаЯТНIІК; маIlТНИИ. 
РСпеtг:шs, nntis, ЩJOlшкаючий, на-

єкрізний; ПРОНlшающиІ1, снвоз
ной. 

Penetratio, опів, І., прошшання; 
прониюнше. 

Penetrl), агс, пронпнати; пронинать. 
РєпісillіllllШ, Ї, П., пеніЦllлін, анти

баl-іТєріальна ре'IОВlІна а культур 
ріЗІІІІХ Вllдів пліСНflНОГО грибка; 
пеШЩИЛЛIІН, аНТllбактериальное 
Dещєство на нультур рааличнЬІХ 

видов Dлеснеnого грибна. 

Репісilliпm gIaucum, зеленпіі пліс
вявпіі грпбои; зеленЬІЙ плесве
nоІЇ грпбок. 

Рсвісіllит, і, Л., щітка, пензель; 
шетка, кисть. 

РепісіllПill ЬгеУісЛе, пензлик, щі
точна; нисточка, щеточна. 

Репів, ів, т., чоловічий статевий 
члеf!.; МУіКскоі1 ПОЛОВОЙ член. 

Р. сnрtіvпs, ваще;\lлення члена у ва
гіні; ущсмлеНlІе члена во Блага
лище. 

Реппа, м, І., перо; перо. 
Реппаtпs, а, ит s. Рсппіfогшіs, е, 

піfJ 'ястий, Н:Рllлатий; перистЬІЙ, 
ирылтьІй.. . 

РслtаstОlllа, а tis, л. в. Pentfistomum 
dепtїсulііtнш в. tacnio 1110В, ли
чинка соба.чого глиста в пе
чінці ЛІОДІІШІ; ЛIlЧIІНl\а собачьей 
ГЛlIСТЬІ D пеЧСІШ человека. 

Pcnt,osнria, ае, І., пентозуріп; пепто
ЗУРIlЯ._ 

РепtОVfiссїпа, ае, [., пентованцина; 
пентованцина. 

Рерsіпоgеп, ПСПСШІОген; пепспноген. 
Pcpsinum, і, n., пепсин, фермент 

ШJl.)їШОВОГО сону; пепсин, фер
мент желудочного сона. 

Pepsinurin, ае, f" пепсинурія; пеПСIl
нурия. 

Pepsis, is, І., травлешш; ПІІщеварение. 
Pcpt1CIlS, а, пm, тра.ВНИ(l, СЛРІІЯЮЧИЙ 

травленню; удоGоварllмы�,' со: 
действующий ппщеварениІО. 

Pepto, опів. т., лептон, продукт 
fюзщеплення білна; пептон, 
продукт расщепленпя 6елка. 

Peptonisatio, опїв, І, пептонізація; 
леПТОНl!заЦ1IЯ. 

Peptonllria, ае, І., пептонурія; пепто
НУРI1Я. 

Рерtоtохіп(пш), І, n., пептотоксив; 
пеЛТОТОl\СИН. 

Рег (praepos. В ассиз.), через; через. 
Рег апtllu, через відхіДllИК; через 

заднш1 проход. 

Рег сlуsша, через илізмv, клпзмою; 
чеrез НЛl13~tу, RЛП8~IОй. 

Рег сuпtі:;lJlйtеm (сопtіПlJіtаtеm), 
шляхом lІослідовного IlОшпреНlIЯ ~ 
путем последователыІгоo pUClIpo
странения. 
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Per os~ через рот; через рот. 
Реі' РГlmnт, sесппdnm intentionem, 

первіснпм, вторинним натягом; 
пеРВIIЧНЬІМ, вторачнЬІМ натпже

нием. 

Рег rectum, через пряму І<ЇШКУ; 
через пр Яl\f)'ІО КИШКУ. 

Рег vшs ехtегпаs, intcrnas, зовнішні
МИ, впутрішні~lІІ шлпхамп;. ВНСШ

. НН:ІИ, ВІІу~ренними путями. 

Рег паs naturales, ПРИРОДНИМИ ШШІ
хами; естествеННЬІМИ путями. 

Регасutпs, 3., пm, дун\е гострий; 
очень ОСТрЬІЙ. 

Perceptio, onis, f., сприймапнп сві
домістю, пізнавання; воспрпятие 
сознанием, познаваuие. 

Регсl13 lашсllа-tа, гутаперчовий, гу
r-ювий папір; гуттаперчеван бумага. 

Percoctus, 3., иm, проuаренпй, про
нипілий; проваренныl,, прокппп
ченны� •. 

PercoqBo, сохі, coctum, еге, про
nаr-ю:зати, проюш 'пти'J'И; прова
РІІвать, п ронипятить. 

Percassio, onis, f., перкусіп, обстуку
вання, простуиуваннп; перкус

сия, ПОСТУЮІВание, ВhIстvиившше, 

PcrcBssoriBS, а, вт, перкуСіііний, 
периуторний;пеРКУССИОllНЬІЙ, пер
нуторны� •. 

Регспtіо, спssі, спssum, еге, про
бпвати, ПРОКОЛІОнати, постуку

вати; пробивать, прокалЬІВUТЬ, 

постуиивать. 

Pcrdllctio, onis, І., проведення; про-
ведение_ ~ 

Perdllctlls, n, шn, проведений; про
веденны� •. 

РегеgГlпtls,а, иm, чужоземний, іно
земний; чужезеюlы,' ШіОстран
НЬІЙ. 

Perflatio, опіs, І., продування Фал
лопіі10ВНХ труб; ПРОДУВаІше Фал
лопІІевы�x труб. 

РегШіtнs, us, т. s. Pcrflatio, опіз, І., 
ПРnIJ:уuання: п род.Увание. 

РсгІо(ііо, ІтІі, fоssнш, еге, проривати, 
прОЛОМЛІОнати; прорьшать, про

ла:.IыDть •. 
Регfігапs, antis, проиолюючий; про-

бодающиl1. . 
Perforatio, onis, і., перфораЦlЯ, про-

рипання, проиолюванпя; перфо
раЦllЯ, прободенне. 

Р. tubae, проривання труби; прорыB 
труб~. 

РегfогаtіУпs, 3., П111, перфораціЙниЙ,. 
проршзншl, ПРОНОЛЬНПЙ; перфо-· 
ращюнны�,' прободной. 

Perforator, oris, т., пронолювач; 
прокаЛЬІБатель. 

Pcrforattls, :1, вт, прорваний, пра-· 
колениіі, продірявлений; проба
деННЬ1Й, пгюды�явленньlй •. 

Perfrigeratio, опіs, f., вастуда, про
студа; простуда. _ 

Рсгllуdгоlпш, і, п., пергідрол; пергид-
рол. 

Регі - (в скл. словах), навиола. 

BOKPYS· ~ 
Рсгіаdспitіs, tidis, f., запалення тка-

ШІШІ навноло залоз; воспаление 

тнаНIl_ І30НрУГ н.;елеа. 

Perialicnitis, tldis, і., запалення 
навколо стороннього тіла; воспа
леНllе ВОНРУГ l1НОРОДНОГО тела. 

Регішй\lis, с, періанальниft; периа:
наЛЬНЬ1Й. 

РегіапgіосllOІ]tіs, tldis, І., взпалення 
навколо іКОВЧНl1Х шляхів; восна
ленп~ ПОІ';РУГ_ жеЛЧllЬІХ путей .• ' 

Periaort His, tidis, І., періаОРТІІТ; 
периаортит. 

Perinpic~їlis, е, навноловерхіВІ{ОВИЙ;. 
онолове p~y шеЧНЬ1Й. 

Регіпгрепdісitіs, tl(]is, І., періапен
дицит:_ П~РІ!аппеНДИЦlIТ. 

Pcrinrteri itis, tldis, І., псріартеріїт. 
sапалення зо!3нішньої оболонки. 
артерШ; ПСрllартерlІИТ, воспале-· 

ние внешней оБОЛОЧКІІ артерий. 
Pcriartllrltis, tldis, І., періа{JТРИТ, 

запалення тканини навноло суг-

лоба; перllарТрllТ. воспаление 

тнани вонруг с.Устава. 
Регі1Jгопсllіa:lїs, е, перпбронхіаль

ний; п~риБронхllальны1 •. 
Регі1Jгопсllitіs, tidis, f., запаленнн 

тнаНIІНIІ н3.вr;оло дгі6НИХ бронхів 
та апьвеолярних ходів; воспале

< ние ткаНI1 вокруг меЛКIІХ бронхов 
и альвеоля РНЬІХ ходов. 

Peric:1r(liiicus, :1, Шll s. Pcricardiillis,. 
е, налеrl\ншl до осердя; п РШlliдле

;ti3ЩИЙ сердечноіі сумне. 
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'Pcricardiorrbaphia, ае, І., перпнаrді· 
ОfJафія, ;заШlІвання пеrll"аIЩЇЯ; 
пеРИl{аРДJlорафия, 8аШllпаНІ1е пе· 
рикардия. 

Pcricar,liotomia, ас, С., пеrlfнардіо
томін, РО31:ЇЗ neplfKi'lp.'1il1; пери· 
на РДIIОТОШIЯ, ri'l3 rН~З l1еРl1 Н;1IЩIНI. 

Pcгi~aг(1I tіз, t ldis, r., neplll\;} РДІІТ, 
8аIlrtЛ~IІН я ос~рд.я; перll на РДІІТ, 

воrllалеllllе cep.1~'moп СУ"1<І1. 
-Рсгі~аг(Iі\llIl, і, n., пеРlІнарліit, 

ocep;~H; перинар:щn', околосе/-щеч
НАА сумна. 

Регj~ешеntltіs, t1i1is, r., аCllmлеНIІЯ 
оБОЛUllЮI нореня :З,Уfi;1; ІЗ ОСIl <1.'18-

ние оБОЛО'IЮI НОРНН :-Jyn::a. 
Регісепl ёsі~, із, С., оБНО.'1IОВ<1I1НЯ; 

обнальша н Ilе. 

Pcrit:ll01e~yst, І tiR, Й(1i~, (., перllхоле
ItIIСТIП; IlеР11 ХОЛtЩIIСТIIТ. 

Pcril'llOlIilriilis, Р, IlеРIІХUН;J.ральниfl; 
Ilellll ХIII~.:tI"lлt.,III,1 n. 

'Pcгi~llll1l,lг і tis, t }IIi~, (., аап(\леllНЯ 
ох РНСТН; ВОСШlлеНllе НсЦХiJЯЩ-

нIIltы�. 

Рсгі('llllІlllгl\1т, і, n., охрпстя; над
ХРЯЩlнща. 

~егісflогіllіrlJtiR, е, Р()~~lіlltСIlI1Й нав
НОЛIJ С.У.1.IIНIІОЇ ()(lо.I1О1IIШ· очного 
лU.'укн; PUl:II().rIlJihf>llllbln П()l\руг 
СО~У.'1.IІСТОЙ оБОЛU'llШ ГЛ<.І3110ГО 
Я fi.'1I1I\:t . 

Pcгi~1I1 І t i~, t і di~. (., ааПА.1Р.IIIІП О'1е
реВ11ІІ11 і СIIUЛУ'IІI()Ї Л,<l11111111 lІао· 
НО.110 т()встої I\l1lиКll; UUl,;llrtлеНllе 

брЮUIIIIІI>J 11 С()~.1.Иlil1Телt.,lІоі1 ТlіСШИ 
пnнр~г ТUл.<.:Тllі1 НlIIIІІ\1І. 

Peri('olpjtis, t i(li~, С., ааПClлеllНЯ 
ТI\аIНIН ltаНIШ:II) 1I:-1I'illll; IНJClla.:le

''''~ TI.:.;tllI~(\ Н_ІІН ру Г lIJla Га.'Н! ща. 
Регісгапі і І і .. , t f Ііі:;, r.. аа IlаЛ~III{Я 

Оl\істя 'Іе/,ст\; ООСl1аЛt)IlИ~, НаД· 
){()r.Tlllfllhl 'l~pel1::\. 

Peгi~гaBillrn, і, 11., ЗnПlll!llІl1) Ol{ЇCTfI 
'1~l'ellrt; Ullешння IІCl;J.I\Ul:.ТIIІIЦil 'I~. 

rl'lI ~. 

РегіСlІ1 б~IJ~, а, um, неGезпе'lНI1t1; 
nll :H~II1.1 N. 

Рсгl('IIIIІІIІ, І, n., lІе6е311СI\а; опас
Н()СТІ •. 

fl'rl l 'ystltiq, tїl11s, (., пеrlЩI1СТllТ, 
8<іII;Цt>1І1111 оч~реI:lIII1110Г() III)Н/,ItВУ 

ceilOuoro міху ра; неlJИЦl1СТИТ, uo. 

, 
спаление бrюшинного ПОЕ<рова 
мочевого пуаы�я •. 

Peridtloden 1 ti~t tldis, І., пеРllдуоде
віт; ne"II.1Jo:teHI1T. 

Perit'ncl'pl1alltl!\, t j l1і5, (., пері'енце
фr\.ГІ і т; !І eIJ11 ~:lllсфаЛlfТ. 

РегірпсррhаlОIJIt'пlщ;ltis, t1i1is, С., п~· 
рі ен Іl~фа .'10~1 еll і IІгі т; n ерlІ ЗІІ цефа· 
Л()Мt>1111!\ ГІІТ. 

PcriplH)otlH'IiJ1is, е, пеrіендотеліаль
Нll n; II~r'11;:}Н;1()теЛI1::\ЛI)IІt.,1 N. 

Perїf{)lliclllltis, t j iJis, r., пеРllфолі
ку літ: !lеРII~ЮЛЛИ НУ ЛИТ. 

Perigan~1i І t is, t 1 dis, І., пернгангліїт; 
пеIIIГilIfГЛIІІIТ. 

Pcrigastfltls, tl(lІз, (., пеРllгастрит; 
пеРIIР1СТРИТ. 

Pcгi!.:':1~I гі \lПl, і, П., пеrl!гастгН1. шлун
нина O'lep~!J11I1A: Ilеригастрий, же
ЛУЛ()'I}!;1F1 б/llOlUина. 

Pcrilll'p:ll IIi~, tldi~, r., пеРllгеп(\тит, 
8:1llаJ1~ННП сеР/):ЗIІОГО Iltтрипу пе

чі н 101: пери геllr\ТI1Т, (1lIСII<t.Т'Jеllив 
сеРОЗIІОГО п()нроu(} П(>'It>IIII. 

Регil)'mр1ш, ае, [., llериліr.lфа; пери
ЛIІМфЗ. 

PerilYIJ' fllщпg{) Iti~, t 1 (liR, (., пеrи-
лі.\lфаIlГ(О) їт, 3r\llrt·.'lt'IIНЯ ТІ,i'lIIИ!Н( 
Н<lUl'ОЛО лімфаТIІЧIІИХ СУІlIlн;ие· 
Г11Л1lф,\I<1НГ(О)I1Т, В()СllаЛЄllllе TI{a-

НlI вонруг ЛI1~lфаТlIЧ~Сl,lIХ сасу· 
]1nА. ~ 

Регішепlщ;itl~, t1 dis, r., п<,rm.lеніIl· 
гіт. з .. .ІІІалеНIlf1 301\11111111LOi 110· 

верхні СIIИННО:\fllоIНJLюі ПН~РJ1.0і 
ОБО.'lОНIШ: l1el'IIM~IIJ1HIЇ1T, ПОСllйле· 
Hllt' JlIН~Шllеn 1І0веРХІІІІСТІ\ СІІШ'ШО
r.Ю3Г()IІОЙ ТRСР:lОЙ uБО.'1(j'IIШ. 

Р. з~utз fll1rult'nta, го(;тре fHit1He 
8;ша.ГlеI1НfJ зовніШНl,оі \lOBerXHi 
СlllIНIЮМ()3НОВОЇ ТПЄI':1.()Ї ()(jОЛnIlНИ; 
острое Гlюt1110е воспаЛt:'IІI1Є 111І1.'Ш
неп. lюпеРХIІОСТИ СIIllНIЮ.\IОЗГОUОЙ 
ТПI'рпllі\ оболо'ши. 

РегіПl[оt ГІІІІІ , і, П., п r"Л:lЛ ЛЛn виз
H:-t'It:'IНI!І IЮJ1f1 а()ру: Iljlllбuр ДЛЯ 

011 ,Ю)IР:lI!11І111 ІІОЛП 8pelllle. 

Рсгіlll"Ігі~" nе. r .. otj~lil' Ішла ПОЛЯ 
зору: IIЗМ~IЮШ1~ ОНР)їЮIOI,;Тll ПОЛЯ 

8rll~llIlll. 

РсгіllН'І r І ('IIR, В, 11т, НЗ0ноломаТl\О· 
lНll\; ОКU.10МiJ.тu'шwt1. 



l'сгішсtг Itis 

~terimct,r ltis, t1dis, [., 3(Ш~ЛОНlIН 0'10-

репПJШОГО ПОІ'IШПУ !ІІатни ; воспа
леНllе GРlOlішнного понрова маТЮІ. 

l'сгішсtгlпш, і, п., очеревиНlШЙ 
ПОI\РИВ !\І<\ТІШ; GРЮШШІНЬІЙ по
нров матни. _ 

Гсгішсt.l'оsаlріпg itis, 
I\tетрос~льпіllгі т; 

. ППНГИТ. 

t!llis, f., пеРIІ
периметросаль-

Рсгішусlltіs, tldis, [., пеРИ\1.ісліт: 
llеРII~шели!. 

Регіш)'sіtіs, ti(lis, [., пеРИ\lізит, за
палеlIllfl пеРШfїзіFl; пеРИ:ШIЗIП, 
ВОСilалеШlе пеРП:\I!1ЗИЯ. 

Регіl1lуsішn, і, п., п еРИ:-'tЇ:зі Й', спо
лучнотнаШШllа 06,)Л;)Нl,а М'Я31; 
пери~шзий, соединительнотнан
ная 06злочка МЬІШЦЬІ. 

PerineiiLis, с, ПРО\lеншшшй; прощ~ж
НОСТНЬІЙ. 

l'erin(a)cauxesis, i~, f., кольпопери
неорафін із з6ережзнням стіш-ш 
шігіllП; нолr>поперишюраф:ш, ща
днщая стенну влагалища. 

PerineoplastIca, ае, f., оперативне 
підновлення промежНІШ; опера

тивное восстановление п роме;.н

ности. 

Perineorrhapllia, ае, [., зшпвашш 
п ромеашни; СШИlзанне 11 Р9меіК

ности. 

Регіпеоtошіа, ае, [., розrіз з бону 
промежшш; вскрыlиеe со стороllы� 

ПРОl\1еf~НОСТИ. 

Perinep11ricus, а, uш, ПРПНИРКОВllfi; 
околопочечныl •. 

Pcrinep:lrltis, tldis, f., перинефрит, 
запалення тканин наВl\оЛО НИРНИ; 

перинефрпт, воспалеНlfе ТЮlНСЙ 
вокруг почки. 

Регіп(а)еuш, і, п., ПРОМЄіШlllа; про

меіКНОСТЬ. 

РегіпеuгіПіs, е, пеРlIневралмшй, нап
�-\оЛОllеРI30ВИЙ; периневральны� •. 

Регіпепг І tis, t I(lis, f., З:J.паЛСIlНЯ обо
ЛОНl-Ш нсрвів; DОСШ\ЛСШlе оБС)~ІОЧ
ки нервов. 

Регіпенгішн, і, п., СПОЛУЧНОТІ-\а-
НІІІша оБОЛОНl~а неРВ<1; СОt:;:І.ШШ-

тел ыlтк<1ІІнаяя 060.'10'11\<1 не РІЗ:=!. 
l)('гіпнсlс;їгіs, с, пеРIШУI\~,е<1РIІIІ(I. 

}lзві-\0.10ядеРflll й; ПС РІІ}ІУ !'.1еа !JIIIJU, 
онолондерIlыl •.. 

20--2Н. 
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PcriolHcltas. """"iitis-. (., PeriollisBI\:S, і. Ш., 
ПСРllО;1:IІЧllість; llСРНОДIlЧIlОСТЬ. 

PcriOtllcHs, а, НlП, пціОДIІЧІІІIЙ, ІІО
ВТОРНllй через псвві ПlJO~lііЮШ 
часу; пеРІІОДlltІССI-\IІ(I, попторяІО

lЦl1і1ся через оп рс;\е.lеННЬІе п ро

МfЖУТ!:'И вре~I8НИ. 

PcriodontHis, tidis, [., З<lП<1леннн 
оністя зубних норенів; ІЗОСllале
ние ІшдI-\остнІІцыl зуБны�x норнеІ1. 

Рсгіо(lопtiшп, і, п., ОЕістя зубних 
I~opeHiB; llаДностшща зубliЬіХ НОР-
ней. . 

Pcrїc'dus, і, [., пеrіод; период. 
Pcriocpllorft.is, tI(lis, [., запалення 

ткаНІІНИ навколо ЯСЧНІІІ-іа; воспз

ление ТІ,ани ВОНРУГ ЛI1ЧІшка. 

РсгіогЬ] tз, ае, f., ОЕістя очної запа
іІ,ПНИ; наДl\ОСТНlIца Г:J3ЗНОI1 Нllа

дины�. 

PcriorchItis, tldis, f.. наll:=!.'1еНllН 
тнанпнп Н3ВІ-\ОЛО яє'ша; поспз

ление ткана ВОЕРУГ ЯII'ІН3. 

r('riost~lis, е, періост<l.'1ыJІй,' окіс
НИЙ; периостальнь\Н. llаДI\ОСТВИЧ

ныl •. 
Pcriosteum, і, п., оністя; надкостни

ца. 

Periostltis, tIdis, [., запалення 
ОІ\істл; воспаленпе наДI-\ОСТНИЦЬІ. 

Р. sіІЩJlех, звіlчаііllllЙ ІІеr,іостит; 
06ыl.нь1йй: периостит. 

Pcriostosis, is, [., Еоркове потовщен~ 
ня ністни ; н:орковое утолщеНllе 

ности. 

Гсгірасll)'шепіпgІtis, tldis, [., пери
пахіменінгіт, запалення твердої 
I\IОЗНОВОЇ 060.;JОНЕИ; пеРllпахиме
IІІШГlІТ, воспалеНl!е твеРДОlI l\lОЗГО
вой обол()чкн. 

Рпірапсгсаtltіs, tТdis, І., перппац
І,РС3ТІІТ, заllа.Т1СШІП ТІ,ашш нав

ноло підшл,)"НІ,ОНОЇ залози; пеjJИ
панкреатит, воспаленне тканей 
ПОНРУІ ПОДгНСЛУДОЧllОi'l it\слезы�. 

Pcriparot ilis, tltlis, f., ПСГІшаротнт; 
. перива ротит. 

Pcripl1crup~:osis, is, і., пеГllфеРlllJНИЙ 
афоз; IІСРIІФСРllЧССI';lIП афоз. 

Рргірl1егіа, ас, f., пеР\lIJJC~ ія, обuід, 
\;OJIO; ПСРllфеРI1Я, ОI\РРЮЮСТЬ. 

Pcripll(~r1 CUS,:l, ШН, периферичний; 
- IІСРllфСРИЧССНИЙ. 
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. Peripl1cropllosis, Is, [., периферичний 
фоз; [.!ерифеР.!.lчеСJШЙ фоз. 

PeripJllcbitis, tidis, f., запалення 
зовнішньої оболонки вен; воспа
ление внешней оболочни вен. 

Peripl1renltis, tl!lis, f., запалення оче
ревинного покриву діафраГМІ!; 
Dоспа.Т1ение брюшного покрова 
диафрагмы�. 

РегірlепгІ tis, t~(lis, с., запалення 
сполучної ткашlНИ ПОl\lіж [1леп
рою і грудною стінкою; ВОС
ІІи:lенпе соеДШІИтельной тнани 

между плеврой 1І грудной стенкоЙ. 

РегірпеНП10піа, ас, {., плсrзропнев
монія; плевропнеВМОНllЯ. 

Periproctltis, t:.dis, f., пеРI1ПРОКТИТ, 
3ЙП<l.1ен ШІ тна шнш на13НОЛО [] ря
мої КИШКIJ; пеРIІПРОКТlIТ, воспале
ппе ТК:1.!111 вокруг прm.lОЙ ІШIUЮI. 

Periprostatitis, tl~lis, с., пеРllпроста
тит; перипростатит. 

Periren .. lis, е, периреНCl.ЛЬНlIЙ, при
НИРКОВИЙ; периренаЛЬНЬІЙ, около
почечIІы� •. 

Perirrigatio, onis, (., промива.нн~ 
грудної ПОРni-lШИНIJ при t>МПlЄМl 
(через каНЮJJЮ); промьшание груд
ноіі пО.пОСТИ при ::шпиеме (через 
нанюлю\ . 

Регіsз1ріщ;Іtіg, tldis, запалення оче
ревинного ПОНfJlІВУ ФаЛJJопійо
вих труб; воспаJJение БРЮ1l:'llНIЮГО 
ПОI __ рОВСІ. фаJJJJопиеrзы�x труб. 

Perisplenltis, ~Jdi8, (., запалення 
ТI __ <lНlIНИ наІЗНОЛО селезінки ; вос

палеНl1е ткани, онружающей 
селезf'Н ку. 

Peristalt 'cu, ае, с., перистальтика, 
чеРВО[lОдібllllЙ рух ІШШОК; пери
стаЛЬТl1на, '1ервеобразное дви

жение КИШОК. 

Perist.alt :tus, 3, шп, перистальтич
ни іі; lІеr·lІстаJJhтичеСЮІЙ. 

Peristrllmltis, tidis, С., периструміт; 
периструмит. 

Perist;, Іе, es, С., одночасне рефлек
торне СНОРО'lСННА всіх чаСТIІН 
ПОРОЖI!I1СТОГО органу (шлунка, 
серця); OДHOHpe;\It:~HHoe рефлек
торное СОI.;~;ащеНllе псех частей 

полоТ'о орГCl.І1а (жеJJУДН:l, сердца). 
Perisyst61e, es, [., ЧClС між Сlщрочен-
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ням і розширенням серця; время 
между сонращением и расшире-· 

нием c~pдцa. _ 
Pcritendinitis s. Peritenonitis, t!(lis, 

с., запалення сполучної тканини 
вавноло сухожилків; ВОСIJаление 
соеДJJНІІтельной ткани вонруг су
хсжилий. 

РегНепопіиm, і, п., сполучнотканип
НІІЙ ПОКрІШ сухожилків; соедини
ТС'о'1ЬНОП\ЗННЬІЙ покров сухожи
лий. 

Peritia, ае, [., досвідченість; ОПЬІТ
НОСТЬ. 

Регitошіа, ае, с., розріз нон'юнктиви 
навноло роговиці; разрез НОН'Lюн
НТИВЬІ вонруг. РОГОВИЦЬІ. 

Pcriton(a)e~lis, е, очеревинний; брю
ШИННЬІЙ. 

РеГНОІl(а)енm, і, п., очеревина; брю
шина. 

Регitопіsmus, і, т., пеРlІтонізм, 03-
наЮl подразнення очеревини; 

перитонизм, признаки раздраже

НІШ _БрюшJ!ны�. 
Peritonitis, t1dis, (., перитоніт, ва

палсння очеревини; перитони~ 

Dоспале}ше Брюшины�. 
Р. exsudativa, завалення очеревини 

3 ВI1Ilоті13аIlНЯМ рідини; воспале
ние б r~юшиІІы с выптеваниемM 
жидкости. 

Р. sicca, сухе запалення очеревини; 
сухое воспаление б[JЮШИНЬІ. 

Peritonsill:tris, е, перитонзилярний; 
n ерито~зил.гія РНЬІЙ. 

Peritonsillitis, t1dis, с .. , запалення 
спqл.Учної тканини навколо магда
линів, іноді з веРИТОНЗИЛАРНИМ 
абсцесом; ВОСl1аление соедини
теЛLноі1 тнаllИ вокруг миндалин, 

иногда с пеРИТОНЗИЛЛЯРНЬІМ абс
Цсссом. 

РегНгісl1а, огит, п. pl., бактерії 
з віЙІ.;ами 110 всьому тілу; банте
рии с РССllичнами по всему телу. 

Perjtus, а, uш, досвідчений, знаючий;. 
оfJы�н?lй,' сведущнЙ. 

PcrityplllHis, tldis, (., запалення 
ПОНfJlІВУ сліпої ЮІШЮІ; воспале
ние по,,!,рова СJlепой ЮІШКИ. 

Регіпгеtегіtis, tldis, с., запалення 
сполучної тнаШlllИ навноло сечо-
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воду; воспаленне соеДІІнительной 
ткани вокруг мочеточника. 

PeriurethrJlis, е, що міститься нав
коло сечіВНІша; онрушающий мо
чеиспу~катеЛЬНЬІЙ канал. 

Pcriнretl1ritis, tI(lis, f., запалення 
сполучної тнашшп навноло сечїв
ІНша; воспалеНІІе соеДИШІТе~ІЬНОЙ 

ткаНІІ вокруг мочеиспускатель-
ного канала. . 

PeriuterInus, а, пm, ПРШ~ШТКОВІ'ІЙ, 
HaBKOJIOl\Ia ТІ-ЮВИЙ; ОІЮ.і1U~lаТОЧШJЙ, 
вон ру,-=-ма ТОЧНЬІЙ. 

Perivaginitis, t1dis, [., перивагініт; 
перивагинит. -

Pcrivascularis, е, перив:1.СКУЛЯРНИ:Й, 
Р03~1ЇщеНИЇI навколо судини; пери
вас ку ля РНЬІЙ, раСlIоложеННЬІЙ ВО
І,РУГ СQсуда. _ 

Рсгіvаsспlitіs, ttdis, [., запалеlIНЯ 
зовнішньої оболонни артеріl1; 130-
спаление внешней оболочни арте
риЙ._ 

Perixenitis, tIdis, [., запалення нав
коло стороннього тіла; поспаление 
воируг ИНОрОДІЮГО' тела. 

Perizoma, atis, n., гришопа поn'язиа; 
грыIеваяR повязиа. 

Perlucfdus, а, пm, ПРОЗОРИЙ; проз
раЧНЬІЙ. 

Permanens, entis, перманентний, по
стіі1:ний, неперервний; перма
неНТНЬІЙ, постоянн:qІЙ, непрерыІ3-
НЬІЙ. 

Permeabllis, е, ПРОНІІЮШЙ, прохід
НИЙ для рідини, газів; прони
цаеМЬІЙ, ПРОХОДИМЬІЙ дЛЯ жид
кости, газов. 

PermcabilItas, atїR, і., пермеабіль-
ність; пермеабильность. . 

Perniciostls, а, шn, згубний, шюд
ливий; гибеЛЬНЬІІ1, пагуБНЬІЙ, вре
ДОНОСІІьrЙ. 

Регпіо, onis, [., ПРИJ\lороження, ос
туда; отморашивание, ознобле
ние. 

Pernocton, перно~тон; перноктон. 
РегоЬгасhіпs, РсгоdасtУlпs,_ Регосо

грпs, Peromc1tls, Perocllirus, Ре
roccp11:ilus, і, т., вироДип З 
lIерозвинеНІІМИ чаСТlІна.\ІИ тіла; 
УРОДЬІ с недоразвитьrJ\1/J частmш 

тела. 

РСГОn1с1іа, ае, І, ПРИРОДFI,ена ВІІРОД
липїсть членів; В РОil\ДСIlllое УРОД
ство членов. 

Peronacus, а, Шl1 = Рсгопснs, а, 11т, 
маЛОГОl\IЇЛІ\ОIШЇI; l\Іалоберlю13ы� •. 

РСГОІ1С, cs, [., r.]аЛОГОІІ]іЛІЮDа І,істна; 
мало6еРЦОDая КОСТЬ. 

Регорпs, і, т., ВIlРОДОН 3 погано 
розпиненими ногатІ; урод сплохо 
развII'гы�ии ногами. 

Peroralis, е, lЦО пропуснаЄТLСЯ через 
рот; пропуснаеМЬІЙ через рот. 

Pt'rosis, is, [., сналі чення; изупеченне. 
Pcroxydїitus, а, шп, пеРОНСlfДllПЙ, 

перенислений; пеРОНСIІДНЬ1I1, П8-
реюlсленны� •. 

РегрспdісtJlагіs, е, перпендинуляр
НІІЙ, ПРЯМОВlIСНIІЙ; перпендин,У
JІЯРIlЬІЙ, отвееНЬІІ1. 

Рсгрепdіспlum, і, п., маПТНIІН, 
висои; маПТІІИН, отвес. 

Рсгрсtuпs, а, ШП, Ilсшерсршшй, бе-
ЗУПИIlНИЙ; uеспрерьlввыJ,. без-
оста НОВОЧНЬІ Й. 

PerlJlicatio, ошs, [., п~рпліиація, 
перенручуваНIlЯ apTepll; перпли
кация, переКРУЧl1ванпе артеРIІИ. 

Pcrsccutio, onis, [., переслїдупання; 
п реследование. 

Perseycrans, antis, упертий, напо
леглиІ3ИЙ; упорны1І,' IlD.сто(IчІIвы� •. 

Pcrseverant.ia, ас, І. = Perscveratio, 
onis, [., у[]ертість, наполегливість; 
):.!10РСТВО, настоЙчивость. 

PersiCHS, а, иlll, пеІ_,СЬІШЙ; персид
сниЙ. 

Pcrsistcns, entis, СТ ЇІЇІ-ШЙ, упертий, 
що зое ріга GТься, що залишається; 
стойний, упогн~й, сохраняю
щийся, остающніlся. 

Pcrsistcntia, ае, !., прохідність; про
ходимость. 

Р. dпсtus artcriosi llotallii, прохід
ність Боталловоі протони; про
ХОДІІМОСТЬ Боталлова про'Гона. 

Pcrsona, ае, f., персона, особа; 
персона, ЛІІЧНОСТЬ, особа. 

РсгsопЮіs, е, ОСОUlІстшl; JlИчньrЙ. 
Perspicatio, опіs, [., зірr;ість; зор

І-\ОСТЬ. 

РсгsріСІLlпm, і, п., онулярп; ОЧНИ. 
Pcrspicllitas, -atis, [., Н:10чвість; на

ГЛЯДНОСТЬ. 



Pcrspiratio 

Pcrspirnt.io, onis, С., І1шірне ДІІхан
ня; J\ОШНОС ды�анllе •. 

РегsшtSЇО, ;)ПlS, С., переl\онаН\JЯ; 
\' БВіІЦСlІ1! е. 

Pertin:tcїa, ас, С., упертість; упор
ство. 

РегНпах, acis, упертнй; упршrы�І,, 
УПОРНЬІЙ. 

Регtп1J:ttї(), onis, f., продупання Фl.1l
JІОllї(Іопих труб для вїДНОВЛUННН 
їх ІІрохїцності; продув~нйе ФJ.Л
лошlепы�x труб для восстанопле

шт их п POXO;l;IIJ\fOCTII. 

Pertllrbat,Їf), onis, [., струс, збурення, 
ПОРУШ8ННЯ ладу; с:\штение, воз

МУЩGНllе, нарушеНlIе порядна. 

Р. сгіНса, з~tiна перед НрИ3іІСО.'tf; 
изченсние перед НРИЗIІСО:\1. 

PertHssi~, is, [., наШЛЮІ{, НОІШЮШ; 
НОКЛЮШ. 

Perversio, onis, f., зБQЧСННЯ, псрс
нручування, осоБЛIІВО ~lОральне; 
IJзвращение, особенно нр::шстuен
ное. 

PerversHs, а, шп, збочений, зіпсова
НИЙ; извращенны� •. 

PervigНїllm, ї, п., безсоння; бес
сонница. 

Pes, рЗIIЇS, т., нога, стопа, фут; 
нога, _ стопа, фут. 

Р. a·nserinHS, гуся'ш лапна; гусиная 
лапка. 

Р. calcaneus, стопа, що сто іть на 
п 'ЯEJ..tі: стопа, стоящая на пятне. 

Р. еqпіПIlS, l~iHCbl{a, прпмовисна 
СТОП:..!; НОJlская, отпесная стопа. 

Р. excav,Їtas, 1l0РoіІ<НlІста стопа; по
лая стопа. 

Р. hіРР:)С:1шрі шаіог, ;'{JlВ. ПіРРJСЗа1-
pus. 

Р. hiPL))Ca:npi шіп()г, ДlJl3. СаlС:1Г 
axis. 

Р. рlаппs, плоснu стопа; ПJlОСІС\Я 
стопа. 

Р. val:;-us, ЗОlJlIішня НЛШUОIlОГЇсть 
3 ВІІВОГЮТО\І стопи в серtЩіlllУ; 

пнеШННА І,осолапость С ПЬJlJОРО," 

1'0:\1 стоІІы� ІНI.УТрЬ. 

Р. vагш~, 13JIУТ!JіIUIlЯ юшпюногість 
а ВI1ВОРОТО\1 СТОПІІ llаЗОIJНЇ; внут
реннпн НОЛ0саllОСТЬ С Bыврото:\11 

стоIlы� ІІа ружу. 

PessariHm, і, П., запобїінне ма'l'l,ове 
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І-'ії.%це; предохраJlитёльное I\f~-
точное нольцо. 

Pestilclltїa, ЛС, С. s. Pcstis, is, (., 
чума; чума. 

Рсstіlспti<'іlis, (', Ч}I\IІІIlі1;, Ч)'l\IІІЬІЙ. 

Pctccllїa, ае, С., ТО'ІІЮLШП НРОI30І3ИЛIlIJ, 
плл~ша; ТОЧ'еЧIlое I,РОПОП3ЛІІЯllllе, 

ПЯТНЬІШНО. 

Реtіоlпs, і, т., стсбельце, lІ.іЖІ,а; 
стсбелен, ·НОіЮШ. 

Petra, ас, С., 1-\<1:\lінь; намень. 

PetI'efflctio, onis, С. s. Petrificatio, 
. Ol1is, f., снам'яніння; OHaMeIlЄJHl1e. 

Реtгсfасtшп, і,. п., СІШ:l1'НlIіJlїСть; 
ОНЗ:llенелость. 

Реtгitїсііtнs, 1\, пт, СН<1М 'ЛllіШIЙ; 
онамснелы� •. 

PetI'olctlm, і, П., нафта, гас; нефТІ" 
неросин. 

Pctrooccipitalis, е, І-\<1М 'НІІПСТОПОТИ
.ТJIІЧIIII і1; намеllllстозатылчш,rl1.. 

Petrosa 1 pin~osta 1>'1)"1 І lltlS (muscu 1 us), 
нам'ПШ1СТОЧJУUllОН3IJНОllИЙ (М 'Н3); 
НЮlеШІстотруБВОН3Ь1Ч1l3Я (МL!Ш-
ца). 

PctrostJs, а, I1Ш, 1-\31\1 'ЯНIfСТl1l1; СlіС
лясти 11; Ю1 "Іен ІІСТЬІ N, СН3ЛИСТl,1I1. 

РеtГОSfJuашоsнs, :1, нт, на:\l'mшсто
ЛУСН:1Т1111; наl\lеНИСТО'lешуЙчаТЬ1l1. 

~еtгоtУШР:1I11 cus, 3, uш, 1-\Ю1 'лнисто-
бараба ННllIl; J\а~lеlшстоба рабзн-
НЬІЙ. 

-ІJехіа, pexis (в СlІОЛУЧ.), з 'сднан
ня, СЕРЇПЛСННЛ; соедннение, снре
пление. 

Ph:1cocele, es, С., гршка нриштаJ1ІІl\а; 
гры�аa хрусталина. 

Ph:1cOS (гр.), І-\ришташш, СОЧСЮЩП; 
хрустаЛJlН, че'lешща. 

Pllacoscleros.is, is, {., снлероз НрllШ
талш,а; снлероз хрусташша. 

Рlшсоsсоріа, ае, С., фаІ-\ОСНОІIЇЯ; фа
НОСНOJІІШ. 

Pllacoscutolll:l, iitis, п., Фаноснотомі.\, 
ПО~IУТllіннн НрlІштзлш,а; фаlЮ
СI,ОТОЩ1., 1l0;\IУТIlСНllе хрустаЛIІІШ. 

РІШСП[)JЩ~IlШl1, Ї, п.~ Рllаеl10шеl1, 
] IlїS, n., фСlІо:.teН, Н!3l1ЩС; феНОМ~lf,' 
ЯВJJeние. 

Рlшgеdаеп 1 CHS, 3, ПШ, гангреН08НИЙ, 
роз 'ЇД3Ю'ШЙ, СХІІЛЬНИЙ до змерт
віння, розпаду; г;}нl'реIi03ны,' 
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раЗl.СJ,<lIOЩItі1" C�-іЛ'ОНlІЬІі1 н O~lepT-, 
uеlll1Ю, раСІІаду о 

Pba.gcJ:tc:tisrnus, і, то, гангрена, 
роз' ідаllНП, 3:\иртніннн; гангрсна, 
раЗ'2СДJ.llие, О:\tеРТIJСllпео 

Р. tropicus, тропічна ГlШJIьіlа ган
грена; Т[JOIШЧUСІ.;ая ГШIJ10СТlШН 
гангренао . 

- Р:Ш3'Ї:t, - pllagu9 (В снл. словах), 
поідання, 11Oїдаю'ІИЙ; поедаНllе, 
поедаlO:ЦlIЙ. 

Рішguсуtі, огшп, т. рі., фагоцити, 
нліГИНII, що ЗС1.ХОllЛЮЮГь 6антерії; 
Ф..lГОЦllТЬІ, J\Лепш, захватьшаю~ 

. щне баКГСРИIf. 
Phagocyt<iris, е, фагоцитарний; фаго~ 

ЦllтаРНЬІЙ. 
01 t -' . f ф.... о фа о .. шg()с.у о S18, IS, о, <АГОЦНТ 3; г-

ЦIlТОЗ. 

Рlшgulуsіs, is, 
Л'Jl!IЮЦИТЇВ; 
леЙl{ОIЩТОВ. 

f., фаголіз, розп:щ 
фаго:лиз, распаі\ени~ 

Phagol)IlObia, ае, С., фагофобія, бо
язнь 1'013Ta 11 ня ; фагофобия, бо
Я3НЬ глотания. 

Phagopirism\Js, і, т, фагопіРИЗ:\1, 
отруєння гречною; фаГОПИРИ3\f, 
отравление гречной. 

Рlшgаthегаріа, ае, f., фаготерапія; 
фаГОТС[Jапино 

l'halacrosis, is, fo, ШlіlUlшість; ПЛС
шивость. 

Рhаlап;епs, а, UШ, належний' до 
фала!:,lПІ; ПРllнадлеі-нащнй фаланге: 

Рlшlапgitіs, tldis, f., запалення фа
ланги; ІЗосналеНIlС фалангио' 

Рlшlаl1gus, а, UШ, фаЛ3НГQ[ШЙ; фа
лаНГОВЬІЙ. 

Рlшl:іпх, ~ngis, f., фаланга, норотна 
ністочна Ilальцн; фаланга, норот
нан НОСТО'lна пальца. 

Р. bas.ilis, основна фаланга; ОСІЮВ-
нан Фаланга. 

РJшllапtГІ tis, tIdis, fo, запалення 
печеРИСТІІХ тіл - статеІЗОГО члена; 
DоспалеНIІС пещсрlIсты�x тел поло

ІЗОГО (!Лена. 

Рlшllос:t.гсіI10ша, i:itis, По, фалонарци
HO~la; фаJlJlона РЦШIO,\I3. 

Рlшllнs, і, то, '10лоrзіЧI1Й статеIЗrІЙ 
'1лен; муrнсной ПО,,10ІЗОЙ члено 

Pltalsific"d"tHs, а, 1IП1, фаЛI,СІІфіНО-
. ваншl; ФаЛЬСIІФllUllроваННЬІЙ. 

Р)Jзп'tаsіа, :1(', {., (f'аIlТй3ЇП, УЛІЗ3; 
фантаЗІІЯ, пообr <1іl,еIll18. 

Рll:111йїSШп, ~tis, ПО, ?ІІІ ія, П[ІВfара; 
~lСчта, 11 рl1З ран. 

Рlшпtоmа, a1Їs, По, лпJIы�а,' ~(aIlCHeH; 
НУНЛ:J, м,lI!ЄI,СН. 

РІІщ'шпсснt}снs, 3, НIІ1, (І аr~I(1ЦептIJ.Ч
НИ!І, аПТСI.;а ГС!>І";ІІ іі; фармацевти
чеСl\lІіl, іштеl:;а(.сннЙ. 

РІ13гтпсіа, П(', f., фаfJl\lсщін, апте
нагсьна lIClj"I-іа; tІ:ар;\lаЦllЯ, аптс
наr:снал ннуна. 

РІШГll)псоdУПШlllСfI, ае, Со, фармано
Д!Інамі l-іа; фа Р\lа I'ОДJlllаШllШ . 

Рll:lГшоаеоgJJоsіа, ае, fo, JJіl\ОЗllаIJСТl30~ 
ЛЕ)ІШ r:;СТІЗо\3сден ие. 

Рlшгтасоlоgіп, ас, fo, фаРIC:lщ)Логін, 
Іщуна про діпннп опіl-іїI3; фаРlано
JІОПІП, у'/еlllІС о деЙСТВIІИ ленаf.:С1'IJ. 

РllагrШ1с(k)оп, і, По, ліни; леl-іа~стІЗОо 
:Г11:1гшасоро('а, П(', СО, фарм::шопея, 

ПЇДРУIJНl1І\ дО В\lГОТОПЛСIІНН J1iHap
СЬЮІХ форм; фаРl\lаl,опея, руно
lЗОДСТІЗО Н IІЗГО1'ОDЛЄllШО лена~ст

венIІы�x форм. 
РllalОIН:lсоtlН~Г:1р('нtIса, ае, f. So Рlшl"

llIacotllcrapia, ае, f., фаРI\I<lJ-\отсра
IlеО1'lша, ЛЇНУВ::l1II1Н фаlJl\lацеІЗ'ГИЧ-
1І11J1іІІ препаратами; фармаl,\Отера:. 
lІеВТІІна, лечсние фарr.1Gцснтиче
СІШМИ прспарата!llИ. 

PIJflfyngalgia, ае, fo, біль гогла; 
боЛІ" горла. 

РІНlIоупgе~lis, е, фарингеальний, 
ГЛОТНООIJJI; фаrнІнгеалыl]їl,' гло
ТО'ІНЬІЙ. 

Рlшгупgеus, а, UШ, глотноtJНй, зїI.i-
НИ й; ГЛОТОЧНЬІЙ, ЗСІЗНЬІЙо . 

РІНlIоупgіsшнs, і, Шо, ГЛОТl\ова СП3;j
ма; ГЛОТО1JНЬІЙ Сllазм. 

РJшгупgl tis, tldis, f., фарингіт, за
пале1lНЯ ГJIОТI\И; фаршгит, воспа
ление ГЛО'ПШ. 

PharYJJgo- (В СКЛ. СЛОП3Х), стосов-
11І111 до зіву, ГЛОТІ,lI; О'ГНОСЯЩll і1ся 
Н зеву, глотне. 

PI1:lryngocctolllia, ае, іо, Фарі1llГОСІ{
томія, ви І ізуван \ІН ГЛОТІ';И; фа
РlІllГО::JНТОМlIН, пы�сзьшанІ1сc глот" 

НИ. 

РГ:1JІУJJgОПlусоsіs, is, fo, r-:oзростаllНН 
І';РllбніlЗ у зіві та глотці; газра
ставие ГtJИUl\ОВ в зеr;е и глотнс~ 
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Рlшгупgораlаtll1ПS, і, m. (musculus). 
глоткопопіднебінний (М 'яз); гло
точнонеБНЬІЙ (муснул). 

Pharyngoplastlca, ае, f., фаринго-
пластика; фаРІІнгопластина. 

Pharyngoplegia, ае, f., фарингоплегія, 
параліч горла; фарпнгоплегия, 
параЛIIЧ горла. 

Pharyngorllinoscopia, ае, і.. фарин
гориноскопія, інструментальне 
досліждення носоглотнового про
стору; фаРIIНГОРИНОСКОШШ, ин
струментальное исследование ІІО

СОГЛОТО'ШОГО пространства. 

Рlшгупgоsаlріпgrtіs, tIdis, і., фарин: 
госальпінгіт, запалення СЛИ30ВОl 
оболонки ГЛОТЮ! та Євстахійової 
труби; фарингосаЛЬПІІНГІІТ, воспа
ление СЛИ3ІІСТОЙ оБОЛОЧІ\И глотки 
П ЕІЗстахиевой труБЬІ. 

Рlшгупgоsсоріа, ае, f., фарингоско
пія, ОГЛЯД глопш; фарннгоско
пия, ОС1\IОТР глотки. 

РhаГУllgоsраsшus. і, т., спазм глот
ки; спазм глотки. 

Pharyngostell osis, is, f., звуження 
глотки; суженне глотки. 

Pharyngotomia, ае, f., див. Hyothy
reotomia. 

Рlшгупх, yngis, т., глотка; глотка. 
PhaselHs, рlшsсоlus, і, т., квасоля; 

фасоль. 
Phasis, is, і., фаза, 3:\lїна; фаза, 

перемена. 

РЬ. florescel1tia, ф:l.за розюзіту; фаза 
pacц~eTa. 

РІІ. prolifcrationis, фаза розростання; 
фаза расзрастаНIІЯ. 

РЬ. yasclJlarisat,ionis, фаза СТlюрен
НЯ судин; фаза обра:зопания со
судов. 

Рlшtпе, es, і., аЛЬІЗеола; аЛЬІЗеОЛd. 
Phenacetlnum, і, п., фенацетин; фе

нацетин. 

Рl1епоlнш, і, П., фенол, ШlрGолопа 
нислота; фенол, lшрболоuая к ис
лота. 

Рlюпil - urеtll:lПШП, і, п., феніл-
уретан; феНІІЛ - уретан. 

Phenolpl1talein(lJm), і, П., фенолфта
леїн; фенолфталепн. 

РllilапtЬгоріа, ае, і., філантропія, 

Plllebotomia 

людинолюбність; филантропия, 
человенолюбие. 

РЬilебdеs, is, листоподібний; листо
обраЗНЬІЙ. _ 

-рМІіа, - pllїljCllS (в снл. словах), 
нахил, схильний; наЕЛОННОСТЬ, 
СНЛОННЬІЙ. . 

РlІіНгиm, і, П., 1) фільтр, 2) виімна по
середині верхньої гуБІІ; 1) фпльтр,! 
2) ложбинна посередппе веРХllеи: 
гуБЬІ. 

Pbimosis, is, [., фімоз, незалупа; 
фИ!\10З, незалупа. 

РhlеЬапgіопш, atis, f., флебангіш.ra; 
флебангиома. 

Pblebectasia, ае, [., флебентазія. 
розширення вен; флебзктазия, рас
ширение вен. 

Pl1lebcctomia, ае, і., флебентомія, 
вирізування вени; флеб::ШТОМІІЯ, 
ВЬ! резыlаниеe веНЬІ. 

PllleJ)Itis, titlis, і., запалення вен; 
веспаление вен. 

РЬ. migrans, блунаючий флебіт; 
БЛУif\Дающпй: флебит. . 

РЬ. simplex, 3ВIJчайний флеБІТ; про-
СТОЙ: флеttпт. . 

РЬ. sнррпгаtіуn., гнійний флеБІТ; 
гноі1:ны�й флебит. 

РlIlеЬо - (в снл. словах), налеЖІШЙ 
до вен: относящийся н венам. 

Phlebogramma, atis, п., нрива вен-
НОГО пульсу; нривая венного 

ПУЛhса. 

Phlebogrnpl1ia, ае, [., флебографія, 
заПIIСУІЗашlЯ нрпвої веІІНОГО пуль
су; флєбоггафия, записывнпеe 
НрИRОЙ: веІШОГО пульса. 

PllleboIf 1 hпs, і, т., веВlШЙ намінь; 
венJlы�й намень. 

рыl.ьорехіа,' ае, (., фінсація вен; 
фllнсаЦИ_А вен. 

Рlllе1юрlаstіса, a~, [., флебопластина, 
плаСТІІна пен; фле60ПЛастина, 
Ilла~тина вен. 

Pllleborl1exis, is, [., рОЗрІІВ вени; 
раз рьІВ пеНЬІ. 

Pllleborrl13gia, ае, (., нровотеча із 
вени; нропотечеІІШ~ ІІЗ веНЬІ. 

Plllebosclerosis, is, (., затвердіння 
стінок вен; затгердеНllе стенон 
вен. 

Pblebotomia, ае, [., венозне НРОВО-
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пуснання; венозное нропопуска
ние. 

РhlеЬ::Jtошшn, і, П., інструмент для 
розрі:зування вен; инструмент 
для ВСКРЬІТия вен. 

Рl11еЬоtошus, і, т., мосніт; мое кит. 
Phleb::Jtrnmbosis, is, С., флеботромбоз. 

тромбоз вен; флеботромбОЗ, ТРОМ
боз вен. 

Phlegma, atis, П., флегма: 1) харно
тиння, слиз (старе), 2) млявість, 
холоднокровність; флєгма: 1) мо
нрота, слизь (устарелое), 2) вя
лость, хладнокровне. 

Рlllеgшаsіа, ае, С., запалення кліт
новини; воспаление клетчатки. 

Рhlеgшаsіа аlЬа (lоlепs, тромбофле
біт, при яному кінці!3на бліда 
і болюча; тромбофлебит, при ко
тором конечность бледна 1I болез
ненна. 

РЬ. рпегрег~гнт, розлите ГHЇt1He за
палення нлітноІЗИНИ стегна у ІІО
роділль із занупоркою вен і лім
фатичних судин; разлитое гной
ное воспаление клетчатки бедра 
у родильниu с заНУIlОРНОЙ вен 
и лимфатичесних сосудов. 

Phle: Ш.1tоgоgа, огUШ, п. pl. (гете
did ), СJJИЗ0гонні засоби; слизО
гонlIыe средства. 

Phlegmatlcus, а, ит, флегматичний 
(про теМlIерамент); флегмати-
ческий (о темпераменте). 
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Рhlеgmі,пе, es, С., флегмона, розлите 
гнійне запалення підшг;іr,ної 
нліТI-\ОВШШ; флегмона, раз.тн1ТО~ 
гнойное воспалеНllе ПОj..l.lЮіЮЮlJ 

нлетчатки. 

РЬ. pclvis, флегмона таза; флегмона 
таза. 

Ph. регітаmП13.гіа, пара~t:1СТИТ; пара-
маС1 11 г. 

Рll1еgШОIl:;SllS, л., uш, флегмонозний; 
флегмонозны •. 

Рll1сgшuггtlnеа, еа, С., флег~юрея; 
флег~орея. ~ 

Phlogist І cus, а, lllll, запальнин; пос-

палнтеЛЬНЬІЙ. 
Plllog()(lcs, is, по;rум 'яннй, шагучнй; 

ІІла;\1єнIJы�,' жгучий. 
Plllogog[ol1es, iS, СIlРІІЧllllлючш1 З<lпа

лення; Вhl:Jьшающий UОС1lаJ1еllИЄ. 

Phlogosis, is, С., сильне запалення; 
сильное 1З0спаленпе. 

Phlyctaena, ае, {., пухир на нон'юнн
типі та РОГОІЗиці, пухпрець на 
шкірі; пузЬ!рь на НОН'ЬЮНКТlше 
н рОГОI3Jще, волдьтрь на ноже. 

Plllyctaeno jfles, is, IlУХIІ Р'laТИЙ; пу
зьтрчаты� •. 

Plllyctaenosis, is, С., флінтеноз; фшш
теноз. 

Рhlуzасіпm, і, П., веЛJша пустула; 
большая пустула. 

Phnbia, ае, С., боязнь; боязнь. 
Phodotllcrapia, ае, С., ліl,)'Dання опі

ку; лечение отога. 

Phonatio, onis, (.,' голосове звучан
ня; ГОЛОСОІЗое звучание. 

РЬопеmа, а tis, п., фонема; фонема. 
РhОПСlldnsсорішп, і, П., прилад для 

ІЗислухування, що [lіДСIІЛЮЄ 313уки; 
прибор ДJ1Я пьтслушивания, уси
ливающий зву НИ. 

РllOПJln::шіа, ае, [., патологічна при
страсть до 13бlIвства; патологи
ческая страсть к уБI1ЙСТВУ. 

Phonometria, ае, С., користування 
Ka~IepTOHOM з ~Іетою JJ.іаГвостини; 
применение намертона для диа~ 

ности ческих целей. 
PllOS, photos (гр.), СЕітло; свет. 
Phosis, is, (., с)'б'СНТlIВНЄ l3ідчування 

світлСі і HOJ1bOPY; . с.Уб'hеlпивное 
ош\ щение света и цвета. 

Рhоsрt1аtu.сшїа, ае, С., фосфатємія, 
збільшt:нн'я нільності фuсфатів у 
НfЮl3і; фосфатемия, увеличение 
НО.11I1'1ества фосфатов в Н}JОІЗИ. 

РllOsрtшtнгіа, ае, {., баг.ате виділення 
в сечі нерозчинного фосфорно
нислuго вапна; обильное BW

деление в моче нерастворимой 
фосфорнонислой извести. 

Рhоsрlюгсsсепs, l1tis, фосфоресцент
НИЙ; фосфоресцеНТНЬ1l1. 

РЬоsрlюгеsсепtiа, ае, С., світіння 
п }JСДМtпів У тем рлпі; С13ечеНl1е 
предметов в теШlOте. 

PllOspl1urlCUS, [l, Ulll, фосфорі-шй; фос
фufJны� •. 

РllоsрllOгіsшнs, і, т., q'осфоризм, 
ОТ}JУСННЯ фосфором; фосфоризм, 
ОТРilІЗлеШlе фосфором. 

PhospllUftlS, і, ш., фосфор; фосфор. 
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Рllntпl~сsіа, ае, {., біль під сr'їтла; 
БОЛУ, от СJЗста. 

Pilnt.Тca, ае, f., nїдхор;ОJi; отхожсе 
МССТО. 

PIIOti~ВlHS, і, т., ВТОРІІнні з?г?ві 
пі;tчуmШJIЯ ПрІІ подра3НСIlIll ІН
ШIlХ органів почуттн; ІЗТОРПЧllЬІе 
ЗРllТСJll,НЬте ощущення пrи раз

.пр; жс:.НlІИ ;J:PyrIlX органов ЧУПСТR. 
Phntoact iYus, а, uш, фотоаНТlIІ3ШIЙ; 

фотоантІIвны1 •. 
Photometria, ае, і., ВИ~1ірюп::шня 

СИЛІ'І світла або спіТ!lопі;J:чупань; 
І1З!lIСРСНllе ClI!lbI свста или спсто

ОЩУШ,l"Н11 і1. 

Photri)hobia, ае, [" світлобоязнь; 
спетобоязнь. 

Pll0top:;ia, ае, f" суб'снтивне від-
чування світла :збо нолу,оrу; 
субтскгивное ощущеНllе света ИЛИ 
цвета. 

Рll0tорtагшоsіs, is, [., чхання під 
ВПЛJlВОМ сві тла; Чl1хаНlIе под 
І3ЛИЯlшем света. 

Рll0tорtоm'(>tгuш, і, П., прилад для 
визначення гострості зору; п РН
бор для определения ОСТРОТЬІ 
зрения. 

rhototllcrapia, ае, і., фототсрапія, 
світлоліl<ування; фототср:шия, 
лечение СІ3етом. 

РЬгеп, enis, f., діафрагма, грудо-
чеРСІ3на перепониа; диафрагма, 
грудобрюшная перепонна. 

Phrcnalgia, ае, f., біль в діафрагмі; 
боль в диафрагме. 

Phrenexaeresis, isf. = РЬгепісоехае· 
resis, is, f., ІЗитягання переf.;іза
ного грудочеревного нерва після 
фреllі",ото\йї, по можmшості Gілн 
самої діаФrаг~1И:; ИЗl3лечеllие l1е.
ререзанного ГРУДОбрюшного нерва 
после фреНlШОТОМИИ, по 1l0;:;-
1ЮіЮІОСТИ У С;1:\IОЙ дllафрагмы. 

PIlrenicocostillis, е, діафра~'\10ребср
НИЙ; диафраГ\lОрсбеРIlЬІЙ. 

Pbrenicotumia, ас, і., френінотомія; 
фР~НlШОТОМИЯ. 

РІlГСП і cus, а, UШ, грудночереВlllІІЇ; 
rrt:1,oGr Ю~l1IIЬ.Й. 

Phrenitis, H~H~, f., запалення діа
ФРdГ:-'Ш; JJосп~леНl!е J1.liаФраПIІ,I. 

Pllfenologia, ае, f., фреНОЛ9Гія, за-
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старі.:ш науна, що за 30ІЗніІПнім 
ІШГЛІІДQ;\( чсrеП:1 ПIJ;знаЧ<1r. ПСlJхіч
ні 13.1ClСТJІПості .Jln;т.шіи; ФреIl0ЛО
ГіIЯ, устареПI1l:1f1 ІІClуна, 110 на

РУгI>lІО:\IУ вmіу черепа опре;:з;еЛf1Ю
щан ПСИХІІЧССЮ1С СПО1ЇСlпа чсло
веІ,а. 

Гl1гспсраtJliа, ае, f" ПСІІхічна ХІЗО
r;сба; і1УIlIСUllая БО.'1е31IЬ . 

Pllrenepto;"is, is, f., ФrjСІІОПТОЗ, опу
щення діафГ<1ПШ; френоптоз, опу-
щеШlе ДІІафРJ.ГМЬІ. . 

РI1гісаsшt1~, і, т., гаРЯ'll\овпtIозноG; 
ЛllхогаДОЧIlЬіЙ 0зноб. 

P1ltlliriusis, is, і., ВОШІІІЗість; IJllШ
вость. 

Pl1t1lislcus, а, uш, С,)'ХОТІшtI; 'lахоточ-
IIЬІЙ. .. 

Pl1tJJisiologia, ас, і., науна про 
сvхоти; ,'чеllllе о· чахотне. 

Plltliisi~pl1ob'ia, ае, і., боязнь єщ
хво[.іТI1 на СУХОТ.l1; боязнь за
болеть чахоткоЙ. 

РhtJJisіоtllегпренtеs, is, т., фахіПСЦh 
лінування тубернульозу; спеЦllа
ЛJlСТ по леЧЄНІІЮ тубернулеза. 

Pl1tllisis, is, f., сухоти; чахотна. 
рь. ЬнlЬі, атрофія очного лБЛУІ{а; 

атрофия глазного яблона. 
Ph. согпеае, атрофія pOrOBGЇ оGолон

ни; атрофия POГOBo~l оболочни. 
РЬ. Погlда, galloplcans, сноротечні 

СУХОТИ; сноротечная чахотна; 

Pllyl1odes, etis, лпстоподібний; ЛlіСТО
обrазныl •. 

Pl1ylogcnia, ае, {., філогенія, науна 
n.ро розвитон від преднів (п ро
Тllлrжність онтогенії); филогения, 
ІІа у ка о раЗВИТІІИ от п реДI,ОВ (п ро
ТИІЗОПОЛСіfШОСТЬ онтогеНИI1). 

РІ1)'lllа, a1is, п., І,г)тлш1 опух на 
шнігі або в )]іДШl\ірному шарі; 
нруглая опухоль на }\Oгi\(~ или 

в ПОДНСіRНОМ слое. 

Pllymatolcgia, ае, і., науна про 
опухи; нау",а об опухолях. 

Pllymotomia, ае, {., операція опуху; 
опеу:аlll1Я ОПУХОЛИ. 

РhушаtGггlшgіа, ае, {., нропотеча 
з ОПУХУ; НРОIJот<.;чение ІІЗ ОПУХОЛl'f. 

PII}setcr, tiris, т., І,<шmлот; наш(}лот. 
Physїu1ria, ае, і., фі;JіаТ[Jіп, фізіоте

рапія; фl1зиатрия, ФIl3I,.оrСІ;(}IIИЯ. 
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РllУSIСПS, а, ПІП, ПРІІРОДНИЙ; ПрНрОД
Hblit. 

PllYSlCtlS, і, т., натураліст; сстество
ІІспы�атсль •. 

Pllysin; SHS, is, т., хвороба, спричп
нсна фіЗИЧНllilШ агснтюш; болt?знь 
ЛЬ!3llанная фН3IlчеСЮІ:\Ш агентами. 

PllysiodiaeteticHS, а, UШ, фі:JЇО;J.істс
ТІІЧІШ і1; физlIoди:)тстIІчныl •. 

РllуsіоgПОШl са, ае, і., фізіОГllомін:1.; 
, ФЩJІЮГНОМИlЙ. 

Pl1)'siolfjgia, ас, f., фізіологіл, наУI,а 
про життєві ФУНlщії органіЗі\IУ; 
фIlЗИОЛОГИЯ, ІІауна о іЮlзнеННЬІХ 
отп раІ?ЛСНИЯХ организма. 

Pllysiologicus, а, НШ, фізіологічнш1; 
ФИЗИОЛОГllчеСI\ИЙ. 

РllуsіоthсгарспtІСUS, а, uш, фізіо-
терапевтичний; ФИ31IОтераl1СВТII-
чесниЙ.-

Physiothcrapia, ас, і., фізіотерапія, 
лінування ФіЗl1чнп,ші методаМIl; 
физиотерапия, лсчение фИЗlічес
ними методами. 

PllYSOmetra, fie,' f., матка, роздута 
газами;,_матна, раздутая газами. 

Pllysostigminum, і, п., фізостпгмін; 
физостигмин. 

Рhуtiп(нш), і, п., фітин; фитин. 
Pllyton, і, п., РОСЛlІна; растенне. 
Pllytonosus, і, т., шкірна хвороба, 

спричинена рослинами, напр. 

опін нропивою; ноашая болезнь, 
ВЬІ3ваішая растениями, напр. 

ожог нрапивоЙ. 
Phytoparasitarius, а, пm, фітопара

зитаР!:lИЙ; фптоJlаразllтарныl •. 
РhуtоtохіпнШ, і,- п., фітотонсин, РОС

линний тонсин ; фIIТОТОНСИН, ра
стительны�й ТОІ<СИН. 

Ріа mater, м'нна оболонна мозну; 
мягнан оболочна мозга. 

Pira, ае, і:, l10ТЯГ дО поїдашш иезви
чайних речей, п PIl~IXll с;\шну У ва
гіТНІІХ; влечение н поедаНIІЮ НС

оБы�ньІхx п pcд~(eTOB, ПрИЧУДЬІ 

вкуса у беременны� •. 
Piccus, а, uш, С~ІОЛЯШІЙ, С~IОЛI1СТIlі1; 

СМОЛЯНОI1, сi\lолIІсты� •. 
Picrltes, tetis, і., ripJ>iCTb, гіРlюта 

(В роті); гоrечь (ВО рту). 
РісгоtОХЇПЇSШ1JS, i~ т., пінготоr;си

нїзм; ПИЩЮТОI\СИНИ3М. 

Ріо<lсгшіа. 

Рї('sша, atis, П., ВИЖII:-.І1Ш; ПЬІ;[,ІШ
ЮІ, гуща. 

Ріgшелt:1tіо, ОЛls, і., піГ:'lIСJlт::щія, 
::забаРП.:1еНJlЛ; lIllПIСIП,Щ1ТЯ, Оl,ра

uшвание. 

Ріgп:,('вtОtlСГI1:іа, ае, і .. піО1СIlТОДСР
:\lіп; ПІlгмснтодермия. 

PigH~el1to~HS, а, 111П, пігмеНТОЗН1І11; 
п ипlентозны�.. . 

РіgШСl1tuш, і, п., піг~tСIlТ, барпна 
реЧОВlIна, баРПllШ,; IllIОIСНТ, нра-

сящсе вещсспю, нраСІ1тель. . 
Рі1;:ї ris, е, ВОЛОСННlІlf; ВОЛОСЛНОЇІ. 
Рiliшісtiо, OIlїS, f., 311аходft\еЮІЯ 

волосся В сечі (із дермоїдної 
ністп); ha:xorl\;-(СШlе волос в 1\10че 

(из деР~IOIІДНОЙ lшс'гы� •. 
Рillепs, ї, т. s. Ріllешп, і, П". СОРОЧl,а, 

оболпнна; со~очна, оболочна~ 
Рі10сагрlпнш, і, П., піЛОI\аllпін; ПІІЛО

наршІН. 

Р. Ilуdгос11l0ГТСШIl, СОЛЛНОlШСЛJlЙ 
пілонарпін; СОЛЯllОЮІСЛЬ1ЇІ Ій1ЛО
нарпин. 

Pilos]tas, tatis, f., волосатість ; воло-
сатость. 

Pi1oSHS, а, ПШ; волосатиіі; волосатьій. 
Pilula, ае, f., пілюля; llИЛЮЛЯ. 
Pilus, ї, т., волос; волос. 
PЇlllc!osis, їs, і., ожщ::іння, гла;т,ність; 

ожирение, тучность. 

Pinealis, е, шпшноподіБНllїI; шItШНО
ВИДНЬІЙ. 

Ріпепs, а, шn, СОСНОВlIЙ; СОСНОВЬІЙ. 
Ріllguеспlа, ае, і., mовтупата пляма 

на бїшюпїJ1 оболонні она у літніх 
осН); ЖЄ.:1товатое пятно на БЄJ10Ч
lіой -оболочне глаза у І10жш1ыx 
людей. 

Pinguedo, .Inis, f., j-ЮJР, сало, лій; 
жир, сало. , 

Piuguis, е, Г.:1а;т,l-шl1, rt\I1РНllЙ; іКир
НЬІЙ, тучнь!й. 

fїIlICUS, 3, ІОП, СОСIЮІ3ИЙ, хвойний; 
СОСНОВЬІЙ, :хпоЙпмІЇ. 

Ріпнз, ае, і., вушна раНОВlІна; ушная 

раНО'2 llна . 

Ріппаtifjt]tJs, 3, НШ, lIапівпіР'Яl!И-
стш1; Ilолупеr-истыl •. 

PinnattJs, а, ню, нір'лстий; llсрlIстыl •• 
PiI1IlS, ї, і., сосна; сосна. 
Р. a-bics. ялина; ель. 
!} іоdсгшlз. ае, і., п іодс Р\lія; П-ІІодерIl1ИЯ. 
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Рірег, cris, п., переЦh; перец. 
Рірегіsтпs, і, т., пїпеrизм, отруєння 

перцем; ШШСрIIЗ~I, отрапление 

пер'(ем. 

РjрегItпs, 3, пт, перцеВІІіі; перечныI1:.. 
Рігifогшіs, е, грушовпдниїІ; груше

ВІІДНЬІЙ. 
Plroplasma, а tis, П., паразит індій

Cbl\oї :.taлЯ[jї; паразит ИНДИЇІСІЮЙ 
малярии. 

Рігuш, і, П., груша; груша. 

Pisris, is, т., риба; РЬІба. 
Pisiformis, е, ГОРО:ХОВIІДНIlїІ; горохо-

ВIfДНЬІЙ. 
Ріsпm, і, П., горох; горох. 

РitllссапtllГОРПS crectus, ВИІ>Опальна 
істота, що має подібні до людсь
СЬЮІХ риси БУДОВІ1; IІСІопuсмое 
С'ущество, Иl\lеющее подоБныle че
ЛОEJечеСІ{ЮІ чеРТЬІ строения. 

Рituitгіпшn, і, П., пітуїтрин, ГО'):'10Н 
гіпофіза; ПllТ:УНТРllН, гормон ~lIПО
физа. 

Pityriasis, is, І., лущення, ВНСІІП, 
що ЛУШIlТЬСЯ; шелушение, ш~лу

шащаяся СЬІПЬ. 

Р. гиЬга, подібне до еl\земи загальне 
почервоніння шкіри з значниYl 
лущенням; сходное с :шзе:.IОЙ 
общее понраснение l\ОЖИ с обиль
НЬІМ шелушснием. 

Р. sішрlех, vulgiiris, звичайний 
лишай; п ростоВ лишай. 

Р. versicolor, І3l1сіІШОІ3І1Дlші1 Лllшай, 
висіВКОВІІДНIІЙ висип; отрубеВIІД
НЬJЙ лишай, отрубеВlI;J.ная СЬІПь. 

Pityr6dcs = PityroIlcs, is, внсівно
подібний; отрубевIІдныl •. 

P!tyron~ і, П., ВllсіАJШ, отруби. 
PIUS, 3, и:11, м'mшй, lІіі-ЮШЙ; l\1ЯГЮІЙ, 

неЖНЬJЙ. 
Ріх, plcis, І., смола; смола. 

Р. Ііц u 1. da, дьоготь; деготь. 
РІ. (СІ{ОР. рluшuuш), СUJшець; СІ3пнец. 

РlасеЬо (не відм.), ліЮJ Д."1Я заспоно-
сння хворого; (неСІ\ЛОНЯЮ..ц.), 
лена РСТІ30 дЛЯ УСПОI,оеІШЯ боль
ного. 

PIacel1ta, ае, І., ПЛJ.цента, послі~; 
lIлацента, послед. 

Р. ассгё ta s. шllшегепs, щільно при
J-JOСЛІІll до стіюш маТЮІ послі7Т' , ... , 

плотно прпросшпй н стенне маТІіИ 
послед. 

Р. dUI~le.s:, подвіІ1ний песлід; ДlЗой
пои послед. 

Р. fetalis, частина посліду, що на
леЖJlТЬ до ворсннчастої оболоНІШ' 
часть последа, относящался ~ 
БОРСlIнчатой оБОЛОЧI\е. 

Р. ргаеуіа, ~передлеГЛl1Й послід; пред
лежаЩIlИ послед. 

Р. succentнriata, додатковий послід; 
добаво~шыll послед. 

Р. tripartHa, послід із трьох·частин; 
послед из трех частей. 

Placentalis, е = РlзсепЦгіs е пла-~ , , 
центарнии, посліДОВllЙ, 38 'язаний 
з послідом; плацентаРНЬІЙ, после
ДОВЬJЙ, ОТНОСЯЩИЙСЯ Н детсному 
Mec':j·. _ 

Placenti tis, t1 dis,. І., запалення пла· 
цеНТІІ; воспаленне детского места. 

Рlасепtоша шаligпum, раковий опух, 
що виходить з ворсинон посліду; 
рановая опухоль, исходлщая из 

ВОРСИНО!5 последа. 

Placentotoxinum, і, П., плацентоток
син; плацентотонсин. 

PIaga, ае, f , чотирикутнпй номпрес; 
ч~ты�еху:ольньlйй номпресс. 

Рlаglосерlшlш, ае, І., косоголовість; 
І-ЮСОГОЛО80СТЬ. 

Planities, ё і, І., площина, площа; 
плоскость. 

Planta, ае, (., рослина; растение. 
Р. p~~iS, IJідошва; ПJДОШLа. 
Рlапt<trіs, е, llї,.r,ошонниЙ; подошвен-

НЬІЙ. 

PIantatio, onis, І., насаджування; 
haC:-lЖ.J:ение. 

РІаIlUШ, і, П., площина; плосность. 
Р. dllplcx, І10дні(lНа площина для 

БIІ{;ОНОГn положення ноліна; ДБОЙ

ная IlЛОСIЮСТЬ для BbICOl\OrO поло· 
жеНIІН l\олена. 

Р. іпсlilliit.uш, lJОХIlла площина; на· 
KJJOHHClH llЛОСНОСТЬ. 

Р. пис.l<їlе. І10Т11JJl1'ша площина; за· 
ТЬJ.ilОЧНClЯ 11 JIUCІЮСТЬ. 

Р. orbittilc шахіllае, uчна площина 
B~PXHbOЇ ЩС.Н~IlI1; глаЗНlІчная пло
СJЮСТЬ верхнеl1 челюсти. 

Р. р :рlitсuш, дво IJі;ЩОJJішюі лмни; 
ДІЮ ПОДІ-юлеННОll ямни. 
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Р. tеIrро6Пе, виснова площина; ВІІ
СОЧllая площадна. 

Рlапп~, а, uш, ПЛОСЮlfl; плос.ЮlЙо 
Plasrna, atis, По, пла:mа, рідна 

частина нрові; плазма, жидная 
часть нрови. 

Plasrnat)cus, а, uш, плазматичний; 
плазматичеСЮІЙ. 

Plasmochinum, і, П., плаюtOхін; плаз
мохин. 

PlasmocIdum, і, П., плазмоцпд; плаз
моцид. 

Plasmodi овів, ів, f., плаЗi\lодіоз; плаз-
МОДІ1ОЗ. . 

Рlаsшоdінm, і, П., паразит малярії; 
паразит малярии. 

Plasmogonia, ае, [., плазмогонія; 
плазмогония. 

Plasrnolysis, ів, і., плазмоліз; плазмо
лив. 

Рlаsrnорlйіgus, і, П., плазмофаг; плаз
МОф.:lГ. 

Plastein, пластеїн; пластеин. 

Plastlca, ае, f., dластина, операція 
штучного відновлення; пластина, 
операция llснусственного восста

новления. 

Рlаstіса,огпm, п. рІ. (remedia), 
пластичні засоби, що підвищують 
живлення, новоутворення та від
родження тнанин (фосфор, 
миш' І:н); пластичесние средства, 

повыlающиеe питанне, новообразо
вание и воз ронщение тнаней (фос
фо р, МЬІШЬЯН). 

Plast 1 cus, а, I1Ш, УТВОРЮЮ1ШЙ, фор
МУlОчю1 ; образующиfl, формирую-
щиЙ. 

Рlаtlшt, ае, і., платина; платина. 

PlatoJes, ит, і., платоди, плосні 
ГЛlІСТИ; платоды1' плосние ГЛИСТЬІ. 

Platycephalia, ае, С., платицефалія, 
плоскоголовість; платицефалия, 
плосноголовость. 

Platycepj<.i lив, а, ит, платицефал, 
ПЛОСКОГОЛОВI1Й; плапщефал, ШlOс
ногОЛОВЬІЙ. 

-'Platyp )діа, ае, (., плаТІІподія, плосн()
НОІ їсть, плосна стопа; плаТИIlО
дня, плосностопие, плосная с~опа. 

PlatyrrlIЇl1ia, ае, С., ШЮСl-\ОНОСlСТЬ; 

І1лосноносие. 

Рlепга dіпрl1гаgrШlt1са 

Platyrrhinus, а, uш, ПЛОСНОНОСИЙ; 
ПЛОСНОНОСЬІЙ. 

Platysma, atis, п., платизма, шнір
ний м'яз шиї; плаТ1l3;\1а, ножная 
мы1цаa шеи. 

-plegia (В снл. словах), параліч; 
паралич. 

РlепНав, tatis, і. s. Plenitudo, І llis, І. 
повнота, достатон, достача; пол

нота, изобилие, достатон. 
Рlепив, а, ит, повний; ПОЛНЬІЙ. 
Pleocytosis, is, [., наявність формених 

елементів нрові в цереброспіналь
ній рідині; наличие формешІЬІХ 
9лементов нрови в цереброспи
нальной жидности. 

Plcomorphismus, і, m., плеоморфізм, 
перехід з однієї форми В іншу; 
плеоморфизм, переход из одной
фОРМЬІ В друг)'ю. 

Plcrosis, is, f., 1) наповнення, 2) від
новлення попереднього зовніш
нього вигляду після хвороби; 
:t) наполнение, 2) восстановление 
прежнего внешнего вида после 

болезни. 
Plessiaesthesia,. ае, і., плесієстезія, 

чутливість до вистунуваНllЯ; плес

СИ9стезия, чувствительность к 

ВЬІстуюшанию. 

Рlеssіmеtгшп, і, п., прилад для 
вистунування; прибор дЛЯ ВЬІСТУ
нивания. 

Plethora, ае, [., повнонровність; 
полнонровие. 

Р. apocopt1ca, мнима повнонров-
ність; МНИl\10е полнонровие. 

PlethoГlcus, а, uш, вовноировний; 
ПОЛНОНРОВНЬІЙ. 

Plethysmographium, і, П., плетизмо
граф, п [-илад для записування 

змін об'<.,l\IУ дослідж,) В1НОЇ части
ни тіла; ПЛСТИЗ;\lОг~аф, прибор 
для заПllсьшания изменений 
061,е1\lа исследуемой части тела. 

Plcнra, ае, Со, плевr-а, Щ:llлегенева 
і відрє.бе!=:на ПJ1іЕа; плcuра, оноло
легочная и подреберная плева. 

Р. cost i1lis, реберна плев ра; реGерная 
плевра. _ . 

Р. dїap}lragmat.ca, ДlафрагмаЛhН3 
пл.;)в ра ДІІ.} ,р lJd.Г,'fаЛ1.>~lая плев ра. 
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· Р. шсt.lіпst.il1Ліs, сегщостінна плевра; 
СРСДОСТСllная плевра. 

-P~ yisl~crlїlis,- пйсцсра:lьна плсвра; вп-
{'J\~Р"л ьнан п дев ра. . 

Plcuralgia, ае, f., плевра.'1ГlЯ, ПЛСJЗ
раЛЬНlIі:і біль; ПЛС13раnГIIЯ, плсв
ральная боль. _ 

Pleuralis, е, плевралыIlїl,' належний 
до ll.!ІеВРIl; плевраЛЬНЬІЙ, принад
.ilсжащиІ1 плеrзре. 

Рlепгіtfеus, а, ню, плев[mТИ'IlIИІ1; 
п.Т]еврнтичесхнІЇ. 

-Pl~IlГ] t.is, tit.lis, f., плеврит, запаJlен-
· нн грудної П[JЇПИ; ПJІеврит, ВОСІІа

ление грудной плевм. 

Р. шlhаеSlvа, ПЛСНрlI'Г з зрощеНІІП~1 
ЛИСТНІВ; плев РIlТ со с ращсние:У1 
ЛJlСТlЮВ. 

-Р. diapl1ragmatIca, плеврит з DlIПО
том ПО:\lіж НИіКНЬОЮ поверхнею 
легені13 T<l діафрагмою; ІІлеВРI1Т 
с ВЬШОТОМ ~Іежду І1ШЮІСЮ поверх

НОСТЬЮ лсгних IJ диафраг;\IОЙ. 
'Р. exsudativa, енсудаТИВJШЙ, ВІІпіт

JПln llлеврит; :::JнссудатиrзНЬІі1, ВЬІ
ПО'I'l1ЬІЙ плеврит. 

·Р. illter]obHI~ris, плеврит з DlIПОтОМ 
ПО!\lіж частнами JIereHiB; плеврит 
с БЬІПОТОІ\І между ДОЛЛі\Ш легних. 

Р. pUflllenta, гніі1:НlIіі плеврит; гной
иы�11 JшевриТ. 

Р. вісса, сухий плеПРl1Т; сухой плсв-
рит. _ _ 

· PICHroadenHis, t1dis, і., плеuроаде
віт; плевроаденит. 

Рlепгосёlе, es, f., плсвральна грижа; 
плсвральнан грыlа •. 

:Pleпrocentesis, is, f" плсвроцснтез, 
пронол плеври; плевроцентез, про

хол плев РЬІ. 

'РlеШ'оdупіа, ае, [., БО.1Ю'ІЇСть· П.JlGВРИ, 
- нолоття В боці; БОJIеЗIlСlllЮСТЬ 

плеврм, колотьс в боку. 

Рlешоgёпеs, is, плеврогенниі1; пле
врогенны •. 

РlенгошсlllS роlушсlнs, ВІІРОДОК 3 
ДlЗома додаТНОВlIl\Ш РУI\ЮШ; урод 

С двумя добаВОЧНЬІ7ІШ рунами. 

Pleurupcricardltis, tTdis, f., плеврнт 
8 перинаРДI1ТО~I; IlJІСВРlIТ с псри-

, на РДИТОМ. . 
· Рlеtiгорпе'шпопіа, ае, f., запалення 
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.. 
rPYAHOj пліUIІ та ЛСГСlііп; воёпале
нве rp,";l:I10Їl плеВЬІ 11 легних .. 

Рlсшоsсоріа, ае, f., П.1СUРОСI\ОПlЯ; 
плсв РОСJ\ОПlIЯ. . 

Рlсurоsоша atis, П., ВЩЮД.J1ш:асть 
з ІШІІ)Q~ОЮ епеllтсраll.іt~о, фоб
ЛІІПО 13 веРХllій 'І;}СТIIlІ! черева 

і грудеІЇ; УРО;1.стпо с ШIlРОКО~ 
:)вентсраЦllеJЇ, особ-:НІІО в веРХНСIІ 
'ІаСТІI пШDота и l'гуди . 

РlепгutІl0tОПIІS, і, т., правець, ост?в
ліния із згинаННЮI тіла на БІК; 
СJIолБІІЯН с IIзгнuаШІЄ;\1 тела ~. СТО
рону. 

Рlенгоtошіа, ае, f., плевротомія, 
роз{.і:зуван·нп Ш1СІЗРИ; плевро-
ТО:ЧИЯ, разрезьшаНlІе плеВРЬІ .. 

Рlспгоtур}шs, ї, Ш., П,,'ІСВРОТlIф; 
плевротиф. 

Рlехifогшіs, е, ПСРСП':ІСТСllИll, СПЛl'
теНIIЇІ; переплетснІІы�1,' СlIлетеll
НЬІЙ. 

Plcxrtis, tIdis, f., плеlіСIІТ; плеl,СИТ. 
Plexlls, ll~, Ш. І сплетення; СПJlетснис. 
Р. aOI·tlcus, грудне сплетення,. що 

іннерв,)'є аорту ЇІ серце; грудное 
сплетение, IІ/шер[\Ирующее аорту 

и сердце. , 
Р. аuгtfсоаЬ(luшіпіїlis, нсрвове СJIле

теННrI 'Іерсвної аорти; нерtзIlое 
сплетение брюшной аОРТЬІ. . 

Р. АllегЬасЬі, Ауербахове СI1Л~'ГеННR 
Сl1мпатичного нерва; АузроаХО130 
сплеТСНllе СIІ~шаТl1ЧССНОГО нерва. 

Р. carot1clls, судинне сплетення~' що 
облягає сонну артцію; сосуди
стое сплстеlIl1е,оGлегающее сонную 
артерию. . 

Р. coeliilctIs, черевне сплетення; ЧРСD-
ное сплетсниє. . 

Р. 11yp:)gasf.r]ctIs, пі;:І;череВlIЄ ~п.lе
тення; ПОД'ІреВIlОЄ сплетен~te. . 

Р. lНeissl1eri, 1I1aїlcHepoBЄ сплет~ння 
сшшаТИ'ІllОГО нерва; l\'1CЇlCI;'3POBO 
сплетеНllе сюшаТllЧССНОГО нерва. 

·Р. ovartcus, ПСЧШlКове сплетення; 
НІІЧШІноное сплстС'ние. 

Р. Р:1.шріпirогmіs, ЛО30ВІІДне спле
ТСННЯ; лозообраЗllое Сl1лет~ние. 

Р. sol~ ris, СОІІНЧІІЄ СII~It!теIlНЯ; .со.ТІ-
нсчное сплетеНІІе. . 

Р. sp~rlll:l. t lCIIS, СIlлеТСНШ1 неРВ~)[зtlх 
DOJtQ(\:OH сі:\! 'ЯІІОГО ha�ia:ti-ша; 
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сплетенне НЄРВНЬІХ волонон се

менного нанатина. 

Р. ППОSНS, венозне СПJIt)ТСIIНЯ; ВСIIО3-
ное сплетеНl1е. 

Р. vesico,rnginalis, ~lіХЛ1Оrзовагіна.JJЬ
не СПJJетсн ІІЯ; ПУЗЬІ ГНОІ3лагаЛIllЦ-

ное сплєтєние. , 
Plcx\IS lушрlшt.1сі, сплетення ліlllфа

тичних СУД1ІН; сплетешш лимфа
тнчесних сосудов. 

Р. ncrvosi, нерrзні спл6тсння; HeIJH
ныle СП.ТІетения. 

l)Ііса, ае, і., Сl\ладна, ЗГIlН; силадна, 
сгиб. . 

Р. dшнlспоісіuп~lis, дпанадцатипа-
лотон ~ОЮlшнова Сl-\ладна; ДBeHCI.Д
цатипеРСТНОТОННОЮlшечная снлад

на. 

Р. PflignstrI са, очерепинна снладна; 
б!,ЮШИllная Сl-\ладна. 

Р. fiшЬгіаtа. liпgшtе, GаХРОlllчаста 
СНЛ:Цliа. язина; Gахромчатая 
снлаДl-\а язьша. 

Р. glпtасаlis, сіДНIlЧШl СJ\ладна; яго
ДІІЧНUН Сlшадиа. 

Р. lасгішаlis Hasncri, Гаснерова 
слізна снладна; Гаснероrза слез
'ная снладиа. 

1'. lопgit1Нііпаlis ииоІІёпі, поздовж
ня складна дванаДЦЯТІшалої ЮІШ
ни; продольная складна дпенад

цаТl1пеРСТIlОЙ ЮJШКИ. 
1). паtішn, сіднична снлаДl\а; седа

лищная снладна. 

1'. пспі lnryngei, IIспостіїш3. СІ-\ладиа 
гортанного нерва; неПОСТОJ1lшая 

склаДI,а горташІОГО нерва. 

І';. р1l:1ГУl1g·оеріglut.tlсз, ГЛОТl\опонад
гортанна СШ1UДIШ; глоточнон3.дгор

танная СJ,ладиа. 

r. lJolon Т са, J-\оgт}н; нолту~. 
Р. snlpil1gopala.tj па, sзlршgорlш-

гупgеа, тру6НОJlіДІІсбінн3., труб: 
1І.0г:лотнова СЕлаДI\3. СЛІІ30ВОl 

оБОЛОIІІШ; тrу6НОНСUIl3.Я', трубно
ГЛОТОЧІІ<1Я СJ\.1Ш;І.на С.і1ll311стоіі оСіо-
ЛОiJJ<П. _ 

Р .. sешilнпі1гіs СОllіl1псtіуае, пі8~lі
слцспа СЕ.'13.;J.I\З I\ОН'ІОI~Т!ІПlI; по
лу JIY НІ! а я с Im<lДH~ НОІl1;Юl\ТІ.шьr. 

Р. SУПlні,їlis p:ltcll,:ris, СИНОІ31альна 
СІшаДІ,а наДІ<оліllна; СIІIlОВIl3..1Ь

ная си.падна наднолепшша. 

Р. tегшіпЛіs, ніIlцсва снладна; НО
нечР.ая СНЛСЩЕа. 

Р. 1гі:1Пgпl~ ris liпgпзс, три нутна 
снладна ЯЗlIна, ч:,еугольная СНЛ<ІД-

1-\а язьнш. 

Р. (ct ligап~епtt1ш) VСШІС Cn'YflC sіпі
strae, СI,ШЩ1\а (і 3В 'язна) лівої 
ПОРОЖIlИСТОЇ вени; складна (и 
СВЯ3Еа) леЕОЙ полой вены�. 

Р. yesica1is 1ral1syersa, поперечна 
склаДІ·;а сеЧQllОГО I\lіхл:а; попере'!
ная силаДl\а l\IОЧСВОГО ПУЗЬJРЯ. 

ГНспе alares, нгIlлыli силадни; 
[{РЬТЛЬНЬJе с~шаДНIf. 

Р. Dспglаsіі, Дугласові снщщни; 
Дугnасогш снлаДни. 

Р. puboY()sїralis, rcctoycsicalis et ге
сt()пtN·]'nа, лоGЕопоміХУІ=ова, пря
МОЮIШІ\ОВОі\1іхуроnа і ПРЯI\lОНИШ
НОПОl\I3.ТНОЕа снлпдни; лоннопу-

3ы�ная,, п РЯl\lОНИШСЧНОПУЗЬJрная 

и ПРЯМОНl1шеЧНО~I3.ТОЧllая Сl\лад

ни. 

Р. sіgшоіdсае, СИГі\IОВlIдні снладни 
слизової оболошш ободової ЮfШ
ни; сигJlIoвидныIe СНЛСlДни СЛ1l8И

стой оболочни ободочной Ю1ШНИ. 
Р. trnnsversales rccti, поперечні 

снладни прямої ЮIШЮf; попереч
НЬІе снлащш ПРЯМОЙ ЮІШКИ. 

Р. llшЬilісаlеs, later~les, бонові пуп
нові СНЛз'ДНИ очерепини; бонов~е 
пупочJlы�e снладни брюшинЬІ. 

Р. шеtеГlсас, силадии СJIИЗОВОЇ обо
лонии на дні ссчопого міхура; 
силадни СЛ!Ізпстоіі оболочни на 
дНС l\1ОЧСПОГО пузыIя •. 

Plicat HS, а, ІОП, 3~lрrшнуriатий, 
складч3.стш1; сборчаты,, снлад
чаТЬІЙ. 

Рlоса, ае, І., вузол; узел. 
РlошЬа, ае, І., IJЛОl\lба; ·ПЛОlllба. 
Рluша, ае, І., пух; пух._ 
РlllшlJенs, 3, Шll s. saturn inus, а, пт, 

СВlІнцеВIlЙ; С13I11ЩОЕ~Й. 
РluшЬшн, і, П., СВlІнець; СІЗинец. 
Р. ассй сuш, Сl3IІІ!снь-ацетат. сп І!Н це

IJIІЇІ ЦYI~OP; }І\С}СIlО\ШСЛbllї свп
нсп, СЕlІІlЦОВЬІіІ сахар. 

Р. сагlюп і СUШ, Сl3инець - H<1pGoHaT; 
углсІшсJIыlІ СlJlшец. 

Р. очdаtшн, сrзшщеІ3е білило; спин
ЦOB~e БСJ\ила. 
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Plumosus, а, 11т, пір'ястиli; пери
СТЬІЙ. 

РlпгіglапdпІагіs, е s. Роlуglашlu-
lJris, е, ПЛЮрІІгландулпрнпй, по
ліглаНДУЛПРНІІli; плюригланду
ЛПрНЬІЙ, ПОЛІІгланд.Уля рныl •. 

Pneumartl1rosis, is, І. s. РПСНllшtо
arthr osis, is, І., скупчення повітря 
в суглобі; снопление воздуха 
в суставе. 

Рпепmаtасmіа, ае, І., прошшнення 
повітря в кровоносну систему, 
повітряна емболія; прониннове
ние в()здуха в кровеносную СІІсте

му, IJоздушная <Jмболия. 

. Рпсшпn.t!сn., огпm, п. рІ. (remedia), 
засоби, що ПрНСІЮрЮЮТЬ дихання; ( 
средс!.ва, ускоряющие ДЬІханис. 

Рпсumаtjспs, а, ПШ, дихальний; 
ДЬІхатеЛЬНЬІЙ. І 

Рпсuшаtосёlе cut.is шкірна емфізема; 
коншап З~lфизема. 

Рпеошаtосерh<J.lпs, і,. т., травматич
на шкірна емфізе~f3 голоnи ;трап
матическая кожна я змфІІзема го
ловы. 

Рпспшаtошеtгіа, ае, І., пнеВ1\!3томет
рія, виміr:ювання дихання; пнев
матометрия, измерение ДЬІхания. 

РпешпаtОШёtгum, і, п., прилад для 
пимірювзннятискувдихуваногота 
13идих.Уваного повітря; аппа рат для 
измерения давления ВДЬІхаемого 

и выдlхае:\lогоo Боздуха. 

РпеtJшаtоsсор, пневматосноп; пнев
lI1атоскоп. 

Рпеuшаtоsіs, is, І., здуття газами; 
вsл:утие газами. 

Рпешпаtоthегаріа, ае, І., лікування 
пові :-рям; лечение воздухом. 

РПСШllаt()thогах: s. РПСП:Пf)tllогах, 
acis, т., скупчення пові гря або 
газів в ПОРОIl\Нині плеври; сноп
ление воздуха или газов в ПОЛОсти 
плеврЬІ. 

Pneumaturia, ае, І., вихід повітря 
з сечею; ВЬІхождение воздуха 
с мочоЙ. 

Pneumcctasia, ае, І. s. Pneumoectasia, 
ае, І., пнеВl\lоеlпазія, розширення 
легенів; п НО~:\lОзктазия, расши

, ренне легких. 
РПСllшоЬасіllus, і, т., палична, що 

спричиняє запалення легенів; па
ЛОЧІ<а, ПЬІзьшающая воспаленне 

лсгних. 

РпешпоЬгопсllоtоmіа, ае, І. і ПНСВ1ІfO
бронхотомія, розрізування ле
генів і брохніR;. пнеш.юбронхото
мпл, разрезьшание леГЮІХ и брон
хов. 

Рпешпосёlе sсгоtЛіs, снупчення по
вітря в мошонці; снопление воз
духа в МОШОlше. 

Рнспшосеl1tёsіs, is, і., пневмоцентез, 
прокол леген і в; пнеВl\Iоцентез, 
прокол легких. 

РпеtJшосерlшliа, ае, і., пневмоцє
фалія; пневмоцефалия . 

Рпеuшососспs, і, т., бантерія пнев
l\юнії; 6антерил пневмонии. 

Рпеuшосоlоп, ї, п., роздуваНІШ по
вітрям товстої ЮІШЮf для уточ
нення рентгенодіагносТJШИ; раз
дуванне воздухом ТО.тJстой ЮІШІШ 

для УТОЧIIСНІlR рентгеноднагности

КИ. 

Рl1еншосопіоsіs, is, f., пневмоконіоз, 
запорошення лсгенів; пне13МОНО
ниоз, заПЬJ.11енне .'1егких. 

Рпеuшоесtошіа, ае. f., пнеВl\Iоектомія, 
ПИ;J:алсння легені; пнешюзнтомия, 
удаление легного. 

Рl1еuшоgаstГJ CHS, і, т. (пег'.:'пs), ле
генепошлунновнй (нерв); лєгочно
жеЛУДОЧIlЬІЙ (нерв). 

Рпепmоgгатmа, а tis, П., ппевмо
грама, крива дихання; пиенмо

ггамма, нривая дыlания •. 
Рпепmоgгпрh, пнев:\юграф, прилад 

для записування НРIIВОЇ дихання; 
пнеВl\10граф, прпбор для заПИСЬІ
вания нгивой дыlания •. 

РПСtJшоgгпрJliа, ае, І., ппенмографія; 
пневмография. 

РПСtJmоlшешаtоtllогах, acis, т., пнев
могематоторакс; пневмогематото-

ракс. . 
Рпепmоlшеmоггlшgіа, ае, І., пненмо

геморагія, легенева кровотеча; 
ппеВ1\lОге!llOраГIIЯ, легочное крово

течение. 

РпеШllоhуdгоthогах, acis, т., скуп
чеНІіЛ повітря та ріДIIJШ в грудній 
порон-шині; СНОПЛСllІІе воздуха 
и іЮІДКОСТIІ В грудноі1: ПО.тІОСТИ. 
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Pl1eumoIТthus, Ї, т., занам'япїлий 
фіБРИНОЗНІІЙ зсідок в легеневіі1 
альвеолі; онаl\lенеЛЬІЇІ фнбрнноз
НЬІІі свертон в леГО'ІІІоіі альвеоле. 

Pneul1101ysis, i.s, (., порушення зро
щень легеНІ та легеневої плеври; 
нарушение сращений легного ІІ 
легочной плев РЬІ. 

РпеШllоmnlnсіn, nе, С., пнеВМОі\ta.1ІЯ
ція. розм'янше,ня легенів; пнеІЗ
момаЛЯ:ЦІІЯ, Рlзмягченне леГЮIХ. 

Рпеu:nоmсlаllбsіs, is, с., llНеВМD~lеЛl
ноз, чорне забарвлення легенів 
внаслідон ІЗіднлаJ;ання: меЛlні;ч; 
пнеІЗМО;\lеланоз, черная окраска 
легних вследствие отлошения ме
ланина. 

Pneumomyclogrnphin, ае, С., пневr.ю
міслографія, рентгензнимон моз
ну l1ісля: uведення пові гря; пнев
МО1\1иелография, рентгенсшвlОК 
I\ІОЗI'а после ІЗведсния: воздуха. 

РпеuшоmУСбsіs, is, грибкове захuо
РЮІЗання: легенів; ГРllБНОІЗое за
болевание легних. 

Pncumonntclcctasia, ае, С., пнеВl\Iона
телектазїн, бран повітря в леге
нях; пневмонателз ктазия, недо

статок возд,)'ха в легких. 

Рпеumзпіn, nе, С., nнеІЗl\юнія, запа
лення легенів; пнеІЗМОНИЯ, воспа
ление легких. 

Р. catarrhcilis, натаральне запа-
лення JlereHiB; натаральное вос
паление леГІ-\ИХ. 

Р. ccntr<ilis, запалеюш легенів все
редині легеневої частнн, Яlіе 
чзсто не дає ознак при вистуну

В,lНні Й ВИСЛУХУl3анві; ІЗоспале
ние .легних внутри легочноІ1 ДОЛИ, 
часто не дающее признакоІЗ при 

ВЬІСТУЮІВании и ВЬІслушиванип. 

Р. сгоuрбsа, крупозне запалення ле

генів; нрупозное воспаление лег
ких. 

Р. 11ypostatТca, гіпостатичне запа
лення легенів внаслідок застою 
нрові; гипостатнчеСJ\ое воспале
ние лег них вслеДСТВllе застоя 

крови. 

Р. lоЬ,їгіs, чаСТІ{Qве запалення леге
нів; долевое воспаление легких. 

І). mіgгапs, блунаюча форма запа-
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лення легенїl3; блуждающClЯ фор· 
ма воспаления легних. 

Рпсuшоп] cus, а, ПШ, пнев:.ювічниЙ; 
ПIlСПМОННЧССНlІlї. 

Рпсuшооеllсша, atis, п., набрян ло
генїІЗ; отен легних. 

Рпсuшосёlе, cs, f., грижа легенів; 
грьнка лепшх. 

Рl1СllШОСОl1і osis, is, (., запорошення 
лсгеніІЗ; заПЬІЛение леГЮіХ. 

РПСШПО110шсtгuш, і, n., прилад для 
ВІПlірюпаНllЯ ємності легенів; при
бор для ИЗI\ІеренItя емиости лег
ких. 

Гпсшпопоtошіа, ае, f., хірургічний 
роціз легенів; ХllРУРГllчеСIШЙ раз
рез легних. 

Pneull1opatllia, ае, f., пневмопатія, 
легеневе захво рювання; пнеВl\10-

паТІІЯ, легочное заболевание. 
Рllепшорсгісагdіum, і, n., повітря 

в осерді; воздух В сердсчной 
сумне. _ _ 

Pncumopcricarditis, tidis, f., пнеВl\10-
перllнард~т; ш~евмоперинардит. 

Рпсuшорlенгitіs, tidis, f., сильний 
плеврит при леГ1\Їй пневмонії; 
СИЛЬНЬІЙ плеврит при легиой пнев
монии. 

Рпспшоруоthогах, а cis, т., пнеВl\10-
піоторакс, скупчення повітря та 
гною в плевральному мішну; 
пнеВl\10ПI10торанс, скопление В03-

духа и гноя в плевраЛЬНОl\l мешке . 
. Рпеuшогаdіоgгарhіа, ае, f., пневмо

радіографІЯ; пнеВl\10радиография. 
Рпсuшоггl1Пgіа, ае, f., пнеВl\10раl-ія, 

легенева НрОІЗотеча; пнеІЗl\lОрагия, 

леГОЧllое нровотечение. 

Рпеншоsсlегбsіs, is, f., пнеВl\10силе· 
роз; пнеВМОСІ\лероз. 

Рпепшоsегоtl1бгах, acis, пневмосеро· 
торанс; пнеВl\10серотораис. 

Рпеншоthегаріз, ае, і., пнеВl\Iотера
лія; пневмотерапия. 

Рпеuшоtоmіа, ае, І., Днв. Рпеишопо
tuшіа. 

Рпеuшutурlшs, і, т., тиф з переваж
ІШМ у рашенням легенів; тиф с 
преІІмуществеНІІЬІМ поражением 

легних. 

Рпспшш·іа, ае, с., пухирці газу в сечі 
внаслідон патологічного роз нладу 



l'llіgша 

її (І). (lial)(;tica) <J.Go lIато.lоГЇ'IIІОГО 
сполучення сеЧОDОГО міхура з 
ЮІШНОЮ; ПУЗЬІРЬКІІ газа в ;\ІОЧС 

пследствпе Ш1.ТОЛОГlI'ІССI,ОГО раз

ложения ее (Р. f.1i:lbctlC:l) или 
паТОЛОГІІчеСl)оГО сообщеНIІЯ !\ІО

чевого пузы�яя с ІшшкоІ1. 
РllіgllШ, 5.tis, П., З:.1душе.ннн; за;::І;уше

ние. 

l'поё, es = Рпае:1, ае, f., ДІІХ<J.ННЯ; 
, )l;ЬІхание. 

Росulil'огшіs, е, бока.10ВIІДНlll~1; БОІ,а
ЛОВІІДНЬІЙ. 

Росuluш, ї, п., куБОІ" чаша; кубо!", 
чаша, бокал. 

Р. vitгсшп, СІ';.;JЯнка; стакан. 
Podiigl'a, ае, І., ПО;l;агра, се'lОlШСЛИЙ 

діатез з локалізацією переl3d.іЮЮ 
В ділшщі НШІшіх І,інцівон; пода
гра, МО'lеIШСЛhl({ Дllатез с JIOI';<J..JIII
З<J.ЦlІЄ(1 гло.ВJIЬІ:\1 06разо~.1 в оGлJ.СТИ 
НlIЖНIlХ хонечностеl':'l. 

Podagr1Ct1S, а, ШU, ІІодаГРllЧН!JЙ; 
подаг r ичеСЮІЇ1. 

PodarthrI tis, tldis, f., подаРТРllТ, 
запалення суглоба ноги; подар
трит, воспалеНl1е сустава ноги. 

Podartllroc:lce, es, f., туБJРI-\УЛЬОЗІІе 
ураження суглоGJ стопи; тубеРI';У
лезное поражение сустава СТОПЬІ. 

Роd('lСБШn, 5, tis, П., мадурсьх3. СТОПd.; 
маду РСI.;ая стопа. 

Ро(lех, Icis, т., сі;l;шщі, зад; седа
лище, зад. 

РоdоЬгоші<1Гбsіs, is [., смердючий піт 
ніг; воню'шй пот ног. 

РОtlОС:lёша, 5,tis, П., набрях стопи; 
отех СТОПЬІ. 

l'o(1[)pl1yllI пнш, і, П., подофі:Іін; по
ДОфИЛ.іIlШ. 

Роепа, ае, (., l\о.ра, покарання, 6і:IЬ; 
hal-\азаІІне, боль. 

-IJ:)~tlt'llS, а, иll1, (В CK.'l. словах), 
ТI3 О.р ІІІ І (І, ТI30РЧllЙ; ТI30РНЬІіІ. 

Роg(шібsіs, is, f., Ha;J;\lipHllU jJiCT 
60rO;l;!I; чреЗ;-lеРIILIU рост (30PO;J;LI. 

PoikiloMast, поl1hіulоGnаст, черооно-
1\ І і вець З П;:І; PO~l; 11 оііl,IІЛО 1).1<lСТ, 
1\racIIoe I\РОШ1ll0е 1'СЛLЦО С П;J;РО~1. 

PoikilHCy1cs, поііl,іЛОЦI1ТИ; ПОЙЮІ:Ю
І(I1ты�. 

Роі](il()суt1шсшіа, ае, (., �10iil-\іu'ЮІЩ
ТС~lія; поііш~.10ЦИТСl\1ИЯ. 

3:20 Po]yadenIti~ 

Poikilocytosis, is,. f., рі1НО!\lанітність 
форм черпоних нров'юшх тілець 
(ПІJIf хлорозі); га1нообгаЗlfС фор .... 
ЩЩСИЬІХ l,рОilПlfЬІХ телец (при 

хлорозе). 
Poikil(lpicria, ас, (., nОIlнілопінрія; 

n ОЙЕІІ.ТЮП ІІК РIlЯ. 
Роlагіll1сігіа, ас, [., ПОЛЯРІ'шетрія; 

поля рllметрия_ 

Роlагішсtгшn, і, п., ПРllлад Д.ТJЯ ви
ЗIl<J. '1СllIl Я IJі;l;Хllлення ПО.Т1Яризо
І3alШХ ПрО~IСliів; ПГIJбор для опре
дслеНllЯ отююнеllllfI поляризо

ВаІІНЬІХ лучей. 

Роl31'іШіеГОSС~1Р, поляримінроскоп; 
ПОЛЯРШ\llШРОСНОП. 

PolHris, с, полюсний:, полярний; 
по.тJюсны�:,' ПОЛЯРНЬІЙ. 

Polnrisatin, onis, [., ПОЛЯРllзація; 
ПО.Т1Ярнзация. 

Polariscop, ПОЛЯРИСНОП; полярископ. 
Polentn, ас, f. " ЯЧ;\lіIlIlі НРУІlI1; ЯЧl\lен

нан НРУПd.. 

Ро1ісІіпlса, ае, [., поліЮlініна; поли
КЛIІНИl-\а. 

Ро1і(о)епссрішlItіs, tldis, [., полі(о)
енцефз.Jlіт, заllалсння та переро
джсння сі ро ї ре<ЮilШІИ ГОЛОilНОГО 
J\ІОЗКУ; 1I0ЛИ(О);)jJцефалит, восна
ленне и перерож;\ение серого 

всщестпа головного мозга. 

Ро1іОШ)ї'lltіs, tIdis, і., Ilоліоміr..пі г, 
заналення сірої речовини СШШ
НОСО мозну; ПОЛlIOМl1елит, воспа

ление серого вещеСТІ3а СfIlШНОГО 
мозга. 

Р. acuta іпfапtllis n,nterїor, дитячий 
пагаліч; ДСТСlшІ1 І1:lралич. 

Poliosis, is, і., сивина, Сlll3l1зна; 
седина. 

Роllпl{їрпоё, es, [., іlолаl\їпное, при-
Сlюренс дихання; ПОЛШІЮІПНОЗ, 

у'/ащеНІІОС ды�анlIе •. 
РоllаlriШ'їа, пс, і., 'IUCTC Сl)ЧОВПIIУС

І{аннн; частое ;\1О'іСllсп)'снаIlI1с., 

РоІ1ех, Icis, т .• · веЛl1lші1 ШlЛець 
Р}ї{lІ; Gольшой палєц руни. 

PoUlltї(), OIlїS, f., ні'ше внтїнаннл 
сі.\1 'л; НОЧllое IICTe~[(~IlIlв' CC~I~llll. 

Pnllls, і._ш., поnюс; ПОJ1ЮС. 
PO]Ynllcllitis, t](lis, f., поліаденї'Г, 

ЗUІІа';I~I(Шl Gal'UTLoX залоз; І10ЛИ
аДСНIІТ, носпалснне многих іЙелоз. 
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Рulуаt1СIlО'ша, 5:tis, П., J\ШОіІШlша 
ГЇl\сртрофіп залоз; МНОіЕ8ствеll
ная ГllпеРТРОфllЯ желез. 

Роlушlеu:юшt O'sis, is, f., lІоліадено
J\lатоз; ПОЛ1ІаДGIIОі\!аТОЗ. 

Роlуасшіа,. ае, f., 11013НОІ'РОПІІЇСТЬ; 
1l0ЛIІОІ{ровие. 

Polyaestllcsia, ас, [., поліЄСТСЗЇR, 
;'ШОЖlllІність віДЧУ13аНlIП; НОЛИ
З~ТОЗIІЯ, ~I!IОіІ\ествеlШОСТЬ ощущє

Н!ІЯ. 

l)оlуш·tсгі1tіs S. Pcriartcl'iltis acuta 
Л!нlоsа, полїзртеріїт, МlIОіЮІНН8 
ІЗУ3JІУ13<lТ8 гостре запаЛ3НІІЯ су

ДИ\lНОЇ стішш; ПОЛllарториит, 
J\ШОіІ,3СТІ3СІIllОС УЗЛОІ3зтое ОСТРОС 

ІЗОСП<l.'1еIllІО СОСУДІІСТОЙ СТЄІШИ. 

PolyartllrJtis, tltlї's, f., 110ЛЇ'lРТРИТ, 
l\1НОЖ:ШIIЄ заП3.ЛСIlIІЯ суглобіІ3; 

ПОЛl/аРТРIlТ, :ШІОН,;ост13СШIOО восп3.

лен 118 сустаІЗОВ. 

Polyart,icHLiїrjs, е, 1l0ЛЇJРl'ТШУЛПРНИЙ; 
БЗІ'аТОСУГ.'l0601311 11; 1l0ЛШ1РТІШУ-
.'lпрныl,, ]\l!lогосустаІЗноіі. 

Polyc;tГy()cyt, ПОЛЇІ,аріоцит, багато
ндсрна lшітина; lIOJІІшаРIlОЦ!lТ, 
l\шогоядерная клетка. 

POIYI~:lczia, ас, f., ХрОІ~і'ІШІЇІ ІІРОНОС; 
хрОНІIЧ\2СІШИ понос. 

Р()li~lllЛШ'іа, ас, f., поліхлорурїя; 
11 о.rшХЛО ру рия. 

Роlусllоііа, ас, і., зпа'ша I\ЇЛЬІ\Їсть 
if\JВЧЇ; 061ІЛ1lе if\JЛЧИ. 

РulУС~lI'()шасшіа, ас, f., поліХРО:\ІЄ:\tін, 
збіЛЬШЗIlНЯ UUJ>BHOЇ рt.JЧОШІІIІI (ге
l\lогло6іIlУ) 13 ЕРО13і; f10ЛИХРОМЗ,\IИJl, 
УВ~Л!І'І(JІШ~ щйспщзго В~ЩЗСТll3. 

(Г~\10глоБIІН:1) В КfЮ3И. 
РоІіс:н нп tзїа, ас, і. s. РаlУС!1Г)1ll1-

top:Ii1ia., а.е, f., ІІоліХРJ\1-lзія, 
ІЗЛ.lСТІ1вість Оl,ре:\шх КЛll'ИН 33.
б:1РВЛЮ,З3ТИСЯ в ~IЇJJJ.I1i I{JЛЬОРИ; 
ПОJг.lхрО\1J.3ИЯ, СП Jсоб:юсть ОТ
,делы�>Іхx К'ЛJТОК окраш.шаться ІЗ 

СМtjШUНIIЬІС цвета. 

Polyc~1Г ,нп:йоыlst,, поліХРО:\1атобласт; 
ПОЛl1ХрО'В гоблJ.СТ. 

Polychylia, ае, і., наД,\іїрна кільність 
соків; IІзбьІТОН соноІЗ. 

РйlусІопіа, ас, f., полінлонія; ПОЛII
КЛОНЩІ. 

Роlусоргіа, ае, {., Haд~IipHa нїлькїсть 
калу; обилие Ha.1Ja. 

21-21'а 

РоІусогіа, ас, [., полікорія, дві або 
більш зїНlщі в ОДНОМУ оці; поли
НОРИЯ, ДІ3а !lЛІ~ более ЗРUtIlШ ~ 

. ОДІІОМ глазу. 

РоІусуtlшсшіа, ае, і., поnіцптеl\lіл, 
Ч!Ісленність нроІЗ 'mшх тілець в 
нропі; ПОЛlЩ1Jте:шlН, оБІІЛ!lС нро
ІЗпньrх т('лец П. нрови. 

Polytlacrya , ас, f., f! лаl,Сlшість; ПJІаI~
СИ130СТЬ. 

Pol)"lactylia, ас,' f., багатопа,;1ЇСТЬ; 
l\ІНогОпалость. 

Роlу(lасtУlпs,. і, т., особа 3 заїlI3ИМИ 
паЛЬЦЯl\Ш; суб1,ект с ЛІІШНШШ 
пальцами. 

Pulydipsia, 'ас, f., наЮlїрна спрага; 
чреЗі\1ернан жанща. 

РоlуfiЬгошаtоsіs, is, і., поліфібро
матоз ;. ПОЛlІфиБРОl\ІаТ03. 

Polygalactia, ас, [., збільшено ІЗІЩЇ
лення 1\10ЛОЮ1; УUСЛlІЧЄIlНОС отдс

"ІСНlfе МОЛОl\а. 

Роlуgашіа, ас, f., поліго.\lіЯ', Сагато-
шлюбність; ПОЛИГ(J.J\lШl, МНОГО-

б ра '1не. . 
PulygastrlctIS, :1, Нl11, багаточсреВЮJїl 

(:11 'яз); ]\llІогоБрюшныIй (Мj,rШІЩ). 
Polyц-lalНl11 l'({ris, е s. Рlllгіgl:1шlu,-

lJI'Їs, с, поліглаllду~~яраllll, ба
га ТО33ЛОЗОІ:Ш й; п ОЛI1 гланду лнр

І1ь!l1, i\11-югожс'лозистыl •. 
Polyglobulia, ае, f., збільшення ЧІІсла 

чеРl30нок~і13ціІ3; уве.тШ'ІОШІО Чilсла 
I\flacHbIX телец. 

Polyg'lI;1 tlltlS, Ї, т" ВНРОДОІ'; 3 подвій-
НОЮ IІІlіІ';НLОЮ щелепою; урод 

с ДПОJ!l!оІ1 Н!IJtшеJ! челюстью. 

Роlу~опі:l, ае, [" ПЛОДЮ'lість, плід
Ііість (у чолопінїІ3); IlЛОДОВИТОСТЬ 
(у мужчин). 

Роlуgопuш, ї, П., МIIОГОНУТНИК; мно
гоvгольник. 

Р. 11ydrciPlper, водюшй перець; 13Q
ДННОJ! нерец. 

Polygynia, ае, [., багатоженство; 
1\1 НОГОЖЄНСТНО. 

Рulу(ll)аешlа, ас, f., повнокровність; 
llOЛНОКРОІЗие. . 

Polyl1ilJrida, ае, сот., полігїбрид; по
лигибрид. 

Роl(уh)уdгашпіоп, І, П., надмірна 
l\ільність плідних ПОД; ИЗ.'lIlШ('J" 
ПЛОДНЬІХ ВОД. 



PoiY(!ly)dria 

Poly(lly)dl'Їa, ае, [., наД:\lірне потіння; 
чреЗ2\IОРІІое потеНllе. 

Polyky<,sia, ае, f., l\ШОі-ЕlІІша па гі Т-
вість; l\ШОf!,ССТПСІшая беРС:-'Іен-
ность. 

Роlушаstіа, ае, f., наm3llіСТІ) GD.rD.TLOX 
ГРУДНIIХ залоз; на.1ІІЧIIС :-'ШОГIlХ 

ГРУДНЬІХ желез. 

Роlушаzіа, ас, f., ДСI,ільr.;а ГРУДНІІХ 
СОСІ,іп; lІеСJ,ОZ1ЬІЮ ГРУ,1,НЬІХ COCJ-iОВ . 

. Роlушеliа, ае, f., наявність заlUШIІХ 
членів, нап рш,лад па.lьціІ3; на
ЛІJlше ІІЗ~ІІІШІШХ членов, наПРII

мер пальцев. 

РоlушепоггllOса, ае. f., багаті та 
часті иісячні шіділеНІІЯ; обlI:IЬ
НЬЮ и ЧUСТЬЮ месячньre отде.1СШІЯ. 

Роl)'шсгїа, ае, f., однаІ\ОІ3ість атом
НIlХ ФОР:\lУЛ двох ріЗНІІХ хі:-'1ЇЧНIІХ 
TiZ1; ОДШІ;Н,ОIЮСТЬ а ттlНЬІХ фо Р:\І}':І 
двух ра3.'1IІЧНЬІХ ХIl:\IlIЧССЮІХ ТСЛ. 

Роlушісгаtlепіа, ае, f., l\1lI0n:,1 ІН ні 
тверді дjJібні лі:\lфаТI!'1l1і заЛОЗІ! 
ПрlІ ДIIТЯЧО:'ljУ тубеРI';УЛЬО:Jі; l\ШО
,hествеlшьre тllердыс l\lСJ1lше ЛІІМ

tPаТllЧССIШС rI,CJJl-:jIJІ ІІ рlІ деТСІ\ОJl1 
тУЄLернулезе. 

РulушitН8~ Ї, т. maJ-iрога:'llСТОЦI1Т 
l\lаJIЯРШНllХ параЗl\тіll; манрога
меТОЦllТ l\lа.1П РІІйНЬІХ па раЗIlТОВ. 

POIYIllOf!'}lia, ае, f., БD.гаТОфОРl\шість, 
ріЗНОl\1<1l1ітніСТL; l\IНОГОфОРl\ШОСТЬ, 
многооб разие. 

Роlушогрllisшнs, ї, ш., ПО.'1і:\юрфіЗl\I, 
багатоманітність; ІІО.'1Иl\ЮРф1l3і\1, 
Мllогообразие. 

PolyrllOI'p}lH8, а, tlIl1, по.lі\ІОРфШІlI; 
ПОЛИ1\10РфllЬІЙ. 

РоІУШУОSJtіs acuta, ~IНОіЮШl[е гостре 
запалення м' язів; ;\ШОіюзстпснное 
ОСТ рос 130спалеНІІе ;\lЬІШЦ. 

Роlупенг 1О8, tldis, f., \ІІюашннс за
палсння НСРІ3ів; :\1Jюжественное 
ІЮСШl,ТІСlIl1е нервов. 

l'оIУJlеш·itІ~пs, а, ШН. 1І0.1інеПРllТIlЧ
НН(І; ПО.тJIШСIlІШТIl'ІССЮlЙ. 

PuIYlllleledl'is, е, GагатоядеРШІ(l; 
:\lllОгопдеРНЬІЙ. 

PolYJlH('leosis~ is, f., 11 0.:1 і НУЕ.ІСОЗ ; 
ПО.ІIIН\'І\.1('()З. 

!'оlУllу(Фігіа. ae~ f., ПО.lіні І\турін, 
:1ііі:II.IIІСII(' ІІі '1118 НIІ;\і.'ІСIIlІЯ се'Іі; 
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IJоаlІІІ І l�-\ТУРIІН, увеЛllчеllНОС ноч

ІІОС пы�J:е.lенlІс l\IОЧИ. 

РоІуо])усlІіа, ае, f., наявність заііВlIХ 
нігтів; lIа.1ІІЧllе .тJIJIШIІІХ ногтеli. 

Роlуоріа, ас, f., ;\ШОіЮШllе баЧСННI! 
в ОДН8:\IУ оні; !\�HOi!-\ССТВСlшое DlI
;І:еНIІС П O~(lIO:\l г.1азу. 

rOlYP<l~llS, ї, т., l\Iоноцефа.1, одпо
ГОЛОllllй ШІРОДОІ{ З ;.\1302\lа ті.1ЮШ; 
l\ЮJIОІ(СфD..'І, оДного.l0ВЬІЙ урод С 
;І:ВУ:\\Л ТС.lа.ШІ. 

1'0IУР;lШlгtІIІ'ltіS, tI(lis, f., дсформація 
суг.10Иіп UHaC.1i;J:()J' хронічного су
г:юGоIЗОГО рсюraТIІЗ:\IУ; деформа
ЦIIЯ сустапов І,аІ, ІІосле;~СТВlIе 

сустаІ3НОГО РСЩlаТlIз.ча. 

1'. 11YP<'I'plast І (':1, дефОР:\lCщія суг 0'10-
Іііп Пllё1С:1іДОІ{ хронічного суг.l0бо
вого РСІВІаТIІЗ:'ІI'у з ЕОІІІ{РС~lента:'lШ 

u C~T:IOCiax; ДСфОР'lаl\IlЯ с.Уставов 
І,аl, 1l0С.

Т

ІСДСТШlе ХJЮНllчеСЕОГО су

ставного реВ\І<lТIІЗ:'ІI<1 С І,ош,ре

'Іlснта:'lШ 13 суставах. 

Рulураріllоша tr'()РІСШН, тропічне 
CH;.�:e:-'Іі 'ІНС !ЛЕі РВС заХ130рювання; 
троПІ І чеСl\ОС 3lце:\1ІІ '1ССІ\ое 1\Oi-ЮlОе 

заболспаНllе. 
Po}ypatJlїa, не, f., CI'.:ra~HC страждан

ня; СnОrЮIOG CTpa;.r;aHlIe. 
Роlурlш~іа, 3.<', f., ОСіа.;срmшість; 

ОUЖОРШІВОСТЬ. 
РоlурllOЬіа, 3.е, f., 1l0.-ІіфоGія, Gоязнь 

усього; ПО.'111фоGIІЯ, Gоязнь всего. 
PolYl'llYO(lontia, ае, f., Gагаторазова 

З:'llїна зубіп; МНОГОI,ратная С:\lсна 
ЗУбов. 

РОlуі)ЇОllіа, ае, f. s. Polypiosis, is, f., 
глаДJ,ість, СlІтість; тучность. 

Роlурпо~, es, f., Ili~Cll.leHC ;l,lІхання; 
УСIrЛСННОС дыIанllе •. 

Pol)'poliJtis, tJdis, f., ДІІтячш1 пара
.1іч внаС.lіДОЕ ІШШІ;ОВОЇ інфенції; 
деТСЮJl1 ПD.раЛIІ'І вслеДСТІЗпе НІІ
ШСЧНОІUІ IIНФСІ'ЦIШ. 

1'01ур;- fllS, ї, ш., губчастий гриб; 
губчаТЬІЙ граб. 

Polyposia, ае, f., СХlI.'1ьність до 
lIllЯЦТ13а; IІ<1І,':lОІШОСТЬ н ПЬЯНСТВУ. 

Polyposis, is~ 1'., :\IIIOFI-\l1Іші поліll;l; 
:'ІIІІо,ЕествеIlныle ПО.11IПЬІ. 

Polypos\ls~ а, I1Ш, 1l0:ІіПОЗНIlЙ; по· 
:ШI10ЗНhlй. 
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Роlуроt(')Ш11S, і, т., iIlCTpy:\!~IIT Д':ІН 
~~ різ.)'в<1.НlШ Ilоліпів; ПНСТРУ:\lСІІТ 
Д.'lЯ срезаНIIЯ ПОЛІІПОВ. 

Роlпн'аglllаsіа, ае, [., he�-\РIІТІl'ше 
застосування ріЗНIІХ і. І,О,1'1І0ГО 
разу НОВІІХ засобів :Jlікування; 
JIСІ';РПТІІ'lесное ПРIІ:\lенеНІІС раз

.'1I1ЧНЬІХ и І.;аа-\ДЬІЇ1 раз НОВЬІХ 

способов лечеНІІЯ. 
Роlурпs, і, т., поліп, опух на нінщі; 

поліп, ОПУХОЛЬ на ноаше. 
]). ccrvlcis, Vпо.lіп ШІІ(Н-\П (:\lаТІШ); 

ПОЛІШ шеї1ІШ (маТЮі). 
Polysarcia, ае, [., глаДl{ЇСТЬ, опаси

стість; тучность. 
Polysclerosis, is, [" розсіЯНИ(І СІ-\ле

роз; рассеЯIІНЬІ(І Сl\лероз. 
Polyserosltis, t!(1is, [., запалення 

багатьох сеРО3НІІХ оGолонок; ВОС
палеНlIе :\шогнх сеРОЗНЬІХ оболо
чек. 

Polysialia, ае, і., СЛIIlІОтеча; СЛ юно: 
течение. 

Роlуsрегшіа, ае, і., наД:\lірна І~іль
Еість СЇ:\I'Я; ІІЗUЬІТОК СЮІени. 

Polysticlliasis, is, і., ріст вій в деЕіль
Еа рядів;· рост ресшщ в неснолько 

РЯДОВ. 

Роlуstіgшіа, ае, і., наявність ба
гатьох хвороGлшшх точок; наЛIl
чпе МНОГІІХ болезнеЮIЬІХ точек. 

Polytllclia, ае, f., заі:'ші грудні СОСКИ; 
ІІ3ЛПШІше ГРУДНЬІе соски. 

Polytricllia, ае, f., заЙВІІна, надмір
на кільність вОЛОССЯ; IІзБЬІТОК 
волос. 

PolytroplIia, ае, і., баr:ате харчу
вання, живлення; ООІІльное пи

тание. 

РоlУ11гіа, ае, f., веЛИІ-\а ніЛЬІ-\ість 
ВІІділюваної сечі; обильное ВЬІ
де;хение мочи. 

РоlууаlСlltпs, а, \1Ш, полівалентнш1, 
GагатоаТО:\IН11Й; ПОЛІшалеНТНЬІЇ1, 
многоаТО;\ШЬІЙ. 

РОlllасепs, а, ІОН, яБЛУНСВІІЇ1, я6луч
ІШЇ1, ПЛОДОВІІЙ; ябnО'ІНЬІЇ1, пло
ДОВЬІЙ. 

Рошаtшп, і, п., ПО:\!ада; по\ш~а. 
l)ошрllоlух, ygis, [. ДІІВ. Решр11tgпs. 
Рошрlшs, і, т., ПрІІ~~, ПрIlЩІШ; 

ПрЬІЩ. 

Рошпш, і, п., яб.l,)ї\О; пБЛОІ'О. 

Рогоkегл. tosi s 

Р • ..\(IUші, АДЮІОве яб.1УJ-\0, �-\аДІІІі; 
Лда:\ІО130 пБЛОI\О, I\ailbIК. 

рошlегаыIis,' с, ВGіЮШЙ, ваго:\шu; 
веСОМЬІІЇ. 

РошlегаЬilItпS', atis, і., вап:-\ність, 
ваГО:\1 ість; весо:\IОСТЬ. 

POl1der-аtiо, onis, f., ЗН<lit\ування; 
взвеШІІваНІІе. 

РошlеГОS11S, 3, uш, ваіl-\J-\ш1, вагови
тш1, ваіюютілнй; ТНihелоПеСНЬІU. 

Ропдо (не віД:If.), фунт; фунт. 
POl1dtIS, cI'is, п., вага, тягар; вес, 

тягкесть. 

Рошlсга, tIш, 11. рІ., паit\ЮI, ватОК; 
разновес. 

Рошlus шеdісіпаlе, :\lеДlІчна вага, 
стара аПТСЕаРСЬІ-\а вага: фунт = 
= ІіЬга = 350,8 г = 12 УlщіЯ;\I, 
унція = 8 драХ:\Іа;\l, l~paXMa = 
= 3 СІ,рупулам, СІ,РУП'уЛ = 20 
гранам; :l1СДІЩIIНСI;:l1й ВСС, стаРЬІ1Ї 
аптенаРСЕІ1Ї1 вес: ФУНТ = ІіЬга 
= 350,8 г = 12 УНЦІІЯМ, УНЦІІЯ 
= 8 дpax~aM, драхма = 3 СЕРУ
пулам, СЕРУJIУЛ = 20 гранам. 

Р. sрссifІсtIш, П!lтома вага; удеЛЬНЬІІЇ 
вес. 

Pons, pontis, т., :ІІіст; ~ЮСТ. 
Р. УагоІіі, ВаРО.'Ііїв міст; Варолпев 

~IOCT. 

Ропtісulпs, і, т., ]\Іістон; мостин. 
Pontus,_ і, т., :\ІОре; море. 
Poples, His, т., підколінна западина; 

подколенная впадина. 

Poplite11s, а, ПШ, піДІ-ю.тІіННШ':'I; под-
нолеННЬІЙ. 

Рорпlus, і, т., іІарод; народ, 
Рорпlus. і, f., тополя; ТОПОЛЬ. 
Poradellltis, t]dis, і., неве.тші абсце-

си пахвинних залоз; небольшие 
абсцеССЬІ паховы�x желез. 

Ро['сеllппеus, а, 11111, ПОРЦСЛЯНОВИЙ; 
фаРфОРОВЬJl1 .. 

Porcellus, і, т., ПОРОСЯ; поросевоn. 
POI'CHS, і, т., СВІІНЯ; СВІШЬЯ. 
Рогіошаllіа, ае, f., бродяжництво; 

б РОДЯЖНІІ чество. 
РОI'пе, cs, [., ПРОСТIІТУТІ,а, повія; 

п рости ТУТ1\а , 
Purnpgrapllia, 3.1.', і., порнографіп; 

порнография. 
Porokeratosis, is, f., зроговіння вихід

ного ОТ130РУ ПОТОВІІХ 33.10З; орого-



Porosis < 

DСJШС DЬТХО;ЩОГО отверспІП пот<?" 

ЛІ,ІХ желез. 

Porosis, is, і., пороз, розріДіНСНІШ; 
по r аз, l аз Г(j-j,Сlше. , 

Porosїt,as, (iti~, (., розріДіНСШІЛ, шпа-
РУНа тість; РЬС-::ЛОСТЬ, СНU<1іІШ-

стость, ІІоздрено.тость. 

PorOSlIs, 3., Нll1, ПОРОЗIlШVJ, шпару-
Dатий, llїЗ.J.РЮIJClТIIl1; ПОРОЗШ,Iі1, 
сlmD.ншсты�l,' ноздреnаты� •. 

РогрlJ)тоtlСТ'пшtltis, t1t1is, f., порфі
r ю;\еР;\lаТlIТ; по Рфll родеР:l\аТIІТ. 

POI'lJ}l)TOdcrlllatosis, is, У, порфіродер
М<lТОЗ; ПОРфl! rЮД8J-il\.IJТОЗ. 

Porrlgo, igIllis, і., луще:IIIЯ; шслуше
ние. 

Ропшп, і, n, 1) Цllіі)'лп, 2) Gopo-
J1:шна; 1) лун, 2) Gор()даПl->D.. 

Гогtа, ае, і., Борота ; пирота. 
!}еп.,1іs, с, Dоr~'Пп; (І; поротньт({. 
РОІ'ОО, (illis, f., ІIОI~цін, '1;:Н;1'llllа, 

ПРIІІ!:lI;ШНЯ (Jlil\iu), ПОрЦIIН, 'Іасть, 
п рнсм (ленаг'ства). 

Г. Y3.gini1lis (uti"ri), гагіlIо.ЛЬІІD. ча
СТlша маТНОЕН;. ШІІ(ІЮІ, В.lагаЛІІЩ

нап часть l\JатuЧнОЙ шеЙЮl. 
POI'IlS, і, т., nOI:a, LШlо.r:а, прохід; 

1Іора, СІШ())tШlJD.,."11 гоход. 

Р. aC\lSCCHS ехtПllПS, іlltсl'ПUS, зоп
ні ШІІШ, ВНУЧJіШlJій отнір слухо
вого 11 роходу; наружное, внутрен
нсе ОТl3еРСТІІе С.т1ухового прохода. 

Р. пгіl1ifёгПS, се'lова пора; мочеuая 
пора. 

Posis, is, І., ППТВО; питье. 
Positio, (5піs, І., ПОJІОжешш; ПОЛОіне

ние.· 

Р. liorsoantcrior, d?rsop:>stcI'Їor, поло-· 
ження плода СШllШОЮ 1ІD.llерсд, 

назад; поло,неНl1е плода Сll1ІННОЙ 
вперед, назад. 

Р. риЬіса, пстаВJIЄННЯ дитячої голіD-
1\11 до то.ЗОDОГО входу; IJстапленпс 
детской головки в тазовwй вход. 

PositIVtlS, а, uш, ПОЗI1ТШ:Шl1іі; ПОJlО
ЖI1ТеЛЬНЬІЙ. 

PosI tUS,:1, пш, РОЗ\lіщенпй, розташо-
ваШІЙ; раз~lещенны�,' раСIJОЛО-

• жеННЬІЙ. 
Possessio, onїs, і., одержимість, прп-

власнення; одержимость, при-

своение. 

Post (praepos. 3 accus.), після; после. 
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Post раl·tшн, І1ісля: po~iB, післп 
n О';:ЮГЇ13, n ic-.:гJ л І;ОД()П 1\11, 11 іСЛЯllO
ЛОГОВlIіі; ПОС.іС. РОДОВ, ПОСЛСРОДО:
.ВОl1. 

роstсшы�уоIlа1іs,' с, ПОСТС~fбгіОІІаль
lIШ!; ПОСl ;н:БрIoIID.льныl1.. 

Postcpi1r!Jtlcus, :1, НШ, постспі.тІеп
ТНЧIIlIі1; п ОСТ:JllllJIсіІТІіIIССЮІJ.Ї. 

Pcsterior, postel'ЇtlS, (g-lП. postcrio-
ris), <З<lдніl!; з?.днш1. 

PosteI'Jtas, tiiOs, І., ПОТОl\!СТВО, на
ШДі\ЮI; nOTOl\:CTBO. 

Postrrocclllsїo, OJ~is, І., РОЗJllіщення 
дуги ншнньої щелепи назад від 
ДУГП ВС/ІХНЬОЇ, щеJIеlJll; раСI10ЛО
іЕеІше дуги Ш:,ЕІІСЇІ чеЛІОСТИ каади 
От ДУГІІ DСРХНСЙ чеJIlССТИ. 

Postrrollcxiu, OJlis, [., псуепш: маТІШ 
назад; псреГIlG ;\1аТІ,1І назD.Д. ' 

]?ostrroyCJ'sio, OIlїS, f., ~J:\jщеJlIlЯ ~1D.ТНИ 
І1<lзrt;J:; С;\ІеЩСIlIJС l\1<::'TI-іИ l1?.зад. 

J!ostf~l)гil:s, с, 110С1ФСUI!IIЛLIШЙ, Ilісля:
гаГНЧІ-іОНIІЇІ; JJОСТФСОI)IIЛLlIЬ1Їl, ІІО'
С;ЛСЛНХОР<ЩОЧНІ, й. 

Postgangliolliїris, с, пос'ГгангліОJ\ар
ШВІ; JI()стганг ЛllОна ('Нl,\i:'J. 

РоstlшсшспlшgIСt:S, а, Шll, І10СТГЄ
l\J() r laI'j 'ІН ІІ 11; п С'(;'ГІ·С мо І, <1.ГІI ЧССЮJ 11. 

Postl:algia, ас, і. S. Роst1tОllупі:1, ае, і .• 
біJlЬ У I-\f ()(шШ llлоті; боль 13 Нl-ай-
нєІ1 плоти. • 

Postl!i{lpl:l~t](':1, пс, f , штучне утво
реннн К[ а(ШI.ої плоті; ІІСКУССТ
ВСНllое 06['аЗОUаІШС н}:аЙllСЙ 1lJ1O
ти. 

Postliltis, t1(!iS, І., запаЛСНIIЯ: Н.fо.й
ньої ІJлоті; 13ССfiаЛСllllС щ .. аl1неЙ 
ПЛОТИ. 

POSt!('lIS, :1, UШ, задній; задний. 
Роstшоl~їres, іuш, т. рІ., задні 

Еутні 3) 6п; заДl!l!е КО[,СIІНЬІе зуБЬІ. 
РоstшогtJlis, с, flССl\1еlЛIIllїl; llОСl\1еlЛ

НЬJЙ. 

РоstсрегаtlПlS, а, \ІШ, післяопсрацій
ШJl!; послсопег аЦИОШIЬ!Й. 

ГоstIJОIlСПS, ntis, СlIоr;іЛLШСІОЧИЙ; за
медлнющиЙ. 

1'ostpositio, ollis, [:, СПЇSIlювання:, 
ааI1Ї::шеIlНЯ; запаздьшание. 

РоstsурllШtlСUS, а, UШ, l1іслясифілі
ТIlЧНИЙ; ПОСJIССllФИЛllТl1чесниЙ. 

РоtаШСIІ, lnis, n., JJУШПlша, луш
l1IШНЯ:; шелуха. 
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гоtl~l11~р11OIJin" ае, і" БОП3lIЬ рін, 
GОПJ.fL ПОДИ; БОП3lIЬ - P~H, боязнь 
nO;J,hl, 

PJt;Їt~r, oris, т., П'ЛНlщя, й.ЛЕО
голі к; ПЬНIliIЩ1., аЛIЮГОЛI1I1:. 

Роtаt,ОІ'ЇШn, ї, П., з::шіі1; з~поІ1. 
Potcl,ltia, ас, (., потеllllін, здатність; 

потеllЦlШ, СПОСОUJlОСТЬ. 

Р. с"ёuшJi. ct gC:lcr<lu:li, ЗД:Jтність до 
злягання ЇІ 3(l.ПJlідвеннн; СIlособ
ность к 'СОІІТШО 11 ОI1ЛОДОТІЗоре

ЛИЮ. 

Р. "irrlis, чолопі'Іа здатність Д03ШІ
гання; MYn,CJ-\аЯ способность Н 
СОIIТIІЮ. 

rоtепtі,їlis, с, потенцізльнш1, при
хованш1; потенциалыlІlr,' CHpr,I
ТЬІЙ. 

Poti(), onis, і., НИТТЯ; НЬІТье. 
РоНог, oris, нрй.ЩIІЇІ, ліпшиlr, Haїl-

пірніШІІЙ, Н,Iі1головнішш1; луч-
ШИЙ, вернейшиїІ, глаВІІсі1шиlr. 

Роtошапіn" ас, і., п'янство,' ШІНЦТВО: 
пьянство. 

Роtнlепtа, огпm, п. рІ., напої; на
питни, 

Potulentus, :1, ПШ, п 'ННИЙ; ПЬЯНЬІЙ. 
Potura, ас, f. S. Potus, us, т., напій, 

питво; нанитои. 

Ргае (praepos. 3 abl.), перед; впереди, 
перед, 

Pl'aecancrosus, n" шп, преканцероз
ний, прекарциноматозний, перед
раНОВIІЙ; пренанцеРО3НЬІЙ, про
карЦllномаТ03НЬІЙ, предраКОВЬІЙ. 

PI'aecarJiJlis, С, 110реДСОРДНIІЙ; пред
сердеЧНЬІЙ. 

Ргассаг(Ііиm, і, П., преиардіум, 
передсердя; преІ-ШРДИУМ, пред

сердие. 

Pl'accautio, onis, і., осторога, обереж-
ність, оба ЧІ1ість; п редосто РОїН-
ПОСТЬ. 

Pracce(lens, ClltiS, попередній; пред
шеСТfJ у ЮЩИ й. 

l'racc",llul.1J'ЇS, е, прецелюлнршп1; 
п rецс.'1люJІярІІыll •. 

l'гасссвtГ'-Їlis, е, перо,::щснтралыIfl;; 
n РЄ.'J:I!ентраЛI,IIl,ІЙ. 

PI'aceїpitatio, опіs, С, ПРСЦJlпітаціл, 
осі;щннн, осаДіІ~~l!ШI; IJ рсціШІІта

ЦJlН, ОССіЩIll1е, ОС:lіІ\;:J:Сlше. 

РгасеіріUіtшн, і, П., oca;J;; осадOl{. 

Pl'ilccipitiїtllS, а, 11Ш, осnпопш1, rап -
ТОВl!іl, ІІссполіП:lIlІІіІ; о('~\іIщс!шыli,' 
вІІGз;1IIныl\\ ІІЄОіЮІЩ1.1l11Ь1Й. 

Рl'пссір 1 tn, іїІ'С, оса,l)l,упати, ОС<lЮПІI 
3 'rЮЗ'IIШУ; осаЖ,],(lТЬ, осаДIlТЬ И;] 

P<lCTBopa. 
ГІ'са('їрне (ad':crb.), переважно; прс

И~1ущсственно. 

PraccoJJcepl і()п ,ІІі!', е, передза чаТКQ
ВІ1 й; п редза 'lаточны1 •. 

Praccurdia, ас, f. s. Praccordium, ї, П., 
підлошечкопа, передсердна ділпн
ка; подлошечная, предсерде'Іная 

область, 

Praecox, (! cis, переД'Іасний; преждс
времеННЬІЙ. 

Ргассппсus, і, т., псредилип; пред
нлин, 

Ггаеdіn,l)ёtсs, ае, т., предіабет; пре
диабет. 

PracdiastoIe, es, f" предіастола ; 
предиас.:гола. 

Pracdiastolicus, а, UШ, предіастоліч
НІІЙ; П реДІ1астоличсскиЙ. 

Pracdictio, опіs, і., ПрОГН03, завба
чення, прорінаНlІП; прогноз, пред
с[,азание. 

Pracdilcctio, опіs, f., перевага, пер
шість; предпочтенпе, первонство. 

rI'acdispositio, onis, f" СХlщьність; 
11 редраСІlОложение, 

Praecpilcpticus, а, uш, передепілеп
тпчний; преДЗПllле11тичесниЙ. 

Рга('ехіstспs, entis, передіснуючий; 
п редсуществующий. 

Pracforll1atio, onis, f., преформація; 
п реформация. 

Praegal1glion"dris, е, прегангліонар
ний; преганглlIонарныl •. 

Pracgnans, antis, вагітна, беремсн
ная. 

Рl'аеlшJluх, ucis, т., РгасроІІех, Icis, 
т., зшlпий шостПЇI палець перед 
ПСЛlІЮIМ на нозі або руці; лиш
ПШ! ШОСТОІ! палец п~ред 60ЛЬШIIІ\( 
на ногс IІліІ руне, 

РІ'асішІісjuш, Ї, П., 1) забобон, мар
Ilо~ії_стпо, 2) попереднє рі шен
нп, ДY~II-\a; 1))] РСДІІ(\ссудон,суе
ПОРИС, 2) п рсдпаРl1тсльное 'решо
Нllе, ~IЬІСЛЬ, 

ГгаеliшіНJгіs, с, поперсдній; пред-
13:) ІJlIтслыllй •. 



Ргпешаtп І'ПS 

РI'П('ІШl f tlrtls, П, НІ)), пере;J.ILСlСНlІ (: : 
п peft\;(CB ре;\lешlы,. 

Рг"епшхіllа, ае, f., верхня lIере;\
щелепа; ве рхшш п ре,J;челюсть. 

Ргпешоlагіs, е, п ре:\fОЛЯРНІІЙ, 11\:

ре;:ЩЬОІ_УТНі.Й; ПРЮlOлярньв1. 
Ргпешоlїігеs (clcnte~), дволопасні :'ІІа.IЇ 

І\орінні зу611; ,J;ПУХ.:юпаСТНЬІ8 ~1(t
лме нореннме зубм. 

Рга('шопitогіпs, а, І./Ш, щО піщус; 
п редпещаЮЩНІ1. 

РгаешогЬіtlНпs, atis, і., стаUО13l1ще, 
що передувало хворобі, паТО.'10-
гічні пахпnи; состояние, пред
шест~овавшее 60ле31111, пато~ІО
ГІІчеСІ-ше задатни. 

Ргпешогtkїlis, е, пере,J;С~IСРТНIІ(І; пре;J;
смеРТНЬІЙ. 

РІ'пеппЙlis, е, пере,J;[JОДОПЬІІ1; l1pe,J;
родовоЙ. 

Р['пеперllГОS (гр.), пере;:ЦШРІ.;а; п PC,J;
почна. 

Praenuntius, і, т., перс,l,13іСIllІІі, 
віщун; І1РС;:ЩССТН'НН, 

РІ'пеое<lеша, ~t.is, п., прее,J;ЮlСі, ПСРС,J;
набрЯІ\; преЗ;J;е:\lа, Щ)С,J;отен. 

Praeoel!ClllatoStIS, а, ІОН, передна6рп
�-\овиІ1; п РС,1;отеЧНЬІІ1. 

РГ:НР:ll'апІІо, шара~ш; 1l0СЛОЙПО, 
Ргп('рагаIlS, antis, ГОТ,)'Ю'ІІІІЇ; ІІРlIГО

ТОВ.'1ЯЮЩIІЙ. 

РІ'п('рпгаtiо, ol1is, f., препа.РУВ<.1НJlЯ, 
готупаНIIЯ; прспа.РIІІюпаlllІС, Прll

готовпСН!Іе, 

P['a('paratlyus, а, Ulll, IIЇ,J;ГОТОI3 IШіі; 
• п РIІГОТОВІІтеЛЬНЬІЙ. 

Pra('pa6Їto[', oris, Ш., IІІJепара.тор; 
препаратор. 

Рга('l!:ll'аtогіпs, n, Нl11, піДГОТО13Чllіі; 
IJ О;(ГОТОВlІтсп ЬІІ ЬІЙ. 

Р['nt'раГЇНI1Ш, і, п., прспаllат; пре
парат, 

Praeparatus, а, НШ, ПРlIготова.Нllіі; 
ІІ рlIготовленlIы1.. , 

Рга('l'аго, аг .. (', препарувати, 1'от."оа
Tl1; п рспR. рll ровать, ПРІІГОТОВ.ІЯТЬ. 

Pr:Hpatclldl'is, с, що ЛСіНlIТЬ ПОllере;:ІУ 
на;:ІI\О:Іінна; JJСіна.ЩІІIі ппереДІІ Н:1;(
І\О,'lеННlIна. 

Praep('ritoneaIis, е, псре;:ІочереПIJl[-
11ІІ1Ї; пред6РЮШIllІНЬІІЇ. 

Ггпr!llltіuш, і, п., l\paiillfI п.::rОТL; 
l;ра(lIIЛЛ ПЛОТЬ. 

3:26 Pr"cfubercl./]osis 

Р. ('lito['I (1is, І,ра ІЇIlЯ 1I.10Tb Епітога: 
J';РШUШЛЛ ]1.'10ТЬ l,.тштора. 

Prn('pyIOl']('lIS, n, НШ, передпі.lОІI1'I
ниН: Il РСПlШОРllчеСI\lI1І. 

Ргпеsаере, is, п., ЛС.'13.; лсли. 
Ргпеsаgіепs, ('lltis, що віщує; прс;::щс

щающиЙ. 
Prnes('l('rosis, is, [., прссклероз, 110-

ре;1:снлероз; преСl\лероз. 

PraesCl'Їptio, onis, f, s. Ргnеsсгірtшп, 
і, п., ПРlIшrс, наназ; предписаніrе. 
IІРИl:i.аз. 

Prn('senilis, е, передстарочнй; пре;І;
ста рчссниЙ. 

Prneseni пш, і, п. І передста реЧ!lЙ 
пік; предстаРЧССЮІЙ возраст. 

Prn('sens, ('пtis, теперішній; настоя
щиЙ. 

Prn('sellsio, onis, і., пеРС;:ІЧУТТЯ; пред
ЧУВСТDие. 

Prneselltn Но, о ПІS, f., положення 
п Л 0il: <1 в тазі; IIOJIOft\OHlIe ПЛО;J.3 
в тазу. 

P['a('sentia, ае, f., прпсутність; прп-
СУТСТDие. _ 

PI'aesentio, I1si, пsпш, іг(', пере;:І,ч)"вати; 
п реД'lувствовать. 

Р,'аеsепntiо, Ullis, і., охорона, за-
бе3llсна, 3<1.беЗlIе 1 ІеНIJЯ, 3<1.побі-
гання; ПРС;(ОХР;:ШСІше, ПРСДУ-

IІРСіндс.!ше, 

І'I'асsспаtjЛl, О['Шll, п. рІ. (гешсdіа), 
засоGIІ ПРОТІІ :зачаттл; среДСТВа 
IIРОТlIВ_ зачаТIІЯ. 

Рl':l('sепа t .іt·пs, n, 11111, зшю(ііа,І1lJ 11: 
п ре;:І{IХ ра IIIITC.JbHbl ІЇ. 

Р['пс~('пJtог, OI'jS, Ш., заIlоGііІ-\IIIIН~ 
п РСДОХ раНlІтель. 

Р['пrSt'ПО, їіге, ;заIJо(іїl'аТIІ; щ;е;т,ОТ
пращать. 

Р['П('SШllрtiо, ullis, f., ;\ога;ц;а, ПГІІ
ІІущення; догаДI\а, ПРС~ЩО:ІОft\еНl1е. 

P['aesystol(', cs, і., ПРССIIСТО.1а, псре;{
CIICTO.:}~; I1jJCC IICTO.тra. 

PI':1('systoljCHS, n, ІІШ, ПРССIІСТО.1іч
ншl; пресисто.1ІІЧССI\!lіі. 

РГ:1еtN'паtн6іlis, (', ПJIОТII1І:1тураль-
lШЙ, ІІ]ЮТІІПРIlрО,l,IІIIЙ; IIІJOТlІ130-
естествевны1 •. 

Pl'aetl)~Teoille\ls, :1, ПIl1, передщп'l'О
mщншl; п jlс;\щIІтовIцllы�1.. 

J'гnеtпl)t'І'('\І!оsіs, is, f., псрс;(туиср
І_У .11,03; п pCTyGepI\,)' .'1С3. 



Ргаеvспtlvus 

Рl':1еу~пtІVUS, :1, НI1l, 1) запоGЇГІ';НІ1li, 
2) заСТПГНУТШUІ; 1) преДО:ХР<1НIІ
T8.J1bH!>I(I, 2) застІІгнуты�,' 

Рl'tн\успtіvа, ОI'НШ, п. рІ. (гemedia), 
превентивні, 3<1побіаші засобп; 
превентІ~вныIe средства. . 

PГ:1evcrtebralis, е, передхребеТНlIіі; 
п ре;JДОЗВОНОЧНЬІЙ. 

Pl'aevisio, onis, f., передбачення; 
п ре;І:видение. 

Praevїus, п" нт, попередній; ПРОіІ:ле
жащиЙ. 

Ргаl1~іШll, і, п., сніданок; завтрак. 
Pravitas, kitis, f., неп;раІ31І.'Іыlсть:: 

неп равнльность. 

РL'п,vнs, п" ШП, поганН!ї, розпуеНIIlї: 
ДУРНОЙ, развраТНЬІЙ. 

Prellerн!CI1S, Iltis, хватниі'!; захваТЬІ-
ваЮЩIIЙ. . 

Ргсlнт, ї, П., лещата; тиски. 
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Р. аЬdОlllїпіПе, чеРОВlllIЇІ прес; Gрюш
ной пресс. 

Ргсшо, prcssi, РГСSSШll, Рl'сшсге, тис
НУТИ; тать, даВІІТЬ. 

Pres}Jyacusis, is, f., пресбіаку:3Il(", 
послаБШ<1ННЯ СЛУХУ в старості: 
п ресБІІаНУЗJIС, ос:шбленпе СЛУХ:І 
R ста РОСТІІ. 

Pre8byaestJlcsia, ае, f., 11 рос~іGстезі;l, 
:3:\lОншоння ШI\ірної чутлшзос:і 
n старості; пресGН:Jстезпя, y~leHi,

шеНІІе ЕОіЮІОіі ЧУ13СТІштеЛЬНОСТ:l 

n старости. 
Pl'('sbyopI1renia, ас, f., СТ<1рече 11()-

слаGлоння ІІСІІхі Юl; . СТ<1 рчеСI'; ).' 
ОС.іа(j,']ОIШО IlСIlХИЮІ. 

Pi'csbyopia, ас, f., староча ;І:а';Іеl,)-
:зорість; стаРЧОСІ,ап ;~а:IЬНОЗ()(;-

ность. 

РгсsЬуtсs, і, т., стаРШUІ; СТGРШ,. 
Pressio, опіs, f., TIICJ:>, СТIIСІ\ашш: 

,l!l ВЛОІІІІО, СЙШ,\1а нпе. 

Р. іпtl'аt.llссііlis, ТНСІ'; цере6роспіна.;н.
ної рі;(ІІНП в ІІі;J.f](ШУТIlНlЮі\lУ 
просторі; ;~авлеІІІІе церсuрОСI1IІ
налыІйй ГlШД 1-\ ОС ТІ І в ІІО,JдаУТlJ!!

НО'І п РОСТРСlIIстве. 

РІ'сssuгіШll, і, п., :Н.'Щ<1Тn', гні г; 
ТІІСЮІ, гнет. 

{JI'cssurills, а, UШ, щО ;J.аВIІТЬ; Д<J.пя

щшl. 
Pl'CSSllra, :1С, f., заЩС:\І,ІеННП, ПРІІ

ТІІСІІСНJlП; УЩС:\I.1СIlІІР, ПРIlа.;аТІIС. 

Probatїo 

PI'CSSHS, HS, Ш., ТІІСІ" ТIlСJlСНШJ, 
СТIІСІІеннн; ;J.aB.iCIlIIe, CiJ:>aTIIe. 

Priapiscon = Ін'іаріSСШll, і, п., ТУРУІІ
да; турунда. 

Ргіаріsшus, і, Ш., ДОІ3гочасне болюче 
наПРУгЕеНШІ статевого Ч:Jсна без 
статевого зGУДгt\еннп; ПРОДОЛmП
тельное болезнснное паПРЯіКе
ние полопого члена бсз полового 
J30збуmдения. 

Рr'іШ:1гінs, а, uш, пеРВIІННШї; первич
ІІЬІЙ. 

Prillligl'avIda, ае, f., уперше вагітна; 
в пеРВЬІ(І раз беременная. 

Ггішір ага,. ае, f., роділля І3Ilерше; 
ПСР!.!ОРО;І;ящая. 

l~гішіtіунs, а, \lШ, при~IiТІІВНШl, 
пе рвіСІIІІ (І; п рІІі\штІІвныl (І, пе РВО
б ыlТIIьпl. 

РгішоgспItнs, :1, ПШ, пеРІ30ріднпй; 
ПСрВОРОДНЬІЙ. 

ГІ'їшог!liЮіs, (', первіСНП(І,. ІІОРВПН
ШВІ; перШІ'ШЬІЙ. 

Р!'ішнs., а, ВІН, пеРШІІЙ; первыl:.. 
І' ГЇl1с('рs, сІ pis, першпй, ГО:Ю13ний; 

перUЬІЙ, глаПНЬ1Й. 
Pl'il1cipiїlis, е, IlО'ІаП\оIШ(І, псршпй, 

найІ'О.іОІ3І1ЇllШ(І; начаJJьІІыі1,, пер
вы1,, Г:Jавнеі!ПlllЙ. 

Г[їнсірінш, і, П., початОІ-\; начало. 
Рl'іsпш, atis, П., ПРІІзча; IІРIІ3:\lа. 
rl'iStlllllS, П, Шll, ;~aI3Hi(l, f1,а13l1ішнііі; 

даеШI(І, ;~а13!11IIlllшil:. 
PI'Ї-,tis, і8. Г., ПII:Jа; ШІЛа. 
ГI'іуаНо, ollis, f., страта, по;::Uап.іСIl

ШІ; УТI:<lта, ЛlIшеНІІе. 

ГI'ї,'-;:їttls,:l, нm, I1РІ1паТІІllЙ; 'lD.CТIIblii. 
1'I'ЇYHS, :1, \1Ш, позUD.І3nеНIІЙ, звіль-

1ICНlIй; :ШШСllвьІіі, llзuаллсIшы�І •. 
fi'O (j,raepos. 3 alJl.), II ро;!:, на, за"ість, 

за; псре;J., ІІа, зо., Ю1ССТО. 

І'. aurture, ~ .. їп автора, ~:ІЛ себе; 
;~.·ІП автора, Д:1Н себя. 

Р. (Ііс, на ДСІіь; на ;І;еIlЬ. 
Р. tlosi, на ПРIІЙО:\I; на ПРІІе~l. 
lI'O:1VHS, і, Ш., llpa;J.i;J.; lIраде;J.. 
Рl'оЬаЬіІl tas, tiHis, [., r.lOm.J1lшісТL, 

СП Po;\!O;.t\B їсть, 3:\ІОга; J30ЮIOГІ,-
ность. 

Рі'оЬаііо, Ol1ЇS, f., іСl1IlТ, спроGа, 
ДОІ3і;І:, ;J.ОІ,аз, похва:ш; ІІСПЬІтаВIІС', 

п р()ба, ;J.Оl;аз.аТСЛIЛ;ТВО, одоБJl(

IІl1е, 



3:?8 

Рr'оJщfОІ'ЇllS, fi, \!Ш, СП[JоGПJ1ЇІ; проб
Ifы�ї,' 

Pr()]li(as, tiitis, [., чеснісп,; ЧССТІІОсть, 
Рl'ОІ) \ "1ll:1, atis, П., проU.:lсма, 3<1Д(lча, 

заОД;)IlНП; проG"lС.\JCl, 3 <1;l,а ча , за
даВlІе, 

Procatar'xis, is, {" схильність; прсд
раСIlОЛОЖСllие. 

Proccrus, n, НШ, DІІСОІШJЇ, ГОРДНЇІ; 
13b�COl-\11 ЇІ, ГО рдьrй, 

ProccsstlS, us, т., процес: 1) рух 
вперед, 2) l�apOCTOl-\; процссс: 
1) Ю3llжеНІ1е вперед, 2) отростон, 
процесс, . 

]). ассеssогіпs~ дoдaТI\OВlIЇI 'паросток;' 
добаПf)чньrІ1 ОТРОСТОІ'\' 

Р. aI'ticul~ris exccpttIS, СУГЛОБОDШЇ 
ОХОl1леШІJЇ паРОСТОІ{; cycTaHIloJЇ 
охва чеШIЬІЙ отросток, 

Р. tll'ticul~1'is excipicns, суглоБОВIIЙ 
ОХОП:JЮlOчиі:і паростон; cycTaBHOJЇ 
охпатьшаЮЩIІІІ ОТРОСТОК: 

Р. саlс:.шеі, па ростон II ' ПТНОІ30Ї 
І\істки; отростон пяточноіі НОСТИ. 

1). сашl<і'tus et papill~1'is heratis, 
ХВОСТОІЗltДНІfЙ і СОСОЧКОВИДНИІ1 
П(l росток печішш; ХІЗОСТОІЗІІД

HblJЇ ІІ СОСНОШІДІІЬІІЇ: ОТРОСТОН пе
'ЮНИ. 

Р. rlinuldeus, І\ЛИНОВИДНИЙ паро-
сток; I\лиllовI1дны�І отростон. 

Р. ('oracoideus, дзьобоІ3ИДНИЙ па-
росток; I\ЛIОВОІ3ИДНЬІІЇ: отросток. 

Р. coronoidcus, ІЗіНЦЄВI1JЇ паросток" 
ІІаРОСТОІ{ лінтьової l,ісТІШ; ІЗєнеч
НЬІЙ отросток, отросток лонтевоіі 
НОСТИ. 

Р. соstпгіllS, рудимента рне шийне 
ребро; рудшнштарное ·шеЙllое 
ребро. 

Р. рtlШlOіdііlis сопсlше inferioris, ре
шітчастнй паросток НІ1іЮІЬОЇ ра
],ОI311Il1I; РСШСТ'ІD.ТЬІІЇ: отростон 
JlJIil\IІСЙ раковини. 

Р. fаlеifuгшіs fascillC latae, серпу
паТІІІІ II(lPOCTOK ШІІРОКОЇ фасuії; 
серrrоI3Jцны�й ОТРОСТОН ШlIрОНОІ1 
фаСЦIІИ. 

Р. fal('ifurmis li~'~lIuenti S:1cl'otul)(~rosi, 
CCPII)'I3<lТI1I1 ГI::J.jJOCTOI, 1\l->llіl';013О
rOIJUdCTOЇ ЗI3 'Я31\1!; сеРПО1311ДНЬІІЇ 
ОТІJOСТОН НРССТЦОІ30.GугрОI30Їl СUНЗ
НИ. 

Гr'оrс~~пs s.:ггпсоп иу 10 і (Icus 

Р. ТІ'ОН t(f~P іlСП а і 11;:1 і S, .10(,11 ()J'.'lIfHO-
ПD;I.ЇUНlіІ1 l/r1іЮСТСlj,; ':ЮUНОl>ЛlIНО
ПlI71IIl,' ІЇ ОТРО_СТОlі. . 

Р. іпУргїог te~l!lj l1is tyn~p~lli (s. f'їista 
tegll1(\l1tii1is), Iil'іІ,ІІіllllаРОСТОI, 110-
НГlIш!,І! (і(1і nі3аllIIОЇ Ilороа,IШНIІ; 
H��i-І';IІІ~Jl СТІОСТО!{ ПОКРЬШШІІ 6а
гa()aHHOI~1 ПО""ІОСТИ. 

Р. intraiugulJI'is, 11нутrіШНLСЯГЄМ-
НИЙ паростон; 13НУТРІШРС;\1НЬІЇ1 от-
РОСТО!{. . 

Р. 1:11 eriilis, ш('(}j~lis tubcris саlса
ш:іі, ЗОDнішній: I3НУТІ_,іШНllI па
росток п 'ЯТlЮІ30ГО горб(к)а; на-

. р,)їl';НЬІЙ, ВlІутренннїІ отростон 

ППТО'lНого бугра. 
Р. 1ntc1'iilis tпli, З0uнішнifi паГОСТОl\ 

надп 'ятнової ніспш; Il<.lРУЖНЬІЙ 
ОТРОСТОК таранноІ1 ности. 

Р. lentieuli1ris іпсїї(lis, сочеВIІUС.-
1І0дібне потопщсння на ДОRГОМУ 
па РОСТНУ НОІ3адла; ЧЄ'1(,Нllцеобгаз
ное УТОЛЩСJIIІЄ на ДЛJllШ01\l отро

СТІ,е наНОI3::1ЛЬНИ. 

Р. рагnmпstоі(lеus, І\ОЛОСОСОЧІ\ОВПД-
ниJЇ паростон ПОТI1.1I1ЧНОЇ І-\ЇСТНИ; 
Оl\ОЛОСОСI,ОI3I1ДНLІІЇ отросток аатЬІ
лочноl1 ности. 

Г. рtегуgої(!епs, І,РНЛОUI1ДНПЙ па-
РОСТОК; нрьт.ПОnllд.нЬІJЇ ОТРОСТОІ,. 

Р. ptc1'ygo8pinoSHS, НРІІЛОВІІДНООСТИ
СПІЙ паросток основної І,ісТКII 
нры�n ОВI1ДНООСТПСТЬІЙ ОТРОСТОК 

ОСНОВНО1':'І НОСТИ. 

Р. rctieuli11'is mеdнlIпс sріпЛіs, сіт
НОВИДНlIЙ па гюсток сі рої реЧОВIІНИ 
сп ИllНОГО r.103I{y; сетеВПДJI ЬІЇІ от

ростон сєрого DСЩЄСТDа спинного 
мозга. 

г. ret,roarticul~ris, позадусуглобовиїl 
па ростон ; ПОЗD.ДlJсуставноіі ОТ-

росток. 

Р. 1'~tгошппdіЬ\lI~гіs g]апd1l1пе рзго
tidis, позадущелеПОl3l1Й паросток 
п РІІІЗ.УШНОЇ заЛОЗІІ; ПОЗ<.lДIІ'lещост
I1LIIЇ отростон Оl\ОЛО.УШІІОЙ жє
JJ(>ЗhI . 

Р. styloidet]s, UТlIЛУІ3аТІІJЇ паростон; 
ШI1JJОВlIЩJbl1і отростон. 

Р. SЩН'<lСОI1t1у!оі(\I'US 1111111(::1'і, над-
ВlI rЮСТl,ОВlI 11 па гс,СТОК fJ леЧОlЗоі 
І,іС'ГI\IІ; llа,1.~lьтще.1ШОDl,,!l1 ОТРОСТОИ 
Шlеч.епоl, НОСТІІ. 



rl'OCCSSHS tl'f1с11]С:ЇI'їg .329 

Р. trociIIc;\I':s ('~lrзпсі, БЛОІ\ОПllД-
ний ІІа [ЮСТОІ\ 11 'пп,оuої I;ЇСТЮl; 
БЛUКОUІI:іIlЬ;й отростон llпточноіі 
нсети. 

Р. tш('іпiltпs ()ssis СНlIпоіtl~lis, н]'юч
l\}'В:1Тllі1 1І(} РОСТОI\ рсшїгlCll..:ТОЇ 
ЕЇСТlШ; НРЮ'ІНОIJИДllЬІІ1 OTP0I..:T01\ 
рсшетчатой І{ОСТИ, 

г. уngіlйlis ossis sрll\~п()іllіїlis, П:lГЇ
llалы�иlіi п;:}ростон основної l\ісТІШ; 
плаг3л!lщIlыl1 ОТРОСТОІ" ОСlIОІНІОі1 
НОСТИ. 

г. vегшifогшіs,' ~ісрв6подібний па
. ростон; червсобраз~IЬІЙ ОТРОСТО1\. 

l)roceSSHs alarcs ossis ctlllllOidci, кри
л'аті паРОСТЮ'1 решітчастої ніСТЮІ; 
і, рыл1. тыIe ОТРОСТНlI рсшетчuтой 
І\ОСТИ. 

Р. al"coliircs s. dCl1t,Hlcs, HOMirl\oui 
або ::зуGllї паРUСТІ\И щелеl101311Х 
І\істон; нчссчвы�e или зубllыс от-
РОСТЮ'1 чеЛЮСТНЬІХ костей. . 

Р. p)T:llni(liilcs ossis Р:1.Iп.(JІ~і, llіГ:1МЇ: 
дальні парос'П\И ПlднеUШНОІ 
НЇСТНІІ; пнрш\нщальныс ОТРОСТНI1 
н~бноЙности. . 

Pl'ocl10resis, is, f., рухова ·здатність 
ШЛУНІШ; двигательная способ-
пость желудна. 

Ргосliпп.tіо, бпіs, f., нахилсння впс-
ред; lІанлонность вперед. ~ 

ProcHYis, е, схильний, І10ХІІЛИl1; 
СI'іЛОННЬІЙ, покаТЬІЙ. 

Ргосй уНаБ, t;:ttis, f., схильність, на
хил; склонность, на клон. 

Ргосtаlgіз, ае, f., пронталгія; прон
талгия. 

Ргосtссtаsіп., ае, f., розширення пря
мої lш'ШНIІ та І3їдхіДНl1на; расши
рение прямой ІШШЮl 1I заднего 

пр_охода:.., . 
Proctitis, tt(llS, У., ПРОНТІІ':, З~l1алсн

нп IlРПС\IОЇ КИШІШ та 13ЦХl~Щllна; 
ПРОI\ТI1'Г, rЮСI1::lлснне ПРЯ:\ІОИ ІШШ

Ю! И З:1днего прохода. 

Ргосt,осё]~, cs, r., ГРIJiЮl ПРШІОЇ lШШНИ; 
ГРI>Іжа п РП:\1ОЙ КИ ШІШ. • 

Ргосtосуstоtошіп., ае, f., РОЗРl~ пря
r.ioї l\IIШI~1І та СGЧОВОГО МІхура; 
раз роз fJ РПМОЙ: ІШІШ,іІ ІІ ІІlОчеuuго 

ПУЗЬІРЯ. . 
Proctopcrincorтa plIIft, 

Прl1 РОЗШllренні 
ас, f., Оl1ераІ\іп 
nі)l,хіДНllIШ та 

РІ'оtlнс(uш 
,----_ .. _-----

8ІІСС!ШС'1Il1і Ного затпгаЧQ 3 ПІша
даllllН:\1 НРН.\lOЇ І,НШI-іІI; ОIlСI'<lЦІІЯ 
ЩJII I'::tСIШІIIСIIIlIІ за;J.НОГО прохода 

II осnаGnСlllЩ ого /1,0:\13 С ПLша
ДCНlIO:\l 11 РШIOIЇ 1,J1Ш1Ш. 

Procfoplastlcn, ае, f., }тпорсння ШТУЧ
. 1І0ГО l:ідхі;l,IШІ;а; ОбразоваНlІе ис

нусственного заднего прохода. 

Proct,optosis, is, С., ПРОl-\ТОIlТОЗ, опу
ЩОІШП П рШIOЇ ІШШІ-Ш; П РОІ-\ТОПТОЗ, 
ОПУЩСllІІе ПРЯl\IОlї ІШШЮІ. . 

Ггосtоггl1аgіп., ае, f., пронтораГlЯ, 
І\РОІ30теча з прЛl\lОЇ ІШШНИ; про
нторраПІЯ, Ep0I30Te'lЄНlIe ІІЗ пря

r.IОЙ ЮІШІШ. 

Рl'осtоггlю~а, ае, [., СЛlIЗ0ве внтїІ-ШН
ня З l3ідхідшша; СЛlIзистое исте
чеШІе ИЗ за;щего 11 рохода. 

Pl'octOSЇfJ'1l1ni(\j tis, t І (\is, f., ПРОНТО-
~ - . 

СІІГl\IОЇдит, запалення прнr.1О1 1 

СІ1гмоподібlі6ї ІШШОК; пронто
СIІГI\IОIЩІІТ, поспаЛОllие ПРЯJ\10Й: н 
CIlrl\IOBIIДIIOIЇ І\!ІШОК. 

Ргосtо~раsшus, і, т., спаЗЛlа підхід
нина ; спазм заднего прохода. 

Proctustasis раг:нlOха, пронтогенний 
8а1l0Р, залеЖНIІЙ від захпорю
паВІІП прш.IОЇ. ЮJШІ'іИ; пронтоген
lIЬ11Ї запор, sаПIlСЯЩIlЙ от заболе
паНIlЯ п рю.1О1і НИШІШ. 

Proctostcl1osis, iS, f., проктостеноз, 
звуження ПРЯМОЇ НИШНИ; про
НТОСТСIlОЗ, суженпе 'ПРЯ:\ІОЙ ни
ШКИ. 

РгосtоtОШїа, ае, {., розріз ПРЯ~IОЇ 
ЮІШІ-Ш; раз рез ПрЮlOй ЮІШНИ. 

Рго(\гоmїПіs, е, llродромальний; про
дромальнЬІЙ. 

PI'o(II'OIllHS, і, т., ПрОДрО~I, перед
ВЇСНlIН; ПРОДРОl\1, предпестник. 

Рго(\г( ті, бгнm, т. рІ. s. stadiulU 
РГО(\І'ошаlе, ПРОД~Оl\lаJ~ЬНИl1 ви
сип, п родрОl\lа.ТІьна стащя; 11 родро-

1\1з'ЛЬІІ:1Л СЬШЬ, П родромальнан ста
дпя. 

l'ro(\uctio, onis, f., 
2) ІIU;ююісшіП; 
~) 'уДДIШСlше. 

1) Вllробництво, 
1) п РОIlЗUО;rl.СТВО, 

PI'O(]tlct.]\''i!S, а, ВІН, ПрОД,)"І{ЛШШІЙ; 
ПРОДУІ\ТІШІШ 11. 

Ргоut1еtШIl, Ї, 11., ПРО;~УІ,Т; ПрОДУКТ. 
ПРО113ВСі\СНlІе. 



l)l'осшjllСll~ 

l'1'оt>шіПСl1S, elltis, ВІІСТУПІ!ІІіі; ІЗЬІ
;І,аЮЩІІЙСR. 

PГO~l1ccpll ~Htls, і," т., JJlI PO;I,OI-\, У 
НЕОГО більша 'ІаСТlІна ~1031,'y DП
ступає f\різь ОТl3ір D лобопili 
ділшщі; yp0,l, У которого БО,lьшан 
часть l\Iо~зга ВЬІступает через ОТ

веРСТlІе в лобной облJ.СТИ. 
PI'o1'nCl'pJl ;ПОП, і, п., пеРС;І,IІЇі1 ~1О:1:Ж; 

lIерсдний 1\10ЗГ. 
Рl'оfапus, а, НI1l, ПРОф:1Н, ноосвї-

'rcrrшї; профан, н2посrmщеllныlІ.. 
ГI'Jfесttls, tlS, т., YCllix; ,)'спзх. 
РГGfСГl1lепtшп, і, П., ПРОфОР~ІСНТ; 

профеР~1ент. 
Professio, опj~, і., ПРIIЗl3аННR, рї;І, 

занять; ПРП:JlJаllпе, род заІІЯТIlі1. 

Ргоfеssіопїilіs, е, професіііНIІЙ; ІІРО
ФеССlюна,:JЬНЬІІЇ. 

РгоПн\"ішп, і, П., ВlІтїнання; IІстеЧСНIІС. 
Р. sаl1gll1піs, ЕРОl30теча; НРОI30те'lС

ние. 

Рl'ОЇtlпdнs, :1, ПІП, г.ll1бониЙ; Г:lу60-
ЮІЙ. 

ProfїїSllS, а, шn, нрофУ31111і1, uага:ГIJЙ; 
профуЗНЬІіі, оБIlльньв1. 

Ргоgспсsіs, is, f., п рогенсз; Ilрогенез. 
l'rog'cl1ia, ае, f., ВІІСТ.УП пперед Нllm

НhОЇ щеv1СПlІ та підБО)JЇД;І,Я; ВЬІ
ступаlllIе вперс,l ІІІІЖlIсі1 '1еvlЮСТIІ 

11 І10;І,бород:ка. 
Р,'ngспісs, ёі, f., �101-\ОЛЇннп, }Іід, 

IIOTO~ICTI30, наЩ:і,"\ОI->; ПОІ,о:rеНIІе, 

РО;(. ІІОТО:\ІСТПО, flОТО;\IОН. 

Гг.J~·Рl1іtог~ ol'is, Ш., P0;l;01I:1'1(l,'II>I\III\; 
)НЦОllа '1аЛLІШ!,. 

!:і"'I~~'('і'іп, ае, f., cClIi.ТJЇT\I, j1:l.IIIIG по
старіннп 3 іllф;lllТlІ~Іі;J:\ІО:\1 і l:ар.lll
І,опістю; ceHII:1Ir:j'll, !>,ШI\СU постС1.
relIJ1e с IІl1ф:ШТ:І:ТН3\1О'І1 11 І\а р.ТІІІ-
1,0ВОСТІ.ю. 

ri"~~'I()ttI(i('s, Шll, р]. Г., 3li~li ІЗ СТО.ТС-
110'11)' ні;:ЩОU!СlIIrі ЧЛСІІІІІ,ІІ ctpi'lI-\О
I1IІХ г.1IJСТЇI3; З рl',lыс 8 110.'1080:\1 отно
IJIСШІІІ '1,lСН 11І';:11 .1С!ПО'ІІ!ЬІХ Г ЛIIСТ. 

ГГ:)!.!.·llаtIЙа, ас, Г., IІРОГl\сщіrr, ІШСТУП 
ВПСрС;І, щеnОIlіп та З'уGїв; прогна
ЦІІП, Пf>Іступаllllе I3псрс,'l; 'rC,lIOCTcii 
11 зубов. 

rro~llosis~ is, f., ПРОГНОС1, ;1сшUо.'IСІІШІ; 
JlIЮГІ!..ОЗ, П ре;~С"'1.заНllе. 

ГI'Щ~'ПОSt!('\lS, a~ ШН, ПIЮГНОСТllllIllІіі; 
11 РОПIOСТlРIСС I\lШ. 
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Progrc(]Їt>I1S, спtis, прогре,J:іенТІШi'l. 
наростаЮЧІІЇІ; прогрсiJ,иентныІ.t 
но. растаЮЩШ1:, 

Progressio, ollis, f., прогресія, рух 
вперед, .Успіх; прогреССІІЯ, ДВИil\е
НІІС впере,J:, 'успех. 

Р. шеtаdГОШІ<'а, наслідон епіде:\lіч
ного енцефаліту: ХВОРИЙ ледв~ 
ХОДІІТЬ, але леГf\О бігає; послед
СТВІІС ,ШІІде'lшчесnого знцефалита: 
больной едва ХОДИТ, но легно 
бегает, 

РгоgгеSSІVПS, а, шn, прогресивний, 
поступнш!; ІІрогреССІШНЬІЙ, по
ступате,lЬНЬІЙ. 

Ргоgгсssпs, us, т., прогрес, поступ
ННй рух вперед, успіх; прогресс, 
ПОСТ'упатсльнос ДBIIi-НeНlIe вперед. 

успех. 

Prolllbcns, cl1tis, затрп;шшІЇ; задер-
rюшающИlї. . 

Р('nіесЙlе, is, п., вогнепаЛЬНIІЙ набій; 
огнестреЛЬНЬІЙ снаряд. 

Ргоіесtпш, і, п., припущення, роз
робленшї план, пропозиція за
ходу; предположение, разрабо
TaHHbllvl П,;lан, предложение мерЬІ. 

Ргоlаl1, пролан, препарат, що 1\1Ї
CTIITh гонаДОТРОШШII гор:\юн пе

рr,J:IIЬОЇ часТІШ гіпофіза; I1ролан, 
11 рспарат, содеРil\ащнй гонадо
тrюпІІы�l ГОР:\ІОН переДІІСІЇ ДО.1І! 
Гllпофпза. . 

Р('ulіїрsпs, \lS, т., ВІІпа;І:аннrr, нїдвп
СQнrrя; ПЬJПа.J:СІШС, ОТВІІсанне. 

Р. ані, RШ1С1..J:аIIНЯ слизової оБОJІОІІЮІ 
I1Ї.J:хі;(нш..;а; ВЬJПа.J:СІІ1Іе СШІЗІІСТОІ

V

\ 
оБО,'10'IЮІ З<1jJ,IIСГО прохода. 

Р. ('сгсЬ/'ї, I3ІІП,цання І\ІОЗІ-\,)'; ВЬІШ1-
:(('11118 :\юзга. 

Р. ЇrJ(lis~ 13IIIJсцашІП раду,юш; ІЗЬІ
Jlt1.;(енпе rCl;(УrI\hИ. 

Р. ('ссН, ПlІІІа;J;t1.ННП ПРЯ'lІОЇ ЮІШІШ; 
пып .. J:с'шlc _11 РП:\ІОЇІ ЮІШЮІ. 

Р. Hf[>('i, Уа!;' і нас, ВIІПЩl;ЮIНЯ 'ІlaТЮІ, 
пагіllП; 13ЬІП[l.J:еIШ8 маТЮІ, влага
.-шща. 

Р. IItcri toti1lis. вппа;J;С1.ШIfI псісї ~IaT
ЮІ; I3h1П~цеI!lЮ ВССЙ :-'1аТІШ. ' 

P('olatio, опіs, f., ПРО,lОВ;'nСШIfI; У;І,ЛІІ
lІеНllе. 

РІ'ulёрsіs, is, f., псре.J:ча.СIІС 13I1ІНП\
ІІСШIfI П<1. РОI,СІІЗ'lIУ га РЯ'ІІШ; пре-
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il-\девре:ченное ПОПlЗЛЄШІе парон

СИ3і\lа лихораДЮI. 

Prolifcrntio, onis, f., РО;Jростання; 
. разрастанпе. 

Pl'olollgntio, ollis,. f., п рО~ОВ;'l-\еннп; 
пр~од.1Jение, продолжение. 

Ргошlпеl1S, entis, ВИСТ,)'ПIlИЙ, ВІІСТУ
паючий; ВЬІДающшlся, 13ЬІСТ'упа
ющиЙ. 

Р. vertebrn, сьо;\шй ШПЙНIl(r хребець; 
седы\йй ше11НЬІЙ позвонок. 

Ргошіпепtіn, ае, f., ВІІСТУП; ВЬІСТУП. 
Р. lагулgеn, Еадик, .Адаilюве яБЛУІ-\О; 

EaдыI,' Адамово яблоко. 
Рl'ошіsспitаs, tatis, f., статеві 3НОСЮШ 

з багаты\І;; ПОЛОВЬІе сношения со 
многими. 

РІ'ОШОlltогіпm, і, п., виступ, мис; 
ВЬІСТУП, МЬІС. 

РГОШОГl)hоlоgіа, ае, f., проморфо
логія, вчення про СТРУНТУРУ CTr:t
теВІІХ клітин, ГОЛОВІШ;\1 ЧИНОЧ 

я11ця; ПРОl\lОРфология, учение о 
СТРУІ-\туре ПОЛОВЬІХ клетон, глаІЗ

НЬІМ обраЗ0М яЙца. 
Рl'ошрtus, а, Шll, ШВИДЮІЙ; БЬІСТрЬІ11. 
pI'onatio, onis., f., пронацін, поворот 

долоні ВІШЗ; пронация, поворот 

ладони ВНИ3, 

PronТttor, oris, т., пронатор; щю
натор, 

РгопtIпсіаtiо, опіs, f., ІЗШIOВ::l, ого
,ТІОшення; п ронзношеНН8, П РОВ03-

глашение. 

Ргооеstl'ПШ~ і, В., пєріод перед тіЧІ';ОІО 
у тварнн; llЄрIlОД перед TIJ'II;Oi1 

у ;'ЮШОТНЬІХ. 

Propagatio, OI11S, f., Р03;\11ІО}~еНШ1, 
ПОШІІрІОІЗtlIlIІЛ; РНЗ;\ІНОїЕЄНИС, l·:ас-

пространенпе. . 
rl'OpJter, patris, т., llрабаТІ,!\О; п!,tl-

РО;~ІІтель. 

ь~['opa tllia, n(', f., передчуття ХІЗОГО(JН; 
п реДЧУВС'ГІЗІІЄ болезни. 

І'гореlldепs, епtіs, оБІЗJIс.;шіі; ОТВІІС-

льві. 
ГI'opeJНIeo, решІї, ренsнш, еге, висіТI!, 

CI1YC�-іаТІ1СЬ УНlIЗ; ВІІССТЬ, спуt.;

l\аться вннз. 

Propepsin = Рерsіl1оg'еп, ПРОПЄПСIIJI, 
ПЄПСlІноген; ПРОПСПСІІII, ПЄJIСІІНО

ген, 

rro~)('ptOI1, пропептон; пропсптон. 

r l'osopalg::1. 

rl'opeptOl1l1ria, ае, f., ІІ lJOflСПТОНУГ ін; 
IJ ропептон)' рпя. 

Properitonacalis, е, ІІсре;:І.очереl31llI
lIШUI; пре;:І.БРЮШIlННЬІЙ. 

Pl'Opllylact1cus, а, ІОН, запобііl-\І/Іlіі; 
п редуп редIlтельныІ •. 

Propllylaxis, is, f., запобігання ХІЗО
робі, попереДіl-\ЄННЯ хвороби; пре
дохранеlше от болезни, преду
прежденпе заболевания. 

Propinqui, огuш, рІ. т., p0;J;ll'li;. 
РОДНЬІе. 

Ргоріпqп І tas, Тttis, f., СІІорі;:І;невість; 
родственность, родство, 

Ргорогііо, ol1is, f., пропорція, спів
відношення, Р03;\lірність; пропор
ЦИЯ, соотношеШlе, сораЗ~lерность. 

Pl'oportionaIis, е, пропорціональний, 
розмірний; ПРОПОРЦІІона:ІЬНЬІЙ, 
соразмерньвї. 

Propositio, опіs, f. s. Ргороsltuш, і,п., 
здога;J;, ПРІІпущення, пропозицін; 
преДn:ожсние. 

PI'oprietas, atis, і., особ..'швість; осо
бенность. 

Propl'ius, а, uш, qСООIIСТШ\ в.lаСНIlII; 
ЛИЧНЬІЙ. 

Рl'ОРГООVnl'ііп, пропрооваріїн, гор\юн 
фоліІ>улін; ПРОllрООІЗарНІІН, гор
мон фОЛЛІшу.тпш. 

rl'optosis, is, f., ВIlпа;J.ання впер<ц 
(напр. , Г3.ДУГЮ1Ої оболошш); ВЬІ
падеНІІе вперед (напр. , ра;:::t;УfIшufl 
оООЛОЧЮl). 

PropHIsio, опіs, f., :llІІчсшільне просу
паrшя: ІЗперед ПрlI lHll'nlysis зgІ
tапs; неп РОIlЗ130льное 11 РОДВІ:і!-\СШІІЗ 
вперед ПjJІ1 l)aralysis ш,;'Іtзнs. 

Prosectio, ошs, f., розріЗУI3;lНlIЯ:; 
раз ре3ЬШ::ШIlе. 

Pros('xia, ас, f., звернення уваГІІ; 
оБР<1.ЩЄНІІе ІЗНlшания. 

I'l'osector, oris, Ш., прозеl-iТОР; llРО-
3ЄI\ТОР· 

rl'оsесtОl'ішн, і, п., ПРОЗСІ,ТОРСЬІ,r:t; 

п РОЗЄl-iТОРСl-iая:. 

Рr'оs('сtшз, ае, f., ПРОЗСІ,тура; IlРО
зектура. 

Гl'nSСПСРР;1ulОJl, і, П., передній :\іОЗОI,; 
пере,1.НIIЙ :l1О3Г. 

Pl'osopaIG'Їa, аІ', f., lJспра.71гіЧНIІІЇ Gі.1Ь
ЛІЩЯ; ІІспраЛПІ'IССІ,Мl U,,).lb аl1ца. 



rl.'osfHi!nscII1sis, is, f., опсралія роз-
1,Ї:ЗУВClllllЯ :Jcix 1I0COГ!lIX 11~:ЗУХ; 
о Гll~ І ;} ЦІІН ПС1\ рЬПШl JJCCX 1l0COIJbIX 

lJаз,)'х. 

Ггоs()(lУSШСl'рJlіn, ас, f. = Pz'osopnp!c
g)a, О.1.lluОі 'IІІа атрофіп ~I 'пзїІ3 :ш
нп; ОДНL:С'ГОІJOllllШІ атроф!1Я ;\ІЬШЩ 
ЛlIца. 

l'rosop'jsc}11sis, is, і., ПРIJРОДіІ\сна щі
ЛIІН:1 ЛIlЦП; ПРОFI-;;J,ЄlllШП раСЩСЛІІ

на ЛІІца. 

.РГОS('р"::рJ.SШUS, і, т., судороги лиця; 
СУЦИl--ОГИ лиш\.. 

PrOSpcctllS, HS, т., огляд; обзор. 
l)І'usрсгшіа, ае, f., проспеРi\lїЛ, перед-

ЧClсна еЯІ\УЛЯЦЇя; проспер:шІЛ, 
, ПРСiliДЄІ3ре;\IСІШ:1Н ;:НШ), л Я Цll я. 

lJ1l{)s( i'itn, ас, f., простата, переДіІ!ЇХУ
ропа З:1лоза; простата, ПРС;J,ста

тсльная і-нслсза. 

~rost:ltnlgia, ас, f., простаталгія; 
простатаЛГllR. 

.rгсstаtесtuшіа, ае, f., Вllрізування 
Ч:1СТІ1НИ передміхурової заЛО3І1; 
ВЬІРСЗЬШ:1Іше части ПРСДСТ:1ТСЛЬ

ной mеЛСЗЬІ. 

:rI'ostatlcIlS, а, ит, ПРОСТ:1тичнпі1; 
простатнческий. 

rrostatil1, простаТІІН, препаrат перед
l\Jіхуропої залози; ПРОСТClТlJН, ПРС
парат преДСТ<J.їельноі1 желеЗЬІ. 

Prostatisrnus, і, т., 11 ростаТИЗ;\I, за
хворюваllНН простати; п ростатизм, 

заБО}lеВ:1НІ!е простаТЬІ. 
PI'ustatitis, ti(!is, f., запалсння ПС

реД;\Ііху ро по ї заДОЗII; воспаленне 
lIредс:!'атсльной жедеЗЬ1. 

~PI'ostatolitllOS (гр.), простатоліт, на
:llіllЕ:ЦЬ пеРСД:-'lїХУРОВОЇ заДОЗII; 
ІІ роста ТОДІІТ, на;\lСНЬ предста тедь

ІІО 11 j-нелезы�. 

_'РІ'ustпtоtоrnіа, ае, f., ПРОСТJ.тотомія, 
розтин п ростатн; проста ТОТОМI1Н, 

РClссечеllllе IlpocTilTы. 

·tJl'ost,a t()пllоса, ,ае, і., ХGоробливс 
JJIІТЇІ,:1НІІЯ ССІ\РСТУ переДl\ІЇХУ ро
вої ЗJ.ЛО3ІІ; GОЛСЗllеНІ!ОС I1СТС'IС
ННС ССl\рета llІЩJ,статеJ1LllоІ1 жс

ЛСЗЬІ. 

Гl'ustаtоу~s:сtllссtОП1їа, a~, f" п роста
ТОПС;JІI",)'JIt!І-;ТО,\11Н, lШ;Lа.'1СlIНЯ I1ро
CT;JTII I~l cї:lI'flllIlX ПУХIIГJI~ів; про
ста 1'О13еЗl1 ЕУ "lСКТО;\lІ1Я, ПЬІ рсзьшз, 
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НПС простаТЬІ н сс:\IсІ1ІІы�x пу-

3ы�ьІ{ов •. 
Pl.'ostHIJtro, i)Jlis, і., НРОСТУТІЩЇя, 

ТОРlіІ3.1П спої:'>1 1'1.'10:11 :11\ 1І10фесія; 
п РОСТІІТУЩІЯ, ТОРГОIJ.11Н ССОІІ:'>І ТС

ЛО;\І Н::Ш 11 рофСССI1Я. 
Prostr~tio, i)l1is, С., простр::щія, 8НС-

мога; п рОСТf.:аЦIlЯ, IІЗНС~IО;·I\ЄНИС. 

Protag('l1, п POT<lrOH; h ротаІ·ОН. 
Ггоtпшіl1, пr_I.JТЮlін; проташш. 
.Ргоtагgоluш, ї, п. s. АгgенtlIПl рго-

tсіПІСUШ, протаргол; ПІ-ЮТ3I'ГОЛ . 
Proteiisa, ае, f., проте:1З3; I1роrеаза. 
РІ'оtссtіп, пr:;отенТlШ; ПРОТСНТІ1Н. 
Ргоt.:їпосlJгошоgсп, п РОТСЇНОХf.-ОМО-

ген; п POTCIIHOXPOl\lOr8H. . 
Pl'otcil1otllcrapia, ае, f., протеїно

тершія, Лінування білноl3Ю1И ре
ЧОІЗІlIlа:lIll;. ПРОТ8І1нотераПI1Я, ЛС

чен І! е б'_'дНОІ3ЬІ;\!ІІ lЗсщестl3~ і\І и. 

РгоtсіllоtОХJНШl1, і, П., протеїното
ксин; протеШIOТОІ,СllН. 

РІ'оtсіПIІШ, і, П., бі.'ШОВС тідо; беДІ\О
вое тедо. 

Protcirlllria, ае, f., протеїllурія, білок 
у сечі; п ротеПIlУРIlП, беЛОI{ в моче. 

Proteus, і, т., поді\lОрфні баl{ТСРії 
гниття; пошІ:\loрфllы1e бантеРI1И 
ГНИ8НИЯ. 

Proteolys]llum, і, П., протеолізин; 
п ротеОДИЗIIН. 

Protcolysis, is, f., протеоліз; протео
лпз. 

Proteosoma, atis, П., протеозома ; 
протеозома. 

PI'otllЄ:sis, is, f.=Prost11csis, is, С., 
протез, r.lеханіЧIШЙ прилад при 
BTraTi Лlюї-небудь частини тїла; 
п ротєз, r.lсхаШI ЧЄСІЮС п риспособ
ление ПрlІ утрате haHOii-нибудь 
части тєда. 

l'rototliasto lе, cs, С.. протодіастода; 
11 ротодиастола. 

ProtOI1'epllrus (гр_), псреДІшрна; ПРСД
почка. 

l'i'utcpllyt, llротофіт, наі1простіша 
росл 11 ІІа; п РОТОфllТ, П pocTefllllee 
расте1l11С. 

ProtoplaslIIa, :itis, п., протопдаЗ;\lа, 
ті ~IU 1\.1 і ГIl1Ш; 11 [ЮТОllла;J;\!а, тедо 
l-і.'lеТКl1. . 

Рrоtорlаsшаt1сtIs, а, \lШ, ПРОТОПJJЗЗ
l\і:1Тl1'Ш 11 й; п РОТОГl.1;J3~ШТl1 tlеСlШЙ. 



Ггоtоsра.sшtJS 

ГгоtО~IJаsшнs, і, т., ПРОТОСІ1аЗ:\Іа; 
п РОТОСlJаз~1. 

Prutusyst(lle, еБ, f.;- п РОТОСІІстола; 
п РОТОСІ1стола. 

Protot5"lJUs, і, т., ПРОТОТІІП, прооG
раз; ПРQ.тоТ1Ш, пгюобраз. 

Ргоtоп('пtгjIlШn, Ї, П., протоверат
ГIШ; П готовераТРIІН. 

ProtoyertclH'a, ае, І., ПСРВШI!ШЙ 
хрСбець; ПСГВIl'IІІЬ1(І ПОЗВОНОR. 

Protozoa, огнш, П. 1,1., наЙllростіші 
пзаршшї органіЗ:\Ill; простеЙШІІе 
ШllВОТllLIе оргаШI3l\IЬІ. 

Protl'iict пs, 3, НШ, заТflіЮШЇl (НРПЗИС); 
ззтmЮlOЇt (I{РIIЗНС). 

PI'otrusio, опїs, і., ШШlIIlaШШ; ВЬІПП
ЧlІваIlие. 

т., ВIIДі.1ВЛЮЮЧIIЇl, 

вьтда13ЛИПClJOЩI1Ї1. 

п., ПРОТРIІПСllП; 

Protl'usor, О('ЇБ, 
ВI1ТIІСI,\lО'ШЙ; 

PJ'otr'J'p:-;ІпvulIl, і, 
І1 fЮТ/jIJПСIfН. 

Ргоtвl;Сl":.шtіа., ас, f., ВПСТУП, горб; 
ІШСТУII, бугор. 

РгоУї(іСI1На, ас, І. s. РГОУЇБіо, ОПls, 
f., IІСГС;J.Uа'IЛИJ;ЇСТЬ, оGсr;l"ї!-ШЇСТЬ; 
IJ реДУСl\10ТРІТСЛ!)НОСТЬ, ОСТОРСіІ\

песть. 

РгоУї(ісо, ,,](Іі, УІSШl1, еге, перед-
баЧ<lТІІ; IIРСДВІІдеть, lIРСДУС1\lат-
Г~1lЗать. 

РГС;Vjdus,а,нш, 1) псрсд6а'IJІІІIЗIІІ~I, 
2) .піТIJЇЙ; 1) прсд.усі\10чJllтслLllыl,, 
1) ПОіНI1ЛОЇІ. 

PrcYЇnciiilis, е, ПРОUЇIJuіаЛЬІШЙ, про
пЗI!СЬІ\ll1і (11 ро олію); lljJОI3llНЦИ
().r:!.Lilb:i"i, П ІОІ:аllсниіі (о маслс). 

PГ~H' і~юг, oris, т., проr:ізор; ПlJОI3И

зор. 

Рl'ОУЇSСI'іпs, а, tlШ, I1ропіЗОРНIІІ~I; 
ТІ гоIнlз0рны�.. . 

Pro\'(jcatїo, onis, f., ПРОlЗонацш, ІЗІ!
Н,ТlIIН; ІІ[Ю1301,аЦIІЯ, вы�uI3.. 

PI'ox:J6ilis, С, п РОl,Сl1~!аЛLIIИ1Ї, паJЇ
()ЛШНЧllЙ до тулуGа; п-рОНСИ;\lаль-
111>: Й, БЛlln{айшш1 н туловищу. 

ГІ'шІспs, сп1іБ, РО3СУДЛllпш1, оберсж
Jlш1; БJJагоразу~IІІы�,, осторofІ';ныl'. 

Ргuпшп, і, п., СЛlша (плід); СЛlша 
(плод). 

Prunus, і, і., СЛІІва (дерспо); СЛІша 
(дерево). 

Р. laurocerasa, лаВрОШІшнспе дерево; 
лавров.ншнепое дерево. 
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Рl'шіg'іПОStIs, П, ПШ, сссгБЛНЧIl1і;. 
ЗУДЯЩll (І. 

ГГНГJg'О, glnis, f., свеІ~()ЛЯЧIIJЇ ВIJСІШ~ 
свеlбець; зудящан сып>,, почесу
Х::І.. 

РГШ'Jtus, lIS, т., спсг:6ЛНЧІ-іа; зуд. 
Р. СtltаI1СПS, СВЄfБЛЯ'lна ШІ\іРII; зуд_ 

Н('ЖIl. 

Р. ПІlуп(', СDсгб.1Л'IІЩ IЗУЛЬПIl; зуд. 
ВУЛЬВЬІ. 

Рsаl{('I'ЇШП, і,. П., ТРШ-іУТНЯ пластпп-
на l\iilI'; нііЮ\<l:\lІІ СІ-\лепіння; тре
УГОЛЬІіал плаСТІ!ш;а l\\СЖДУ НОіІ\

Hal\tll спода. 

РS<1ШШОСШТЇI10mа, atis, п" пса!\ІО
І.;а ГТЩIІО;\lа ; ІІса ;\t:\IQI,a р ЦlІнома. 

РsаШП~Оlга, ritis, П., новотвір з під
НЛі.1даНІІЯl\\ паннЛІШХ солсй; НОВО-
06~азо[аlJIlО с ОТЛСШЄНИСМ 1І3JЗС

СТІЮВЬJ Х солей. 
ГSfiВllГОS (гр.), піСОR; ПЄСОR. 
Psal.yrosis, is, f., підпушсння, під

п,)"ш,)'r:аIlНЛ, r:03ТllраllНЛ; ІJаЗРЬІХ--

JI('lше, гастпгаШlе. -
ГsсllіsшtIS, і, т., З3.ЇІ-:апнп, заїІіУ-

вання, неДОІ.,їІ{j'патість, НСДО:УІ0П-
ність; Ri.1I!H:1Hlle, носноязы'ІІ8 •. 

Рsсш)(о) ([3 СЮІ. слонах). псспдо- .. 
нееп раПІ,НЬО -, "l\IІНlі\ttIЙ; lІСЄП--
ДО - , ле ЖНО - , ІшІI1і\lы� •• 

Гsсшl:lсu~js, is, f., псснданУЗЇfI, слу-
хопС1 �-GJIЮЦИllаніп; псеПДі.1НУЗllЯ. 
СЛУХОГ:СіfI гаЛJJЮЩШ3ЦИЯ. 

Рs('шJагtl,ГlIЇS, tidis, f., llсепдартрит;. 
пС'євда fJTplT. 

Рsсшlа ('81 I:csia, ас, f., НССП РЗПiRН€ від-
чуrаНIJП; лоn,ное ощущеllll8. 

P~cи(la l( ё ГIlНПБ. alltis, п ромєневпй 
ПУ ЛІ_С 3 НЄПСЛШ,ОlO енстраСI1СТО

лі ЧІ101О хrШJJСЮ; ЛУЧСІЗОЙ пульс' 
с l\tau'1oJ1 ::н,;страСl1столичесиой 
волноЙ. 

РsсшlНl1gІllа pcct;;ris ncurastllenfca, 
фуш·шіСII:альна ГРУДІІСІ. жаба без. 
ор alli '1t111X хпо[юб серця; фуни-
ltIіОнаЛl,I:і.1Л грудна я жаба бєЗ;. 
оргаШ1'IССIШХ болєзней сердца. 

Рsсшlагt)IГОП, і, п. Б. Pseudartllfosis,. 
іБ, f., s. l'SСщlагtiсulаtіо, опіБ, С., 
нсспраLжній суглоб; ЛОЖНЬІЙ СУ
став. 

РsсudоаlЬПШlПШn, і, П., псевдоаль
БУ1\lін; псевдоальбумин. 
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Рsснdоаl1)Ншіl1шіа, ас, f., ІІсеП,J;оа.1L-
6У:\lіllурія; псевдоаШJБРШНУРІІЯ. 

РSСlldоапа('шіа, ае, f., (j.li;:l;HicTb без 
аІЮ:\lаnШ l-\рові; б.lе;J:НОСТЬ (іе~з 
анома.1lIЙ !:іРОВlI. 

І'Sl'шlоаРРСl1dісіtіs, tldis, f., псевдо
апеНДІІЦІІТ, ІІесп ра в ГІ-\Н іІ1 апеН;:І;JI
ЦІІТ; псевдоаппеllдrЩIІТ, .тІОilшьrіі 
аппеНДI1НИТ. 

РsспdоагtllГІtis, tldis, f., ПССВ;::І;оарт
рІІТ; псевдоа ртрит. 

рsсшlоыlрsіа,' ае, f., OU:\taH зору; 
обман зрения. 

Psc\Idobradycardia, ае, f., псевдо
йраДІІІ\3 рдія, несп раlЗЖНG СІЮ
піЛLнення серцевої ;:J;іяльності; 
IІсевдобрадшшрдия, .іІожное за
:\І(щленне сердсчной ;~еятельно
сти. 

РsепdосЕппs, і, m., ДРIIГІ\ання СТОПlІ 
у XBOIJIIX; ДРОfIШllІІе СТОПЬІ у боль
НЬІХ. 

PScl1(IOCrlsis, is, і., неспраВЖIІЯ нри
за, тимчасове спа;,аНIІП Те:\шера

тури; ЛОЖНЬІЇІ l-\PII3I1C, вре:\Ісшюе 
паденпе те;\шераТУРЬІ. 

Рsеl1dосгопр {не від:,>!.), веСПР<lгmшіІЇ 
І, ГУП; ЛОіfШЬІЙ НРУП. 

РSСlJ(lосуstiссгспs~ і, m.,. псевдоци
СТІІЦСРН; псеВДОІШСТІщерн. 

РSСІНlо(IСШСl1tіа, ае, і., псевдодемен
J~ія, нсспраЮl-\НG HeAoYl\ICTBO; 
ПССВДОД8:\ІеНЦШІ, ложное С;Т]<lбоу

У:\IИЄ. 

Psclldo(IiIJlltl1eria, ае, f., псевдодпф
терія, нссправашя ДJIфте рі п; псєв
доднфтерпя, ЛОЁtшая: ,[:1 нг>рия. 

Рsспdо(liрlltllегТспs, а, П"І~ 'ІІ.'ВДО
ДифтеРШНlIJl; ПССВДОДllфТl! ,ніIНЬІЙ. 

Рsепdоdохіа, ае, і., ПО:ШІЛна; оuш6на. 
Рsепdо(lуsеll tcria, ае, і., ПССUДОДll

зснтєрія; псевдодизентерия. 
PS{'lldodyspcpsia, ае, f., псевдодиспеп

сія; ПССІЗдодпспеПСШ1. 
Рsешlоі:рірl1УSСS, UШ, f. рІ., поверх

лічильні я;~ра спіфізів; сверхсчет
ныIe ядра ЗПІІфизов. 

ГSРПdоflпсtпаtiо, OIlїS, І., псевдо
фЛЮI\туаціп; псе13;І:офЛЮІ,туация. 

PSP\l(logollorrllOca, ае, f., ПССП;J;ОГОІІО
рея; псспдогонорея. 

РSРlJ(lоlшешорlliliа, ае, і., псеП;J;О
ГС~lОфі,lіF1; псеП;:J;ОГС:\lОфШIlIП. 

р ~elI ,І ОПС\l гаБ t 11('11 і а 

I'sfmlo IІСІ'lШl рlн'оМ t iSIlНls Іеlll іп II111S, 

а ... і НОЧІІ 11 пс('пдогер~(афРОДНТIІЗ~I; 
іІ\СIIСІШ й ПССІ3,lОГС р~taф pO;J;IITII3:\I. 

РsешlоllСі.'IШl рllгоді tiSl1l11S пшsс~tllпus~ 
чолові чrrй псевдогер:\!афРОДІІТIІ3l\l; 
~!'уіl-\СІ",ОЙ псевдогер:\шф РОДIIТIІ3М. 

Р~l'\IflоІlПJer'tгорl1іа llшsснІ6ііs, нес
IJраПіl-\НЯ гіпсртрофія :\f'пзів у ді
'[ей; ЛОЁI-\Н<1Н ГІІпеРТРОфlIЯ :\ІЬШЩ 
у детей. 

Рsршlоіпflнеl1zа, ае, f., псевдоін
флюенца ; псеВ;J;опнфлю;)Нца. 

Рsспdоkуёsіs, is, І., несправжня ва
гі тність; .тІОihная бс РС:\Іенность. 

Р~СlнlоlепІШСl1lіа, ае, і., несправа-:НG 
Гії.:юнріп 'н; ЛOll-\IlОе беЛОI\РОlЗие. 

Рsсш}оlоgіа, ас, і., ІІеправда, ппгад
І-т.; ЛОit\Ь, выд:\ш.? 

Рsешl0шсJiа paracstlletica, МНШJе від
'1Уllаннп зайвих І,інціВОІ, і ЇХ 
p~·xiH, здеGіш,шого прп ypaif\elIHЇ 
СОЧСВІІЧНОГО ядра; l\ІНШlОе ощу

ЩСШlе лишних нонечностей и ИХ 
;l,ПШІ-\еШІй, большсй частью Прll 
lІоражеНШІ чечеВІІЧНОГО ядра. 

рsсшlоlllешыlапа,' ае, f., несправжня 
ІІеретиНІШ без ТІ,аншшої будови; 
nОihllая перСПОІІІ ... а без тнаневого 
строения. 

Рs('шlОl1lеШЬГ:1Ішсеus, а, пт, нес-
11 равжн ьопереТlIнчастшl; ЛОЖНО-
ПСРGпонча12.ЬІЙ . _ 

РSl'шlошепіпgіtis, tidis, f., псевдо
"Існінгіт, нссправжнє запалеННR 
І\ІОЗІЮВПХ оболонон; псевдоменин
ПІТ, ложное воспаление l\IОЗГОВЬІХ 

оболочек. 
ГSСtldОlllеllstгпа Но, ollis, І., псевдо

~Іенструація; псевдо::\!енструація. 

РsенdОШісгосерlш1іа, ае, І., псевдо-
мі Ероцефалія; псевдомикроцефа-
ЛIIЯ. 

РS('ПdОlllоtогінs,. а, Шll, псевдомотор
НИй ; ПССПДО!\ЮТОРНЬІЙ. 

РsешlОШУХОlllа регНопаеі, маси оче
рСПШШ, :\ютастаз драглистих ні
ста;::І;СІЮ~(; :\lаССЬІ БРЮШИНЬІ, мета
CT:J.3 СТ,)'ДНСІ3І1ДНЬІХ нпстаденом. ' 

Р. оуагіі, ПССП;І:О:\ІЇКСОl\1а яєчника; 
І1Сев~о:\IІІl-\СО;\Іа ЯІІЧНИl-\а. 

РsсшІОl1сuгаstlнmіа, ае, і., псевдо-
НСПГ:J.стсніп; псеПД9непрастения. 



l'sсшluрп гаІ ysis 

ГsспdОlшгаlуsіs, f., ПССlцопара:1іч; 
псеВf];опа р~лич. 

Рsспdорю'аlуОспs, а, ШН, псеП;J;О-
па раліТI1ЧНIІЇ1; псе13допа раЛlIТI1-
чесний. 
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!>scudoparalJlegia, ае, f., псепдопа ра
плегія, неспраПmвіїl пара:rїч l-\ЇH
цїпон; псевдопа раП:ІеГllН, .1 О it\ І1ЬІ ЇІ 
паралич ЕОllечностеЙ. 

Рsсшlоорlltlшlшорlеgіа, ае, f., псеІЗ;І;О-
офтаЛЬ;\lОплегїя; ПССВ;J;оофта:rь-
моплегия. 

Рsепdорегitопltіs, tI(lis, f., псеп,];о
перитоніт; псспдопеРПТОНIІТ. 

Рsепduрhішоsіs, is, Ї., ІІсеn;l;офі'.lОЗ; 
псеВДОфИl\lОЗ. 

Рsепdоріа = рsешlорsіа, ае, f., 06.\1ан 
зору; об.\lан зрения. . 

РsепduрlаSlllа, а tis, f., новотвір, опух; 
новообразоваНlIе, опухоль. 

Рsепdорtоsіs, is, f., неспраш!>ніїІ птоз; 
ЛОіКНЬІЙ птоз. ' 

РsенdогllеШl1аtisшпs, і, Ш., псевдо
ревмаТlIЗ;\I; псеПДОРС13;\lаТIІЮl. 

Рsепdоs (гр.), неп paBf];III3l!ЇI, неві р
ний; ЛЖИПЬІЙ, ЛОЖНЬІЙ. 

Pseudoscal'latrna еріdеШlса, заразна 
хпороба, схожа на СІ-\арлатину; 

заразительная болезнь, схожал 
со сна рла ТИНОЙ. 

Pseudotaoes, is, f., нсспраВmні спш~ні 
сухоти; ложная СШllшая СУХОТІ,а. 

Рsепdоtасllусагdіа, ае, f., псевдотахі
нардія, несправжнє підсиленнп 
серцебиття; псевдотахш-\а рдия, 

ложное УСIIЛСlше сердцебl1ешlЯ. 
Pscudotetanus, і, т., ПССВ;J;отетанус; 

пссвдотстанус. 

РsеudоtlШПLLtоs (гр.), iIIlIIl:'lra смерть; 
МНJIмая С:\1ерть. 

Рsепdоtгlсhіп osis, is, f., ПССВДОТРlIхі
ноз; псевдотрпхиноз. 

Pseudotuberculosis, is, І., псевдо
туберкульоз; псепдотубернулез. 

РsеudоtпЬегспlоsпs, а, ВІН, псевдо-
ту берну льоз НШ!:; ЛОmllОТУ беРІіУ-
леЗНЬІЙ. 

Рsенdоtuшог, oris, т., І1сспраВmНШ 
опух; ложная опухо:ть. 

Рsепdоуагіulа, ае, f., пссnдоnаріо:rа, 
віТРЛllа піспа; пссnдоваРПО:1а, пет

рянап оспа. 

Psyclli11tcr 

tJsilQIШ.l, 3:tis, П., ЛІІСIІIlа, 1J.1Їш; 
лы�шІа,' плешь. 

PslIos (гр.), пліШI!J3шl; llлсшIшыlі.. 
Psilosis, is, f., 1) П.:1іШlluість, 2) спру, 

хронічна фОР:llа тропічного сто
:'ІlаТIІТУ з ПРОllосаШI; 1) П.:1еШІІ
пость, 2) спру, ХРОlIlІ'ІССІ\аН фор
:'ІІа ТРОШІЧССІ-іОГО стшraтrпа с ПОНО

са:\ш. 

Рsit]чтіsшпs, і, Ш., афонічна ?Ішпа. 
шепіт; афОНllЧССІ-;ая речь, шопот. 

Psittacosis, is, f., заразна хвороба 
папуг і ЛЮ;ЩНІІ (ППСЮЮllія. 
Тllфозна сеПТІЩС:\lїя); за разная бо
ЛСЗНЬ попуг?еп ІІ чеЛОllСf-\а (пнсп
:\IОIlIІЛ, ТІІфозная септпцеМ!1Я). 

Psons, 5tis, Ш. (шusспІus), попере
ІіОБІІЇІ (:-'ІУСН)'Л); lІОЯСШlЧНЬІli (:\lУС-
~ул). ~ 

Psoitis, tidis, f., ЗаІІRЛСННН аСІо 
абсцес веЛІІІ,ОГО попеРСІ,ОIЗОl'О М'Н
за; поспаЛСНІІе НШІ абсцесс БО.1\.,
шой полсничноІ1 І\ІЬІШЦЬІ. 

Psora, ае, f., нороста; чссоп.,а. 
Psoriiisis, is, f., псоріа:з, хроні ЧІІ(' 

захворювання шні ри; псорпаз. 
ХРОНl1чеCJ-ЮС заболепаНllе НОіКИ. 

Р. упlgагіs, ЗВllчаїlШІЇl псоріаз; обьП\
IlSШСІІНЬІЙ псоршз. 

Psortca, огнш, п. рІ. (геmеЙіа), 
ліни проти НОРОСТИ; среДСТН:1 

ПРОТІІП чеСОТЮI. 

Psorosperll1osis cutanea s. C\ltis, рогове 
переРОДЖСІІНЯ епітелію шнірll; ро
говое перерождение ::шитеЛIlЯ ножи. 

Psycl13gogIca, огнш, п. рІ. (nmedia), 
ОіІшплюючі ЛlНIІ ПРОТІІ неПРИТО:\l
ності, МIIIІМОЇ С:\lерті; оншвллю
щне средства против об:\юрона, 
l\IНllМОЙ смерти. 

Рsусlшlgіа, ае, f., «ПСllхічні БО.:Іі» 
неврастенічні та істеричні; «ду
шеПНЬІе болш) неврастеНlIчеСІше и 

ІІстеРllчеснне. 

Рsус]шstllеllіа, ае, f., ПСllхастенія, 
занепа;J; психічної енсргії, прнгні
ченість, наСТl1 рюші ідсТ; ПСl1хасте
ІНІЯ, 'упадо!> ПСИХІІчеСІ,ОЙ 3НСРГШІ, 
наВЯ3ЧlIВЬІе идеи. 

Psyc]le. es, І., душа, дух; душа, дух. 
Psyc]lїater, tri, т., ПСllхіатр, .'lїKap 

ПСllхічнпх ХDороб; ПСllхпатр, прач 
по IIСІІХIlчеСІШl\l БО,1езнл~. 
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Ps'\'CMa ігіа, ас, f., НСІІхіатрін, науна 
• про ПСllхі 'ІІІ і ХRороGи; ПСIlХIІ<1.ТРIІП, 
УЧGние о ДУШGВІІЬІХ болезнпх: 

PsyclIIC:l, ае, (., ПСІІхіІ-іа, ІшутrШlIIС 
ДУХОІше ГІ\JIТТЯ; ПС!IХІІна, ПНУТРСН

шт духопная ГІШ3НЬ. 

Psychlcus, :1, ШП, ІІСllхі'шшl; ПСПХІІ
ЧGСЮIJt. 

Psyclloanaly sis, is, (., П?ІІХО[\ наліз, 
МL'тод ВlIІ3'!СIІНП ІІСІІХІЧНІІХ НРО

цссіп; I1С!lхоана.1I1З, l\lетод изучс
Ш1Я ПСIlХIІ'IССІШХ процессов. 

PsycJlog\:inCS, is, ВlIIlШ-іD.ючшl І3на.слі-
11.01-; афL'I-;ПIIJНОI'О ВПЛИВУ ПСIlХІIШ; 
ВО3111IЮlЮЩИ(J вследствис аффен
'ПII3ІIОГО 13.1ШJIlIIR ПСІІХІІНИ. 

PsycJl!)g!'!li:l, ас, і., ПСІІхогенія; пси
хогеНІІЯ. 

PsycJIf~gtossia, ае, f., ПС1!хоглосія, 
за'.I,аJlIlЯ; ПСІІХОГ.;10ССИН, ;заlша
НI1С. 

Psye!lOlogia, ае, f., ПСllхологія, науна 
ІІ rю Il�)be.1iHI-іУ їІШВllХ істот; ПС!ІХО
л (1/'11 Я , Н.1)ї-;а О повсдеlllШ і-ЮШЬІХ 

существ. 

Рsусllошсt,гі:1, ае, f., ПСІІхомстрія; 
ПСIJХОi\lетрия. 

РsусllJ)шоtогіIIS, а, UШ, ПСІІХОl\IОТОР
ІІІІЙ; ПСIIХО,ЧОТОРНЬ!Й. 

РSУС!lопсuг{)lug:а, ае, С., ПСIJХОIIСВРО
лuгін: ПСИХUН~ВРОЛОГI1Н. 

Рsусlluпешораtllоlоgіа, ае, С., пспхо-
11ев ,.JOпатолuгія; психонев РОIlато
логия. 

РsусllUПСllгбsеs, інш, f. рІ., загальні, 
здсGіJII,ШОГО ФУІНщіОIl<lльні нев
РОЗlJ I3ШlС.lїДОI{ пснхі tІНИХ lllІЛ!І

піп; оБЩIІС, 60Лf,ШJIt '/<.lCTblO фУНН
цllоllалыІІ8e НGПРUЗоl ПСЛJДСТlШС 

ПСІІХІІ'І8СЮІХ ВЛllяншl. 

Psycllopathia, ае, f., ПСIlхопатіп; 
ПСI1ХUСІ:lТИЯ. 

PSYCllop t "llologia, ае, f., психо-
патол .1 ія; ПСІІХОПdТОЛОГІІЯ. 

PsycJlnphyslca., ае, f., ПСl1хофізнна; 
Психuф:.1зина. 

Psycll()physi~us, а, l1Ш, ПСIIХОФЇЗИЧ
НИЙ; психофизиЧеСЮlЙ. 

Psychopl1ysi:)logia, ае, f., ПСИХОфі
зіолuгія; ПСИХОфНЗИОЛОГIIЯ. 

PsychorrllJea, ае, f., ШВlJдна зміна ду
мон; гонна МЬІСлеЙ. 

Ptisal1f\ 

Psye]l'osis, is, f., психоз, ДVІІ1СПШl 
ХІ30роба; ПСІІХОЗ, д.Ушепнап 60-
леЗIІЬ. 

РsусllоtссlШlса, ас, f., l1СІІхотеХІІЇ~~, • 
З<l.стос\,паIIlIП O�-іРСМIІХ СПОСОulВ 

ПСІІХОJ10гі '!IІIIХ дослі,'l,ЖСНЬ пеlЗllOЇ 
ос()БІІ; ПСІІ хотех !І 11 H<l. , І1РШlеНСlше 
ос06ЬІХ сп особuІ3 ПСІІХОЛОПІ'ІСС.ІШХ 
ПССЛGД()В<l.IІI1Й данного Лl1на. 

РS\'сllоtесJ1Il1СПS, а, Шl1, ПСНХОТСХllіч
• ІНІЙ' ПСІIХОТСХНllчеСJШЙ. 

- , • а • 

PsyeJlotl1crapia, ае, f., ПСlІхотераП.lR, 
JJіl{УI1::ШНН ВllЛИІ30М на ІІСИХІКУ 
XI30~POГO; ПСIІХотср::lІІІIЯ, ЛЄ'Юlше 
деІЇСТНlІеJ\! на ІІСНХІІІ,У больного. 

Psychralgia, не; і., ll:lТ()ЛОI"і'ше під
чування холоду ;з 60ле:\! та C'yДIl~ 
1І0РУХОІЗІІМІІ розлаДClШI; пат~логи

ЧССI,ое ощущеНI1С холода с оольІО 

Н сосудодІ31lгатслыllIJ\шш растрой
СТRа~1И. 

PSYCllrolllsї:1, ае, (., холоднс об~ш
наllllП; ХОЛО;.І.1І0С оБМLfmшие. 

РSН!lI';)lllё t гшп, і, П., ПГllJJад ДЛЯ 
• ВlI;J!1(1ЧСШIЯ J30ГI\ОС'lі lіовіТ}lIl; при
бор для 01lfіС:ДСJ1UНIIf1 в.nаНШОСТIІ 
поздvха. 

PsvcJlroi)11,'Tllm, Ї, П., ОХОЛОТl.НІ1і1 зонд 
• длн сечі13llИl,а; ОХЛ3іН;l<lЮЩII іі зинд 
длн ~lО'/l~tIСПУСI\аТСЛІ~IIUI'О Н'<111!lла. 

Psycllflltlle/'apia, ас, f., Jlінуl3UШЩ 
ХОJюЛ,о:-.t; ле',СIlIJС ХОЛОДО~1. 

Рsуuг:н~ішп, і, П., ПlОПЧI,ове RІІСИ
паННА ПрИ і:\шеТIJ го; ГllОilllИ'ШО~ 
пое IЗЬ!СJ,IІI<llll1е 11 ри IНlПСТИГО. 

РtаГПllса, ОI'UПl, п. І.;}. (Г,·Пl,.dіа). 
ліки, що ВИі'.n1lj'3IОТЬ чхаllНЯ; 
сrедства, пы�ьшшо.нl1еe ЧIlХRllье. 

Рt:lI'ПlОS, ї, Пl., ЧХ::lIIНЯ; Чllхаllllе. 
РtСI'паlgіа, ае, f., НСП(JilЛl'ія в'rПl\И; 

Пf1ТОЧllан невралгия. 

РtСІ'уgіuш, ї, П., Н JJllловидна пліllа 
на рогоl3ЇЙ Оболонці; I{РЬІ'nОllндная 
плева на РОГОllОЙ 060лочке. 

PterygoiUeus, :1, lllП, НРИ'т]ОВИДlшІ1; 
иры�овІIд!"ьrй.. . 

Рtеr'уgораlаtіппs, а, t11ll, l-\РIІЛОПlдне
GіНlшJt; НРЬІЛонеБНhIЙ .. 

Ptil08Ї8, і8, {., ІНшадання вій, ЛИНЯН
ня; 8ыl1даннеe рССННЦ, ЛIІШIНI.lе. 

Рtisапа, ае, f., очищений яч~llны� 
ячмінний Вішар; О'ШЩСІШЬІЙ А'І
]\!Е'НЬ, ячмсIIныli отвар. 
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Рt()шаіl1\~Ш~ ї, п., отрута Г\llIЮЧПХ 
ОРП\НlЧlI1ІХ речовин; П;::J; ГШlІОЩIІХ 

ОРГ[},llIlЧССJШХ веществ. 

l't()seodyspepsia, ае, {., JJ:пспепсіп 
;! гаСТРОПТОЗ0М, РОз.ilа;1; JJ:ія.Т1ьності 
шлунна з опущеНШВf їюго; днс
ПСПСІШ С гаСТРОІІТОЗО:'-1, расстроі1-
етно дспте.ТJLНОСТ!І і-КСЛУДІ-Ш с 

'JНущеНllе;\1 его. 

Ptosis, is, f., піДfшсання верхньої 
JIопіrш; отвпсанпе всрхнє>го вена. 

Ptyalagogn~ огпш, n. рІ. (l'сшссlіа), 
еШІІІогінні засоби; слюІІогоІшыIe 
средства. 

Рtуаliпшп, і, n., феР:'-lент С.1]І1Ш; 
фермент СJПОНЬІ. 

Рtуаlisшнs, і, Ш., слинотеча; СЛЮ1l0-
течение. 

Рtуаlосёlе, es, f., Еіста після роз
рнву С.іlШНОЇ П РОТОНlI; ЕlІста 
ПОС.1:!е раз рьша СЛЮШІОГО протока. 

Рtуаlоlitlшs, і, ш., Шl!\'іїнець У BIIBi;::J;-
11 ій протоні СЛИННОЇ залози; І,а
IІIСНЬ в ВЬІВОДНО;\І протоне СЛЮllНОI1 
желеЗЬІ. 

Pfyalorrho<,n, ае, f., ШlД;\1Їрне виді
,ттення С.lИІШ; обllльное ВЬІДеле~llе 
СЛЮНЬІ. 

Ptysis, is~ {., плювання; плеuание. 
РпЬсг, eris = РпЬсs, cris, З:'-Іужні:шіі, 

:3 гіли іі:; воюlужалы1і:,' 3 реЛЬІЙ. 
PHbcrtas, t;it.is, f., змужнілість; ноз

мужалость. 

І). Р":1ССОХ, передчасна, рання 3МРН-

нілість; преждевре!\1енная, ран-

нпя возмужалость. 

РпЬеs, is, f., лобон; лобон. 
РНЬСБСО, Ьні",. еге, змужніТІІ; воз-

А~'ужать. ~ 
.РIlЬіспs, а, пш, лоБНОВІІЙ; лооновыJ •. 
РнЬіntошіа, ае, f., пубіотомія, роз

сінашJП лоБІ\ОВОЇ ністни ; Ilубиото
мия, рассечени:е лобновой НОСТИ. 

РпЬососсуgспs, :1, Н'П, лоБНО!30КУПРlI
І\ОВИ й; лобков окоп чиновыJ •. 

РпЬоvсsісііlis, е, лоБНОВОі\tїХУРОВИЙ; 
. лобноrЮПУЗЬІРНЬІЙ. . 

РudсПtlа, огшп, n. рІ., зовнішні ста
теві частшш; на РУЖНЬІе половы1e 

части. 

fudendalis, е, належний до соромїт-
но j діляшш; п ршшдлежаЩIІ іі 
ораМІІОЙ оБJJaСТИ. 

2!-214. 

РшlеПtlнs, 3, І1Ш, СОРО.\lіТIІШЇ; сра:\І
ноіі:. 

Ршliсitіа, ае, С.) СОРО~IЛIllзість; СТІ,ІД-
ЛШЮСТL. 

РшJог, ol'is, ш., СОрОi\l; CTЬJД. 
Рпеllа, а<', f , ;tіП 1 !llІІа; iJ,еВУІ.ш(а. 
Рн<,г, сгі, ш, Х.'101l'!І1Н; і\lаЛЬЧllН. 
РlIсгіспltнга, а<', f., поліпшення фі-

ЗIIЧІ!ОГО розвнтну дітей; улучше
ние фIl3ІІ'1ССНОГО р'аЗІ3I1ТIІЯ детей. 

P!lerilis, е, ДІІТЯЧИЙ; ·деТСІШЙ. 
РНl'гіliSШl1S, Ї, т., з6ерсrr,ення влаСТIІ

востеl1 середнього J];IIТП'10ГО гіку 
(7-15 роніrз) в cTapUlOill'y віці; 
сохранеНІІе СВОЙСТВ среднего дет
СІЮГО B03IjaCTa (7-15 лет) в стар
ШО~1 возрасте. 

Рп('r'il1tаs, tatis, f., 1) ;J.llТIIНCTBO, 
2) ста рече недоумство; 1) дет-
сшо, 2) стаР'1еСІ\ое слабоу:,-ше. 

РП~l·itіа, ае, f , ОТРО'lшї ві! .. ; отроче
СЕН Й возраст. 

PHeI'p~Г:1, ае, f., породі.'l<lЯ; родиль
ІІ1ща. 

Рпсгрег<Піs, е, піСЛПРОДОВlJIЇ, РОДIIЛ~-
НІІЙ; послеРОДОВО(І, РОДIIЛЬВЬШ. 

Рпегрегіпш, і, n., піСЛПРОДОВIІЙ пе
ріод; послеРОДОВОI~1 период. 

Рugіllпs, .ї, Ш., щіпка, щіпочка, 
пучка; щепоть, щепотна. 

Рllgппs, і, Ш.;' нулак; нулак. 
Рlllсllгitпdо, inis~, f., І,раса, врода; 
. HpacQTa. ._ 
Рпlех, і cis, т., блоха; блоха. 
Рпllпs, і, т., нурча, ~Іаля, ДІІТІІна; 

цыпенок,' деТl'IІЬІШ. 

ГнІто, onis, f., леге'ня; легкое. 
Рпlшопіllis, е, легеневий; леГОЧНЬІЙ. 
Рнlшопосагdі,llis, леГСIlСilосерцевий; 

легочносердечныl.. . 
РпІшоtог, oris, ш." п рШШД. для авто

маТIІЧНОГО штучного Дllхання ;ПРІІ

бор ДШІ aBTO]l.I:1 ТІІческого lIСКУС

ственного ды�анІІя •. 
Plllp:l, ае, f, м 'януш, Юlсіль; J\1Я

КОТЬ, нисель. 

Pulpltis, tl(1is, f., запалення зуБІ-ЮГО 
1\1 'ю;:уша; воспалеНIІЄ зубвой мя
НОТИ. 

РпІроsпs, :1, шп, М 'ЯСIlСТИЙ, ВОЛОН
IIlIСТIІ й; І'ІIпснсты�і,' DОЛОІШllСТЬІЙ. 

РнlS:1ПS, nntis, п)'.пЬСУЮЧIІІЇ; ПУЛЬСИ
РУЮЩИl1. 
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Pulsatio, onis, І., пульсаціп, БІІТТЯ 
пульсу; пу.'1ьсаЦІІЯ, БІІенне пуль
са. 

РuІsаtогіпs, а, П111, пульсаторншї; 
пульсаТОрНЬІЙ. 

Pulso, аге, штовхати, БИТІІ, удаРПТІІ, 
пульсувати; ТОЛІ,ать, БІІТЬ, уда

рпть, ПУЛЬСІІровать. 

Рпlsпs, пs, т., пульс; пульс. 
Р. аесlпаlis, -рівноміРНIІЙ пульс; 

равномерныlй пульс. 
Р. altel'nans, пеРG~lінниt1 пульс; пе

реl\1епныJ,, чередующшІся пульс. 
Р. аltпs, ВІІСОІШЙ пульс; ВЬІСОЮIlUІ 

пульс. _ 
Р. агllуtlш1ЇСUS, арнпtiчний пульс; 

а РНТl\J!ІЧНШЇ пульс. 
Р. Ьіgешіппs, ПУЛЬС групами в два 

уда ри; пу льс группа~IИ в два 

удар.? 

Р. СПІJгіспs s. CnlJl'lzans, llаДДІІI\РО
ТlJЧІШІЇ, подіБНlIЙ до «СТРl1бна 
1\0311», пульс: невеЛIlЮIЙ підйом, 
потім ВСЛШШЙ СТРIlбон; сверх
ДИНРОТІІчеСНIІІЇ, в Вllде «прыIннаa 
1\о3ЬІ» пульс: небольшой под'Ьем 
и затем БОЛЬШОIUІ сначон. 

Р. сеlег, ШШЩІШII, підсшшуючніі:, пі
ДЇі1;\lаючиІЇ пульс; скоры1,. ПО::!;
снаюшающиit, ПРllподьrмаЮЩIlЙ 
пульс. 

Р. coturnIcans, пульс, подібнпй РИТ
.мом до нрину псрепела; пульс, 

похоіНИЙ ПО РИТ~lУ на крин пере
пела. 

Р. deficiens, пульс, ЩО ПРИПІІНЯЄТЬ
ся; П ренращающи.,!lся пульс. 

Р." dісгоtпs s. dicroticHs, ДІШР.ОТИЧ
ний, двічі вдаРЯЮЧllЙ пульс; ди
НРОТllчеСНIІЙ, ДJ3(J.ШДЬІ удаРЯЮЩIIЙ 
пульс. 

Р. diffcrens, пульс різппй на обох 
артеріях; пульс раЗЛІ1ЧIIЬПЇ на 
обеих а ртериях. 

Р. dнгпs, твердий, напружений пульс; 
тпердыl,. наПРЯіНеНН_ЬІЙ пульс. 

Р. \filiformis s. insensibilis, НlІТноп~ 
дібншї, невіДЧУТIІШЇ пульс; ните
RІЩНЬІЙ, неощутю1ый пульс. 

Р. freq пе ns, части й пульс; чаСТЬІЙ 
пульс. . 

Р. іпаеqпаІіs·, неріпномірний пульс; 
нерJвномерны�й пульс .... 
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Р. іпsрігаtіОIlС іпt,егшittепs, персміж
ниІЇ у зв 'П3І,У 3 Дllхальними ФУНН
ціЮ/ІІ пульс; пеРЮlежающшlся в 
СВЯ3И с дыlательньшнH ФУНКЦlIЯ1ІІП 
пульс._ 

Р. іггеgпl<іl'іs, непраВlIЛЬНJlЙ 'пульс; 
неп равJlльныl1 пульс. 

Р. ll1пgп ПS, пульс 3 веЛІІНОЮ пу льсо
вою хвилєю; пульс с БОJІЬШОЙ 
пульсовой волноЙ. 

Р. ll1011is, 1\1 'яюнІ пульс; 1\1ЯГНИЙ 
пульс. 

Р. рагаdохпs, параДОІ{сальншї пульс; 
паrадоЕсальны�й пульс. 

Р. гагпs, ріДШІЙ пульс; реДНlIЙ пульс. 
Р. reguliiris, ріПНО1\lірний ПJЛЬС; 

рапномерны�ї пульс. 

Р. respiratorius s. rcspira tionc іпtег
шittепs, дихальна аРНТ!lІія; ДЬІ
хатс'лыаяя аРИТ1\ШЯ. 

Р. Г]lуtlНllіспs, РllпtїЧНlIIЇ пульс; рит
lшІчныlй пvльс. 

Р. tепsпs, наПРУіНеНІІЙ пульс; на
п ряже~Iныlї пульс. 

Р. trigeminus, пульс група1\Ш в три 
уда ри; пульс группамп в три 

удара. 

Р. vactJHS, пустий пульс; пусто1Ї 
пульс. 

Рпlуегіsаtіо, onis, і., перетворення 
на порошон, в ПИЛ, розпоро

шешш; пре.вращение в ПОРОШОН, 
в ПЬІЛЬ, раСПЬІЛение. 

Риlуего, аге, перетворювати на по
рршон; превращать в ПОрОШОН. 

Риlуіпаг, aris, п., подушка; подушка. 
Рпlvіs, сгіБ, т., пил, порошон; 

пь~ль, порошок. 

1). a(lspersorius, ПРllсипна; ПРИСЬІПна. 
Р. еfrспсsсепs, ШИПУЧИЙ порошон; 

шипучий порошон. 
Р. grossllS, нрупний порошок; нруп

НЬІІЇ порошон. 
Р. gгоssusспlus, не З0всім дрібний 

порошон; не совсем меЛЮll1 по
рошон. 

Р. Lіqпігitіае composltus s. риlуів 
pccto6Їlis, снлаДНllіі лакричний 
порошон або груд:rшй ПОРОШОН; 
сложвыlІ лаl\рпчIlыlї порошон или 
грудной порошон. 

Р. Нllсі, порошон ревеню; порошок 
ревеня. 
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Р. sllbtIlis, дрі6НIlЙ порошон; ;\lСЛІШЙ 
110РОШОli· 

Р. sпЬtіlissіпшs, наі1дрібніший по-
РОШQ..І\; l\lельчаlїШIlЙ порошок. 

Рптсх, icis, т., ПС:Vl3а; пе;\lза. 
Рtшсtаt t1S, а, ПП1, ТОЧЕОВІІіі; точсчныJ •. 
РПl1сtіо, опіs, f., пующія, пронол; 

пующия, пронол. 

РПJlсtшп, і, П., пуннт. точна; пункт, 
точка. . 

Р. (lоlог ОSllШ, болюча. точка; болеван 
точк;),. 

Р. РГОХlПШШ, найближча точка; БЛIІ
шайшая точкq. 

Р. гсmоtшn, дальня точна; дальняя 
трчка. 

Plll1ctllra, ас, f., пронол. унол; 
прободенне, УІ-\ОЛ. 

РПl1сtllS, а, l1т, НОЛОТІlі"І; ІЮЛОТЬІl1. 
Pl1ngcns, cntis, НОЛЮЧНЇІ; НОЛЮЧІІЙ. 
Рtшg'О, pllpugi, Рl1псtllШ, рппgсгс, 

жалити. НОЛОТІІ; жалить. нолоть. 

Pl1nlca, ае, f .• гранат; гранат. 
РllпіССllS, а, ПШ, ясночервоний; 

ПУНЦОВЬ1Й. 
РllріlІа, ае, f.. зіниця; зрачок. 
РuріШігіs, е, зіШІЧIШЙ; зрачновыI1.. 
Pupilloscopia, ае, f.. пупілоснопін; 

пупиллоснопия. 

Рuгgапs, ап tis, ОЧllснаіі, п рОlIОСНИ ЇІ; 
очlІстптельны1 іі. п РОНОСНЬІЙ. 

Рпгg:.lIltiа, інш,. п. рІ. (гcmedia), 
сильні проносні засоби; сильнwе 
слабительныIe средства. 

Рпгgаtіо, onis, f .• ОЧІІЩЄННЯ; очище-
ние. _ 

РUГ<J'аt1vпs, а, шп s. LaxativHS, а, 
~ -
ШП, s. Саtlшгtісus, а, шп, про-
носний; слабнтеЛЬНЬІЙ. _ 

PнrgatIva, Laxatlva, Саtlшгttса, 
огшп, п. рІ., проносне; слабптель-
ное. 

Purgo, аге, ЧИСТИТИ,' ОЧІІщати, про
НОСІІТИ ; чистить, очищать. про

слаблять. 
Pllfificatio, onis, і., очищення; очи-

щение. 

Рllгifогшіs, с, ГНОЄВІІДШІі1; ГНОСВІІДНЬІЙ. 
Pllfltas, tatis, f., Чllстота; ЧІІстота. 
Рпгрuга, ае, f., рожева Биснпна, 

малсньні підшнірні нрововиливп; 
розовая сwпь, маленьние под

НОЖНЬІе НРОБОИЗЛIJЯНИЯ. 

Pyelltїs 

Р. Ішсшоггllаglса, РО;+;СВІІІІ [!І1СIlП Прll 
ГЄI\10рагіЧНО;\lУ діатеаі; рОЗ0вая 
СJ.шь пр!.! ге~IОРАГІIЧ('СІЮЧ ДІJ(\тезе. 

Р. гІІсиll1аtїса. реВ:lI3ТІІЧIlі СІІJlЛlШ; 
реЮlаТИЧССЮІС НРОНОПОДТСНІІ. 

РиргиГСtlБ, 3.' ПШ, ПУРIІУРНllі\ багря-
ШІЇІ; ПУРПУРllЬІl1.· баГРЯНЬІЙ. 

Рurulепtпs, 3, пт, гнїїІІшіі ;ГНОЇIJ-{ЬІ1Ї. 
Рпгпs, З, ПШ, ЧПСТІІЇІ; ЧІІСТЬІJUІ. 
PllS, ршіs, П., гній; гноЙ. 
Рпstпlа, ае, f., ПУСТУЛ(), ГІJllІІшJ1 

прп.!.ц; ІІустула, ГllOlIIIbIJUI ПРЬІЩ. 
Р. mаlі~шt, СПбір,а; спБПРСІ'іая язва. 
Р. уагіоlае, віспина; ОСПІша. 
Рl1stulоsпs, 3, ПШ, ПУСТУЛЬО3НІІЙ; 

пустуле_ЗПЬІЙ. 
Р\]t~шеп, inis, П., ЛУШПIJна, шніро'r-

на; шелуха, НОilшца. 

Рпtсus, і, т., l\ОЛОДЯЗЬ; І-\ОЛОДЄЦ. 
PlItr~factio, ollis, [ .• ГlIІІТТП; гниенпс. 
Рпtrсsсснs, CHtis, ГІШЮЧІІіі; ГІІШОЩПЙ. 
Рнtгсsсспtlа, ае, (., гrшття; гш:еIlПС. 
Р. оуагіі, гнпття ЯС'llllша; ГШIСlше 

яичнина. 

Putr~scin, путресцин; путреСЦIІН. 
РпtГїdпs, а, lІШ, Гlшлш1; ГНШlОЙ. 
Руасmіз, ае, і ' піємія; ПІІЄl\ШЯ. 
Рузррепdіх, (licis, f., ГlIійlШЇІ апеНДII-

цит; гноііНЬІЙ аппенДицит. 
Pyartllfosis, is, f., піартроз, гніііне 

запалення суглоба; пиартроз, 
гнойпое воспаление сустава. 

pycnIcus, з, ПШ, піннічний; ПИННII
чесний. 

PYCllOS (гр.), густой, чаСТI1і1; густой. 
чаСТЬІЙ. 

Pycllocardia, ае, {., пі;J.СІІлсне серце
биття; усиленное серцебиение. 

Pycnolepsia .• ае, f., піннолепсія, КО
РОТl\очаспі часті судорожні на
паДll у дітей-невропатів; ппюю
лспсия, чаСТЬІе HpaTHoBpel\leHHыe 

СУДОРОЖIlьrе ПРИСТУПЬІ у детеі1-
нсвропатов. 

Pycnoscopia, ае, [., дослідження за 
допомогою рентгеніпсьного про
міння; исследование при помощи 
рентгеновснпх лучеі1. 

Pycl1QsiS, is, f., згущення, СТJЗердіння; 
с!:ущен~є, отверденпе. 

Pyelitis, tldis, (., післіт, запалення 
нирновпх ~шсон; ПІlеЛIlТ, воспа

ленне llочечIIы1x лоханои. 
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Pyclocystltis, t1dis, f., піС.тJОЦІІСТIІТ, 
::заlIапеннн НІІРЮ)UОЇ !Ш!СКІІ і сечо
вого illїхуга; П/ІСЛОІ~ІІСТІІТ, воспа
.1Сlше ПО'ІСЧІЮЙ лохаllНІІ 11 r.lОче-

. вого ПУ3ЬІГЯ. 

Pyclocctasia. ае, Г., НЇСЛОJl\та::зія, роз
ШIlРЄННЯ I!ЩЖОDl1Х IІI11СОН; пиело

JlпаЗIIЯ, рёlСШlIрение ПО'lЄЧНЬІХ 

,10хаНОІі. 

РуеlugГПlllІіа, ае, [., ПіСJІОграфія~. 
. рєнтгені І3СЬІ\1І11 зніl\ІОІ\ НІІ РІ{О ВО І 

;\\IlСІШ піс:ш наПОEJllешНJ її неп ро
JШЮЮЮ ДЛЯ ПРО~1еllіl3 рідшюю; 
IlIІСЛОГ!- с1, fJIIЯ, РЄlІтгеНО~СІ\ІІЙ СІШ
!\ІОН почеЧllОЙ JlохаНИІ1 после на

ПО.l псшrл: ее НСП РОllицаЄі\Іоі:'1 для 
JIучсіі {~ПДІ\О~ТЬЮ. 

Pyc!ull('p11l'itis, titlis, С., віслонсфРІІТ, 
;::апа.:ІСІШЯ ІІІІрОН та НІІРКОВИХ 

~IIICOI-\; ПНСПОНЄфРIІТ, lJоспаJI8ние 
ПОЧЄІ{ 11 ПОЧСЧlIЬІХ лоханок. 

РусІОllс1l11го~гпр]lїа, ае, {., ПЇf:ЛОНС
фрографіп; ПllеЛОllсфрографІ1Я. 

РуеlОПl'рі1гоsіs, is, f., ПЇtmонефроз; 
ПIlелонєфроз. 

Pyelot()lllia~ :1е, f., пїслотомія, розріз 
НІІРКОВОЇ МlІСІШ; ПIlСЛОТОIlIИЯ, lJac
СС'lЄШІЄ почсчной лоханки. 

Pyclll(.>sis, is, f., гнїі111а блювота; 
ГIІОІЇная рвота. 

Руёsіs, is, f.,нагносння; пагноепие. 
Py~e, es, f., сідНІЩЯ; ЯГОДl1ца. 
Ру::;,шпеus, ї, т., нарлИl{; ЮЧIЛlШ. 
Руgшспtнш, ї, П., баРIJІІа ре'ЮІЗlІІfa, 

баРГШІІІ\; l\расящес ПСЩССТПО, нра
СІІ'ГСЛЬ. 

Pygl'pLigUS, і, т., ПОДІЗіЙllа пирод
'n1IL~ЇСТЬ: оБIlдuі особині1 зро<Цснї 
Т:1ЗОІ3ІІ!\Ш діЛЯlІка~IИ ІЇ повернуті 
одна до одноІ спинами; двойное 
уродстпо: обе особи ср3..Ц.3НЬІ 
таЗОВЬІ:\Н! оО.1астя,ш 11 повернуть[ 
друг н ;І,ругу СПIlнами. 

Руlе. es, .f., I30pQTa; ворота. 
P>'ll!l':ll~bitis, ti(lis, f., l1ілсфлебіт, 

3LilJdЛtШIlЯ ворїтноІ ВСНИ; ШIJIЄ
ф.1l~(jII'Г, ІЗос Ш1.ЛСlIІІЄ ІЗ оротноі1 ІЗСНhІ. 

Pylctllf,Нllb sis, is, f.. пілеТРО~t60З, 
. 3<1J\)'IlО[Жd ІЮflїТНОЇ DСIlИ; ПИJlе
. ТI'()мGоз З:1Н.Уllоrна поротноіі ІЗеНЬІ. 

РУl\lге('tошїа, :1С, f .. , піJIорентоr.riя, 
ІЗIІ;Ш.1СIШЯ П9гютарл ~ lllIЛОРСН

Гn'1I1П. пы�сзьшаllисc ПРllпратшша . 

РуlогІспs, П~ ШП, пі,'10РІІЧIlІІІЇ, нален.
І1ІІіі: до lJоротарн; ПІI:10рІІЧССШIЙ, 

ОТl.!ОСНЩI!..ЇIСЯ l~ ПРНІЗраl'ШШУ. 
Pylorit.is, ti(!is, f., піЛОРIІТ, запа

nЄШIП воrотаря; шшорит, ЕОСШІ.

JІСІше ПРНІЗратшша. 

Р. HlccrOS:1, спаЮlа порота ря П РІ! 
його J3ираЗНОВО,IУ запаленні; 
спаз'l прнвраТНІша п рIl его юз

IJЄІШО:lt поспа.;lЄІПIIf. 

Pylol'oplastI са, ас, f., llїлороплаСТI1-
І\а, ПJшстш"J. воротаря; П/ІЛоро

ПШ1Сl'ІІна, ШІаСТ!ІІ,а щшвратшша. 

Pyloroscop;a, :1е, f., піЛОРОСI\ОПія, 
ПРОСIJЇ<IУІЗаІШЛ lJоротаря; пило
росноПіІЛ, ПРОСВСЧІІІзанпє ПРП

llpaTlIlIKa. 
РуlогоsраsшtlS, ї, Ш., пі,'10роспазма, 

спаЗ~Ja поротарн; П!ІЛОРОСII:1ЗМ, 

спаЗ~І ПРШJратшша. 

Pylorostcl1 osis, is, f., 11 іЛОРОСТСІІОЗ, 
ЗІЗУ(l,СВШІ воротаря Ш:ІУlll\а; ШІЛО

роетєноз, С'ужешю І1 рlIllраТl!ина 

i-l~елудка. 

Руl~l'оstошіз, ае, f, IJілоросl'О'ЙЛ, 
нан.тrаД<lІІІШ ШТУ'lllоІ фістул І на 
воротар; ПІ1ЛОрОСТОШШ, валоте

ІШС ИСНУССТЛСНIlОГО СВlIща на 

п ривраТНIІК. 

Pyl0fHS, і, т, пілорус, воротар 
шлунка; Шl.'Іорус, IIрllEрат.шш 

жєлудка. 

руоыlппоггlloса,' ае, f , ІІЇОбпснорел, 
ГІІЇlЇІІа СЛIlЗ0тсча; Пllо6леНlIорел, 
ГIІОІЇное СЛlIзстечеВlIе. 

Руосеlс, cs, f., піоцєлс, гнїїше за
llаJІСIlНЯ оболошш ЯСЧІ-\а; пиоце-' 
ле, ГIlоїшое воспаnСНІІС оБОЛОЧІШ 
ШJчна. 

Руоссрlйіlus, . ї, т., Сl\УП'lЄННЯ гною 
В !\1О3І\ОВIlХ ШJlуночнах; СI\оПЛЄНИС 

ГJIОЯ в !\lозгоІзы�x il\єлудочках; 

Руосоlросёlе, es, f., піонольпоцеЛG, 
гні і1на піхпопа ГРllжа; П IІОІ\оЛЬПО
цєле, гноі1l1ап впагаЛIІЩН<1.Я грыа •. 

PYOColpos, і, т., снупчення гною 
у lJагїнї ІІрIl її атрсзїІ; СІ\ОПЛЄШІе 
гноя ВО П..'ІагаЛIlЩС ПрIl его aTpe~ 
зии. 

Р)"осtаПІПШl1, ї, П., пїоr.;танін; ПИОН
таинн. 

Руосуапенs, 3., НЮ, СllНьогніїіІШЙ; 
СlшегноііllЬІfi. 
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PYOCYHllC\1S, і, Ш., Сllllьогніїша па
ЛI\ЧI\а; СIШСl'1І01Їная lІаЛО'Il\а. 

Pyouerll1atosis, is, і., IlіОДСР:\І(\ТОЗ; 
ПllОДСР~lатоз. 

РУОtIСГШltіs, t1llis, f., піО;l;ср~Ii1', ПІШ
ІІС ~апа:lеl!ШI ШI,і рІІ; ІlIIодеР:\ІІIТ, 
ГІІОІШОС DоспаZIеНIІС ЕОіЮI. 

Pyode~, is, г}[о(;по~іБНllti; ГНОСПО;l;об
ньш. 

Pyog'i:!~lCS, is, піОГСШШIVr, СПРІІЧШІНІО
ЧІШ IlапlOСННН; п 1І0ГСІШЬІЙ, ВЬІЗЬІ

ВаІОЩI1ЇІ 1ІаГ110еНllе. 
Py<>gcJlcsis, is-, f., піОГСІІез, )'Т130рСIІШІ 

гною; пногснез, образоваНIlС гноя. 
Руошсtl'а, ас, f., гній у ~IaTцi; Гllоіі 

в l\taTHC,. 

Руошсtl'Іtіs, tl(!is, f., lJіо:'lЮТ}ШТ, гнііі
НС ?~НІаZIСШШ ?llilТІШ; ПIlО~lеТрllТ, 

l'llОIШОС воснаЛОШІЄ ча1'ШI. 

Руо, ol1is. f., гні(І; гноН. 
РУОI1(\.l~lіl'l tis, tItlis, f., llїонефРIIТ, 

ГШ!llIС ;JuпалсшlН ШІрОI,; Ішоне

фРIІТ, ГІІОІ1110С воспаЛСНІІе ПО'JСН. 
Pyoneplll'osis; is, f., llіонефроз, роз

Ш.lI реннн ~ШР."ОВІІХ ?lIІІС01\ З перс

~IШ\lIОЮ Пlурн;ю; ПІІОJlСфРО3, рас
ширсние ПО'!СЧІ!ЬІХ лохаllОI" с пе

PC;\lei�-\а}ощеііс.!:l 1l1IyplleIЇ. 
Pyooopv11OI' itis, tiMs, f., піооофорит, 

ГНliШС заJlаЛОІІIІЯ НЄЧlIlnШ; fШОО

офОРIІТ, гноіІное І30СП<1ЛСНІІе ЯІРІ
нпна. 

Руореl'ісш'u І tis, tI flis, f., пїопсрrша р
ДIIТ, гнНіне запалення ОССРДЯ; 
ШІОперш..;ардпт, ГlIOHHOC ilОСllале
ВІІе ссрдечной: cp,aНl. 

Руорсгісаг(liпm, і, n , ГІІНІ в осерді; 
гноіl D С_СРДСЧН_ОЇІ СУЮ{С. 

Pyopel'Їll('lIatitis, titlis, f., ІІіоперlIге~ 
llаТІІТ; ПJIопсрпгспатит. 

Гуорlltlшlшіа, ае, f., пїофтаЛЬ~lія, 
IOlГIIOCIIНH ОЕа; ПlIоФтаJІЬ.\ШП, наг
военне ГЛ:lза. 

l'уорI1tll~lшнs, і, Ш., ГНШНС запаЛСІІНН 
ОЧІІОГО яблука; гноііІІОС воспалс
нпс Г.lазного яблона. 

РУ()Рllепшоіlрl~tіs, tIdis, {., exiHOI-\О-
1\0І3а І.;іста З ГНІІЛЬШІ;\І нагносн-· 

llЮI ї Нlці.1СIІІIН.\І газу; 3ХIШОI-\ОН

нован Ішста С ГШІЛОСТІІЬШ нагноє

llие:'ll ІІ вьцелеНlIе~1 газа. 

РУОРПСШllор('гісагtliнm, і, п., СІ,},ІІ
ченнн ГНОЮ та повітря в осерді; 

СІЮШ1СІІІІС ПЮН 11 lю:ц,)'ха ІЗ 

ссрдечної} сую-\е. 

РУОРllСtJШОl}СГЇ11ераtltіs, tItlis, і., 
О~УШ<~ВDlIIlіі ПL'fJlІтоніт у і~ЇЛНН
ЦІ I1СЧlНІШ; ОСУ:"lII,ОDJ.IШЬІЙ ІІеРІІ
ТОШІТ ІЗ облаСТIІ П€ЧСНП. 

l'уо!>неншоtJlогах, ЇЇ('is, т., ПЇОlІllL'В
~1O'ГopaEC, СНУП'ІЄ'ІІІІП ГНОЮ 11 по
І3їтрп І3 грУДllїіі ПОРОil\НlIні; 11110-
пнеЮІОторанс, сr;ОШ1СІше пІОн II 

ІЗоздуха в ГРУДНОїІ ІІ0ЛОСТIІ. 
Р. su1Jрlll'С11 '] спs, пїддіафраПlаЛЬІІІlіі 

гнош,; поддllафраг:'>IJ.лыlIїІI гвоіі
НІШ, 

Pyopt, У sis, is, f., lliollTlI3, ВШіGIlI.-1І0-
13аннп ГІІОЮ; ПІІОI1'ГІІ3, вы\3ш:IІІ-

ванне ГНОП, 

Pyopyelectasis, IS, f., РОЗТЯГНЄІІІІП 
IlІІрНОПОЇ ~ІНСІШ гніііноІО рідиною; 
растнжсшю ПО'ІеЧlIоіі .тroxalll;1I 

ПIOЇІIIОIЇ JIШД1\ОСТЬЮ. 

Руо'lтllOса, a~, f., піорсп, ГНОСТL"Іі1; 
ПJJОРСП, 1'1l0СТС1JСШlе. 

Р. alycoliїl"is, xpolli'JIIc Гllійне :]<111<1-
,'Існин оністя та пссн; ХlЮШIЧССI;ОС 
Гliоїшое І30спа'::ІСНlIС ва;('КОСТIIlЩЬІ 

11 десен. 

РУОБаlріIlХ, lllgis, f., піоса.lьпіш;с, 
гній у ФаЛ.'lопїііОIJІІХ трубах; 
шІос3лы1ІІІІ,с,' Г1l0іі ІЗ ФаШІОJlJ1С
ПЬІХ трубах, 

Р. f.ubcrculosa. ыlt('г;їlis,' ГНІ ІШС 
дпобіЧIІС тубеРЕУЛЬОЗllС запа:ІСIІНЯ 
Ф<1JJЛОП ЇlЇОІ3ИХ ТРУСі; гноіІlIОС n:ny
СТОРОlІвєе тубсрхулсзное BOClla.iG

ние ФаЛЛOlшеВЬ1Х труб. 
PyosiS, is, f., піоз, Н<1ГНОСІШП; 1lII()3, 

Шl.гноение .. 
PyosplcllI tis, tI dis, f., l1іОСП;Jені т, 

ГНОЯН сслсзіlllШ; І1ИОСII.'1('ШIТ, 
ГНОlїнин сслсзсшш. 

Pyotllol"ax, acis, Ш., l1іоторанс, І'llііі 
у ГРУДНЇІЇ 110}JOіІ\шші; Ішотораl;С, 
ГНО!Ї в ГРУДНОЇІ полостн, 

Руг, l>yros, ш. (гр.), погонь, ГІ\ар; 
OrOHh, жар, 

Ругашіdі1lis, е, піра:\lі;l;а.1ыllїі;; ппра
ШІД<lЛЬНЬІЙ. 

РУІ'ашіdОI1UШ, і, П., піР<1міДОНj пп
рамидон, 

Pyrallljs, ашІt1іs, f., піlI3:\lі;l;а; пира
:\шда, 
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Рр·('t1спs, п, ПШ, гаРНЧl\ОВІІ(I; ЛIlХО
радочньвІ. 

Pyretotllcrnpin, пс, f" ,1) .ТJінування 
гаРЯЧІ;ІІ, 2) ЛЇЕувапня гарячною, 
вапр. прогреСІІВІІОГО паралічу иа
.'lлріс:ю; 1) лсчение ЛІІхораДЮl , 

2) леченпе ЛІІхораДной , папр. 
прогресс ІШНОГО пагаЛІІча маля

РІІСЙ. 
Ругехіа, ае, f., гаРЛЧІ,ОВIlіі стан; 

':;'!lІ:хора,J;ОЧІІое состояние. 

Руг,:нlїПШП, і, П., lІірОДІ1Н; ,ПІІРОДІ1Н. 
Р)тоg'н1lоlпш, і, п. s. Асіdпш руго

gnll ї ('11111, S. ТгіохуЬспzоl, піро
галол; ПIlрога.ТJЛОЛ. 

Pyrogrnes, is, пірогенншl, СПРIIЧІ1не
Ішіі гаРЛЧІ,ОЮ; пирогеННЬІЙ, ВЬІ-
3В3.НПЬІЇІ ,тшхорадноЙ. 

Pyrog ппs, а, ПШ, СПРІІЧІІНЯЮЧПЙ 
га РЛЧ!;У; выlьшающІІїІ[ ЛІІхораДну. 

Руr'Оlшшіа, ае, f., піРОl\taнія, ПРІІ
страсть до підпалюваНІІЛ (псп
хічна хвороба); ІшромаНIІЯ, 
страсть 1\ І10ДЖ!!І'ательству (ДУ
шсвная 60.'І('ЗНЬ.) 

Qшнlгаl1g1llіігіs~ е, ЧОТИРІШУТНІІіі; 
чаТЬІ реХУГОЛЬНЬІЙ. 

Qшнl['апs, alltis, т., чверть, четверта 
Ч[\СТlша; чеТІ3ерть, чеТІ3ертая часть. 

(!.шнlгil'tus, [1, Шl1, Епtlдратнпй, чоти
}JІІЕ,)'ТІШЇІ; ЕвадраТIІЬІЇІ, четы1ех-
угольныІ •. 

Quat1I'leeps, ['ісі рІ tis, ЧОТІІ РІ1ГОЛОВИЇІ; 
чоты1 pt'xr лавыl •. 

Qtшdгіl'lшіS, е, ЧОТІІРllрічнпй; чеТЬІ
ре~ЛСТНIlЙ. 

Чшнlгі!;,а, ае, f., ггудна пов 'ЯЗІ,а; 
rpY,J;Ha'.! ПОШ13на. 

QuшJтіgСlllїВПS, а, Пll1, ЧОТИРlIпарний; 
чаТЬ1 ре~l1а рНЬІЙ. 

(~шнlгіg(,lllіllі, огнш, четвернята; чет
верШІ. 

(1паdгilаtr-гпs, а, Шll, ЧОТІІРl1бі tlНИЙ; 
чеТЬІ реХСТОРОІІНIIЙ. . 

ЧнаdгіШСllsіs, с, ЧОТЩШl\lіСЯЧНIlЙ; 
чеТЬІ !)()х\!сС'Я 'І НЬІІ1. 

(!tl:1dГПlllill1l1S~ а. ШН, ЧОТІІРИРУЮІЇІ; 
четверорршЙ. 

Q 

Quasi 

ГУГОІ)llоЬіа, ае, f., паТО.ТJогі'1l1а боязнь 
вогню, сіРНІшів, пороху; патоло
ГJ['!()Сl\~1Я GОЛЗІІЬ ОГНЯ, СПІlчеІ" 

пороха. 

r~'roplaSll1a, а tis, П., пі ропла Зl\lа ; 
п 11 роплаЗl\1а. 

PY('oplasll1osis, іБ, f., піроп.ТJа3l\!О3; 
ПІlроплазмоз. 

Pyrosis, is, f., печіл, згага; ,Еженис, 
l1зжога. 

РугоЙса, огнlН, П. рІ. (гemedia), іДЕі 
засоБІІ; еДІше средства. 

РугutОХІIlШП, і, П., піРОТОІ,СІШ; ПИРО
ТОl{С~Ш. 

РугохуІ1l1Шll, і, П., ПЇJЮІ,СІІліН, ГРІ!
l\Iуча вата; ПІІРОКСIIJШН, греl\!учаfI 

вата. 

РупlСп's, cris, П., наГIlОr.ння на паль
ЦЛХ НОГІІ; lIаГІІОСllllС ІІа пальцах 

ноги. 

Pyнria, ае, f., піурія, 
гною 3 сечею; ЛІ1УрllЯ, 

ГНОЯ С 1\10ЧОЙ. 
Pyxis, Jdis, (, баНl,а, 

банна, жестлнна. 

виділення 
ВЬІДеленне 

;'Ш)РСТННІ,(l ; 

Qшнl(uрсs, гп!>с{lis, ЧОТИРИНОГИЙ; 
четве роногий. 

Q1Iaestio, опіs, f., ,J;ОПІ1Т, питання, 
ДОС,'lіджуваllНЯ; допрос, вопрос, 
IІсследсвание. 

Quall tas, t~tis, f., яність, D~1jaCTI!
вість; начество, своі1ство. 

Qllall1 (adveгb.), ЛН, ніж; нан, чем, 
вежели. 

Qпапt1tаs, tatis, f., l,i:JbHiCTh; І\ОЛІІ
чество. 

Qпаl1titаtlvtlS, а, tlll1, І,ільніСІШЙ; 
НОЛllчсствеННЬІІЇ. 

Qшшtuш satis, сні.'ІЬІШ завгодно; 
сІ\олыlо угодно. 

Q пагtа pars, чверть; четверть. 
Qпагt~пtlS, а, ШU, ЧОТlI}шдснниі1; 

четьІрехднЕ;вный.. . 
Quагt~IШ, ае, f. (fe])fjs), ЧОТIІРlIденна 

пеРС:\lі,ЮІ~ гаРЯЧІ\а; чеТЬІрсхднев
ная переІ\lєшающался лихорадна. 

Ql1artHs, а, Шl1, четпеРТlIЙ; чствеРТЬІЙ. 
Чнаsі (adverb.), Ш,; І-\31\. 



Quasl 343 Radix 

Quasi (соп.), ніби, неначе; подобно, 
l\аl" нан будто. 

Quatio, quassi, quаssuш, еге, трясти, 
'ГРУСИТІІ; трясти. 

QHat(t)uor, ЧОПІРИ; четыIе •. 
Que (соп.), і (стаВІІТЬСЯ позаду слова); 

11 (ставится сзади слова). 
QuerclIs, пs, f., дуб; дуб. 
Q\lerUlans, анНа, снаржнин, хворий, 

завжди незадоволений, підозрі

ЛИЙ; жалоБЩІШ, больной, всегда 
неДОВОЛЬНЬІІЇ, подозрптеЛЬНЬІЙ. 

QHi, qHae, qllod, 'ЯЮІЙ, нотрпй; наl\ОЙ, 
НОТОРЬІЙ. 

Q ніеа, ё tis, f., СПОІ;іll, відпочинон; 
поной, ОТДЬІХ, споноЙствие. 

Quinque, п'ять; пять. 
Qпіпtапа, ае, f. (fcbris), форма маля

рії 3 гарячною НОЖІЮГ0 п'ятого 

R., снор. ralllus, на термометрах
RеОDШГ; СОНр. ramHS, на тер
мометрах - Rеошпг. 

Ва, радій; радий . 
. ВаЬіеа, ёі, f., сназ; бешенство. 
Н. саПІпа, собачий сназ; собачье 

бешснство. 
НаЬі osus, а, пт, снажений ; беше

НЬІЙ. 
Rасетоsпs, а, пш, гронуватий; гроз

деВИДНЬІЙ. 
Rасёпшs, і, т., виноградне гроно; 

ВIlноградная НИСТЬ. 

Racllialgia, ае, f., біль У хребті; 
боль в хребте. 

Насhitlспs, а, нш, рахітичний; ра
ХИТИЧНЬІЙ. 

Rachltis = RlIachltis, t1dis, і., ра
хіт, англійсьна хвороба; рахит, 
англиї!сная болезнь. 

Hadialis, е, радіальний, променевий; 
раДІІальньнl, лучевой. 

Radiatio, апіа, f., радіація, промени
стість, випромінювання; радиа
ция, лучепспуснани:е, ЛУЧИСТОСТЬ, 

излучение. 

Rаdі<іtпs, а, tllll, променистий; лу
ЧИСТЬІЙ. 

Rаdіс1Піs, е, радшшльний, норінuи,it. 

R 

ц:: ::::с. 

ДНЯ; форма маЛЯрІІІІ С ЛllхораДІЮЙ 
наЖДЬІЇІ ПЯТЬІЇІ день. 

Quil1t'anus, а, нш, П'ЯТІІдеШІІ~Й; пяти
ДнеВНЬІЙ. 

QuіпtіgгаVldа, ае, f., вагітна уп 'яте; 
беременная в ПЯТЬІЙ раз. 

QUilltipiira, ае, і., жїнна, що родила 
п 'ять разів; женщина, рожавшая 
ПЯТЬ раз. 

Qпіlltus, а, пш, п'ятий; ПЯТЬІЙ. 
Qпіпtпs Ilепus, п'ятий МОЗНОВИЙ нерв; 

ПЯТЬІЙ l\10ЗГОВОЙ нерв. 

Qпоtаl1ППS, а, пш, щорічний; еже
ГОДНЬІЙ. 

Quоtіdіаппs, а, Пill, щоденний; еже
днеВНЬІЙ. 

Qпоtіеs (adverb.), сніЛЬЮI разів, ян 
часто; СІЮЛЬНО раз, сноль часто. 

ГРУНТОВНИЙ; радинаЛЬНЬІЙ, норен
НОЙ, основательнЬІЙ. 

Rlldicula, ае, f., норінець; норешон. 
Radic~laris, е, радинулярний, Іюрін

цевий; раДlIнулярньпl, норешно
вы •. 

Radiculltis, tI dis, і., радинулит, но
рінц~вий неврит; радикулит, но
реШНОВЬІЙ неврит. 

RadiocarpaIis, е, промсневозап'ястно
ВИЙ; лучезапястныl •. 

Radiograpl1ia, ае, f., радіографія; 
радиография. 

Radiologia, ае, і., радіологія, учення 
про радій; раДIIОЛОГИЯ, учение о 
раJ1;ИИ. 

Radiolus, і, Ш., радіол, ЗОНД; радпол, 
зонд. . 

Radiosensibilftas, tatis, і., чутливість 
до п ро.міння; чувствительность н 
лучам. 

Rаdіuш, і, П., радій; радий. 
Rаdіuшtllегаріа, ае, і., радіотерапія, 

лікування радієм; раДllоте рапия, 
лечение радием. 

Radius, і, т., радіус, промінь, про
менева ністна; радиус, луч, луче
вая ность. 

Radix, Ісіа, і., норінь; норень. 



В:н1іх АІІlнн~пе 

В .. .:\ltЬасае, <J.:lТеїlІІlІit І\орінь; a.'lTcil
НЬІЇІ І\орень. 

н. Gеlltїапае, Іюрінь горечаВІ;:1І (Тllр
личу); Еорень горечаОl\~f. 

н. rрссаспап]ше, І\орінь іпеН<J.нуаНІІ; 
І,ореІІЬ ІшеНаІіуаНЬІ. 

Н. lllCSCl1tel'Їi, J\OpiHb (за;J;ніїІ нрай) 
БРИті, Ш\ІІ:'ІІ вона ПРlllіріплпсться 
ДО задньої стіIlКІІ черепної ПОРОЖ
ншш; норень (заДНIIЙ Ііраі:'І) БРЬІ
іІ\ейюr, ноторьш она ПрШіреп
ляется 1\ за,1;неl1 стеНІ\е брюшной 
ІІОЛОСТIf .. 

в. паsі, перенісся ; переносье, пере
НОСІІца. 

П. Sспсgпе, �-іоріІІЬ сенеги; I\OpeНl~ 
сснеГl-1. 

п. УаlсгіНІlае, НОІ'ЇІІЬ ва.'lері<J.НП; 1;:0-
рень ba.:-Ісрнаны�. 

І:ашепtШl1, і, П., ПIIIJlJ-;Рt'БЮІ, .тІУСОЧJ,ІІ 
шні 1)0'11-;11; OC�-\реО 1,11, чсшу ilЕll 1,0-
ЖИНЬІ. 

НаJllнІ СfiПS, :111 tis, роз rt\,.:IY ГІ,С 111 І іі; 
пеТВЯЩІІЇIСЯ. 

НашШсаtiо, onis, {.; розгалуженнп; 
разветвлен lІе. 

Пашїsссtiо, опїs, f., ра:'llісенціп, пере
різупаНIІЯ гаті Сllll1llНшісапt('s 
11 ри спаСТIIЧНО;\IУ П:1 ралі 'Іі; ра:'lШ
ССIЩШ1, IІсрсре3І,а І'шві С[)IllШU
nicantes ЩШ спаСПІ<JССJ";ОМ пара
личе. 

RаШОS\lS, а, ШЛ, гіЛ':-ШСТШІ, гі."1'Іа-
СТШІ; uеТDlIСТЬІЙ, 

Rашulі.іs, і, т., гіЛО'lна; BeTO'II'ё:l. 
Rашнs, і, ш., гілна; ветвь, 
п. :шгіспl<ігіs пегvі v!щі, пушна гіл-

на блунаючого нерва; 'ушнап 
ВСТПЬ БЛУilщающего нерва. 

Н .. capsuI<iris artcriac l'Сlйlis, нап
СУ.іІьна гіШіа Нllрl';:ОПОЇ артерії; 
шlIlсу.7Jыlяя ветвь почеЧIlОП арте
рии, 

Н. саг<liЙС\1S, тіЛІ-\а серцепого нерва; 
петпь сердсчного нерва. 

R. r(ШlшtШlсапs, 3 'сднува.'lьна гіШ\а; 
соеДІІIІНЮЩD.П ветвь, 

Н. снt:шснs anterїor artcl'iae шаш
шагіае іllt('гпае, передня шнірна 
гі.1І-\а внутрішньої :'ІЮ,ТІО'ІНОЇ ар
теljї; персдняя �-\ОіЕнан ветвь пну
трен ней \Ю.'lО'lНоl1 артерІІИ. 

в. спtаl1еlIS dorsillis late6ilis, бокова 

з·а Rпш і paгictules 

СЛІІнна Шl\їрна гїm,а; БОІ\Опап 
СШІНная НОfIшая П8ТВЬ, 

Н. снtаl1СПS шеfli,їlіs, внутрішніі 
ІІІІ,Ї рна гі.:ша; внутренняя ІіОіЮltНJ 
ветвь, . 

В. (lсsссrнlепs, НlІзхі;:(на гі.іІ,а; Н!ІС
ходmпан веТllЬ, 

Н. (Іноtlешilis, гіЛІ,а ;І;ванаДІ\ПТIIІІR
.'loї �-іIIШЮІ; ветпь дпенадцаПIllер
с'Гной ЮП1llШ. 

Н. іпtІ'асоstаl!s, І1ШІ-\нереберна ГЇ.тrHa; 
IІІlmнсрсбеРl1ая ветна. 

l~. il1tercostlїlis пгіегіпе шаJШШlгіае 
іпtеl'ШIС.. ~liiI,pe6epHa гі:ша BHY~ 
тг іШІІІ.о ї а ртс І її гpY;~llOЇ заЛО;JIІ; 
:\IСmреБСРllая петІ3Ь внутреlшсі1 
артерlIlІ ГРУДJlОЙ желеЗЬІ. . 

Н. Ш:lІl1НЬнlпс, гі.;ша ЩС'ЛСПІІ; встпь 
челюстн, 

п. 1Пс(1іаstіпіїlis, гіЛJ\D. ССРС'ДОСГЇННН; 
пстпь СРСДОСТСНИП, 

Н. or})it<ilis, орбітальна О'lнопшюпа 
гіпН(1; ОРUlIтальнан Г.7Ja:ЛIІІ'IІUНl 
ветпь. 

Н. оуагіі :ll'tcriae Iltel'Illae, нсчшшопа 
гі."1I-іа :'І1<l.П-іОПОЇ артсрїї; ПIl'ШИI,I)
пан ПGТПЬ :'ІlаТОЧІІОЇl артерии. 

R. P:lIН'I'cat j спs, гілна підшлунн:ової 
3;)."10311; пС'тпь ЛО;І;іЮ:ЛУ;::І.ОЧIlОЇІ }І,С

ле3ы�. 

R. l)('і'І ral1S, ПРОНОЛЮЮ'lа гі.:1l<а; ІlРО
бо;щющан ветвь. 

в. })('гіrаг(Шіспs, гілна оссrщп; 
ветпь ОІ,олосеРДСЧllоl1 суМІШ. 

R. p()st~rioг псгvогнш' tlloгncaHrml, 
за;::І:НЯ гі.іІюі ГРУДНІ1Х нервів; заJI:
нпя ПСТПЬ ГРУДНЬІХ нервов. 

Н. I'ССНГГСПS, pel~'ypeHTHa, поворотна 
rj.;iHa; РСI\УРРСНТIl<1Я, позвратнап 
ветвь. 

R. sрlапсlш Т cus, гі.;ша НУТРЯНt>го 
. нерва; пстпь пн,)'треllНОСТllОГО 

нерва, 

Н. Stlргасоsйlis, верхнсреберна гі.1-
на; ВСРХllсребеР1l3Я петвь. 

Паші спtапеі dors~lcs (ш(dііїks), 
ШІ-\ірні спинні гіЛЮl (середні.); 
І';:ОЖІІЬЮ СПlIННЬІС пеТВІІ (срс;щие), 

в. gіп~іу<іlсs, гі.'ІІШ ДО лесн; ВЄ'rIЗIІ 
n ;:з:еСН8, 

R. pal'iet;:їles, n рнстін І,опі гі:ши: при
СТС'llO""ЬЮ ВQТВИ. 



Наші visce6ilcs 

Н,. visce6Їlcs, вісцоральні гі,lІ,IІ; 
nісцеральшlыe ветвн. 

Пана, ае, f., rl\аба; :ШГУШІ,а. 
l~. еsспlеп ta, 130ДНllа (ЇСТІІвна) il\ai)a; 

водннан (С1>едоGнаn) ,1НГУШl,а. 
П .• tешр()гагіа, бура rl\аба; бурая :ш

гу~шна. 

HanCl(11.ls а, UШ, цвіли!'l, ПРОТУХЛllіr, 
згіРI\,'!ІІіі; заплеснспе;lы�,' ПРОТУХ
лы1і,' прогорl\лыl •. 

Паl1111а, ае, f., ранула, піД'nЗШ';Оl.!ІІIІ 
опух; р[шула, І10,J;'ьnзыl!наяя ОП,У

холь. 

Rар1ШПЇ!1, ае, f., ,:;шхі І\орчі, судо
porl\Hi болі l.!Ї;~ ОТРУСШШ насіl1НЮI 
Пар11 allHs l"аріШl1іstГШI1 (польової 
реДЬІ'\И)' piH\l-\а:ШI; з:rаn 1,0 р'Іа, 
cyдopoIкlIыle БОЛIl от отраВ:ІСНШІ 
се?lIСІІЮШ Нар1ЧlllПS гарlШl1іstІ'11Il1 
(по.1СJ30іі реДЬЮІ), СПОРЬІНЬСЙ. 

Н. шаіtlїса, ПС.!І<1гра; ПСЛ,lагра. 
Нарl1е, es, f., ШОІЗ; шов. 
Нп.рlІіа, ае, і., рафіn, ПР!1Ш!lП<і.IІIlП; 

рафІІЯ , П РIlШlIlзаНІІС. 
Rap~lїs, l(liS, f., ГОЛШІ; ІІгда. 
Нар іtlпs, а, НІН, СТ!Jі;\IЕшl, ШІ31I;J.Jmіі; 

стрс:шlтельны1 і1, БЬІСТРЬІti. 
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R:;ч)tнs, HS. т., хапаIllJН, неса;\ЮІЗІІ

тість, і;ІПульсшша дія у l.!llГЛЯ;:І,і 
П}JІІступів; хпаПllIlІС, IlССтуп.їСllШ', 

Иі\шу.'1ЬСІІDlюе деuствпе в виде 
приступов. 

lt. шеlnпсhоl1СllS, неса?lЮВlІтість Прll 
!\н?лаllХО;Г1Ї ї; ІІСС ТУІІЛСШlе п р1l ,,1('

ланхолии. 

Harefactio = Rart>ficatio, onis, f., Р03-
рідіНСШ-Ш; раЗifшжеНИ8, разре

шсние. 

ПагеfасtOl', oris т., ПРН.;Jад для роз
ріда,ешш ПОІЗітря в зовніШНЬО;'.IУ 
СЛУХО130:\IУ проході; прибор Д.1Я 
разреll,ешш воздуха в паРУrl\НО~1 

СЛУХОІ30:\1 проходе. 

Raritns, tiitis, f., ріД;І-,ЇСТЬ; рсдность. 
ltагпs, 3, Шl1, рі,J,ЮІй, нечастий; реА

JШЙ. 
Ha.sio, ollis, f., СІ-\ребівня, ГОJlіння; 

Сl\Обленпе, брнтье. 
Иа-sраtіо, onis, f., C�-\рсGіIlНЯ; СІ\ойnе-

ние. 

RаsрntогіШll, і, П., ро.спаторш, cl\pe
ба чна; распаТОРIJЙ, Сl-\ребон. 

lta.sura, ае, f., СТРУіННИ ; CTPYrl\I\1l 

Reccpt іо 

Паtiо, uпіs, f., paxYIIOl\, РОЗСУДОІ,т 
розум, ІІl;l;стаІЗа, оснопа, ПРИЧllна; 
счст, расgУДОl" раЗ)"'f, ум, ОСІІО

П<1Н1ІС, ПРIlЧlІна. 

Лаtіоrйїlis, е, раllіова,lЬНlI(I, доціЛI,
JllJlr; fiaJ~I!OHa,lLIIbllr, це:Н:СО06газ
НЬ1Й. 

R:шсёdо, (й піs, f., ОСІШ,lість, хрипота; 
ОС}ІПЛОСТЬ, хрипота. 

H~lНC~(IHS, 3, ПШ, ОСШІ:І1ІЙ; осIIплы�t.. 
Напсitаs, tatis, f. s. H:HЇs, is, f., 

охриплість; ОХРІІП ЛОСТЬ. 
RnПС1lS, 3, 1ІШ, СI!П:Шl\ ХРІІПl-\l1іі; 

СIfШ1Ь1Й, хрІIплыl •. 
Пе- (В СЕЛ. словах), Н:1зад, знов; 

назад, снова. 

Renctio, Опіs .. f., РС;Шllіп, ПРОТІІдіnн
НЯ, IІРО'ГІІдіn, хі:\JІЧIJllіі процес; 
рсаНЦІІЯ, JI РОТJ!во;~сіlСТПllе, XIl:lIII-

чесний процесс. _ 
Н. uсgеПСІ'аtіопіs, peaI,I~iH персро-

ДіІ,GIШЯ; РСD.!ЩІШ ІІСРСРОil';ДЄIlIIЯ. 

}{eactiyatio, ol1is, рсаl\Тlшація, від
JlОІЗлеllllЯ aJ\TIII3IIOCTi, lIі~СIIЛСIIНЯ 
3<1110130; реаl\ТІШ3.I~llН, позобllОВ
леНllе а І,ТIІІ3І ІОСТІІ, YCII,-ІСlше за

ново. 

Rctlctlyus, а, ПI1l, реаliТІIПIIIlЙ; гс
D.І-\ПШНЬ:Й. 

nt'~gel1s, епtis s. Reagt'lltia, інш, 
п. ~]., peD.�-іПIВ (д:ні: аналізу) ; 

. І С:lІ,ТІШ (д..тІЯ анализа). 
Reago, egj, nеtШl1, ('І'(-', реагуваТІ!: 

рсаГЩJOQать. 

R('~lis, е, реалыll,' дНіС!ІО іСНУЮЧІІ(I: 
реаЛhНЬ: іІ, N'(ICТl3IlTC,lbIIO СУЩС

СТВJЮЩІІЙ'. 
RcaIlt,as, t,atis, f., pca.1LH!cTb, діїІс

ність; реалыlсть,, ;:J,СЙСТІ3IІТе.т1Ь

ность. 

Hccnlcificatio, Опіs. {., ввrдсшш вап
на Д.тІn ПОПОlшешш нсдоста чі в 
органі3;\Іі; ввсдсшІС ІІзвести Д:Ш 
ПОl10ЛIlСНІШ HC;:J,OCTa'IlI в орга!Ш3\IЄ. 

Recel1s, elltis, СПЇіЮІJ1, недавній, но-
вий; С13еFIшіі, IlСД;1ІЗНlliJ:, НОВЬІЙ. 

Rсс('рtnсuluш, і, П., юtiСТІ!ще, ПРI1Й
:ІІа '(, ЛGже; ІНlеСТІ!Л!Іще, 11 РIIС\I

ШШ, ложе. 

R. S('lll]піs, ПРШЇ:\ta'! січ'н; прпемнш .. 
се:\IСНИ. . 

Receptio, Q"lIis, f., І! ри (1\1;\ІІ!lЯ, П РПЙ
ІІНТТЯ; ПРlIнятие. 
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Пссери"Іtns, tatis, f., СПРПllНЯТЛIl
віст.!>; восп РИlIl\IЧШ30СТЬ. 

llессрtivпs, а, шп, СПРШ
U

ІНятлнвш1; 
ПОСПРЮІМЧИВЬІЙ. 

Reccptor, ol'is, m., рецептор; рецеп-
тор. . 

Rессрtпm, ї, п" рецепт, ШІсь:\roВН(1 
п рипнс ліна рл; рецепт, ПІІСЬ~lенное 

предписаНІІе врача. 

Receptura, ае, і., рецептура; рецеп
ТУР2-, 

RecessiVHS, а, НШ, відступиш1; от
ступающиЙ. 

Rесеssпs, HS, m., відступ, впдалення, 
заГЛІІБIlна, западина; отступление, 
У;J;с\Ление, углубление, впадина. 

Н. nlvcolaris, альвеолярна запаДІІНа ; 
альпеолярная впадина. 

Н. cDcllle'aris уеstіЬпli, заВlІткова за
падина лабіринту; улитковал впа
дина лабарннта. 

В. (}uоdе110іеіппJlis, заглпБІІна ноло 
переходу ;J;IзанаДЦЯТlшалої ЮІШЮІ 
в тонну; углубление у перехода 
двенздцатиперстной ЮІШЮІ в тон
кую. ~ 

П. еlliрtіспs, sрlшегІспs labyrillthi, 
еліптична, сферична заглибина 
.'1абіРІШТУ; зллиптическое, сфери
ческое УГJбление лабиринта. 

R. ерitушрппlспs, надбарабанна за
ГЛІІбина; на,т::;бара(,~нное углубле
ние. 

п. ilcocnec'iїlis (illfcrior, superior), ЯМ
на в парістальній очеревині (нтк
І!Я, верхня); Яі\1на в париетальной 
брюuшне (IlШЮІЯЯ, верхняя). 

П. іl1fШllliЬнli, ::заглибина ліfши на 
дні TpeTr,oro мознового ШЛУНОЧІ-\а; 
углублсние ворошш на дне треть
сго 1\ro::згового желудочка. 

П. іlltегsіgшоitlепs, непостійна бухта 
в норені шеSОСб!оп sіgшоіdсшп; 
непостоянная бухта в норне ше
socOlon sіgшоіdепш. 

Н. р11агупgепs S. fossa RОSСl1шііllегі, 
глоткова бухта а60 Розенмюл
."1срова ЮІЮ),; глоточная бvхта 11.'111 
РозеНі\1юллерова ямка. '" 

Н. pine<ilis, ::заГЛl1БІІна на дні третьо
го шлуночна; УГ",'1уБЛСНl1е на дне 
третьего mелудочка. 

Н. рігіforшіs, ГРУIlIОПІlДна заглибина 

lleclinatio Htcri 

в гортаНІІШ частині ГЛОТІШ; гру
шевпдное углублеНIJС в гортанно" 
части ГЛОТІШ. 

Н. sрllепоеtllшоіdJlіs, основнорешіт
часта sаГЛІІБІІна; ОСIlовнорешет
чатое углублеНllе. 

В. SllргаріпеЮіs, ::заглпбина, розмі
щена в, треТЬО;\IУ шлуночку над 

гссеssпs рїllеЮіs; углублеНІІе, рас
ПОЛОгІ-\ешюе в TpeTьe~I ікеЛУДОЧl\е 

над recessus ріпеаlis. 
R. tгіапglllагїs, трин:утна заглибllна 

передньої стінка ш.тrуночка; тре
угольное углублеШlе переднеl1 
стешш і:!'елуДОЧl-\а. 

Н. zуgошаtiспs, ВПЛІІчна запаДlIна; 

сиуловctл впаДІІна. 

Rесеssпs рnгасоIlсі, невеликі нено
стійні ;\lішеЧЮI; пебольшне Ht;J

постояІІныIe мешочки. 

Н. регitопа6іlеs, очеревинні ШII-\ІI; 
БРЮШИННhІе ЯМКИ. 

Н. retrocaecaIes іпІегіог et sпрегіог, 
IIШЮІЯ й верхня Я:\ШІІ поsад} спі
пої ЮІШІШ; НШЮІЯЯ 11 верХШIR' 
ЯМ!,ІІ по::зади слепой кишки. 

Rесіdіvнш, і, п. s. Relapsus, 11S, т. s. 
Rеегшlеsсеlltіа, ае, f., поворот, 
засострення; возврат, обострение. 

Rесi<lіvпs, а, 11Ш, рецидпвний, по
ВОРОТІІш1; реЦIlДИВІlрующш1:, Щ>
зоБНОВ':ІЯющш1ся, возв раТНЬІЙ. 

Recipiel1s, епtіs, реЦІІпієнт, ТОЙ, що 
одержує (перелпвання І-\рові); ре
ЦІІПпент, ПОЛУЧQlОЩИЙ (неретша
ние крови). 

Нссіріо, сёрі, серtuш, сге, брати (на
зад), прш1~13ТlI; брать (назад), 
п РІШІПfать. 

RecI ре, вїЗЬ;\lІІ! (заголовок ліІ<арсь
l-\Oro рецепта); возы\lI!! (заголовок 
врачебного рецепта). 

Несірг і CHS, n, ПШ, взаємний; взаuм
НЬІЙ. 

RecIinatio, опіs, f., відхилення, за
ГІшання; ОТІШОНСНІІе, заГІ1банпе. 

Н. lentis, застаріла операція видав
лювання КРIlшталпка (прп ната
ракті) ; устаревшая операция ВЬІ
;J;::lВШІВаІШЯ хрустаmша (QРИ ната-
ранте). -

Н. utCl'Ї, заГIlнання 1\131'1\11; заГllбаНlІе 
ма тни. 
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Hccoctus, :1, ПШ, заl~IІПіЛИЇl; І3Сl,llПН
ЧЄНПЬІЙ. 

Rccogl1itio, OI1ЇS, f., розшун, дослід, 
дос.,чіДіН)'панпя; РОЗЬІСН, llсследо
ванне. 

Rесошргеssіо, Ql1is, f., спосіб ,ТІЇl,У
паНllЯ l\есошlOЇ хпоробll в:\1Їщсн
ШШ хпорого під тнск; способ .)]е
чення кессонноІ1 болсзни помеще

нием бо.ТІЬНОГО под дапленис. 
HecoJlyalcseel1s, el1tis, ренонвалес

цент, виду"mуючи1r, ОДУЖУЮЧИЙ; 
рсконвалесцент, ПЬІ3iJ.ораВЛІшаю
щиЙ. 

Recol1valesCell tia, ае, f., 
ценція, Вlfд)'жашш, 
ренонпалесцеНЦllЯ, 

ние. 

ренонва.!ІСС

одужав 11 я ; 
ВЬІ3ДОРОВЛС-

Recoq но, сохі, сосtШl1, еге, заюш 'я
ПІТИ; ВСЮШЯТlIТЬ. 

Hecordatio, o11is, f., спомпн; воспо
l\1инаниє. 

ReCI'catio, Ol1is, f., відпочинон, спо
чинок; ОТДЬІХ. 

Несгео, аге, знову ТВОРНТll, віДТІ30рю
вати; снова творпть, поссоздавать, 

НеСІ'СОГ, агі, О;'1;уж)'вати, одужати, 
відпочити; ПЬІЗДОРОІ3еть, отдох
нуть. 

ItесгпdСSССl1tiа, ае, і., погіршання 
хооробн; ухудшеНllе болезни. 

HectaIis, с, РСІ-\тальниїr, п РЯМОНШll
НОВИЙ; рентальныl,, ПРЮЮІШШСЧ
НЬІЙ. 

RесtіПсаtіо, опіs, f., рентнфіІ-\ація, 
ОЧlIСТЕа перегнаної рідинн пов
торною псрегонною; рсктнфпна
цИ Л, ОЧIІСТЕа псрегнанной жид
ности ВТОРllЧНОЙ псрегонкоЙ. 

Rесtifісаtіssішпs, а, UШ, наІ1ЧІІсті
ший; саМЬІІ1 ЧIIСТЬІЙ. 

l{ectific~tus, а, шп, рентпфіІ\оваШІЙ, 
ОЧllЩСШIЙ (СПlIРТ); реНТllфш-;ован
llbllf, ОЧІІщеННЬІЙ (спирт). 

Rectocele, es, f., ГРlIша пря!\lОЇ l\ІІШ
ЮІ; грыil\аa п рн:\lОН: I-\llШЮI. 

Hectococcygeus, :1, иlll, ПРЯМОІШШНО

вонуп lJІІновиіі;' п РЮЮl\lІшеЧІЮІЮП

ЧШЮЛЬІЙ. 
HectoscolJЇa, ае, f., PC�-\1'ОСl\опіп, ог

ЛНД п РЯ1\10Ї ЮІШІШ реНТОСІЮПО:\I; 

lJС1,ТОСНОПНЯ, ОС!\!ОТР прЮЮЙ: І\ilШ
І,и рснтоснопом. 

Rcflcxologi~ 

Rcctovn.gillHlis, піХІЗОІШШІювш1; BJJa
галllщIlоюIшсчныl •. 

H('ctoyesic~lis, е, п РЮЮНlІшновоміху
r ОПllі1; п РП:\ЮІ.;пШС~НОIl'уЗЬІ ~HЬ' Й. 

R('сtШl1, і, п. (іпtЕ.stiпшп), llрпма 
ЮІШІШ; прюtaя НІІшка, 

Rectlls, n., ІОН пршшй; ПРШЮЙ. 
ПССl1111ЬСllS, el1tis, ,ТН:іначшl; лежаЧIlЙ. 
Rесurгспs, епtіs, РСIiУРСНТНllЙ, пово-

ротниіі; рснуррентІІыJ,' В03ІЗ раТНЬІЙ. 
RеспгУ~tнs, 3, ШН, зігнутий назаД; 

11З0rIIVTbII1 кзаДIl. 
Redressaiio, ошs, f., ПIlправлення 

ЕЛІІШОlIогості; IlспраOJІСІше косо
лапости. 

Не(Нїсо, хі, сtшп, еге, рсдунуваТIІ, 
повсртаТІІ, піДllоо.1.юоаТІІ; реДУЦI1-
ровать, повораЧlшать, ВОсстаllао

ЛІшать. 

Нс<lисНо, опіБ, f., редунція, ппрао
леНlIП, пїДlIоплешш, зворотний РОЗ
]Зl1ТОК; рСДУНЦШІ, пп равленпе, ВОС

стаНОІЗлеllIlе, обратное раЗВllтие. 
RetlHctor, oris, Ш., відновнин; 130С

становитель. 

Rеdпсtus, а, lllll, редунооаНl1Й, по
вервеЩlіі, підновлеНlIЙ; рсдуци
ропанньш, позп ращеННЬІЙ, вос
СТаІювлеННЬІЙ. 

Rеdпх, ducis, що попсрнупся; возвра
тппшиЙся. 

Rееdпсаtіо, onis, f., псрсвпхованпя, 
лікування пп рава:\ш; п еревосп Н

танне, лечение УllРЮІ-\НСНІІЛI\lИ. 

Reeyolutio, onis, f., стан після прп
паДІ,), падучої 3 ПОСТУПОВІ1і\1 під-
1I0В:ІЄIlНЮl ПСІІХЇЧНІІХ фующій; 
СОСТОЛlше послс ПРIlпадка ІІаду

чей с постеПСННЬВl восстаНОВ,ТІе

ІШСМ ПСIІХllЧССЮIХ фуннцпй. 
RеПесtог, oris, т., рефлектор, дзер

І,а;:ю для підбlшашш Сl3ітла; реф
леl-lТОР, 3СІJl',ало для отражения 

света. 

lleflectorillS, 3., \lШ, ЗУі\ювлеШlll реф
леІ-\СО:\I, МІшопїJІЬШIЙ; 06услоолен
ныl� рефлеЕСОі\1, неп РО113ВОЛЬНЬ1Й. 

ПсПсхіо, опіs, f., реф.!Іенсіп, підБIl
]3аНIlЯ, РОЗДРlуuашНІ; рсфленсия, 
отражение, раз:\IыI;rІешlе •. 

НеПехоlоgіа, ае, f., рсфлснсологія, 
нау на про рефлснси; рефленсо
~lorlln, наУІ\а о рефленсах. 
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Неflёхus, а, Шl1, рсф,:ІСІ';ТОРНIІЇІ (про 
біль), ПО13ернеІІJI(I, l3і,J:UІІтшl; рсф
Z1CI,TOPlIblii (о 60:111), В03І3раЩСННЬІ(I, 
otpai�-\СІШЬІЇІ. 

НсП ё ХПS, 118, т., реф.1СІ'С, I3iдIiOBi;~Ha 
реанніn ІІа ПО;J:Р<1.3ІІСIІНЯ; реф,lСНС, 
ОТDСТІІап РС:1ІЩІІЯ на рацраЖСlIНС. 

ПРПІІХНS, HS, т., рсф.'ІЮІ-\С, ЗGоротна 
теч іл; реф~lЮI\С, 130ЗІ3 ра твое течс
нве. 

R. 11СIJаtоіllgпl~гіs, псчіНl-\0130яречне 
І3і~(тіЕаІШН; пеЧСllОЧIlолре:IІНЬІй от
тон. 

Пt>fгасtiо, Оllів, f., рсфра-nція: 1)за
ЛОl\1леНJIЯ, 2) ШТУЧНllll перела:\l 
l\iCTO�-\, що погаllО ЗРОСЛ!ІСЯ після 
псрсла:\IУ; рефраnЦIІЯ: 1) пре
ЛО;\lnСJlИС, 2) ��c�-\усетІ3енны�1 перс
,110:\1 НОСТСЇ!, ПЛОХО сросшнхся пос
ле перело;\ta. 

п. IHeїS, заЛО;\IЛСННfI спітла, про
;\IСJlЯ; ПРС.l0:\I.lСНВС света, .'1уча, 

НrfJ'nсtUlll(іtI'lIIП, ї, п., РСфРClЕТО:\IСТР, 
J1РІІЛD.Д ДЛЯ І3113I1аЧСJlllЯ за.10:\1-

.чсннп; рсФраІ-\ТО;\IСТР, п рнбор длп 
оп РСДСЛСIlІІЯ П реЛО:\I.1СНIJЯ. 

Rt>fJ'actorїlls, а, ВІН, ІІСЧУТЛІІDпJi, 
нссп РIІІІНfIт.::ШПІІі1, ТIІ\l'lаСОІ30 ::ЗІШ
а,СНllll; нечуІ3стІ3Іlтельны� і1, ІІСІ30С

]І РІІІВIЧІІІ3ьІіі, ІЗ ремсн НО ПОНlIi-t\СIl
Hы�ї.. 

Rсfгасtпs, 3, UШ, заЛО\I.1СIIllі1; прс
ЛО:\lлеll НЬІ і1. 

Пt'fl'і~~I'аIlS, al1tis, лрохо.lОДШIIJ, 
ОСТУДIl11l1; прохоlа~ІІте.;lыlІй,' ос
пеж:\ющlIі1. 

нсrгі~сгаl1tіз, інш, 11. рІ. (rcmedia), 
ОХО.110ДН і засобн п РОТІІ сп раГІІ ; 
ОХЛQіl,ДQЮЩНС срlЦСТІ3а НрОТIІІЗ 
жаit\ДЬІ. 

Hcfl'ig;cratio, опіs, f., ОХОЛОДіЕення, 
3:\lсрзлеННfI, простуда; охлаit\iJ,С

нпс, 03ЛОШlllе, простуда. 
Псfгі~Сl·~tог, oris, т., ХОЛО,J:IІЛЬНlIІ,; 

ХОЛОДІІЛЬНИ!і. 

П('fгіg'сгаtuгінs, n" ПШ, ХО.lОДІІоlЬНlІіі; 
ХОЛОДИЛЬНЬІІЇ. 

Refrїgcr~tHs, а, іон, З:ЧСРЗЛllll, осту-
Ді-ЕеlшІ1, пrЮСТПГЛlllI; озпGшr~(I, 
охлаіn;:r:снны�1,' остьшшш1. 

Tt~[rigcro, аГЕ>, ХОЛОJТ,ІІТІІ, ОХОЛОДіl,У
f1::!'ПI; ХОЛОДІІТЬ, охnажДать. 

Псgспегаtiо, Оllів, f., рсгснсрація, 

віДРО,J:іnЄШIЛ; рсгенерацнн, П03-

рОГl .. денпе. 
RсgІШСIl, 1l1is, 11:, рса"IІ:\I; РСГl\lfЧ. 
Rcgio, опїs, f., Дl.;1Ннка, дільшщн, 

сторона; ~бЛ::1.СТЬ, участон, сто
рона. 

R. аl)llошіlliilіs Іаt{'гїПіs, бонова ді
JшН!,а іІШІ30та; БОlюпан обпасть 
ЖlІвота .. 

Н. асгошїіt1іs, ді.:Jянна І1:ІСЧО130ГО па
РОСТЕа; обпасть ll.7.lеЧСDОГО ОТРО
СТІ{а. 

Н. :шіПіs, вїдхіднш,опа ,J:ЇJШНШІ; 
sаднсп роходнал об.'lасть:, 

Н. апtіЬгасllіі dогйlis, заДШl (1'11.111,

ІІа) діо'lЯlII,а пеРСДll:Jiччя; ваДНflН 
(ТЬJоlЬН:lЯ) область предпnе'lI)Я. 

Н. НIlНЬгасl1іі r:HIi .. Їlis, ПРО:\lсн.сва ді
.'lЛНЕа ПСРС,J:llлі'lЧЯ; .:'lучевая о(і
:Іасть ПРС;~П.'lечьн. 

Н. апtil)гасllіі пlll<lгіs, .1iETb0I3a ,R,i
.Інш,а пеРС,J:П;:1Ї 1 ІЧЛ; :ЮІ';ТС13ап ос
.'1асть П реДП.7.lечья. 

п. al1tibracllii yolaris, доаонна f~i
ЛЯНІ,Q llеРС,J;ПJlї ччн; .ТІадонная еСі
ласl'Ь ПРС,J:плечья. 

п. aнricHI~I'is, І3ушна ,J:іллнна; уш
нClП область. 

н. JНIccТllis, щі 'ІШl ;~i.'lfIНI,a; ще'шап 
область. 

Н. саlсапеа, п'ЛТІ;ОПQ ;:r:і.'lПllна; пя
точная область. 

п. сохае, ді.:ІЯНl,а НУ ЛЬШОІ30ГО су г
:10 І) а ; область тазобс;~ренного су
става. 

R. спЬ1ti, ,J;і.lлнна .:ІіІ'ТЯ; об.:Іасть 
:lОнтя. 

Н. dorsalis, ТІІльна дїляш;а; ТЬІJІLЮШ. 
область. 

R. cpigastrI са, надчсрсвна діШШІ,а; 
НD.дчrеDная область. 

п. fешогіs, діЛЯНЕа стегна; область 
бедра. 

Н. gСПllS, Ді.1ЛJН\а І-\0.1іна; область 
нолена. 

Н. glпtаеа, сіднпчна діЛЯНІ-;а; сеца-
;тшщная область. . 

Н. }lypocllOIН}rii.l.ca, підреберна ді:mн
Еа; подреuерная область. 

Н. 11Yllogastrlca; НІIГІ\IlЯ ділЛJШСІ аш
ІЗота (підчереІ3на); НlIifШЯЯ об
,1:1CTl> іI\lшота (ПО;J:чрепная). 
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Н. 11.,"оідеа, ПЇ"r'я:чн;оп'" '1'. .~ ~ u. і,L.ІЯНl~а; 

IIOД'ЬЯ;ЗЬІЧШ\Я область. 

Н. іНаса, 3;1;УХІ3шша ді.1ЯІ1І\а; ПО;1;
НJдошная область. 

Н. і ILfra сlп.Уіс пlагіs, . піДІ\аЮЧІІЧНСІ ;І; і -
ЛЯІШС!.; ПО;J.К1ЮЧIIЧlraн область. 

Н. іп[гаllуоі(lса~ ні;J.піД'Л31Il\оrза ді
.'ІЯl:ша; ПО;J;ПОД'ЬНЗЬІЧШ1Я об.ТІаСТі>. 

П. іпfга.~lllшш~lis, піДГРУ;1;IШ ді.'1ПН1\а; 
іIOДГР.УДНetН область. 

П. іllfі'аШllЬіliсJlis, пі;J;ПУПІ\ОІ3а ді· 
:Іянна; ПО;J;пупочнан область. 

П. іпguішПіs, пахв:rнна діЛЛlша; па
ховая область. 

Н. labї,Їlis, ;t;і.'1НШШ - губ; область 
губ. 

Н. 1arYl1g;ea, гортанна діЛННl\а; гор
Т::1.ннап ОI):ШСТЬ. 

Н. І UШ,Ь~lis, попереr;ОІ3а ді:ІЯlша; пu
:ІСНІІЧllаяобласть. 

П. шаllсоl~l'іs, хіСТО'lI,ова ді.:1ЯНl\а; 
.-ІJД ~;FIШОВctЯ область. 

П .. шашшЛіs, ді.'1янr;а грудної за
лози; об.lасть ГРУil:НОЙ fr;С.)lСЗЬІ. 

Н. шаstоіdса. СОСКОВlщна ді:ІЯНІ\а; 
сосцеВlIДная область. 

Н. шепtJlis, llі;:з;Gорідна діЛЛlша; ПО;:l;
GОРОДОЧllая область. 

Н. шсsоgаstГlса, середньочеревна ді
ЛЯНІ-Ш; среДі1ечревная об.1Jасть. 

Н. пнсlше, �>aP�-\ова ділшша; г:ыltнапп 
область. 

Н. оІесгііпі, ;J,ілпш\::1. ліІ,ТЬОВОГО П:1-
ростка; оСі:Іасть .:101;ТСrзого ОТРО

I2тна. 

Н. olfactoria, нюхова дішшка; обо
lIЯТ, льнаn область. 

П. or~lis, ротова діШШІ~а; ротова я 

область. 
В. p:tlp~brIlis, ділпш,а повіЮІ; об-

ласть века. 

П. р:tгоtillе:)llшssеtсгІса, ПРlIВУШНО
жvвальна ділnнка; O�\o-:::ЮУШНО

i-l-\евательная область 
Н. РСІ'ЇПС illis~ ПРО~ІеЖlllша діЛnНl~а; 

11 РО;\lсжностная область. 
Н. рlапtJгіs pCtlis підошовна ДЇ.!ІЯН

l{а СТОПJI; подошвсннаn область 
СТОIIЬІ. -

Н. l'пЬїs, лоБІ-\ова дїЛПIІІ,а; лобновая· 
оGласть. 

Н. l'Ш!Сlld,їlis, СОРО:\ІЇТlIа дї.'lnЮШ; 
сра:\ша.n область. 

П. l·cspira.tol·Їa, Дllха.:lЬН:), ділmша; 
ДЬІхательная область. 

Н. гсtгошаllсоlіlгіs latCf,\liS, ділmша 
ззаду ЗОІ3нішньої (БОІ\ОllОЇ) ні
СТОЧЮІ; область позаДІІ наРУilШОЙ 
(БОІЮІЗОЙ) лоды1юш •. 

П. stl'l·посіеї(lошпstоіdса., ГРУДІШННО
КЛЮЧJI'шососю;нза ділянка; гру· 
ДIIШIOl-\JІЮЧIIЧНОСОСI\Овая облаСТ1 •. 

R. sllbingllїI1..tlis, пі;~паХВІІІІНа ділnн
ка; подпаховая область. 

Н. sнЬtlшlаш} сп, частина Ізнутріш
ньої ЕаПС.УЛІІ під зороrзИ;\1 горБО:\I, 
сочеЕІщсподіБНЮI ядром і 11)'РО
tlшlшпtIS: часть вн,)'трснней J:ап
СУЛЬІ по~ ЗРl!теаьньш БУГР()\1, 
че'lСІЗlщеоора3НЬТ:\1 nдрО,\І и І1УР!)
tlшl;lmus. 

Н. SЩН'аОI'Ьіt,їlis, ШlДорбітальна ді
.'lпш,а; на;І:гnаЗlll1чнап о(jласть. 

Н. stJргаsеарпlіігіs, lІС1.JдопаТІ\ова ді· 
ЛЯНl,а; ІІС1.;І:лопаточная oC.lacТl>. 

R. sнrJlis, mІТІ\О13а ді.)lшша; ІШРО
HOi-lшая область. 

Н. tгосlшп terI сп, діЛЯІ-ша вертела; 
об.пасть . вертела. 

П. tllssіgспа., ]\Іісце, з ~ШОГО виюш
Еається наше:IЬ; место, с ноторого 

Ізыlьшаетсяя нашель. 

Н. шн1Jiliс<іlis, ПУПІЮlЗа ді.;mнка; пу
почнап область. 

Н. Ш'оgеllіtJlis, сечостатсrза діЛЯІша; 
l\fuчеnолuвап область. 

Н. zуgошаt са, ВІІЛIlчна ділянка; СНУ
ловая область. 

Н<'gіопеs пЬ(lоmі nis, ді~lЯЮШ живота; 
области і-fшвота. 

П. dors~l('s dіgіtогшп, ТИ.!1ьні ділянки 
пальці о ; ТЬШЬНЬІе области паль

цев. 

Н. plal1tiircs (ligіtогuш, підошовні ді
ЛННЮІ пальців; по;(ошвенныle 00-
ласти пальцев. 

П. реl'іпеі шнliёЬгіs, дї:rннни жіно
чої промеЖІІНИ; облаСТlJ женсной 
промежнос!и. 

Н. реГЇllеі Уіl'Ї lis, діляшш чологі 'IОЇ 
п р,омеЖIІНИ; области 1\1.) wсной 
ПРО;\lеГlШОСТИ. 

R. vol~l'es (ligitогпш, долонні ді
ляшш пал ыlв:: ладон НЬ! е oO.ТlaCTll 
паЛЬІ1ев. \ 



Rcgiollaris 

Rcgiol1nris, е, регіОllаРНІІі1; реГIІО
нарНЬІЙ. 

Registratio, опіs, !., реестрування, 
заПІІсування ; реГIIСТРН РОВаІше, 

зап ПСЬІВа нпе. 

Rcgrcssio, Оllі~, і., регресія, зв~рот
НJlїl рОЗОІlТОЕ; реГР~ССIIЯ, оорат-

ное _ развитие. ~ 

Re,grcssivus, а, uш, регресшзшш, 
зворотниіі, прагнучпі1 до поперед
НЬОГО стану; регреССПВIІЬН'r, обрат
НЬІЇl, стре:\Іящпііся Іі преЖН8:\IУ 

состоянию. 

R('gressHs, HS, т., регрес, ::З!30РОТНШЇ 
РОЗІЗІІТОН; регресс, обратное раз
витие. 

Rc,gula, ае, і., праП!ІЛО; праВІІЛО. 
R~g\11aris, е, реГУЛЯРНІІЙ, прапнль-

1II11~1;_ реГУЛ:lрНЬІЙ, прапIІльны� •. 
Rсgпlагitаs, iitis, і., регулярність; 

регу ля рпость. 

Reg'lllatїo, опіs, !., регуляція; регу
ЛЯЦI1Я. 

. Rсgпl i'tor, oris, т., регулятор; регу
лятор. 

Regнrgitatio, ol1is, і., 1) відригуван
ня, 2) зворотна течія крові прп 
недостатності серцевого клапана; 
,1) ОТРЬІію-\а, 2) обратны�і ток нро
ВИ при недостаТОЧНОСТІІ сердеч

ного клапана. 

Reieetio, onis, !., закпдання, заті
кання ЕІІШІ"ОПОГО В;\lісту в шлу
нок; забраСЬІВание, затенание ни

шечного содеРіfШ:\IОГО в жслу

док. 

Rсішрl:tпtаtіо, опіs, f., реї:\шланта
ція, зпоротне пересаджування 
жипої Тl-ШНIIНП; реШ1ПлантаЦIІЯ, 
обратная ГJcpecaДI-\a if\lшоі1 Тf:ани. 

RеішlШ'аtіо, onis, !., реіндурація, 
НОІЗа ПОfша Сllфі:liТlIЧНОГО первин
ного затпсрдіння; репндурацня, 
новое появленне спфШІІІТІІчесного 
першl'ІНОГО затвеРДСНIІЯ. 

ПеіпІесНо, ol1is, і., реінфекція, по
нто рве за раіnеlШЯ тією ж хворо
бою; РСIІНфЄКЦ!ІН, ВТОРlIчное за
ражеНІІС той ine болезнью. 

Reil1yersio, ollis, і., реінверсія, вправ
ляння DlшеРНСІІО ї ма ткп; ренн
версия, вправленпе вьшороченноІЇ 

~taтни. 
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Reitcro, аге, повторювати; поото
рлть. 

Reitel'etl1l' (на реп.), ПОПТОРІІТИ; по
вторить. 

(НС геitегёtпг, ІІС повторювати; не 
повторлть). 

Rеlарsпs, пs, m., обов 'язновий по
ворот хворобlІ (прп ПОВОРОТІІОМУ 
ТlІфі, lIta:rярії); обязатеЛЬНЬІЙ поз
врат болеЗНIІ (прп B03BpaTHO~1 
ТІІфе, малярпи). 

Relatio ше{IІса, lIIеiJ:І1'ше свідоцтво; 
:\lеЦІЩШIСІ-\ое свпдсте.1ЬСТВО. 

RelntlvHs, а, ШН, реЛЯТIІПllИЇІ, від
НОСНШЇ; реЛЛТІІпньвl, относитель
НЬІЙ. 

Rеlахапtіа, огшп, п. рІ. (rcmedia), 
розслабляю'rі засобll; расслаб-
лmощие средства. 

Не1ахаНо, ОПlS, і., ослаблення~ 
ослабление. 

Relaxi1t\ls, а, Шl1, ослаблений; ослаG
леННЬІЙ . 

Relaxo, нге, ослаБЛЯТIІ; ослаблять. 
Rеше{liIlШ, і, п., лінп, засіб; ленар

ства, средство. 

Н. аdiUvапs, ДОПО:\lіжнш1: засіб; вспо
могатеЛЬІІОС средство. 

Н. basis, ОСllOВНШЇ засіб; основное 
средство. 

Н. сопstitпепs, засіб, що надає фор
му ліка:\l; средство, п ридающее 
форму ленарству. 

Н. c()rrigens, засіб, що виправляє 
С:\lак; средство, ІІсправляющее 

ВКУС. 

Rешіпіsсеlltіа, ае, і., СПОМИН, па· 
~І'ЯТЬ; воспо:\шнаНlIе, па~ять. 

Rешіssіо, onis, f., ре:\lісія, полегшсн
ня хворобп; ре;о,ШССllЯ, послабле
нпе болезни. 

Rешіttепs, elltis, ре:'.lітаТІІвнаіі, по
ЛСГЩ~ЮЧllЙ; РС:\ШТІІРУЮЩИЙ, по
~.ТІаблmощиЙ. 

Rешоtiо, ollis, і., піддалення, вида· 
лення; от;:щлсние, удаление. 

Rеll1оtпs, а, Шl1, віддалений; отда
леННЬІЙ. 

Rеп, гепіs, т., НІІрка; почна. 
Н. агспаtпs, сопсгёtпs, ШІgulifОfшls, 

підновоподібна Нllрна; ПОДf\ООО
образпая почна. 
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П. cyst:(cus, НПРІ\а 3 ПРПРОД/І-\енш.ш 
ністаМІІ; почна с в рошденныlIf 
нистами. 

П. шіgгаn.s s. R. lllobllis, блунаюча, 
рухлива НІІрна; БЛуit\дающая, по
двшю-іая почна. 

RепїПіs, е, ренаЛЬНИїІ, нпрнов.иЙ; 
ренаЛЬНЬІЇІ, почеЧІІЬІЙ. 

HenculilS, і, т., нпрочна; почечна. 
н'епifогшіs, е, НЩЖОВІІДШІЇІ; ПОЧНО

ВІІДНЬІЙ. 

Rепіsituга, ае, і. s. Renirixatio, 
onis, f., пришивання HllP�-\И; прп
шиваНllе ПОЧЮІ. 

Rепоtурlшs, і, т.; .... Дпв. Nep11roty
p~1US. 

RеIlО\ltШS, antis, ОНОВЛЮЮЧИЙ, по
новлюючий; оБНОВЛЯЮЩІІЇІ, возоб
новляющиЙ. 

Renovatio, onis, {.1\ оновлення, від
новлення; обновлеНІІе, возобнов-
ление. ~ 

RСП(1УО, аге, відновляти, відновити; 
возобновлять, возобновить. 

Reoїganisatio, onis, і., реорганізація, 
перетворення; реорганизация, 

п рооб разование. 
Rcparatio, onis, f., репарація, від

шнодування, повертання, віднов
лення; репарация, ВОЗ2\1ещенне, 

восстановление. 

ReparatJ \'I1S, а, иш, репаративний; 
репараТИВНЬІ11. 

Reparaturius, а, иll1, ТОЙ, ЩО віднов
люється; восстанавливающиЙся. 

Rерспs, entis, повзаЮЧllїl, плазую
чий; ползающшl, преС;\lьшаЮЩl1Й
ся. 

Reperccptio, onis, f., реперцеп~ія, 
вихідне із «спомінних» НЛІТI1Н 
збудження «чУ,тЛlШИХ» нлітин моз
нової НОРИ; реперцепция, исходя
щее из «ВОСПОі\1ШІатеЛЬНЬІХ» нле

то 1-\ возбуждение «чувствитель

НЬІХ» нлетон мозгОВОЙ норЬІ. 
Repercussus, us, т., відБЛIIСН; отблесн. 
Rереtаtпг (на рец.), повторити; по

вторить. 

Repetitio, опіs, f., повторення; по-

ВТQрение. 

:Repetitus, а, uш, повторний; по-
ВТОрНЬІЙ. 

Replal1t,atio, onis, і., реплантація, 

_____ о 

ПРПГf\Ilвлення; реплаНТtЩШI, п РИ

Жllвление. 

Repletio, onis, (., наповнення; на
полнение. 

Н. cavitїHis <lепtіs, ПЛО;\Іб;уmШIlЯ зу
ба; плом6ированпе зуба. 

R. vеlltгіспli, ШlПовнсння або обтя
ЖСННЯ ШЛУШШ; паполнеШІС или 

обременение жслудна. 
Rерlёtпs, а, uш, наповненш1; напол

неННЬІЙ. 
Rеропї])Іlis, е, ппрапнпіі; вправшшЙ. 
Repositio, опіs, і., РСПОЗІІція, вправ-

лення; репозицпя, ппраВЛСШІе. 

Repraesclltatio, опіs, f., представ
ІШЦТВО; предстаЮІтельство. . 

Rcproduco, duxi, dпсtпш, ёгС, від
творювати; восп роизводить. 

Reproductio, опіs, f., рспродунція, 
відтвореннн; реп pOТJ:Y ІЩІІЯ , вос
пропзв§дение. 

Rel)roductivus, 11, ШП, ві;І,твореНШf, 
ПЛОДОТВОРНІІЇІ; ВОСІІ РОIl3ВОДlIтель
НЬІЙ, плодотворI;Jыlt.. 

Rергоdпсtог, oris, т., реп родунтор, 
відтворнин; репродунтор, воспро
ШШОДlІтель. 

RcptIlis, е, плаЗУЮЧllїl; ПРСС:\Іьшаю
щиЙся. 

Reptilia, іuш, п. рІ., рептилії, пла
ЗУНІІ; реП'ГІІЛІlИ, п реСМЬІНа ющиеся. 

Repulsio, onis, f., відштовхування, 
віДПІІхання; отталнивание. 

Reqllies, etis, f., споній, віДПОЧJIНОН; 
поной, ОТДЬІХ. 

Res, геі, f., річ, справа; вещь, дело. 
Resectio, onis, f.. резенція, вщ~ізу

вання; резеlЩIlЯ, выIезьшанне, 

иссечение. 

Residu~lis, е, реЗИ;:J;уальний, заЛllШ
НОВllЙ; резидуаЛЬНЬ1l1, остаточ

НЬІЙ. 
Rеs~dпuш, і,п., залишон; остаток. 
Resina,_ae, і., смола; смола. 
Н. elast1 са, научун; научун. , 
RсsіПОSllS, а, uш, С;\ЮЛIIСТlI'й, С;\lОЛ-

ний; С:-'ЮЛИСТЬІЙ. 
Resistentia, ае, f., реЗІІСТСl1ція, опір. 

пружність; резпстенция, сопро
тивление, упругость. 

Resolutio, опіs, f., реЗОЛЮI\lЯ, роа
в 'язання. рішення; реаолюция. 

.'; ~ ра:1решение, решение. ' 



Неsulпtiо УігіШll Rеtспtіо urіШlе 
---------------------------------------------------

Л. УігіпПl. :занепад сил; упаДОІ\ СIIЛ. 
H('sulyel1s; ('l1tis, розп '}ІЗIlІІЇІ; раз

решаЮЩlІіl. 
Н('sulПl1tiа, інш, п. pl. (remedia), 

РО;ЗЧIIIlЮІ3аЛLні, розп 'язні засо
бп; растпоряющие, разрсшаЮЩІІе 

средства. 

R('sошшs, :шtis, РСЗОIlУЮЧШVІ, ЩО 
ЗІЗ\'ЧІlТL UН<1С.l.Їцок ЗІЗУЧаІШЯ ін
шого тіла; резонпрующиїl, 3ВУ
чаЩll(І ВС.ТІСI~СТlше зпучашш дру
гого тела. 

ЛеSс)r'Ь'епs, Cl1tis, ПСІІСНШ\ ПСі\ІОНТУ-
13альш!ЇІ, вбllраюtllIЇІ; псасьшаю
ЩIJіІ:, ПОГЛОlцаЮЩIІЇІ, вбпраЮЩІ!ЇІ. 

Rеs()('])спtіа, інш, n. pl. (r~m.;dia), 
зhсоБІІ, ЩО сriРШlIОТЬ ПСl\юr;туuан
шо; с pe;:r:CTI3a, СIlособствующне 
всаСЬІВаНIІЮ. 

П('SOl'С 1I1НШ, і, n., резорцин; рсзор
цин. 

Resorbeo, -, -, еге, пuирати; по
глощать. 

R('SOl'ptiO, onis, f" резорп ція, ПСН
С.ШШІ ПС;\IОКТУШШIlП; резорrЩLIП, 

ПС:!С ЬІВшше. 

R('sp. (СІ-\ОРОЧ. respcct І "е), підносно; 
относительно. 

R('~pr,ctHS, HS, Ш" попага, пошана; 
упажанпе. 

Rcspergo, rsi, гsuш, еге, забрнзнупа-,.. , 
ти; заОРЬІЗГІІвать. 

Леsрсгsіо, onis, і., забризнупання; 
:заб рь!згипанне. 

R('spirabilis, е, ІІридатниїl для ди
Х~НlНя; П pIIгoд!lыll ДЛЯ ДЬІхания. 

Respirat1.o, unis, f., респірація, дихан
ня; респпрация, дыlание •. 

Н. аJ}dошішПіs, черепне дихання; 
БРЮШIlое ДЬІхание. 

Н. costїilis, рсбеРllе ДІІхання; ребер
ное дыlаl-lІІе •. 

Н. J}revis, ДІШ. Вгndурпоё. 
Н. ste('torosa, ХРНПЛЯ'lе дихашlЯ; 

ХР!lпящее дыlание •. 
Н. stгі,lпlОSа., СУДОРОі-кне, СПlІстяче 

дихання; СУДОРОі-юroе, СІЗІІстящее 
дыlание •. 

Rt>sріг<їtог, orJS, т., респіратор: 
1) М:1СІ,а, що ЗОГ!Jіпає вдихупане 
повітря; 2) масна для захисту 
ДllхаJILIШХ органіl3 під Г:13Ї13 ТОЩО; 
рсспнратор: 1) масна, согrспаю -

щая пдыlае;:\Iьlйй воздух; 2) масна 
дЛЯ З:1ЩІІТЬІ дьlх<'tтс.JIьныlx органов 

от газов II т. п. 

Пеsрігtltогінs, а, \lШ, реСl1іраторний, 
Дllха.:lЬНllй; ресI1І1раторныl,' Д1А
ха тслыlI� Й. 

RespJro, ji'rt', зітхаТІІ; п3;:І;ы1ать •. 
RcspOJ1sibjlis, С, осу;щшl; ЮlенлемьІй. 
R('SРОЛSЇУJtns, atis, f., ЧУТоІllшіС1'[', 

ЧУТІ,ість; от3ы�чІшость •. 
Rеssешїппtiо, onis, f., перссіВ:1НІІЛ; 

пересев. 

Rеstашпtіо, ollis, f., РССТ::ШР:1ці-н, 
пі;:щопленнл, підБУДУН<lШШ; ре
став раЦІІЯ , ВО:ЗОUIІОП,ТІеlІІІ е, восста
нов,ттение. 

Н. "Їl'інш, піДIlОП:ЮllIlЯ сп;!; BOCCT/t
НОПЛСНІІе СТІЛ. 

Нt'stашаtог, oris, сот., пїдновнин; 
130ССТ:1lІопнтель. 

Н('stnш:о, ї1і'(', rідноп.JIЯТН, піДНОRIf
ТІ!; посстанар !шпать, посстановить. 

ПсstНогшіs, e~ �-\анаТОПIlДШlй, пірьоп
Ч:1тшl (согрога І'сstiftн'шіа); І-шна
ТОВИДIlЬ1Й, переп'lатыlй (согрё'га ге-
stiformia).· . 

R('stitutio, onis, f., реСТlІтуція, від
новлення, відбудупання; рссти
ТУЦIIЯ, посстанопление. 

Н. n<1 іl1tсg('Шll, ціЛНОВlІте nідноn
лення; полное восстаНОІЗление. 

Rctar(latio, onis, f., спові''1ьнення; 
замедление. 

Rctartlatus, 3., и111, спопі.ТІьнениі1; 
замедлеННЬІЙ. 

R('te, is, n., сіть, сітна; сеть, сетка. 
Н. шіГUЬ11е, І1СЗПІІчаЙllа сітна, роз

падання судшш Н:1 дрібні пере
плетені між собою гілочки ~B 
НIIРЦ,і); чудесна я сеть, распаде
НІІС сосуда Н:1 1\1(,ШШС переплс

Т<1ющпеся петочни '(в ПОЧJ\е). 
Н. testis ІІаІІегі, Галле ропа сітна 

ясчна; Галле ропа сеть ЯlIчка. 
Retentio, ol1is, f., ::З:1ТрШ1:lIlНЯ, за

деркання; задержаllие. 

Н. nlyi, запор; запор. 
Н. b,ilis, затршraішя ЖОІЗчі; задерш-

1,:1 it\елчи. 

Н. testis, З:1ТРШІаНlIЯ яt;Чl-\а; задер
жаШІе личка. 

Н. пгlпnе, заl'}1l1!ШШІІЯ сечі; задсряша 
Мочи. 
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ReticHI~ris, е, реТІШУЛЯРНІІЙ, сітча-
СТІІІI; реПІ~УЛЯРl!ЬІt'I, сетчаТЬІfi. 

ReticulocIlorioitlitis, tidis, f., рети
ну.ТlOхоріоїдиl', запалення сітніВЮІ 
та СУДІІННОЇ оБОЛОННІІ она; реТІІ
nУЛОХОРИОПiJ;ІІТ, поспалеНІІе сет

'таТКИ п СОСУДИСТОlI оБОЛОЧЮІ гла
за. 

Е. іl1хtар::tріЩігіs, запалення сїтнїв
ни та судинної оболошш поблизу 
сосна зорового нерва; воспаление 

сетчапш 11 СОСУД!ІСТОЙ об,:ШОЧЮІ 
вБЛІІЗИ сосна ЗРlIтельного нерва. 

н,сtіспlосуtі, ОГПlll, т. рІ., реТlIНУЛО
І~ІІТИ, червонон~івці з сїТ'всто
JJQЛОІШІІСТОЮ ре'ІОВIШОЮ; ратину

.'10ЦІІТЬІ, нраснью НРОВЯНЬІе тельца 

с сетчатополоюшстьщ веЩ3СТВОi\l. 

НеtіспlОСlНlоtІlеliаlis, е, ретинулоен
дотеліальниt'l; реТIІНУ лозндотеЛII
аЛЬНЬІЙ. 

Rеtіснlоепdоtllеliоша, 
ну лоендотеліо;\ta; 
телиома. 

atis, п., рети
ретинулозндо-

RеtіспlоспdоtІlсliоsіs, is, f., ретину
лоендотеJlіоз; ретину JIозндотелиоз. 

RеtіспlОСl1dоthеliпm, і, П., ретину
лоеНДОl'елій, систе:\ta ретину ля р
НlІХ (сітчастих) і ендотеліальних 
J\літин уселезінці, кістновому 
мозну, лі:\lфатичних ВУЗЛ"Х, пе~ 
чінці, норі наднирнових залоз 1 

бере особливу участь в обміні 
ліпоїдів, заліза та пігментів, в 
захисних реанціях і т. ін., рети
кулозндотеЛllЙ, система ретину

ЛЯРНЬІХ (сетчаТЬІХ) И Зllдотели
а.ЛЬНЬІХ нлеток в селезенке, ко

CTHOI\! мозгу, ЛИ:\1фаПІчеСЮІХ уз
лах, печени, Іюре надпочечников 11 

ПРІІнш.Іает особое участие в об
мене Л1JПоидов, желєза, пигмен

тов, в заЩИТНЬІХ реаНЦl1ЯХ 11 т. д. 

Rеtіспlшn, і, п; сіточна; сето'ша. 
RctHormis, е, сіткоподібний; сетно-

Qб разны� n. . . 
пеИl1а, ае, с., ретина, СlТЮІЗна она; 

ретина, сетчатка глзаа. 

BeiilНlcиlиm, і, П., фіброзний зв 'яз-
1\ОВ1111 утвір; фІІброзное связочное 
образование. 

Ret1nel1s, elltis, заТРШ\ІНШЇ; удержи
вающиЙ. 

23-214. 

Retillco, ні, tСlltuш, ёге, ВТрШІуватп; 
УД§JРrНИВ?- ть. 

Retil1itis, tidis, с., ретпніт, запален
ня сітніІЗЮІ; ретшшт, воспаЛСНlІе . 
сетчатки. 

Н. лJ.ЬUШіlшгtса, brigllt J са, llсрl1гі
Нса, реТІІніт ПрlІ хворобах HIl!JOK; 
реТИНIІТ при болезнях по чек. 

Н. pigmcl1tosa, ретиніт з МНОіЮІННИ
Мll маЛlll\1И зубчаСТI1l\Ш ЧОрНIІМИ 
пігмеНТНШIІІ ПЛЯ,\1а:\1І1; ретшНІТ с 
J\lножє:стпенны�и маЛЬ1J\I1І зубча
ТЬІМІІ черныl\шш пиг;\lен'гны�lI ПЯТ

нами. 

Retil1oscopia, ае, с., реТIJноснопія, 
дослі;~і-нення сітніВЮІ ока за до
ПОМОГОЮ дзернала; реТI1НОСНОllИЯ, 

І!сследование сетчапш глаза при 

ПОМОЩИ зерна.nа. 

Rctorta, ае, f., реторта, ХЇ]\Іічна по
СУДlIна; реторта, ХШlllчеСКllіі сосуд. 

Rctractio, OI1~S, f., ретr-:а1щія, ьід
тягання, снорочування, 3і\ІОРЩУ

пання; ретранция, ОТТЯГIlвание, 

сонращенне, Сl\lOРЩІІвание. 

Retractor, oris, т., ретрактор, від
тягач; peT[-,актор, оттягшзат~ль. 

Rеt,го.ІІСПS, entis, 13ідтяг'уЮ'lИЙ; ОТ
ТЯГlIвающиЙ. 

Retro- (В снл. СЛОІЗах), назад, позаду; 
назад, позади. 

RсtгоЬнlЬ;ї ris, е, ретробульбарний, 
що лежить позаду очного яблуна; 
ретробульGарныl,' лежаЩl1Й по
зади глазного яблона. 

Rctrocacci1lis, е, рстроцекальнпll, що 
лежить позаду сліпоі кишки; 
ретроценальнь!й, лежащнll поаади 
слспой Ю1ШКИ. 

Retrocardilllis, е, ретронардіальни1Ї,' 
ззссрцевий; реТРОЕардиаЛЬНЬІЙ. 
позадисердеЧНЬ1l1. 

Rсtгосепtг<іlis, с, .r:етроцентральниЙ,. 
позацеllтра:гІЬНlIЙ; рСТ!Jоцентраль

НЬІІІ, позадицентгальныl •. 
Retrocessio, OIlїS, f., відхід назад. 

відходження назад; отход назад, 
ОТХСlІі:дение назад. 

Rctrocollis sраsшоdl cus, нривошия 
наззд внасліДОlі судорuги поти
ЛИЧНІІХ J\I 'я;.;Їв; НРl1вошея кзади 
вслеДСТlше судороги аатылчньІхx 

МЬІШЦ. 
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Retrodcviatio, onis, !., ретродевіація, 
відхилення назад від правильного 
положення; ретродеВl1ация, ОТ

нлонеНl'lе назад от праВІ'lЛЬНОГ9 

положения. 

Retrofixu.tio, onis, І., ретрофіnсація, 
операТlІвне п ринріплення назад; 
реТРОфIlнсация, операТllБное при
нреплеНllе nзади. 

R. соВі, оперативне вміщення на-
вад ШИ(I1Ш маТЮі при retl'oflexio 
utcri; опеРJrгивное Сl\lещеЮlе нзаДIІ 
шеїlни матни прп retroflcxio utcri. 

Retroflcxio, onis, і., ретрофлеІ->"сія, 
вгинаннп назад; реТ}юфлеl-\СJ1fI, 
сгибание назад. 

R. utcri, перепш матии назад: тіло 
й ШИЇlI{а матки утвоr::юють кут, 
ві;І.І>рIІТlIЙ назад; перегиб мап,и 
нзаДI1: тело и шейка матки Обра
зуют угnл,_ от!{рыl!'ьІйй квади. 

R·. utc;ri graYjdi, пагітність у пере
гнутій назад MaTui; беремеН1l0СТЬ 
в перегн)"той изади матие. 

RеtгоПёхus, а, иm, відігнутий назад; 
отогнуть:й изади. 

RctrogT3.dus, а, uш, ретроградний, 
що йде назад; ретроградныl,' нду
ЩІ! іі назад. 

RсtгошnпdіЬul~гіs, е, ретромандибу .. 
лярш:й, позащелеповий; ретро
мандllБулярныl,' позадичелlOСТ
ной. 

Retromol~ris, е, вамолярний; позади
молпрны� •. 

Rctronas~lis, "е,ретроназальний, но
сог.чотковий; ретроназальныl,' но
СОГЛОТОЧНЬІЙ. 

Retropelvlcus, а, иm, що ВИХОДІІТЬ 
із задн ьо і сті н ЮІ таза; исходящиl1 
из задней стении таза. 

Retroperitonedlis, е, ретроперитоне-
аЛЬНIІЙ, заочеревинний; ретро-
перllтоне?льІІы!і,' ваб(JюшІшныl'l.. 

Rctropcritoni tis, t1dis, С., реТРОllери
тоніт, запалення заочсреВIlОЇ кліт
НОВІІНИ; ретроперитонит, воспа~ 

леНІІе вабрюшинной I\леТ'1ClПШ. 
Retr()pharyngeiilis, е = Retropharyn

geus, а, uш, ретрофаРlІнгеаЛiJНИ1'l, 
ваГnОТI\ОDИЙ; ретрофарингеаnь
ны,' ваГnОТОЧНЬІЙ. 

Retropositlo, onis, {., ретропознція, 

Rcvcrsibїlls 

відхилення назад від праВІІЛЬНОГО 
положення, зміщення назад; pe~ 
ТРОПОЗllUИЯ, ОТНЛОНСIlие назад от 

ПРlI3ІIЛhНОГО положения, смеще

Нllе нsади. 

В. utCI'Ї, rетrОПОЗIlція ~Іатки, вміщен
ня назад усієї l\IaТlНl, реТРОПОЗІІ
ЦІІЯ маТЮІ, Сl\lещеШlе НЗiJ.ДИ Dсей 

матни. 

Rе1горпlsіо, ol1is, (., насIfлыlfl� рух 
назад у ДСЯf1IIХ Бипаднах треl\1'ІЮ

чого пагалГчу; наСI1ЛІ)СТБснное 
движеНllе нзаДIІ в НСНОТОГЬ1Х слу- . 
чаях ДГ:ОrЕательного паrаЛIlча. 

Retrostcrnii lis, е, r::стгостернаЛLIIИЙ, 
ЩО ЛОnllТЬ за грудниною; ретро

стерн'lлLныl,' лсжаЩl1Й аа ГРУДИ
ной. 

RеtгоtОl1sШ~гіs, е, перитонзплпрний; 
пеРIІТОНЗIІЛЛЯ рны� •. 

Rеtгопtсгlпus, n., uш, позаматновий; 
" заматоL:ны� •. 
Retroversio, onis, {., відхилення на-

вад; отнлонение назад. 

В. пtrгі, відхилення манш назад; 
" отхлонен не "l\Іатни назад. 

В. ufrri fixiita, занріплене від-
хилення матки назад; аакrеплен

ное OTHJIOHeHlle маТЮІ назад. 
н. uteri шоl)] 1is, рухоме відхилення 

маТЮІ назад; ПОДВИіtшое отнлоне

ние maTl-\И назад. 

RеПl1іепs, entis, з'ЄДНУЮЧИЙ; соеди
няющиЙ. 

Пеипіо, onis, С, сполуна,сполучення; 
соедин<?ние. 

н. рег ргіl1l3Ш intentionem, загоєння 
r::ани ПСРШНllИМ натягом; зажив

ление раНЬІ первllчны�M натяже

нием. 

R. рег sссппdаm intentionem, загоєн
ня рани втоrJІІННИМ натягом; за

Жllвление r::aHbI ВТОРІЧНЬ!М натя

жением. , 
Rпассіпаti(), onis, (., вторинне щеп

лення запобіжної віспи; вторич
ное п РШlІвание щ::едохrанитель-

110Й ОСПЬІ. 

Revfollel1s, entis, відвідний, відпер
таЮ'lIlЙ; ОТВОДПЩI1Й. 

Rcve['sibllis, е, оБОРОТНl1Й, зпоротний; 
обратllмы •• 
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RcvcrsibiHtas, atis, [., оборотність; 
обратимость. 

Rcvcrsio, ОI1ЇЗ, І., повернення, пов ер
тання; возвращение. 

Rcvivcsccntia, ае, і., попертання шит
ТЄВИХ влаСПІІЗостей; возвращсншз 
ашзнеННЬІХ спойств. 

Rcvocatio, опіs, І., піДГУR; ОТ3ЬІВ. 
R. іп vіtаш, О,ЮlІЗлення; Оі-юшление. 
RevuIsio, опіз, f., підтn'гпепня, під-

пеРІання; ОТВ.лечение. 

RCVlllsIVUS, а, ит, відтягаlOЧИЙ; от
вленающпЙ. 

пЬаЬагЬагит, і, п., ревінь; ревень. 
ПЬаЬМа, ае, І., довілыle ~1'лзопе во

ЛOlшо; п роизвольное l\1ЬІшеЧllOе по-

ЛОІШО. • 
ІthаЬdошуоша, atis, п., опух типу 

попере'ІНосмугастої м'А30ВОЇ тна
НИНІІ; опухоль ПО типу ПОl1еречно

полосатоl1 МhІшечной ТR3НИ. 
Rhасl1Ї::шаеstll(~sіа s. RlшсhіапаІgе'

sia, ае, f., СШIНIlОМОЗІюпа анесте
зія; спинномозгопая анестезия. 

Rhacllicentesis, із, f., поперенова 
ИРОІ-\олина; ПОЯСШІЧНЬІЙ пронол. 

RЬасlliоtошшп, і, п., пила для пере
пнлюпання плода (рахіО1'омії) при 
змбріОТО:\fії; пила для перепили
вання плода (рахиотомии) при 
З:\lбриотомии. 

Rhacllipaгalysis, із, І., СПИННОМ03RО
вий параліч; спинноМозговой па
ралич. 

Rbachis, із, І., 1) хребет, спина, 
2) веретено; 1) хребет, спина, 
2) веретено. , 

Rhachisagra, ае, І., подагричні fIпища 
в суглобах хребців; подаГРИ'Іесние 
явления всуставах П03DОНl-іОВ. 

RhachischIsis, із, f., грижа спинного 
моз.ку; г~bltка СПІІ~НОГО ~fОЗга. 

Rhacllitis, ttJis, С., рахІТ, аНГЛlйсьна 
хпороба; рахит, английсная бо
лезнь. 

Rlюg;іdсs, uш, І. рІ., тріщини шніри; 
трещи НЬІ ножи. 

Rhашпus, і, С., нрушин.а; нруш~на. 
п. Рursсllїапа s. СШЮilга Sagfillla, 

американсьна нрушина; амери

НЙ,ІІская нрушина. 

НЬарЬе, es, і., шоп; шов. 
HI13pllis, із, І., ГО.тІна; ИІ:'ла. 
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. 
Rhеgша, аНз, п., перела1\f; пеrелом. 
RhепсhОSI)[lSШПS, і, т., ТІІН 3 хропін

ням; тин с храпснием. 

Rhco- (в снл. словах), течія, тон, 
струм; течение, тон. 

Rllcostatus, иs, т., реостат, прилад 
для утпорення опору електро

струму; реостат, п РllспосоБJJение 
ДЛЯ создания сопротиплснип ЗJlен

ТРОТОНУ. 

Rlleob3sis, із, [., величина порога 
зб УД}І>ЄНШ1 прп П роходжєн ні 
струму; веЛП'ІШla по рога возБJ ш
ДСНИЯ при прохоn;дении тона. 

RIJепm, і, n .. , ревінь; rel3eHb. 
ltllСШШlгtllгitіs, tidis, С. s. ltllсшшtг

tl1Гбsіs, is, (., ревмар грит, рспма
тизм суглобів; ревмз рТрИт, реп
матиам суставов. 

llllспшаt,lСПS, а, пт, рсвмаТИЧНl1і1; 
рсвмаТlJчесни Й. 

Rllсшпаtіsmпs, і, т., рспматизм; 
ревматизм! 

п. агtіС!llOгпш acutus, гостриіі q'1ле
півнИlї ревматизм; ОСТРЬІЙ сочле
новны�й ревматизм. 

Н. шusсul .. їгіR, 1\1 'язовий репматизм; 
мьlше'l!:!ы�11 реІЗ;\lатизм. 

Rhctlmatoidum, і, n., 1\1llОіКинне ура
ження СУI'ЛОбів, вторинне ПрИ 
гострих за r;ззних хворобах; мно
жественное -поражение суставоІЗ, 
вторичное при ОСТРЬІХ зараЗНЬІХ 

болезнях. 
RhеШШltоl{ёlis, is, І., ревматичний 

рожеuий сип; репматичесная ро

зова Я СЬІП ь. 

RЬеumаtбsіs, із, [., захворювання 
ревмаПI'IНОГО х;; ра ктеру; ааболе
вание ре13!\lаТИ'lесного харантера. 

ПЬехіз, is, r., розі РІЗання, розриu; 
разры1::шие,' rазрыв,' 

RІlїспбtеs, tёtіs, (., з 1\10 Г шкуватість. 
ЗЩ'уЛЄllість; МОРЩI1НИСТОСТЬ, C'LC

женность. 

Rhigos (гр), ЩЮіН ІЗід холоду або 
гаРЯ'IЮI; дрnжь [Jследстuне хо

лода 11.'111 ЛИХорЙ,ЩШ. 

НЬіn- (о СlіЛ. слuвах), носопиІ1; 110-

совоl1. 

Rl)іПі1~га, ае С., plIHarra; РIflIЗГР:\. 
ltlliпаіgіа, ае, і.,' IJl1налгіп; lШНііЛ

гия. 
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НllіПСl1серl11НОIІ, і, п., IІЮХОlшіі l3ідділ 
мозну; обонятеЛЬІІьв1 отдел 1\10зга. 

HI1incllccplliiltls, і, т., I3продон 3 1\1 'я
СIIСТJI:\l хоботом за:llість носа; урод 
с :\1псIJсты�\1 хоБОТО:\1 П:\ІССТ'о носа. 

Hltincllcllysis, is, f., зрошування, 
прошшання носа, носовий душ; 
орошеНllе, промьшанпе носа, но

СОБОЙ душ. 
R11іl1спгупtег, cris, т., прплад для 

та\lуваllНЯ СИЛЬНОЇ нровотечі з 
носа; прибор дЛЯ ОСТ,ШОI3l-Ш силь
ного нровотечеюlЛ пз Іюса. 

RІЙllіаtl'їа, ае, f., лінупаНІІН хвороб 
НОС1; лечение болезней носа. 

Rl1il1It.is, tJdis, f., риніт, нежить, 
з::шаJlеннп слизової оБОЛОШШ,носа; 
ршшт, насморн, поспаление сли

ЗIIСТОЇІ оболочки носа. 
R. асutз-, ГОСТРИЇІ нежить; ОСТРЬІЙ 

ш\сморн. 

я. сllгоп1"са, ХРОНЇ'IІІI1Й ненпІТЬ; хро
ничесний насморн. 

Н. сllГО111са 11ypcrtrupl11ca, хронічниїl 
неЖIІТЬ гіпертрофічний; хрони
чеСЮІЇІ наСі\IОРН ГIlпеРТРОфll'Іескшї. 

л. сllГОПlса sішрlех, простий хроніч
ІІПЙ НСifШТЬ; П ростой хроннчесний 
насмогн. 

RІЙllосlеlsіs, is, С., занупорна носа; 
з<шупорна Іюса. 

RlІіпос(lспш, atis, П., набряк носа; 
отен носа. 

Rhil1olalia, ае, f., ГУГЮ1ВИЙ голос; 
гн)'саВЬІЙ голос. 

Rhillo1itlliasis, is, f., наміІІці в носо
ліll ПОРОНШlIні; нашш в носовой 
полости. 

Rllil101ogia, ае, f., ршюлогія, нау на 
про хпороби Н0са; РШІОЛОГIlЯ, 
ученпе О бо.ттеЗIlНХ. носа. 

Rlliпошусоsіs аsрсгgШіп.~, розростан
ня ГРIІСінів аsрсгgНlпs в носі; 
раз ращеНІІе ГРl1бнов аsрегgіllП8 
R носу. _ _ 

ІОlїlluр1шгупgitіs, И<lis, f., запалення 
слизової оболонки носоглотни; 
поспалеНlІе СЛИЗІІСТОЙ оболочни 
носоглотки. 

Rl1іП!)Р:lопіа, ае, (., див. Rllіпоlаliа. 
.Rllїп:>рllуша, atis, П., збільшення 

носа Dнаслідон розростаНІІН його, 
горбастий ніс; упеЛll'ІСIl1Іе носа 

вслС'дстппе разрасташш его, бу
ГРІІСТЬІІ! нос. 

Rl1іпорlnsttса, ае, f., РІІнопластпна; 
ршюплаСТlша. 

П]1ЇІ1оггlшgіn, ае, f. s. J:pistiixis,is, f., 
носопа l\lJOпотеча; носовое НРОВО

течение. 

Еllіпоггll0еп, ае, (., воднIrпсте виді
лення СЛІІЗОІ30Ї оболоНlШ носа; 
ПОДПlllIстое ,І3ЬІДсленпе СЛIlЗІЮТОЙ 
оБОЛО'ІІ~И носа. 

RI1Ї110SD.lріпgltis, tIdis, "f., запалення 
СЛІІЗОDОЇ ОболоНІШ Євстахійової 
труби прп РІІніті з хронічним 
середнім ОТІІТОМ та отоснлерозом; 
воспаленпе СЛІІЗІІСТОЙ оболочки 
ЕпстаХІІевой труБЬІ пра рпните 
с ХРОНlIчесшш СРСДНІІМ ОТІІТОМ И 

отоснлерозом. 

Rhіl10sсlегоша, atis, П., РlІноскле
[ІО:\lа; РlIноснлеРО:\Іа. 

RI1іпоsсоріа, ае, f., рпноснопія, до
с.ТJіДіf>ення носа дзернаЛОі\1; рино
СКОПIJЯ, исследование носа зерна

лом. 

Rhіl10sсоріuш, і, П., ршюсноп, 110-
сове дзернало; РllНОСЕОП, носовое 

зернало. 

Rlliпоstеgпоsіs, is, f., закладання 
ІІоса; занладьшанпе носа. 

НI1іПОНlгіх, thrlc]lOs, і. s. Vibris
sae, іігtlш .. f., волосся в ніздрях; 
ВОЛОСЬІ в ноздрях. 

ИI1іs, rlIil1os, f., ніс, ніздрі; нос, нозд
ри. 

Rlliza, nе, І., І\орінь, ~opeHЬ. 
Rbizalgin, пе, f. s. HIIizjtis, tfdis, {., 

НОJ.;інцеВIІЙ неврит; норешновыlй 
неврит. 

RJlizошn, atis, П., нореНСВІІще; норне
вище. 

R. RIIci, нореневпще ревеню; І\Орне
вище ревеня. 

н. ValeriJl1ae оffісіlйilis, норепеви
ще аптечної ва,,1сріанн; норне
.вище .!lптечноЙ DалерпаНЬІ. 

RlllZ0шеliснs, а, иll1, стосовний ДО 
нореня нінцівни або її найближ
чого сегменту; насаЮЩl1ЙСЯ нория 

конечности или ее блшкайшего 
сеГ:\Іента. 

НllОё, es, f. s. гll0еа, ае, (., ВІІтінання; 
истечение. 
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Rl10шlJСllсерl1аlоп, і, П., ро:чбіЧННI1 
"!Озон; РОl\lбllЧЄСНИЙ мозг. 

Rl10mlJоі<J.епs, а, UШ, РО:\lБОВIIДШІJUІ; 
ромБовидныIt.. 

НllOllсhпs, і, т., СI3ІІСТ, ХРИП, сопін
ня; СВІІСТ, СОПСНlIе. 

н. SОIlОГПS, ГОЛОСНllll ~рІІП; 3ВУЧIlЬІІ1 
хрип. 

в. tL'aellCiilis, ГОРЛОЮІlr ХРИП; ГОРЛО
вой хрип. 

Rl1011Clli lНlllllМ, 130логі ХРППIl; влаж
НЬІе ХРllПЬІ. 

н. сг~рitппtеs, sпЬегерitапtеs, нре
пітаціlші, субкрепітаціїші ХРИПИ; 
нреПІІТII рующие, субнреПІІТllРУЮ
щпе хри.ПЬІ. 

н. sі1Jilапtеs, ДЗВЇІІні хрппи; звошше 
ХрІІПЬІ. 

н. sicci, сухі, СI3ІІстячі ХрШlІІ; СУХІІе, 
свистящие ХрИПЬІ. 

Rhopllctica, Оl'11111, п. рІ. (rcmcdia), 
набрянаючі засоБІІ: ПРllСllПНИ, 
губки, ламінарії; набухающие 
среДСТl3а: прIІсыпІ,. губки,ла:\ш
нарии. 

Rhоtасіsпшs, і, т., з:\JЇІІен:а або різка 
вимова літери «р», гарнавість; 
ИЗl\1енеНІІое ІІЛП реЗІ-\ое ВЬІговари

вание БУНВЬІ «р», картаl30СТЬ. 

ВI1УрnрI10Ьіа, ае, f., боязнь грижі; 
боязнь ГрЬІЖИ. 

RІІуthШІСПS, а, ПШ, РНТі\1і'lНІІЇІ, рівно
міРНИlI; РПТl\111чесний, РИТ;,\ШЧІІЬІЙ, 
рапноl\lерныl •. 

Rllуthшпs, і, 'т., РІІТМ, тант, рівно
мірність; РПТМ, тант, равномер
ность. 

RIIytidosis, is, f., Зl\юрщуванпя; смор
щпвапие. 

Ribes, is, f., Сl\Iородина; СМОРОДllна. 

Rісіпоsпs, а, ПШ, РИЦПlIОI3І1Й; насто

РОВЬІЙ. 
Віс} ПUS, і, f., рицина; клещевина. 
Rісtпs, ПS, т., l3іДНРlIтш

U

r рот, паща; 
ОТКРЬІТЬІй рот, пасть. 

В. lпр ІllПS, ВОl3ча паща; волчья 
пасть. 

R. sardoll '1 CtIS, us, сардоні чпа паща; 
са РДОШІчєская пасть. 

Ridco, risi, risull1, еге, сміЯТJIСЯ; 
смеяться.. 

RIgesco, rigul, еге, ціпеніти, РОбпти-

НОСll tgевоgгашша 

ся твердим; цсп 8ІІеть, І,очеllеть. 

делаться твердьш. 

Higi ll1 tas, t.:Їtis, f., іІ\орстність, твер
дість, маЛОРУХО~lість; іІ,естность, 
'І.:вердость, ТУГОrJОДВІІЖНОСТЬ. 

Rig1 dllS, а, uш, РllгіДJIИ(І, ЖОГСТlшй, 
твердий, ПРУНШllй; РІГІІДНЬІЙ, же
СТЮІЙ, TBepдыl, упругиЙ. 

Rigor, oris, т., заr\їпР.ніIJНЯ, гарлч
новий холод, ОЗІІ06; оцспенение. 
ЛI1ХОГ~I.ДОЧНЬ]Й ХОЛОД, озноб. 

Е. ШОІ·tіR, ТРУПНС 8анлянаlIНЯ; труп
ное о.ноченение. 

Rіша, а,С, f., щілина; щель. 
R. glottj dls, ГОЛОСОl3а щілина; голо

совая щель. 

Н. lНlдспді, copO~li'l'Ha щілина; срам
ная ЩСЛЬ. 

RіШОSllS, <1, llП1, щіmШОЩIДПШUІ; щеле-
видныlІ.. 

Rіsогіпs, а, llШ, С~lіХОl3lІіі; С:'lІСХОВОЙ. 
RisllS, us, т., C~lix; СЛІСХ. 
RisllS sагdопісus, сардонічний, злоб

носе РДНТИ й сміх, ЗJlOбносс р JI.I1 та 
УСl\lішна; са РДОНlIчссrшй, злuuно
сердитьrй смех, ЗЛОбносерюrтая 
УЛЬІбна. . 

Rіvапоl!ІШ, і, П., риванол; Рlll3анол~ 
НіУllВ, і, т., струмон; ручей. 
Н. lасгішіШs, с.пізнаЙ СТРУ!І10.н; слез

. НЬІЙ ручеек. 
RoborallS, tll1tis, З!І1іцнюючий; унреп

ляющиЙ. 
RоЬогапtiа, інш, п. рІ. (remcdia), 

зміШJюючі засоби; унреlIляющие· 
среДСТl3а. 

ЕоЬнг, і ris, П., снла, міць; СlJла,. 
нрепость. 

Ro1Just.tlS, а, ПШ, сильний, ~ІЇЦНИЙ; 
сIIльны�,' .нрепюrЙ. 

Rоdепs, Cl1tis, роз 'їдаючий; раз'Ье-
даЮIlJ,ИЙ. 

Rоdспtіа, іuш, п. рІ., гризуни (тва-· 
pJНH); ГРИЗУНЬІ (іюшо'l'ныl) •. 

RОСl1tgспіsаtiо, Lпіs, С., рентгеніза
ція, гентгенупання, оп роміllСННЯ 
реllтгеніВСЬІШl>1 п r;омінням; рент
геНl1заЦIIЯ, оБЛУЧСIІИЄ I~ellTгeHOB

СНИ~lІІ .'1 УЧCl.l\1И. 
RоеllЦ~'споgтаШl11а, зtіs, П., рентгено

грама, rентгеніВСЬЮ1Ї1 знімок; 
рєнтгенограмма, РЄllтгеНОllСl\ИЙ 
СНИl\10.н. 
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Rocntgcnograpllїn, ае, {., рентгеногра
фія, знімни реНТГGніrзсьним n ро
мі lIНЯМ; реНТГGІІОІ'рафия, СНИМІШ 
реНТГСllOl3СIШМИ лучами. 

Rоспt.gспоlС1gіа, ае, f., науна про 
РСІІтгенівсьне п por,J ін llЯ; учение 
о рентгеl10ВСЮ1Х лучах. 

Rоспtgспоsссріа, ае, f., дослідження 
8а ДОIIOМОГОІО реllтгеніnського про
міння; исследоваНllе прп ПОМОЩИ 
реllтгеНО13СК\1Х лучей. 

Rоспtgспоtllсгаріа, ас, f., лікування 
за ДОIlОl\IОГСІО рентгенівського про
мі IJ 1I я; лєчеШI е с ПОl\lОЩЬЮ рент
геНО~СІШХ лучей. 

Rошіїпus, а, ПШ, Рl1l\1СЬНИЙ; РИМСНИІЇ. 
Rопе)Ш8, і, Ш., хрнп; хрип. 
Н. егеРІ tan8, нрепі таці йнИlї, скрип-

ЛНЧl1Й хрип; нреПИТIlРУЮЩl1Й, 
СКРИ~JfllЦIlЙ хрип. 

П. lНlшldus, sісспs, вологшї, сухий 
хрип; 13лаj.ННЬJll, сухой хрип. 

R. sіЬillапs, сrзИСТНЧ111Ї хрип; еви
стнщий хрип. 

R. sonorus, ДЗlliкчачий хрип; жуш
жащий хрип. 

RII~a, ас, f" троянда; роза. 
ltusacea, ае, С., вугор, запалення 

сальноі залози; угорь, воспалсние 
саЛІ,НОЙ железы�. 

Ro~acctls, а, UШ, рожевий; розовыli.. 
Ruscola, ае, f., розеола, f ізнопид

lIit.:Tb r.ИСИПl,и; розеола, раЗllОВИД
НОСТЬ сыIl •. 

R. syphilitlca, розеола у пторинно
му пе'10ді сифілісу; розеола во 
ВТОfJl1Ч\іОМ пеРllол.е сифилиса. 

R. t)p!10sa, розеола на початку тифу; 
}.JOзєола в на чале тифа. 

Rоstеllшп, і, п., хоБОТОI\ на головці 
СТ, і 'IІЮUI1Х ГЛIlстів; хоботок на 
ГОЛОІ3не ленточны�x глист. 

n08tr~lis, е, }JОСТ}Jальний; ростра ЛЬ
ш.:Й. 

Rostrllln, і, n., клlOП, дзьоб; ИЛІОВ. 
В. ~pllenoi{l{\le, нлиноподі611l1Їl дзьоб; 

l\.гllllIoнидны�й клюв. 

По\:.!\ J lis, е, НОЛt;СОI:lI1Дlші1; l{ОЛс.со
НИЩlbll1. 

ho:a І іо, опі~, !., ротанія, иоловиfi 
"ух, оGС>;IТ<'lIlНЯ; ротаЦIIЯ, И}JУГО
n()~ двшН'еШlе, оращеНllе. 

Rotuti \'US, 3, uш, ротаційний, обер-
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тальний; ротаЦИОНlІЬ1Й, враща-
телыlIй •. 

Rotator, oris, ш., ротатор, обертаю
ЧИЇІ (мусиул); ротатор, оращатель 
(l\IУСКУЛ), 

Rotatorcs, шn, т. рІ. (шusсuli), ро
татори (муснули) ; ротаТОРЬІ (му
снулы� •. 

Rоtаtогіпs, 3., ит, обсртовпй; вра
щаЮЩIlЙСЯ. 

Rоtlllз, ае, С., наДНОЛЇІ-ІНа ністиа; 
наДНОЛЄНІІал кость. 

Поіиlае, агшn, f. pl., ц,)'ирові нруж
НИ, таблетни ; сахарныle нружочни, 
лепешни. 

Rоtпшl<ііпs, 3, llШ, округлений; 
оируглеННЬВ1. 

Rоtнпdl tns, atis, {., онруглість, 
Оl\руглсність; онруглость, онруг
.nСН НОСТЬ. 

Rоtшн]us, 3, ПШ, нруглий; нруглыlt.. 
ВІ)' (СНОР· на рсц. rCCl1JC), візьми; 

возы\l •. 
Rubedo, Іпіs, І., червоність шніри; 

_ нраснота ИОЖІІ. 
Rubefacicntia, іиm, п. рІ. (гешеdіа), 

засоби, що СПРllЧИНЯЮТЬ почер
DОІІЇІІНЛ шніри; средства, ВЬ18ЬІВа
ющис ПОІ,раснешю НОШИ. 

НиЬеоlа, ае, І., н:раснуха; нрас
нухй. 

Н. scarlat1nosa, Сl\арлаТШlOзна ирас
нуха; сна рлатинозная ираснуха. 

Rп1:;ег, Ьга, Ьгиm, червоний, маЛllНО
вий; нрасны�,' l\IаЛШЮВЬІЙ. 

Rllbcsco~ еге, червоніти; нраснеть. 
Rlluісuпdпs, :1, uш, червонуватий; 

нрасноваты� •. 
Rн};іgіпоsus, а, пm, іршапиі1; ржа

ВЬІЙ. 

Н. ~Р\Jtuш, іркаве хаРІЮТИIlНЯ; ржа
В:1.Я мокрота. 

BHbl~O, iglnis, {., ірша; рнавчина. 
НнЬог, OI'ЇS, ш., почеРI301lіНІ!Я, чер-

воність; понраснеllllе, ираснота. 
Н. Іасіёі, рум'янець; румянец. 
Вuuпs, і, ш., ОЖl1на; сжевина. 
В. idaeus, Ш., малина; маЛllНа. 
Ruct:.lt.iu, onis, {. s. Нuсtпs, us, т., 

піл.РlIгувашш; отрьшша. 
Rпdішепtагіus, :1, шп, рУДІІментар· 

ний, 3<l'lатновий; рудиментаРНЬІЙ. 
аачаточны� •• 
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В.шliшепtum, і, П., рудпмент, зача
ток; рудимент, зачаток. 

Rпdіs, е, ТОВСТИЙ, грубий; грубьrЙ. 
Ruga, ае, і., З:\lОршка, снладка; мор

щава, складна. 

Rпgа Пехшае, снладка перегину; 
складна перегиба. 

Rugae vаgіПdlеs, f. рІ., поперечні 
З:\IОРШКI1 слизової оболонки ва
гіни; попеРСЧНЬІе складки слизи
стой обuлочни влагалища. 

RugosItas, ііНБ, І., зморшнуватість; 
l\IОРЩИНИСТОСТЬ. 

Rugosus, а, ШU, 3і\10ршкува'tий; мор
ЩИНИСТЬІЙ. 

в. (скор. на рец. sешіs, signa, sіgпё
tur, sшпе), половина, познач, 
візьми; половина, обозна чь, БОЗЬ
ми. 

s. а. (скор. на рец. sеСUІ1dшn artem), 
доонанало; ІІа правилам иснус

ства. 

В. п. (снор. на рец. вио ПОШІпе), під 
справжньою назвою лінів; под 
настоящим названием лекарства. 

S-romiinum s. Flexuгa sіgmоіdсз, 
s'римсы�е,' СИГi\lоподібна кри
внна товстої ЮІШКI1; S-РИМСl\ое, 
сигмовидная' иривпзна толстой 
кишки. 

Sзоаflillа, ае, І., сабадила; сабадплла. 
SаЬїпїsmus, ї, т., отруєння нозаІ~Ь-

. ЮІМ ялівцем як ПЛО;::І;озгіННИ:\1 за
соБО:\I; отравление казаЦКlt:\1 МОЖ

жевельнином как ПЛОДОГОННЬІ;d 

среДСТВО.\1. 

Sаоulпш, ї, n., піСОІ{; песок. 
S. сапагіі, пісок в ШJtшковидній ва

лозі; песок в ШIІШI{ОВИДIIОЇІ желеЗ8. 
Saburra, ас, С., залишки неперетрав

леної їжі в ruлунну; OCT::lТlHi не
перевареllНОЇІ ПI1ЩIl вжелудке.

Sacc,itl1s, 3, uш, міше'шуватий~ ме-
шотчаТЬІЙ. . . 

Sa(c)cI1artitus, а, ит, зацунрованпй; 
засаХареllНhІЙ. 

8.а(с)сllагіПсаtіо, опіБ, І., утворення 
цукру; образование сахара. 

Rшпсх acctosa, щавель; щавель. 
Rпшіllаtiо, опіБ, І., 'віДРlIгання жуй

ЮІ; ОТРЬІГlшаllие жвачни. 

R. ІШIl1Нl1а, відриганнЯ: у людини; 
отры�пuаннеe у человека. . 

. Rumor, oris, т., шум, тріск; шум, 
треск. 

s 

RЩJіа, ае, І., грязь, бруд, струп; 
грязь, струп. . 

R. sypllilitlca, струпний висип У 
Сllфілітикіl3; струпная вьІсыпь у 
сифи .. 'Іитиков. 

Rupt11ra, ае, {., руптура, РОЗРИВ; 
руптура, разрьІВ. 

Sа(с)сlшгіrnеtгіа, ас, І., сахарнметрія, 
визначення нількості цунру 8 

рідині; сахаРlIІ\1еТРIІЯ, определе
ние ИОЛlJчества сахара в жид

ности. 

Sа(с)с}шгіmНГllm, і, п., прилад для 
визначення ніЛЬІюсті цукру в рі
дині; прибор для определения 
НОЛИЧ~СТDа сахара в ЖI1ДКОСТи. 

Sa(c)charina, orum, п. рі., солодкі 
pe'lJBI1HI1; слаДКl1е вещества. 

Sa(c)charinum, і, п., сахарин; саха-
рин. " 

Sa(c)cl1aroJellm, і, п., масло-цукор; 
масло-са ха р. _ 

Sa( с)сlшгошусе sаlЬtсапs, грибон пліс
НЯI3Ю1, дf ЇiК,'l,iКOBI1It грНБОН; ГРllбок 
М()ЛОЧНИЦЬІ, ДІ1Оіюне13011 rpl1t)OK. 

Sассlшгошусеtеs, Еіl., сахаРОll1Їllети, 
д~іГhДjНОl3і ГРl1БЮI; сахо.!JО~1ИцетЬІ, 
дроlt\жеRы�e ГРllбки. 

S. seu (егшспtнш сегпіsіае, дріжджі; 
Дf'С їt.жи. 

Sа(с)сhагош, ае, с., тростинний цу
кер: ТРОСТIШНОВЬІIt сахар. 

Sа(с)сll!ГШn, і, п., ц)"нор; сахар. 
·Sa(c)cI1arum аlЬиш ДI1В. Sа(с)сhз· 

гбsа. 

Sa(c)cllarum lасІіБ, МОЛОЧНИll цунор; 
МО!10ЧНЬІЙ сахар. 

S. uv j снш s. G IUСбsа, ае, с., вино
граДНllп цунор або ГЛЮI{оза;" ІЩ· 
ноградны�й сахар ИЛИ глюноаа. 
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Sассirогшіs, с, І\ІЇШІ-ЮІ3ІІДІШЙ; І\Іешно· 
вндныІ •. 

Saceosalpil1x, pingis, [., рознутість 
ЯІlцеп РОІ30дів у фОР:\IЇ НОЛ()И або 
новпаси ; раздутне я ІІЦ<:ш РОІ30ДОВ 
в Фоrме нолБЬІ ИЛIl ноnбаСЬІ. 

S. рсгНоп(а)еі, очереВШlНа порож· 
нина; БРЮШІІнная полость. 

S. serosa, серозна ПОРОі-юшна, по· 
рОifШ 11 на пленри, очеревини та 

ін.; серозная полость, ПОЛОСТЬ 
ПЛСВрЬІ, БРЮШИНЬІ If пр. 

SaccHl,Їris, е, належний до мішечна; 
ОТНОСЯЩIlЙСЯ н мешочну. 

SacclIltIs, і, т., мішечон; мешочек. 
SaccHs, і, т., мішок, сумна; мешок, 

сумка. 

S. СОl1іtIпсtіvJlis, нон'ЮННТІІваЛЬШlіі 
мішок; НОН'ЬЮННТІІваЛЬНЬІЙ иешок. 

S. (li;;cstoriHs, траВІНІЙ иїшон; ПІlще· 
варитеЛ!.ньвl l\lешок. 

S. lасгіШiїlіs, слізний міШОІ"\; слез· 
НЬІЙ мешок. 

S. vitеlllПНS, жовтношІіі мішон; жел· 
ТОЧНЬІІІ мешок. 

Saccr, сга, сгшu, 1) КРИЖОВИЙ, 2) свя
щенншl; 1) нреСТЦОВЬІIІ, 2) сІ3я· 
щенныlі.. 

S. іg-піs, беШIlха; рожа. 
Sacr(llis, е, санраЛЬНШl, нрижовий; 

сакраЛЬНЬІЙ, нреСТЦОІ3ЬІІ1. 
Sacralisatio, бпіs, і., сакралізація; 

сакрализация. 

Sacro· (В скл. словах), крижово·; 
КРССТЦОІ30·. 

Sacr()cl)x'll.~ia, ае, f. s. SacrocoxI
tis, tldis, [., хроНі'ше, осоБШ1l30 
туБРрl\у.'II,n:ше. ззпа.lf>ПШl l{РИ
ж гнtnНЛУ\30І30ГО з'шенуваlШЯ та 
нулыuІ30гоo суглоба; хроническое, 
особенно ту(jеркулезное, І30спале
НІ!е нреСТЦОRОПОДRЗДОlUlІОГО сочле

нення 11 тазоБС.J:реJlНОГО cycT::lBa. 
SacrococcygC1JS, а, 1I:ll, НРНтОВОI\У

П РІ! Ю)І3І! I~l; І\ реСТЦОІ30КОIl'[ І1І"\овыl (1. 
Sacrl)tyloil1ca, ае, С. (dїstlnti·l), ві.з:

стань під лобка НРI1ЖОІ30Ї І-\істни 
Д() .1іЛПIІІШ вертлужної запаДIІНИ; 
раССТОПlше ОТ і\1ы�аa нрестцовоіі 

І>ССТ:І дО области І3ертлужной впа
ДI1\lЬІ. 

SаСГI)СЮ:ltіs, t1dis, с., саНРОИОНСIІТ, 
3D.па.ЛСНllЯ НLJИЖЇВ та кульшового 

суглоба; СС1. К ро І-\ОІ-\С ІІТ, воспалеНІІе 
крестца УІ тазобедрснного с)"става. 

Sacro{lynia, ае, f., санродинія, Нрll· 
ЖОІ3ІІ Й біль; Ca�->РОДШШЯ, I\РССТЦО· 
вая боль. 

Sacroili~cHs, 3, Шll, ЕРШ-l'OlJОІ-і.1убо
Dпі1; нреСТllODОПОДВЗДОШНЬІJI. 

.8nсгоіsсllїзdlсus, а, ПШ, HP��i�-\ОВО· 
сіДНІ/ЧНШІ; нrССТЦОІ30седаЛІІЩІІЬІЙ. 

SасгоltШlЬ<Піs, е, саНРОJ.IIомбальниЙ, 
НРIliКОDопопереновш1:; саnрОШО~I· 
бальны� й, крестцовопоясІшчны� •. 

Sacropct<Їlis, е, сакропетальншl; са· 
нропетаЛЬНЬІЙ. 

SасгоsріпЮіs, е, крпit\ОВООСТІІстиі1; 
І>РЕСТЦОВООСТІІСТЬІЙ. 

SаСГfJsріnоsпs, 3, ПІП s. S3Cl'()tube
rostls, а, шn, І>rIlif,ОВООСТЮІ';ОВИЙ, 
КРJJіЕовогорБІ-іОВИt'I; нрестцово· 
остІІсты�1,' І>рестцовоб:УГРОВЬІЙ. 

SаСГl1Ш, і, Л. jos), І-\рпжі; І>рестец. 
Sactosalpїl1x, іпgіs, f., роздутість 

ЯІІцеп роводів; раздутость юlце· 
ПРОВОДОВ. 

S. рнгulепtа, гвіІ1нш1 сактосаль. 
пінис; гноі1НЬІЙ ca�-\тосаЛЬПIlНИС. 

S. РПГtJlепtа g0J101Т1101C3, гнійний го· 
норmlниІ1 сактосальпіннс; ГНОІ1· 
ны�1 ГОНОРOlІНЬ111 сантоса.llЬПИНКС. 

S. sегбsз, сеРОЗНШ~1 сактосальпінкс; 
сеРОЗНЬJІ1 сактосаЛЬІIІІНКС. 

Sаdіsшнs, і, т., саДIlЗМ, OJТ.Ha з І>рай· 
ніх форм статевого збочення, коли 
статеІ30Ї насолодп досягається за
подіянням іншій особі фізичних 
страждань; садизм, одна ИЗ край

них форм пол()вого извра.
щення, ногда половое удовлетво· 

[СJllIе ДОСТІІгается ПРlІчиненпем 

ДРУГОІ\ІУ ЛІЩУ фІІзичеСЮІХ стра
ДАНІІЙ. 

Sз<'рttJш, і, П. = SерttIш, і, п., 
пе rетrшка; перегородка. 

Sаgіп~ttJs, 3, l1Ш, відгодованпй, тов· 
СТJJlI; отІюрlltленныІ,' l'учны� •. 

Sagitt<-llis, е, сагітаЛЬНІІЙ, стрілува· 
ПІІІ; сагІІттальны�1,' стреЛОВІІДНЬІЙ. 

Sal, sal!s, т., сіль; соль. 
S. Car01ЇlltlS s. Сагоlillепsіs, карле· 

бадська сіль; нарлсuаДСЕая соль. 
Salcs tllсгш<ігшн factitii, штучні солі 

МінераЛЬНIІХ джерел; IІскусствен
lIы�e СОnl[ :\ІІшералыlІхx l1СТОЧНlШОВ. 
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SalacItas, tatis і., піДСllлене статеве 
поривання, похіТЛlІвість; усилен
ное половое влечеНlІе, ПОХОТЛIl

в ость'. 

SnlicyI1cus, а, uш, саліцилатний, 
саліциловий; саЛlщилаТНЬІЇl, са
.!ІИЦИЛОВЬІЙ. 

SаЦ;пus, а, ПШ, сольовиїl; солевоїl. 
Sаlіl1а,огuш, п. рІ. (гemedia), сольове 

про!.юсне; солевое слабите.!lьное. 
Salipyrinum, і, П., s. Аl1tіругіпшn, 

і, П., s. SаliсуlIспш, і, п., салі
!)ірин; салипирин. 

Sal іуа, ае, f., слина; СЛІОна. 
SalivaIis, е, СЛJІННІІЇІ; слюнноИ. 
Sаlivапtіа, іuш, п. рІ. (гemedia), 

слиногінні засоби; СЛІОногонньІЄ 
средства. 

Salivatio, onis, і., салівація, слино-
теча; саливация, слюнотечение. 

Salix, Icis, f., верба (біла); нва. 
Salolum, і, п., салол; салол. 
Salpingcctomia, ас, і., оперативне 

ВІІдалення яйцепроводів; опера
ПІвн_ое удаление яЙцепроводов. 

Salpingitis, t]uis, f., запалення Фал
лопійової труби; воспалеllпе Фал
лопиеВОЇI труБЬІ. 

S. іпtсгstitі~l1s, ПРОl\!їжне запалення 
Фаллоhіїювої труби; промежу
точное воспаление Фаллопиевой 
трубь!. 

S. isthm:ica l1odosa, вузлувате запа
лення звуженої чаСТlIНИ Фал
лопійових труб; узловатое воспа
ление СУЖСННОЙ части Фаллопие
ВЬІХ труб. 

s. nodosa, вузлупате З<lпалепня Фал
лопійової трубlІ; УЗЛОВ<1тое воспа
ление Фаллопиевой труБЬІ. 

S. рsсudоfоllіспl~гіs, несп раІ3іЮІьомі
шеЧІ-\увате запалення Фаллопійо
вої труби; ложномешотчатое ВОС
паленне ФаллопиеІ30Й труБы�. 

S. рнгпlСlltа g-опоггllO]Са, ГHiI1I.{~ го: 
норойне 8апалення ФаЛЛОlllIЮІ301 
труби; гноіlное гоноройное воспа
ленне Фаллопиевой труБЬІ. 

Sa11)il1gokyesia, ае, і., внутрішньо
трубна вагітність; Вllутритрубllая 
беременпость. 

Sаlріпgооорhогесtошіа, ае, [., вида
лення яfJ:цеп роводу та лєчнииа; 

Snlпtаtl~ 

удаленпе яі1цепропода 11 ПІrЧНIJна. 
SаІріпgооорllогі tis, t](lis, і., :запален

ня яйцепроводів та лєчвинів; 
воспалеНllе ЯІЩСПРОВОДОВ 11 яич
НИНОВ. 

Sa1lJing'ooopl1orope:xia, ае., {. s. Sa1-
pillgOOC pllOfOSYlldcsis, is, {., п ри
ШlІваНІІЯ яєчшша до Фаллопіtiо
вих труб; п РИШІІваІІне . ЯИЧНІша 
н . фаллоппевыlM трубам. 

Sаlріпgопl1flрllіа, ае, f., сальпінгора
фія, 3ШlIIзаIlНЯ труби; сальпин
горафllЛ, СШШ"JaНlІе труБЬІ. 

Snlpingosccpia, ае, f., саЛЬПШІГОСНО
пія, досліДіЕення труби ОГЛЯДОМ; 
сальп ІІНГОСКОПИЯ, ІІсследование· 

труБЬІ OC;-lОтром. 
SаІріпgоstошіа, ас, І. s. Salpingo

stошаtСlJlаstlса, ае, f., нанладан
ня ШТУЧНОГО отвору на атреЗОІЗа

ний яйцеПРОІ3ід для усунення 
механі чної неплідності; наложе
ние ИСН,У'сственного отвеРСТIІЯ на 

атрезироrзанныlй яйцсп ровод для 
устранения мехаНl1чесного бес
плодия. 

Sаlріпgоtошіа, ае, {., сальпінгото
мія, розгjз труби; сальпингото

МИЯ, раз рез труБЬІ. 
Salpin:x, I1gis, і., труба(Єrзстахійова, 

ФаллопіІ10ва); труба (Евстахиева. 
Ф<lЛЛОПllева) . 

SaIsedo, lпіs, f., солоний C~IaH; со-
леJ-:ЬІІ1 ВНУС. 

SaIsllS, а, uш, СОЛОНІІЙ; солеНЬІЙ. 
Saltatio, onis, f., танець; плясна. 
Saltatorius, а, П111, СТР!lБНlIЙ (СlIазм); 

сl<анателыJІйй (спаЗ~1). 
Saltlcus, і, т. (articulus), «стрпБНI1Й» 

(суглоб); «сI{анательны�» (сустап). 
Sаlt.пs, us, т., стриБОI;; сначон, прЬІ

жон. 

SaIuber, bris, Ьге, 8ДОрОВИЙ, цілю
щий; целеБныli.. 

SаlПЬГ1 tas, atis, f., стан 8ДОРОВ 'я; 
СОСТОЯНllе здоровья. 

Salus, Пtis, f., ЗДОРОD'Я, добро; здо
ровье, благо. 

SаluЙгіs, е, і-\ОРІІСНПЙ, рятівничнпй, 
РЯТУllНОВIІЙ; полезllыlІ,' спаситель
ныІ •. 

Salutatio, ollis, [., (ПРIl)вітання; при-
веТСТВІІе. 



Salvarsan 

Salynrs:1I1 «.60б»), сальваrсан « .. 606»); 
сальварсан ((60б»). 

SaJyatella, ае, f., вена на тильному 
боні рУКИ, l\IЇIIJIIIBa щодо поло
ження; вена на ТЬІЛЬНОЙ стоrюне 

ГУКИ, Jl3:\lєнчиван 110 поло;кениlO. 
Sa1 "іа, ае, [.. шаВ-:1 Їll; шалфей. 
SаШЬ1':tНs, і, [., ca:\1f)YK; самбук. 
Б. l1i~'Гa, 6У31111а; бузина. 
S::шаЬ'1 )ів, е, ціЛЮЩIІЙ, ВІІліковний; 

uелеБны�,' IІзлеЧИl\1Ь:Й. 
SallabilltnSJ <itis, {., ВlІлінованість; 

І1злеЧIIl\ЮСТЬ. 

Sаlшtin. ol1is, [., виліковування, ви
гоювання ; 13ылчl1вание,' излече

ние. 

Sапаtогіuш, ї, П., санаторій; сана
тnrиЙ . 

Sanl;l1ifcrus, а. пm в. Sапgпіfсг, а, нт, 
нроrЮ\lОСНИ n: "ровеносны� •. 

Sangllificatio, onis, [., КРОВОТI30рення; 
нрон()твоrение. 

Sangll ~ пст шittсгс, пуснати нров; 
пуснать кровь. 

Sangllilleus, а, uш, крпвавий; кро
вавы� •. 

Бапgпіп І спs, 11, ПШ, сангвінічний; 
саIlГН·ИНИЧССКИЙ. 

SangHillisї1gl1S, а, пm, кровосисний; 
кровососны� •. 

Sапgllіпоlспtus, а, нт, кривавистий; 
l",ровп~іIсты� •. 

. S::шgніs, t пів, т., нров; нровь. 
Sanguisng:1., ае, {. (hirudo), п'явка; 

ІІI1ЯВI<а. 

БапіСl1lа, ае, r., цілюща трава; це
лебная трава. 

Sanies~ ёі, [., I\РОВ з гноєм, сукро
виня; "f.ЮВЬ с гное:ч, сукров~ща. 

Sanitarius, а, l1nl, належний ;1,0 сані
таІ її; ОТІІОСЯЩІІІІСЯ К С<.lIIитаРНI1:. 

Sanltas, ~tis, [., здоров'я; З.l,оро!Зье. 
Б.1І10, іїге, ВIІЛЇНУU:1 ГИ, 03.101)0[З.1110-

вати, ВIІГОlOuати; ВЬІ.ПеЧIШС1ТЬ, 

03.1,0Р·ШЛI1 вль. 

SПl1t()l1іlніm, і, n . саllтонін; саНТОIIIIП. 
S:lIIIlS, :1., ШI1, ЗДОf.JOВII11; 3ДО!JOIJ~IЙ. 
Sapllena, ае, С., «IІIJИХОВС1на,> вена; 

('СКlJhlтая» вена. 

Sa[l!len~ctomia, ае, С., ВlfлалеННf1 
uCЇt;ї \'Cll;J. sap!lena або 'lаСТИI\И 
її пр" l3aplll-iU311!1Х вузлах гомїл
ни; удаЛЄll1l8 Dсей vспз sарllёпз 
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или части ее прп варшюзнЬІХ 

УЗ.r1ах голени. 

Sapllel1uS, і, т. (nel'vus), ЧУТЛІІва 
гілна стеГIІОВОГО нерва; чувстви
ТЄ.лІ,ная ветвь бедренного нерва. 

Sа(р~рllіsшus, і, т. ДИВ. Lesbicus. 
Sap dпs, а, НШ, щО має сман; имею

щий вкус. 

БаріепОа, ае, f., РОЗСУДЛІІвість, му
щ'ість; благораз}ї\ше, мудрость. 

Sapiens, ntis, мудрш1, розумний) 
муд РЬІ I1,УМІІьв1. 

Sapn, Оl1іа, т., l\IИЛО; мьтло. 
Б. Уігі diS, . зелене мило; зслепое 1\11>1-

ло. 

SарзпаССlіs, а, нш а. Sаропаtпs, 3, ню, 
l\1J!J1ЬНИЙ; МЬІJ1ЬНЬ1Й. 

Sapollificat,io, onis, і., 8милеШІЩ 
ОМЬJление. 

Sаропіsшпs, і, т., сапонїзм, отрувн
ня саПО/1інаМIІ; саПОНІІЗМ, отрав
лепие СС1ПОIlипаl\lИ. 

Sapor, oris, т., сман; вкус. 
S. insipldus, несмак; беЗВl\усие. 
Sаргаешіа, ае, С., ГНІІльне отруєння 

крові; гнилостное отравление нро
ви. 

Saprogrlles, ів, гнильний; гнплостныIt 
Saprophyti, 6гпm, т. рІ., сапрофіти, 

що існують за рахунок мертвої 
органічної MflTepii; сапрофиты' 
жинущие за счет мертвого органи

чесного материаЛ:l. 

Sаргоstош:1., atis, п., смердючий роТ1 
ВОІІЮ'ІИЙ рот. • 

Sapr (, tes, tetis, С., гниття; гниение. 
Багсіпа, ае, С., група НОЕів у вигляді 

товарної нанн; группа ноннов 
в виде топа IJHOfO тюка. 

Sa.rco bla.st, са ркобласт, ОСНОl3па м' я
зова НЛЇПIН::l; сарнобласт, основ
н~я мы�е'Інаяя "летна. 

Sагсосагсіпоша, а tis, n., сарконар
ЦПНО~lа: сарконарцинома. 

Ба.гсосеlе, es, С •• l\1'ПЗ0ва гршна, твер
Дl\l1 ОНУХ яєчка; ~lЬ1шечная ГР1>l
жа, тнердая ОIlУХОЛЬ ЮI'Іl\а. 

Sагсоill(шn), ї, п., саркоїд; саРІЮИд. 
Sагсоlсшша, 3.tis, П., саРl\олемз, обо

лонка м'язового волокна; сарко
ле:-'lма, оБОЛQчна мы1ечногQQ БО
лонна. 



SnrcolytJl(um) 

Sarco1itl1(l1m), ї, n., .сарколіт, м'язо
вий І,GJ\lіlIСЦЬ; саРНОЛl1Т, I\Iыlеч-
Hblfi камень. 

Sarc()lysis, is, і., сарколіз, розтоп
лення м'пза; сарколиз, РGсплаІ3ле
Іше МЬІШЦЬІ. 

8агсоша, а tis, n., са pJ\OMa, алояніс
ний СПОЛУЧНОТЮlllШНШЙ опух; 
саРІЮl\Іа, ЗЛОl\ачествеllная соеди

НІІтельнотна нная опухоль. 

S. fпsоссllulJге, веретеllонліТИIlна сар-
ІЮl\1а; веретенонлеточнап сар-

кома. 

s. gigal1tocclllllJrc, гіг,:штоклітшша 
са рнома; гигантоклеточшJ.Я са р-

кома. 

S. globocelluliїre, нруглокліТІІнна сар
кома; круглонлеточная сарнома. 

s. тасгосеllиlаге, щільна, тверда сар
кома з велшшми епітсліоїдними 
илітинаМI1, роз:\tiЩСllШШ на зра
зок алы3ол;; плотная, тпердая 

СCl.рнома с БОЛЬШИl\1И зпитеЛllОИД
НЬІМИ клетна~tи, расположенIlыlии 

наподобие альпеол. 
s. оуагіі, саркома ПGчннна; саркома 

яичника. 

S. utcri, саркома матки; саркома 
матки. 

s. Уlllуае, сарнома вульви; сарнома 

ВУЛЬВЬІ. 

Snrcomatodes, is, подібниfi ДО сарко
ми; пох6жий на сарному. 

Sагсошаtosіs, is, !., саfJКОМ<:lТОЗ, за
гальне уражсння fi І,ахексія при 
capKol\ti, множинна сарнома; сар
номатоз, общее поражение и на
хеНСИll прп саркоме, .I\ШОЖССТВСН

пап сарнома. 

Sarcnph;lga саГП:1гіа, ліСОІ3а муха, 
ЛНЧІШЮІ І3 шнірних І3иразнах і 
порmЮIlIнах тіла; леснан муха, 
ЛИЧIIllНИ n НОЖНЬІХ язвах 11 по

лостях тела. 

SаГСDшрlЙНllS, і, т., ЖОРСТЮІЙ пупок, 
піДПl1щеJlIІЯ, що іноді заЛIІШ:lGТЬСЯ 
після І3іДllадаННА ПУПОIЗI1Нl1; іНе

СПШЙ пупок, uозI3ы�енllе,' иногда 
ОСТ<1ющеесп после ОТJ]адеНl1Я пу

ПОВИНЬІ. 

Sarcoplasma, atis, П., сарноплазма; 
са р НОIJлазма. 

Sarcoptes, is, т., нліщ; клещ. 
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S. всаЬіёі, НОРОСТПІшfi нліщ; чссо
точны�1 клещ. 

SardonfctIs, а, um, са.рдонічниЙ, 
ЗJ10БНО-ГЛ,)':JЛlшиli, уїд.ТlIllШIi; сар
ДОНllчеСЮl f!, злобllо-нас:\lешJ1lшыl,. 
язвlIтельны� •. 

SпгdОПlСllS riSlls, сардонічний сміх 
через СП3З;\IУ рота; сарл.ОIll1чесн.иЙ 
Cl\ICX ВСЛСДСТl1ие судорог рта. 

Sartorius, 0" ПШ, нравеЦЬЮ1l1; порт
няіюIы�1.. 

Snrtorius, і, т. (mus~ulus), нравсць
ІОН) М 'АЗ; поrугнюннаА мы�ца •. 

SatcllI tos, ит., рІ. (Vt;nCle), вени -
«супутшщі» apTcfJit1; веНЬІ- (ІСПУТ
НИЦЬІ» артерl1Й. 

Satians, ntis, ситний; СЬІТНЬІЙ. 
Satictas, ~"itis, f., насичення, CIITiCTb; 

насы�еlше,' СЬІТОСТЬ. 

Satig (advcrb.), ДОLJолі, досать; до
статочно. 

Satisfactio, ОПl~, f., заДОІ30лення; 
'уДОDJlетворение. 

Satur, Ш'а, шнт, ситий, паСllчеІШЙ; 
сы�гьІй,' насьlщенныl •. 

Sat ural1s, ntis, наСИЧУЮЧІ1Й, ситний; 
насы�ающий,' CblТHblп. 

Saturatiu, onis, і., наСl1чення, наси
чений розчин; н(lсы�ение,' насЬІ

ЩСННЬІ1Ї раствор. 

Saturnismus, і, т., сатурнізм, ОТРУ
СННА свинцем; сатурнизм, отра в

ление Сl3инцом. 

Saturnus, і, т., свинець; СІ3l1нец. 
Satyriasis, is, т., саТІ! f іаз, надмірна 

ХТИ13ість у ЧОЛОIJіJ,ЇВ; саТИРl1аз, 
чрезмерная ПОХОТЛlШОСТЬ у муж

чин. 

Snuccrntio, опіs, (., уражеННА; пора
жение, УАЗI!.';]еНІІе. 

S~u~io, ііге, ПОl:-lНl1ТИ, .Уразити; ра
НИТЬ, І10r;азить. 

Sau~illS, a~ UШ, поранеНІІЙ, ураже
НI1Й; ранены�,' ГJO fJЮНСll НЬІЙ. 

Sc3.bcr, Ьга, Ьгuш, груGий, ШОfJСТlШЙ; 
груБЬІIі, ше(.-охопаты� •. 

Scabil.'s, ёj, с., l';O~OCTa; чесотна. 
Scabi БSUS, а, UШ, І\ОРОСТНВИЙ; ч.есо· 

точны�1.. 
Scabo, Ьі, еге, снребтп; сноблить. 
Scubritia, ае, с., ШОfJСТl-;ість, шсрша· 

вість; шеРОХОВаТОСТЬ, шсршаuость. 

Scaeva, ае, с., ліuша; левша. 



Scala 

Scala, ае, і., драбина, скеля; лест
І1ица, СІ{ала, шкала. 

Scalenus а, шn, неl'ївнпfI, драбин
частий; неГОПНЬІЙ, леСТШІЧНЬІЙ. 

Sсаlргuш s. ScaIpcllum, і, п., скаль
_ лель; снальлель. 

Scalptпrlgo, ) nis, f., чесання, дря
пання; чссанпе, царапаШІе. 

Scansio, onis, f., снандуюча ;\lОва; 
скандпрующая речь. 

Sсарlш, ае, f., човНІШ, тІНа між 
hозеЛІЮ;\1 і ПРОТIJКОЗЄЛНОМ вуха; 
ладья, Яl\IЮl иежду нозеЛКОl\l и 

П!ЮТIШОhОЗЄЛНОМ уха. 

Scapll0idctIS, а, 11Ш, човноподібний; 
лаДЬСВИДНhIЙ. 

Scapula, ас, С.,· лопатна; лопатна. 

Scap111ae aI<Їtae, f. рІ., лопаТІШ, що 
відстають при схудненні у сухот
НIJХ; отстаЮЩJIе лопаТIШ прп нс

худании У чахоточны� •. 
ScapHl<11'is, е, лопатновиІ1;' JlОпаточ

нь й. 
Scapulodynia, ас, f., біль У лопатках; 

боль в .1Jопатках. 

ScapHl()zoua, ас, f., лопатновай пояс; 
лопаточны11 пояс. 

Scnpus, і, т., стрижень, стовбур; 
стержень, стнол. 

Sсаг(lашуg'ШUS, ї, т., мпгання; l\1ига
ние. 

Scarilїcatio, onis, f., снарифікацін, 
нанесеннн насі'lОК на шніIJУ; сна
РІ](fJlшаЦІІ н, наНССЄlll1е насечен на 
НОїНУ. 

Scarifirator, oris, т., сн:арифікатор; 
СНСі і~lIфlIнатор. 

Scarlatina, ае, f., снарлатшra; снар
латина. 

SсагlаtіПБS11S, а, ПШ, снарлатиноз-
в 1111, Cl-\арлаТІІННIІIІ; снарлати:-
НОЗНЬІЙ, скарлаТИННЬІЙ. 

Scatologia, ас, і., неПРlІстойна роз
r.IOBa; неп рllли tшы�й раЗГОIJОР. 

Sсаt-4'рlщ~іа, ае, (., поідання налу 
бl,ЖЄВІЛЬНИI\ІИ; поедание нала 
поl\lсшанныl\ш •. 

Scel('rosHs, а, НШ, злочинний; пре
ст\'пнь.Й. 

Scelcton s. Scc1ctl1m, s. S!ielHum і n • , , • І 

снелет, юстин; снелет, НОСТЯН. 

Scepl ісіsшнs, і, ш., снептицизм, СУМ-
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пів, недовір'я; СІіСПТПЦIl3М, СО:lше
ш~е, недоверие. 

Sccpt1CtlS, а, иІВ, СНСПТІІЧНИl[, щО 
має СУ:'lшів, ІІедопір.1JІІВІІЇІ; снеп
ТIJЧССЮІІ\ со:\шсваЮЩIlllся, недо
веРЧИВЬІЙ. 

Scllasis, is, f., дрплаШІЯ; царапание. 
Sсllеша, atis, П., схеl\Ш, зразон; схема. 

Обра~ец. 
Sсllешаtі cus, а, lШ1~ схсмаТIJЧНИЙ, 

подаІШЇІ в загалыlІхx рисах; схе
маТIJчеСЮІЇІ, п редстав.1Jенны�й в
оБЩIІХ чертах. 

Sсllisша, а tis, п. s. Scl1isa, ае, f., 
щіЛIlна; гаСЩСЛlІна, щель. 

SeIlj~ocCp!I'5lHs, і, т., ВПрОДОН 3 го
ловою, розщепленою по довжи

ні; урод с ГОЛОВОЙ, расщепленной 
по длине. 

SchizoIdcs, iS, схізоїднш1: (ШllЗОЇД
IlИЩ, що має в хараІ\тері денні 
ШlIзофренічні РIlСИ; СХИ30ИД11ЬІЙ 
(ШIlЗОІІДНЬІЇ1), Ш\lеЮЩІІЙ в харан
те ре ПС ното рыIe ШllЗОф рен 11 чесние
чеРТЬІ. 

Scl1izOl1ycllia, ае, f., схізоніхія, роз
щеплення ніІтів; СХІ130ІШХl1Я, IJac
щеlIлеJше ногтеЙ. 

SС]lїzг.рlll'епіа, ас, f., схізофренія 
(ШJl;зофрснія), раннс ІІсдо),\ІСТВО, 
Cl-\лаДШlіl ПСlІхонатологіЧІШЇl СIIНД
ром; СХllзофреНIІЯ (ШlIзофре
ПНЯ), раНIJсе слаБОУІ\Іие, сложныl1 
псих6патологїlчеСІШЙ СІІНДРОМ. 

SClliz()somia, ае, f., GOl\OBa або ме
діальна евснтрація; боиовая или 
!\fСДJlальная 3l3Сllтрация. 

Sсllіzоsошіаsіs, is, f., протозойне
заХПОI юпанин; протозоІ1110е за
б()левание. 

Sсhіzошусёtсs, UШ, т. рІ., ВНД грнб
ніп; ВІІД грн3нов. 

Schizotricl.ia, ае, f" розщеплення 
волос на нінцях; расщеllлеНlІе 
волос ІІа нонцах. 

Scl)ocl{ ~фр.), шон, стан гострої слаб
НОСТІ, зуt\lОвлеШlіі па;J.інннм діяль
ності органів нровообігу; шон, 
состояние РСЗІ,ОЙ слаБОСТІІ, об

УСЛОRл~нное паДСl1lІем дсятель

ности органоп НРОLlообrащения. 
Schola, ае, [., шнола; шнола. 
Scia = Sliia, ае, f., тінь; тень. 
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Sciascop s. Sсіпsсорінш, і, п., сніа
СІ-ЮП, прнлад длп сніаснопїї; сниа
СІЮП, ПРІІбор длп СНlIасношш. 

Scinscopia, ае, f., тїНЬОПЙЙ метод 
ПІІзначення рефранції; теневой 
метод оп ределеНIІЯ рефранции. 

ВсїспИа, ас, f., <знання, науна; зна
нпе, науна. 

Scilla, ае, і., l\Iорсьна цибуля; МОР
сной лун. 

Sсішрndіпm, і, п., носилни, ноші; 
носилни. 

Scint~lla, ае, і., існра; иснра. 
Sсіl1tіllапs, пtіs, БЛиснучнй, існри

СТІІі1; блеСТЛЩІІЙ, ИСНРПСТЬІЙ. 
Sсїпtillаtіо, бl1ЇS, f., існри перед 

о ЧIl!\1 а , БЛІІснання; IlСНРЬІ перед 
глазами, свернание. 

SсіггllОSПS, а, пm, снірозний, отвер
діЛІІЙ; СІШРОЗНЬІІІ, отверделыl •. 

Sсіггlшs, і, т., СІ,ір, ТВЄIJДИЙ ран; 
снИр, твеРДЬІЙ ран. 

SCiSSHS, а, пm, рубаНllЙ; рубленьrЙ. 
Sclera, ае, f., білнова оболонна она; 

белочная оболочна глаза. 
Scleradel1] tis, ti dis, f., збільшення 

та ущільнення залоз, особливО 
пахвинних; увели'~ение и УIlЛОТ

ненне желез, особенно паХОВhlХ. 
Scleralis, е, СІ,.черальниЙ; снлераль

НЬІЙ. 
Sclercctasia, ае, і., снлерентазія, роз

тягання та випинання снлери; 

Сfшерзнтазия, растюнение и Bы

ппчпвание снлеры. 

Sc!crcctomia, ае, f.. снлерентомія; 
снлег:жтомия. 

Sсlегеша, а tis, п. = Sclcroma, 
atis, п., снлерема, снлеРG:\1а, ~a
твердіння взагалі, сн~.еро!ермlЯ, 
заХDоr:-ювання СЛИЗОВОІ ~ООЛОНІШ 
верхніх дихальних шляхш; скле

рема, снлеро~а, оатвердение 
вообще, снлеродермия, ЗJuолева
ние СЛllЗIlСТОЇl оболочни верхних 

дьlхательныxx путей.. . . 
S. пеОl1аtогuш, затвердІННЯ IІ1ДШЮР

ної нліТНОІЗllН11 У НОІЗонаропже-
них; заТІЗердение ПОДНОЖНОЙ 
нлетчаТНl1 у 1І0ворождеlшыl •. 

Scler І tis, t) dis, і., заllален вя (іілно
вої оБОЛОНЮ1 она; ІЗОСIJаЛ~Нl1е 

белО'lНОЙ оболочни глаза. 

Sclerocl1orioidltis, tI dis, і., СІ\леро
ХО[JіОЇДllТ; снлеРОХОРIlОПДИТ. 

Sclero(lactylia, ае, f., снлеродермїя 
пальців ніг та рун; снлеродерlШІЯ 
паЛhЦСВ вог и РУІ{. 

Sсlего(lегша, а tis, п., дифузне за
ТЕЄ рдіІІIlЯ он �=-е~I\lХ чаСТIlН ШІ->і ри 3 

втратою еластичності; ДllФФУЗ
ное \"плотнеШІС отдельныlx частей: 
fi(жїі с потсреії 3.1аСТllЧНОСТІІ. 

Sсlегссdсша, atis, п., ;:(ерсв 'ЯНІІСТНЙ: 
набrЯІ->; дере13шшстыlі отен. 

Sclerullychia, ае, і., ПОТОІЗщення, 
ЖОГ-С11.ість, lIеп~озоr,ість та ЖОВ
туваТCJсіРIЙ нолір нігтів; утол
щ(;ние, i-l,€СТНОСТЬ, непрозрачность 

и желтоватосеРЬJll цвет ногтеЙ:. 
Sclerosis, is, і., затвердіння, снлеIJОЗ; 

заТJ3ердеНІІе, снлероз. 

S. dіssсшіlliltа, розсіпний СІ->лероз; 
гасссЛlШЬ й снлероз. 

S. (liss('шішіt:1 іпsнІJгіs шпltір1ех, 
множинний розсіННl1Й остроuний 
снлероз ГОЛОІЗного та спинного 

мозну; множестRснный рассеяи
НNЙ островной силероз головного 

и спинного l\10зга. 

Sclerotlca, ае, і., (jіЛІ->ова оболонна 
она: белочная ОUОЛО'ІІ->а глаза. 

SclerotJ cus, а, UШ, ущільнений, за
тверді.nиЙ; уплотненны,' затвер
дель'Й. 

Sclerotisa (іо, onis, і. І снлеро'Гизацїя; 
снлеротизация. 

Sclerotonlia, ае, і., розріз снлСрИ, 
опегація при глаJ3номі; раз рез 
склеrw, операция при главкоме. 

Sclf'petariHs, :1, нт, вогнепальний; 
огнестрельныl •. 

SckpetupJ~ga, ае, і., вогнепальна 
r <іна; огнсстреЛhная рана. 

Scolex, lcis, т., І) ГО.l0:ша стгічно
вого глиста, 2) червоподібний 
паростон; І) головна ленточной 
ГЛИСТЬІ, 2) червеобраЗНЬ1Й pTIJO
стон. 

Scolicoidltis, t1(}is ДІІВ. Appendicltis. 
Sсоliбsіs, is, f., ВИНРИІ:Ілення х'ребта 

вбіJ,; ИСНІ.IlIl3леНl1е ПОЗ130НО'ШИlй 

ІЗ сторону. 

S. лррспdісі(са, ліІЗобі'IIllfl1 сноліоз 
Чt:і-'GЗ послаБJJення м'Ноів правої 
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сторони: лсnостоrоннпй сколиоз 
ВС.rJедст!ше ослаблення illы�цц пра

вой СТОРОНЬІ. 
S. dorsiilis, CI-ЮJ1ЇОз в грудні й частині; 

СfЩЛl103 в ГРУДНОЙ части. 
-В. isclli:HIIcn, сноліоз при сідничній 

непралгіі; СI,ОШ1О3 при седаЛI1Щ

ноіІ lІевраЛ~ИІ1. 
S. luшЬ~lis, сН'оліоз в попереновifi 

Ч3СТlІні; сколиоз в поясннчной 
части. 

Scopin, ае, і., скопія, ог~яд; скопия, 
ОС:УlОтр. 

Scop І tшіпuш, і, о., СІюполамін; ск 0-
ПОЛ:іМИН. 

ScnptI)n, ае, і., щітна; щетка. 
Scorl)utIcHS, а, u'ш, цинготний; цьш

ГОТНЬІЙ. 

8corbntus, і, т., снорбут, цинга; 
Сlюрбут, цьшга. 

Scor(.don, і, П., часник; чеснон. 
Scorpin, опіs, т., Сlюрпіон; сн:орпион. 
Scoto(lynia, ае, С., запаl\10рочення; 

головон:ружсние. ' 
8соtОШ:1, atis, П., дефект в полі зору; 

дефент в поле зрения. 
Scotop11ubia, ае, С., боязнь темноти, 

те~ряни; бопзнь тем НОТЬІ. 
Screiitus, us, т., хаРlіання; харка

ние. 

Scrlbo, psi, ptum, еге, писати; писать. 
Scriptorius, а, uш, писальний; пис

чий. 

ВсгоЬісоlит, і, П., ямка; ямна. 
SсгоЬісuluш cordis, ГРУДНl1нна ло

жечн:а; груди нная лошечна. 

Sсгоfulо(lсгша ulccrosum, золотушні 
ВI1 разни на шн:іlJі; 80лотушнwе 
ИЗ1>нзвления на н:оше. 

Scrofulosis, is, С .. золотуха; ::юлотуха. 
Scrorulosus, а, uш, 80ЛОТУШНИЙ; 80-

ЛОТVШНЬІЙ. 

ScrotiiHs, е, l\IОШОННОDИЙ; мошоноч
НЬІЙ. 

Sсгоtшп, І, о., мошонка; мошопн:а. 
Scutula, ае, С., ОЛ~СТl1нна, щиток; 

пластинн:а, щиток. 

ScutuldtHS, а, I.ІІп, щитовидний, В 
8сНlаданнпм на ееJ.lедині; ЩIJ
тоuиднwй, е аападанием посре
дине. 

ВсуЬ<іlоо, І, П., твердий нал, калова 
груда; твеРДЬІЙ нал, наЛОВЬІЙ ном. 

366 Scctio о.Dо.tошlса 

SсурllOЇ(]СПS, 3, ит, чашоподібний: 
ча шеD и;х,ны�t.. 

Sсурlшs, і, т., чарна, СНЛЯІ-ша; РЮМ
І,а, станан. 

Scbnc('lls, :1, от, саЛhlшit; саЛЬНЬІЙ. 
Sebolit.ll(OS), і, т., ссболіт, ЖllрОВИЙ 

намінь; себолит, ;ЮІГЮI30Й на:-'1ень. 
Se1)OrrllOCn, :1е, С., себорея, збільше

не виділення саЛЬ!lИХ залоз; ее· 
борея, УRеЛlIченное отделение 

саЛЬНЬІХ желез. 

SeborrllOJ спs, а, uш, себороі1Н!.fЙ, се
бореііний; сеБоройныlі,. себорей
НЬІЙ. 

SеЬшп, і, П., сало; сало. 
S. раlрсЬгіїlе, очні норюr; глаЗНЬІе 

нории. 

Sес~Пе, is, П., ifШТО, рошь. 
S. СОГПlltШll, маТІюві f,іі-!іюr; маточ
. НЬІе рОіІШП, спорьІНЬЯ. 

Scccssi'), onis, ш., видалення, від· 
ХОіІщення; удалеНl1е, отхожде-

ние. 

S. ерірhуsіпm, відлущування епіфі
зів; отслоїша зпифнзов. 

Secessus, us, т .• відхід; отхожденпе. 
SecessLls iovoluot.nrii, т. рІ., ми

мовільне відходження сечі і калу; 
неПРОl1звольное OTXOi-ндение мочи 

и кала. 

Seclusio рuрШае, ПОl3на нолова задня 
синехія, що роз'єднує передню 
і З:ЩНЮ намери она; полная КРУ
говап задняя СlIнехия, разобщаю
щая переднюю и ааднюю KaMepы 

глааа. 

Secrctio, oois, і., сенреція, секрет, 
виділення; секреция, сенрет. ВЬІ
деление, отделение. 

S. interoa, внутрішня сенреціл; 
внутренняя сенрецил. 

Secret.orius, 0., от, сенrеторний, ви-
дільний; сенретоfjllы.. ВЬІДели-
теJlЬНЬІЙ. 

Sесгёtuш, і, п., секрет, виділення; 
Сl'н:рет, отдсляемое. 

Sectii tor, oris, т., послідовшш; по
следоват~ль. 

Sectio, onis, С., розріз. розрізування. 
розтин. 11 рориваНllЯ; раз рез, ее

чеllие, ~ПСН:РЬІтие. 

S. anatumi са, анатомічний розтин; 
анатоми чесное вснрwтие. 
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S. сасаагса, неса рсьнпй РОЗТlIН; 1\е
сарево сеЧСНlIе. 

S. latc!'iilis, бонооий розтнн' сечо[!ого 
l\IЇXY ра; 601\00011 раз рез l\10чевого 
пузы1я •. 

S. lcgiilis, судовомедичш'lfi розтин; 
судебномеДИЦlІнское оскры1ие •. 

S. mcdiiina s. urctllrnlis, fЮЗI,із :3 бо
ну шва промеifШНИ; всI\JJы�иеe со 

СТОРОНЬІ шоа пром~жности. 

В. регіп(а)еііlis, ПJJОI\ІСіЮlнниfi роз
різ; п РОМСіЮIОСТllое сечение. 

Secun(larius, а, ПП!, ОТОРIIШll1rl, по
слі.1 f1 ВН И й; ПОСЛС;J.ооаТЄJll,НЬ! й. 

Secund 1 пае, іігнш, і. ,;1., пл,щснта, 
посл Їд, ДlІтяче місце; плацента, 
послеД, Дстсное место. 

Бесппdір5га, ае, і., жінна, що Н::ІРОД
жує вдруге; женщина, рождаlO

щан оторично. 

SecundogravJ da, ае, С., вагітна вдру-
ге; вторично 6ере~енная. . 

Sесппduш (I.raepcs. ::J accus.), зпдно, 
відпооідно; согласно, сооб,.азно. 

S. агtеш, ва ПГ'ЗRИЛilМИ мистецтва, 
ян слід; по ПfJавилам ИСНJ'ССТl3а, 

Ha~ следует. 

8. паtuгаш, згідно в ПРИРОДОЮ; со
обраЗIІО с ІіриродоЙ. 

Secundus, 8, uш, другий, сприятлu
вий; второй, 6лагопrJlн1тны�'r.. 

Sесuгпs, 8, ит, споніi'rний, певниfi; 
споI\ойны�,' уверенны� •. 

Sedatio, onїs, І., васпоноєння; ус

поноение. 

ScdatIvus, а, UШ, васпонifiлИІШЙ; 
YCD она И"ІЗа ющи й. • 

Sedativa, ог'ит, о. pl. з. Sеdа.пtш, 
• іиш, п. рІ. (rcmedїa), васпоюйли

ві засоби; УСllонаивающие CIJeA-. 
ства. . 

Sedes, is, {., житло, місце, Мlсце-
е место, 8находження; жилищ, 

~Іестоп рсбьша ние. 
Sedes cruentae, С. рІ., нривавий нал; 

HpoBaBыl~ стул. .... 
В. morbi, Mlcue хвороои, место бо-

леани. 

Sedlle, is, п., випорm-І-\Н.еНIІЯ; ст~л. 
8еdїшепtаtіо, і5пія, (., ОСІДаННЯ, ОСаД

жув:н:нн; осаждение. 

Sеdішепtum, і, n., осад, гуща; осадон, 
ОТСТОЙ. 

Ecmical1ii1is шнsсtIli 

S. lateritium, цеГЛЯНПЇI осад сечі 
(з сеЧОКlIСЛIІХ солей); I\иргшчный 
ссадон мочи (ІІЗ l\10чеЮІСЛЬІХ со
лей). 

Segncrrtatio,' опів, і., сегмептація, 
ділення; сегментаUJlЯ, деленпе. 

Sсgrr.l!пtшп, Ї, п., сегмент, підljзон;. 
сегмент, ОТf:езок. 

Scgnis, е, ХОЛОДIlОНРОВНI1Ї1; хладно-
Hr'OBllhl Й. • 

Segnili('~, ёі, Г., ХОЛОДНОНРОIЗIllСТЬ; 
Х.'1С1днонr.;овие. 

Segr('gntio, onis, С., ізоллція, пида
JI€ННЯ; ИЗОЛЛЦІІЯ, УДflJlеНllе. 

Sеіsшоtl:('ггrіа, ас, f., сеГlсмотеr:апія •. 
uібrаuіі:Нl!lІ масаж; cE:f'!c:'.IOTepa
ПИЯ, ПlIбr а1ll1OНIIЬ:11 массаж. 

Sеіuл('tiо, і)піs, f., РОЗ'СДlIання; раз'Ьє· 
динение. 

Sel('('tio, i5nis, С., вибjр, добір, ІЗИ
би гання, доби гання: вы1ор,' под
('or, вь:б111·ание, подбllраНІІе. 

Selenc, cs, f., місяць, біла плнма на 
нігті: луна, бело!:: пятно на ногте. 

Sele пе uл<Тніllm, піrзмісяцева біла 
~ . 

частnа нігтя, біла пляма НІгтя; 
полулунная белая часть ногтя, 

бслое rJЯТНО ногтя. 
Sclla, ае, С., сідло; седло. 

S. t UfCl са, ту рецьне сідло; турецноо· 
седло. . 

Sellt"it us, а, иm, сідлувйтий; седло
ВИДНЬІЙ, седлоо6f,Jазныl1.. 

Scmcn, іліs, п., сім'я; семя. 
S. Li ІІі, лляне, льняне сім 'н; льня

ное СЕМЯ. 

Scmenti fer, сга, еГUШ,' сім 'яносний;.. 
семяносны� •. 

Sernestris, е, шестимісячнпfi; шести
меСНЧНЬІЙ. 

SеП1Ї- (в СН'Л. словах), половина, н::І
пів-' лолооина, полу-. 

SеШінр~гttlS, а, UШ, навіввіднрптий; 
ПОЛУОТКРЬІТ.ЬІЙ. . 

SсmіЬаlпеuш, 1, Л., П18пйнна, поясна 
ванна; полуванна, поясная ванна. 

SеП1їсапііІіs, is, т., пївнаllал, нанав-· 
на; IlОлуканал, H;нtaBHa. 

S. шusснli tensoris t)'шрu пї, пїннанаJl 
нан jJj'jnY ва ча 6:1 Р;.) (j;HIIIU і 110!JСТИН
ни; Іlол)ї{анал МЬІШЦLІ, IlаllIJягаlO

щей 6арабанную пеIJеuониу, 



Sешісаllаlis tпЬае 

s. tпЬпо ашlitlv:l.O Епstасhіі, півна
нал сл,)'хової ЄвстахіІ10ПОЇ труби; 
полуианал слуховоІ1 Епстахие
вой труБЬІ. 

SешісіІ'спlагіs, 
tus, а, ПШ, 
ИРУГJJЬІЙ. 

е, s. sешісігсuІа
півкруглнй; полу-

'Sешісосtus, 3" Шll, напівзварениІ1; 
п олусяа рен НЬІЙ. 

SешіСІ'їstа, ае, f., піпгребінь; полу
гребень. 

SешіснЬitнli~, е, напівлінтьовпІ1; по
ЛУ.ТlQН'тевоЙ. 

Sешіспрїпш, і, П., півванна; полу
панна. 

Sеші(liар11апus, 3" ПI11, напівпрозорий; 
полуп роо ра ЧНЬІЙ. 

Sешilаrvа, ае, С., напіврозвитон; 
полуразвитие. 

Sешilнпіігіs, е, піш1ЇсяцевиІ1; полу
л"ннь'Й. 

Sеші~nешЬгапоsus, а, uш, напівпере
ТІІllчаСТI1і1; Ilолуперепончаты� •. 

Sешішогt,пus, а, uш, напівмертвий; 
. пол.умерп:Jы.. _ 
SешіП<llis, е s. SреГШ3,tiсus, 3" UШ, 

сім' яниІ1; семенной. 
8ешіп]fег, Усга, fСІ'ПI11 = SешіпЩ~-

rl1s, 3., uш, сім'яносний; семенос
НЬІЙ. 

Sешіпоtlus, і, т., вузол петлею; 
уз ел JIетлеЙ. 

'Sешіоlоgіз', ае, f. s. Sешіоt1сз', ае, С., 
вчення про хворобливі ознаюr, 
СПl\штоматологія; учение о бодез
нєнны�x признаках, симптомато

логия. 

'SсшіоУ~lis, е, напівоваЛЬНІІІ1; полу
оваJfЬНhlЙ. 

Sешіреппаtпs, 3" uш, напівпір'ястиІ1; 
ПОЛУПЄрltgТhIЙ. 

SеrnіреГШl':1Ьі lis, е, Ні1півпрохідний, 
нцпівпронНlНШЙ; 110ЛУПРОХОДИ-
l\IЬІЙ, полуп poi-шцає:-.шІ1'. 

Sсшірlпсепt3" пе, (., rJівплацента, 
піІ3пос.l1ід; полуплацеНТі1, полу
послед. 

Sешіs, половина; половина. 
Semisomnis, е, шшіilСОННИЙ; полу

СОННt.,JЙ. 

Semispil1 іі lis, е, напіВОСТlIСТИЙ; полу
ОСТИСТI"Й. 

Semispllliilcs (mus'uli), т. рІ., глибокі 
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стІНні м'язи, напівостнсті м'язи; 
глуБОЮlе СПІІІШЬІе МЬІШUЬІ, полу
остистыI мыlцьr •. 

SсшіsнріП3,tіо, ОПls, С., напівсупі
нація, напіВПОllОРОТ долоні вгору; 
полусупинация, полуповорот ла

дони вверх. 

SешitСlldіпоsus, 3" 11т, напівсухо-
rЮfЛИОВПЙ; ПОЛ.УСУХОШИЛЬНЬІІ1. 

,Sclllitcres, ctis, півируглий; полу .. 
НРУГЛЬІЙ. 

SсшіvіТllS, а, UШ, напівншвшl; полу
їюшоЙ:. 

Sell1oJlna, ае, f., манні НРУПИ; ман-
ная н:рупа. 

Senectus, 'iїtis, С., старість; старость. 
S. decrep~ta, дряг.тrість; дряхлость. 
Sепеsсеlltіа, ае, С., постаріння; по-

старение. . 
SСП~Х, senis, старий; старЬІЙ. 
Sellilis, е, старсчшl; старчесииЙ. 
Senilismus, і, т., розвиток у моло-

дих Jlюдей ста реЧІ'IХ змін; разви
тие у )'ІОЛОДЬІХ ЛЮД8-ll старчєсн:их 
ІІЗ;\1ененпЙ. 

Scnilltas, atis, f. s. SСllіuш, і, п., 
старечий він; старчесиий B~paCT. 

Seniurn ргаесох,' рання, передчасна 
старість; ранияи, преждевремен
ная ста рость. 

Sensntio, ol1is, f., сенсація, почуття, 
відчуття, СlІльне враіІ,ЄIШЯ; сен
сация, ощущенне, СllЛьное впечат

ление. 

Sensibtlis, е, ЧУТЛИJШЙ, відчуваль
НИЙ; чувствlІтельныl,' ОЩУТИМЬІЙ. 

Sensibilisntio, onis, f., підвищення 
чутливості організму; повыlениеe 
Ч)'ВС:!'ВІІтельности органіІзма. 

Sensibilitns, atis, І., чутливість; ЧУВ-
ствительпость. 

SensitI vпs, 3" шп, відчутншl; ощу
. тимы�1,, ЧУІЗствитеЛЬНЬ1Й. 
Sensolllobilitas, iitis, С., залежність 

нормальних рухів від непоруше
ного проведення чутливих под

разнень; заВllСш.юсть нормаЛЬНЬІХ 

ДВШl\еIШЙ GT ненарушснного про

ведения ЧУВСТВИТСЛЬНЬІХ раздра

жений. 

Senso('i НШ, і, П., 1) чаСТlIна головного 
~юзку 3 центрами сприймання 
зовнішніх вражень, 2) спідомість; 



Sснsогіпs 3G9 SсрtШIl шоьllе 

:1) часть головного ~lОзга с цент
ра:\ш воспрнятия внешних впечат

ленпй, 2) сознаНlIе. 
SСПSОІ·іus, а, ит, сенсорний, ЧУТЛll

В11Й; сеНСОРНЬІЇІ, ЧУВСТВІПОЛЬНЬІlI. 
Sel1stls, US, т., відчуття, почуття, 

чуття; ощущенпе, чувство, чутье. 

Sепsuuш іаllасіа cbriosa, об~ІаН 110-

чуттів У п'шшці; 06:\ІаН чувств 
У ПЬЯНИЦЬІ. 

Sеlltспtіа, ас, f., сентенція, ду;ш,а, 
погляд; сентенЦІ!.Я, мненпе, взгляд. 

Sепtіо, nsi, llSПill, іге, почувати, від
чувати; чувствовать, ощущать. 

Sсрщ·апdа, огuш, п. рІ. (гem8dia), 
засоби, що зберігаються в аПТОІ,ах 
OKpeilIO від інших; сродства, со
храІІяеМЬІе в аптеках отдельно от 

других. 

Scparatio, опіs, f., сепарація, 13їдо-
нре:\lЛення, від;:з:ілешlЯ; сепара -
ЦllЯ, отделенне, раЗJIучение. 

Scpariltor, oris, т., сепаратор: l)llО
двійншl натотор, 2} ПРИJІаД Д.;Ія 
13Ї;:З:ОКРОl\1люваннп вершнів від !\ІО
ЛОІ-іа; сепаратор: 1} Д130ЙНОl':'І Н<1-
тетер, 2} прпбор для отделеНШl 
сливок от illОлона. 

Sераг<їtus, а, 11т, віjJ;ОЕРО:\lЛОПИЙ; 
отдеЛЬНЬІЙ. 

Sep5ro, аге, відділяти, віДОІ,ре~mю
вати; отделять. 

Sepelio, рсllУі, рultuш, іге, :\.О13<1ТI1; 
хоронить, погребать. 

Scpsis, is, с., сепснс, загальне зара
шення організму, Вlшшшане ЦНР

нуляціf.Ю в нро13Ї хнороБОТНОРНlІХ 
міНРО6ів; сепсис, общее ~a!Ja.jf{e
ние оргЮШЗ:\Іа, ВЬІзвюшое ЦНРКУ
лпцией в �-іРОВИ болезнеТ130РНЬІХ 

микробов. 
Sсрtilпа, ае, f., семиденна гаРЯЧІШ; 

семиднеВlIая JIихорадка. 

Sсрtеш, сім;. семь. 
Septen:trius, а, НШ, сюшденнш1; СС:\ІІІ-

JшеВНЬІЙ. 
Scptentrio, OI1ЇS, f., піlшіч; .север. 
Sерtісаешіа, ае, f. див. SepSls. 
Septicltas, .itis, f., септичнИЙ хараlі-

тер болю; сеПТІlчеСІQІЙ хаРаІітер 
боли. 

SерtісоЬасtСI'їаеШіа, ае, {., септино
бантеріЄі\tїп; септинобактеРlIе~шп. 
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ScpticopyaClllia, ае, f _, ССПТІ1І\опіЄ.ЧЇfl; 
ССПТІШОПlІеИIlЯ. 

Sерtiспs, а, Пll1, ГШІ.;JЬШlі1; ГШІ."'}ОСТ
НЬІЙ. 

ScptigгaYIda, ае, f., rнiIIHa, вагітна 
сьо~юю ДІІТІШОЮ; жеНЩIlна, бсре
мепная сеДЬ:\ІЬІМ ребеНl\ОМ. 

Sерtішапа, ас, f., Тllждень; неделя. 
Sерt1шнs, а, ПШ, СЬОМИЙ; седь;\IОЙ. 

, Septipara, ае, f., rl\iHHa, ЩО род:ша 
сі:\І разів; іІ,СНЩШІ3, рожавшап 

сюtь раз. 

Sсрtоtошіа, ае, f., внрізупання но
соної переГОРОДЮІ; IIссечеНlІе но

СОВОЙ перегородни. 

SСІ)tпluш, і, п., персдіЛl\а; перСГОJ:>ОД
на, переГОРОДОЧl\а. 

Sсрtпш, ї, П., перегородна; пере-
городка. ' 

S. atrioruUl ct "спtl'іСlllОГПll1 cor(}is, 
переГОРОДІ\а llсрсдсердь і шл.Уноч
l\ів серцн; пеРСГОРО;:І:на пре;:І:сер

;J;НЙ и їІ,е.1УДОЧНОВ сердца. 

s. CaIl,llis шнsсulоtuЬагіі, псрегоро;::r.
[,а м 'Я30130трубного каналу; псре

ГОРОАна illы�счІІотрубногоo навала, 
S. fешо6їlе Cloqucti, стеГIlова пере

ГОРОДІ-іа :Клоке; 6е;:з:ренная ІІсре
городна Нлоне. 

S. illtcl·alyeol<ll'e, ,,1ii�-і'юшона пере
городка; r.lежлуночновая персго

родка. 

S. іпtСІ'll1сdішu et lJOstСІ'ЇПS, ПРОі\1Їrh!'J:а 
і задня перегороДlШ; ПРО~І(ЗЖУ

точная Il за;щпп l1ереГОРОДІШ. 

S. іlltсгшusсul,ЇІ'е, і\lїrІ-\і\1 'язова пере
городка; :\IСЖ:\IЬІшсчнап перего

родка. 

S. іпtг::шl уеоlаге, пнутрішньоа.1ЬВСО
лп рна персгородна ; I3нутриальпео
лпрная перегородна. 

S. шсdіаstiп<їlе, середостінна перего
родка; средостснная персгородка. 

S. шешЬгапассшп cordis, перстнн
Ч<lста псрегородnа серця; псрспон

ч3.тая . перегородна сердца. 

S. lllешЬгаl1асеШll успtгісulогum сог-
llis, llеРСТlJнчаста lIерегородка 

.ШЛУПОЧІ,іп серця; пеIJC110Ilч"тая 
пеІ-Н;:ГОРОДІіLl i-неЛудоtШов сердца. 

S. шоЬilе nasi, РУХО;\lа перегородка 
носа; ПОДВПіtшая перегородна 

носа. 



Sсрtuш lllusculare 

s. lllt1sctllare успtгіспlогtlш COl'llis, 
м'нзова перегородна ~Ііж ШЛУНОЧ
�-\аl\Ш серця; l\1ыIечнаяя перегород

ка !lIСЖДУ жеЛУДОЧІ,а;\ш сеРДllа, 

S. Шlsі сагtilаgіПСШl1, OSSCt1111, хрящо
ва, кісткова носова перегородка; 
хрящевая, І-\остная носовая пере

город!)а. 

S. реllПСіdпm, прозора перегородка 
між передніl\IИ рога\1И бонових 
шлуночків; прозрачная перегород
ка между переДНIIl\Ш рогами бо
І-ЮВЬТХ желудочнов. 

S. рсгіпеі tгапsvегsшп, поперечна пе
регородка ПРОі\lежини; по.переч

ная перегородна ПРОl\1GЖНОСТИ. 

S. rcctovaginIO.e, ПРЮЮЮІшковопагі-' 
нальна перетинна; 11 РЯl\10КІІшеч
новлагалищная перегородна. 

S. sіППШl1 fгопtаНшп, sрllепоіtl:1liшn, 
перегородка лобних, основних па
зух; переГОРОДІ-\а лоБНЬІХ, основ
НЬІХ пазух. . 

S.пгеtгоvаgіпІО.е, уре'Рровагінальна 
lIеретиНl-Ш; уретроваГllllальная пе

регородна. 

S. vesicocervicale, міхуровошшUшt1. пе
ретинка; ПУЗЬІрношсйная псре
городка. 

S. vesicovaginalc, міхурововагіналь
на переТИНl~а; пузыIновлагалІІщ-

ная перегородка. 

SeptHs, :1, пm, розділений перегород
ною; разделеННЬІЙ перегородкой. 

Seq пспs, епtіs, наступний, дальший; 
следую.диЙ. 

Scq ucster, tri, т., змертвіла частина 
ткаШІНII; Оl\lертвелая часть тнаllИ. 

Sсqпеstгitlis, е, сеКІзестральнніі, відо
нреl\шений; cel-\вестраЛЬНЬІЙ, от
деЛИВШllЙСЯ. 

SеqпсstГ:1tіо, onis, f., відокреl\шення 
змертвіЛІІХ частин тканини від 
здорового оточення; отделение 

омертвевших частей ткани от здо
рового окружения. 

Sегёппs, а, П111, ясний; ЯСНЬІЙ. 
ScricctlS, а, UlП, шовновий; шеЛКОВЬІЙ. 
Scr lCllm, і, п., шовк, шовкова тка-

нина; шеЛІ\, шелкопая тнань. 

Sf'ries, ёі, і., серія, ряд, черга; серия, 
ряд; очере~ь. 
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S. шс(liсаШJПШl1, СПІІСОН меДlша:118Н
тів; СПІІСОК l\1еДJша;\lентов. 

Sсгшо, Ol1js, ш., мова; речь. 
Sсгоdіаgпоst f са, ае, і., серодіаГIlОСТН

l·\а; серодиагностика. 

SегоfilJгіпоsпs, а, uш, серофібршlOЗ
нш1; серофп6рпнозны� •. 

Sc-гоliрRsа, ае, f., сероліПі1за; серо.тш
паза. 

Scrologia, ае, f., серологія, вченнп 
про СІІровапш; серология, учение 

о сывро'гнах •. 
SСГОlшеншоtll0гах, ~cis, т. ДНВ. Ну

dгсрпеl1шоtllогах, 
, SСl'сргасуспtіо, onis, і., профілаИТІІЧ

не ВПОРСІ\ування сироватки; про

ФнлаІ-\ТІІчеСlюе ВПРЬІсюшаНІІе СЬІ
воротин. 

S('['()РПГ111спtl1S, а, 11111, ссрогнійнВїІ; 
сеРОГНОі1НЬІЙ. 

SC['orcactio, опіs, f., серореющія; 
серореанция. 

Scros}tas, atis, f., сиропатІ,ова рідина; 
сьшороточная mпдиость. 

S('rosItis, tldis, і., серозит, запалення 
серозної оБОЛОНIШ; сеРОЗIlТ, вос
папенне сеРОЗНО\U1 оболочки. 

Serosus, а; Нlll, подяннстш1, СНРО
ваТІ,ОВІІі1; ВОДЯІШСТЬJI\ СЬШОrО
ТОЧПЬІЙ. 

Scrotherapia, ае, f., серотсрапія, JIi
кування спроватною; серотера

пия, лечение СЬІВОРО'ГИОЙ. 

Sсгоt.1ппs, а, НlП, запізненш1; запоз
даЛЬІЙ. 

Scrovacc ІП:1, ае, f., серовакцина; 
серопакцина. 

Scroyaccil1:1ti о, onis, f., сероваІЩИ
нація; сероваицинация. 

SerpcnR, cntis, повзучий, плазун, 
змія; ползающш1, пресмьшающий
ся, змея. 

Scrpiginosus, а, пm, повзучпit; ПО.'1-
зучиЙ. 

SerpIgo, 1nis, f., лишай; лишай. 
Serra, ае, і., пилка; пила. 
SerrA tl1S, . а, ШП, зазублений, пилку

ватш1:, зубчатий; зазу6ренньпl, 
пІІлообразны�,' зубчаТЬІЙ. 

Sсгпm, і, п.:., спроватка; сыБротка •. 
SеГIlШ:1IЬпшіп (пш), і, п., ССРР1аль-

6,)';\11Н; серумальБУ~IІ/Н. 



8РГШllglоЬu1іп 

S('!'Шllg'lоJщ1іп(пш), і, Л" CCpY:\lr.JIO-

~ бу.тІі.н; сеРУ:\lГ.ТJобулин. 
SеsаШОldспs, а, нш, сеса:lIOIШДНПЙ, 

СХОіШІІ[ на l\ушкутне сім'я; сеса
:'ІIовидны11,' похожИlї на НУНЖУТ-
110е семя. 

Sі'~ашоі{lеа, ОГНШ, п., pl. (ossa), ні
СТОЧЮІ, ЗaJ-\ладені в суглоБОВllХ 
зв'пзнах; І\ОСТОЧІШ, sаЛОrI,еННЬІе 
в сустаВНЬІХ связках. 

8еS{lпі- (п Сl-\Л. С.ТJопах), піптора-; ІІО
лутора-. 
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Sesq uilli)l'a, l1івто рв ГОДIllIII; ПО;lТО ра 
часа. 

Sещ пілоdпs, а, Пll1, IJОЛУТОРППЙ ву
з.?л; полуторны1I узел. 

Sessilis, е, сидячий, зручниfі для 
СIlдіння, неРУХО:\lИlI; СИДЯЧllЙ, 
удоБПЬІЙ д.'1Я СlIдеІІИЯ, неПОДI3!ІЖ
НЬІЙ. 

Scssio, оліs, f., сидіння; СlщеШІС. 
Seta, ае, f., щетпна; щетина. 
SеtасеШl1, і, Л., заволона; заполона, 
Setaceus, а, uш, щетпнистий; щети-

НІІСТЬІЙ. 
Setosa, ае, f, щітна; щеТЕа. 
Seu (соп,), або; или . 

. Sex, шість; шесть. 
8е(х)dіgіtіsшus, і, Ш., шеСТІІпалість, 

ПРllроджена наявність б-го пальця 
3 ністна:lШ або без НІІХ; шести
палость, ВРОrндеШІОе наЛІ1чие б-го 
па.ТJьца с І-ІОСТЯМИ или без них. 

Sехtала, ае, f. (febris), переРIlвчаста 
гаРЯ'ІЕа 3 приступаМІІ на б-1'1 день 
і прО;\ІіrI\1-,юш в 4 дні; пеР8:\lеffi:1Ю
щапся Л!ІхогаДl-\а с l1рlІступами 

на б-й день и ПРО;lIЄЖУТНЮШ в 

4 дня. 
SextigTaYlda, ае, f., жінна, вагітна 

шостою ДИТІІНОЮ; ІІ-,енщина, бере
:\lеШІаЯ шеСТЬІМ ребенном:. 

Sextip<lra, ае, f., жіНl~а, що родила 
шість разів; jнеНЩl1на, РОli\авшая 

шесть раз. 

Sextlls, а, uш, шостий; шестой. 
SехшНіs, е, сенсуальнш1, статевий; 

сеІ\суальн~й, полов ой. . 
Sex(u)ologia, ае, f., сеl-\С(У)ОЛОГІЯ; 

сеНС(У)ОЛОГІ1Я. 
Sexl1s, us, т., стать; пол. 
Si (сол.), І\ОnП б, ЛІ,uн; Hon~a БЬІ, 

оели БЬf. 

Si, СІІЛ iJ.IЇЙ ; СJ\.:;l1ІЩНЇІ. 
Siallldcnitis, Иdіs, f., сіала;:J,сніт, 

запалення СЛIIlШОЇ заЛОSІІ; сна
.ТJaдешІТ, поспалеНІ!С стОННОЇІ ;'І-\е
леЗЬІ. 

SialtHloellltis, t1dis, f., сіа."1:.1дохіт, 
запалення ПрОТОЮІ стІННОЇ ~~().:[QЗН; 
спалаДОХlIТ, воспаленпе протона 

СJ1ЮННОlI желеЗЬІ. 
s. П1н'jllоsа, фіБРПIlозне запалення 

НlшіДIIОЇ ПРОТОl\l1 СJШННОЇ sа.ТЮ3И; 
фпБРlIIlо:шое воспаление пьІПОД-
1І0ГО ПРОТОЕа СЛЮННОЇl жеЛСЗЬІ. 

Sialag'oglls, :1, ПШ, СЛІІНогіШШЇlj 
сnюногонньrЙ. 

Sia]agoga, огuш, п. рІ. (remcdia), 
сmшогїннї SС1собll; СЛЮНОГОННЬІе 
средстна. 

Sialolit.lliasis, is, f., слшші J\ЮlОні; 
сmОІШЬЮ на.\1НlI. 

SialoJ1, і, Л., С.тшна; слюна. 
Sjаlорlшgіа, ае, f., 3ВІІчне I\ОВТ~ШНЯ 

еЛІШІ!; ПРІШЬІчное глотаНІІе с.:'1ю

ны1. 

SialOГl'lloca, ае, f., сіалорея, слино
теча; сшшорея, слюнотеченпе. 

Sialotlca, огпш, л. рІ. (remt.:dia), 
:засоБІІ, що ІШІ-\ЛШ-ШЮТЬ СЛllllO

течу; средства, ВЬІзьшающие слю

НОТС'1ение. 

Sihllalls, апtis s. SОI10ГПS, а, ШП, 
СIЗІІСТПЧlIЇІ; СВІІСТЯЩИЇl. 

SіbJlпs, і. т., свпст; СВІІСТ., 
SЇrr:1tio, ol1is, f., ОС'ушупаннп, сушін

I!..Я; осушна, сушение. 

SiccHas, atis, f., сухість; СУХОСТЬ. 
Sicco, аге, обсушувати, ВІІсушуваТlI; 

оБСУШlIвать, ВЬІсушивать. ' 
Siccus, а, uш, СУХИЇІ, впсохлш1; 

СУХОВ, ВЬІСОХШИЙ, подсохшиЙ. 
Sіd'ёгалs, antis, блиснаВІ1ЧНl1Ї1; 1\tОЛ

ниеllосныl •. 
Sideratio, onis, f., I\IНІІ:'rШ C;llepTb; 

.\Шl1мап смерть. 

Sideril1( llШ), і, л., СІІдерпн; спдер!!н. 
SidсгоdГЩllо(lillіа, ае, f. s. Yertigo 

Іеl'Гоуі:н'їа, заПЮlOрочення під час 
їзди заліsнпцею; головонружение 
ІЮ вре;\fЯ еЗДЬІ ІІО ;.келезной дороге. 

Sіdего<1гошорhоЬіа, ае, f., боязнь 
ЇЗДІІ залізницею (у н(>врастеніl-\ів); 
60ЯЗНЬ e~дыI по шелсsной дорще 
(у непрастеюшов), 
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SidСl'озсоріuш, і, П., прилад ДЛЯ ви
зна чення наявності залізного ос
ноліш в оці; п рнбор для оп ределс
ШІЯ ПРIlСУТСТВ!1fI ікелеЗІІОГО ос-

І\олна в глазу. ' 
Si<lerosis, is, f., СІщероз, віДRладаННR 

заJIіза 13 'Гl)ашшах; сидероз, от
!,лаДЬІВанпе І-nелеза в тнанях. 

s. рulшоппm, запорошення легень 
чаСТИННЮІІІ заліза; заПЬІЛенпе лсг
них ча С'ГІІ ца:\ІІ І железа. 

'Sigarcta шс(li6їtа, ліІ-і<1рсьна СII['ара; 
лсу.;а рстпенная спга ра. 

';;:' '11 1 l' n ~"T""Гl-"" 1''''Iё:J.TЬ ,,~ І!; 1 П 11, , . , н '- ." \ U. , • " ._ 

Sigma, 5i:s, П., спгма, назва греЦЬНОl 
літери; СІІпІа, назваВllе грсчес

І\ОЙ БУНВЬІ. 
Sіgmпtіsшнs, і, Ш., СІІГ~lатнзм, НС

пра13ІІ:ІЬШl ПlВ!ОШ1 «С»; СIlГl\lатизм, 

неп рапIІ.'1ы�осc п рОII3ІIОШСНl18 «с.». 

Sіgш()іdс()рехіп, ПС, f., ПРІ1шивашш 
СІІГМОВІЩНОЇ І,РНВНlIIІ товстої ННШ
НИ дО черепної стіНЮI, llрIlШl1ва
ние СIlГМО13IIДIІОі1: НРlll3lIЗНЬІ топ
стой ЮIIШ-;I! 1\ брюшноІЇ степnе. 

SiО'l1юї<lсоstошіа, ПС. f., нанладаНШІ 
І:> al11lS ргаеtСl'l1аtпГ.:lliS в ділянці 
СИГ;\ЮППДІІОЇ І\РНВІІН!! ТО13стої ЮІШ
нн; наЛОї!,СНІІе пппs ргпсtсгпаtп

r<ilis в области СИГ~!ОВІЩНОЙ нри
вІІзны1 толстой нишни:. 

SіgшоіdсtI8, :\, 'шп, СIlг:\!ОВПДНИЙ, що 
ма(; ФОРМУ JIітери S; С!1Гі\IОВИДНЬІЙ, 
ИМСЮ_ЩJ:Й _ форму БУНВЬІ S. 

Sigmoi<litis, tj<lis, f., запалення СНГ
МОІЗИДIIОГО 13ідділу товстої кишки; 
воспаленне СIІГі\1О0бразного отдела 
толстой ІШШІШ. 

Sіgш()рг()сtоstошіа, ае, f., накладання 
анастомозу між СІІГМОDИДНОІО кри
ВИНОЮ і ПРЯМОЮ ЮІШІ'\ОЮ; нало
жение СОУСТЬЯ :\lе,кду СИГМОВИД

пой КРI1І3ИЗНО(І 11 ПРЯ~ІОЙ ІШШНОЙ. 
Sigl1:ltlll':l, :le, І., СИГlIатура, напнс 

на рсцепті; СІІгнатура, наДІ1ИСЬ 
на рецепте. ' 

Sіgпёtuг (на рец.), зазнач; обозначь. 
s. sпо 1l0mІпе, зазнач В';laСНІІМ ім'ям; 

обозначь собствеІШЬІМ именем. 
SіgпіПсаtіо, 01118, І., визначення, 

позна чення; обозначение. 
Signo, аге, D1lзначати, підписати; 

об03І1ачать, подписать. 

Sіпgultпs 

Sіgппш, і, П., 0знана, знан, с.lід; 
ПРlІзнак,_ знан, след. 

S. пшli опйпі8, неспрпнт.1IJвш1: прп
зmш; неблаГОПРПЯТНЬІЇІ признан. 

S. тогЬі, ознаІіа хвороби; признан 
болеЗНll. 

Sіgп:\ шnгtis, озпани С:\І8рті; ПРИЗН<:lI\И 
С!lI: ртп .. 

SiIrya, ае, f., НРОВОСІІсна банка;· !іРО
веСОСІІ3Я банна. 

Sill'lltіпш, і, П., ;\Іовчаннп, тиша; 
І\lОлчание, ТШl1І1на. 

Silicil.1I11., і, силіцій; нреl\lllИЙ. 
Silicosi'3, і8, f., силіlЮЗ, отру.СIІЦЯ 

СІІліцієм; силикоз, отравление си
лицием. 

Sillqпз, ае, f., JJушшша; шеnуха. 
SШfl ПОSП8, а, Нlll, той; що ЛУЩИТЬСЯ; 

шеJIУ шаЩІ! tiся. 
SilV:l, ае, f., ,Т]іс; лес. 
Silvestl'is, с, лісовий, лісний; лес-

ной. 
Sішіа, :le, f., _ мавпа; обсзьяна. 
Sіш}Нs, с, схоший; ПОДОUНЬІЙ. 
Sішil]tпs, atis, f. s. Siшіlitlїdо, 

1l1is, і., подібність; сходство. 
Sішрlех, ]сі8, п ростиїІ, звичаtillИЙ; 

п ростой, оБы�ньІй •. 
Sішрliс1tа8, 8'tis, f., простота, 3В1І

чаJ1ність; простота., 
Sішt11аtіо, опі8, f., СlIмуляція, уда

вання; СIІІ\1УЛЯЦИЯ, притворство. 

SіШUlаtог, oris, т., СИ:\IУЛЯНТ, уда
вальник; СИМУЛЯНТ, ПРИТВОРЩІ1R. 

SіrnпJін'us, :\, uш, удав::ший; Пр1ІТВОр
JlЬІЙ. 

Sішulо, аге, наслідувати, прикида
тися, удавати; подражать, при

ТПОРЯТЬСЯ, ПРІ1Нидьшаться. 

SіmultппеП8, 3, UШ, спмультаНIlш1, 
одночасний; сlIмультанныl,' ОДНО
временны� •. 

SіШU8, а, UШ, кпрпй.ТИЙ; НУРНОСЬІ11. 
Simipis, is, f:, гірчиця; ГОРЧllца. 
Sіппріsпшs, і, т., гіРЧIlЧЮШ; ГОрЧl1Ч-

нии. 

Sіпсlрпt, ріН8, П;, передня частпна 
голови, лоб; передняя часть ГО
ЛОВЬІ, лоб. 

Sillgulaгis, е, єдиний, онре~1ИЙ; еД1ІН
стнеННЬІЙ, отдельны1 •. 

Singllltus, HS, т., гикавна, схлипу
вання, передсмертне ХРІшіННR; 



Sіпіstег 373 

IIІ,;отка, UСХJIlШЬІJ)аІше, п редс~юр-. 

тнов хрипение. 

Sillister, tra, trum, лівий; леDыl •. 
Sіпіstl'осагdіа, nе, f., лівостороннє 

зміщення серця; левостороннее 
С:\ІещеПІ1С сердца. 

SiIlHOSH8, а, UІП, пазушний, з пазу
хQми; паЗУШНЬІЙ, с пазухами. 

SіI1ПS, HS, т., пазуха, печера, порож
НlIна; пазуха, пещера, полость. 

S. аlае рагуас, пазуха малого нрила 
основної ністнп; пазуха l\Іалого 
I\РЬІЛа основной ности. 

S. aortae Valsalvae, аортальна пазу
ха Вальсальви; аортальна я пазу
ха ВальсаЛЬВЬІ. 

S. ('arotIcHs, пазуха сонної артеріі; 
пазуха сонно й артерии. 

S. rаvегпоsпs, печеРІІста пазуха; пе
щеристая пазуха. 

S. сігспl-;t['іs Підlеуі, Ридлейова І-ШЛО
подібна пазуха; Ридлеева І{РУГО
образная пазуха. 

S. coronarius согдів, вінцевий синус 
серця; ненеЧНЬІЙ Сl1НУС сердца. 

S. ('ostomct1iastinii1is, реберносередо
стінна пазуха плеври; реберно
~редостенная пазуха плеврм. 

S. durae matris, синус твердої моз
ІЮВОЇ оБОЛОНЮI; синус твердой 
:,!Озговой оболочки. 

S. сріdіdУШJdіs, пазуха додатна яєч-
на; пазуха придатна яична:. 

S. etllmoiddlis, пазуха решітчаСТОl 
ністни ; пазуха решетчатой ности. 

S. frontalis, лобна пазуха; лобная 
пазуха. 

S. іпtегсаvсгпоstlS 311tcrior, pustcrior, 
передня, задня і\1іншечериста па
зуха; передняя, ~адняя менше-

щеР!Істая пазуха. .,.. 
S. lactifer, DеретеНОПОДlOпе РОЗШIJ

реннн tltlctus lactiїeri; веретено
образное расшпреШІе ductus Іас
tiferi. 

S. mахіll,їгіs, верхньощелепна пазу-
ха' верхнечелюстная пазуха. 

S. Ніghшогі, ГаЙМОРОDа пазуха; ГаІЇ-
морова полос!.ь: . 

S. шсdіаstіпосоstаllS antcrlor, poste
гіог, передня, задня реберносе
редостіНlІа ПОРОіКшша, паз~ха, 
ПС'Іера; передняя, 3::1ДIІНЯ реоер-

SіllПSltіs 

носредостеНІІая полость, пазуха, 

нещера. 

S. ubliquus lJeriC:ll'dii, I~oca пазуха 
осердя; носая пазуха онолосер

дечной СУ1\ШИ, 
S. occipitaIis, ПОТІІЛlІчна пазуха 1\103-

нової оБОЛОНЮІ; заТЬІЛочная па
зуха :\ЮЗГОВОЙ оболочки. 

S. рnгаl1nsіПіs, ·П риносова пазуха; 
ОНОЛОНОСОDая пазуха. 

S. pctrosus ініегіог, sпрсгіог, НИіЮШ, 
верхня на:'.! 'ШІИста пазуха; ВИШ
няя, верхняя камеНІ1стая пазуха. 

S. pllrenicostaJis, діафраГl\lореберний 
СИНУС; диафраг:'.юребеРНЬІЙ синус. 

S. piriIormis, ГРУШОВИДІІиі1: синус; 
грушевиднЬ1Й синус. 

s. pocularis, простатнчннй пухирець; 
lIростатический ПУЗЬ1рен. 

S. rel1aIis, ЮІРНОDИЙ СIIПУС; почеЧНЬІЙ 
синус. 

S. sagittaIis il1fcriur, SПРСІ'іог, НИЖНЯ, 
верхня сагітальна пазуха: ЮІіК
няя, верхняя сагиттальная пазуха. 

S. spl1cnoїlldlis, нлиноподібна пазуха, 
пазуха основної кіСТЮI; нлино
видная пазуха, пазуха основной 

кости. 

S. sрlншорш'ісtіiJіs, ОСIlОПIlотї:-'1 'нна 
пазуха; основноте~еннап пазуха. 

S. tarsi, П."'Іеснова пазуха; ПЛЮСlІе
;вая пазуха. 

S. tгапsусгsпs pcr.i~nr(lii, 1l0перє'ша 
пазуха осердя; Jlоперс;чпая (1азуха 

сордечной С) МНИ. 
S. шоgСl1іt<іlis, ce1lOCTaTeBIIii СИНУС; 

:'ІIО'lеПОЛGВО(І СIlНУС. 
S. П'110SUS sclcl'ae S. еап<11іs Sclllelll

шіі, венозний синус білнової 
ОООЛОІІІШ або illлеммів нанал; 
Р,t;lIU3НЬІЙ СИНУС белочноІ1 060ЛОЧ
ІШ или Шлеlll!\ІОВ нанал. 

SЇIlUS rect<iles Логgаgпі, ІІ РШЮЮНІІ
нові . пазухи Лl0рганьї; ІІРЮЮ
ІшшечныlG 1I3ЗУХll l\10рг3IlыІ·. 

S. усп<11'UШ ~аУ<1I'ШП ct рulшонаliuш, 
СІІНУСІІ ПОРОmШІ~ТИХ і :rєгенеВIfХ 
вен; СИНУСЬІ ПОЛЬІХ 11 ."1его'ІННХ 

вен. 

SilltISltis, tIllis, f., зCtпа:lL'IIШI па:зухи 
(СІІнуса), особmшо лобної; воспа
ЛЄШlе П3ЗУХIl (СІІнуса), особенно 
.106HOll. 
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Sіпtlsоidіїlis, е, СlIнусої;~а.1ЬНlIЇl; снну
. СОIJдаЛЬJlЬІі1. 

Sil)11O, 011і8, Ш., СllфОН; СІІфон. 
SipllOllOll1a, i1ti8, П., ПІІД <шгіосарно

І\1Il; ШІД ангlІосарІю;\Iы�. 

SіГСl10шсliа, ас, f., ВНрОДОІ\ З нога:-.ш, 
щО ЗРОСЛІІСЯ; урод со СРОСШШШСI1 

ногами. 

Sil'Їasis, is, і., СОНЯ'ІНШVІ УД,} р; солне
ч~ы�й удар. 

Sіl'оliпuш, і, П., СІІролін, рОо'ІІІН 
тіоколу в ПО;\lераНЦЬОПО\IУ сJl ропі; 
СІІРОЛІІН, раствор ТІІонола D по
мераНЦСПО\1 СIlропе. 

Sігuрпs, і, т., снроп; спроп. 
S. Іеггі iod<lti, спроп йодистого за

.ТІіза; спроп І10;(ИСТОГО ;.нелсза. 
Sistio, опіs, f., га;\lуваННI1. Т;НІуваШIl1 

(крові); УНШlанпе, остаllаDлшза-
НІІе (І'ГЮВП). . 

S. sапgUl11іs, затаМУDання крово-
течі; OCTaHOBl\a l\РОDотечения. 

Sitesis, is, f., їжа, DЕс;(ення їжі; 
еда, введение ІШЩИ. 

Sitilologia, ас, f., D'lеІІНЯ про ПOlюшні 
засоби; учение о Пll'гатеЛЬНЬІХ 
средствах. 

Sitіошапіа, ае, f., ненаситність при 
істерії, неДОУ;\Істві, психозі, вов
чий апетит у неврастеніІ,ів; не
Hacытостьь при истеРИJJ, слабо
умни, ПСl1хозе, полчий аппетит 
у неврастенинов. 

Sitiopllobia, ае, f., боязнь їжі; бо-
язнь ПИЩИ. 

Sitis, is, і., спрага; жажда. 
Sitos, і, т., їжа; ПlIща. 
Situs, us, т., природне положення 

органу в тілі; естественное поло
жение орг.ана в теле. 

Sive (соп.), або; или. 
Skelalgia, ае, і., біль в ГО:\lілці; бою) 

в голени, 

SI{cl(itol1, і, П. s. Sсеlrtпm, 1, П., 
снелет, ністян, псі кістни організ
му; Сl\елет, КОСТЛІ,:- все кости 

оргаНlfзма. 

Skelctotopia, ас, і., СІ,елетотопія; 
снелеТОТОПIІЯ. 

Skelos, ї, Ш., го:\!їлна, стегно, нога; 
ГОn<?lIЬ, бедро, нога. 

SkСJ1оіdепs, а, ШН, на:\1еТОВИДЮIЙ; 
па.l<lТНОВНДНЬ111. 
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Skia, ае, f" тінь; тень. 
Skіаgгзрhіа, ае, і., зні:\ШІІНЯ тіНЬОПlIХ 

обрнсів, рентгенографія; С:Lе~ша 
тенсвы�x очертаншї, рентгеногра

фИН. 
Sше~шн, 3:tis, П., ;\ШСТІШО; Сl\IаЗІ,а. 
Slllile~ ('S~ і., ;(олото, nанцет; ;1;ОЛОТО, 

ланцет, 

SоЬгіпs, а, НШ, ТDерезнй; треЗВЬJJЇ. 
Socidlis, е, соціальний, громадсьний, 

суспільний; социаЛЬНЬІІЇ, обще
ствеННЬІЙ. 

Soda, a~, f. s. NаtгіШll сагЬопІ
сНІП, 1, П., сода, патріІЇ-Юlрбонат; 
сода, натриit-нарбонат. 

Sоdошіа, ас, f., содомія, снотолозтво; 
СОДОІШІЛ, СІ\ОТОЛОїІ\СТВО. 

Sol, solis, т., сонце; солнце. 
SоlJпuш dпlсаmагшп, паслін ; паслен. 
Solaris, е, сонячний; солнеЧJIЬІЙ. 
Sоlнгішп, ї, П., соляріум, солярій; 

соляриум, соляриЙ. 

Solea, ае, f., 1) підошва, 2) на:\Ібала; 
1) подошва, 2) на~1бала. 

Soleus, і, т., наl\lбаЛQВИДНИЙ муснул; 
на!\ІбаЛОDИДНЬІЙ МУСНУЛ. 

Solidltas, atis, і., солідність, щіль
ність, міцність; СОЛИДНОСТЬ, плот
ность, п рочность, 

SoIldus, а, пm, щільний, міцний; 
ПЛОТНЬІЙ, п РОЧНЬІЙ. 

Solitarius, а, пm, ПООДИНОЮІЙ, самот
ній; ОДИІІО'ІНЬІЙ, ОДИНОНИЙ, уеди
неННЬІЙ. 

SоlitПdо, 1nis, {., самотніСть; уеди
нение, 

Solium, ї, П., ванна; ванна. 
Sоllпх, licis, і., СОЛІОНС, спеціальна 

лампа; соллюнс, специальнан 
лампа. 

SolublI~s, е, розtШШIШЇ; раСТВОРНМЬІЙ. 
Solubili tas, atis, f., Р03ЧІІнність; ра

СТВОРИI\fОСТЬ. 

Sоlпtiо, onis, f., розчин; раствор, 
S. агsепісііІіs РО'УlСl'і, ~1IJШ'ПНОВПСТИЙ 

РОЗЧIlН Фовлеrа; ~fЬІШЬЯ}{ОDНСТЬІЙ 
раствор ФОВЛf ра. 

S. iodi Lug; Іі, люго.піDСЬІШЙ розчин 
(ЙОД, ЙОДИСТІІЙ наліJ1, llода); лю
ГО.1Є[3СІшJ1 растпор (110;(, ІІОДИСТЬІЙ 
наЛIІЙ, вода). 

S. placelltfle, ві,J,ОІ\ре~f.ТIення ПОСЛЇ;.І:У; 
отде.1еШІе ІІоследа. 
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S. гей11ае, відшарування CiTl\iBKll; 
отслойка сстчатки:. 

Sоlutпs, а, ПШ, розчинснНlї, відо
КРЮ1Лснпй; pacTBopeHHы1t,, отде
ленньв'1. 

80l"Пl1S, entis, РО:JЧИШОЮЧllЙ; раство
ряющиЙ. 

801v~nti~, інш, ? рі. (гешеdіа), роз
в язш l\Р;:ШЛl (при І-\ашлі); раз
решающие l\апли (при нашле). 

801уо, Уі, lШнш, еге, розчинювати; 
,растворять. 

Soma,)ї:tis, п., СО,\lа, тіло; сома, тело. 
Sошаtrсus, а, ПШ, соr.хатичниЙ, тілес

НlIЙ; сомаТllческий, телеСНЬІЙ. 
Sошаtоl0gіа, ае, і., со~хатологія; со

матология. 

SошаtОIJlепга, ае, і., СО~Іатоплевра; 
соматоплевра. 

Somatoscopia, ае, f., тілесний ОГЛП;~; 
телеСНЬІЙ осмотр. 

80шпашЬulisшus, і, Ш., сомнамбулізм, 
ходіння в сонному стані, один із 
видів па:\юрочного стану; сомна!\1-
булизм, хождение в сонном со
стоянии, ОДИН ИЗ видов C.YMereII
ного состояния. 

SоmпаmЬпlus, і, т., СОМlIа:\lбул, той, 
ЩО страждає на сомнамбулізм; 
сомна:\lбул, страдающий СО;\ШЮ1-
БУЛІІЗМОМ. 

SошпНег, Іега, fегнш, СНОТВОРНИЙ; 
СНОТВОРllЬІЙ. 

SошпНега, огпш, n. рі. (remedia), 
снотворні засоби; СНОТВОРНЬІе 
средства. 

Sошпilоq піа, ае, f., роз~юва уві сні; 
разговор во Clle. 

Sошпіuш, і, n., сон; СНОВІІдеНІІе. 
Somnolentia, ае, f., сонна апатія, 

СОНЛІІвість; сонная апатия, сон

ливость. 

Sошпоlепtнs, а, l1Ш, сон.'1ІІВIІЙ; сон
ЛИВЬІЙ. 

Somnus, і, ш., сон; сон. 
SonItl1s апгінm, дзвеніння у вухах; 

звон в ушах. 

80по, аге, звучати; звучать. 
Sonorus, а, пш, сонорний, ГОЛОСННlI, 

ДЗIІЗl\УЧИЙ; СОНОРНЬІі1:, звучны�1:,' 
, іКУіюкащш1:. 

Sоппs, і. т .. ЗВУІ,: ЗВУІ-\. 
S. tуШРППI('tls, ТIJ:\IП<1.Н і'І.Н 11 (І, баl'а-

банниfI звук; тшшаНlІЧССl\ИЙ, 6а
рабаННЬІЙ звук. 

Soor s. So11r, S. Stошаtошусоsіs, плі
снявна; IІlОлочшща. 

SOllllronetIcHs, і, т. (dens), ~IYДPOCTi 
(зуб); МУДРОСТИ (зуб). 

SOllor, oris, т., сопор, СПЛЯЧІ,а, одна 
з фор:\! глибоного розладу свідо
мості, яку можна на норотний 
час повернути СИЛЬНІШ подраз

ненням; ~опор, спячиа, одна из 

фор~ глубоного расстройства со
знания, хоторое на l\ОРОТНПЙ СРОІ" 
может БЬІТЬ возвращсно СІІЛЬНЬІМ 

раЗf!ражением. 

Soporifrca, огнш, п. рІ. (remedia), 
засоби, що ВИНЛlIнають глибокий 
СОН; средства, І3ыIьшающиеe глу

UОНІІЙ СОН. 
SoporosHs, а, НШ, СОПОР03НII(I; СОllО-

РОЗНЬІЙ. 
Sorbitio, Ol1is, і., юшна; похлебна. 
S. carl1is, бульйон; бульон. 
Sordes, is, f., грязь, нал; грязь, нал. 
S. аurінш, вушна сіриа; ушная сера. 
S. gastrlca, реШТЮI неперетравленої 

їжі; остатни непереваренной ШІЩИ. ' 
SordIdus, а, uш, брудний; ГРЯЗНЬІЙ, 

неЧИСТЬІЙ. 
Soror, oris, f., сестра; сестра. 
Soteria, ае, і., спасіння; спасение. 
Spado, onis, т., неповнпй настрат; 

неполныlй иастрат. 
Sрапаеші::t, ас, f., недонрів'я; мало

нровие. 

Spaniocardia, ае, і., сповільнення 
серцсвої діяльності; ЗВ:'.lедление 
сердечной деятельности. 

Sрапіорпоё, es, f., сповільнене ди
хання; за~Іедленное дыIание •. 

Sрагаgпшs, і, т., судорога; судорога. 
Sparg5.non, і, п., пелюшна, сповивач; 

пеленна, СВІІвальник. 

Spal'ganosis, is, і., сповивання; пеле
нание. 

Spargosis, is, f., 1) слонова шніра 
(еlерlшпШіsіs Аг5.Ьuш), 2~ заТРШ1-
Ііа молона в гууді; '1) слонова я 
HO,l\a (еlеlllШlltiаsіs Агі1Ьнш), 2) за
~CpFl\.?HlIe МОЛОl\а в груди. 

SраSIlшtiС\lS, :1, ПШ, СПВЗl\!аТИЧНИЙ, 
судорожний; спаЗ:'>lВТІI'Іесний, су
;J;oromHb1I1. 



SраsшоgепсS 376 s рес t ['OSCOP 

Sраsшоgсш's, is, ВНК;:lІшаЮЧIlїl судо
рогу; Jзы1ьшающш11 судорогу. 

SраSП10рllilіа, ае, f., схильність ;1;0 
спа3:'>1; нан:nонность R спа3~Іаl\1. 

~РnSП10tОХІППШ, і, П., прапцевий ЯД; 
столБНЯЧНЬІЇІ яд. 

Sраsшпs, і, т., спаЗ:\Іа, судорога; 
спаз~фJ.), судорога. 

S. сІОПІСПS, І\:Іонічні перершзчасті 
CYAOPOFIf; }{.-ЮШlчеСЕІlе, прерьшп

сты1e судороги. 

S. шоы1їs.. ТІшчасовш1 спа3~1, особ
."1ИВО тонічппй, 3 хореоатеТОЗО:\І; 
нременнwй спазм, особенно ТОНИ
чесний, с хореоатетозом. 

S. Пlltапs s. llпtаЬ1lis, юшна судоро
га; �-\ІІВательная судорога. 

's. sсгірtогіпs, ПІІсаЛЬНlIl1 спаЗ~1 ~ ппс
чая судорога, писчий спазм. 

S. tОПІСПS, тонічна тривала судо
рога; ТОІшчеСЕал ДЛІІтельнD.Я судо

рога. 

SpasticHS, а, ПШ, СПD.СТИЧНИЙ, судо
РОЖНИЙ; спастичесюпl, судорож
нь)Й. 

SраtіllШ, і, П., простір, проміаЮR; 
пространство, ПРО~lеmуток. 

S. intercost'{le, міжреберний простір; 
I\lе;кре6ерное пространство. 

~. іlltегоssешп, міашістковий про
сті р; ме;ккостное пространство. 

S. іlltсгsсаlёПIlШ, ",іащраБИНЧD.СТПll 
IIPO:'lliiКOK; межлеСТНИЧНЬІЙ про
чежуток. 

S. pcrichorioidilIe, дуже ВУЗЬКИЙ про
стір між СУДІІННОЮ оболонною ОЧ
ного яблука і снлерою; очень )"з
),ое пространство между сосуди

СТО}І оболочкоіі глазного яБЛОІ.;а п 
СRлероЙ. ~ 

S. рсгilУl11рlшtiспш, .пеРІІ.:1і:\lФ~ТІІЧ-
нпй простір між ЮСтковим 1 пе
ретпнчаСТIІІ\І СЛУХОВП;\І лабірпн

том; пеРIJЛІІ:\lфатпчесное про
странство l\Іе;кду КОСТНЬІІ\І и пе

репончатьш слуховьІМ лабпрпн
том. 

S. рсгі vаsепlііге, пер пваСЕУ ЛЯ РНIlі1 
простір; пеРIІВD.СІ'улярное про
странство. 

S. ргасрсгНопеі\lс s. саН1ІН Retzii, 
пере;J:О'ІеРСВІIНШIЙ або PeТl~iїB про-

стір; предбрюшшшое ИЛИ Рет
цпево пространство .. 

S. l'etroperitoncale, заочеревпнний 
простір; заБГЮШlIнное простран
ство. 

S. sешiluпаге, піюriсяцеВl1ti: простір; 
полу Л)'ННОС пространство. 

S. sternocostaIe, ГРУДІІlІннореберний 
простір; ГРУдlIннореберное про
странство.:.. . . v 

S. уеsісонtегіl1ПШ, :\пхуровомаТКОВИIf 
проміжон; пузы1но;\lаточньlі1 про

:чежуток. ... 
Spatia FOlltauae, вузью ::llмфаТIf:Иl 

щілини між ШlaСТІІнками llg. 
ресtіпаtuш; У3Іше Лlп.lфатичеСІ~lІе 
щсли между пластшшами llg. 
ресtiпаtпш. 

S. zonularia s. СаІйlIіs Pctiti, Пе
тітів Rанал; ПеТl1ТОВ канал. 

Sраtпlа, ае, f., шпатель, лопаточна 
Д.'ІП ПРПТІІснування язнка; шпа

'І'е.'1Ь, лопаточка для прпдавлива

вия ЯЗЬІКа. 

Sl)eeiiїlis, е, спеціальний, особливий; 
специальныlf,' особеННЬІЙ. 

Spccies, ёі, f., 1) вид, рід, 2) У мио
пшиі - збір, суміш для ВІІГОТОВ
.'Іевня чаю з роздрібнеНІІХ рослин
ни~ реЧОВІІН; 1) ВІІД, род, отряд, 
2) во ІІlНогкественном числе
сбор, CIlleCb длп llзготовления чая 
из раЗl\1сльчеШІЬІХ растительны�x 

всществ. 

Species diuretIcae, і. рІ., сечогін
ний збір; l\lОчеГОIlНЬІЙ сбор. 

S. pector~їles, ГРУДШlti: збір; грудно й 
сбор. 

Specif1 cus, а, НШ, спеЦlIфічнпй, особ
v1IІ~ИЙ; спецпфІІчеСЮlli, особеННЬ1Й. 

Specifica, огшп, 11. рІ. (rrmcdia), за
соБІІ, що найкраще діють проти 
будь-яної хвороби, ВПЛlIваючи на 
її причину; сре;::І;ства, лучше все
го деі1ствующпс п ротнв какой
НlІбудь болеЗНIІ, ВЛІІЯЯ на ее при
чину. 

Sресillпm, і, П., ТОЮшїl зонд; ТОН
НИЙ зонд. 

Spectans, l1tis, СЕсрований на що
небудь; нап равленныll� на что-лпбо. 

Spectl'oseop, СПСІ{ТРОСКОП; спектро
СRОП. 



8peetrum 3ї7 SрllеПОРl1l'іеЙїlis 
----------------------,~.------------------------~--

Speetrum, і, n., спектр, СJ-\ладоні ча
стини РОЗl\ладеного променя; 

спектр, состаВНЬІе части разло

і!,енного луча. 

Speculum, і, n., дзернало; зернало. 
Sp~rma, зtіs, по, сперма, сі:\I'Я; спер

~1a, семя. 

SР('Гllшt1сus, а, шu, сі:\І'ЯIlпі1; се:\іен-
ной. -

SpermatIdae, аl'l1Ш, f. рІ., спеР:\fаТІІДIl, 
сі:\1' яні за РОДІОІ; спермаТИДЬІ, се
:\ІеНН.!>Іе за Р_ОДЬІШИ. 

Sp~f!!latitis, tjdis, f. so Spcl'lnatolo
ritis, tfdis, f., запалення сім'я
ного канатИІ-Ш; воспаленпе семен

ного канатика. 

Spcrmato1Jlast, спеР:\Іатобласт; спер
матоб.Т]аст. 

Spermatocёle, es, f., ніста яєчна або 
його додап-\а, наповнена рідиною 
із спермою; ЮІста ЛІІчна или его 
придатна, наполненная 'содержа
щей семя ЖИДКОСТЬЮ. 

Spermatocytcs, l1Ш, рІ., сперматоцити; 
сперматоч.ИТЬІ. 

Spermatocystitis, t}dis, fo, запалення 
сім 'яних міхурців; воспаление се
меННЬІХ ПУЗЬІРЬКОВ. 

Sрегшаtоgелеsіs, is, f., РОЗВІІТОН чоло
вічих статевих нлітин; развитие 
1\IУЖСНИХ ПОЛОВЬІХ І-шет6к. 

Sрегпшtоgопjае, агuш, f. рІ., сперма
тогонії, первинні сім 'яні клітини; 
сперматогонпи, первичныe семен

НЬІ8 клетки. 

Sрегшаtоlогорехіа, ае, f., операція 
прпшиваНI-lЯ сім'яного канатика 
ДО передньої поверхні лобнового 
зрощення; операция пришивания 

семенного нанатика к передней 
поверхности лонного сращения. 

SpermatopIllIus сitіllпs, і, т., малий 
ховрах в l\1аНЧfКУРії, носій збуд
нинів чу;\ш; :\ІаЛЬІIЇ суслИ!-\ в Манч-
журии, носитель позбудителеlї 
чумы. о 

Spermatorrlloea, ае, fo, патологічне 
витікання спермп; патологическое 

истечение семени. 

Sр~гшаtоsоrnа, atis, ло, сперматозома, 
сі:\l'яне тільце; спер:\ІаТОЗО:\lа

о

, се

меНІІое тельце. 

Sрегшаtоtllегаріа, ае, f., ЛЇЕ,)'ваПІІЛ 

IВlТЛію,аМlІ :з сі;\І' яннх ;залоз; ле-' 
'Іенпе ВЬІТЯіІШ()~1П ІІЗ семеННЬІХ 

гкелез. 

Spermatozoid = Sрешшtоzоол, Ї, Л, 
спеРМQТОЗ,ОЇД, ЖІІВЧІШ; сперма
ТОЗОІІД, if\ИІ3ЧIlН, семепная НИТЬ. 

SРN'шаturіа, a~, fo, спеРl\lатуr;ія, ви
ді,лення сперш з сечею; сперма
ТУрJІЯ, Bыд.тreHIIee спері\fы с l\IОЧОЙ. 

Sрегшіl1НШ, ї, По, спеРl\tін; спермин. 
SР('Гll1іпm, ї, По, див. Sрсгпшtоzоіd. 
SрегшоtuхіП(Шl1), ї, По, спермотон-

син; спеr-мотонсин. 

Sрегшоvіum, і, По, запліднене яйце; 
оплодотворенное яЙцо. 

Spes, еі.. f., надія; l~адежда. 
Sрhасеlоdегша, 5,tis, По, гангрена 

шніrи; гангрена І--\ОЖИ. 
Spll3celodes S. Sр]шсеlО~tlS, а, нт, 

З:\lертвілий; омертвеЛЬІЙ. 
Sрlшсеlпs, і, то, холодне змертвіння, 

гангрена; холо;:щое О:\l8ртвенне, 

гангрена. 

Sphael'a, ае, f., нуля, сфера; шар, 
сфега. 

Sрlшегjсus, а, Шl1_ s. Sрlшсгоіdа
lis, е, So SрlшеL'оі{lсs, І"УЛЯСТИЙ; 
ша роllп;:щыІ •. 

SрIНч;лuш,' і, По, мох; мох. 
SpIHm, еліs, т., нлин; h.J1-ИН. 
Sрhепеl1серlшliа s. Spllcnocepllalia, 

ае, fo, НЛІШОВl1дне спотворення 
черепа; Н.тІІІНОВИДІіое обезобрааш
вавие черепа. 

Sрllепосtllшоіdаlis, е (пегvus), нлино
решіт'частшl (нерв); І--\ЛННОВИДНО
реШ6тча ты1 й (не РВ) . 

Sрllслоfгопtаlis, с, К:ШІІолоБОПllіі; 
нлlIновиднолоБныl •. 

Spllenoidillis, е Н.'lIIIIOВІІДНІІЙ; І>ЛИlIO
ВИДНЬІЙ. 

Spllel1oidltis, tldis, іо, запалення в 
ЮШНОilИДНШ пазусі; І30спалеНJlе 
в НЛИНОВІІДНОЙ ПQзухе. 

Sрlн~шшшхіllаl'іs, е, К'1І11lОщелеПОВІІЙ, 
Н.lПшощелеппш1; �-\ЛІШОВІІДlючелю

стноЙ. 
Spllcnoorbitalis, е, I\ЛІІНоорбітальншl; 

н.;lІІІІовІlдноорБІІтальныl •. 
Sрhелораlаt1ппs, а, ит, нлинопід

небіННІІЙ; I'лІІноІ3IJднопесіны� •. 
Spllenoparї('talis, С, Ю1Ш-ІОтім'яний; 

нлІІновrrдно;затьlлочны� •. 



SplH~l1osalpiug'os tu рl}уl ІППS 

Sрlн~поsаlрінgоstаР~lуlІIlUS, i~ ,Ш.: 
КЛИНОВIIДІЮТРУОНОЛЗll tІЕОI3IlIl :'1 лз, 

Е:шновIIднотруuнолзы'l,оваяя :'>1ы�-
ца. 

SpllCn )sq uаШОSllS, 3" НШ, I~ТІІШО.::\,с
І,а Т11Й; Е..:ІI1ІЮВІІдночеШ.)Пl'Іа ТЬІІІ. 

Spllїllc:er, eris, т., сфіНІ-\тер, зату:н,
НІ1Й ;\1 'яз; СфШІІ\тер, ЗJ.Шlрате:І1,
ная l\1ыlца •. 

~. ані, сфішпер відхідншш; сфШі 1;

тер заднего прохода. 

s. ані extcI'lltlS, іlltсгппs, зовнішній, 
внvтрішнїїІ сфіннтер відхіДІІИ1~а; 
наРУЖНЬІЙ, внутреННІ11I СфІ1НКТСР 
аС\днего прохода. . 

S. нretlJr:lC ехt('I'ПUS, зовнішнШ сфін
I\ТСР уреТРІІ; наруаШЬІЙ Сф'І1НІ\тер 
уреТРЬІ. 
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S. Ш'оgСllїйlis, сечостатевш'І ЗClт,)'ль-' 
ШІЙ !\l'ЯЗ; мочеПО.ТІовая ЗС\Пl1ра
теJIьная мы�ца •. 

S. uteri, сфіннтеr маТЮІ; СфlIш,;тер 
маТНIІ. 

S. veslcae exterllHs, зовнішній сфіНІ,
те р сечового міхура; внеШНIІ й 
сфиннтер мочевого пузыIя •. 

Sp}Jincterectomia, ае, f., сфіІ:Іlітереl';
томія, видалення сфшктера; 
сфпннтеРЗI-\ТОl\1ИЯ, удалеНІІе сфИНI\
тера. 

Sрlliпсtегіus, 3" ШU, ЩО стосується 
до сфіннтера; ОТНОСШЦПIIСЯ І, сфІІН-
ктеру. _ . 

S рJliпсtсгорlаstіса, ас, f., СфlНl-\те ро
пластш,а; СфlІНктеропластиха. 

SрhуgmоЬоlошеtгнш. і, П., Прl1Л1Д 
для виміРЮІ3ання і заІІНСУ знергії 
пульсової хвилі; прибор дЛЯ IIЗ
J\1среНl1Я 11 заПIIСІ1 снеРГИIf ПУ.ТІІ.

СОІ30Й волньr. 
SР}lуgmоgгаmша, Jtis, 11., сфіг~о

ГРЮІа, П.УЛЬСОІ3а І-\рпва; сфиг:'>ю
гра;Н;\1а, ПУЛЬСОІ3ая нривая. 

Sp}ly~mograpll = Sрll)'gmоgга1'1liuш. 
і, п., сф іГl\lОI'Р.1ф, 11 рuла;J: Д:151 
ГР:1фічного зобр Іження uy:rbCY; 
СфIJГl\юграф, прибор для графl1-
чеСІ,ОГО I1зоGраі-liеНlIЯ l1улрса. 

Sll}}п;шоgгарlliu, a~, f., сфіг:'>юграфія, 
:заlIlIсуваllІІЯ пу :rbCY; СфIIГ~lОГРС1.
фия, заПІІсьшаНП8 пульса. 

SрllуgruОШ<lношеtег, tri, т., сфігчо-

Sрїп!t recti 

:\1 іНіО:'>lетр, приаа;J; ДЛR ШІМЇрю
вавнн тнеІ,У нровї; СфНГ2\lО~taНI)
:'>ІСтр, прпбор Д.'1Я І1ЮlереlIlІЯ дап-

:rеНIIЯ КРОВIJ. . . 
SlIJ1\'O'illolllctria, ае, І., Сфlг~юмеТJ'lЯ, 
'-- .!:) Ф 

вшtiрюпаНIlЯ пульсу; с ИГМОЧU-

трия, JI3l\lepeHlI8 пул.ьса. . 
SрllуgшорllOпіа, ae~ f., СфlГl\ІОфОlllП. 

ВІІслухування ну льсу; сфипю-
фОНІІЯ, ВЬІСЛУШlшание. пульса .. 

Sрl}уgшоsсоріа, ае ~ f., с(ІIlГ:\fQСНОПl,}J, 
дос.'lї;LіНеШIЯ пульсу; СфIlГМОСІ,U
ПІlЯ, Ilсследование пу льса. 

Spica~ ас, f., КО.ТJОСОПІІДна пов'Н31';іІ. 
БJIНТ; ЕоаОСОllllДная ПОВЯ3I,,\, 

бинт. 
Sрilпs. 3,. tlш. ріВНІІІІ; polll-Іыl. .. 
Sріпа, a~~ f., ОСТЬ, хребет, хреоетшш 

СТОВП; ость, хребет, шип, позво
ночнин. 

S. tlllgtllaris, 1-\утова ость; у r.'loI3a я 
ость. 

S. bifida, ПрllрО;І;жене розщеплеННІ! 
хребта, осоБЛІІІ30 ПОI10РШ,ОВОЇ ча
СТИПИ, без опуху (s. Ь. оссиНа) 
або з ОПУХО:'>І; врожденное рас
щепление ПО3ВОНОЧНІІна, особенно 
ПОЛСНІІЧНОЇІ часта, без опухоmf 
(s. Ь. осспltа) ІІЛІІ с опухолью. 

S. dorsi іІі іі са alltcrior et po-sterior, 
іllіегіог et supcrior, ость клубової 
І-\ЇСТЮІ передня і задня, НИіКНfI 
і верхня; ость подвздошной l\ОСТИ 
переднян и заднлл, ШІіКНЯЯ \І 

13ерхняя. 

s. еthошоіdаІіs> решітчаста ость ос
новної ніСТНIІ; решетчатая ОСТІ) 
основной ности. 

s. fгопtі11іs, лобна ость; лобная ОСТІ" 
S. heIlcis, ость заНРУТІ\а вушної ра

НОВІІШІ; ость ЗCl.ОIlТІ,а ушной раІ';О

UИНЬІ. 

s. isclliadlca, ость Сідннчної ніСТІШ; 
ость седаЛІІЩНОЇl кости. 

s. шепtаlis, підборїдна ость; ПО;J;
бородо'!ная ость. 

S. ШlsаІіs апtегіог, posterior, llередня. 
;JсЦНЛ носова ОСТЬ; llередняя, за;1:

нян носован ость. 

s. l'ecti осиН lateralis ,ость зовнішньо
го ПРЮЮГ0 l\IYCl\J' .ТІа она; ость 

наРУіКlIОГО пршlOГО ~ІУСІ-\ула r.'1;l
за. 
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s. Sc~\pulae, ость, греош& ЛОI1QПШ; 
ость, гребень лопатки. 

S. SЩН'Шllснtuш, ость Ilа~ зовнішнім 
СЛУХОВЮІ проходом; ОСТЬ над на

pyiKHыIII с.чУХОІ3ЬІ:\1 проходом. 

S. troclllcaris, б.:ЮI\Ова ость; блоно
вая ость. 

S., tYlllpanIC:1 шаіог, ll1іпог, велшш, 
:\Іала барабанна ость; большая, 
~ШЛ1Я барабаннаяость. 

Spinalgia, ас, f., "ут;гшвість дО ТІІСНУ 
2-7-го шиlЇю1Х хребців при Т'убер
нульозї бронхіаЛЬНIІХ залоз: чув
етвите.чьность І, дав.чеНIlЮ 2-7 -го 
шеЙНЬІХ ІІОЗІ301ШОD при туберну
лезе бронхиаЛЬНЬІХ желез. 

8ріпнЧs, е, ОСТИСТПЙ, хребетний, 
СПІШ!l0l\[03НОВПЙ; ОСТИСТЬІЙ, хре
беТІІьІіі, СПІШІЮМОЗГОВОЙ. 

Sріпнtus, :1, нm, належний до ості; 
ОТНОСЯЩIIЙСЯ НОСТИ. 

Sріпоsus, а, нш, ОСТІІСТІІЙ, теРНІІСТИЙ; 
',ОСТИСТЬІЙ, теРНИСТЬІЙ. 
Sріпthегіsшus, і, m., видіння іскор; 

Бидение искр. 

Spinula, ае, f., ШlIильна; булавка. 
SрігіПіs, е, спі ральпий, гвинтовидний; 

спираЛ'ЬНЬІЙ; ІШНТООбраЗНЬІЙ. 
Spirantes, інш, m. рІ., спіранти, 

3ВУНІІ тертя, придихові звуки': 
ф, в, Ш, tll (англ.); спиранты1' 
3DУНИ треЮІЯ, придыlательньlеe 

'звуни: ф, в, ш, th (англ.). ._ 
Spiгillaceae, агиш, f. рІ., бантеРll 

у ВlІгллді нерухомих гвинтів або 
Їх відрізнів; бантерпи D виде не
ПОДDИїІ-\НЬІХ ШlНтов ИЛИ пх отрез

ков. 

Spirillosis, is, f., спірилоз, захворю
вання, ВПКЛlшане спі рила~lИ; спи
риллоз, заболевание, ВЬ1званное 

СПИРИJIлами. . 
Sрігillпш, і, п., спіРІ-tла, БВІ,;теРІЯ 

у DIlгляді спіралі; спирилла, uah
те рІНІ в фОРl\lе спирали. 

Sрігitшїlis, е, духовниfi; Д~ХОВНЬІЙ. 
Sріl'іtпоsus, а, ШП, спнртНlШ; спнрт

ной. 
SрігіtПОS:1, ОІ'НШ, п. рІ., сппртні на

пої; СПllfЛIІЬІе напитки. 

s. шс(li.і ta, РОЗ'IИНИ лінарсЬІ-ШХ ре
ЧОUJlН на СПИРТУ; раСТООРЬІ леJ>J.Р

етоеЮIЬІХ пещестп на сп и РТУ. 

Sрігltпs, пs, Ш., 1) дух, Дl1хання, 
2) спирт; 1) дух, ДЬІханпє. 
2) . СПИРТ. 

S. аеthегепs, ефірншl СПllрТ, Гоф
мансьні краплі; ;)ФИРНЬІЙ спнрт, 
ГОфl\1аIIСІше Еапли. 

S. fогmісагПШ, :\lурашшшй СЛllрТ; 
мураВЬИНЬІЙ спирт. 

S. sin apis, гіРЧІІЧІІІ!IVI СПИРТ; ГОРЧIlЧ
НЬІЙ спирт. 

S. уіпі, ВИННИЙ спирт; DIшныl:'1� спирт. 
Sріг1tпs Уіпі l'есtіfiснtпs, ректифіко

ваний спирт, ренти фі кат; ректи
фИJ>ован'НЬІЙ спирт, рентифинат. 

Sрігосlшеtе, es, f., спірохета, гвинто
видна бактерія у вигляді довгого 
ГВІІнта; спирохета, БИНТООбразная 
бактерня В виде длинного Бинта. 

S. pallfda, блjдС1 спірохета, збудник 
сифілісу; бледная СПllр()хета, воз
будите ль сифШ1Иса. 

Spirochaet,osis, is, f., хоороба, вик
ЛІІнана спірохета:vш: повgротний 
тиф, нліщова г.?рячна, angina. Уіп
centi, brol1cllїtis Castcllani; бо
лезнь, ВЬ1званная спирохетами: 

возвраТНЬІЙ_ ТІ!ф, клещевая ЛИХQ.
радка, апgj)ш Villcenti, ыlопсьі-
tis Саstеllапі. 

S. ісtегоhасmоггlшgіса, жовта гаряч
ка; желтая лпхорадна. 

SрігошНгuш, і, n., прилад для ви
мірювання C~1НOCTi легенів; при
бор для нзмерения емкости лег
ких. 

Spiroscop, СQ.іРОСl\ОП; спироскоп. 
Sріssitшlо, dll1is, f., густість; густо

та. 

Sріssпs, а, UШ, густий; густой. 
Splanchna, огuш, п. рІ., нутрощі; 

Бнутренности. 

Sрlапсlшеuсtоріа, ае, f., неправильне 
положення путрощів; неп равиль
ное положение внутренностеЙ. 

Sрlапсhпісоtошіа, ае, f., розrізуван
ня черевного нерва; рассечение 

чревного нерва. 

SрlапсhпІспs, а, ПШ, вісцеральний, 
чере13НИП, що належить дО HYTPO~ 
щів; DIlсJ~ералыlI1ї,' чревны�,' от
ІЮСЯЩІІІЇСН І, внутренностям. ' 

Sрlаl1сlшо(lУl1іа, ае, f., біль у животі; 
боль в іІ\l1воте. 
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Sрlаl1с}шоlоgіа, ае, f., наУЕа про ну
трощі, чаСТIlна анатомії; учеюtе 
о ВІІутренностях, часть анатомиИ. 

SрlаПС}lІlОшеgаliа, не, f., гіпертрофія 
внутрішніх органів; гине ртрофия 
внутреННІІХ органов. , 

Sрlапс}шошісгіа, ае, f., зменшення 
внутрішніх органів прп гіпофі
за рній HaxeI~ciї; У"lеньшение вну
тренних органов при ГlIпофизар
ной нахеНСIlИ. 

Sрlапс}шорlснга, ае, f., спланхно
плевра; СПЛаІlХIIOШlевра. 

Sрlапсlшорtоsіs, і8, f., опущення 
внутрішніх органів; ОIlущенпе 
внутренних органов. 

Splen, sрlёпіs, т., селезіllна; селе
зенна. 

Sрlеl1аешіа, ае, f. І білонрів 'я; бело
нровие. 

Sрlепспlпs, і, т., додат!\ова селезін
на; добавочная селезенна. 

Sрlепdенs, пtіs s. Sрlепd,dпs, а, НШ, 
БЛИСІ{учш1; блестящиЙ.' 

SpIendor, oris, т., блисн~ блесн. 
SрlепесtОll1іа, ае, f., видалення селе

зівни; удаленпе селєзенни. 
SрlеП]lсраt,ошеgаliа, ас, f., збільшен

ня се,'Jезіюш та печіНІ'\И; увели
чеШІе селезенни и печеНIf. 

Sрlсп }('П8, а, нm, селезішювнїІ; селе-
зеНО'lНЬІЙ. . 

SрlСПlса, ОГШl1, 11. рІ., захо.::щ про
ти зах:ворювD.IШЯ сеасЗінки; сред
ства против забоаеванпя селе-
зенки \ 

Sрlспіsаtіо, опіs, f., оселезіllНЯ (стан. 
J,ОЛИ легені стають схожі на селе
зінну) ; оселеЗllенне (состояние, 
ногда легкпе делаются ПОХОіЮІМIl 

на селезенну). 

Splellltis, tldis, f., запалення селе
зінни; ВОСllалеШІе селезеНІШ. 

Sрlспіus, ~, ПШ, РЮІенеВИДНЮ':'І; ремне
ВlIДНЬІИ. 

Sрlепіuш, і, п., пов 'язна, номпрес; 
повязка, номпресс. 

Sрlепоdупіа, ае, f., біль уселезінці ; 
боль 13 сеЛезенке. 

Sрlепошаlасіа, ае, f" спленомаляція, 
РОЗ"І 'ЯЮllСННЛ селезіНЮІ; сплено
М:1.ТJЛЦIIЛ, раЗ;\IfJГ'ІСНПС селезешш. 

SрІСl10шеgаliа, 3~, f., 301льшення 
селезіНЮІ; УВСЛІІченпе селезенnи 

Sрlспошеgаlin. ~tropJca, тропічна сп ле: 
НО~lегалія, хронічне захворювання 
із збільшеШlml селезішш та пе
чіНnll; ТрОПlІчссная спленомега
ЛТІЯ, ХРОНІІчесное заболевание с 
уве.'1І1чеЮІЮІ селезеНЮІ и печени. 

Splel1opathia, ае, і., спленопатія, 
нервове захворювання селезіllRИ; 
СП.'1енопаТIІЯ, первнос заболевание 
С(','Іезен ЮІ. 

SplcJlnpexia, ае, f., спленопеl\сія, 
ПРIJШІІваннн б.1}І\аІОЧОЇ селезіюш; 
СП.'ІеНОПСЕСИЯ, ПРІІШlIвание' блу
fh;J:ающеlї С8.'JсзеIШИ. 

Sрlепорlllе bl tis, t І dis, f.', спаенофле
біт, запалення селезіннової вени; 
СШJенофлеБJIТ, uоспаЛGюrе селеве
НО'lНОЙ веНЬІ. 

Sl)lСI10РПСШllопіа, ае, І., спленопнев
:\ІОн ія; спленопнеm.ІОНIІЯ. 

Sрlепорtбsіs, is, f. І Сll,jІСНОПТОЗ, опу
щення се.lсзіш-ш; СП:JeНОПТОЗ , опу
lЦeНlIe селезенни. 

Sрlспоtоmіа, ае, {., операція на се-
.іІсзінці; опер_ ция ІІа се.і1езенне. 

Sponda, ас, І., ліrЮ';О; нровать. 
SРОПllасtJlа, ае, f., ліжечно; І,;роваТІШ. 
Spodos, і, f.,_ попіл; ЗО.1а. 
SропdуlаІ·tllгitіs, tldis, f., запалення 

суглобіІЗ хребців; /30спалеШІе с.у-
ставо/3 позвоннов. . 

Sропdуlш,tJlГОСЗ се, CS, f., заl1алення 
ЗЧ.1СІІуваннл хребців; ВОСllаление 
СО'I.ТJОНСllllЯ позвонnов. 

SропdуІ1снs, а, 11т, хребцеВІІЙ; по
ЗІ30ННОВЬІЙ. 

SpoJl~lyIItiS, Н(1іБ, f., запалення хреб
цш; воспаленне поовоююв. 

S. d~rОГШ:1ПS, СІІОТВОРЮЮ1ШЇl спонди
ЛІт; обезобр::mШ13аЮЩlll':l споl1ДИ
лит. 

Sропdуlizёпш, іНіБ, П., опущення 
хребта через ура,неюш хребців; 
оп.УщеНlІе ПО3ВОНОЧНIlка IЗСЛe,R;

СТВlІе ПОРЮI'f'НIІЯ позвоннов. 

Sропdуlоlistllёsіs, is, f" зсновзування 
хребта з нршкової ності в таа.;. 
СОСІ\альзьшаНllе позвоночнина с 

l-ірестцовой nOCTII в таз. 

SpOl1dylolysis, is, f., розслаблення 
.чіЦIІОГО зв'лзку :\lirn хгебцnr.m; 
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}JаСС.l.аОпеШlе прочноit связи ме
if\AV П03ВОнкюш. 

SРОIl~l;·I?шуеlltіs, tIdis, f., СПОНДШlО
:ЮЄ~lТ, одночасне ::запалення хроб
та 1 СПІІНного l\lОЗНУ; спондило
:\шеЛIIТ, одновреі\Іенное воспале
llпе ПОЗВОllО'ІІІllна 11 ЄПІІНного 
.\lОзга. 

Sрошlуlоsеhlsіs, is, f., Сllондплосхіз, 
першнй ступінь СllОНДlIлолістеза; 
СПОНДllЛОСХIlЗ, первая степень 
СПОНДІІЛОЛІІ стеза. 

Spondr~osis, is, f., нерухомість суг
ЛООlВ хребта; неПОДВШКIlОСТЬ су
ставов позвоночнина. 

S. hОlошеl1са, lIеРУХО:\lість хребта 3 
ураіІ .. еННШI l\lаЙІІ{е всіх іНШІІХ 

суглобів; неПОДВlШ,ІIОСТЬ позво
НОЧНІlНа с пораженщш ПО'ІТИ всех 
ДРУГІ'ІХ суставов. 

S. l'hіzошеllеа, повна неРУХОіІlість 
усього хребта або його частини; 
полная HCIIOДВlliI{HOCTЬ всего по

звоночнш .. а ІІЛИ его части. 

Sроп<lуlus, і, ш., хрсбець; 1l0ЗВОНОІ\. 
Spnl1gi::t, ае, f., гуБІ-\а; губна. 
Sропgіfогшіs, е, губноподібнШ1; губ-

НООбраЗНЬІЙ. 
Spongi()b}nstcs, UШ, рІ., спонгіобласти; 

споНl и:)блаСТЬІ. 

Spongioplasll1n, а tis~ п., спонгїопл(\з
~ш; СПОНГlIоплазма. 

Spol1giosus, а, ПШ, губ'lаСТШl, ніздрю
nати1Ї; губчатыІ\ ноздреватыl •. 

Sрnпtапеttаs, atis, f., саl\lовільність, 
довільність; СЮIOП ронзвольность. 

Sропtапепs, а, нш, са:\lОвіЛЬШІlI, до
вільн ий; Са:\IОП РОІІ3ВОЛЬНЬІЙ. 

S~ontanca gCl1era tio, СЮlOпільне за
родження; са~IОП РОІІ3JЗ0.тІьное за

РОil\дение. 

Spora, ае, f., спора, заРОДОl{ грибна, 
бантерії; спора, ЗD.РОДЬІШ грибна, 
бантерпи. 

SporadicHs, а, нт, ПООДІІНОЮІЙ, ВИ-
падновий; еДIШІІЧНЬІJЇ, сnучаЙНЬІЙ. 

Sp:tri(lium, і, П., грибок; грибон. 
Sporo Mast, спороб.jас'Г; споробласт. 
Sporotricll0sis, is, f., споротрихоз, 

хвороба, І!ш,лш,ана грибlЮМ ТІІ
пу SporotrlcllOn; споротрнхоз, бо
лезнь, ВЬІ3В<JНН[lЛ ГРlJБКО~1 типа 
SporotrIchon. 

SРlltшн РШ'\lШОl1tснm 

Sрогоtl'Тсlшш ]1сгgшаIlї, ГРІІБOl{, 
збудник ЗD.ХВОРЮВD.ІІПП, що харан
теризується гніlШШШ Г'у~lа!Шl; 
ГРІІБОІ{, возб)'ДІІте.1Ь забоnенюшя, 
ноторое xapal-\теРIJЗУСТСН ГНОЙНЬІ
мп ГУ~І;\ІЮШ. 

Sporozoa, ог Шl1 , п. рІ., СІ10розоа • 
нлас простіШІІХ; СПОРОЗО<1, нласс 
простеflШНХ. 

Sрнша, ае, f., піна; пена. 
S. еЬпllitіопіs, шншп; наюшь. 
SРНШОS1JS, а, НШ, піНЯGiJІI; ПСШІСТЬ!ІUІ. 
Sрпо, sрпі, Spt1tHll1, еге, ІІЛІОваТІІ, 

випльовувати, вшзсргаТІ1; плсваТЬr 
ВЬJПЛЄВЬШD.ть, Ilзоергать. 

Sрпгіпs, а, ШН, неспраmНllіlІ; ЛОіШІЬІЙ. 
Sputatio, опіs, f., постіilне ПJlюоання 

ДУШСПІІОХООРIlХ, істеРIІII\ШХ, вагіт- , 
них; постоmшое 11.11С13;:1.ІІl1е душсв

ноБО:ІЬНЬІХ, иетС'[m 'ІІІЬІХ, Gepel\ICIl
НЬІХ. 

Sрнtоsпs, а, ПШ, XD.Pl\OTIllIIlIllї; l\IО
НрОТНЬІЙ. 

Sрпtшп, і, п., харн:о'ГшІНЛ; l\1O�-\рОта. 
S. сосtпш, pi;~I,e СШІ30ГllїЙнс харно

'l'IШНЯ ПРІІ гостро:,!у бронхіті; 
ЖlJДІ\ап СЛІІзистогно(rllая монрота 

при остром БРОІІхите. 
S. еl'шl шп, с лизове хи РН:ОТII ння на 

початку бронхіту; СJlI1ЗlIстал МО
нрота прп вачаJJе бронхнта. 

S. егпепtшп, хаРl\ОТJlІ\\ІЯ, з~1Їшане 
8 нров 'ю; монрота, с\\сшаllная с 
НрОВЬЮ. 

s. П1Jгіпоsшп, хаРНОТИIlНЯ із згуст
Ha~1I1 ФіБРIlНУ; монрота со сгустна
МИ фибрина. 

S. fuпdШll pctens, хаРІЮТШШЯ, що 
тоне в поді; I\ЮЕрота, тонущал R 

воде. 

S. glоЬоsuш, харнотИІШЛ, щО ПЖШD.6 
В воді У вигляді нульон; монрота, 
плаоающал в воде R виде шаршюв. 

S. baemopto І сшn, 'ІІІстонрнвависте 
хаРІ\ОТИШШ; Чllстонровннистая мо

нрота. 

S. пнmшнlііtнm s. пшпшпlоsuш, 
хаРНОТI1І1НП у вигляді монет; МО
нрота в _форме монет. 

S. рпеШПОlltсшп S. гнЬіgіпоsum, ір
жаве ха РНОТl1llНЛ при І,рупоаній 
пнеомонії; рашпая монрота при 
І,РУПОЗIlОЙ 1lIlеююНlШ. 
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s. lНll'ifогше.. ГllШIЮСЛІІзове харно
ТИННЯ; ГНО1ЇIІОСЛІІ:ЗJIстая :'Іюнрота. 

s. рпtгfdшп s. fосt1dшп, С:'llсрдюче 
ха РІ,ОТІlНIІЯ; 3.:10І30нная ~ ~ЮІ,РО
та, 

S. sаl1gl1іпоlt~пtllll1, I,РIlІ3аlJе харно
ТИННЯ; нроваrзая мокрота. 

S-ГОПйI1ШП, s-рlІl\Iсы\,' СИГМОВJIдна 
НРІ1ВlІна товстої нншни; ~-PIlM
сное, сипЮПIlднап НРІІІ3изна тол

стой ЮІШНИ. 
Squama; ае, t.,лусна; чешуя. 
s. ossis frol1talis, ЛУСІ,а лобної ністни ; 

чеIllУЯ лобной ІЮСТИ. 
S. ossis occipitalis, ЛУСl1а ІЮТІІЛІ1ЧНОЇ 

ніСТЮІ; чешуя заТЬІЛОЧІЮЙ НОСТИ. 
S. ossis temporalis, л,)'сна І3иснової 

_ т,kтни; чешуя ВИСОЧНОЙ ности.' 
SЧШНllошаstоіuенs, а, пm, луснато

СОСНОВИДШІ й; чсшу й ча тососцевид
ПЬІЙ. 

Sіltшmоsus, а, l1m, луснаТIJЙ; чешуй
чатиЙ. 

Sqппггоsпs, а, UШ, стр,)'повидний; 
струпьеІ3ИДНЬІЙ. 

S. S. у. (снор. на рец. sub signo 
vепёпі), етинетна: «ЯД»; зтинетна: 
«ЯД». 

S. S. N~ (СЕОР. на рец. signёtu'r sпо 
ноmіl1е), П03Н(1Ч пласним ім'ям; 
оиозна чь соБстІ3енны�M именем. 

Stab]Iis, е, стійЮIl1, постійний; ус
Т0І1 ' ІІІ ВЬIll, ПОСТОЯНІІЬІЙ. 

StabiH tas, atis, f., постійність, ста
лість..; ПОСТОЯllСТВО. 

Stаdіпш, і, П., стадія, період; ста
ДИЯ, период. 

S. асшсs, стадія найбільшого розвит
ЕУ ХlJоробl1; стаДІІЯ наибольшего 
развития болезни. 

S. аlgіdіuш, стадія ознобу; стадия 
озноба. 

S. пшрhіЬ -Ies s. аmрЬіЬ' 10П, стадія 
ношшапь; стадия нолебанрЙ. 

S. crisCl1m, ста,;J,ія I1РИЗИ; стадия 
нризпса. 

S. decrementi, стадія ПОС:Іаблення 
ХІ30роби; стадия ослаблення бо
лсзни. 

S. dcsq пшпаtіопіs, стадія злущуван
ня; стадия шєлушения. 

S. dсssісatіс}піs, стадія 13іСІІПНИХ гпо
Я'lнів; стадия ОСПСННЬІХ' ГllОЙНИЧ-

І\ОВ. 

s. сffеп"сsсенtіае, стадія спалаху; 
стаДІ'ІЯ пСПЬШШIІ . 

S. еl'lІрtіопіs, ста;І,ія Полвн ВIІСIIПУ; 
стадия появления СЬШИ. 

S. exsiccationis, стаiJ,ія' НІІсихання; 
стаДІІ я І3hlсы�анІІя •. 

S. іПСГСll1спti, стадія зростання, по
гіршання; стаДIIЯІ30зрастаНIІЯ, 
ухудшения. 

S. іПЛlsіопіs, стадія іНІ3азїї; ста;І,ИЯ 
ІIНІ3азии. 

S. l'гоdгошогum, ПРОДРО:\І, стадія пе
реn:вісшшів; ПРО/l;РОl\l, стадия пред-:
нєстнинов. 

S. rcconvalcscentjae, стадія ВlІдуа;у
І3аНIlЯ: стаДІІЯ І3ЬІздоровления. 

S. гсsоlпtiопіs, стадія ~ розв 'язання; 
стаДІІЯ разрсшеНI1Я. 

S. SlJррш'аtіОl1іs, стадія наГIIlШ3ННН; 
стаДІІН JlаГІІоения, 

S. tсгmіппlе, теР:\lіна.'lьна етuдія, 
JJ рш\і нцспшї стан; ТL'р::шша.ТІ ьнан 
етаДIIП, IlР<ЩС:'llС'ртное состошшє. 

Stпgпаtіо, опіs, f., застій; застой. 

Stngnum, і, п., БО.і10ТО, озеро; бо.іо-
1 о, озеро. 

StпitіПО(}Сl'шіа, ае, f., І3ідчутrя ('.тнган
пя шнірп; ощ.Ущенпе стяпшаШIЯ 
І.;'ОіЮI. 

Stаlаgша, atis, п., І3ІІтінаllНЯ нрап
лями; истечение наплн;\ш, 

S. пагіПlll, носова кровотеча; но('.о
вое ІЧЮІ30течение. 

Stпшеп, ]піs, п., оснопа, підпора; 
OCIlOBrt, 110дпора. 

Stппппш, і, П., олово; олово. 
Stпрс(liпs, а, uш, СТРЄl\IЄННlfЙ; 

стремянноЙ. 

Stnpes, peдi~, т., 1) СТРЮ1Я, 2) стре
:'Іlенна Еісточна, 3) пов 'лзна на 
стопі; 1) СТРСl\IЯ, 2) 'стремянная 
носточна, 3) ПОDЯЗІШ на стопе. 

Stal)llyle, cs, f., Я3ІІЧОН -l\1'ЯН'ОГО 
піДIlсбїНllН; ЯЗЬ1'lОІ\ ;\IfIГНОГО 
неба. 

S. апtIспm ДІІІ3. CeratogEbus. 
S. роstіспш, частнопе ШІПІшаННfJ 

СІ,леРIІ біля задш,ого ПО31юса она; 
чаСТІІЧІІое І3LJПЯЧlшаШIС скТ]егЬІ у 

зздпего полюса глаза. 



Sta.phyIInus 

StapllyIln1.ls, а, llШ, що налеашть ДО 
язична, fl3ИЧНОПИЙ; п ринадлеfl\а

_ щшї _ Я3ЬІЧj\У, Я3ЬІЧІЮПЬПЇ. 
~tapllylitis, tidis; f., запалення ЯЗIlЧ

ка; носпаленне язwчка. 

Staphylococcus, і, т., стафілокок, 
І-ЮНИ 3 гронуватим розташупан

ннм; стафШlОноrш, ІЮНЮІ с грозде
вlIдHым расположением. 

Staphylococcus pyog5nes, стафілокок, 
що Вlшлпг;ає нагноєннн; стафило
ІЮНК, БыIьшающшїї нагноенпе. 

Stарl1уlоlшсшаtоша, a:tis, П., стафіло
гематш.ta, НРОПОППЛІІВ у наичок; 

стафПЛОГР'l\Iа ТО:\Іа, Н РОВОИЗ,:ШНІПlе 
В НЗЬІЧОК. 

Stарhуlбmа, atis, П., стафіло~ta, ви
пина~шя _рубця на радуn-шіїI обо
"ошц; стафИЛОl\Іа, ВЬШЯ'lllвание 
рубца на раДУіННОЙ оБОЛОЧІ{е. 

StарI1уlош)"соsіs, ів, f., стафіJІО'>IЇI\ОЗ; 
стафиломнноз. 

Stарl1уlоггlшрlliа, ае, f., піднебінний 
шов, зш!!вarшя РОЗЩЕпленого 

'>'l'якого піднебіння; неБНЬІЙ шов, 
СlIшванпе РJСЩI?Ш1еННОГО мягкого 

неба. 
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Stapllylotomia, ае, f., стафілотомія 
розрізування язичка; стафнлото
мия, разрезание ЯЗЬІЧІШ. 

Stasis, ів, і., стаз, застій; стаз, за
стой. 

Staso1Jasopllobia, ае, f., БОfIЗНЬ стояти 
Й ходити; БОfl3НЬ стоять 1I ходить. 

StatIcus, а, uІП, статп'ІНИЙ, застій
НIlЙ; стаТИЧССЮІЙ, заСТО:ЙНЬІЙ. 

Stаtіш (adverb.), негайно; тотчас. 
Stationarius, а, uш, стаціонарний, 

постійншї; стаЦlІОнаРНЬІЙ, посто
ЯННЬІЙ. 

Statllo, иі, utuш, еге, ЕстапонлюваТІІ; 
устанавливать. 

Status, ив, т., стан; состояние. 

S. anginosus, часті, що настають 
один за другим п РИllадки грудної 
жаби; частыI,' следующие один 

за другпм, ПРllпадки грудно й 
;каБы�. 

8. astl1enїcus Stilleri, астенічний 
стан Штіллера; астеническое со

СТОЯІше Штиллера. 
S. epileptieus, тпшна фор:-.rа епілеп

сії, ноли хпоршї майже не вихо-

StсШіtus 

;J;HTb З стану ПРllllа~нів; ТПil,слая 
фОР'>ta зпилепеШI, Еогда Gольной 
почти не ВЬІХОДІІТ ІІЗ состояния 

П рппаДНО]J. 

S. hypoplasticHs, стан 3ІІШI .. еного 
розвит!-\,}'; СОСТОПlше, ПОllИі-кенного 

раЗППТIJ,5. 

S. lушрlшt1снs, ЛЇ:\lфаТlІчна !,ОНСТИ
т,)'ція; JШl\lфатпческая НОІ!СТllТУ
ция. 

S. l1ascendi, момент утворення; мо
мент Образоriания. 

S. l)raeSellS, сучаСНІІЇІ стан; настол -
!Цее состояние. 

S. чt10 апіе, попере;l;пій, пеРВJ!ННИЙ 
стан; преnшее, ПСРПlІчное состоя

ние. 

S. tJlушІсus, розлад фушщій під
ГРУДНИІшої залози; расстройство 
(ППШЦIIlї ВІІЛОЧНОВОЙ же.тrеЗЬІ. 

S. 6:pl10StlS, стап, ПО,1ібний до тяж
кого тпфу; состояние, по _ооное 
тпжеЛШlУ тифу. 

StаШ"ор:еgіа, ае, {., перехресний па
раліч; переl{реСТІІьrlI параJJlІЧ. 

Stапгоs, і, т., перехрест; перекрест. 
Staxis, is, f., нровотеча нраПЛЯi\lИ; 

нро_вотечеrше l-\аПЛЯl\1И. 

Stсаl)sіППШ, і, П., стеапсин; стеап
син. 

Stеаtоdегшіа, ае, f., стеатодермія; 
стеатодеРl\1ИЯ. 

Steatolysis, is, f., розчинення і пере
травлювання жrrру; расстворение 

и переварнвание жира. 

Steatoma, iHis, П., ЖИРОВИЙ опух; 
Жllровая опухоль. 

Stcatopygia, ае, f., віДl-\ладання жиру 
в нрижах і сідницях; отложение 
жира в облаСТI1 І-\рестца 11 ягодиц. 

StcatolTl10ea, ае, f., збільшене виді
лення саЛЬНIIХ залоз; увеЛl1ченное 
ВЬJДелеНIІ€ саЛЬНЬІХ желез. 

Steatosis, is, f., жирова інфільтрація, 
ожиріння; жпровая lIнфильтра
ция, ожирение. 

StelccllUs, і, т., 1) пепь, 2) кукса; 
1) пень, 2) культя. 

Stella, ае, f., 1) зірна, 2) зіркопо~іБІІа 
пов'язна на грудях; 1) звезда, 
2) зпездообразная ПОfIзна на груди. 

StеШїtus, а, шп, зірчастий; зпезд
чаТЬІЙ. 
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Stсllпlа, ае, f., ЗЇРОЧІ\а; зпеЗДОЧІ,а. 
StспаgllШ, :itis, п., віддих, зітхання, 

стогін; падох, стон. 
Stcl1oc:1fdia, ае, f., грудна жаба; 

грудная жаба. 
Stспоссрlшliа, ас, f., пузы\головїсть;; 

VЗНОГОJюпье. 

St<,ilOcul'ia, ае, f., З13УГІ,\сння зіНlІці; 
суженпе зрачна. 

Stcllopaeus, а, шп, що має пузьний 
отнір; снаба,еНІІЬПЇ УЗЮВІ отпер
стпем. 

Stel1osis, is, f., звуження; сужсние. 
S. aortae, звужсннн .Устя аОРТІІ; су

FnCНlIC устья ао р'l'ЬІ. 

S. Ocsup!lagi, ЗlJужеIlНЯ стравоходу; 
суа-;енпе пнщсвода. 

S. ostii агtсl'Їоsі (lехtгї s. Stellosis риl
шошїlis, звужсннп устя JІсгсне
вої артерії; С.УїНСШІе устьп лсгоч-
1l00'с'І а Рl'ер!ш. 

S. ostii yCllOSЇ (lсхіl'Ї s. StcHosis аігїо
УСlltі'іспl,ЇI'ЇS іlсхtга, звуження 
ІІравого венозного ОТ130РУ; суже

НlІе ПРЮЮГ0 13СІІОЗІІОГО 01'пеРСТlIЯ. 

S. ostii yellosi sїl1istri s. Stellosis atl'io
уеПігіснl;ї I'ЇS sillistra, звуження 
,liBOro венозного отвору; СУЖСНІІС 
левого венозного отверстия, 

S. І'ССН, звуження ПРЯМОЇ' ЮІШІШ; 
СУЖСНІІС пршюі1: ІШШІ-Ш. 

Stсllоtllогах, acis, т., вузькість груд
ної Елі ГНІІ; vзость ГРУДНО(І !-\леТЕ-Ш. 

Stсп()tІСП>;, а, vU'H, стеНОГlIЧНIІЇІ, зву
J-I,сшrl1; стснотIІ'1ныl1,' cyf-f\знны1і •. 

Stср1ШIlїОI1, і, п., і\lісце перехрестя 
нінцспого шва; ;\lесто перенреста 
венеЧIІОГО шва. 

Stегс()['(Піs, с, Ішловаl1; Ш1ЛОВЬІ(I. 
Sterclls, с, I'ЇS, п., !-шл; нал. 
Stcrc( о ):-щпоsіs, is, (., нездатність 

роз ріЗIlЯТIІ предмети об:'llацуван
НЮІ; неспособность отличать пред
:'І!еТЬІ ощупьшанием. 

StcI'cOtlysllletr~sis, is, f., неlIраПIІ.1ьне 
ВlІзначення відстані ДОТІШОilf; не
п Р(1ПlІльное оп ределение расстоя

НІШ осязанием. 

Stегсvгоспtgепоsсоріа, ае, f., стерео-
реНТГСІІоснопія; стереорентгено-
снопия. 

Stcr('OSCOP, стереосноп; стереОСI\ОП. 
St('reJtypia, ае, [" постійність, ста-
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.'Іість, неЗ:'lїнність; постоянство, 
lIеІІЗ~lеняе~юсть. 

Sterllis, с, стервльнпй, знепліднений, 
вільний від бакге piJї; сте ри.'lЬНЬІЙ, 
обеспложеННЬІ1t, сDоБодIIыl: от бан
'l'ериЙ. 

Sterilisatio, ощs, [., стерилізація, 
знепліднювання; стеРl1лизаЦIIЯ, 
обесплоrюшание. 

SterilisJtor, oris, ш., стерилізатоr; 
стерилизатор. 

Stсгїlisі1tпs, а, Шll, стеРIJлізопаНIIII; 
сте РПЛИЗ0ванньнl. 

StcrilItas, <itis, і., стеРII.1Ьність, не
плідність, підсутність бантерій; 
стеРIIЛЬНОСТЬ, бесплодие, отсут
стопе бантерпIf. 

Sterllalgia, ае, f., грудна жаба; 
грудная i�-\аба. 

StСІ'п~lis, е, ГРУДliШШllti; ГРУДІШНЬІІЇ. 
Stcrnocla УЇСlll ії ris, е, ГРУДН!ІІ-ШОЮПО

ЧІІЧfШЙ; ГРУДШШОІ-ШЮЧИЧНЬІЙ. 
StСГllосlеіdошаstої(lеus, 3, НШ, груд

НlШІІОНЛЮЧIIЧІІОСОСНОВlІі1; ГРУДІІН
ноІuІючІІчIlососІ-ювы� •. 

StCl'llocostiїlis, с, грудпшшореберний; 
ГРУДІІНl!оребеРНЬІЙ. 

S tel'llohyoidcus,a, ІОН, ГРУДlJJшнопід 'я-
3І1нопиі1; ГРУДІІШІОПО,J,N1ЗЬІЧНЬІй , 

StеГI10РЙ~НS, і, ш, ВІІРОДЛІ-Івість із 
ЗРОСТ,ШННilI двох особl-lН В груд

IIЇJЇ ділянці; У РОДСТllО со сраще
І-ше:'l1 двух ОСОбой в ГРУДНОЙ об
лаСТІ'І. 

SteI'1101)(~I'icard~CHs, а, ПШ, ГРУДНІІНпо
наВІЮ.l0серцевшl; ГРУДІІННООНО:Ю
сердечныI •. 

StСl"IlоtIІугеоіtIСПs, а, шп, груднинно-
ЩИТОВІІДllшl; ГР УДШШОЩИТОШЩ-
НЬІЙ. 

Sterl1UIll, ї, П., грудна ністна, груд
нина; грудная ность, грудина. 

Stегпutаtiо, опіs, і., чхання; чихание. 
S. СОl1упISIУ3, чхальна судорога, 

чхалыІІІ~1� І-Юрч; Чl1хательная су
дорога. 

StеГl1нt:ltогіпs, :1, Шll, 'ІхаЛЬНlIі1; Чll
хателыlIй •. 

Stertor, OflS, ш., хропіння; храп, 
храпение. 

StcrtorosHS, а, НШ, ХРОІ1УЧИЙ; храпя
щнЙ .. 
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StеthОdсsmішп, і, п., грудна пов 'яз
ка; грудная повязка. 

Stethomenia, ае, С., нровотеча з ле
генів замість місячного; кровоте
чеши ИЗ легких вместо месяч
НЬІХ. 

Stetllometer, tri, т., CTeTO~leTp; сте
тометр. 

StetlloS, і, т., груди; грудь. 
Stethoscopia, ае, f., стетоснопія; сте

ТОСl\ОПИЯ. 

Stethoscopium, і, П., стетосноп; сте
тоскоп. 

StlH~nia, ае, С., сила; сила. 
Stllcnlcus, а, нт, сильний, міцний; 

СИЛЬНЬІЙ, крепкий. 
Stllen~)pyrexia, ае, Со, сильна гарячна; 

СИЛLНRЯ лихо радна. 

StiЬіuш, і, П., стибiti, сурма; стибий, 
cypЬ~Ia. 

Stіg-ша, atis, п., укол, рубець, знан; 
укол, рубец, знан. 

Б. епtегорtоtісшп costd'le, вільна рух
Лllність ребра ПрИ ентероптозі; 
свободная 110ДВИЖНОСТЬ реб ра при 
анте роптозе. 

Stigmata, tum, п. рІ., невеличкі чер
воні ПЛПl\Ш на ШI{і рі, нап р. від 
унусу КО:'Іах, унолу голною; не

большпе нрасныIe пятна на ноже, 
нап р. от унуса насеКОі\lЬІХ, укола 

иглоЙ. 
Б. Ilereditiiti~, ознаки виродження; 

признаЮI ВЬІрождения. 

Б. ltysterlca, ознани історії; признани 
нстерии. 

StШа, ае, С., нрапля; напля. 
Stillicidium, і, п., витікання; истече

ние. 

S. sanglll nis, носова кровотеча; 110-
совоо нровоточение. 

Stillo, агс, наІ,апуuати, нанапати; 
наКсlПьшать, накапать. 

StіmUlапs, апtіs, СТЮlулюючиfi, 
СПОНVНЛlIВИЇI; стюtулирую;.цIlЙ. по-
б'уа\~аюдиЙ. . 

S.tіllшl::lI1tіа, інш, п. рІ. (геш;d1а), 
СТП~ІУ:llOlОllі засоби; СТП~ІУ :IllРУЮ
ЩIlО средства. 

Stішнlаtiо, опis, (., СТПЧУЩЩІЯ, спо-
11 \'І-,Уll;) НIІЯ; СТ[ВІУ Ш1ЦШІ, llобу-

~ " . 

Ж;1:еНlIе. 

Stішнliп, СТЮlулін; СТІІJ\lУЛIIН. 
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Stішіі10, аге, спонунувати; побу
ждать. . 

Stішulнs, і, т., спонунування, по
ШТОl3х; поб.ркдеНI\О, толчок. 

Stipes, p'1is, то, стовбур, стебло; 
ствол, стебель. 

StiраrІпum, і, ПО, СТППТІІЦИН, стип
тинин. 

Stiрtб1шп, ї, п., СТIIПТОЛ; стиптол. 
Stixis, is, і., нолотrя, кольна; ко

лотье, нолина. 

Stuecl1iumetria, ас, С., вчення про 
хі~lічні пропорції; учение о хи
мических пропорциях. 

Stoma, а tis, п., рот, .Устя; рот, устье. 
Stoma"ace, es, С., внрипання вираз

нами СЛlIЗОПОЇ оболонни рота; 
из'ЬязвлеШІе СЛlIЗИСТОЙ оболочни 
рта. _ 

Stошасllїса, огнт, п. рІ. (remedia), 
засобll, що спрппють ТРUВJIеВllЮ; 
срслства, содействующuе пищс
ваJ,Jению. 

Stоmасlшs, і, т, шлунок; желу
дон. 

Stomatftis, tldis, f., стоматит, запа
лення слизової оболонки рота; 
стоматит, воспаленне слизистой 
оболочни рта. 

S. ap11thosa, пліснявна; молочница. 
Stomatologia, ае, f., стоматологія, 

науна про хвороби порожнини 
рота та близьких частин; стомато
ЛОГИЯ, учение О болезнях ПОJIОСТИ 
рта и близлсн-\ащих частей. 

Stошаtоmусоsіs, is, f., пліснявка; 
молочница. 

Stошаtорlаstfса, ас, [., стоматопла
СТИ1-\а; стоматопластика. 

Stошаtоггhаgіа, ае, f, нровотеча 3 
гота; нровотечение изо рта. 

S. gingivar'um, нровотеча 3 ясен; 
нровоте'lение ИЗ десен. 

Stошаtоsсор, СТО!\lатосноп; стомато
СНОП. 

Stошаtоsсоріа, ае, і., стомаТОСl{опія; 
ст()матоснопия. 

Stоvаlпнm, і, п., стопаїн; стоваип. 
Stovorsol, СТОЕзrсол; cTovarCO~. 
StrabismlIs, і, т., І,ССООІ\ість; [\ссо-

глаЗIІО. 

Straho, опіs, то, f,ОСООJШЙ; НОСО
гла:щііо 
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Strab1mrtrum, ї, П., ПЛD.стинна для 
В11~НlаЧСIІНЯ КОСООІ,ості; ІJJJUСТІШІШ 

лля опг.:едЄ'.ттеНIJН І\осоглазил. 

Strabotornia, ас, f., -опеr.;ецін носО
O�-іОС'ІЇ; опереJЩП НОСОГЛС\3I1Л. 

StГJ.шіIIСUS, а, шn, СОЛОі\I'янніі; со
ЛОМ~ННЬіЙ. 

Stгаm()ліШIІ, і, П., дуri\Jан; дурман. 
StГ:Ш;1І1асstl1сsіа, ас, f., странгуле

cTe<JЇrt, 11О'IУТТЯ опеl ізування; 
СТІ і.1111"улсстеЗI1Л, чувство опонса

ІНІЯ. 

StГПП:;:lІlаtіо, ошs, f., задушення 
пеТ.rJLЮ; удавление нетлей. 

Stran;lJliHus, 3., шn, задушений; 
\'да I'Л~Н Ш.І Й. 

S. i'aqucn, задушений пет.тІею, пові
шени й'; 'удавлеННЬІ11 петлей, по-
В<?IIJ('ННЬ! й. . 

Stran~III'ia, не, f" болюче сечовипус-
1'<,lІIІіЯ; Gолезнеllное і\10чеИСlІусна
ние. 

Strat іП('аНn, onis, С., нашаРУІ3ання; 
lJаслоение. 

Stгаtuш, і, П., шар, I3er:CTBa; пласт, 
слоl1. 

s. fihro<;llm!'ynn"j;:j Іе capsulae art,i
c\ll,iris, ФіUI;U;JIIlIЙ СШlOоіСіЛЬНИЙ: 
шар СУГ.'lобово'і СУМІШ; фllбl~03ны�й 
CIIІ !О виа.llI. .. НЬI11 слоl1 с.УставноЙ 
С\'!\1КИ. 

S. iIJfero}jy;;re lcmnisci, міаЮЛІІЯНИІ1 
ІJШр ПtJТJJі; ~lеіІ,олнI3ны�I СЛОЙ нет
JП1. 

S. рї;шспti сзгр: ris cili;:tris, irldis, 
reti nac~ ІІЇГМL'НТШІЙ Ші.1р l3ійноlЗ()ГО 
тіла, "а;1.: ",НОЇ оБОЛОНIШ, сіт"ів
НИ: шIг1\Ir.нтIlы�l слоfi реСJ.lИЧlIОГО 

теЛ1, рu:т.УЖНОЙ оБОЛО'IJШ, сет
І)(ІТІШ. 

S. YilSClllarc, су;т.инниl1 шар; сосуди-
СТЬІЙ слоЙ. 

StrCIlln1a, afis, П., І3ІІВНХ; І3ЬІВих. 
StT('rcn~, ntis, ШУМЮI11; ШУ"ІЛЩИЙ:. 
Strl'pllcp:>di:t, ас, f., ВlII\РИПЛСННЯ 

CT~II/I; IІСI,РllВлеlше столы�. 

Strl'pit.I1S, HS, т., шелест, шум; ше
лест, Ш\'М. 

Strr.ptnbaciiltls, і, т" стрептобацила, 
ЛUIЩЮіЮ-і.Уu;,\та uацила; стреllТО
(j;).JtJl.11ла, цеПО'ІС'Іная баЦIІЛJlа. 

Strept(}~]tltJlI1, і, 11., 'СТРСПТОЦIlД; 
стреПТОЦIlД. 

Stг('рtососспs, і, т., стрептонок, 
J]Сію:юаmуватий НОІ,; стреПТОНОНR, 
цепочечнь. й НОНН. ' 

s. anlltlemoIyt1 cus, неге;о,юліТИIJНИ{) 
стрептонон; неге;о,ЮЛИТl1чесний 

стr;ептононн. 

S. conglomeratus, 8битий у НУПУ 
стреІІ ТОІ-\ОН; сБИТЬІЙ n І\УЧУ стреп
ТОНОЮ,. 

S. шнсоsus, слизовий стrеПТОRОR; 
слIlзнсты� й стреПRОRОRR._ 

S. pyogcllcs longus hасшоІуtі cus, дов-
1"1111, ВИНJIIlнаючий lIаГНОСliНЯ, ге
молітичниl1 стреПТОRОК; ДЛИННЬІЙ, 
ПЬJзьrнающпй нагноение, гемоли
ТІІЧССКИЙ стреПТОI\ОRН. 

S. ,'іГl dапs, зслений стреПТОНОR; 8е
лень'й <;:треПТОНОКR. 

StгrрtulllусjJНlГ:-, ї, П., стрепт()міцин; 
стреПТОl\1ИЦИН. 

StrcptOlllycosis, is, С., стрептомікоз; 
стреПТ()1\1І1 коз. 

Strcptot flrichosis, is, і., хвороба, що 
сп Гll '1 11 11 ЯСТЬСЯ зБУДНИІ{ОI\1 Str('p
totllfix; белезнь, ВЬJзьшаемая поа
будит~.llем Streptotllrix. 

Str<,plot11fix, 1 Cllis, І., стрептотринс, 
sб,У'ДН и К ТрОП і 'ІНО Ї хrю РОБИ <'сто
па l\fадура» (1IСщухлість, фістули 
на стопі); стІ ептотрИl,С - возбу
ДIJТЄ'Лh ТГОПИIJССНОЇІ БОЛСЗIІИ (,сто

па l\lал.л ,,\» (IJРl1ПУХЛОСТЬ, ФИСТУ
ЛЬJ на стопе). 

S{ri:1, ае, f., смуга, рубець; полоса, 
JJ)" бен. 

S. п:сd\lll;ігіs t1шlаmі, МО:ЗRОDа смуж
па ЗОГОВОГ() ГОI_ба; мозговая по
лосна ЗРIТ('Лl,ного бугра. 

S. tсгшіПі.lis tllaJami, суміжна або 
І=огопа см) жна ЗОРО130ГО горба; 
ПОГрШllЧIlClIІ ИЛIf роговая подос

на Зf ИТРЛИlOго буrта. 
Stгіпе CHtiS, смуги на шніrі; полосЬ1 

на І\оже. 

S. gгпуіd їі ('um, смужни на ЖИDоті 
вш іНJIIХ та рол.жалих; ПО,ПОСІ\И 
на іЮіfiОТО бе~смеllIlы и рожав
ШІІХ. 

S. Іопgitпdіп;:tlеs Lancisii, П03ДОІШШЇ 
01УП1 Ланцізі; продольны�e ПО.10-
сы1 ЛаНЦИ8И. 

S. шсdнllагсs s. acustIC:1e, мозновї 
або СЛУХОІ3і см,)'жни на дні РОМ-



Striae olfactoriae 

бовидноі RМІШ; МОЗГОDьrе ИЛИ 
cnyxoBwe поnоски на дне ромбо
DИДНОЙ RМІ'Ш. 

S. olfactoriae, l/юхопі смуапш; обо
НRтельнwе ПОЛОски. 

S. trnnsvcrsae cor[)'5ris cnllosi, попе
рекові смужки l\IОЗОЛЯСТОГО тілз.; 
поперечньrе ПОЛОСІОІ мозолистого 
тела. 

S. trigoni olfa.ctorii, латеральні поз
ДОDжні смушки нюхового три
кутника;латераЛhнwеПРОДОЛhнwе 
ПОЛОСІОІ оеіОНЯl'ельного треугоnь
ника. 

Striaris, е з. StriatJlls, е, иа.лгжниі\ 
до смугастого тіла; 01'НОСЯЩИЙСЯ 
к полосатому телу. 

Striatus, а, ит, смугастий; поло· 
сатыI •. 

3~1 

Stгі('tш~, а, ПШ, тугпй, міцпа наТАГ-
нутий; тугай, крепко натянутыl •. 

Stridens, ntis, шиплячий; ШИПRЩІІЙ. 
Stridor, oris, Ш., скрип; скрип. 
S. dспt.ішп, скреготав:ня зубів; сире

жет зубов. 
Stridorosus, а, ПШ, ШИПЛЯ'ШЙ, спи

СТЯЧИЙ; ШИПFIЩИЙ, СRИСl'ЯЩИЙ. 
Stгіdulпs, а, шп, ШИПЛЯЧИЙ, скри

пучий, tpiC�-\УЧИЙ, ШУМКИЙ; IllИ
пящий, сирнпуЧИіl, треснучий, шу
мящиЙ. 

Striga, ае, {., щетина; щетина. 
Strigillatio, опі8, (., тертя ffОРСl'НИ

ми щі гками; треНl1е жзсrкими 
щстиами. 

Strigos1l8, а, uш, щетшшстий; ще
тинистьrЙ. 

Stringcns, nti8, СТЯГУЮ'ІИJЇ; стягипа
ющиЙ. 

Stringor, oris, m., СТFIгання; стяги
вание. 

Stгоша, а ti8, m., O~HOBa, нЇСТАК; 
основа, остов. 

S. оуагіі, основа яєчника; основа 
яичника. , 

Stron~ylus, і, т., палісаiJ;НИЙ черп'ян; 
паЛllсадн;.tlї червь. 

S. dшнlСП<іJіs, 3рОСТН08устка; СРОС'ГНО
устка. 

S ""Ї(J"lS t-ігаНТСЬЮВІ палісаднпй 
• t> .,' ". • ) 1'111'йнт-чеРD'ю-\ (ВIlРНОIЗШ~ глист; 

скніі паЛlIсаДIІЬШ ЧСРОЬ (почеч
нал глиста). 

Stuгїdus 

St,ГОР!1апthlппш, і, 11., строфаНТИНj 
строфаНТІІН. 

Stгорlшпthus, і, т" строфант; СТРО
фант. 

Stropll u 1\18, і, т., В.У3ЛJllЮІЗИЙ ВlJСІШ 
У дітей; У:ЗРJІНОI3ClIІ СЬШЬ у детеі1:. 

Structura, ас" С., стр.Унтура, будова; 
структура, строеНIІС. 

Stгнпш, a~, (., зоб: зоб. 
S. bascdo,vifici1ta. з)6 з ба:зедоIЗСЬ

НІІМИ СИМПТО~І-ами; зоб с баЗJДОВ-
СНJІМИ СИМПТО!\ІСІ 1\111. 

s. b:lseos Jiпgпас, з)б ОСIIОШI язп
на; 306 основания Я3ЬІНа. 

S. colIoldcs, І\ОЛОЇДНИЙ з}б; НОЛЛ()
ІЩНЬJЇІ зоб. 

Stгuшагіus, 3., UШ, з::>6астиїІ; зоба· 
ТЬІЙ. 

Stгшnесtошіа, ае, (., видалення 3:)
ба; )'далснпе зоба. 

StгпшіРГJVUS, ~,шп, IЗІIНlшаЮЧIfі1 че· 
рез пидаЛСll ня з )6R; 11 роисходя
щий ІЗслеДСТl::IІС удалєнип зоGа. 

StГППlltа8, itt.is, С., з)6астість; зоба
тость. 

StГШllІtіs, t1dis, (., з::шалення зGіль
шеної n ЗU'Я:.!І-\У З 316)1\1 заЛJ,m; 
воспаление v!3еЛ~I'lеШіОlі ІЗ СI3RЗИ 
С 'зобом желе:3ыl. 

Stгшnоsнs, а, иlIl, зоБОВІ-ІІІ; зоб-
НЬІЙ. 

StгусlШІl1um, і, п., СТРІІхнін; страх
нин. 

S. пitгlсшп, аЗ()Т1!Оlшсл:rіі стрихнін; 
аЗОТНОЮIСJІЬ. іl с грихнин. 

Stгусlшіsшп .. , і, Ш., CTrl1XHi3~1, 
отрусння СТРllХ ніном; стрихнизм, 
отравление СТРl1ХIJИНОМ. 

StгусlШО8, і, т., Чl1лібуха; ЧИЛІІ
буха. 

Stпdїоsus, і, т., cTYJl:eHT; студент. 
Stш!іUI11, і, п., СI'Й)J<1.IІНН, IІРlІстрасть, 

заняття, I3llJЗ'lення; CTa!JaHI1e, 

пристрастие, З<'ШЯТllе, 1l:JY'leНl1e. 

Stпltitіа, ае, C~, ГЛ.УIlОТCl; ГJljїН)СТЬ. 

Stult.пs, а, ШП, :~ypHl1ii; )'ЛУIІЬіl1. 

St upefaciens, I1US, UГ.;lУШ.'1ШШЙ, 11 'НІІ-
НlIЙ, Х;\IЇJl»Шlй; ОI":J,УШ,Jю.цшІ, 
ПЬНIIЯЩllll, х!\:е.'1LНЬ1Й. 

Stllpїlllta8, HtiS, С. і{l1В Stultitia • 
StHPldHS, а, Шl1, безглуа,J,щl, без

тямний; бесс;\lь:с.1с'lшы�l.. 



Stupor 388 

. 
Stupor, oris, т., не'тутлшзість, заці

пеніШIЯ, отупіння, HepyxailfiCTb; 

бесчунствеlJlЮСТЬ, Оllепенение, 
ОТУIJЄНllе, НСПОДВИН\НОСТЬ. 

StupJrosus, а, uш, ступорозний; СТУ-
1І0ро311ы� •. 

Stupr<itor, oris, т., гвалтїrзшш; на
силыlI{ •. 

Stпргum, ї, п. S. Stпрrаtіо, onis, 
f., згвалтування; lІ:знаСИ.ТJi)вание. 

Stupro, аге, згвалтувати; щщасил()
BaTh. 

Stуlnіdспs, а, шп, шплуваТІІfI; ши
ловидны� •. 

Stylo;lnssus, а, ит, ШIIЛОЯ3IШОВИЙ; 
шI1лоязы�ньlfi.. 

Stуlоh)"оіJспs, а, ит, шилопіД'ЯЗ!l
НОВИl1; шилопод-ьязы� ЧНЬІЙ. 

Stуlотаstоіdсп::;, а, ит, шилуrзато
сосновидний; шІ1J10сосцеІзІцныl •. 

Stylop11:.1,ryn;~us, а,. ПП], шилоглот
НОВІІЙ; шилоглоточныl •. 

StylllS (stilus), ї, т., 1) грифе.тrь, 
паличка, зонд, :!) в широкому 

розумінні - сунупність хар:штёр
них ознан; 1) грифель, шшочка, 
ВОІЩ, 2) 1'1 ШИРОНО\f 1l0Шlil1аНИИ -
совонупность харан1'срныx приз

нанов. 

Stуmаtб5іs~ ів, (., нропотеча; НРОВО
ТЄ'lение. 

S. вешіпаliв, нропотеча з сі:\! 'шшх 
ПУХl1 рцїв: нровотеченпе ІІЗ СЄ:-'Іен
НЬІХ ПУЗЬІРЬНОВ. 

S. tcsticulciris, нропотеч:а 3 ЯЄЧОН; 
нровотечение ИЗ ЯІ'ftlен. 

Styptїcus, а, ШП, 3В 'ЯЗУЮ'ШЙ, нро
ПОТЮIУЮЧlIf'I; НЛі-І\УЩIІІ\ нровооста
наВJlИваЮЩI1Й. 

StyptIca, огшп, п. рІ. (remed іа), 
стягуючі, 3В 'ЯЗУЮ'ІЇ, нrо[юсшІН
ні Зёl.соби; СТЯГllJЗаЮ~~Ilе, НfТЖУ
ЩПЄ, КрОПООСТCl.ШШЛlшающпе сред

ства. 

Styrax s. Storax, acis, т., смола; 
С~lОла. 

SП:lvіs, 1', ПРIІЄ;\lІІІІІl, СОЛО;J;IШЙ; прп
ятlIы�l, сладни 11. 

Sub (ргзеРО:5., pro.efix), ІJЇД, ;\1Сншнй 
СТУllіlfЬ, 11РlIБJJIІJIlО; ПОД, ~lСньшая 
степень, ПОllБЛ.1tзительно. 

SUbacill І tas, ~tis, f., суn~щп;:щтас, 
З!ltеншення СОЛllНої I\IlСЛОТИ в 

-Subdivisio 

ШЛУННОІЗОМУ сону; субациди'гас, 
уменьшсние СОЛЯНОЙ юІслоты В 
желудочном соке. 

Subacutu~, а, uш, пі;:(гостриfi; под
остры� •. 

SпЬаш<їгus, а, uш, гірнуватий; горь-
H0l1aTbl11. 

SuЬnrасl1Поіdеu~, а, uш, підпапутин
ний' подпа vтинны •. 

SubarcI;i1tus, а", uш, зігнутп:fi у виг-
ляді луна; и:зогнутыll В виде 
лука. 

SllЬсзllоsus, а, uш, розміщений під 
l\IОЗ0ЛЯСТИМ тілом; рзсположєннЬН1 
под i\lО;}{)ЛИСТЬІМ телом. ' 

Sпhеhог{lіШs, е, субхордаЛЬНl1Й; суб-
ХОРJт.а~I>І-ІЬІЙ. . 

Sп~hгопjrllS, а, ит, су6ХРОНlчни.fI; 
суБХРОНИ'IЄСНИЙ. 

Subcisio, onis, [., lІідрі:зупання; по~
рєзьшание. 

SпЬсlаvіus, а, uш, піднлlOЧИЧНИЙ; 
ПОДНЛЮЧИЧНЬІЙ. 

SuЬсошрепsаtіо~ onis, С., субноJ\tпен
сація; субкомпенсация. 

SuЬсопі!lПсtіv(їlis,е ,Jlежачий під спо
лучною оболонною она; лежащий 
под соеДИНІ1тєльноli оболочной 
глаза. 

Subcortic,i1is, е, піднорноІЗИЙ; под· 
НОРНUВЬІЙ. 

Subcostiilis, е, підреберниі1:; подре
берны�1:.. 

Subcrural1s, е (musculus), ЄУГJюБОПИЙ 
м'яз ноліна; с,}'стапная МЬІшца 

КО.Т1ена. 

Subcutaneu8, а, ПШ, позашнірний; 
піДШl-\ірний; заКОіЮІЬІЙ, 110ДНОЖ

НЬіЙ. 
Subrutis, і8, С., підшнірочна; под

НОЖІща. 

Subdelirium, і, n., легна сплута
ність гарячко[шх або ПСИХIlЧНО
хвоrих; леГІШЯ ~путаннос'l'Ь ли

хорадящих ИЛИ душепноболь
НЬІХ. 

Subde1toideu8, а, uш, піддеЛЬТОНlІД
ний; І10ддеЛЬТОВИДНЬІЙ. 

StIbfH~, рllГl1gшаt і C\1S (absccssus), суб-
діафрзгмаЛЬНlІll (гнійник); суб-
дltcl.фрагмалыlІйй (ГІІОЙНИК). 

SubdiYisio, onis, (., пі~розділ; под
раздєление. 



:SulJdulcis 

Sul)(]uIci8, е, солоднуватий; сладно
ваТЬJЙ. 

SuЬdпг~lis, е, суб.дуральниЙ, розта
шоваЮIЙ під твеfJДОЮ мозковою 
оболонною; субду раЛЬНЬІЙ, рас
полоа;еllныlй вод твердой мозго
вой оБО~lО'ШОЙ. 

SuЬd'[гпs, N, uю, твердуватий; твер
доватыl •. 

SlllJcr, cf1S, п., пробна, норон; 
пробна. 

SпЬсгus, :1, uш, пробновидний, НОР
JЮВІІДНИЙ; п РОБНОВИДНЬІЙ. 

SпЬеvоlнtіsmш~, і, т., недорозІ3ИТОН; 
недораовитие. 

Subfas(;i~lis, с, підфасціа.ТІьниі1; под
фаСІІНаЛЬНЬ1Й. 

Subfebr]lis, с, субфебрильний, під
гарячковий; субфебрильннй, под
ЛIlХО раДОt\НЬІЙ. 

SuМешогііlis, е, підстеГНОВllt1; под-
бедренны�.. . 

Subfrig)"dus, n, пш, холоднуватий; 
прохладны1 •. 

SuЬfголtЮіs, е, підлобовий; подлоб
НЬІЙ. 

Subfunctio, cnis, f., 8НИЖСННЯ фунн-
ції; l)()нижение функции. , 

Subgin~iva Iis, е, що лежить під яс
нами; лежащий под деснами .. 

SuЬісtёГUS, і, т., слабне жовтувате 
8абарвлення шкіри, слизових обо
лонок; слабая ,келтоватая окрас

на кожи, СЛИЗИСТЬІХ оGолочек. ~ 
SuЬіеulнш, і, Л., відставка; под

ставна. 

SubiectJ УНВ, 3" ит, суб 'єктивний, 
особпстиі1; суб-ьеНТИВl-tЬІЙ, лич-

НЬ1Й. . 
Subiectus, 3" пт, ЩО лежить шд 

чим-небудь, підпаJIИЙ; лежащий 
под чем-нибудь, ПОДПЕ'РЖСННЬІЙ. 

Subї('ctu8, і, т., особа, суб'єнт; лич
ность, суб1,еiu. 

SuЬілguіПіПіs, е, піj:l;Па:хвшший; под
паховоЙ. 

Subintran8, ntl8, безпосередньо елі
ДУlОчнй приступ гаря'ши, паду

чої: непосредственно следующий 
ПРl1СїУП Лllхорадки, Ilадучеі1. . 

Subinvolutio, Cnis, С., недостатНІЙ 
ЗВОРОТНИЙ розвиток (манш пі
сля пологів); недостаТОЧllое об-

SпЬшuсОsu.s 

[~TIIOe раЗІ3ІІТІІе (<llа11\11 после рО
дов); 

Subltus, 3" пm, гаПТОВІІЙ; _внезап
НЬІЙ. 

Sll1Jіu~ulїгіs, е, під'ЯРС,\IНІІЇІ; под'Ья
гемны� •. 

SuЬ!зНо, cnis, f., піДНЇ:\tallНЯ; под
НЯ'ПІе. 

Suh1irr.at(um), і, П., суБJlімат, су
J1eMa; суБJlI:~!ilТ, сулема. 

suыi'зtіо,' tllis, f., суБJ1імація; 
с)"БJ1имацил, возгонна. 

suыiінus,' 3, llШ, суле~IОВIIі1; су-
Лf'мовьrЙ. -

SubIIrris, е, ШJСОЮJJЇ, що леЖІІТЬ на 
повцхні; пь:соний, леікащшї по
B~ГXHOCTHO. 

Sub1irr.o, ~r(', сублімувати: довести 
твегду ГЕ:ЧОВІІНУ до пароподіб
ного ста ну і знову ;згустити; с) б
лимиговать: ІIГСВf.аПІТЬ ТІ3егдое 

Еещ~стпо в парообrазное u опять 
сгустить; 

suыiguішs,' С, піД'Л3I1НОІЗПЙ; под'Ьл-
8~ЧН~Й. . 

SublobulAris, с, підчасточнопий; под
ДОЛЬНОfЗЬ.Й. 

suыllхйtiо,' ()шs, [., суGлюнсація, 
підвивих; су пшо нсаЦIlЯ, подвЬІ
вих. 

SuЬшппdі1;ul:гіs, е, суб:\!андпбуляр
ний, під.ЩСJ1СПIlIJЙ; с)бмандиGу
лят НЬІЙ, \lодчелюстноfI. 

suыrхш;;гіs,' е, с) бмансилярний, 
підщеЛЕ:ПНИЙ (щодn Bt)JXHboi ще
J1епи); суGМ(lНСИJ1J1Я рныl1,' подче
JJ К:СТНОІЇ (относительно верхней 
ЧЕ'JJЮСТИ). 

Subn: ent~ lis, е, ГО8ташопаний під 
підбоr lДДЯМ; ЛЕ:Ж<іЩИЙ под под
бородном. 

Subn:ersio, onis, f., занугення, утоп
J1ення; , погр~ жение, утопление. 

s. "оluпtзгіа, самовтоплсннн; са}.іО
УТОПJ1ение. 

Suhmersus, і, т., утоплеНИI{; )"гоп
ленник. 

SuЬmШ~гіs, е, менший за ПГОСЛllе 
зерно; і\1еньш~ IIf.ОСЯIІОГО зе~liа. 

SUbl1:UCGS3, ае, f., піДС.'1нзова тна
шша; IІОДСJШ311стая П{(ШЬ. 

SuЬшuсоsus, 3, ПШ, ПіДСЛИЗОІ3I1Й; 
подслизисты •. 



SuЬшшіsmпs 

St1ЬшшіsП1US, і, П., субнанізм, мало
рослість при негіЗl\Оl\lУ порушен
ні діпльнссті еНДОI,раших залоз; 
су6нанизм, малорослость при не
полном lIаРУШСНIІИ деятельности 

ЗНДОНРІННЬ:Х желез. 

SUЬПlgсг, gra, gгtlш, чорнуватий; 
ЧСj:-нопаТЬ1Й. 

Sulmогшнlis, е, субнор.тальниЙ, мен
ший за норму; су6нормальвыl,' 
меньше НОРfал},ного. 

Suboccipit,i lis, с, піДПОТI!ЛИЧIШЙ; под-
заl'Ь'JIОЧlшt\. _ 

SuborlJit<ilis, е, субо'рбітальний, під-
0'1 IIUm.l 1-\01311 й; суборбитальныl,' 
подглазничIJы�.. ' 

S1I1pcriostii lis~ е, пі;:з;окісний; под
надJ>сстІІІІчны� •. 

SulpcritulJcHlis, с, субперитонеаль
ний, піДQчег_еI3I1ННI1Й; с)'бпеРl1ТО
неальны�,' подбг ЮШИННЬІЙ. 

SulpllГl~nlcus, а, uП1, субдіафрагмаль
Н!} й; субдиаф~аГ!llаЛЬНЬІЙ. 

Subrisus, us, п., усмішка; улыlка •. 
8uЬsсзрul~гіs, с, піДЛОl1атнопи1Ї; под

лопаточIІыJ •. 
Subruber, ы�а,' 1;гиш, ЯСНОЧЄРПОНIlЙ; 

аль:Й. 

Subscriptio, onis, f., підпис; под
пись. 

Sп1Jsесгеtіо, onis, f., субсекреція, 
ввшнене виділення шлуннового 
сону; субсєкреция, понижєнное 
ВЬJДСЛЄШlе жсл,)'дочного сона. 

,Subserosus, а, uш, субсерозний; 
субсерозны�ї.. 

Subsidium, і, П., суБСlIдія, допо
мога; субсидия, ПОМQЩЬ. 

SпЬsіstепtіа, ае, f., харч; ПРО;J;О
вольствие. 

SнЬstапtiа, ае, f., субстанція, сут
ність, РЄ'lОlЗlша; субстаНЦИJl, сущ
НОСТЬ, uсщество. 

S. аdашапtlпа dentis, емаль корон
ки зуба; J!\taль норонни зуt):1. 

S. corticiilis, Ki~KOBa речовина; нор
новое uєщеСТІ30. 

S. t!lIf:l S. cOlllpacta ossium, т}Зерда 
або номпаl,ТlID. рєчоuина кісток; 
IJлотное щш І->Оі\шактное пєще

ство ностей. 

S. fcrr\lginea, r;ЄЧОDIІНG іржавого 
І\ОЛЬОРУ на дні ромбоподібної 

f90 Sudогібсus 

ямки; вещество ркаІ30ГО Цвета 

на дне РО1\lБОАПДНОI1 ямни. 
S. gelatino~a Ноlапді, Роландова дра

ГЛllста речовина; РОЛGІІДОВО студе-
ш;стое I3сщсство. . 

S. grisca, сіга FСЧОDшra; ссрое всще
ство. 

s. mе(lпllнгіs, 1\lОзнопндна речовина; 
МОЗГ0811Дное вещество. 

s. nigra SUШП1сгіпgі, ЧОРlа речови
на 3е1\IМЦ інга; черное всщсство 
3сммегинга. 

Б. ~p:;ngios3., губчаста речовина; губ
ча10е гещєство. 

SulJ~tal1ti(His, е, істопшй; сущеСТDен, 
НЬ1Й. 

Substerno, striiYi, striitum, ёге, під
стилати, піднладати; подстилать, 
поднладьшать. 

Subst6itum, і, п., матегіальна ос
нора; матсриальная основа. 

Subsultus, tlS, П., здригання; вздра
гивание. 

Subsllrdus, . а, ит, глухуватий; глу-
ховаты�.. / 

SuЬtспdіl1епs, а, ит, піДСj'ХОіЮfЛНОВИЙ; 
І10ДС) ХОЖИЛЬНЬІЙ. 

Subt]lis, е, тонкнй, ніжний; ТОН
кий, НЕЖНЬІЙ. 

Subtilissl шus, 3., ит, дуже тонний, 
дf ібний; очень ТОНЮ'ІЙ, меЛlшїI. 

SuЬнпgшїlis, С, піднігтьовий; поДног' 
тевоЙ. 

Succel1tнriiitus, а, иш s. Suссспtпа
rius, а, иш, додатковий; ПIJида
ТОЧНЬІЙ. 

SUССіщіus, а, пm, янтарний, БУFШТИ
НОШІЙ; янтаршЙ. 

БиССіпнт, і, П., янтар, БУРШТIlН; 
янтарь. 

Succussio, о ПlS, [., струшування; 
ВСТРЯХlfваниє. 

Suctio, опіs, f., ссаня, С!\ЮІ->тання; 
сосаНl1е. 

Sпdаtiо, onis, [., потіння; потепие, 
Sшlаtогінs, а, uш, ПОТОUIJЙ; потовоЙ. 
Sнпо, aг~, 1І01ітн; потсть. 
SHt!Or, oris, п" піт; П()Т. 
Sut!огifёr'а, ОI'UШ, п. J:.1. (rfmcdia), 

НОТОІ інні засоби; потогонныe 
средства. 

Sudf>filIcus, а, шu s. Sut!огірагпs, 
а, тн, потогінннй; ПОТОГОННЬ1Й. 



Sufficientia 3D1 

Sufficientia, ае, С., достатня функція; 
д.QстаТО'lНая ФJ'НlЩИЯ. 

Suffitus, us, п., обкурювання; оку-
ри ва ние. . 

SuHocans, ntis, задушливиі1; удуш
ЛИВЬІЙ. 

Suffocatio, onis, С., задушення; уду
шение. 

Suffocatorius, а, uш, задушливий; 
удушtlIОЩИЙ. 

Sllffoco, агс, задавлюватп; задавли
вать. 

811ffuшіgаtіо, onis, С., див. SuПіtl1S. 
SuПusіо, onis, f., синець; кровопод

тек. 

Suggestib""lis, е, сугестибільниt1; суг-
гестиБИЛЬНЬІЙ. . 

Sugg-estibil1tas, <"itis, С., .властивість 
піддаватися DПЛИВОВl; ВlIушае
мость. 

Suggestio, onis, f., ,сугестія, вплив, 
наві ювання; суггестия, внушение. 

S. ment<ilis, мислене навіюв::шня; 
мы�лзнноеe ВlIушеюіе. 

s. vcrb<ilis, словесне навіювання ; сло
весное внушение. 

Sugilati~, onis, С., див. Suffusio. 
SHgO, хі, ctum, еге, ссати, смоктати; 

сосать. 

SпіСldа, ае, сот., сюювбивець; са
моубиІ1ца. 

Suісіd'іIlШ, і, п., самовбивство, само
губство; саМОУnИі1СТВО. 

S. рег str:tngulationem, сам:озадушен-
ня; са:\1О.удушение. . 

s. рег SU':':РJnзіопеm, саМОПОВlшення; 
самоповешение. . 

Suicid:>mania, ае, (., СУЇЦИДО;\ШНlя, 
ПОРlIвання до са~1Огубства; СУ~ЦІ!
ДО:\1ания, стремление к ca;-'IОУОИl1-

ству. . 
Sui gencris, свого poд~, своєещний ; 

своего рода, cI30eoopa~Hыl.. u 

Suillus а uш, СІ3IІ11ЯЧИИ; свинои. 
, , u б 

SulcJtus, а, uш, БОРОЗНІІСТИll; орозд-
чатьв1. 

Sulcus, і, т., борозна, жолоб; бо-
роала, жело~. . 

S. arteriae шепшgеае mс~ше, бороз: 
на артерії сереДНЬОl МОЗНОВОІ 
оболоюш; борозда артерни сред
ней МОЗГОІ30і1 оболочни. 

S. artcriae tешр::>гііl1s mediae, бо-

Sulcus іпfгаогЬїtЛіз 

розна середньої виснової артегіі; 
борозда среднеі1 ВIIСОЧНОЙ а Іле-
рии. . 

s. nrterioslls, артеrіальна борозна; 
артериальная борозл.а. 

S. basilAris pontis Упгоlii, основна 
борозна ВороліПова мосту; основ
ная борозда І30ролиева моста. 

S. саlсапсї, жолоб Il 'яткової кістни; 
желоб пяточноі1 ности. 

S. сапаІісі:іІі mnstoidci, борозна сос
НОВИДlюго нанальця; борозда сос
цевидного нанальца. 

S. carotIcus, жолоб сонної артЄ[її; 
желоб сонной артерии. 

S. сnгрі, жолоб зап 'лстна; желоб 
запястья. 

S. cent6їIis, cinguli, circularis, сог
р I'ЇS callosi, fгопtііlis, occipitiilis, 
борозна центральна, поясна, цир
нулярна, мозолястого тіла, лоб
на, по'Гилична в головному 1ІІОЗ

ну; борозда центральная, поясная, 
цир"улярная, мозолистого тела, 

лобнан, sатылчнаяя в головном 
мозгу. 

s. сегеЬеllі, сегёЬгі, борозна мозоч-
на, велиного мозну; борозда 
мозжеЧIШ, большого мозга. 

S. сl1іаsшаtis, жолоб перехрестя зо: 
рового нерва на передньому Hpal 
турецьного сідла; жело б пере
нреСl'а sрнтельного нерва на перед

нем крае турецного седла. 

S. coronarius cordis, вінцева бороз
на серця; венечная борозда сер
дца. 

s. CtI1l110id<ilis, r(шітчаста борозна; 
решетчатая борозда. 

s. lшmuli, жолоБОI{ гачна; желобок 
щ:,ючка. 

s. hогіzопt<іlis сегеЬеlІі, горизонталь
ная борозна мозочна; ГОРІІ.30нталь

нап БОРОJда мозже'lна. 

s. 11УРDtlшlашісus, борозна на біч
НИХ стіНI\ах З-го шлуночна; бо
рОЗ;:І.а на БОНОІ3ЬІХ стеннах З-го 
желудочна. 

s. incї!;)"us, гjзцева борозна; рез
цова я бо розда. 

S. іпУгаorЬНа lis, підорбітальна бо
розна; подглазничная борозда. 



SUlftlf ссгиmсо Sulctls ілfсгагtісulагіs 
==~~~~~~----------------~-------------

s. іп(сгагtіснlіігіs асссssогіш;, ДОД!1Т
нона мііНсугл()бова Gорозна; д()6(l
ВО"Н<'\я мсждусустаDllая О.орозда. 

S. ілtсгglutасііlis, міжсіДНI1Чllа бо
розна; МСЖЯГОДlІчная боrозда. 

s. іп~егrnсdіtls аПісгіог, Pl1stprїJf шс
dullae f,ріПіtlis, 11 pO~liтlla передня, 
sа:щя бороана спинного моз/{у; 

n ромежуточная переднпл, <'!аднля 

боrозда СШІНного l\fозга. 
s. illtertubercul,Їris Jштnrгі, міжгорб

ІЮ/НІЙ жолоб плечоuої І\істки; 
11сжбугровьн1 желоб плечевой но
сти. 

s. lаtсгЛіs mеsспсср111Ш, бічна бо
розна середнього мозку; БОНОВDЯ 
борозда среднего мозга. 

S .• 1іrnНапа fossae rl10mboidcae, об
межуюча борозна ромбовидно]' 
ЛI\IIШ; ограНИЧ!lвающая 60розда 
ромБОІШДНОЙ ямки. 

В. lОl1gіtПdіn;-іlis, cordis алt('гіог, pos
terior, передня, задня поздовжня 
борозна серця; передняя, задняя 
продольная борозда сеrдца. 

s. mаІІеі, борозна кіСТОЧІШ; бороз
да ЛОДЬІЖІШ. 

s. mallcoltiris, кісточкова борозна; 
ЛОДЬ'ЖJ-їОRал боrозда. 

s. mспtоlаЬі.llis, під60рідногубна бо
rозна; ПОДбородочногубная бороз
да. 

S. muscu1i регопеі longi, brevis, 
борозна довгого, нороткого мало
ГОМЇЛI\ОВОГО мускула; борозда 
ДЛИНIIОГО, коротного малоберцо
вого муснула. 

S. mylf)hyoideus, щелепопід'язикова 
борозна; чеЛЮСТНОПОД1>ЯЗЬІчная бо
po;qAa. 

S. nasolabi,.jIi~, носогу6на борозенька; 
носогубllUЯ бороздка. 

S. ncrvi petr,)si sllperfici І1іа тіп'}гіа, 
борозни малого поверхнев()го ка
м 'ЯIlI1СТОГО нерва; борозда ма
лого поверхностного каЛI\ЗНИСТОГО 

нерва. 

S. п'епі radi,Ї1is, бор()зна промене
вого неРІ u; боро;ща ЛУ'lевого 
нерпа. 

S. леrvі 51ріп ";'1is, боrозна спинного 
HelJBa; БОJ10З,J,D. спинного HefJBa. 

s. псгуі пlвагіs, боро:-зна лі[{'n,ового 
нерпа; борозда лонтепnго нерР."а. 

s. оЬtuгаtогіпs, заТУЛЬНIlі1 жолобj 
зал 11 гаТ('ЛЬНЬ1l1 .жолоб. 

s. oIfartorius, НІахова борозна; обо~ 
нятельная бо~озда. 

S. рпгпglепоїdа Iis, fI rІ!суглобова бо
гозна; окnлос.Уставная FJоr;озда. 

S. pctr6slIs infcrior, superior, ниж
ня, верхня нам 'лниста боро;:!На~ 
ІНJГI,;нлл, верхнля КUl\1еНl1стал бо

гойда. 

s. ргошолtогіі, борозна виступу; 

б() гозда Mь'~a. 
s. рі prygc: раІа t іп us, нрплопіднебін-

НI1Й жолоб; крыlонеБньlll1 желоб. 
S. sзgittііlis, сагітальний жолоб; 

саПІттаЛЬНЬ1Й желоб. 
s. sclcrne, жолоб склери; желоб 

склеrЬІ. 

s. sigmoidcus, сигмоподібна бороз
на: сигмообrазная борозда. 

s. sHbclayїus, Ilіднлючична борозна; 
ПОДКЛЮЧlІчная борозда. 

S. tali. жолоб на нижній [ювеРХIlі над
n 'ПТНОООЇ ніСТІПl; Жl'лоб на ШШШel1 
поверхности шщпяточной кости. 

s. tсгшіпііlis atrii cordis, пограНI1ЧН:l 
борозна, що відді.ГJЯG sілus П~I1.і
гиm саунгиш від іншої частини 
пере;tсердя; погрnничнаfI борозда. 
отделяющая sinlls vсл<Їгнm саУ<і
ГIlШ от остальной части предсер-
ДИІ;{. _ 

S. t,uЬле зudіtі "ае, боро:-зна слух оної 
труби; борозда слухопой трубь~ 

s. tУlгралісus, барабинний жолоб; 
ба р~б~Н1ШЙ желоб. 

s. "сп ОSПS, венозна борозна; веноз
ная борозда. 

Sulfзсilum, і, л., сульфациv'І; суль
фа LlИЛ. 

Sпlfаsоlпm, і, л., сульфа;:юл; СУЛЬ
фа:зол. 

SuШсtlлum, і, П., сульфідин; С.УЛЬ
фиДин. 

SП!f{Jlап, і, п., сульфотНl, сульфо-
Л<lН. 

Su]fопсl1пm, 
ф()нал. 

Sпlfпг, uris, 
S. ('егитеп, 

сера. 

, 
і, Л., сульфонал; СУЛЬ-

л., сірка; сера. 
НУШlIJ сіРКіІ; ушнаn 
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S. dерu6itшn, очищена сірна; ОЧН
щенна.я сера. 

S. pra~cipitcitum, осаджена сірна; 
оса!1щенная сера. 

SпНнг~сus, а, НШ, сірчаНІІЙ; сер
НЬ1И. 

~нНпгоsнs, 3, uш, сірчаСТШUI; сер
НИСТЬІЙ. 

SulрЩl1)уdгіsшtIs, і, т., сульфгіїJ;
р.изм, ОТРУСШІЯ водеНh-сульфідом, 
СІ PHOBOДHe~l; су льфгндризм, отрав
ление сероводородом. 

Surne (на рец.), візьми; ВОЗhМП. 
~uшmагіum, і, п., зміст; содер

жание. 

Suшmltаs, atis, С., верхівка; вер
хушка. 

SпmmllS, а, шn, вищий; ВЬІСШИЙ. 
Sumп1tапеus, а, ПШ, одночасний; 

однопременны� •. 
Supcr (rraepos. з accus.), над; нпд. 
SuperacidHas, atis, f., суперациди

тас, збільшена нислотність шлун
кового соку; суперацидитас, уве

личенная кислотность желудоч

ного сока. 

Superalimentatio, onis, С., перегодо
вуuання; перенармливание. 

SupeгciliJris, ~, надбрівний; над-
БРОВНЬІЙ. 

Superevulutismus, і, т, перерозвитон; 
переразвитие. 

Superextcnsio, onis, С., надмірне роз
тягнення; чрезмерное растяжение. 

Sпг-·:.>гfеtаtiо, onis, С., запліднення 
яйцевої нлітини вже під час вагіт
ності; Оl1лодотворение юїцевой 
нлепш после уже настуШівшей 
беременности. 

Superfici<ilis, е, ПОDерхневий; поверх

НОСТНЬІІ1. 
Superficies, ёі, С., поверхня; ПО8-грх

ность. 

Sпрсгfuпсtіо, опів, С., суперфункція; 
суперфункция. 

SuрегglоЬп1іа, ае, С., суперглобулія; 
С'уперглоб,)'лия. 

Supcrimpregnatio, опів, С., заплід
нення двох або ніЛЬІ,ОХ яєць; 
оплодотворение двух или несноль

НИХ яиц. 

Superinfectio, опів, С., нове зараmення 
тим же sБУДНИНОl\l при наявності 

Supprcssio ШСllsінm 

попереднього (]аРliI\(~НI1Я; вопое 

аараrнение тем же Еоз6УДIlтеле?d 
прп наЛlIЧІШ преil,;него заl<:1їне

нпя_ 

SlIpcrior, sпрсгіus (gcn. supcгioгis}, 
верхній; ВЄРХНІІЙ. 

SlIpcrlatio, опів, f., псребільшення; 
п рєугеЛllчєние. 

SUP('l'JЇЇtUS, а, UШ, перебільшений; 
п реупеличеннь;Й. 

Sup('rnatHra!is, е, наДПІ~пr;ОДIlIIІЇ; 
CBer Х'Ь(СТЄСТвЄн ньтЙ. 

Supcr11utritio, (;11is, f., наД!\lірне ШИВ
лення; чr:сз!\:егное питанне. 

Superpositio, ol1is, і, н~илаДаІіня, 
пєреНрlІвання; наJIОЖЄНlIе, пере

нрьшание. 

SupeI'secrctio, опіs, С., суперсенреція, 
надмігне виділення; супегс-енре
ция, чрєзмсрное Dьще.'1ение. 

Supcrsensitivltas, tJtis, f., збіu'1ьшена 
чутли вість; Ilопьrшенная ЧУЕСТВП
тельность. 

SUllcrsonorus, а, ШЛ, душе голосний, 
гучний; очень ГРО!\1Ю1l1. 

Superstitio, опів, f., sабобонп; суе
верие. 

Supcrus, а, uш, впсоиолєжачиtt, 
верхній; ВЬІСОИОu'1ежащий, веJ.;хніЙ. 

Supinatio, onis, і., поворот долоні 
вгору; попорот ладони вверх. 

Supinїїtor, oris, т. (musculus), що 
обертає ДОЛОНЮ вгору (М 'яз); по
вораЧІІвающий Лз'ДОНЬ вверх (МУС
!іУЛ). 

Supine (adveгbJ, н~пзнаи, навзнзни; 
навзничь. 

SUРlППS, а, uш, навзнани леіНачи~; 
навзничь лежащиЙ. 

SпррlсmСl1tагіпs, а, uш, дода'ШОЕНЙ; 
допоJшl1тельны�,' 

Suррliсінш, і, т., нара, CTraTa; 
наиязание, иазнь. 

SUPP:Jsitio, ОПls, [., ІІРШУЩСННЯ; 
fI реДПО.тюжениє, допущенне. 

Suрроsitогіuш, і, n., лінагсьна 
свічна; леН3fственная свеЧl-\а. 

SUPPOS1 tus, а, пш, припустимий; 
11 редположитеЛЬНЬІЙ. 

Suppressio, ol1is, f., заТРIlмання; за
держиа. 

S. mепsіuш, з~тримання місячного; 
задсржна меся'lНЬІХ. 
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Suppuгatio, onis, {., нагноєння, наг
НIІН<JН1-ІЯ: н3.гноение. 

St1pflllrat І vtis, а, uш, ГНИЮЧІІЙ, гній
НИЙ; гноящиt'іся, гHoїlHыIІ •. 

Supplro, агс, н~гноюзаТI1СЬ, нагно
ї гись: на!'шшваться, наГНОIfТЬСЯ. 

Supra (ргзе ЮS. з асси.3.) над, ВIІ..це; 
н 1;:(, выIJ •. 

Sup;'acll::>ri~)ijl~u'i, п, и~, щ') .ПЗi-l\:ПЬ 
нац судинною оБJЛ)НlОЮ; .'12Жl
щ ІЙ Н,Ц сс>~удпсгоі1 об).гІVЧКJі1. 

Supra~l.lYiculJris. е, Н.1ДКЛЮ:'ШЧНИЙ; 
н IДклю ІН'І (ЬІЙ. 

Sпрг.и)пdjl)іdеш, {1., u·n, H1.J;BIIPOCT

кови й; 1І1Д \1 ЬІсЦЗЛlОВЬІЇІ. 
Sпргаdпг.іli", с, щ') ЛШОПЬ Н3.;:( 

'І'DЗРД()Ю мозк)вою оБJЛ.1НКJЮ; р3.с
положJнныlй Н1Д тпердой :\ИЗГОIJОЙ 
об )лоtш')Й. 

Sпр;,а~lсп:>і(IЛіs, є, надсугл:>бовий; 
II'lД ~ ус І'а ІЗ НЬІЙ. 

Sпргаllу"оіdенз, а, ll-:ll, н3.дпід'язико-
1311І1: н<lдпод-ьязьlчныlt.. 

SпргаmаllсоlJгіs, с, наДВИРОСТI-\ОІШЙ; 
надлоды�ковьlй •. 

Sup~amargin<ilis, е, надкраlїОI3ИЙ; над
краевой. 

Suрг:tш:tхШJгіs, с, надщелсповпй; 
надчелюстноЙ. 

Supranuclearis, е, ЩО лежить вище 
ядра; лежащий выIеe ядра. 

SupraorbitJlis, с, надорбітальний; 
надо рбитаЛЬНЬІit. 

SпргаР1.tеI1Нгіs, Є, супрапателярний; 
суп рапа телля РНЬІЙ. 

Supraperiton(a)eJlis, є, надочерешш
ний; на;:{БРЮШИННЬІЙ. 

Sпргаріпе."іlis, Є, що лежить над 
ШИШКОl3идноJO З3Л03:JЮ; Л8іІОЩИЙ 

над ШІІШІ\ОВІЩНОЙ ЖGЛ8ЗОЙ. 

SпргарuьІсus, а, шn, lIздло6новш1; 
надлоБковы1 •. 

Supr.lrcn:i1is, е, на.:\нирковпЙ; над
почсчны� •. 

StIр~аSСЧJJlагіs, е, надл::шаткоIЗПЙ; 
наДJIОIІ<l ТU'ІНЬІЙ. 

Stlpraspinj)is. е. надостний; надостныI •. 
SUР::lsрїпі1tus, а, шn, що лежить над 

греие!lЄІ\І; ЛСіКdЩIlі1 нац гребнем. 
Sпр~3.s~сгпJlis, Є, наДГРУJ,шшнш1; 

на.1ГРУ ди н НЬІі1. 
Suргаsушрhуsагіus, а, иm, сvпра-

симфі::за рНl1Й; суп расимфиза РНЬІЙ. 

Suргаtгос]шпtейсus, 3, ит, над
вертлужнпі1; наДВСРТЛУЖНЬІЙ. 

Sup~atr()C]llc;i ris, е, надблоновю1; над
Блоковы�1.. 

SUРГJ.шпl>ili(·JІіs, Є, надпупновий; 
ImдII\"почныl •. 

Suргаvа~іп;Ніs, е, с,vправагінальний; 
СУП ра АаГIIlШЛЬНЬІЙ. 

Supraventri~lIl <і ris, Є, наДШЛУНОЧІЮ
ВlІЙ; надже,,'1УДОЧІ{ОВЬІЙ. 

Sl1P;-~ПlUS, :1., пm, наЙШІЩИЙ; наи
Аы�ший •. 

Sura, ае, С., литка; инра. 
Sur..tlis, е, ЛI1Тl-\ОВИЙ; принадлежа

ЩIlЙ нкре. 
SПГСІІltlS, і, т., снална, скабна; 

за нnза. 

Sllrdastcr, stra, stгпш, глухуватий; 
глуховаТЬІЙ. 

Slmlitas, atis, С., глухота; глухота. 
Slli'llJШlltl tas, tiitis, [., глухонімота; 

глухон~мота. 

Sпгdоmlїt.US, :1, шп, г,Т]ухоні~fИЙ; глу
ХОНСI\10Й. 

Sпгdпs, а, ШП, ГЛУХИЙ; глухой. 

Sпs, suis~ сот., свиня, набан; СВІІНЬЯ. 
боров. 

SusClc'ptibil~ tas, tiitis,_ [., сприйнят
ливість; восприимчивость. 

SпsресttlS, 3., UЮ, підоз[:ілий; пода
зритеЛЬНЬІЙ. 

SпsреПllспs, entis, підвішувальниЙ. 
IІЇ;:{ТР"I\I,)'Ю'I11Й; подвешивающий, 
JIОД,!1ержипающиЙ. 

Sп.sрспdо, di, suш, егс, підвішувати; 
lІ одпсшп вать. 

Sпsрепsіо,. onis, (., підвішування, 
новішення ; подвеШИВ~llие, пове
шение. 

Suspensorium, і, П., підтримуюча 
пов 'Я3J:а, мішечо}\ ДЮl піДТРl1МУ
вання l\10ШОНІШ; поддерюшающая 

ПОIЗЯ3JШ, l\1сшочен Д.'1я поддеl-ЖИ

вания І\ІОШОІ!НИ. 

Sпsрешюгіus, а, нт, підвішуючий; 
ІJодвешивающиtl. 

Sнspensus, а, ит, підвішений; под· 
вешешlыi.. 

Suspi~io, onis, С., підозра; подозре
ние. 

SпsрісіОSllS, а, пш, підозрілий; по· 
доз ритеЛЬНЬІЙ. 
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Sшрігаtіо, оліg, f. s. ~usрігііtш~, ~s, 
т., s. Susрігіuш, І, Л., стопн, 
зітхав ня; стон, взд()х. 

SustслtаС\11um, і, Л., лідтримна, під
пора; поддеrн(ка, опора. 

S. tali, бі'IНIІІЇ паросток на медіаль
ній попсрхні п'ятновоі кістки; 
боковоti ОТРОСТОI\ на ;\lедиальной 
п()верхности ПЯТО'lноі1 ности. 

Sustento, ~гe, пі.дтримуваТll, поддер
живать. 

SUSUПUS, і, т., шум; шум. 
S. n-игіиm, шум в ушах; шум в 

ушах. 

Sutura, ае, [., шов; шов. 
s. ansiita, петлеподіБНI1Й КИШІ-ювиt1 

шов; петлеподоБны�й кишеЧНЬІЙ 
шов. 

S. circumvaliitn-, обвивний шов; об
вивной шов. 

S. clav~ta, шов з вашша:\ш; шов 
с валиками. 

s. corona.rin-, вінцевий шов; венеч
НЬІЙ шов. 

s. ethmoideomaxilEris, решітчасто
щелепний шов; решетчаточелю

СТНОЙ шов. 
S. fгопtЛіs, .lIобовиЙ шов; лоБны�й 

ШОВ. 
s. frontoethmoidalis, лоGнорешітчас

тий шов; лобнорешетчатыlй шов. 

s. frontolacrim"Alis, лобнослізний 
шов; лобнослеЗНЬІЙ шов. 

s. frontomaxill<iris, лобнощелеповий 
шов; лоБНО'lелюстной ШОВ. 

s. frontosp;len:>id.ilis, лобноосновний 
(НЛІІНОllоді6НllЙ) ш)в; лС>бноо':='НОВ
ной (НЛИНОВИ.JJfЬІЙ) шов. 

s. Непlеі, шов Генлє; ШJВ ~Генле. 
s. incisl"a, різцевий шов; реЗЦОВЬІЙ 

шов. 

s. іlltегпшхіІІ'іігіs, міжщелеповпй 
шов; мсжчслЮСТНОЙ шов. 

S. lacrimoconch'd:lis, слізнораковип-
НИlЇ шов; слезнорановинныlй шов. 

S. lасгіmоеtllшоіdііlis, слізно решіт-
частий шов; слезнорешетчатыlй 
шов. 

s. lambdoidca, ламбдовидний шов; 
ла.'\16ДОВИДНЬІЙ шов. 

S. maxilloln-crim"<ilis, щелепнослізниt1 
шов; челюстнос .. '1езный шов. 

s. m(>ndosa, несправжній шов; лоїН
НЬ!Й шов. 

s. nasofront'iilis, посолобний шов; 
носолоБНhlЙ шов. 

s. лоdбsа, вузлуватш1. шов; узло
вать" 11 шов. 

S. оссіріtошаstоіdса, потнличносос
НОВІІДниfi шов; заТЬ1Лочнососце
видны�11 шов. 

S. рnlnЙпа, піднебінний шов; неб
ны1ft шов. 

s. pa.latcctll~noidalis, піднебінноре-
шпЧ<1СТИlI шов; небнорешєтчать:й 
шов. 

s. plllntomn-xill~ris, піднебіннощелеп
ний шов; небночелюстноti шов. 

S. рагіеtlшn-stоіdеа, ті1l1 'ЯНОСОСНОRИЙ 
шов; ТЄ1l1снвососцевиднь:й шов. 

s. sagitt"ii1is, сагіта,Т]ЬниІ1, ст~ілува
тий шов; сагиттаЛЬНЬІЙ, CTl-ело
видны11 шов. 

S. serriitn-, . зубчастий ШGВ; sубча
ТЬІЙ шов. 

S. sphenoetllmoidii1is, основнорешіт
частий шов; основнорешетчатый 
шов. 

S. sphenofrontiilis, ОСНОВlІолобнпй 
шов; основнолоБНЬ1l1 шов. 

S. sphenosq uamosa, НЛJIНОJІуснатий 
шоо; I\лl1новиI~ночешуйчаты1й шов. 

S. sphcnozygomatїca, клиновиличний 
шов; ЮІИНОІ3ИДНО(;КУЛОВОЙ шов. 

S. spuria див. s. mепdбsа. 
S. sч un-momastoidea, луснатососно-

ІШДНИЙ шов; чешуї!чаrососцевид

ныl1 шов. 
s. усга, t:правжній шов; ИСТИННЬІЙ 

шов. 

S. zygomaticofront~lis, лобноІ3ИЛИЧ-
ний ШОВ; л06носкуловоlї шов. 

S. zуgоmаtісоtешрnгА1іs, ВИ.ТlIlЧНОВНС
новий шов; скуловIІсочны�ї шов. 

Sycosis, is, І., сикоз, запалення во
лосяних 1\lішечніо; сикоз, воспа
ление ВОЛОСЯНЬІХ мешочков. 

S. ЬагЬn-е parasitn-I'ia, паразитарне 
;запалення волосяних мішечнів 
на бороді; параЗllтарное воспа
ление волосяныx 1І1ешочнов на 

бороде. 
SymЬібsіs, is, [., симбіоз, співнш'їГЯ, 

явище ва:lЄМОНОfJИСНОГО співісну
вання організмів; симuпоз, СQJ-НИ-
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ТСЛІ,СТUО, ЯЕлеІІие В~чиМІІополе3-

ного сосущестпопаНИR оргаНИ3МОD. 

sушыlрl)агоп,' і, П., ЗІ=остання, 
зрощення повіІ' а ОЧНIf~1 яблуном.; 
сращенне 13 е 1-; с глазньш яБЛОКО!\l. 

Sj'шЬ jlпm, і, П., символ, 0знана; 
символ, признан. 

S~'шшеllа, ае, І. s. SymРПS, p:'dis, 
т., l3иродон з нога:-.ш, що зрос

лися; урод СО СРОСШIIl\ШСП но

гами. 

,Symmetria, ае, і., симетрія; СИМ
меТРl1Я. 

Symmetrlcus, а, пт, симетрнчнпit; 
сим метри чнь: п, СИillметри чес ки Й. 

Sуп~раtllесtоmіа, ае, [., пиr:;ізупання 
СИі\шатичного HepB~ або одного 
3 його вузлів; иссечение симпа
'ПІЧЕСНОГО нерва или одного из 

его узлоп. 

Sуп'рзt1:іа, ае, і., симпатія, спіп
чуття; симпатия, СО'lупствие. 

SУІУраthісіsшus, і, т., СИl\шатицизм; 
Сl1мпатицизм. 

Syrr.pathicodinphteresis, is, і., хі;\lіч
ниJЇ спосіб ВИНJ]ючеНIІЯ сипматич
ного HefJBa :.:Jмазул;шням; хими

чесний способ ВЬІНJ]ЮЧСНИЯ сп мпа
тич(сного нерпа смазьнзанием. 

SYIYpatIlicothripsia, ае, С., СИМIJSТИ
хuтрипсія, f,озміжчення верхньо
го шийного вузла замість симпатек
томії; симпаТИИОТРIІПСИЯ, fJаамоз
жение l3ерхнего шеitного уала 
вместо СIІМШІтентомии. 

Syrnpatllїcotomia, ае, {., симпатико-, 
том ія, пе ре різування симпатично
го нерпа; симпатинотомия, перо

резы�аниеe сш\шатического нерва. 

SУШ[l:lthісоtопіа, ае, (., .СlІмпа'l'ИКО
товія, пі,:щищеНIІЯ 'ГОНУСУ <':импа
тиt!ної нервової СlІстеми; симпа
ТIІКОТОНI1Я, повы�енпзз тонуса 

СIІ~1Il~тической нервной спстеМЬІ. 
Sympat!1 j CUS, а, ит, симпатичний, 

СІJіВЧУТJ]I1I3ИЙ; сшшатич:есний, со
ЧУВСТВ'ующий. 

Sуmраthіsшus, і, т., підвищена збуд
.J]иьість, збудність симпатичної 
нерпової СI1СТСl\Ш; ПОВЬJшенная 
Dозбудимость сшшатичссной нерп
ной системЬІ. 

Syrnpexiones, UШ, {., азотисті кон-

кrе;\fСНТИ, особливо в сім'яних 
ПУХІІРЦЛХ і спермі; 8аотІ1сты�e 
HOIlKI=er.reHTbr, особенно в семен
НЬІХ ПУЗЬІ rbKax и сперме. 

Sуп~рIНJП()ll~хіs, is, (., зміщушшня 
ПРI1ГОЛОСНИХ; смешеllие соглаG

НЬІХ. 

Sу:rrР)1рс()tошіа, ае, {., розсіЩШНR 
J]обнопого зчлснупання; рассече

ние лобкового сочленения. 
Sympll)sis, is, {., СlIl\1фіз, прощення, 

зчлеНУl3aJlНЯ; СІІМфиз, сращение, 
сочленение. 

S. оssіuш рпЬіs, лобкове зчленуван
ня; лобнопое сочленение. 

S. sncroccccygea, нгш-новонупринове 
зчленування; Н'рестцовонопчиновое 

сочленение. 

Syrnphytl1S, а, l1т, зрос~ий; -срос-
шийся. ' , 

Symplexis, is, і., снладанюі еритро
цитів у монетні стовшши; сила
дьшанне <>РИТРОЦИТОВ в монет

НЬІе столбики. 
Sушрtошn, iJ tis, п., СИl\IПТОМ, озна

ка; СИl\!ПТОМ, признан. 

Symptomnt,j C1lS, а, 1ІШ, симптомаТlІЧ
ний; си;\штоматичныl,' СIlМПТQмати
ческий. 

Symptomatologia, ас, [., вчен-
ня про оанани ХіЗороби; учение 
о признаках бо~езни. 

Syn~рtОШОСОIr рlех, t cis, т., симпто
МОl\омпленс, група симптомів за
хпо rювання; симптомокомпленс, 

группа СИМПТОМОВ заболевания. 
,Syrnp1omum, і, п., див. SушрtОmа. 
Syn=curn (praepcs. з аыl)) з; с. 
Sj'пnегёsіs, is, [." самовільне виді-

лення сироватни з дІ::аГ.'1ів,КРОВ'я
ного зг,):стна, кисляку; самопроиз

вольное ВЬJДелеНІІе сывротнии из 

студней, нровяного сгустка, про
СТОІ-\ваши. 

SуппеsthеsаІgіа, ае, {. J синестезалгія, 
винликання болючого відчуван
ня подразненням інших органів 
почуття; синзстезалгия, ВЬІЗЬІва

ние болєзненного ощущения че
рез раздражеНlIе других органов 
чувств. 

Synaesthesia, ае, f., синестезїя, спів
відчування при подразненні пев-
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ного місця; синзс:гезия, соощу
Щение Прll раздражеНlШ опреде
ленного места. 

Synalgia, ае, Іо, рефленторний, СИМ-
лаТИЧЮ~І1 біль; рефленторная, 
СИ1\1патичесная больо 

Synanc11e, es, Іо, жаба, ангіна; жаба, 
. ангинао 

SУШtntflёша, atis, По, висип, що 
злився з онремих плям; СЬІПЬ, 

слившuяся ИЗ отдельны�x плтен. 
Sушірsіs, is, іо, синапс, ~icцe з'єд

нання двох невронів; синапс, 
место соединения двух невронов. 

Synart11rosis, is, і. So Sупсhошlгоsіs, 
is, Со, нерухомий суглоб; непод
ВИЖНЬІЙ с"став. 

Syncepl1iHus, w i , то, подвійна вирод
Лl1вість, зростання головами; ДBOlї
ное уродство, срастание ГОлова
ми. 

Syncllilia, ае, І., :зрощення губ (повне 
або неповне); сращение губ (пол
ное или неполное); 

SynchOndrOSiS, is, іо, синхондроз, , . 
з єднання двох юстон за допо-

l\IОГОЮ хряща; синхондроз, сое

динение двух ностей с ПОМОЩЬЮ 
хряща. 

S. intraoccil)itїilis, внутріШНЬОПОТІ1-
личний синхондроз; внутриззтw
ЛОЧНЬІЙ СИНХОНДРОЗо 

S. petrooccipitilis, нам'янистопоти-
Лll'lНИЙ синхондроз; н:зменис:гозз
тьrло'Іны�й синхондр:)з. 

S. sphenooccipitJlis, НЛІ1НОПОТИШІЧ-
ний СІІНХОНДРОЗ; ОСНОВНОЗз'ТЬІЛоч
НЬІЙ синхондроз. 

S. sphcnopetr6sa, нлинона:vt 'янистий 
синхондроз; ОСНОВIlОНJ.меНИСТЬІЙ 
синхондроз. 

Synchronia, ае, с., синхронія, О;1;НО
часність, збіг в часі; СI1НХРОНIlЛ, 
однов pe~IeHHOCTЬ, совпадение во 

времеЮf. 

Synchronus, а, uш, СІІllхроніЧНИїІ; 
СIIН х рони чесни 11. 

Syncllysis, is, fo, розрідження; раз
жижение. 

S. согр ris уНгеі, розрі,:хжеНIlЯ СНJІИ
сто го тіла; раЗilшжеНl1е стенло

видного тела. 

SУllсlitіsшus, і, то, зміни У співвід-

ношенні ністок голівни плоду під 
час родів; І1ЗЛlенения в СООТНО
шениях костей ГОЛОВІШ плода 
во время РОДОВ. 

Sуп('Еппs, і, Шо, тремтючий пара
ліч: дрожательныlй паралич. 

Sync·:pe, cs, Со, ГЛІІбона непритом
ність, винликана раптоним зане
падом серцевої діяльності; глу
бокиl1 об~IОРОК, ВЬІзваlШЬІЙ вне
запны�M упаД}\Оl\t сердечно Й ден
тельности. 

Syncytium, і, по, синцитій, прото
плазматична, багатоядерна маса; 
СШЩІІТПЙ, протоплазиатичесная, 

многоядернал M;lcca. 
Sушlасt.уliа, ае, Со, синдантилія, зро-

стання па.ТIІ.,ців; синдантилия, 
сращение шшьцев. 

~yndcsis, is, f., 1) штучний анкілоз, 
артродез, 2) парне сполучення 
хромосом; 1) IІс!{усственныlї ан
нилоз, артродез, 2) парное со
чеТ9.ние ХРОМОСОМ0 

SупdСSШІtіs, t1dis, fo, 1) кон'юнкти
віт, 2) запалення зв'язни; 1) НО
НоІОннтнвит, 2) поспалеНllе связ

ни. 

Syndesmologia, ае, Со, синдесмологія, 
вчення про зв'язки; снндесмоло
ПІЯ, учение о связках. 

Syndesmosis, ін, fo, фіброзне зчле
нування кісток; фl1брозное со
членеНlІе костей. 

Syndesmotomia, ае, fo, перерізування 
зв'язок; перерезна связок. 

Sупdг:шпm, і, По, СИНДРОl\t, сполу
чення озван, що часто 3YCTIJi
чаються pa30~1, але не заuжди 

становлять окрсму хворобу; син
дром, сочетаНllе признанов, часто 

встреЧ:1ЮЩИХСЛ ш.lесте, но не 

всегда состаВЛЯЮЩI!Х отдеJ1LНУЮ 

болеЗНL. 
S. 3.flipJsugcnitiile, еНДОНРШШIІЙ роз

ла,:х, щО ІШЯВЛЯСТЬСЯ в ожирінні 
11 гіПОГСllігаJІіі; З;ЦОlірннное рас
СТРО1Їстпо, 11 fJОfІВЛЯІОщ~еся в оти
рении и Пll10геНl1талии. 

S. сарsulаtJшlаШІСUШ, ураінеНІІЯ вну
t/-,іШllЬОЇ каПС)'J111 і зорового 
горба; пораіІ,ЄШlе внутренней нап

СУЛЬІ и Зfil1ТСЛЬНОГО бугра. 
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Syncctli:t, ае, С., зрощеннп; срй.щение. 
S~'пеllс('рlІаlосёlе, es, І., ПрllРОДГН8на 

М03Еова ГР1lжа; ВРОЩ:І:енная моз

говая ГРШІ\а. 

Syncrgёtc9. шп, т., органи, особ
ливо м'нзи або органи внутрішньої 
сенреції, що діють раЗО:\1 в од
HO~IY напря!\ІЇ; оргаНЬІ, особенно 
МЬІШЦЬІ или оргаНЬІ ВlІутреннеі1 
сенрещіи, действую:цпе сооБЩ1 в 
ОДНОМ направлзнпи. 

Synergia, ае, (., СГJільнn діА.llьність 
в одному наПРЯ;\1і; совместная дея
тельность в одном оБЩD:\1 на.прав
лении. 

Synergismus, і, т., синергіЗ:\I; си
нергизм. 

Sупl\іпёsіs, is, (., синнінез, спіrщруж
ШlI1 рух; синюшез, содружJствен
Hre ДВllжение. 

Sуппібsіs, iS, І., рубцювання; руб
цевание. 

Synnoia, ас, І., нонцентr;ація дуиои 
і І алюцинацiit хворого на пев
ному питанні; нонцснтrацТlЯ J\ШС
л: u 11 га:!люцинаци(r больного на 
оп ределенном воп росе. 

Synocha, ае, f. s: Syn:)CllUs, і, т., 
liОЛІIШШl lІазва В1ІСОI,ОЇ безперер
вної стснічної г\аРЯ'lIШ; прежнее 
lІазоаНlIе ВЬІСОІШЙ беспрерьшноu 
сгеничесной лихорадни. 

Synocha lis, с, з:шальний; воспалитель
НЬІЙ. 

Synonymus, а, ит., однозначний, од
НОВ\lеНІШЙ; однозаачD.ЩИЙ, ОДНО:І
менны� •. 

S.rn~.pl1ris~ is, І., ЗРОЩСННП брів між 
соt)JЮ; сра..цение бровей меш со
бой. 

Sупсрlltlшlmіа, ае, С., відсутність 
ОДНОГО она; отсутствие ОДНОГО 

Г.Т]аза. 

Synol'cllidia, ас, С., зрощеннп оБJХ 
m;IJОК в ПОРОі-Ішині живuта; сра
щеlll1е обоих яичен в полости 
ЖI1130та. 

SYnOSC!lcOS, еї, т., зрощення ста
'1 сзого члеllа з МОШОIlНОЮ; сра

щение 110ЛО130ГО члсна с :\lОшонкоЙ. 

SУПОS1бsіs, is, r., СИIlОСТОЗ: 1) з'єд-
1І~IIШl чеРЄІlНІІХ },істок, 2) щільне 
В'СДН::ШIlЛ ністон; синостоз: 1) со-

SyphTlis congenl ta 

едннение черепньrх J\Остей, 2) ПЛОТ
ное соеДJfнеюrе ностей. 

S. гпdіопlпriгіs, злиття променевої 
і Л1JПЬОВОЇ ністок В раIlНЬО;\IУ 
дитинстві; СЛИЯllие луче130Й и ЛОН
тевой ностеІ1 ІЗ раннем детстве. 

s. sphcl1ooccipitlilis, НЛ!ШОПОТ1fЛИЧ
ШІІЇ снностоз; нЛ!шовиДнозать1ЛОЧ

ньrй СІІНОСТОЗ. 
Synotia, ае, f., зрощення вух; сра

щение ушей. 
Synovia, ае, f., синовія, суглобом 

?ІаСТИЛО; спновия, суставная 

смазка. 

SynoYi<ilis, С, синовіальний; сино
виаЛЬНЬІі1:. 

SynovIHs, tldis, f., запалення обо-
лонон зtІленувань; воспаленне 

оболочек соtJленениЙ. 
Syntiixis, is, (. впраВЛЛІІІІЛ вивиху; 

вправлеlIие ВЬШlIха. 

Synthcsis, is, {., спн гез, з'єдпання 
в одне ціле; синтез, СОСДІІление 

в одно целое. 

SупthБГn'Х, Rcis, т., подвійна впрод
шшість із ЗРОСТ:ШlIfIМ в ГРУДНИ
ні; двойпое уродство со СРlста
пием в оБJIасти ГРУ.1ИНЬІ. 

Syntopia, ае, (., синтопін, взаємо
РО.1Ті1шуваІІІНІ частин; СПНТОПИЛ, 

ВЗUПІ\10раСIlО.l0жеШlе частей. 
Syntr~pia, ае, І., 1) однаКОВllїІ нап

рям; 2) більш ніж Вl1падновий 
збіг хвороБЛПllНХ япищ у люди
ни; 1) ОДllнановое напрапление, 
2) более че;\1 слvча(шое совпадение 
БОJIєзнеННЬІХ яплений у человена. 

Syntropsis, is, і., роздроблений пе
реЛ..,:IМ; раздрuб.'1еllны1ї П~f.елом. 

Syp11ilidcs, ШП, f., Сllфіліди, сифі
літичні ВИСІІПИ на шкірі й сли
зовій оболонці У fjТОРИННОМУ пе
г.:іоді; Сl1фl1.'111ДЬІ, СІІфllлитичесние 
СЬІЛИ на KOrHe и СЛИ3ІІСТОЙ обо
лочnе во ВТОРУо'{НОМ пеРl10де. 

Sypllilidologia, ае, і., Сllфілі:~ологія, 
вчення про Сllфіліс; СИфIlЛИДОЛО
ГИЯ, учсние о СПфl1лисе. 

Syp11Нїdoli gпs, ї, т., СIlфілідолог; 
сифИЛИДОЛОГ. 

Sypl1ilis, is, С., Сllфіліс; сифилис. 
S. congenI :tl., n рИрОДіНСІШЙ сифіліс; 

врождеНIІІ>IЙ сифилис. 
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S. hereditaria, СП1дковпі1 сифіліс; 
lІаслепствеННЬ/ЇI снфилис. 

S. іпsuлtіtlт, сифіліс невинних, всі 
форми, набvті позастатевим шля
хом; Сllфlілис невI1нны�,' все 
формы�' прпобрет8шlыe внепо.'lОВЬШ 
путем. 

Syphilogёines, is, сифілітичного по
ходжен.ня; СНфllJш'ГичеСI-\ОГО про
исхождения. 

Sур1liludегша, а tis, п., сифі.1їтичне 
ураження ШІ{ЇРИ; Сl1Фи.1ИТи tlЄсное 
поражение ножи. 

Sурhilбша, atis, 11., опух в третич
ному періоді сифілісу; опухоль 
втретичном периоде сифилнса. 

Syp1lilophobia, ае, і., Сl1 грїЛОфJбія, 
боязнь зD разитися сифілісом; СІІ
фи.'10фОбил, боязнь заражзния 
сифилисом. 

SугіпgrJadспбша, а tis, п. s. Syri л~о:nа, 
atis, п, s. Sугіпguсуstа.tlе1l5:п:t, 
atis, л., s. SугіаgL>суstбша, atis, 
п., ДОБРОННЇСНИl1 опух ПОТОВИХ 
залоз грудей, ашвот;) , пле'Іеїl, 

шиї, повін, лоба, ВIIСI\ЇВ; добро
на'rествеIШ;)Я опухоль потовы�x жз

лез груди, живота, плечей, шеи, 
BfJH, лба, писков. 

Syringubulbia, ас, (., Сllрингобуль
бjп; СИfJIfIlГОБУ.'1ьБия. 

Sугіпgошусliа, ае, (., сирпнгомісліл:; 
си РИНГОі\1иелия. 

Т. А., ТОКСІІН + антитоксин; ТОН-
син + антнтонснн. 

Tabacosis РіIIШОI1UПl s. ТаЬасосопіб
si~, is, f., запорошення легенів 
часточнами табаку; запылниеe 
легких чаСТІ1ца.ШI табака. 

ТаЬеllа, ае, с., таБШIЧJ,а, Jlластин-
на; таБJШ'IІ,а, плаСТl1нна. 

Tabes, is, І., сухотк;) ; с)"хотка. 
Т. dor~iilis, спинна с,)'хотна;. СПИН

ная сухотна. 

Т. ll1csenterlc3. s. шсsагаlса, дитя
ча сухотка; деТСI,ая сухотна. 

Т. пегvбsа, нервопе знесилення, злlO

рення; нервиое изнурение, ИСТQ

щение. 
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Syrinx, ngis, [., фістула; свищ. 
Syrupu~, і, ш., сироп; СIlРОП. 
Sуst~шп, atis, Л., С!lстема, праrшль-

ність в РО:ЗТ:1.ШУl3анні чаСТIlН, 
СТРУННИЙ rяд; Сl1стеЩl, ПР1ВИЛЬ
ность ІЗ раСПО.rIО;І-\.ШШІ частей, 

строIїны�1 ряд. 

s. Iympl1at.1 епш, лі~lфатпчна C~1CTe
ма; ЛІ1і1tф5ТичеСIШ.Я СІIСТЮIa. 

. S. пеГУБГШП, нцвова СlIсте:I1<1; нерв
ная система. 

т 

S. sппguіпспш, кровоносна СІІсте:о.lа; 
кровеносная СІ/стема. 

Sysfemntt CtlS, п, пш, СlІстематичний, 
ІІосліДОl3ниіі; СlІстсматн чеСlіІ1ЇІ, 
лоследоватеЛЬНЬ:І1. 

Systemn1isatio, бпіs, С., СІІСТСJ\lаТІІ
заціп, п r;l1педен ІJЯ до струнного 
ПОРЯДНУ; СІІстеJ\lаТllзаЦIlЯ, ПРИl3е

д.еНllе D СТРОІЇнш1 ГІОРЯДОІ\. 

Syst~ Іе, es, f., СИСТО.ТJа, СlюрочеllНl1 
серця; систола, СОI\ращеllIlе серд

ца. 

SystolI cus, n., пш, CIICTOJIЇ ІІІШІ!; СI1СТО
ЛІІческиЙ. 

Sуstгеmша, a(is, л., спаЗ:\f ЛИТІ О!:І1Х 
М'Яоі!3; спазч I1нронон';ны�x I\Іы�ц •. 

SyzygiuJngia, :le, f., вчення про 
в::заС;\10діяння ОI\реJ\lНХ частпн і 
всього організму; учение о нза
ИJ\lоотношешш отнелыlІхx чаСТСІ1 

и псего оргаЮ1dма. 

rrabctT CI1S, і, т., тп()еТІm; TaneTJJТt. 
Tnblclls, п, Шll, таGЇ'IІІШЇ; Т::Jбиче

СЮI1Ї. 

ТаЬ,щt11сtбsіs, is, f., C:-\:\lОrзЇ"lьниit 
атетоз НІІІ! рух п [111 tabcs; само"; 
п ТЮІ! 3LJольное а тетозн ое ,'1.uшнение 

n РІ! tnbcs. 
Tabr.p:1rulysis, is, с., фОРШ сполу

ченнн С,)'ХО'Г і паралі '!у; форr.IЬІ 
СОЧСТЗНlIН чаХОТIШ 11 flа/;ПЛllча. 

ТnЬи!а, ас, [., IlлаСТl1НI'іа; П.їICl.Сllllша. 
Т. "Нгеа, СНЛЯllа ПJlаСТlІнна, І3ну

тг ішня IJЖ1СТІ1ІІІШ ЧСРСІІНОЇ І,і
СТЮІ; стенлянная IJл:з.СТl1ш;а, 13J1У

ТРСllНЯЯ ШlаСТlIШ,З чсr.,ЄШJOt1 1іО

сти. 
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ТаЬнliitпs, а, uш, плаСТІІнчатпїІ; 
пластинчаТЬІЙ. 

Tal)uletta, ае, і., ліІ,арсьна таблетна; 
ЛЗI,арственная лспешка. 

Тасlliа(г)гhуtІlШЇ3, ае, І., тахіаРIlТ
мія; тахна РИТМ!1Я. 

'Т. рагохузтіі1із, приступи присн:о
РЗНlIХ ударів серця; прнступы� 
учащеННЬІХ ударов сердца. 

'fасllо~гаmша, atis, П., тахограма; 
тахограмма. 

'fachagraphia, ас, С., таХОІ'рафія; 
тахография. 

TacllYcardia, ае, f., тахінардія; та
ХИІ-\ардия. 

ТасllУР!10ё, ез, С., за,'l;ишка, патологіч
но ПРИСl\орене дихання; ОДЬІшн:а, 

патологпчесни учащенное ДЬІха

ние. 

'racllypragia, ае, С., швидне впяв
лення фушщіональної реаНЦll; 
БЬІстрое ПРО!lвление фУШЩІІональ
'НОЙ реакции. 

Tacllysystolia, ае, і., тахісистолія; 
таХJlСIIСТОЛИЯ. 

ТасiturПІ tns, н tis, С., мовчазність; 
молчаЛIlВОСТЬ. 

Тасtтliз, е, Т::НПИЛЬJIИЙ, ДОТИІ-\ОВИЙ; 
таНТИЛЬНЬІЙ, осязателыIlй •. 

Tactus, uз, т., 1) ДОТНИ, мацання, 
ДОТlІнання, 2) ритм; 1) осязание, 
ощупь, прш\ОсновеНІІе, 2) РИГ!\1. 

Tae(lium, ї, П., нудьга, досада; 
снуна, доса;:J;а. 

Т. УНае, огида дО ЖИТТЯ; отвращз
ние н ЖИЗНИ. 

Таепіа, ае, С., стрі 'ІЮ1, стрі ЧІ,ОВИЙ 
І'ШІСТ; JIeHTa, Л8НТОIJНЬІЙ глист 
(глиста). 

Т. сапlпа s. сuсumеГlпа, s. elliptlca, 
ЮІШI\О[!lІlI гшrс r у с06аl\, ніШJН, 
ЛЮДИНІ!; ЮІШJЧ1-ІаfI глиста у со

б:=tН, НО:113Н, чеЛ)В8на. 
Т. е1Іогіаіllса, спі геліалыІa пл 1СТI1Н

на на загостреНО\I'у нраї ГOНl\OЇ 
зре;:J;УI-\Ованої стінни ПУХІІРЦЯ 
півн)'ль; з,штеЛІr:::lЛьная ШІ3.Сl'ІШ
на на заОСТjJеНJlО\l 1'1)')10 ТОІШОЙ 
РСДУІЩ РОВ:::Шllоf1 стеllНИ пу:.зЬІ ря 
ПОЛ.УШз. 1Ш Й. 

Т. есіlїпасоссuз, глист exiHO�-юr,а 
(ПУХІІР'lаС:Г:JІ1 глист); ГЛlІста ЗХІІ
IІОІ\ОЮ::.l (ПУЗЬІрчатая глиста). 
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Т. fiшЬгіае ІогпІсіа, І{рай ТОРОЧl\іl 
склепіння В голопному МОЗНУ; 
нраl1 баХРОl\1НИ спода В ГОЛОВНОМ 
мозгу. 

Т. flаvорппсtiїtа, стріЧНОВИll глист з 
ЖОВТИl\Ш нрап нами; левточная 

глиста с жеЛТЬІ;\Ш точками. 

Т. їп('гшїs S. lata, неозБРОGНИЙ 
ціп 'ян у ЛІОДПНІІ; невооруженныlй 
цепєнь у человена. 

Т. mediocanalli1ta, глист з борозень
НОЮ ІІосередині; ГЛlІста 3 бороздной 
посредине. 

Т. папn, нарmшовий глист, карли
НОІШЇІ ціп'ян; наРЛlшопая глиста, 
на pmH-юJ3ыli цепень. 

Т. sаgіПі1tn, гладкий глист; тучная 
глиста. 

Т. solium, озброєний ціп 'ян, солі
тер; пооруженIІыJї цепень, солитер. 

Т. tl13lйші, епітеліальна пластин на 
tela cl10rioidea; ЗІ1ителиальная 
пластинна tela chorioidea. 

Т. vспtгіспli q uarti, пластинка, ЩО 
переходить 3 канатопидних тіл 

на нрай шшшьої частини ромбо
видної Яl\ШИ; пластинка, перехо
дящая с нанаТОВИДНЬІХ тел на 

нрай JІИіlшеti части ромБОВIІДНОЙ 
юнки. 

Таепifuguз, а, uш, глистогонний; 
глIIстогонны� •. 

Таепifugа, огпш, п. рІ. (remcdia), 
Г.тшстогонні засоби; глистогонныe 
срецства. 

Таепіоіdеs, із s. Таепifогmіs, е, 
стрі ЧНОПИДІШ Іі; леНТОВИДНЬІЙ. 

ТftffCtnз, аtiз, т., тонна шопнова 
тканина; тонная шелновая тнань 

Т. angI1cus, англіїIСЬІШЙ липучий 
ШJaСТJlР; аНГЛllйСЮIЙ ЛИПНИЙ пла
стыIь •. 

Таlіїгіа, е, надп 'ЯТНОВІІЙ, наДПfIТОЧ
НЬІЙ. 

Таl~uш, ї, П., тальн; тальн .. 
rrali pcs, рсdіз, т., lШllшоногість; 

косоногость. 

ТаliР)ШUIlUS, пз, С., шшривлення 
нисті; lIСКРИв.'Існие ІШСТlI. 

Таl0саlсапепа, n, шп, таранноп'ят
І,ОШІ ЇІ; та rашІОП fIточны •. 

Таl ~сгпг;! Ііз, е, надп' ЯТНО вогомілно
ВИЇІ; голсностоІІны •. 
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Talofibul~ris, е, Т<lранно;.t:J..тюго~1ЇЛхо
Вl1l1, Н<l;(П 'ЯТІШВОМ<lлого~tiJIКОІ3иrl; 
та ранномалоберцовыll.. 

TalotiM<ilїS, е, таранновеЛlIхогоміл
I\ОБllЙ, наДI1'яткововеЛ!ІКОГО:\lілко
ВIIЙ; та ранвобольшеберцопыlоo 

Таlпs, і, то, на.:.r.п 'ЯТІ{опа кісТІШ; 
надпяточная кость. 

Татр)п, таі\ШОН; тампон. 
Ташр НIdda, ае, і. So Таmрщ[ttіо, 

onїs, іо, та:ШlOнада, заКJвдаННА 
в рану або ПОрОі1ШИНУ BaT~[, 
ма рлі; Та:\ІІІ0нада, введение в рану 
ІШИ ПОЛОСТЬ ваТЬІ, марли. 

Tang), tetigi, tactu:n, еге, стикатися, 
зі ГННУТИСА; соп ринз.саться, НОС
нуться. 

Таші3.1ЬІпuт, і, п., танальбін, та
нін з альбуміном; танальбин, 
Ta!fНIIH сальбумином. 

Тапп! cus, а, ит, дуБИ.1ЬНИЙ; дубиль
НhIЙ. 

Тапп іса, огшп, n. pl. (г.зтзdї'1), 
дубильні реЧОВlIНИ; дуБшІыliьlеe ве
щества. 

Таппіgёпum, ї, по, таніген; ташІИ-
ген. 

ТаППІПllШ, і, по, таніІІ; таннин. 
Tap;.\tllm, і, по, дах рогів бічних шлу

ночнів мозху; крыuш рогов бо
КОВЬІХ жеЛУДОЧIЮВ мозга. • 

Т. nigrum, темний пігмеllТНИЙ ш3.р 
сі гківки; teMl-lЬІЙ Ш1гмеНТНЬІЙ слой 
сстчаППI. 

Tap~H'p11obia, ае, г. = Tap~10pbobia, ае, 
І., пагол()гічни:і cTlJax бути по
ховаННН\1 за життя; паТРЛОГl1че

сНlШ страх быть заашво llогреб.зн
ны� •. 

Тарі оса, ае, І., очищений дрїГ>ІІИЙ 
сорт I\РОХ~fалюз рослини Ia.tr'phJ.; 
ОЧllщеННhll1 :'.lслкиl1 сорг I'Р<:іХ:\1ад). 
113 растеНІІН latft'pha.. 

Тагап tіsшtIS, Ї, Шо, ІІа I'ОJюгі ({ІНІЙ Ш3.
лений еllїде;\1Ї'IНИЙ танок; тно
логичеснан бешеная :шидемичес

нан плясна. 

TarantUla, ае, с., тарантул; таран-

тул. 

Tardatio, onis, с., загаяння, сповіль-
неюНІ ; заCl.lедление. 

Tard us, а, uш, повільний; медлеIl-
НЬІЙ. 

26-214. 

Tarsalgia, ае, [., біль, у ступні; боль 
в ступне. 

Tars.ilis, е s. TarscHs, а, НIl1, псред
ПЛ~СНОІШЙ, хрящовий; предплюс
невай, хрнщеПОfi. 

Тагsсеtошіа, ае, (., Пllдаленнн перед· 
нь()го або заднього ряду V.ЇCTOli пе
реДIIJlесна; удаЛЄНІІе IlОРОДllего или 

з~л:него_ ряда ностей п реДПЛІОСНЬІ. 
Tarsitis, t і dїs, с., запалення хряща 

повік; воспаление хряща век. 
rrагsор!шl::шgсus, а, uш, перl'ДПЛЄСНО

фаланговий; п редплюснофа.'1анго
ПЬІЙ. 

Tarsurrhaptlia, ас, і., операція змен
шення очної щілшш 3Шllпанням 
повіІі; операция уr.lеньшеНlIЯ глаз
ной IцеЛIІ сшнванием вен. 

TarstIs, і, П1, 1) поредплссно, 2) хрящ 
повік; 1) ПРСДПJlIосна, 2) хрящ 
век. 

TartarI eи~, а, 11т, ВИІІнона~1 'янш!; 
ІНІН ноначенны� •. 

TartarHs, і, шо, сіль ВllНllOнtВI'Я·НОЇ 
иислоти; СОЛЬ ВІIlIНОНЮI8НIlОЇ1 КИ
слотыl. 

Т. dClltium, зубнпй намінь; зубной 
Ka~1eHЬ. 

Т. natronHus s. КаНи'н паtгіоtагtа
Гl енш, Сегнетова сіль; Сегнетова 
СОЛЬ. 

Т. "н Ьі а t us, блювотн ий намін ь; 
PUOTHb, Й намень. 

Tasis, is, f., розтягнення; раС'Гflже-
ние. 

ТаНГIПUS, а, ит, бичачиtl; Бы�ий •. 
Taurus, ї, то, "іл, БJJК; вал, Бы� •. 
Та~ш, ае, С., OUiHna, ТОЧІІО останов-

лена оплата; оценна, ТОЧНО J'cTa
новщзнная оплата. 

Taxatio, OllїS, (" Оllіl1УI'ання; оцеина. 
Taxis, is, fo, 1) порядок, 2) ВllраВ.ІНIН

ня Г~JIIні, 3) IlO;.JllТl1BHIIIi тс\ негаТIІВ
НJlЙ тансис - наUШIі1 .. еннл НИЖЧІІХ 
оргаllіа~lів до ДїІ-\ерела 1I0:ц,аонен
ня Чl1l3l1ДDлення під НІ.ОІ'О; 
1) ПОJJЯДОН, 2) [НІ раВЛСll:ІЄ Гf'I,IЖИ, 
3) П031IТИВIIЬ:Й 11 11~ЛlТIIВНI,(Й тсш
СИС-lІ /JиБJllIЇhеНlIС НlIЗШI1Х оргС\ни;з-

МОВ к ИСТОЧІ-lllnУ jJаздражсшН) 

или 'УД;l.леНllе от него. 
ТЬс (GI-\Op.), туберnульоз; туберну

лез. 



ТесlшТсus 402 

Тсс]шtСllS, 3, ШН, ТСХllіЧНІІ!і; тех
НІlчеСI-ШЙ. 

Tcctiformis, е, дахоподіБНIІЇІ; НрЬІше
подоБныl.-- --

Tcctorius, а, ІОН, ПОНрІШНLIl1; понроn
ны1 •. 

Тссtuш, і, П., ПО!{РlІшна, ПоНрШЗ<1ЛО, 
понрив; поІ;ры�І{а,' І10нрьшало, 

по~~ов. 

Т. орt1сuш, зоровий покрив; зри
тельны�ї ПОІ-\РОВ. 

"Тссturа, ае, і., lIапіrець для обгор
тання ліІ\ів; бумажна для обер
Tывнн88 лена рства. 

Теgшсп, 1 nis, Пl., понрпшна; по
нрыІlна •. 

Т. tушрапі, пон:ришна барабанної 
ПОРUЖНІІНИ; н:ры�аa барабанной 
полости. 

Т. УСlltl'іспli tcrtii, q llarti, понришна 
З-го, (і-ГО ШЛУIlочна; н:рыlаa - З-го, 
4-го шел,'Дочна. 

Тсgшепtіllis, ~ с, понривний; понров
НЬІЙ. 

Теgшепtum, і, п., ПОНрИТТЯ, понрив, 
чепець, верхній, доr::сальний від
діл l\lOЗН:ОnОЇ ніжни; нрыlа,' ПОН
ров, чепец, верхний, дорсальныlй 
отдел мозговой НQЖНИ. 

Теlа, ае, f., ТН::lшш:а, марля; тн:аIlЬ, 
марля. 

Т. шliрбsа, широва ТЕанина; жиро
ван l'l'апь. 

Т. агапсае, паІЗутпна; паутина. 
Т. cclJtllosa s. ссl1пl<ігіs, Ішітинна 

T�-laНИ на; l'[Jеточнан тнань. 

Т. clHJfi()iuca s_ cllOrioldcs, судинна 
ТН<1Нlша l\lОЗНОПИХ оболонон; со
СVДІIСl'<1П тю:шь :\Io~~гoBыlx обилочен. 

Т. СОПіШlсt1уа, сполучна тнашша, 
нон 'юннтшза; СОСДlшитеJІьная 
тнаllЬ, НОН1 ЮННТI113а. 

rr. dСРШіїtа, flерев'лзна марлл, обез
а>IІ}JСШI іІ Ізілыla ІЗід НlIСЛОТ і лу
гіп, l3ІІГОТОІ3леllа i:J б<1ІЗОПНП; пере
влзочван t\tарлл ІІЗ хлоп на, обез

fЮI рев нан It спободная от нис
лот .11 щелочеЙ. 

Т. ішргсgПсїtа, тнанпна, ПРОСЯlща 
ліl,ам 11; ТЮ1НЬ, П РОШIТ<lнная ле-
на J-.СТІ1ами. ' 

Т. SU))CHtanca, пі;щшірна нлітнопи
на; 11ОjJ;НOJІ,Н<1Я l\Летчатна. 

ТСll1рог~Піs 

Т. SllЬшнсоsа, піДс.тшзопа п,аНІІна; 
по;:.rСЛIl3І!стан тнань. 

Т. SllЬрсгitопсЛіs, IlідочеРСUlllша тна
НlІІlа; подбропшшшя ТІШНЬ. 

Т. SHJ~scrosa, підсерозна ТІ\ё:Шlша; 
подссрозная T�-іаІIЬ. 

Тсlrапgіссtnsіа, a~, f., розшпрення 
І-іапілярів, судшшпil опух; рас
шп генне нюшлляро13, СОСУДlIстая 

опухоль-

Тсl('апgіссtоdсs, is, СУПРО130дщупаннй 
ІЮ3ШІІ реННЯ?l1 СУДІІ н; соп ровожда

e?lfыt РQСШlIреННС;\1 сосудов. 

Tclediastol1cllS, а, ПШ, ВІІНШШЮЧИЙ 
у Еінці діастоли; ПРОІІсходнщИІ1 
в кон це дпаСТОЛЬІ. 

Telcllcepl1iilol1, і, п., І,інцепш1 мо-
ЗО1\ (Ilівнулі); І\ОвеЧНЬІll l\lOзr 
(полушария}. 

ТС}Сl'оепtgСllоgгаШl1lа, а tis, п., теле
реllТГСllOграl\1а; телерептгеногра;\І-
ма. . 

Тсlсгоспtgсноgгаl)11іа, ае, f., рентге
ніПСЬЮIЙ зніl\IОН (серця) на вели
Еііl 13ї;(стані; реПТГСНОВСЮIЙ СНИ
l\IOH (сС:'рдца) на даЛСІ\Оl\1 рассто
ЯШ1И. 

Tcllurl СПS, а, ШП, ЗЄl\IЛЯШІЙ; :зеl\lЛЯ
ной. 

TellHs, 'fї l:is, f., sе:-.ІЛЯ; зеl\IЛЯ. 
Tclo(tcl1drї('s, ёі, і., телодендріі1; тело

деНДРl1Й. 
ТешрсгашепtШll, і, п., ТЄl\шерамент, 

ступінь св РIll~IШ1ТЛІшості та збуд
ЛlІвості; ТСl\шеІJаl\ІСНТ, степень 
восп РШВІЧІШОСТИ ІІ возGудшlОСТИ. 

Тсшрсгапs, пtis, Зl\ІЄІЩlувальний, 
IIОЛt'гш.Ува:IЬНIІЇl; У~ІеньшarОЩIlЙ, 
Уl\IСРЛIOЩИЙ. 

Тсш Llcl-antia, ае, У •• ПО?llі рність; У;\lерен
ность. 

ТС)1111ег:шtiа, огпш, п. pl. 
З<,СПОІ,іЙЛlші засо6ІІ; 
ЮЩllе СГСі1,ства. 

(rcmEdia), 
УСПОІ,аlша -

ТсшрС'гпtщ'а, ас, f., Т€:\tЛература, 
ст.) пінь JJafIjTOCTi; теl\шература, 
степень П;l.ггетости. 

Т~Шін~~tаs, ;Itis, і., погода, непогода; 
110ГU;lа, нєпогода: 

ТСШl1сstlП1S, :1, \1111, ТlІl\Ічасовш1, пре
i'lIСIШЬ:Й. 

Тсшро6іlis, С, 1) ТШlчаСОВІІЙ, 2) ппс· 
НО13llіі; 1) u ге:-'Iснны11,' 2) ПIІСО'lНЬІЙ. 
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"Хешрнs, oris, в., 1) час, 2) І3lIСОІ\; 
1) вр~мя, 2) внсон. 

Т. пшtl~!і~lШl1, pnl~OH; утро. 
Т. Iш~еflПlt~ll!l, ТОР:\ІЇН, стран; 
TCllacItas, n tlS, f., тпг.Учість . ..... . , 

ТІСТЬ, СТlIlIПСТЬ; Тпг\"честь 
v J, 

ство, стонность. 

срон. 

упер

упор-

Теl1асulпm, і, П., ТРШІаЧ; доргnn-
. тель. 

Tel1algia, ае, f., сухот !І.'1 новll ЇІ біль; 
сухожильнан боль. 

Тспах, acis, в' ПЗlшіі, ЛJІПІШіі; вяз
ЮІЙ, ЛППЮІЙ. 

ffelldineus, а, uш = TClldill osus, а, 
ПШ, СУХОЖІІЛНОВІІі1, СУХОlIшльниіі; 
СУХОГ!5ПЛЬПЬІі1. • 

Тешlо, inis, т., СУХОгЮIJIОН; сухо
шилие. 

Т. calcaneus s. Acl1illis, П'ЯТНОВІІіі 
а60 АхіЛ:Іів сухогюшок; ПНТО'l
ное IIЛІІ АХПЛ.:ІОJ30 СУХОlfш:ше. 

Т. Їl1tегmсdіпs, ПРО:\1Їtннш1 СУХОНШ-
лок; п Р_О:\Іежуточноо СУХОГЮІ."!!ІІе. 

TClldoplasti са s. ТСIlО( to )}Jlastica, 
ае, і., плаСТІІЧllа операція на 
сухожилках; ШlаСТllчеснап опе

рация На сухо ЖIIЛШІХ. 

Tel1dorrllaphia, ас, f., зшпвання су
ХО;1';ІІЛJ\!..В; СШ!ІВаНІІе СУХОЖІІЛПЙ. 

TCndosynovitis, ti(lis,'\ f. s. Тешlоvа
ginltis, tldis, f., зnпалопня сухо
ЖIlЛНОВОЇ вагіНІІ; воспаленпе сухо
ЖПЛЬНОГО влагалпща. 

Т. рurulспtа, гніlШПЙ тсн;щвагнпт, 
гнійне запзлеННfJ сухогютлнової В(1-
гіни; гІІоІ1ныI1 теН;:J;овагшшт, гноі1-
ное воспаЛЄШlе сухо;rшлыlгоo 

вла гала'ща. 
ТепсЬгае, агшп, І" ТЮІрява, ТС:\І-

нота, морон; Te~HOTa, мран. 

Тепег, сга, сгнт, нііІшпіі; неГЮІЬІЙ. 
Тспеsшнs, і, т., запор, потяг на 

низ; запор, позьш па низ. 

Tcnltas. atis,f., тонність; ТОНКОСТІ,. 
Тспоп, nOlltis, т., С,)'ХОГІш:юк, сухо

тплие. 

Tcnol1Itis, tfdis, f., запаnсння 'Гено
нової І';3ПСУЛІІ (г. оці); воспаленпе 
'Гононовоli наПСУ.'1ЬІ (в гла~у). 

Tenoplastlca, a~, f. ДІІВ. Тсшlорlаsttса. 
Тспоггl13рlIiа, ас, f. ЮІВ. Т~l1dоrгlш

рllіа. 
Тспоstоsіs, is, f., ТСIIOСТОЗ, СІЮСТО-
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lIЇшlЯ сухоаш."1І\Їв; теностоз, оно
стсненпе сухогюrлпЙ. 

ТеПОlltоs~поУНіs, tItlis, f. ДНВ. Tendo
sYl1oyitis. 

ТСl10tош, TelIOTO~I, прилад Д:Іп пере
різування СУХОгЮІЛI-\ЇВ; тенотом, 
прибор для персреЗLІВаНIІН сухо
іЮІЛШЇ. 

ТС110tошіа, ае, і., перерїз,)'вання 
сухотшша; перерезна сухоти

лия. 

Tensio, onis, f., напруГІ\СННЯ, роз
тягання; нап рна-;енпе, растягшза

ние. 

Тепsог, ol'is, т. (шtlsсultls), напру
жувач (:11 'пз); напрнгатель (МУС
нул). 

ТеПSt1s, 3, ШП, натпгнеШlіі; натя
нутыI1.. 

ТспtаСt1IШll, і, П., щупальце; щу:
пальце. 

Тепtашеп, 11lis, Ш., ВlшроGовання, 
іспит; НСПЬІтанпе. 

ТСl1tогіuш, і, п., на:\IЄТ; пааатна. 
Т. ссгсЬеІІі, 1IIОЗО'ІКОВПll НЮlет; 1\IОЗ

жеЧІЮВПЙ ІШl'llет. 
Теппіs, е, ТОНІ-ШЙ; ТОЮШЇІ. 
Tenultas, ~tis, f., худОр.'1нвість, тон

кість; Х";І:ощавость, 'l'онкость. 
rrcp1dus, а; НШ, теплнй; Теп.'1ЬІЙ. 
Тсг іп die, ТРJIчі на день; ТРН раза 

в день. 

Trras, а tis, П., ЩЮmlIIша ВПРОДЛП
вість; ~lНожественное уродство. 

тегаtоыlstоша,' atis, п., тератобласто
!Ііа; тераТОбластома. 

Teratoid, тератоїд; тераТОIIД. 
rreratoideus, а, UШ, теГUТОЇДIlШЇ; 

те ратондныl •. 
Teratologia, ае, f., вчення вро вирод

ЛJIвості; учеlll1С 06 уродствах. 
ТеІ'аtоша, а tis, П., ОПУХ, в будові 

Я1\ОГО беруть У'laСТЬ різні тна
ншш й органп; ОП,)"ХО:ІЬ, в стро

ОІІІШ 1\0ТОРОЇl 11 РШШ.\l<.lЮТ участие 
раЗНЬJe ТІ\анп Il оргаНЬІ. 

Тегс Ье 11 нш, і, П., треп (1 н ДЛJl П робо
дїшІЯ черепа; ТрсП<.lН для пробо
дення черепа. 

ТегеЬга, ае, [" свердло; сверло. 
ТСІ'сlЮllіs, antis, ПРОІ-іОJ1ЮЮЧШ1, про

ШІЗУЮЧІІЙ; ПРОБО;J,аЮЩl1l1, ПРОНИ
ЗlІІШ ю Щ ІІІЇ. 



Tcrebratio 

TcreJlffltio, onis, І., сrзеrдління; сrзєр
ление. 

Tcrrs, ctis, НРУГШIі1; нруг.пы� •. 
Тегgпш, і, П., спина, тил; СПІІНа, 

ть~л. 

TerminiHis, е, ТСР~lінальншl, граНІІЧ-
ІШ (І, !-Іін цеrlllЙ; тері\шнальны�і,' 
п редеш)нь:ti, 1-\Qнечны� •. 

Тегшіпоlоgіа, ~{', І., терr.lінологія, 
науна ПІ'0 теРI\IІНИ, сукупність 
термінів; теР~ШIІОЛОПIЯ, науна 
о ТСfJl\l1шах, совонупность теРI\ІІІ-
нов. . 

Тегm] nus, і, т., межа, вираз; пре
дел, rшраmение. 

Тсгшогсgпlаtіо, опіs, [., Tep~lOpeгy
ляція, ТСJlлореГУЛЯl!ія; Tepl\lOpe
ГУЛЯl\ИЯ, Т€flлог,егуляция. 

ТсгошогрllUS, а, ПШ, звіроподіБНШl; 
З!.1еРОfJодобнь. й. 

ТегріПlJlll 11p}rJtUru, терпін-гідрат; 
терпин-гщч~ат. 

Тегга, ае, і., земли; зе~1ЛЯ. 
Terreus, а, uш, 3Сl\IЛf1стш1; ЗЄ;\IЛИ

сть.Й. 

Теггсг, oris, Ш., н,ах, переллн; 
ужас, испуг. 

'rertidnUS, а, ШU, триденнш1; трех
дненнь:Й. 

Tel·tiana, ае, і. (febJ';s), триденна 
(гарячна) ; треХДНЄLная (ЛIiХО-
f'адка). 

Тсгtіагіпs, з, ПШ, треТІ1ННИЙ; тре
ТИЧНЬіЙ. 

Tertigrav1da, ас, f.; Ba~iTHa втретє; 
беремеllная В треТlІl1 раз. 

Tertius, а, uш, третій; третий. 
ТегНа pars, третина,' третя частина; 

треть, треп)я часть. 

Testa, ае, f., шнаралупа; сноглупа. 
Tes1icuJiiris, е, налоюшй до нсчка, 

сім'Яllшl; прина;J.леit\аЩI1Й ЯJIЧНУ, 
семенной. 

Testiculus, і, т., яєчно; яично. 
ТеstiШОl1іuш, і, п., cui:O.,TBO, за

повіт; С13llдетеЛLСТНО, О(J.вещаНlІе. 
Testis, is, і., ЛЄЧІ~О, CTaT~Ba зализа; 

ЯІРІ])О, половая ж~леза. 

Test.lLig, tidis, f., T~c'TI11', запалення 
ясчна; тестит, воспалеНtlе ЯН Чl'а. 

Testlldt), Inis, і., 1) чеf-;Сllаха, 2) по
в 'лзна для ноліна; 1) черепаха, 
2) повязна для нолена. 
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ТеtаПJСUS, п, uш, TeTo.I!ЇTIIIIlit, прав
цевшl; тетаШІчеСІШй, СТОJJбнлч
ны�1.. 

Tetaniformis, с, CXCi�-\JlЙ на правець; 
ПОХСrЮJй на СТО.-Jбняк. 

Тсtппо~рпsшпs, і, т., тстаноспаЗ:\fа; 
тетаllсспазм. 

Тсtапоtохlппш, і, л., тетаНОТОКСIІН, 
пгаВНСПIl11 яд; тстаIЮТОІ-\СlІн,столб
НЯ'lНЬ;lї яд. 

ТСfаппs, і, т., тетанус, правець; 
тетанус, СТОЛUННІ-\. 

Т. ЛСОl]пtогuш, nr апець новонаро-
джеНllХ; столбllЛl\ НОВОlJоащен-
нь!х. 

Теtгпgrпus, а, ПШ, ЧОТИРl1кутнш1; 
ЧОТЬІ r ехугольный. 

Теtгаgопuш, і, п., ЧОТПРИКУТНИХ; 
четы�".схугольшш •. 

ТеtГПРС'іlпs, і, т., ЧОТJIРlIногш1; 
ЧfТІ.Н.' r . .9НОI'И lЇ. 

Теігатнссіпа, ае, І., тетраваНЦlІна; 
ТСТjЗНЗНЦl1на. 

ТеtГОl1аlшп, і, п., тетронал; тетро
нал. 

ТеХіllга, ас, f., ПОКРИВ, ТІ-\анина; 
ПОІ-\РОВ, тнань. 

Тех! \]S, tlS, Ш., ТН<lНlша; тнань. 
Т. сеНпlоsus subcutun~us, підшнірна 

нліП"ОВlІна; ПОДІ,Gffiнал 1-шетчат
Hё:l. 

ThalnlEcl~c('pllulcn, і, п., пr-оміжний 
1\10301,; lIрoJшоо'n'j""тичllыl1 мозг. 

Тlшl:.J.lllі {'us, З, 11Ш; нал(;n\}шй до 
зо!Jового гог,6а; flр!lНаДJJt.it\аЩI1Й 
З~:I!ТСЛЬНОМх.. ropGy. 

1l;aI~ n us (pti CUS, зо.r;ОЕИЙ горб; 
Sf IJТfЛЬНЬ.Й горб. 

ТI~пlп~sа, ае, І., море; море. 
ТlшlПf.sсlІ:сгr.рїа, ае, і., та.nасотера

лія, лін,) І..:ання l\iO~ сы�l\шш ну· 
паННfJМl1; тадасс()теІ аШІЯ, ле(lе

ние ~IOr СІШМlI КУl1аньями. 

пшлnt( pl10hia, ае, fOo' танатсфОбія, 
CTf ах 0lерті; танатофобия, cTJ.>ax 
с~н~г,ти. 

Тlшлu (cs, і, т. (гр.), смерть; смерть. 
Т11еа, ае, f., чай; чай. 

Tlleatrum, і, п., TtaTp; театр. 
Т. апаtuш] сшп, анатомічний театр; 

анз ТОі\lІІ чесни it театр. 

Tl1(~baJcus, а, uш, 011іЙllш1; ОПИЙНЬІЙ. 
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TIlf'l'a, ае, [., понрпuша, шшсула, 
фут.1НР, СІ\РПlIr~ка; покрыllа,' 
НС1nСУЛ:l, ФУТ.1НР, ПЩJIчек. 

Т. УоШсlПі, СIl()ЛУЧIlОТI,:1ІІІІІша обо. 
.чопка Гра:1фова ПУХІІРЦП; сое
;l:llНптеЛЬНОТJйнная оБО.rIочна Гра

афона ПУЗЬІрьна. 
Tllelalgia, ае, (., ЧУТЛІІВЇСть груд

ного СОСІіа ; чувствlІтелыlстьь rpyA
НОго сосна. 

Тl1еllїsіз, is, f. s. Тl1еlаsшнs, і, f., 
СQаНIІЯ JРуді; сосаНlІе груди. 

T}leliti~, titlig, і., запалення груд
них сосні в ; воспаЛGПІІе ГРУДІІЬІХ 
соснов. 

Тlюlу - ТІlсlОI'Гlш~іа, ае, і., нровотеча 
з груді; нроrзотеченпе пз ГРУДІІ. 

Тl1сша, а tіз, П., тема, основа, голов
на ду;\ша, 3:'11Їст, завдання; те~ш) 
основа, главная МЬІСЛЬ, содержа

ние, заД:lча. 

Tllcnar, nill'is, П., виступ на зов
нішньому нраї ДОЛОНІ; ВЬІСТУП 
на на РУЖІ-ІОМ нраю .ТJ.аДОШІ. 

ТhеоЬгоmіп(пш), і, П., теобромін; 
теобромин. _ 

Т. natriosalicyllcum (Dіuгсtіllпm), 
натріосаліциловшї теобромін (ді
уретин); натриосашщиловыJ: те
об ромин (Дl1уретин). 

ТІюосіп, теоцпн; теоцпн. 
Thcomania, ае, f., теmшніn, релі

гiйHe божевілля; теОl\ІаНИЯ, рели
гиозное помешательство. 

Tlleoretfcus, а, ит, теореТІІЧЮПЇ; 
тео рети чесни й. 

TIlcoria, ае, f., теорія, наУІ·шва си
стема; _ теория, І1аучная СlIстема. 

Tllcrapellt1ca, ае, f., терапеrзтина, 
науна про лінування; терапевти

Ііа, у~ние о лечеНІІИ. 

Tllcrapeut1cus, а, ШU, терапевтич
ний, лікувальний; терапеВТlIчес

пИЙ, ле'ІеБны� •. 
Тllсгаріа, :іе, f., терапія, лінування; 

тер<1ПИЯ, <1счеШІе, врачевание. 

Тllегmа, ае, і., тепла панна; теплая 
ванна. 

ТJlегшае, агuш, f., тсплі дн.,ерела; 
теплыle ІІСТОЧНlIНИ. 

ТllегпшпаІgеsіа, ас, і., анормальна 
безболісність при ДОТІІнанні га
рячих пред~етів; анормальная 

бсзuолсзненность ПрІІ П І)ІІІ,ОСНО-
13CIIIIII I·ОрН'IНХ П РСД;\lетов. 

Тl1сгшаl1іtг()п, Ї, П., ДШЗ. 'Пlсгша. 
ТllСГJШll1:1сstlн~sіа, ас, f., птгат(} ТЕП

ЛО13IIХ Аі;J.чуттів; утрата тcllлоIJы�x 
ощущенш1. 

Т~lСГШRstгіs, is, с., І.;ліщі; нлсщп. 
Тllеl'ше, ('s, і., Тtллста, тепла баня; 

теплота, теПЛ<1Н баня. 

Т11СГШ1СНS, а, нт, ТGН.іІО13пі1; теп
ловоВ. 

Тhсгшопсst11еsіоrnёt~г, tri, Ш., тер
;\lОеСТСіЗіО~lетр; т() Р;\IО;)~теЗlІо~·е"'р. 

ТllсгшосаLJst1сtJS, а, НЮ, ПрИllікаль
ни й; n Р~I!l-\lJгаЮіЦl1 Й. 

ТllСI'ШОС:lIІStїса, ОГШl1, п. рІ. (гзт 'dia). 
припіК<1льні засобн: ПРlJі-кнгаю.цие 
средства. 

ТlIСГШОС:ІtItег, сгіs, т., прилад для 
припіJ{ання; ПРllб()р дЛЯ ПРШНИ
гання. 

ТJІСІ'то(lупашІса, ас, і., тсрмодшLЗ
l\Ij ,{а; теР~2.0ДІrнаillШ{~. 

Тl1СI'шо(Іупаші CHS, а, UШ, теРМОДll
ІІамі 'Іни й: теРМОДіша1\ШЧССIШЙ. 

ТllегшоеlссtГІСUS, а, ШU, теРJ\lОелек
ТРИ'lНlJ!і; теРl\lОзлеНТРІічес'Ки й. 

ТІlегшоlаЬі Iis, с, термолабільний; 
тер;\lолабилhныl •. 

TIH~rIl10111ctcr, і, т. s. Тllегшоmеt
гtIш, і, П., термо:\IСТР; термометр_ 

TIICrll1nmetria, ае, f., теР;\lОмстрія; 
термометрия. 

ТІІСl'шорепеtгаtіо, onis, С., елентрпчне 
прогрівання, діG.термія; ,)Лентри
ЧССІ{ое прогренание, диаП~РЩІЯ. 

Тl1егшорhогпm, і, П., термофор, 
Н::1учунова подушна 3 теплuю во
дою ·для місцевого огрівання; 
термофор, научуновая подушна 
С теплой водой ДЛЯ :\ІССТНОГО согре

вания. 

Тllегшогеgulії tor, о ris, т., терморе
гулптор, теплорегулятор; термо

регулятgр, теплорегулятор. 

Тl1сгш()stаhi lis, е, термостабільний, 
теШlОстіЙЮIIЇ; ТСРі\lОСТ;) бl1льныl,' 
тсп .'10СТОЙЮJ й. 

Тllсгшоstаt(UIll), ї, П., тср!\юстат, 
ПР!lлад ДЛП llі,1.тра:ЧУ13аннн постій
ної те:\ll1ераl'УРИ; термостат, при
бор для подДt:~IJ;наНI1Я ІІОСТОЯН-
110;1 тс.\шерату рЬІ. 



Тlleгшоt~хіs 

TIHil'lllOtaxis, is, і., тер:\ЮТЮ,СІ1С; 
тсрмотаl,СІІС. 

Tllerlllotllel'apia, ае, f.,. тер:\!отераllія, 
ліІ.;упаНІІП ТСПЛО:\f; теР:\lОтераIIlШ, 
ле'ІеШІе тt?ПЛО:'>I. 

TJlel'olllorpllia, ае, f., ПО;J:іuність ;];0 
тпа ршш: СХОДСТВО С їІ-\1 ШОТНЬІ:\І. 

Тllеsіорпоё, es, f., штучне ДlIхання; 
ІІснусственное дыIанІІе •. 

'rl1esis, is, і., теЗІІС, положення, що 
потребує доведення; те3ІІС, ПО,,10-
r�-\еНlІе, требующсе доназательстп. 

ТhіосоlШll, і, П., тіОІ~ОЛ; ТІІОІ-\ОЛ. 
ТІlіоп, і, П., сірка; сера. 
Тllїопаешіа, ае, f., піДІ3пщена ніль-

І,ість СірІ,П І3. НРОІ3і; ПОПЬІшенное 
содержание серЬІ І3 нрови. 

ТIІ1іЬіі, tlllasii, ОI'Шll, Ш. рІ., онре
МІІй nІ!,]; І\астратів; осоБЬІЙ ПlЩ 
І\астратов. 

Тllliрsеllсерllаlпs, і, Ш., ППРОДОІ\, 
.у тЮГ0 за:\lість 1\1О31,У губчаСТІІЙ 
опух; УРОД, У l\ОТОРОГО ЮІССТО 

1\lОзга губчатая ОПУХОЛЬ. 
ТJlOгасаdёlрlltls, і, ш., моноцефал о 

Д80:\!а ту.'уба:ШІ, розді.ТJСНШШІ НІІГІ,
че пупна; моноцефал с дву'\ш 
ту.'ІОІ3нща:\IJJ, раздслеННЬІ:\Ш НІІже 

пуш-:а. 

Tlloraca]is, е s. TI}l)raclcus, a~ ПШ, 
ГРУДШlti; грудной. 

ТJlOгасосеl1tёsіs, is, f., прокол груд
ної нліТІШ; ПРОНОn грудной І,лет
КИ. 

Tllol'acodynia~ ае, і., біль У грудях; 
боль в груди. 

Тllогасоgгзрllum, і, П., ПРIlлад для 
заШІсування руху грудей; при

бор для З<J.ПІІсьшаНIІЯ двшкения 
грудп. 

ТJІOl'асошеlнs, і, ш., ПОДІ3іііна І3ІІРОД
:шпість: паразит ІІа грудях го
.rюІ3НОЇ ОСОБИНІІ; ДІ30йІюе урод
ство: па раЗIlТ на ГРУ;];ІІ главной 
особи. 

ТllOгасошеtгіа, ае, f., ВІІ:\lіРЮІ3ання 
ГРУ;J:НОЇ �-\ліТІШ; ІІ3.\ІереНІlе груд
пой І\ЛСТЮ1. 

ТJlогасошуоdУllіа, ае, f., UІЛЬ У 
м'язах ггудей; Gоль п :\IыIцахx 
ГРУДИ. 

Tllol'acopugus, і, ш., подвіїшС1 ВІІрo;];
.11!RicТl> із зрощеНІІЮI у ;J,ілянці 
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ГРУ;:I,НIIlIII; ,J:ПОІЇIlОС УРО,J:стпо СО 
с ра щеІШЕ';)1 D облаСТIІ ГРУДННЬІ. 

TllOl'acoplastira, ае, f., розріз груд
ної 1,.1iТI\II 3 ПІІда.'18ННЛ:\1 чаСТIJНИ 
ребср; І3СЕРЬІТІІе ГРУДІІОІЇ l-шетни 
с )"д<l,lеНІlе:-'1 чаСТ!І ребер. 

TllOr~coscopia, ае, f., досліДі-nеННfJ 
ГРУ,J:НОЇ ПОрОftшшш еНДОСНОПО:\I, 
введеШІ:'!І через троана р; І1ссле

доваШІе rp)",J,HOIЇ ПОЛОСТII зндо
СІЮПОЧ, ПІ3е;::(еІІlIЬШ через троанар. 

ТіlOгзсоtОlllіа~ ае, f., розріз грудної 
l\:IЇТI,II; ВСІ,РЬІТІІЄ ГРУДlIО1Ї l\леТКIІ. 

ТІlш'асохірllOрugus, і, ш" подвійна 
ВIІРОДЛІшість із зрощеННЯ~1 ГРУД
НІІІШ, ребеРНІІХ хрящів і пе
'IlНЮІ; ДІ30і1нос ypO,J,CTBO со сра

щснпеи ГРУДІШЬІ, ребеРНЬІХ хря
щеJЇ 11 печени. 

ТllOгах, acis, Ш., грудна І,:ІіТЕа; 
грудная І.;леТІ~а. 

Т. ast.llen:ICUS, астенічна грудна H.ТJiT
І\а; аСТ('ШlчеСЕан грудна я Елетна, 

Т. ет рllуsеша tI с US, е~Іфізе;\Іа'1 озна 
ГРУДН,а Клітна; 8:lІфІІзематознан 
ГРуднаtI нлетна. 

Т. IJilralyticus, ПЛОСl\і -ГРУДН; шюс
кая грудь. 

ТІlгіх, tllгісllбs~ f.jrp), ВО,і}ОС; волос. 
Tllrolllbangiitis, tidjs, f., ендартерії'Г 

:3 ТРО~І6аr-.ш, особливо на ГО!\lілці; 
зндартеРІШТ с тромбаМlI, особен
но на голени. 

Т. oblitcral1s, об.'1ітсруючшї ендарте-
ріїт; оБЛllТСРlIРУЮЩПЙ зндарте-
рШП. 

ТІll'ошЬагtегіltіS, tldis, f., запалення 
стіНОІ, а ртеріІ з ТРОl\lБОЗО~1 і 
е!\lболісю; воспалеІШС стенон ар
теРІIll С ТРО;lІбозом п 3l\IБОЛІІеЙ. 

ТІlгuш1Jіп, TpQ:\H'3iH; _ ТРО~Ібин. 
Тl1гошlюагtегііtis, ti(!is, [., ТРО:\160-

а'Греріїт, запалсння стінон арте
рії з ТРО:\160ЗО:\I; ТРО!\160артеРШІТ, 
поспаленпе CTeIIOI~ артерШІ С ТРОМ
бозом. 

Тlлошlюсуtі ~ ОГНlll, Ш. рІ., тромбо., 
ЦІІТІІ, Еров'яні П,jаСТІШІШ, бляш
ІШ; Tp0:\IooцIlтыI, r;РОВЯНЬІе пла
СТШІІ-Ш, бляшнп. 

ТllГОlll}юgсп, ТРОі>lбоген; тромбоген. 
'fill'ОШ)Юkїlйі:sn, ае, f., ТРО:'lІ60І,іназа; 

ТРО:\tбоюшаsа. 
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ТllгошlюрІllсl)Jtіs, tIdis, С. ,. ТРО:\lбо
флебіт; ТРО;\1бофлсGІІТ. 

Тlll'ошЬоsіS, is, f., ТРО\160З; ТРО;\I
боз. 

ТІІГОl1lЬПS, і, ш., ТРО;:\lб, згустон 
Ерові, ЩО зсіласп в І-\ропоносніll 
судині (за гЮIТПІ); ТРОУіб, сгу
СТОН кропи, спсрнувшсli:сп n І\РО
ВСНОСНО:\1 сосуде (ПрlІ ЖІІЗНИ). 

Т. scbaceus, проБІ{а 3 ВУШНОЇ сір
ІШ ІЗ З0вніUШЬО\IУ СЛУХОВО:\ІУ про
ході; пробl~а ИЗ УШНОІІ ссры1 В 
наРУіЮІО:\1 СЛУХОВО\1 проходе. 

TIIYlllectOlllїa, ае, f., видалення під
груднш1НОЇ залози; удаленис ІЗи
лочновой желеЗЬІ. 

-tllушіа (в снл. с.попах), ЩО має 
ІЗідношсшш до настрою; ІШСЮЩИ1

V

l 
отношение н настроенню. 

ТІІушіаsіs, is, f., лі;'llфаТlІчна будова 
тіла; ЛІІмфатичеСІ\ое строенне те
ла. 

ThYl1lJCllS, а, НШ, піДГРУfJ;НШПШЙ; 
ВI1ЛОЧІЮВЬІЙ. 

TbYlllItis, t!{1is, f., TIIl\liT, запалсння 
підгрудншшої залози; тшшт, вос
паленне ІЗплочновой желе3ЬІ. 

TllymogCI111S , а, ПЮ"ТІІмогенний; ТИ
l\10геННЬІЙ. 

Тllушоluш, і, П., ТИ:\lОл; тимол. 
ТІІУШUS, і, т., 1) дух, душа, 2) тра

ва ТЮlіан; 1) дух, душа, 2) тра
ва тимпан. 

Тhушнs, і, т. (glашlulа), підгруд
нинна залоза; вилочкопая fI~еле-

за. 
Т. persistcns, відсутність атрофії під-

ГРУДНІІННОЇ sаЛОЗIІ більш звичай
ного теР:'llіпу; ОТСУТСТІЗпе атрофШI 
ІЗІІЛОЧІ";ОВОЙ ГІ-\еле3ЬІ дольше оGыl-
ного срока. 

ТІІуоluш, і, п., тіол; тнол. 
ТЬугео- (п CI\.JI. словах), ЩО налеfIШТЬ 

до щптовидної залози; отно
СЯЩІІIІСf! н lLl..!IТОІЗИДНОЙ железе. 

Tbyrcoadenitis, tidis, f. s. Tllyreo
idItis, t.!.!is, f., TIIpcoaДCHiT,'ГI.~peo-
їдіlТ, ;запалення ЩI1ТОВIІДІ-ІОl за-
ЛОSІІ; ТИ реоадеШIТ, ТI1 реОIlДІН, 

воспа:rенпе ЩІІ ГОШІДНОІІ шєлеSЬІ. 
ТJlугсоагуtаСllоі(lепs, а, НЮ, ЩJlТОw 

че рпа НУІЗCl.тпіі:; щнточсрпалонид-

НЬІЙ. 

T]lyrcoccrvic~Iis, а, ЩIIТОПlІДНОlIШЙ
ншl; ЩII'ГОПlIДІІОШСlїIІЬІЙ. 

Thyгeocrin, ТI~PCOKPIIH; тпреОI{РIІН. 
'ІhУГСОl'ріglоtИСIІS, П, шп, ЩJПОШІДІІО

падгорташшй; ЩИТОШІДнонадгор
танны� •. 

Тhугеоg'ёI1СS, іs,ТІІрсогешшй; тирео
генньв1:. 

Тllугеоglоhпllпшп, і, П., ТІІреогло
булін; ТlІреоглобулин. 

T11yreohyoidcHs, а, ПШ, ЩИТОВИДНО-
під'язиковшl; ЩIlТОПlІДІЮПОД'ЬЯ-
3ЬІЧНЬІЙ. 

ТhугеоіСГlПНШ, і, П., 'ГИРСОЇНРИН; 
тпреоинрин. 

ТJlугеоіdссtошіа, ае, f., видалення 
ЩlIТОІ3ИДНОЇ залози; удаление щи
ТОВlIДІЮЙ желеsЬІ. 

Tllyreoїfleus, а, нш, щитовидний; 
ЩJlТОПlІДНЬІЙ. 

Тl1угсоіdіп(пш), і, П., тиреоїдин; 
тирсоидин. 

ТJlугсої(lisшнs, і, т., тиреоїдизм; ти
реоидизм. 

ThyreopathlcHs, а, UШ, тиреопатич
ний; тиреопатпчесниЙ. 

Тllугсорехіа, ае, і., тиреопенсія; 
тиреопенсия. 

ThyreopharingcHs, а, НШ1 щитовидно-
глотковиіі; щllтовидIlоглоточны� •. 

Thyreoplasia, ае, f., тирсоплазія; 
. тиреоплаsия. • 
Thyreosis, is, і., ТІІРСОЗ, розлад сен

j::сції ЩИТОВИДНОЇ залози; тиреоз, 
распад сенреЦИlI щитовидной же
леSЬІ. 

ТhУІ'соtошіа, ае, f., тиреотомія; ти
реото:\IИЯ. 

Thyreotoxaclllia, ае, і. І тн реотоксе
мін; тиреотонсеМI:Я. 

ThJTcotoxicosis, is, і., ТІІреотонси
ноа; Т!І реотоксп Н03. 

TllyrcotoxjcllS, а, шп, тиреотонсич
ний; ТJІреОТОІ';Сll'lеСЮIЙ. 

rТhугеоtохінuш, і, П., тиреотонсин; 
ти реотоксин. . 

ТіЬіа, ае, f., ВС.'lика гоміЛІ,а; боль
шеберцонап ность. 

ТjЬі;Піs, е, І3ел Ш\~ГО:\lіЛІШВИЙ; боль
ше6ерцовы1 •. 

ТіЬіоН Ьп liiris, е, веЛИНО\ІаЛОГОl\lіЛНQ· 
Ь"'ІЙ; БОЛЬШС:\lалоGСРЦОІ3ЬІЙ. 

ТіНа, ае, і., ЛІІпа; юша. 



ТіШЇllі tas, ::itis, С., бояаН1СТЬ, полох
.'lIlp.kTb; бонз.1НВОСТI" ТРУС.'lIНЗОСТЬ. 

TЇlllI(II1S, 3, uПl, бонз I-іI1 іт, по:юх-
mll3ll (І; ро(іf'ЇIII~I; ТРУС.']!! пы� •. 

Тіmог, oris, Ш., ЖаХ; боязнь. 
Тіl1~а, ае, С., шш; ЛИНЬ. 
Тіпсtuга, ас, С., наСТOJІна, витягнка 

з РОСЛIІННI1Х і тяаР"ННI1Х речо
, ВІІН; настоІ1Еа, rзытilшаa ІІЗ рас

тlІтелhllы�x 11 ЖИВОТН ы�x веществ. 

Т. Вl'llаd()Пl1ае, наСТОії"а бепладонни; 
haCTO�ll-iа беллаДОНIІЬІ. 

Т. Сопуаllагїае П1аї iliS, наСТО1Їка 
травневої І,:;онвалії; настоііна май
CHoru' лаll,l,ЬІШ3. 

Т. Digitiїlis, настойна наперстяНІШ; 
настойка наперстя~нш 

Т. Fer['Ї р Hn;:Ї Н, наСТОЙІ':;;:) яблучно
І\lIСЛОГО заліза; наСТОІІна лблоч
HOI-iIIСЛОГО железа. 

Т. Iodї, йодна наСТОlша; подная на
стоіїl-iа. 

Т. Орії Ьепzоfса, бен:зоєва ІІ:1СТО1Їиа 
оrJію; бензойная haCTOli�-іа опил. 

Т. Орії sішрlех, звичаііна настойка 
ОlJію (спнртова); простая настой
Н'а ОIIIIЯ (спнртовая). 

Т. Stгорllапtі, настойнCJ строфанту ; 
наСТОЙl-iа строфан І·а. 

Т. Уаlегі<Їпае actllerea, ефіРН(lвалері
анові I-іРJплі; зфнрновалериаНОВЬІе 
иапли. . 

ТіІ!еа, ае, с., J)ОЛШlIНЯ назва деmшх 
шкірних хвороб, особливо воло
СІІСТОЇ частини голови; прежнее 
название неКОТОРЬІХ НОЖНЬІХ бо

лезней, особенно ВОЛОСІІСТОЙ ча
СТІ! ГОЛОВЬІ. 

Т. ішЬгісііtа, ТРl1хофітія на о. Са
!\Іоа, о. ФЇ.J.жі, в Індокитаї; три
ХОфНТlIЯ на о. Са:\юа, о. ФИ;::І,ЖИ, в 
Индоюпае. 

Т. c::!p"1tis, парші; п;з.рша. 
Тіппitнs, US, Ш., дзвін, звук, ШУМ; 

звов, звук, ШУМ. 

Т. ангіllШ, шум в ушах; шум в 
ушах._ 

Т. шеt:1ШСН~, МЕТ).Т1ЇЧНІІЙ звук; ме
таmlIJЧ~СJ-іllll звук. 

rrНаПОШёtгum, і, _n., ПрI1Л:Щ длл
ВIІ::Jна'тсння І,їлькості пална в НРО
ві; п pll60p д.пя оп ределеНIІЯ ноли
чсства !Ізвести в HfJODlf. 
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ТНШаНо, опіs, [., лосr;ОТ[lНШТ; щеrю
таНl1е. 

Тitшо, аге, ЛОСJютаТI1~ щеJ\отать. 
'ІНга tio, onis, f., ~I(;TO.J: об 'СШfOГО 

ана.71ізу; мето;,}; о(j-ье~шого ана
Лlfза. 

Тitпuntiо, onis, с., хпп;а хода; шат
ная походка. 

Tocolngia, ае, с., B'IЄНlHI про рОДІІ, 
анушерство; ученпе о родах, ану

шеr~тво. 

Tolerabilis, с, стерпнпі1; СНОСНЬТЙ. 
Тоlёг:lПS, ntis, Вl1тршзалш1; ВЬШОС

ЛИВЬІЙ. 

Тоlегапtiа, ае, с., терплячість, ВІІТРИ
валість щодо ліків, ядів, хвороб; 
терпеmJВОСТЬ, вынслJшостьь в от

ношеНІІІІ ЛСІ-\аr:;ств, Я;:J,ОІЗ, болезней. 
ТОП1tJs, і, т., ві;:rг.·ізои; отреЗ0Н. 
Топдсо, totondi~ tuпsuш, ёге, стригти, 

гоmlТІІ; страчь, б рать. 
ТОПІ CIIS, а, um, тоні 'ТНИЙ, змі IlНЮ

вальниІ1; ТОJшчеСЮJІ1, укреПJIЯЮ
щий. 

ТопТ('а, огuш, п. pl. (гешсdіа), 3:\Ііц
нюпалыІi засоби; унреl1ЛЯЮЩIlе 
средства. 

Топоgгзрh, тонограф, прилад для 
записування м 'язового ню p.~ жен
ня; тонограф, пр"бор для запи
СЬJВаНIІЯ l\1ьтшечного нан ряження. 

Tonoтёteг, tri, т. s. Топоmеtгшп, 
і. п., тонометр, прилад дЛЯ ВІІЗ
начення внутрішньоочного тиску; 
'fOHOr.IЄTP, 11 Рl1бор длл оп ределе
НИЯ ВJlутрпглазного давления. 

Топошеtгїа, ае, І" тонометрія; тоно
МЕрТИЛ. 

ТопsШа; ае, с., ТОН3Шlа, мигдалевпд
на залоза; ТОНЗIlлла, миндалевид

ная железа. 

Т. раlаtІпа, піднебїшші1 МІІгдалик; 
небная мшщалина. 

Т. pharyngea, глотковий МІІгдалик; 
глоточная МlIндаЛl1на. 

Т. tпЬагіа, трубний ~шгда.'lіІН; труб
ная r.ШН;:J:аЛlIна. 

Tonsill(iris, с, тонзн.:тярннt1, належ
Нlll1 до МИГД<'Jlltl\а; ТОНЗJI.Jl.'lЯfJ НЬ1Й, 
ОТНОСЯЩl!ltСR Н :'-111 НДі1.'1l1не. 

ТОl1sШссtОП1іа, ае, С., ТОН3I1лс"томія, 
ВИІJізув:шня ~lІІг;(аJllll-iів; тонзltЛ
.тт(,"ТО~f1fn, Нl,lfIС3ЬШі1НlІе миндалин. 
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Топ~il11 tis, t1dis, r., ТОН31шіт, запа
JІ~ІІНП іІ!lJгл.аЛСШIДIIОЇ заЛОЗІ!; тон-
3IJЛJIlІТ, воr,паJlОНИС I\lIІНда.l0ПlІД
Jюfl жr,ЛОЗЬІ. 

ТОПSіllоtі'"'Ш\lШ, і, П., ТО1l3I1ЛQТОМ, 
іlIСТРУ:'ІІСНТ для !3ІІДалеШІЯ 1Ішгда
лJt I'іїП; ТОl\311ЛЛОТОl\l, 11 ВСТРУ"ІСшт 

. для' удалення мипдалин. 

Топsіllоtошіа, ас, f., ВJI'гіз"\'вання 
1\1 11 гдашшів; выl резьшание ~lшшда
ЛИН. 

Tonsurans, lltis, СТРИГУЧІІЙ, СТРІІГУ
щиЙ. 

Tonus, і, т., тонус, напруження; 
тонус, напряжеНlІе. 

Topacsttlesia, a~, f., місцеве відчу
вання; местное ощvщен.не. 

Top:11~ia, ае, f., болі в' оБМС1-юзній ді
ЛПllці; боли R ограЮl'ІЄННОЙ об
ласти. 

TopllUs, і, т., нагіст, віднладання 
нонкремонтів, вузол; нарост, от
~()жснпе ноннре"ІеlІТОВ, узсл. 

Т()р CtJs, а, uш, 1\IЇСЦС!Зl1Й; меСТНЬІЙ. 
ТОРІса, огuш, п. рІ. (r;:omedia), l\lic

цеві засоби; местныle средства. 
Top'Jgl': Р'lіа, ае, f., всебічний опис 

БУДL-НИОГО місця; всесторонее опи
саНllе каНОГО-Нl1будь l\leCTa. 

ТорnрllОЬіа, ае, і., нсврастенічна 
боязнь місця; неврастеническая 

боязнь места. 
Тогсulаг, arїs, П., лещата, турні

нет, артсріальний затягач; ТІІС

НИ, турнинет, артериаЛLНЬІЙ жом. 
Тогш{'пtum, ї, П., катуваlІІШ, мука; 

пь!тка, мука. 

тогшj па s. Тогшіdіа intestinorum 
- пегvоsа, ЮIШI·юва колїl-\а; ЮІшеч

ная колика. 

Тогрео, ні, ёге, заціпеніти, заІ\ЛЯК
Н'уТИ; оцеllенеть. 

TorpI(lHs, а, шп, в'ялий, МЛЯВИЙ, 
затmКНllй; ВЯЛЬІЇІ, затяжноЙ. 

Toгpoг~ oris, т., в'ялість, млявість, 
OIli:'l1iHHH; вялость, онеменне. 

Torrcns, ntis, т., потік; поток. 
'rогs(шп), і, П., торс, тулуб; торс, 

т\,ло!Зище. 

Torsfo, ollis, [., заЕручування, СКРУ
чупання; заЩJУ'llшание, снручи

ванне. 

Т. pCllunculi cystae, занручупання 

Тохlсиз 

пї,юш і'ііста; 3:1НРУЧlIпаШfС ІІОЖ-
1'."11 ЮІСТЬІ. 

Т. Htcri, СI'РУ'ІУП:1I1НП 1І1:1ТІШ; скру
ЧІIIJіШllе 1\1 <lТЮI. 

ТогtiсоШs, is, [., і\Г1IRСШIІН; ЕРИJ30-
ШСЯ. 

Tort нгп, а.е, [., DlШРIІІ:'.'JСІШЯ; lIСНРИВ
ЛЕНllе. 

Т. o/'is, в ИНРПГЛСПIlЯ рота; НСКРИВ
JlCHl1e рта. 

Тсгпlt~S, і, т., валок; В3Л1Ш. 
ТUПlli stгашіпсї, СОЛОМ 'яні шини; 

сслоlllеlll;ыle Ш~.НЬ'. 

Т. tactlles, ДОТІшові Dаmш шніри; 
осязатеЛJоllь:е ЕаЛIlIШ Ь( ЖИ. 

Torus, і, m., підеІlщеНlIЯ, виступ, 
леже, подушна, вал; DОЗ!ЗЬ:ШСНl1е. 

вь:ступ, леже, подушка, пал. 

Т. orcipitiitis, ПОТIIЛI1ЧШІЙ вал; заты
лочнь' й !Зал. 

Т. Р:llаtlппs, l1ї'днебіННИЇІ валок; 
неБНЬJЙ валик. 

Т. tubnrius, труБIlIlїІ ізалок; 'груб
НЬ1ІЇ Еалик. 

Т. пгеtеГlСUS, сечовідниl1: виступ; 
l\ІО'І~ТОЧШlНОВЬІІЇ ВblСТУП, 

Т. пtегіппs, маТНОВI1Й валок; маТQЧ
НЬІІЇ ваnик. 

TostїO, onis, f., Сl\Іаження, жарення; 
жарение. 

Tostus, а, uш, С;\lажениїІ, жарений; 
жареНЬ1I1, поджареННЬІЙ. 

Totalis, е, весь; ВЕСЬ. 
Totum, ї, П., ціле, усе; целое, все. 
Тоtпs, а, нт, повний, Бесь, цілий; 

110ЛНЬІЙ, весь, цеЛЬІЙ. 
Тохаеll1іа, ае, f., ТОJ-\се:о.lія, OTpYCH~ 

НЯ крові, наявність В ЩЮВl 
ОТРУЙНИХ речовин; токсемия, от

равление крови, наличие в кра

lШ ядоlзиты�x веЩЕСТВ. 

ТохаlЬuп: ]l1нm, і, .П., TOJ-\сальGумін; 
ТОІ>сальбумин. 

Тохісаііо, ollis, і., отруеІШЯ; отрав
ление. 

Toxicltas, iitis, f., ТОf\сичність, от-
рутність; 'Гонсичность, яДОВИ-

тость. 

Toxicologia, ае, С., вчешш про от
р 'уТИ ; У чсние о ядах. 

Toxieosis, is, f., ТО ЕС lJl юз ; ТОI,СІШ03. 
Тох! ~tlS, а, uш, ТОl\(;И'ІІl11іі, ОТРУТ

НИЙ; ТОНСII'!lСІШЙ, ЛДОВИ'ГЬ1Й. 



Toxigfnes 
----

Tox!gCJlCS, is, ТОl1СІІгеШШ(І; ТО!,СlJгеll
НЬІі1. 

Toxiinfectio, onis, f., TO�-\сіінфеhL~ія; 
ТОЕсшшфеІЩИЯ. 

ТОХlпиlll', і, П., ТОІ-\СJШ, ЯД, особ.1JШО 
баІ-\теріа.1ЬНlІіі; ТОІ,СІІН, ЯД, осо
б:mно баІ-\теРllаnЬНЬІЙ. 

Тох')ї{l, ТОЕСОЇ;:(; ТОl1СОИ;:(. 
Тохорllс,гив, а, нш, ТО!\СОфОРНШЇ; 

ТОІ,софОРНЬІЙ. 
ТгаЬесиlа, ае, f., перенла;:(l.;а; пере: 

нлаДІІна. 

ТгаЬеснlае carneae, ;\1'язові переl\.;1а;:J;
!ш; ~lbJшеЧНЬІе переклаДИНЬІ. 

Trabeculii:ris, е, що стосується пере
н.паДІШ; ОТПОСЯЩІІti:ся І, перк;rа

дине. 

Тгасllеа, ас, f., трахея, ДlIхальне 
горло; трахея, ДЬІхательное гор

ло. 

Traclleii:lis, е, трахеа.пьниЙ, lшлежнш';'~ 
до трахеї; трахеа.пьнwЙ, относя
щш}ся н _трахее. 

Traclleitis, tldis, f., запалення тра
хеї; воспаление трахеІІ. 

Trachelismus, і, m., тонічне СІ-\ОРО
чення шшlнпх ;\1'язів пі;::І; Ч~С 
припаДI\У падучої; ТОШІчеСЕое со
нращенпе шеІ1НЬІХ і\ІЬІШЦ во ВР8:\ІЯ 
П РІщадна _падучеЙ. 

Trac]lclitis, tidis, f., запалення ший
ЮІ i\laT�-Ш; воспаленне шеf'ши ~Іатни. 

Тгасllсl0аупіа, ае, f., біль у ШІІЇ; 
боль в шее. 

TracIH~lolllastoidcHS, ї, т. (musculus), 
'J::J.CTIIHa головної порції ш. longis
SIIl1US capJtis; ~aCTЬ ГОЛОjJНОlї пор
щш ш. IОllgіssішus сарНів. 

ТгасllсlоггарlІіа, ае, f., видалення 
рубцевої ТЮ1НШШ й: ві Цнов.lСНIІЯ 
НОР\lального ВІІДУ шшlЮ'1 l'laТЮІ; 
удаление рубцовой: ТІШЮ:І 11 ВОС
стаНОІЗлеНJIе HOPl\1a.ТJbllOrO ВІІ;:(а 

н.;еlши маТЮІ. 

Тгасllсlоtошіа, ае, f., розріз ШШЇІ,ІІ 
'l'апш; ра;2рез !.!18lїЮІ ;\taТЮІ. 

Тгасl1соЬгопсlй tis, tЇ di s, f., ;запаnення 
трахеї та бронхіrз; 1!0спа.lеШІе 
трахеи и БРОIlХОВ. 

TraeIIco}JroJlcllOSCopia, ае, f., трахео
БРОIlхоснопія, огляд трахеї та 
бронхів; трахсоGРОНХОС1\ОПІІЯ, ОС
r.юТр траХСІІ ІІ БРОIІХОП. 

410 Tl'actHs optlcus 

ТгасІlсосёll:', cs, і., поrзіТРЯIlшl опух 
на пшї; воздушная ОПУХОЛЬ на 
шсе. 

Traclleofissura, ас, і., трахеофісура, 
операТІІвне утворення щі"l11 НlI 'В 
трахеї; трахеОфІІсс,)'ра, оператив
ное оGразоваШІе Щt'.'Ш в трахее. 

TracJlcolarYl1gotolllia, ае, f., трахєо
:1аРННГОТО~Іія, розріз трахеї та 
гортані; трахеолаРІІНГОТО~ШЯ, раз
рез трахеп I1 гортани. 

Tracl1colllalacia, ае, f., трахеомаляція, 
рОЮl 'Яl\шення трахеї; трахєома
ляцпя, раю[ягченпе трахеІІ. 

ТгасhеосsорJшgеїіlis, е, трахеоєзо
фагеа.пьН!рї; трохсоззофагеаЛЬНJ,ІЙ. 

Traclleoplast1ca, ае, (., трахеопла
СТПl\а; тра~еопластика. 

ТгаС]1еоггlшgіа, ае, f., трахеорагія, 
І-\ровотеча з ДІ1хального горла; 

трахеораГІІЯ, l\ровотечеНІІе из ДЬІ

хательного горла. 

Tracheoscopia, ае, і., огляд гортані 
дзеРl-\алом; ос~ютр гортанп зеР1\а

лом. 

ТІ'асl1соsраsшus, і, Ш., трахеоспазма; 
трахеоспаЗ:\f. 

Traclleostenosis, is, і., звуження тра
хеї; суженпе трахеи. 

TI'acJlcotol11ia, ае, f., розріз гортані; 
rзСJ\РЬІтпе гортанн. 

Tracl~cotOlll, трахеотом; трахеотом, 
ТгасJlоша, а tis, m., TpaXO~1a; тра

хома. 

ТгасllОшаtоsus, а, иl11, 'l'раХО;\ІаТОЗНИЙ; 
трахоматозны •. 

ТгасНо, onis, [., потягуrзання; потя
гивание. 

Тгасtпs, us, т. ,шлях, наПРЯМО1\; 
путь, направление. 

Т. iliotiЬiii:lis fascia~ latae (}Iaissiati), 
�-\лубовогоміЛІ-\ове стовщєння ши
РОЕОЇ фасції стегна; по;:r;вздошно
берцовое ,)'толщеІше ШПрОІЮЙ фас
ЦІШ бедра. 

Т. intestin~lis, ЮШШОВІІЙ нанал; 
�-\lIшечны1й l\анал. 

rr. olfactorius, нюховш1 тракт; обо
НЯТ~ЛЬНЬІЙ трант. 

Т. орИ СПS, чаСТІІна зороrзого нерва 
ві;!; центра ДО хіаюш; часть зри
тсльного нерва от центра до хи

азмь!. 



TracttlS solital'itJs 411 

Т. sоlitЩ'іпs, СОШІтаРllllіі, OI,pC~11II1 
трант; co.т:rIITapHы�\\ отделыlІі! 
тракт. 

Т. s})il1alis псrvі tгі~СШ}llі, СПlІІІНО
l\lОдl,овшl тяж тріІ1частого нерва; 
СПІШНО~ІОзговой ТЯit\ ТРОЇШ.lІЧIIO
го нерва. 

Т. s})jг~Піs fогашjпоsus s. Іогаll1іпи
lentus, спіраЛЬНІIІ~1 "сіЯНІІЙ 01'-, ~ 

ворами трант; сппральньrй, усе
Я.!lНЬІЙ ОТВСРСТПЮШ трант. 

Trad1tor, огіБ, т., псредавач; пере
датчик 

Tragi, ~гнш, т., тонні ВОЛОСl-\lI У 
З0ВШШНЬОГО CJIYXOBOrO проходу; 

тоюше ВОЛОСЮІ у внеШllего СЛУХО
В9ГО прохода. 

Тгаgіспs, а, ШU, щО налеifШТЬ до 
нозелна; отно,,::ящшїся І, Еозел
ку. 

Tragl1S, і, т., нсзсл, І;озелок; ко
зсл, ІЮЗСЛОк. 

Тгапqпіllltаs, atis, f., спонШ; СНО
ноІ1ствие. 

Tranq ніllпs, а, НШ, споніІЇНПЙ; спо
ноftНЬІЙ. 

Transcorticalis, с, що ПРОХОДІІТЬ 
через НОРУ; нроходнщшї черо;] 
нору. _ 

ТгаПБІі'го, transtuli, tгапsl<ltuш, 
trallsferrc, переносити; переносить. 

rrгапsfегtпs, HS, т., штучне пере
несення (ВПЛИВОМ) патологі ЧНІІХ 
істерпчних ПРlIпаднів амбліОIlїЙ 
тощо; иснусственное псренесснис 

(путем внушенпя) патологи чесних 
IIстерических 11 РІшаДI,ОВ ЮІОЛПО
ПИЙ 11 Т. п. 

Transfigнratio, onis, f., перетворен
НЯ, ВИДОЗillіна; Il рев ращеШlе, ВП
ДОИЗillенение. 

ТгаПБІіхіо, 011іБ, f., ПРОІюлювашlП; 
п рокальшание. 

Transforatio, Оl1іБ, f., LlJеРД~lіння; 
пробураВЛlшанпе. 

Тгапsfогшаtіо, опіs, f., ДlIВ. Trans
figпгаtiо. 

Тгапsfuгшаtог, огіБ, ш., трансформа
тор; трансформатор. 

Тгапsfппdо, fПdі, fПsПШ, ('ге, пере
ливати; переЛІІвать. 

Тгапsfпsіо, опіs, f., IlсрешшаJlIlЯ; IIС-
РСJПlванпе. 

TratJ]ug.. 

Т. sangujllis, Ilсре:lIшання Ерові; пе
Р('Jl!!паШlе ЕРОВII. 

Trallsitivus, а, ІОН s. Tral1sitorius,. 
3, lIШ, СІ';ОрО~ШIlУЩIllI; СЕОРОПРС
ХОДЯЩІІft. 

TrЗIlSI tпs, us, Ш., перехід; переход. 
ТгаПБl u сепs, СП OS, 11 росві Ч:УЮЧIlЙ,

ПрО80рИЙ; I1росвечиваЮЩ1lїI, про-
sрачныl •. 

onis, f., тра НС:\IlСlЯ. 
траНС~IlIССllЯ, передача. 

CJltis, про;юрпй; проз--

Тгапsшіssіо, 
перС'да'lа; 

Tral1spiirens, 
ра'lНЬІЙ. 

Transpcritoll(a)ei\Iis, е., тгансперито
IIсальнпй, чсреЗО'Іерt:ШIIШШ й ;транс
перптоl1еальныl,, чрезБРЮШllН
НЬІЙ. 

Trallspil'atio, Оl1іБ, f., потіння, ви
ПОТ1І; потенпе, І1спарнна. 

TranSI)lantatio, опіБ, f., трансплан-
тацін, пересаfI,жування, переса-
дженнл;траllсплаllТаЦlІя,пересадиа. 

Тгапsрlзпtаtпs, а, ПШ, транспланто
ваШІІЇ, І1ересаДfНСНlIЙ; траllсплан-
тироваННЬІІl, пересаіІ,енны •. 

Тгапsрlапtо, агс, трансплаНТУІ3ати, 
пересаДЖУІ3а ти; трапспланти ро--

вать, Пl3ресажпвать. 

Тгапsрl{'uг~1іs, е, Тf,ансп.певральнпіі; 
трансплевраЛЬНЬІll. 

Trans})ositio, onis, f., переміщення;
перемсщение. 

ТI'зпssudаtiо, onis, f., транссудація. 
нропотівання; транссудаЦ1lЛ, про-
потевание. 

Tral1svel'salis, е, поперечний; попе
речны1 •. 

Transvel'sarius, 3, uш, ідучнfl упо-
nCJJCl\; Іщущшl ПОllереи. 

rrral1svcl'sospiniilis, С, поперечноости
СТJlІЇ; І10перечlIoостIlсты� Й. 

Tr31lsyers us, а, uш, попе реЧIlIlЙ; 110-
перечІ-!.ы�.. . 

Тгзпsvеstіtі, огuш, т. ІХ, люди, що· 
одлгають 3 еРОТПЧШІХ СПОНУl-;ань

о;(лг осіб іншої статі; люди, на
деваЮЩ1lС ПЗ ЗРОТІІчеСІШХ по

буждений платье особ другого
пола. 

Trapezius, а, uш s. Trapezoldes, іБ,.. 
траІІеціСВІІДНН й; ТІ'аll СЦllеВІ1ДlIЬІЙ. 

TraHIHs, 3, tlш, шепе.шшшї; шепеля
ВЬІІ1. 



'-'і' Тl'ntшш, iJ 18, П., траВ:\l3., ПОШI\ОДіІ\СП-
ня; .траl3~lа, поrзРСj-[~;J;СНІ1е. 

ТгаШl1ntісtlS, 3~ ШП, траІ3;\lClТlІЧШlі"і; 
ТР11J~lаТllческшї, 

ТгаuшаtiSlllt1s, і, т., траЮШТIІ:JЧ; 
траl3.\\3.ТlІЗ:\1. 

'ТГ3lllнзtr.р:иё, CS, І., СIЗ!lСТЯ'ІС 13хо
Діl-\ення та ВlІХОДіl-\8ННЯ ПОІ3і гря 
11 Р"\ грудні!, Р1ні; СВ!Істящзе ВХО
il-\АеНІ\е IJ вы�ождсн!Іеe ВОЗ,:І;уха прп 

ГР'удной ране. 
'ТL'сшпрга(s)thёsіs, is, f, штучна ба

РClБCJнна перстинка; І1Сl-\усстпен:
ная барабанная перепонка. 

Тгсшаtоdеs, um, f., ГЛ1ІСТ!l-С:\lОl-\таль
НІІ КИ; ГЛIIСТЬІ-сосаЛЬЩІІЮІ. 

Тгсшог, oris, m., ДРИrtО,ННЯ, трепе
тання; ДРОіl,аНllе, трепетание. 

"TL'cll1ulus, а, "uш, дршкаtшй, тре",!
тячий; др')жащиЙ. 

'ТгеР~llшtіо, onis, f" трепанація, опе
рація розкриття ІІОРО,ЮШНІІ кі
стки, зокре;\1а черепа; трепана

ЦИЯ, операция ВСКРЬІТІІЯ поло

сти НОСТИ. в частности черепа. 

"Тгерзпнm, і, п., трепан, прилад для 
РОзкриття черепа; трепан, ннстру

J\let!T для ВСІіРЬІТИЯ черепа. 

'Тгерllіпа, .ае, і., неве.тпшиЙ трепан; 
небольшой трепан. 

Tl'cpidatio, опіs, І., трепетання; 
трепетаНІІе. 

"Т. cordis, трепетання серця; трепе
T~Hl1e сердца. 

'Tгcp~llo, аге, трепетати; трепетать. 
Тгерldпs, 3, um; трепетли13ИЙ; тре

пещ.УщиЙ. 
"rГСР)Ш~lhа, atis, П., ВНД спірохет; 

ПІЩ СПllрохет. 

ТГI s, tria, три; три. 
'Тгі.ш:;ul<ігіs, е, трпнутнпп; треуголь

ныl •. 
Тгіаш;ulшп, і, П., ТРІІНУТНИК; тре

угольник. 

'Trias, . tri,:idis, f., тріада, сполучен
ня трьох озна1-\; ТРlJада, сочетанне 

трех прнзнаl-\ОВ. 

'Tгib~1(lia, ае, r., rззаЄ:\lНI1 fi она ніЗ~f 
ir;ЇlloH; ВЗ.1Il:\ШLlй ОН3.НІ!З:\1 ЖСН
ЩІІН. 

Trici'ps, cipttis, т., ТРIІГО.тІОВШЇ м'яз 
fJ:IЬЧJ.; трехг:шоая .\Іьшща плеча. 

TricllapstIH~Sia., ас, і., ЧУТ.і1I1IЗЇсть 
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ВО.'ЮСIІСТlIХ частин ШJ-\іри; ЧУВ
СТПІІТС:ТЬНОСТЬ І30лосІІсты�x частеfi 

1-\0;1-\11. 
Tl'icl13lgia., ас, і., патологічне 13ід

чуття неrзрастсшн;і13 Прll гла;J:їr;ен
ні 130ЛОССЯ; паТОЛОГIІЧССІюе ощу
щенне неrзрастсншюв ПРИ ногла

ШlІваНIt!І волос. 

Тгісlшпgіссtзsіа, ае, і., Р3ЗШПРЕ'ння 
ЕаІlілярів; расшпренпе l-\аПIlЛ-
ляров. 

ТI'іс])аl1gіоп, Ї, П., 1-\зпіШІР; ЮlПІІЛЛЯР. 
TricJ13tIxis, is, f., пі,'1.СlIлеНІІЇ1 ріст 

лолосся; усIIлснныl1 рост волос. 
'rricl1iasis, is, С., ріс'г вій в напрямі 

до очного ябл,)'на; рост ресниц 
по направленню J{ ГЛ<I.ЗНО:\tу яб-

ЛОl'У· 
ТІ'ісl1іпа, ас, f., трихіна, паразитич-

НПЙ ЧСР13 'ян; ТРИХІІна, паразити
чеСЮIЇ1 черrзь. 

Т. sрігЛіs, СІІіральна ТРІІхіна; спи
ральная трпхина. 

Тгісllїпоsіs, is, і., трпхіноз, ура-
жсння трихінами; трпхиноз, 
поражение трихинами. 

Тгісl1ЇПОSНS, а, ит, трпхінозний; 
ТРИХШЮЗНЬІЙ .. 

Tricllobezoar, aris, п., волосяний 
опух; волосяная опухоль. 

TricJlOceplldlus dispar, ВОЛОСОГОЛQ-
вець, ЮІШНОВПЙ паразит; влаСQ

глав, ЮІшеЧНЬІЙ паразпт. 

TricllOI1Yl)(~ra.esthesia, ае, (., підви
щена ЧУТЛІІвість 130ЛОССЯ; по!3ы
шенная ч"вствите.ТІЬНОСТЬ волос. 

Т('іСhоmзthоsls, is, і., трпхоматоз, 
І\оВТУН; ТРIIХО.\Іатоз, НОЛТУН. 

ТгісЬот; Ш1S, adis, С., волосна мо
нада, ГЛIlСТ; 130лосная монада, 
глиста. 

ТгісllOmусёtсs, 111l1, І. рІ., 130лосні 
Грllби, ПРО:\lеНІІСТИП грибон; во
ЛОСНЬІе грllБы�' ЛУЧНСТblП гриБОК. 

Tricll0mycosis, is, f., ТРИХО~lі1-\03, 
ГРllбкова Х130ро6а; ТРНХОМИКОЗ, 
ГРllбнопая болсзнь. 

TricllOpl1ytia, ае, С., 
СТрllГУЧIl1Ї лишай; 

трпхофітія, 
ТРI1ХОфИТИЯ, 

СТРIІГУЩIlЙ лишай. 
Tricllop11yt()n tопsuгаш;;, грпбон стри

гу'ІОГО .'lIIшаю; ГрllБОК стригуще
го Лlfшая. 



Trichopll \. tos.is J 'rl'Їplcgia. 
--------------~------------.----~ 

Tricllopl1ytosis, is, І., ТРІ1хофітоз; 
ТРИХОфIIТ03. 

Tricllcpti! osis, is, {., РОЮl ' яншешlЯ 
н?генш волосся через СIlльне по

пння; раЗ:\lЯРІєнне норней 130ЛОС 
ВСJ]('ДСТВl1е обl!льныlx потов, 

-, Tricllor~ll ё xis по(} o~a, утворення вуз
ликІВ на ВОЛОСІ 3 розщеп.пеШШі\1 
волоса по ДОI3ІЮ1Ні; обра:Юl3аНIlе 
узелнов на волосе с раСЩОі::І6-

НІlе:\1 волоса по ДЛlІне. 

Tricl1orrl10ca, ае, І., випадання ВО
. лосся; RьшадеНІ1е волос. 

Тгісlюsіs, is, f., хвороба ВОЛОССfl, 
поява волосся на незвичному 

MiCIlї; болєзнь волос, попвлеlше 
волос на неоБЬІЧНОМ месте. 

ТІ'ісhоtillошапіа, ас, f., СІ3ерблячна 
на І30ЛОСI1СТИХ чаСТІІнах тіла, 
виривання волосся при неврозах 

и ПСl1хозах; зуд на І30ЛОСI1СТЬІХ 

частнх тела, І3ыlьшанІІеe волос 
п ри неврозах и психозах. 

ТгісllГОIШlsіа, ае, f., НОРl\tальне спршї:
маннн ОСНОUШІХ ТРЬОХ НОЛЬОj)ів; 
НОРі\1~львое ВОСПРlIятие ОСНОВНЬІХ 

ТІех І (І3ет(; 13. 
Тгісгеsоlпш, і, П., трпнрезол; три-

нре~ол. 

Тгісшріd.<іlis, е, ТРllСТУШЮ13ш1; трех-
СТЬО IJчать.Й. 

Triennis, е, трирічний, ТРIlлітній; 
Т ре~ле'ГН]j n.. 

Trigcmi пі, ОГШl1, т. рІ. І тріїшята; 
ТРОJ1ни. 

Trigem, ntls, і, т. (пег', us), т.ріїlчастпЙ 
(lІерп), V l\lозКОВl1l1 нерв; троn.
НJ1Чllь:і1 (Her;B), V l\юзговоfi нерв. 

Trigonf1cepil~lus, і, т., тринутниJ1 
Ч('РI?I1; треУГОЛLНЬ,Й череп. 

Тгіgопнш , і, П., 'ТРИНУТIlIlК; тре
уг(')льнин. 

Т. соllаІег.1Iе, бі !IЮIJ1 тринутник; 
БОНОRОЙ треУГОЛЬНIІН. 

Т. соlli SL!p~l'iIIS, infcrius, верхнііі, 
Нllihl1ій TjJlll-іУТНIІК шиї; l3ерхнш1, 
НI1іКI1I1Й ТI.t::УГОЛЬНИК шен. 

Т. delt"Їfle:'pect.or..tle s. fossa Morllen
l1сіші, щюміжон між дельтоlЗИД
HI!~ і вeJНlюtМ ГРУДНИМ М'НЗ:.li\tИ, 
:Моренгсі1;\lова я~ша; П РОМЕЖУТОЕ 
между деЛЬТОБІІДНОЙ 11 большой 

ГРУДІІоіі ;\IЬІШЩ1.~Ш, l\IореНГСЙ:\lОва 
ямка. 

Т. fсшо6іlс Scarpae, С, ... арпів стег
НОВJI11 ТРIlНУТIНIli; СІ\а!:,пов бед
Р('ННЬ~Й треУГОЛЬНlfh. 

Т. fiЬгоsшn, v фібl~ОЗНIIЇІ ТРПНУТНІШ;' 
фllGгозньш треугольник. 

Т. IШЬСl1ulае, трш"УТIIIІН під з'єднан
ня ніжон ШlІшноrшдної залози' , 
треугольНlШ от соеДlІнешlЯ HOi-Нен

ШІІШНОВИДНОЙ железы�. 
rr. 1сшпіsсі, ТрlIНУТШШ петлі; тре

УГОЛЬНI1І{ петли. 

Т!.·lшпЬ~\lе Pctiti, попеРС}\ОІ3І1Й Пе
тітів ТРИКУТI\IШ; ПОНСНІІЧНЬІЙ Пе- " 
ТІІТОВ треугольнИІ{. 

Т. lllшЬосоst~lс, попеГЕкопореберниit 
ТРИНУТНИН; поясничноребернwft 
треУГОЛI>Н\JН. 

'r. псгуі llyp:Jglossi, ТРИНУТНIfН лід'я-
3111-\080ГО неРІЗа ІЗ HI!i}\HЇl1 частині 
ромбоІ3ИДНОЇ ШІІШ; треугольник 

ПОДl,Я3ЬІЧІЮГО неРІЗа в ншкнеfi. 
чаСТIІ РОі\lБОI3I1ДНОЇl rIМІШ. 

Т. olfactorillm, НЮХ!JНИЇ! ТРННУТНlШ; 
обон ЯТЄЛі,НЬІ Й Tr€y ГOJlbНlI к. 

Т. ошссl:1Уісulilгс, Л(Нlатновоключпч
НИЙ ТРИНУТНІН\; лопаТОЧНОI{ЛЮЧIIЧ

нь:й _треУГОЛЬ/lI1Н. 

'1'. рзlаt і пшn, ліл:небjнннй ТРПНУТНІШ; 
небllЬіЙ тгеУГОЛЬНIIК. 

Т. uгсgспitillе, СС'ІОстатеl3llЙ ТрНН,)"Т
НIІ'і; l\10чеПСЛОFlОЙ треУГОЛЬНIІІ-\. 

Т. ycsicac, ТРllНУI'ІІIІН сеЧО\30ГО l\:Ї
хура; треуГОJІЬНІIН мочевого пу-

ЗЬ1ГЯ. . 
Trigonus, а, uш, ТРИJ-;УТНI1ЇІ;треуголь

НЬІЙ. 
Тгішеstгіs, е, тримісЯЧНIlЙ; треХJlIе .. 

сячньЙ. 
Trio('('pi!alus, і, п., 'ОТОl\єфал з з~род

НОБСЮ головсю (jсз рота, носа 
і ОЧС;ЇІ; ОТО"tфал с за чаточноіІ 
ГОЛО130і1 без ртз. носа 11 глаз_ 

Тгіопillнт,.ї, п., Т] існал; трионал. 
ТгіСI'сllis, is, т" що ~lac Трll ЯGЧЕа; 

11l\!СЮЩI111 три ЯJl'Ні:а. 
Trip<lra, :::.е, С., іnіш,а, що тrllчі ро

дила; жеНЩllна, lJOжаl3шая Т[JlI

ЖДЬІ. 

Triplcgia, ас, f., ТРllплегія. nаралі'-t 
РУКІІ та обох ніг; ТРllплеГl1Я,.', 
параШІЧ РУl\1І 11 обеих ног. 



"Тгірlех 

ТгірІех, tcis, потріїІНIІІЇ; троїшоїf. 
ТгірНсНег, триразово; tpoel-iратно. 
rfгірlпs, а, НI11, ПОТРЇйІІПїІ; троЙноt'l. 
ТІ'Їl'рег = GОI1UlТ)lоеп, ае, f., трппер, 
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гонорея; трпппер, гонорея. 

Tripsis, is, f., розтпрання, роздроб
лення; раСТІІранпе, раздроб.:іеШІе. 

lfгірпs, p-:O;dis, т., ТРlІніжок; тре
НОіЮІИК. 

Т. Паllегі, трпніfl\ОІ-\ Галаера ; тре
НОЖЮІК Гал.тІера. 

Тгіqнсtгшп, і, п., Tpoal-iap; троаlіар. 
'frї(1 Пё!гпs, а, ШП, ТРllграННІІї[, ТРIl

нутнш':'[; трехграННЬІt'I, треуголь

НЬІЙ. 

'Triscaltlecap110bia, ае, f., паТОJIогіч
нш1 страх перед цпфрою «13»; 
паТОЛОГИ'ІеСІ,ИЙ страх перед циф
рОЙ «13·). 

'ТгіsшtlS, і, т., скреготаIllШ', зrзе.J;СН
ня щелепів; скрежетанпе, сведе
НІІе челюстей. 

Тгіsошаtа, UШ, п. рІ., ВІІРОДОК з TPЬO~Ia 
тіла~ш; урод с треМА: телюш. 

Tristiclliiisis, is, f., потрШні Бії; 
ТРОіїПЬІе реСНИЦЬІ. 

Tristis, е, СУ;\llШЙ; печаЛЬНЬІЙ. 
Tristitia, ае, f., СУ:\І; печаль. 
Triticetls, а, ІОН, СХОfl\ш1 ІІа ПШСНllчне 

зсрно; ПОХОЖІІЇІ на ПШСІШЧIlое 

з_ерно. 

ТгіttСI1lП, і, п., ПШ8НИЦfI; пшС'rшца. 
Tritнrati(), ollis, f., стнрання; стпра-

впе. 

Тгі tllS, 115, Ш., тертя; l'рСНllе. 
Тгос!шнtег,_ cl'is, Ш., rзертел; rзсртсл. 
Trocll;lJ1tt~rtclIs, а, \1:11, всрт.l,)'ЖJШЇІ; 

вс РТЛУїRНЬІЙ. 
TI'ocllisctls, і, т., Т;10лзГ!-\а; таu.~1f~тr-\а, 

Щl.l0llЬШlfI . лспепша. 
Troc11lea, ае, f., блок; блок. 
Т. !lIlI1СІ'і, блок ПЛtЗча; блок П.'1СЧ:3.. 
Т. tali, БЛОI~ на;щ 'fIТКОIЗОЇ �-\іСТІ,IІ: 

БЛОI-\ тараНIІОЙ кости. 
'rrJCllt~.ЇI'is, е, UЛОІ,ов!!і1, Сі"10[,оmц-

1111(1; БЛОI-\ОВЬІІ1, БЛОКОIЗІІ.JДЬІЇі. 
TI'oel1ic.il'is (пзгvus), Ч81'зеРТІІ1I '1е

Р81l1f1J11 нерв; ЧСТ!3СРТDІі1 'юрс:п
ноі1 нерв. 

TI'oe]ll)C:lrllia, ае, f., попоро'Г сердцn 
по осі; поrзорот сердца по осп. 

fJ.'roCll()C~p!l iJ.IIlS, Ї, т., I-іРУГЛОГОЛО
в пй; J,РУl'логолоrзblЙ, 

ТГПIlСUS 

rfroc!lOI (!cs, is, І\о.'ІеСОПIJ;~!шіі; ноле
СОВIІДIІЬІ11. 

TroclloI'izocar(li", ае, f., трохонаР;:J;ія 
з ГОРIlЗОЕардісю (горизонтальним 
ПОZ10і-f>енню[ серця); трохонардня 
с ГОРІ!ЗОІ'ШРДИ8й (горпзонтальныM 
ПОЛОit,е!ШЮI сердца). 

ТгошЬіdіоsіs, is, С., хrзороба шніри, 
пш,Л!шана нліЩ8:'r1; болезнь НО
іtШ, вы1паннаяя І,лещом. 

rrгошЬореl1іа~ ае, f., тро~[бопенія, 
нсдостатність ТРО:"lІбоцптів в нро
ві; ТРО:"l!UОПСНПЯ, недостаточность 
ТРО~lБОЦІІТОВ Б RрОБIf. 

Тгошошаl1іа, ае, f. s. Dеliгіпш tre
l11CI1S, біла гаря'ша; бе.lая го
рячна._ 

Тгорасосаіпшп, і, п., тропанонаін; 
тропахонапн. 

TropllC, es, f., Гlшrз.JеІШЯ, годування; 
гштанпе. 

TI'opll І cus, а, IllН, трофі ЧНПЙ, І10іЕІIВ
НПЙ; ТРОфІІчеСЮIl1, пlIтательны •. 

Troplloblast, трофобласт; трофобласт. 
Тгорll0пеurбsіs, is, і., трофоневроз, 

розлад жшзлення n ЗIЗ'язну з ура
їt\eHHm,1 нерrзів; трофоневроз, рас
СТРОї!ство ПIlташІЯ в спязи с пора

іН8НП8:\[ нервов. 

Trop]lopatia, ае, f., трофопатія; тро
фопатия. 

ТІ'орllоsрlшега, ас, f., трофосфера; 
трофосфера. 

ТгорllОtгоріsшus, і, т., трофотропізм; 
ТР_ОФОТРОПИЗ;\і. 

ТІ'ОР j CHS, а, "ІН, тропічнпй; тропи-
'!сскш1. . 

ТІ'оріSШIlS, Ї, Ш., тропіЗ:"lf, пласти
пість' оргаllіЮlів З:\ІіlllОІ3ати поло
іІ,СНІШ Б залсжності під діяння 
ПО.J:разнпка; ТРОГIlIЗ~I, СБоl1стпо 
оргаШІ3:\IОВ заюшать то ИЛИ иное 

ПОЛОff\8ШЮ n ЗaJШСІВIОСТIІ от дей
СТВIlЯ РН3;.І;ражитсля. 

Тl'tlllссїtпs, а, ШП, зрізанпН, утятий, 
СЕа.lі 'ІеШlй; срезаlIllыl,' усеченныl1,' 
ІІЗ \' rзечеllНЬІ Й. 

ТГПI1С
V

О, ~гe, зрізуватп, утяти; сре
зать, усенать. 

Тгtll1снlпs, і, т., пеньон; певен. 
'fr·tlI1CHS, і, Ш., 1) стопоур, 2) тулуб, 

3) I~Yl~cи~ 1) стrзол, 2) ТУЛОБище, 
3) нультя. 



TrllIlC\lS СОБ toccrvicїilis 

Т. еоstоссПkа1іs, ребеРIlОШШUШIlЙ 
стопбур; реберношсіінЬ1ІЇ ствол. 

Т. lушрlшtIеus dextl'f, праВІІй .'1i~l
фатичншї стопб)'р; прапьrй ."'111:\1-
фатнчеСЮІІї ствол. 

Т. sушраtlllспs, СІІ;\шатичний: стов
Сіур; СІІl\1паТllчеСЮlй стпол. 

(f. thугеОССП'іеаlis, lЦrIТОВIJдношиіі-
ний стопбур; щJIтовІІдношеІїны�1� 
ствол. 

Trypanosis, is, f., ТРИПаІ-ІОЗ; ТРН-
паноз. 

TrYP~nosol1lia sis, іБ, f., трппанозо
МІаз, сонна хвороба (В Африці); 
трипаН030!\lпаз. сонная болезнь 
(о Африне). 

Тгурапоsопш, atis, П., трнпаПОЗОl\Ш, 
КРОІЗопаразит; трипаН03ШІа, кро
попаразит. 

Т. Вгнсеі, трипаІІ030~Ш - збудшш 
епізоотії в Африці; ТРlIШllIозоча 
-Rозбудитель ЗПИЗ00ТИИ в Аф
рике. 

Т. gашЬіепsе, ТРИП3ІЮЗОl\Ш - збуд
нпк СОННОЇ хпоробп; трппаН030l\t:1 
-позбудитель COHIIOlї болезни. 

Т. Le,vissi, трппаНОЗО1\Ш n кров'яніІЇ 
СИРОП<1тпі щуріп; ТРІІП,ШОЗО;\Ш в 
кроrшноІЇ сьшоротке крЬІС. 

Т. гllO(ІеSіёпsе, ТРПП<1ЦОЗ0ма, поши
рена в Родезії (Афрпна); трипа
позома, Р:1спрострапепная ІЗ Ро
дс:зпп (Африна). 

Тгур~іп(шп), і, П., ТРИІ1СІІП; ТРИП-
СІНІ. 

Trypsinogcn, ТРИПСШlОгсн; ТРІІІ1СШIO
ген. 

Тпlщ, a~, f., труба; труба. 
Т. зшIitіvа Епstаеlliі, слухона Євста

хі110па труба; слухопая ЕпстаХI1-
епй труба. 

Т. Fallr.pii, Фаллопі110ва труба; Фал
.ПОПИ8І3а труба. 

ТlIЬш'j 11S, 3, uІП, трубний; трубншї. 
Тl1ЬСГ, rris, П., горб, ШlІшна; бугор, 

IJJншна. 

Т. саlС:lI1еі, П 'ЯТНОІ3Иlї горб; пяточ
НЬ/Й горб. 

Т. сіJJсгеl1Ш, сіриі1 горб в МОЗЕУ; 
серЬІЙ бугор 8 мозгу. 

Т. fl'ont<Їle, pa~ietiїle, лобниІЇ, тіl\1'Я
НlIІЇ горб; лоБНЬІІf, TeMCHHolї бу
гор. 
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Т. іsrllі:нйеШll s. iscllii, сіДШІЧІШЙ 
го рб; сс'да.:шщныl1 бугор. 

Т. olllcIJtale Ilep~His, pallcreatis, саль
ШШОВПЙ горб печішш, пі;::І;ШЛУН
І\0130Ї заЛОЗІІ; СНЛЬІІІШОВЬІІІ бугор 
печенп, ПОДffiеаУДОЧIlОIUr гиеЛЄЗЬІ. 

rr. уегшіs, горб черв'яна; бугор 
червя. 

ТнЬеl'снlid(пш), і, П., тубеРnУJIі,l; 
тубернулид. 

rrl1bcl'CHlinisatio, onis, f., тубєрнулі
Іrіз:щія; тубеРЕУЛННІІЗНЦІІЯ. 

Т111н l'сuliпоtllеl'аріа, ае, f., туберну
:JіIl0т~рапія; тубеРНУЛlІнотераппя. 

ТНЬ('І'снlіl111т, і, П., тубернулін; ту
бернулин. 

ТtlЬсгспlоmа~ а tis; п., тубернульома, 
туберnу.1J!,ОЗIШЙ опух; туберку
ЛС;\Ja, ту6СРІ{'улезная опухоль. 

Тlll)егспlоsіs, is, f., тубернульоз, 
горбl\ОDIЩЯ; туберnулез, бугор
чатна. 

rr. шіliаl'іs Ul1іпгsЛіs S. dіssсшіl1а
ta, ПРОСОDIІДНI1Й, міліарний, за
галыlІї або рОЗСЇfIНIІІЇ туберну
льоз; ПРОСОВІІ,J;ІіЬІЙ, ;\шлнаРНЬВf, 
общий ИЛИ рассеЯННЬВ1 'І'уберну
лез. 

rr. РI1ІШОI1UШ~ легеневшї тубеРlіУЛЬ03; 
.1егочныl1 туберкулез. 

Т. \ltcri, тубсрнульоз маТЕИ; тубер
І\\'ЛЄЗ маТЮІ. 

Т. v;gIl1ae, туберnульоз вагіни; ту
беРІ,'уЛЄЗ влагаЛIlща. 

Т. Пllуае, тубеРЕУЛЬОЗ ВУЛЬІ3ІІ; ту
беркульоз І3ульпм. 

ТuЬ('гепlоsпs, а, ош,. тубеРНУЛЬОЗІШЙ, 
СУХОТІшй; тубеРНУЛСЗНЬ1l1, чахо
ТОЧІІЬІЙ. 

rrll})('гсul!lШ, і, П., горбоп; БУГОРОІ\. 
Т. асtlstiснш, СЛУХОПОЙ горбон; слу

ХО1301Ї бугорок> 

Т. Пllош:з.lШl1 СагаЬеlН, аНО~JaЛЬНИЙ 
горбон На рабеллі ; а НО;\Іа.lІЬНЬI1І 
бугорон Н:арабелли.~ 

'r. :llltC{'ЇUS tllаlаші орИсі, передній 
горбоn тала;\lуса; переДІШЙ бу
горон таnа:\lуса. 

Т. 3l'ticlllJre, суглобовпй горБОI\; 
cycTaI3Hы�ї БУГОQОН. 

rr. аШ'їсulае паг'Уіllі, Дарпїнів гор
БОI-\ І3ушної раl\ОПШШ; Даршшон 
бугорон 'уШНОlI раІ,ОВИНЬІ. 



ТuЬсгсulпш сагоttСПll1 

Т. С:1ГО(' сшп С1щssаі~l1асї, СОНІІІІЇІ 
гo~) ~OK Ш.lСССIІЬНIО; СOlШІ)Ій бу
горон ШJ.СС~IJhяка. _ 

Т. сuгпіt:IІl,ltнш Sartar іні, горбок 
із І·іі-НКО;\І ІІа СЛ:ІЗ0вііі оБОJlОlщі 
ВХО;З:У в rOpTJI\I~; бугорок с рош

ном на СЛJl3:I(~ТОЙ оБОЛJ'ІК.з вхо
да в гортань. 

Т. сuае,їtнп, I-іЛ;ІНОI3I1ДНIІі1 горбок в 
д,)ВгаСТ,}:\ІУ ]\fO;шу; КЛlIНОВИ;ЩЬІЙ 

бугорон 13 про;:r;олговаГО:\1 МОЗГУ. 
Т. dепtіs, зубlШЙ горбок на норонці; 

зубноі1 бугорон на норонка. 
Т. epi.~lott lСIІ.l1, rOfJOJK ВСІ за;~ній 

поверхні на;:r;гортанникз.; бугорок 
H<l задн~й llоверхносгн надгорган
нина. 

Т. gепitіПс, статевий горбок зарод' 
}~<l; ПОJЮІЗоі1 бугорок зJ.ро,J;ыiJ •. 

Т. iliOlJub і СН:Il, нлуБJ130лоБlіОIJнІ1 гор
бuн; IIО;(В3ДОIllНОJІОННЬІЙ бугuрон. 

Т. іl1tспепоsшп L )\уиі, мїЖLlЄIІОЗ
ний Лоуеfiіп горб,Ж; мdж13I:;ноdныIй 
ЛОJ 3,)ОВ бугорок. 

Т. ЇHg'lllarc, лрсмний горбон; ярем· 
НЬІЙ б; ГОIЮlі, 

Т. lI:entrtle, lІі;Lборідншї горбон; под
Бород'j!Iны�1 б.)'гор. 

Т. рl1.:.tГУJl;;'СШП, ГЛОТНОl3ий горбон; 
),ЛО~'О!fНЬІЙ бугорон. 

Т. P~lbї сшп, лоuновий горбок; ЛОН
НЬІЙ БУГОI О:\. 

Т. sc,tlel1Ї s. LЇ;;frllnCЇ, горбок драбин
частого м'яза а60 JlіСфРUНhів; 
бугорон лестничной іІ1ьІшцыl или 
ЛИСФiJаннов. 

Т. sріпозU!п, Ilередніt'l нінець сгїзtа 
іllІr1ttеШРJГаlis; ll~р.ЦJlИЙ нонец 
CI·Їsta. іа{г,не Ilр )rrt!is. 

Т. t!lуг~.)іdеuш sщ)~гїаs, ЇllfcrЇIIS саг
ti1::tgl пїз tllj'l'e~i.leJ.~, верхній, 
Нlli-Ішііі горБJlі ,цIIТОtНЩIІОГО ХрЯ.l.I;l 
111 ЙОі'О зовні W:lіІ1 1І0веРХliі; верх
ШІЙ, ШIі-ЮШlї БУГОРUI\ ЩIlГОВНД
НОІ'О хрлщз. 1Іа СГО НJ.рушнuЙ 110-
l3еРХIЮСТИ. 

Tuber,)Slt:lS, ~tis, і., горбастість, 
виступи (ІІа г;істці); БУГРllСl'ОСТЬ, 
ШСfJоховатuсть, ВЬІСТУІІЬ} (на но
сти ). 

Т. согаСОЇllса, дзьоGОВl1дна горба-
cTicTh; НЛЮВОВИДllан БУГРIІСТОСТЬ. 

Т. сu~ФНіs, реберна ГО}Jбастість; ре-
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берная 'бугрнстость, шероховJ.
тость. 

Т. deltoitl~a, ДСЛЬТОВІІдна горБJ.-
стість; деnЬТОВIІДllан бугристость. 

'.r. glHtactТlis, горбастість стеГНОІЗоі 
кіСТКlI; БУГРІІСТОСТЬ бе;r;ренной но
сти. 

Т. іІїііса, горБJ.стість нлуБО130Ї ні
СТІШ; бугрнстость 110ДВ3ДОШНОЙ 
НОСТИ. 

Т. іllfгаglС!10іtlіШs ct suргаglспоіdа1іs 
зсарп1ас, горбастість Ilід і над 
суглобовою llовсрхнею лопатки; 
шеРОХО13атость под и над сустав

ной повеРХIІОСТЬЮ лопатки. 

Т. massetcrlca, горбастість для жу
вального м'яза; БУГРІІСТОСТЬ для 
ЖGВаТСЛІ,ІЮГО мускула. 

Т. ossis cHb)ideї, горбастість нубо
ВІЩНОЇ г;ісп;и; БУГРІІСТОСТЬ кубо
видно!'1 кости. 

Т. ossis шultап:;'1li шаїогіs, гор-
бастість веЛI1КОЇ багагонутовоі 
ністни; БУГРIІСТОСТЬ большой 1\ШО
гоугольноІ1 ности. 

Т. ptcryg~JiJea, ШJрсткість для при
ИРЬШЛСВНЯ КРИЛОI3IІДНОГО м'яза; 
ШЄРОХОl3атость для принреплешІЯ 

ирьrЛОI3l1Дной J\1ЬІШЦЬІ. 

Т. гatШ, горбастість ПРО;\ІСІІЯ (про-
1\ІСнево ї кіСТКIІ); буг РllСТОСТЬ лу
ча (лучевой ности). 

Т. s:1cr<ilis, щшжова горбастість; 
нрсстцопая бугристость. 

Т. supraglel1oid;ais, надсуглобна гор
бастість, шорсткість; надсустав
нап бугристость, ШСРОХОl3атость. 

Т. иlпае, горбастість ліктьової ні
СТI .. и; бугристость лонтєвой но
сти. 

Т. Ul1gtlіспlJгіs, нігтьова горбастість; 
ногтевая бугристость. 

Tuberosus, :1, НШ, ГОІ-бастий, шнш
КQВIЩlші1; бу ГрИСТЬ1Й, Шl1ШНОВИД
НЬІЙ. 

ТиЬооуагііїІів, е, тубооваріальний, 
трубнонсчншювий; тубоонариаль
НЬІЙ, труБНОЯИЧНИНОВЬІЙ. 

Tubulus, ї, т., рурочна, трубочна, 
ианаліщь; трубочна, каналец. 

Т. гешПіs, НИРНОВlIЙ наналець; по· 
Ч(;:ЧНЬІЙ наналец. 



ТиЬl.l1i 

ТІІ1юli rccti B~llillial1i, пршІі Бf-'Л
",іllі!ЮDЇ ТРУООЧНІІ: ЩШМЬІе Бел
ЛІІІШСПЬІ труБОЧI-iП. 

Т. Г(Сl1а) lcs соп.tо!·ti ~. pnrs cOI1Yolnta, 
по І\р'уl~еш ТРУООЧНІ! в ІЮрНОПШ 
РСЧОНlІlIl НІ! рЕlI; ЩНЗIIЛIIСТЬІС ТРУ
БОЧІШ n І->ОРI,ОПО"1 I3СЩССТПС поч
ЮІ. 

Т. SСШЇПЇf(о'гі, ІЗідвідні сіl\l'пні ТРУ
БО.ЧI~JI-': .ОТІЗ~ДН~ЦН~ се:\fЯ труБОЧНI1. 

Т. ПГlшїеl'l, ВlДBlДlI1 С()ЧОІЗі труБОIІ
І->ІІ; отподпщне мочу труБОЧI'Ш, 

ТIlЬпlО'sпs, а, шn, трубчастий; труб
чатьпІ. 

ТпlН1S, і, т., труба; ТР'lба. 
ТlIНіо sпї, са:.юзберс,'НСIlНЯ; са"юсо

хранснпе. 

ТшnсfасtіО'··'О'I1ЇS, f., рОЗl1ухашш; рас· 
пухание. 

'rШПСSС~l1tiа, ас, f., ПрIlпухлість; прп
пухлость. 

Тuшсsсо, шпї, егс, ПУХНУТІІ, Ha;r:y
в~тисп; пухнуть, на;r:упаться. 

ТIlШіdus, а, ню, спухлшl; всп,)'х
ший. 

ТППЮГ'7О'гіS, т., опух; опухоль. 
Т. }Jen Igl1US, доброянісний опух; 

дuброкачеСТІЗсннап опухоль. 
'Г. ІШ1ІІgпus, з:юяніСНIlЙ опух; зло

начествеНllап опухоль. 

ТІlПшltl1S, lIS, т., шум; щу\t. 
Т. sсгmО'піs, ХІЗороGлнва поспішність 

мови; болсзненная ПОСПСШІЮСТЬ 
Rечи. 

ТlшІса, ае, f., оболонн:а; оболочна. 
Т. a!lycntitia, ніжна оБОЛОlша з пух

ної сполучної тнанини; нежная 
оболочна ИЗ РЬІХЛОЙ сосдшштель
ной Тl-iани. 

Т. аlы1іпса,' білнова оБОЛОНІ-\а; бс."1-
новая оболочна. 

rr. сопіипсЙуа, сполучна оболонка 
очного яблука; соедшштельная 
аболо'ша глазногО яблока. 

Т. dartos, оболонка з гладкої м'я
:ювоі ткаНІ1НІІ; оболочна ИЗ глад
ной !\fыIечнойй ткани. 

Т. іїЬгО'sа осиІі, фіброзна оболонна 
очного яблуна; фиброзная обо
.10чка глазного яБЛОІ{а. 

Т. іпt1ша vаsО'гпm s. elastIca jnter
па, Dнутрішня оБОЛОНІ\а судин; 
внутренняя оболочка сосудов. 

27-214. 
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Т. шс(liа уаSО'l'ШП S. ШlІsсtIІосlаsttса, 
с~реднп оболош"а СУ;ЩІІ; среднпя 
ОООЛО1mа сосудов. 

Т. шнсО'sа, СЛllЗ0ва ОБОс'lОНЕа; СЛll-
311стая 060ло'mа. 

Т. I1Іпsсtllіігіs, ~1 'язова оБО,ТІОНl\а; МЬІ
шечная оБО.'ІОЧІ"а. 

Т .. БСІ'ОБП, серозна, спроваТІ,опа обо
л?ш,а; серознап, сьшороточнап 
ооолочна. 

rr. Ь Ь Sl~ Шllсоsа, SП"," scrosn, пі;т.СШIЗ0ва, 
Пlі1,сеРОЗllа ооо,чонна; ПОДСЛJlЗН
стая, _1І0дссрозвая оболочна. 

Т. yagїI1<l.lis, вагінальна обо.'lОІlІ\а; 
папшальнап оБОЛОЧl-\а. 

Т. уаsспlО'sа оспli, суд/шна оболон
(;а ОЧНОГО ябп.Уна; сосудистая 
оБОЛОЧІ,а глаЗIlОГО яблона. 

Т. \':1S 0'1'11111 , С'по.пУЧІIОТІ,аНПlша обо
лош,а суюш; соеДIlIllIтеЛЬІІОТI,ан
lІап обо.пОЧІ,а сосvдов. 

Тнрсlо (НС ni;:r::\I.), Т}'п e.'lO , паЛІІЧІ,а 
для ГЮЗ1llнреllІІЯ ~IaТl;OBOГO ЗЇ133; 
тупел~, па.l0чна для расширеНIfЯ 
1\taточного 3СІЗа. 

'rШ'Ь~tнs, а, ПШ, потурбованшl; по-
1'Р~ВОІкеІІНЬІЙ:. 

ТtlгЬjdпs, а, шп, нала;\IУТНI1Й, пох-
r M~·P..!I~I(I; МУТНЬІІЇ, llаОIУРНьrЙ. 
fПГЬШll.ІIS, е, 1) заШlIlутшl, закру-

чений, 2) що стосується дО НІІЖ
НиОЇ частшш HOCOUOЇ раНОВІІНІІ; 
1) завнтой, sакрученвшї, 2) ка
саЮщш1ея ВІІжней чаСТІІ носовой 
рановинЬІ. 

ТнгЬо, а ге, турБУІЗати, ПDтл:буваТI1; 
тре~Оjf\ИТЬ, потреВОЖІІТЬ. 

ТtlГЬШ(ltнs, а, шn, занрученпй, зави
h-їтпІ'і; занручеННЬІЙ, заВIlТОЙ. 

ТЩ'С j cus, а, шn, туреЦЬІШЙ; турец
КИЙ. 

Tur;ens, ntis, спухли!; вспухшиЙ. 
Tнrgescentin, ас, [., ту:"гесценція, 

П рппухлість, нап р.) i-hення; ТУР
гссцеНЦІІЯ, п РППУХЛОСТЬ, напря

жение. 

ТПГ,gог, oris, т., тургор, напруження; 
тургор, ІІапряжение. 

ТПГUПdа, ае, [., турунда, дренаж 
із снрученоі марлі; турунда, дре· 
наж из свернутоі1: марли. 

TussictIla, ае, f., певелИІШЙ кашель; 
небольшой нашель. 



Tussictllatio 

Tussictlin Нn, onis, f., ПОІ,аШJJюuан
НЯ, ПОI~ашm1ВаНIlе. 

Tussip~rll ZU/lll, ділшша, з ЯІ\ОЇ реф
Лfl,ТОРIlО IЗJІ!Ill1;ас нашеJlЬ; 06-
ЛJСТL" с Еота рой рефлекторно 
НО311111,<1ет Ііа шсль. 

Тпs~іs, is,_ f., Еашсль; І,ашель. 
Т. СUIlПllsі уа, l-\ОIlІ3УЛLСІІВШIII, судо

rОіЮ-ІІІ 1'1 І,а шел ь; І~ОНПУ ЛЬСI1ВIlьm, 
СУДОРОН\lJhIIЇ ІШШСЛЬ. 

Tt1tt1S. 3, 1І1ll, 8<J.ХІІЩЄНІІЙ, беопеч
НИІІ; З<lЩl1щеННЬtfi, находящнйся 
в безопасности. 

Туl0lllа, atis, п. s. Tylus, і, т., 
!\1О80ЛЯ; мозоль. 

Tylosis, is, f., 1) утворення мозолі, 
:!) п Рlшухлість і гіпертрофіll краю 
ПО[1ЇН; 1) образопаНIlе 1\1ОЗОЛII, 

2) 11 РIШУХЛОСТЬ И гипертрофШІ 
НJ13.Я веl". 

Тут"апіа, ас, С. s. ТУШР:lПіsшus, і, 
Ш., метеОР1l31\1, здуття; метеоризм, 

в;щутис. 

Туmр:.tПJснs, а, uш, що стосується 
6араС,анної перетшши; Еасающнй
ся Qa габа!:lНОЙ пеІ=СПОННИ. 

Тутраllі lis, ti dis, f., запалення ба
рабанної перетинни; поспаленнс 
бараGанноІЇ перепонни. 

Tympunomastoideus, а, шп, барабан-
НUСОСНОВI1Дншl; барабаннососце-
видны�ї •. 

Туmр1пuш, і, п. (cavum), барабан
ни IlОрОilшина; барабанная по
ЛОСТh. 

Турlшсruіа, ас, С., ПРИСУТ:ІЇСТЬ ТИ
фО3НІІХ паЛIIЧОI~ у КРОПІ; ПРІІСУТ
СТАІІЄ тифозны�x Ilало'/ен В КрОВІІ. 

TYP~llectasi:l, ас, [., РОЗШllрення слі
IJОЇ ЮІШІШ; раСШЩJеНlIе слепой 
НIfШIШ. 

'ryphlltis, t1dis, (., тнфліт, запален
ня СJIЇIlОЇ ЮIШIП1; тифЛlIТ, воспа
ленне слепоl1 ЮІШІШ. 

Турlll()П, ї, П., сліl1а lШШІШ; слепая 
КlI1lIKa. 

TYl'lIi.:p~xia, ас, f., ПРIІШllпання ру
ХЛlIUОЇ сліпої ІШШІ>!! до чере13-
ної стїIІІШ: 11 РІІШlшаНllе ПОДВШІ,
НОІЇ слепоіі ЮІШІШ l~ GРlOШIІОIЇ 
стенке. 

Typllt.::p:osis, is, (., опущення сліпої 
lШШlШ; ОI1.УЩСНllе СЛШ10Й lШШЮI. 
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TypIll()s (гр.), сліпшl; слепоЙ. 
Typlllosis, is, f., сліпота; С.'1епота. 
ТУР!ll(]~раsшtlS, і, Ш., спаЗ1\ta с.lJіпої 

ЮІШІ,!І; СШ13~1 слеПОlї I\IIШЮl. 
Турlllutошіа, ас, і., rоз/їз сліпої 

І';ІІШІ,ІІ; газрез слеПОJЇ' lШШІ'!l. 
ТурlJl0tгаllSПl'sоstошіа, ас, f., ТllфЛїJ

тра Ilсвсr;ЗОСТОJ\IЇЛ, СПОЛ,)'ЧЄllНЛ r.IЇil\ 
сліпсІО та· попереЧIlОlO ЮІШI~а:llIl; 

ТIlФлотr:ансве РЗОСТО1\IlIН, соустье 
1I1Em;ry слспой ІІ поперечноі1 l\l1Ш

~aMIl. 

Typl10ideus, а, llШ, тпфОЇдНШЇ, схо-
тlllї з ТlIфОМ; тl1фоІІдныl1,' по-
хетll і1 на тиф. 

Турllоіduш, і, п., тифоїд; ТllфОIІД. 
TypllOStlS, _ а, tlш, тифозний; тифоа

нь!І1:. 

TypllU.s, і, ш., тиф; ТІІф. 
Т. аЬduшіпА1іs, чеІ=еВНI1Й ТІІф; брюш

ной .тиф. 
Т. aboгti YUS, абортивний, нетриваЛIlЙ 

тиф; аБОРПШНЬІЙ, непродолжитель
НЬІЙ тиф. 

Т. billiosus, ЖОВЧЮІЙ тифоїд; желч
нь: і! Тl1фОИД. 

Т. exantllcmu (,~ cus, БИСИПЮІЙ тиф; 
СЬІПНQЙ тиф. 

Т. icteroides, жовта гаряql)а; жел
тая лихоrадна. 

Т. ПШШlsсllUгісus, манчжу:r:СЬЮІЙ тиф; 
манчжуг.;СН1Il1 тиф. 

Т. recurrcns, поворотний тиф; воз
~rатнь.Й тиф. 

Турі ('us, а, uш, ТІІПОБш1, харантер
I1ИЙ; ПІПl1чеСІШЙ, харl.нтерны� •. 

TYl'tls, і, т., ПІП, образ, Зfазон; 
тип, oO[.-аз, оGr;азец. 

Т. шогЬі, порядо~ пт_оявїв хворобп; 
ПОРАДО!> l1І=ояплеНИ(1 болеЗНl1. 

Тугошз, ~tis, П., СIlРОВIlДНИЙ опух 
Лl1мФаТlIЧНIІХ залоз; СЬЧ::ОВlІдная 
оп.Ухоль ЛlІ!\lфатичеСНIJХ желез. 

Tyros. і, т. (гр.) СIlР; СЬІР, творог. 
Tyrusi 11., 1'11 рОі::!ШI ; ТІІ РОЗlIН. 
Tyrusiniisa, ае, f., 'll1ГI.JЗlшаза; ТІІРО-

3l1наза. 

Tyrosis, is, f., СЮlllаllIlН, зсіланнн, 
СllfJОПIІДl!е (l,aat::c3He) l1eper-ОДihен
ІІН орган iu або Тl,анин; СТlЮf.;аЖIІ
паНІІ(', сuертьшаНIlС, сы�овllдноеe 

(І.;uзеоз!!ое) l1СРСРОilЩЄНllе орга
НОЕ или тнан<::і1. 
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Tyrotoxtcon, і s. Tyrotoxlnum, І, п., 
птомаїни, що добуваються з ГНІІ
ЛОГО сиру (ВIIНЛ1шаЮТL отрусння
Тl1РОТОНСИЗМ); ПТОМ,)ПIIЬІ, доБЬІ-

Uher, ?'ris, п., вим'я; ВЬШЯ_ 

u 
Ubiq tlitarius, n., иm, убіквітарниfi, 

повсюдннй, той, хто снрізь є; 
уБИКВlIтаРНЬІЙ, вездесущий, всюду 
имеющийся. 

Uli}.l~ia, ае, і., біль ясен; боль десен. 
Оlсега tio, onis, {., вхривання ви раз

хами; из'Ьязвление. 

Ulceratus, 3, ПШ, вкритий виразнаМІІ, 
виразновий; ПОНРЬІТЬІЙ язвами, 
язвеННЬІЙ. 

(Jlcerosus, а, иm, ульцерозний, вхри-
тий виразхами; ульцерОЗНЬІЙ, 
И31>язвлеНІІЬІЙ. 

Ulcus, cris, п., виразха; язва. 

о. саllоsпm, змозоліла виразха; ОМО-
80лелая язва. 

П. - сагсіl10mn., рах на грунті вираз
хи; рак на почве язвw. 

О. согпеае, виразха рогівки; язва 
РОГОВИЦЬІ. 

о. cutaneum, шхірна виразха; хож
ная язва. 

о. dноdёпї, виразха дванадцятипалоj 
кишки; язва двенадцатиперстной 
хишки. 

о. durum, тверда (спфілітична) ви
разна, твердий шанхр; твердая 
(сифилитичесная) язва, твеРДЬІЙ 
шанкр. 

U. erethTcum~ запальна впразна; пос
палит(,льная язва. 

О. fungosum, грибовидна виразна; 
грибовидная язва. 

С. іпdпгJtпш, затверділий шанхр; 
8атяердеЛЬ1ft шанкр. 

О. шоllе, . м'який шанхр; МЯГІШІ1 
UІЗнНр. 

О. oeSopllagi, виразка стр,шоходу; 

язва пищевода. 
О. рсрЙ спш s. е digestione, ВИР~ЗІ,а 

через перетравлюпання СТІнон 
шлунна ШЛУННОDllМСОКОМ: лзва 

паеi\lыIe 

8ЬІВ<іЮТ 

сизм). 

ІІЗ 3[\П1ПВІ1ІСГО сь'[а (вЬІ
ОТ1J~ШЛСШlв - 'ШРОТОІ{-

Тугохіп, ТІІ}JOІ\СІШ; ТІІРОНСІІН. 

вследствие перева РИБаНllЯ степон 

ЖЄJIудха желуд()чны�M СОКОМ. 

О. герагаtогішп, ВlIf.!аЗІ-іа, що ОЧlJ
щаєтьсл; ОЧlІщающаяся язва. 

(1. rodens, роз'їдаюча ВІІразна; раз'Ь
едающая ЯЗІЗа. 

О. гоtuпdпs sill1plex Пlgі(йіlis, нруг
ла проста вагінзльна Вllразна: 
хруглая простая влагаЛІІщнал 

язва. 

(J. serpens s. sеГРlgшоsнm, поваУЧ(l 
ВlIраjша; ползучая язва. 

О. tгорlСtlШ, схі,1)Шll прищ; вастач
НЬІЙ п рЬІЩ. 

о. vcntriculi гоtппdнm, нругла ви
разха шлунна: нруг.тrая лзна же

лудка. 

ОІе, es, [., рубець; руСіец. 
Ulegyria, ае, [., розрощення пев рог

лії і СПОJlУЧНОЇ тнаНІІНИ в мозхо
вих аахрутнзх; раsrащеНІІе нев

РОГЛИ1І и ссеДlІІштеЛLноіі ТІ-ШВИ 
в МОЗГОВЬІХ ІІзвилинах. 

Ulerythema, atis, п., еrитема, що 
вагоюється рубце:\1 без нагни
вання; зрите~(а, зажипающал руб
цом без нагноения. . 

Uletomia, ае, і., рО3ІJЇЗ рубця; раз
_рез рубца. 

Ulitis, tidis, (., заIlалеНІІЯ ясен; 
воспаление десен. 

Оlпа, ае, с., JlїHTbOBa нїстна; лонте
вая ность. 

Ulnaris, е, JJЇІ,ТЬОПИІЇ; лонтеuоit. 
Оlосасе, es, С., [ШРI1lJ<l(ШН [3І1[Jазнами 

лсен; JIЗl..я;зплєнне дєсен. 

Сlоdегшltis, ti dis, С., рубllЬОІЗе за
палення шні!Jll; руGЦОІЗое 130СІ1але

НlІе НОіІШ. 

Ulodynia, ае, С., біль ІЗ яснах; боnь 
десен. 

Оlоп, Ї, П., ясна; десна. 
UIOl1ctls, і, т., злоннісНlltI опух ЯСС.Н~ 

3JlOI\a '1CCTHCliНJ я ОН)' Х()ЛЬ дсссц. 
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---------------------

Ulогг1шgіа, ае, f. s. Ulorrlloca, ае, f., 
НРОlзоте'1<l 3 ясен; І'рог.отечеНІІе 

ИЗ десеll. 

Ulоtошіа, ПС, f., днв. Ulctomia. 
UltіШ:l гаНо, ОСТ<.1.ннііі засіб; ПОС.'ІС~

нео средстІЗО. 

ultїШШll ШОI'ЇСIlS. праве передсердя, 
що перестаG і:mТIІСЯ OCTaHHi~I із 
усіх ІЗіД~Й,ТІів серия; праІЗое пред
сеР;J;пе, переСТ:J.Iощ~е бlІТЬСЯ пос
леДШІ:\1 ІІЗ ІЗсех отде.1JОіЗ сердца. 

ultlшtIш геfПJЇН!П, останнє сховшце; 
Ilослє;з:нее у6.:mшщ;). 

UltІШ\lS, 3" НЮ! осташ-!ЇJ1; послеДШІЇІ, 
lПtга1)!'асllYСРР~lаliа, ае, f., 'ультра-

брахіцеф(1~lія; у.%трабрахнцефа-
ЛІНІ, 

lТltгаdа!іС!lоссрlшliа, ас, f., )'оlьтра
доліхоцефCl.ЛЇЯ; УЛLтраДОЛllхоце
Ф:1.,:rнн. 

LТltrafilt.ratio, OIlїS, f., ультрафїльт-
рсщі н; У ЛІ>трафильтрацпя. " 

UltгаП!tІ'ііtll!ll, і, П., }'.:'1ьтрафільтрат: 
ультрафильтрат. 

ultгаfiltгнш, і, п", ультрафільтр; 
ультрафи.тJЬТР· 

Ultl'nseptYIIlI1J, і, п., ультрасептил; 
ультрас~птнл. 

UltI'avisib11is, с, Н8ІЗ!ЦII:\lШЇ, Dи,цІ!:lшJ1 
ЛIJШО за допо~fOГОЮ у."1ьтраі\1ЇНРОС
НОШІ; Н813IІДІI:lІЬ1ІЇ, шц1І:\Iы�й лишь 
С ПО:\fOЩЬЮ УЛLТР:.1;\ШКРОСІ.;опа. 

UшЬіliСіТlis, С, П.УПІЮlmїІ; ПУ:іЮЧНШVІ. 
UшЬilrсus, і, т., п)'пон; пупон. 
ОшЬо, onis, т., ВlIст,)'пна частина 

барабанної переТlIЮШ; І3ьцаю_щая
СЯ часть барuuанной пере110НКИ, 

UшЬга, ае, f., тінь; те ІІІ>. 
V. П. (снор. на рец. шю nnto), 

ВіЮШD.IiШІ BЇ,J;o:\le; унотребление 
извесгно. 

Оl1сіа, ас, f., Уllнія; УНЦlІЯ. 
l1llt:ifогшіs, е, га'шуuаТІlІЇ; НРЮЧКО

DlIдныуІ •. 

Оl1сіпагіа duod\:mdlis, дванадцяти
па.Т](l 31..ІОСТНОУСТІ\а, круглий 

ГЛIIСТ; ДОСНCl:ЩЯТІшерстнCl.Я ерост

ІЮУСТI{а, І{р,)'глая глиста. 

Unciniitus, а, L&Ш, крючнуватий,' 
Г<1'1нуватий; нрючн()I3:lтыJ •.. 

(;nctio, 01118, [" змазування; С;-'ШЗЬІ
вание. 

420 UIlipolifris 
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Ullctus, 3, иlll, на:\fаза11 шї, намаще-
НІІЙ; наLlІазанны�1.. 

ГІ1С1JS, і, т_, НРЮЧОI\, гачок; крючО1:. 
L"llda, ае, f., ХDІІ:Ш; BO.:JHa. _ 

Ппdііtus s. шнІОS\lS, S., Ul1dпliitus, П~ 
ПШ, ХВІІЛЛСТШЇ; ВОЛIIJІСТЬІЙ. 

ППдіl1а, nе, f" піпеТI-іа, J-ірапеЛЬНІІЦЯ; 
ПІІпетка, l-і'апеЛЬНІJЦа. 

Vпdпlаtiо, onis, і., УІІд,)'шщія, ХШІ
ЛЮDD.ШIR; УН;J;УЛЯІЩЯ, Rо:шеНІІе, 

ГпdіПппs, JJfi"s, ХІЗІІЛПСТПЙ; DОЛНН
СТЬІЙ. 

Гm;lIепtпш, і, п., мазь; мазь. 
П. IIytlral'gyri сіl1егспш, сіра ртутна 

мазь; серая ртутная мазь, 

и. Zinci, ЦJіНІ\ОІЗа мазь; циш\Овая 
мазь. 

[/Пg'нісulагіs, е, віГТLОDШї; ногтевоіІ, 
Ппguіs, is, т., ніготь, І-ііготь; НОГОТЬ. 

І,ОГОТЬ. 

(І. н ір)1nСІ'пtt CI1S, Гіппонратів ніготь: 
СllНlOваТШVІ, ПРО30рШЇ ніготь при 
т~'беРК'ульозі та іНШІІХ haxe�-ісілх: 
ГИППОІ,ратов НОГОТЬ: CHHCBaTbliI, 

прозрачньнї І10ГОТЬ при тубеГ1:У' 
лезе If ДРУГИХ �-іахеНСl!ЯХ. 

'V. іпсаГl1ііtпs, DрОСЛШЇ ніготь; врос
шпй ноготь. 

UIJicclluliil'is. е, ОДІІонлітпнниІ1; одне
илеТОЧНЬ1 ІЇ. 

ОпісОlог, oris, ОДIlО"І-іОЛЬОРОВШЇ; одне-
цнетны� •. 

[:'11!cQrnis, е, ОДНОРОГИЙ; ОДНОРОГИЙ, 
[:'niCHs, а, uш, ЄДИНИЙ; единствеННЬІЙ" 
Vl1iens, entis, з 'ЄДН)'ЮЧИЙ; соединя, 

ющий. " 
UnilateraIis, е, однобічний; ОДНО

СТОРОННИЙ. 

UniIobatus, 3, Ull1, одноча.сточновиЙ; 
однолопастныl •. 

Vnilocularis, е, однопорожнинний, 
однон&.мернпЙ; ОДНОПОЛОСТНОЙ, од
нонамеРНЬІЙ. 

UniocuIaris, е, однооний; OДHOГ.тJ3-
3ы�.. І 

Unipara, ае, f., жінна, що родила 
один раз; женщина, РОFНавшая, 
один раз. 

Unipenniitus, а, пш, одноперий (1'11 'яз); 
однопеРИС1'ьrй (муснул). 

Unipoliiris, е, уніполярний, 3 ОДНИМ 
полюсом~ униполярныtit С одним 
ПОJlЮСОМ. 
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ПI1ЇSОППS, а, ПШ, ОДНОЗВУЧНІІЙ, спіп-
3JЗJ~ЧНШЇ; одІІо3вучны�,' СО3ІЗУ'I-
НЬШ. 

(Jпitагіuш, ї, п. (mопstгum), ВІ!
РО;l;JIlшість В однісї осоБІІНІІ ;УРОД
ство у одной особи. 

Cllitarїus, а, UШ, .)'нітаРШІіі; 'уНlІтар-
J-ІЬІЙ. • 

Ullitas, atis, f., 1) єдність, 2) оди
НІЩЯ; 1) еДИIIСТВО, 2) сдиница. 

Р. mпltірІе:х, єдність у l\ШОЖIІНШІХ 
Rластивостлх органіЮIУ; еДШ-І
СТВО во множеСТВ(ШНЬІХ свойствах 

организма. 

Uпіусгsаlis, е, універсальнИJI, пов
сюдншї; ушшерса.ТJЬНЬІЙ, повсе
!\rеСТНЬІЙ. 

LOI1ЇyersItas, ~tis, f., 1) ІЗсеС13іт, 2) упі
перситет; 1) вселенная, 2) УlIlI
uерситет. 

t ~ПОСlIlагіs, с, ДІШ. UllіоспІагіs. 
l~1l0сulпs, ї, 111" ПОВ'НЗЕШ для одного 

она; повязна для O,J;HOrO глаза. 

UIlUS, а, tIш, ОДІІН; ОДIIН. 
Сга, ае, f., хвіст; хваст. 
Uгасlшs, і, m., сечова протона зарод

ка; мочеJЗОІ~І проток sаРОДЬІша. 

t_~racratia, ае, f., нетримання сечі; 
недержание мочи. 

Сгасmіа, ас, f., уремія, ОТРУСННЛ 
І\рові, ПОВ ;язане 3 розладом сечо
творення та сечовиділення; уре
мия, отравление НрОВИ, связан

ное с разлаДО2\1 мочеобразоваНІІЛ 
11 мочеВЬІДеления. 

(;гаеШІСlIS, а, UШ, ypel\-tїчний, зв 'я
занип 3 уремісю; УРСМlІчеСІШЙ, 
связаННЬІЙ суремией. 

Cragoga, огuш, п. рІ. (remcdia), 
сечогінні засоби; !\ЮЧСГОІШЬІС 

средства. 

Cr::lIlalysis, is, f., дослі;J;іЕеІШЯ сечі; 
ІІсследоваНІІе МОЧІІ. 

сгапе, es, f., ПОСУДІІна ДШІ сечі; 
сосуд ДЛЯ мочи. 

Сгапіsшнs, і, т., паТО.ТJогі'IНIIlї ста
теВllй ПОТЯГ чоловіка до ЧО.'Іовіна; 
паТО.ТJОГllчеСlюе ПОЛОIJое П.ТJе'lеllпе 

МУЖЧJІНЬІ к -МУ;l\'fине. 

Crau~uplasttca, ас, f., заНРIlТТЛ роз
щеШІСНШI твердого піднебіннл; 
заНРЬІТПС расщсплсНlШ тпердого 

неба. 

CгaIlO(TapMa~ al', f., опер3.ТlІІ3IIС :зши
паннл тріЩIІІШ в тпеРДО.\1У підне
бінні, піДlIОПЛСННЛ IU[()rO СІ;лепін

нл; опсрn:гввное СlшшаІШС тре

ЩІШЬІ в ТПСРДО:\1 нсбс, восстаноп
лснне сго свода. 

U('Ю\ОSС]11sіs, is~ f., розщCllЛСШIН 
піднебіння, ВОJЗ'I3. паща; Р<1сщеп
ленне неба, волчья пасть. 

Crans, Iltis, пеНУЧІІіІ, llаЛЮЧIlїl; іНГУ
чий. 

CrJta, о\'пш, П. }1., YI~aTII, солі сечо
JЗої 1,І1СЛОТІJ; ураТЬІ, COnlI !\IО'IСПО)Ї 
ІШСЛОТЬІ. 

l'l'atllistcc!lia, ае, f., З::lТРЮlaJІНЯ 
сечопої I-\IlСЛОТIІ ІЗ ТЕаНlІнах тіла; 
задеРію,а :\lОчсво!і ЕI!СЛОТЬІ ІЗ Тl-;а
нях тела. 

СI'аtпгіа, ае, f_, lШ~1.іЛС!llШ уратіп 
у сс'!і; lШ)l;l'.!ІСШIЄ уратов в моче. 

('('еа, ае, f., сеЧOJ:ШlIа; мочеПНП<l. 
Urea.sa, а<', f., уреаза; уреаза. 
Crccc]lysis, is, f., JЗllхід сечі Пl;1, 

ШІ;іру; ПЬІХОі[,ДСIІІІС :\10'111 ПОі( 

НОЖУ. 

U('esis, is, f_, СС'IОl3IІПУСІШІШЯ; мочс
IJспускаІШ8. 

С('ёtсг, ёгіs, т., СЄ'lОІЗід; МО'lеТОЧІШЕ. 
L'reterlcus, а, llШ, І1алеаШИЇI до сечо

воду; ОТНQСJlЩІІІІСЛ І, l\lОчеточшlКУ . 
('reteritis, tl dis, f., запалення сечо

водv; ІЗОСП(}.:JСНIJе l\lОчеточшша. 

Uгеtегоесtошіа, ае, f., уретероен
томіл, ВІІда.:Jеннп сечоводу; уре
теРО3НТОМІІЯ, І1СССЧСНІІе мочеТQЧ

нина. 

Пгеtегоепtегоstошіа, ае, С., урете-
роентеРОСТО~lія; У рстеРОЗllтеро-
стомия. 

CrcterolitlIiusis, is, f., уретеролітіаз, 
намені сечоводу; уретеРОЛllТlIаз, 
намни мочеТОЧНИЕа. 

Crete('plrosis, is, f_, розтлгнення 
сечоводу сечею п 1JII мехаві чній 
псреиІІ-\оді; растл;r,еIlне l\Iочеточ
НІша МОЧОЙ п рll l\lехаШlчеСІ-\QМ 
преІІЯТСТDlIИ. 

GгеtlШllUШ, і, П., уретан; урстан. 
Cretllra, ае, f., уретра, СС'ЮDlШ)"СК

IIШЇ l\аllал, СQчіВlІІІІ\; 'урстра, 1\10'1('
ІІСl1УСЕа теnЬНЬІI1 І,arшл. 

'CretJlralgia, ае, і., Н('JЗра.:ІгіIJ111111 біЛІ> 
у сеЧОВIIПУСІ,НО:\IУ l;аналі; нев-



Urcth6ЇIis 

РnЛГІ1чеСН<lЯ боль в 1\ІочеНСПУСН<l
тельном панале. 

UrctlIrii lis, . с, уретральний, сечіl3-
ШІКОl3иfl; уретраЛЬНЬІЙ, относя
щшїся н мочеl1спускатеЛЬНОl\IУ 
наналу. 

Uгсtllгіsшпs, і, т., судорога, спазми 
се'lОШШ'уСННОГО 1,<lналу; судорога, 

спаЗ1\ІЬІ мочеІІспуснательного на

нала. 

UretllfitIr.llS, а, иll1, що стосується 
запалення ~ сечовипуснного на

налу; имеющий отношение н ВОС
паленшо I\lОчеиспуснательпого ка

нала. 

игеО1гl tis, ti dis, і., уретрит, 3J.П<l
леннп се'lінншш;уреТРllТ, DОСпа
ление мочеиспусиательного нана

ла. 

и. ыIпоггl1о1са,' лерелой, гонорея, 
трипер; перелоіі, гонорея, трИппер. 

UгсtllгоЬпlЬіігіs, с, уrетробульбар
НІІІЇ; урстробульбарныl •. 

Uгсtllгосёlе, es, f., I\lішноподібне 
випинання СС'lОВІІПУСI\НОГО нана

лу; 1\IеШІЮВIJ;1;ІІОе ВЬІП ЯЧИВ<lние 

мочеИСП.УСН<lтеЛЬІІОГО І·;анала. 

Uгеtllгоссtошіа, ае, і., уретроенто
l\Іія, BIIf-і:зупаНIІЯ частин сечів
НІша; уреТР03I\ТОМІІЯ, DЬІрезьша

НІІе частей 1\1O'Iel1CIlycHaTeJIbHOfO 
нанала: 

Uretllroeystltis, t1dis, С., уретро-
цистит, заllаnєння міхура і се

чівника; уr;ЄТРОЦІІСТИТ, Dоспале
впе мочевого ПУЗЬІ ря И 1\lОче
ІІспускатсльного нанала. 

Uгсі11гоIШСI110ггllаgіа, а(>, і., нрово
теча 3 ССЧОІЗІШУСІШОГО наналу; 

НРОDотечение ІІЗ іІ10чєиспуснатєль
ного наН<1.Т1а. 

UrC!llrofllust1ca, ас, і., J'реТfJоплаСТl1-
на; у рет рон лаСТll 1><1. 

Uгеtllгсруеlоstошіа, ае, С., уретро
піСЛUСТОl\lіп; у ретропиеnосто~IИЯ. 

Uгсtlll'опlшg'їа, ае, f., уретрорагіл, 
ЕроrзотечCl. 3 СЄ'lіПНlШ<l; уретрора
ПІЯ, l,рОI3UТСЧСllllС 113 I\lОчеисп)'с

нателыJгоo h<lнала. 

UI'ctllrorl'II:1l'iIia, ас, С., урстрорафіп, 
8ШIШ:1liIlН, ШОU сuчіuшша; урстро
l,афll}J, СШІІПD.ШІС, шов I\lO'ICHCll'yC-
1,<..\телыlгоo J>знала. 
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ОгсtllгоггЬое:1, ае, [., уретрорея, 
теча, З сеЧlВНlIка; уретрорея, тєчь 

ИЗ МО'lЄИСПУСІ,ательного канала. 

UrcthroscOflїa, ае, і., дослідження 
сечїsнина уретроскопом; исследо:' 
панне мочеиспуснательного ка

нала уретроснопом. 

Vгсthгоsсорішп, і, і., уретроскоп, 
прилад для оглпду уретри; урет

росноп, прибор для осмотра урет
РЬІ. 

Urethrostenosis, is, і., уретростеноз, 
8в;уження сечівниН'а; уретросте
ноз, с,)їиение !\10чеиспуска тель

ного нанала. 

Urctlll'otomia, ае, {" уретротомія, 
гозрїз ССЧЇвшша; у ретротомия, 
~ассечение мочеиспуснательного 

канала. 

СгсtllгоvаgіпаІіs, е, уретровагіналь
НИЙ; уретровагинальнь:ЇІ. . 

l'rcthrovcsicJlis, е, урет[.овеЗlІкаль
ний, сечоводоміху fJО13ИЙ; .У fJeTfJo
в~зиналыIьJrl,' уретропузы�ньІй •. 

ОгеИ ~a, ОГШll, п. [;1. {ft.ffiLdia}, 
сеЧОГЇІ!ні засоби; мочегоюlыe 
средства. 

Uгісасіdаешіа, ае, і., ПРl~,СУТНЇСТЬ 
сєчової НИСЛОТИ В нрові; присут
СТЮІе мочевоІ1 ЮІСЛОТЬІ в щю
ви. 

UгісаеШІСНS, а, UШ, урпнемічниfI; 
УРIШЄI\ШЧНЬІЙ. 

Uricolysis, is, {., розщеплення сеча
вої ЮІСЛОТИ специфічними УРИl\О
ліТlIЧНШIИ ферментами; f.асщеп
ление 1\ІОчевой l-шслоты1 спеЦИфll
ЧЄСЮІl\1И УРЩ{ОЛИТllческшш фер
ментами. 

UrI CHS, а, UШ, сеЧОНИСЛ1IЙ; моче
НІ1СЛЬ:Й. 

t'rillrosis, is, {., виділення багатого 
на сеЧОВIІНУ поту ПJ.>И ype~liї; 
DЬJДєлсние БОl ато ГО ~lOчеl:llШLІО 
_пота п РІ уr:еМlIИ. 

Сгіпа, ае, і., сеча; МО'lа. 
и. ~past1 са, надмірш l\ільність блі

дu'і сечі Н1I3ЬІ":ОЇ ІШТОМОЇ ваги 
піС.1Я судорог; с6'ИЛLН<lЯ б.ТJЄД
ная r.ІОча ІІI1ЗI,ОГО удсльного HtCa 
после судорог. 

Огіllаlе, is, п., СС'ІО!1риі11Іа'і; моче
приеМНlIК. 



Uгіпаm гeddcгe 

Ur!nam гeddcre, МОЧIlТIІСЯ: мочиться. 
Ur~narius, а, um, сеЧОВIІЙ; мочевоЙ. 
Uflllatio, onis, f., виділення сечі; 

вьrделеНl1е мочи. 
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СгіпНег, а, пm, що відводить сечу; 
отводящий мочу. 

l'гіпоsпs, а, нт, уринозний, сеЧОВІІЙ; 
УРИНОЗНЬІЙ, мочевоЙ. 

Ul'ob.ilinllria, ае, С., виділеННI1 уробі
ІОну сечеr~~ ВЬІДелеНl1е уробилина 
мочоЙ. 

Urocele, es, С., сечопз іНфільтр<щія 
мошонни через снупчеННfl в ній 

затічної сечі; мочепая инфильтра
ЦИЯ мошонки вследствие снопле

НИI1 lJ неп_затенающей мочи. 
Urocystitis, tidis, С., уроцнстит, за

палення сечового міхура; уро
цистит, ВОСfi::J.леНІІе мочевого пу-

3ыIя •. 
Urodoc]lium, і, П., посуд, Bi�-шванпп 

прп мимовільному сечовипус
ианні; сосуд, употребляемыl1 при 
неп РОИЗВОЛЬНОI\f l\lОчеlIспускании. 

Urodynia, ае, f., біль при сеЧОВIІПУС
ианні; боль при МО'Іеиспускаюш. 

Urogcnes, is, урогенний, сечотпорний; 
урогенныl N, мочеобrазоватеЛЬНЬІЙ. 

UгоgепН<Ніs, е, урогенітальний, с.'чо
статевий; урогениталыlІй,' моче
половой. 

Urolagnia, ае, і., статеве зuудження 
при спостереженні акту сечови
пуснаннп суб'єнтом інш}Ї статі; 
половое возбуждеНJIе n ри наблю
дении анта мочеJIспуснания субь
еитом другого пола. 

OI'olitlliiiSis, is, С., утворення сечових 
иаменів; образование мочевwх 
иамнеЙ. 

егоІ] tlшs, і, т., сечовий КЮ1Їнь; 
мочевоЙ намснь. 

Crologia, ае, f., урологія, вчення 
IIf.IO хвороби сечових шляхів; 
УРОЛОГІІЯ, учсние о болезнях мо
чевы�x путей. 

UroJ1lclus, і, т., впродок 3 нога:\ш, 
що :ЗРОСЛIIСЯ; урод со сросшш.ШСЯ 

ногами. 

Uготr1ГШn, і, П., прилад длп пизна
чсннп ПІIТОl\IОЇ паПІ ссчі; прибор 
дЛЯ ОI]РСДСJIСІШЯ удельного lЗеса 

мочи. 

Utcгlnu8 

Uгonepl1fosis, is, і., мішечнувата 
НІІрка 3 сечею; мешотчатая ПОЧl\а 
С мочоtt. 

Uгорllё rus, n, ШЛ, щО !IlіСТІІТЬ сечу; 
содерж::іщий МОЧУ. 

Uгорпіёsіs, is, С., уропоез, утворення 
сеч і; У І=ОПОЗЗ, об РЗЗОВUНlIе МОЧИ. 

Uropo(i)et":fcus, а, ІОН, сеЧОТВОРНllЙ; 
мочеобразовательны1 •. 

UгорsатшtIS, і, т., сечовий пісок; 
l\Iочевой песок. 

Uropyonepllrosis, is, (., уропіонефроз, 
~озтягнення НИРКО130Ї ?ШСЮJ гній
ною се'Іею; УРОПlІонефроз, растя
H~eHlIe почечной лохаННlI ГlІОйной 
мочоЙ. 

Uгorrlloca, ае, С., МІІмовільне- виді
лення сечі; неПРОlIзвольное ВЬІДО
ленне мочи. 

Uгoscopia, ас, С., уроскопія, дослі
джсння сечі; уросношІЯ, исследо
вание мочи. 

Urosrpsis, is, (., сепсис внаслідок 
З(1 раження через сечові ШJІЯХИ; 
сеllСIIС вследствие аа ражения 

чср~з мочевыIe пути. 

Uгоtг,'ріпшл, ї, п., уротропін; уро-
TPOI1lIН. 

UfSllS, і, ІІі., веД:\1ідь; медведь. 
Urtfca, ае, f., нропива; крашша. 
UгtіСЮ'іа, ае, (., нропив'юшй rmсип, 

кропив'янка; нрuпltвная СЬІПЬ, 
краПlІвница. 

Urticatїo, onis, С., лікування жаль
нею НРОПllВОЮ; лечеНІ1е жгучеit 
нрапивоtt. 

О8, ut6s, п. (гр.), вухо; ухо. 
UsiUЇtus, а, UШ, [;fЮШ3І-ШЙ; .)'нотре

БІІтf'льныlt.. 
Ustilзgіllсае, ?гuш, і. рl., зона, 

сажка; ГОЛОIJНЯ. 

Usti(), onis. f., паліннп, обпалю
вання; іюкенпе, 06жltгание. 

Ustus, а, UШ, палеНI1Й; жжень.й. 
Usura, 3~, fo, са;:І,1ІО, 31НІЮlення 

ТН:1І1ИНlJ; ССЗДl1на, ІІСЧt:1ЗНОIJениє 

ткани. 

USllS, tlS, то, mюшаНІІfl, ІЮРПСТУ-
в~ння. <3l31lча11; употре:6.1ение, 
ПОЛLЗО[JаНІI~, 06Ll'шtt. 

Ut (Cl По), щоб; чтс.б;,r. 
Uterillus, а, Шl1, l\1:.lТІЮІШI1; ~Іаточ

ны1і.. 



Vtcrogestatio 

Utcrngcst:ttio, onis, {., :\lаТІ,ова вагіт
ність; маточная бере!\ІеНІІОСТЬ. 

Ctcroscopi:t, ас, f., ,)"теРОСІ>опія, до
слі;:J:rЕенпя ~lаП\ІІ ;:J:зеРІ-\аnО"'I; уте
РОСІ>ОПІJЯ, ІІсслС>дование illаТI,11 

зернаЛОl\l. 

Ct[orus, і, т., JlI[\T�-\а; матна. 
[Т. агсuМпs, дугувата JllaTlia; дуго

образная ?l�aT�-іа. 

С. bicornis, дворога :\�aT�-\а; двурогая 
матка. 

и. J)ilocllliiris s. scptus дHplex~ дво
гніздпа матна із розділнючою 
переГОРОДІ-іОЮ; двугнездная Jl�aT�-\а 

с разделлющсІЇ перегородной. 

со didelplltJs, подвНіна JlІатиа; ДВОІЇ
ная maT�-\а. 

С. fосt~Піs, з[\ РОДІ-\ова ~ШТI\а; за ро
ДЬJшевая маТІШ. 

[1. іпсudifогшіs, 1ІІатна 3 веРХlIею 
часТІШОЮ у фОР:\lі ІіОRD.дла; М[l'ша 
с верхнеІЇ чаСТI,1Q в ІЗlIде hal-іоваЛL

ни. 

[. іпf:tl1tlнs, неНОР;IІ<:l.тп,но JlІалз 
l\Iап,а; неНОР:\І3ЛЬНО малаll матна. 

со pseudodidelpllUs, неспраШЮ-ІЬО 
І10двНі:на l\laTl-\а; .ТJОіююдвоіінал 
маП-іа. 

С. SI'I)tus, розді.ТJеи.1 переГОРОДI\ОЮ 
матиа; разделенная перегородиоІЇ 

матка. 

и. unicornis, однорога "ІаТІ,а; ОДНО
рогая матиа. 

О. virgo, матна жіюш, що мала 
статеві зносини, але не родила; 
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v 
V. 3. (СЕОР. на рец. УНгиlll nlЬuш), 

біда ПJlЯшка; белая СІ-\ЛЯНІ-\а. 
V. N. (снор. на рец. vitгпm піgгпm), 

темна ПЛЯШJШ; те1llная Сl\ЛЯIІІ,а. 

У. v. (СКОР' на рец. Уіtгпш virlde;, 
зеЛtна ПJJЯШІ,а; зеленая снлянна. 

У зссі1:! tio, onis, хитання; шатаНІІе. 
УnССlпа, ас, f., ваННІ1на, норов'я'13 

віспа, вісн 'Яllа ліJllфа або детрит; 
nD.I,ЦIIIJa, l-iоrопья осла, оспенная 

дш:фа ІІЛИ деТРIІТ. 
Yaccin'llis, с, ваJЩIШНIІЙ; паl-iцшIныl •. 

VaccinopJlObia 

;\,аП-іа iRСНЩИНЬІ, lI~Jевшей поло
пы1e сношеНIІЯ, но не роп\авшеі1. 

CtIlis, е, І{ОРIIСНШЇ, лрндатншї; ло
JJеЗНЬJIЇ, прнгодны�і:.. 

Ctilisatio, onis, f.,УТllлізація, 011-

ІюристаllНЯ; УТJIЛІІзаЦIIЯ, ИСЛОЛL

зопанпе. 

Utriclllus, і, ш., міШсчон; мешочєн. 
и. prostatj спs, ма.ТІа заглибина 110-

сереДl1ні сі"l' яного горбl-iа; JlІалое 
vглублеЮJе на среДІІне семен

ного БУГОРl-iа. 
UtгіСllПїгіs, С, JllіШСЧl\}оаТІІfi; мешот

чатыl •. 
(]уа, ае, f., ВИН оград; виноград. 
и. пгsі, ПЄДl\Iеil\llЙ виноград; медве

i--І-іl1lЇ шшоград. 

Оуеа, ае, (. (тетЬгііпа), середня 
СУДlшна оболонна ОЕа ~ средняя 
СОСУДІІстая оболочна глщщ. 

UПltіs, t1dis, f., зала.1ЄllНЯ СУДІІННОЇ 
060.ТIОНЮI Ol-ia; uослалеВIIЄ сосу

дистой оБОЛОЧl-i1І глаза. 
Uvula, ае, f., ЯЗІІЧОН; ЯЗЬІЧОІ,. 
Р. уегшіs ceгcb~l!i, ЯЗI1ЧОІ-і чеfJВ'ЯШ~ 

в мозочку; ЯЗЬІЧОl-i червя n 1\10З

жеЧІ-\е. 

Г. ycslcne, яішчон міхура; ЯЗЬІЧОН 
п,}:зьrря. 

CyulHis, is, т., запалення ЯЗИЧl-iа; 
послаление ЯЗЬІчна. 

(' уulоtошіа, ае, f., ВIlдалення ЯЗИЧІ-іа 
(при гіпертрофії); удалеНІ1єязьrч
.на (лри гипертрофии). 

Схог, oris, f., ДРУі--І-іина, жінка; шена. 
супр;уга. 

Yaccillatiu, опіs, f., наІЩlшація, ЩClI
лення віспи; панцинация, при
вввна ОСПЬt. 

УассіПdtог, oris, ш., панцинатор, ще
лШ; ваlЩlІнатор, ОСЛОПРlIВlшатель. 

Vассіпаtпs, а, uш, прищеплений; 
ПРІШИТЬІЙ. 

Yaccinodiagnostlca, ае, f., панцино
діаГНОСТІІна ; ba�-іЦlllюдиаГНОСТlІка. 

YaccinupllObia, ае, f., ваКЦlIнофобія, 
паIЩІШОООЯЗJlЬ; n<ШЦlІнофобllЯ, 
IJD.I-\l{lшобоязнь. 
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Yaccinopropl1ylaxis, is, f., Dа!-ЩІШО
профілан1жн.а; Ва!-ЩШІОП рофlJлаІ{
тина. 

Уассіпоsурll1НS, is, f., сифіліс, при
щеплеНІІі1 забрудненою DаІЩИНОЮ; 
СИфIlЛІІС, ІіршштыI1 загрязнеШІОІ1 
ВаІЩИНОЙ. 

,-ассі110Оlега ріа, ас, f., ваНЦШІОте
рапія; ванцинотерапия. 

\"аССіl1пlае, Jгuш, f. рІ., ПУСТУЛІШ 
поза місцем щеплення; ПУСТУЛНII 
вне места ПРІІВІІЮШ. 

Уасиоlа, ас, f., вануоля, пухпреЦl, 
У l\літпні, наповненпй світлою 
рідиною; ваr-;уоля, пузыIенH в 
нлетне, lІаполнеlшы�І светлоlI жид
ностью. 

Уасппm, і, п., ваНУУ;,>I, пустий про
стір, пустота; вю,уум, пустое 
пространство, пустота. 

Yacuus, л, шn, ПУСТlIЇІ, пороашіll; 
ПУСТОЙ, пороїlПШЙ. 

\'аgіПіs, с, nагальний, що стосустьсн 
блунаючого нерва; вагаЛЬНЬІ!J, 
ОТllосящиіlся 1\ блуlt\дающем'у 
н_ерву. 

Yagina, ае, f., вагіна, піхва; вапша, 
влагалище. 

У. fibrosa, фiGрозна, слизова вагіна; 
фиброзное, СЛІl3ІІстое_ влагалищс. 

У. musculi rccti аЬdОШіl1іs, вагіна 
прямого м'яза живота; влагалище 
прямой М~ШЩЬІ живота. '7. Jlervi орИсі, вагіна зорового 
нерва; влагалище з рl1телыlгоo 

нерва. 

\'. processtIS styloidei, вагіна шилу
ватого паростна; влагаЛl1ще шило

видного отростна. 

\7. septa ct subsepta, вагіна, ціЛНО:'ll 
або частново розділена по дошюші 
переділноІО; ваГІІна , совершенно 
ИЛИ частью разделенная по ДJ1Jшt:: 

перегородной. 
V. sупоvї-'Піs т. flexoris pollicis 

longi, синовіальна вагіна довгого 
згина ча веЛІІНОГО пааьця; СННО

Вllальное ВJІагаЛlIще ДJШШIOГО 

сгибателя большого пальца. 
У. synovialis tt'пJІПUШ тт. extcll

soris dіgitОГШl1 еОШllншіs ct cxtCI1-
soris indtcis, сшювіа.;lьна вагіна 
сухожилна загального РО'3гинача 

палы�івB та РОЗГllНа'/а вназіпного 
пальця; сІIноІ3Ilcl.лыlеe влаl'аЛІ1ЩС 

СУХОН\1ІЛІ1Н оGщего ра;ЗГІІбатеJIЛ 
пальцеп ІІ ра;ЗГllбателн УІ\азатеЛl~-
1ІОГО пальца. 

У. synoYЇalis tсвdJПШll шш. Пехогнш 
СОШШШ1Їuш, спіnьна СIIНОІЗіальн(} 
вагіна CYXOi-ІШЛl\Ї13 ЗГIlначів паль
ців; общее СШlОвпальное влага
.тнІще CYXOi-ІШЛI1Н СГІІ6ателеі1 паль
цев. 

'Т. tCl1dlnis ш. cxtcl1so['is lшlluсіs 
Iongi, CYXO(I-\1I.11,OB<1 ВCl.гїН<1 довго
го РОЗГlIнача ВСЛlШОГО ШІJІЬЦfI; 

сухоншльное В.ТШгtl.ТШще ДЛlш

ного ра;ЗГІІбателя большого паль
ца. 

У. tспdІl1іs ш. ПСХОl'іs lшlluсіs IOl1gi, 
СУХОFf\IIЛІ\ог.а вuгіна довгого ЗГІІ
lIача веmIІ,ОГО І1аnьцн; СУХОIIШЛЬ

ное D.Ш1ГD.ЛIllЦС дшшного сги6D.
теля большого ПCl.льца. 

,-. tеlldІВПll1 ш. flcxoris dіgіtогшп 
longi, СУХОіЮIЛІ,ова вагіна допго
го ЗГlшача пальців; сухоіІшлыlеe 
Dлага.тшще ~mIНlIOГО СГJIuателл 
ІІальцев. 

". tСl1dіпuш ш. ехtспsогіs dіgіtогпт 
lопgі, СУХОіШIЛІЮJJtl вагіна довгого 
розгпна ча пальців; С'уХОЖІ1льное 
влагалище длшшого раЗГІІбателя 
пальцев. 

У. vаSОГПll1, вагіна СУДІШ; Ішагалищс 
~OCYДOB. ~ 

Yaginac sYl10vialcs tспdіПШll digit а
les, синовіальні вагіни сухожил
І,Їв пальців; СIІIlовиаЛЬНЬІе влага
лища сухожили й пальцев. 

V. tепdlпшп digitaIcs, вагіни сухо
іl\НJшів пальців; влагаЛllща сухо
іЮJЛИЙ пальцев. 

Уаg'іп~Шs, с, вагіш'!льний, піХВОВllfi; 
вD.гиI-lD.лыlІй,' влагалищны� •. 

УаgіпіsП1US, і, т., вагініЗ~1, патоло
гічне СУДОРОіІше Сl\орочення м'я
зів тазового дна У і-І,інон; ваги
НИ3М, патоnогнчесное судорожное 

сонращеІше ~ІЬІШЦ та;.юпого ДІІ;) 

У !!,енщин. 

Уаgіпitіs, tIllis, f., вагініт, запалення 
вагіНI1; ВОСl1алеНІ1е вnагалища. 

Yaginofixatio пtсгі, ПРИШІІвання мат
І-Ш дО передньої Піхвової стіIIlЩ; 
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пришивание матни к переднеit 
влагалищноit стенне. 

Vаgіпоsсоріз, ас, с., вагіносн:опія, 
огляд вагіни за Д0f10МОГОЮ спе
ціальних прпладів з дзеркала~lІІ; 
вагиноскоПІІЯ, OC~IOTP влагаЛlIща 

с помощью OCOGbIX приборон с 
зеРI·;алами. 

V зgіпоvеsіС.-llis, е, нагіновезикаль
НИЙ, піхвоміхуровш

V

[; вагино
везикаЛЬНЬІЙ, влагаЛИЩНОПУЗЬІ р
ньrЙ. 

Vngl1.us, lIS, т., дитлчш1 плач; 
детский плач. 

Vagoneuгosis, is, с., вагоневроз; ваго
невроз_ 

Vаgоtошіз, ае, с., ваготомія, роз
різання вагуса; ваготомия, раз
резание вагуса. 

Vаgоtuпіз, ае, (., ваготонія, підви
щена збудливість вагуса; нагото-
НІШ, І10выєllнаяя возБУДІ1~IОСТЬ 
вагуса. . 

Vag[)tonlcus, 3, UШ, ваготонічниit; 
ваготоническнЙ. 

Vagus, 3, llШ, блукаючий; блуждаю
щиЙ .. 

Узlепs, ntis, ЗJJ:ОРОВНЙ; з;(оро[зы •. 
Уа lегі.1П3 оffісіmШs, вале [Ji3.H3.; ва

лериана. 

Vаlсtшliпзгіum, і, п., лазарет; лаза
рет. 

Valctudo, Inis, [., здоров'я; здоr:ІОвье. 
YaIglls, 3, u:п, 1l0I3СРНУТИІ1уссрс-

дину; повернут~й внутрь. 
Yalidl)l, валі.l:ОЛ; валидол. 
Valitlu~, 3, иm, сIlлы�l(I;; сильньrfl. 
YalJi1tlls, а, uш, обl3едений ваЛ,)~l; 

ОН'РУіКеIlНЬІЙ l3аЛJ~t. 
Vзl1С~.lI;\, ае, с., малзнькJ. Яі\1К1; 

~ПЛJНhКЗН Л~IК1. 

Vа.Ш(Jгmїз, с, ЮЛJПО;::І;іGни11; вал)
оОраlньrЙ. 

УаНн п, і, п., пиступ, ВІІПlIН; вьrступ, 
во3Iзы�~нlІе •. 

V. нп ~ais, IIЇГТЬОIЗIІ11 валок; НОгтевоtt 
l3аЛ.JК. 

Уаlунlа, ас, с., З:1.слінка, нлапан, 
СТУЛI\а; ЗD.СЛОІШJ, I';Л:.llIан, СТ130Р

},З. 

V. аt,і:НС:1tгіспІJгі", З:lсліlll,а міа\ 
пере;~СОfЦЮI і Ш.тІУНОЧI1ОМ у I·Юі-!\
вій ПОЛОІJ!ШЇ CCPЦH~ (3:lСJlOШШ 

между n редсе рдием 11 желудочиом 
в наЖДОIЇ ПОЛОВlше сегдца. 

У. BaHllinii s. соН, s. ileocoecalis, 
Баугінїйова аасліllна на місці 
впадання нлубової ЮIШЮf в тов
СТУ; Баупшиева заслониа на ме
сте впадсшlЯ подвздошной кишки 
в толст\ю. 

У. IJiспsріd<іlis, двостулкова ааслін
Ю] l\lіж пгаВИl\l передсеРДЯ1\1 і шлу
Н041\01\1; двустворчатая заслон ка 

МЕЖДУ n raBblM n редсердием и 

ЖСЛVДО'lком. 

У. fOraї1l1nis ov~lis, заслінка оваль
ного отвору; заслонка овального 

отвеГСТIІЯ. 

У. fnssae navicularis urcthrae, склад
І\а човноподібної ЯМЮI в перед
ньому "інці чоловічого сечови
ПУСНlІОГО каналу; снладка ладье

подобно11 Яl\IНИ в псреднем конце 
!\І} жсного мочеllспускательного на

нала. 

У. ргосё ssus vегшifогшіs, заслінка 
чеРl30110дібllОГО паростка; заслон
на червсобразного отростка. 

V - руlогі, заслінка воротаря шлунка; 
заСЛОlJна привратннкз желудка. 

У. sсшilнп;ігіs, піВ1І1іслцева складка; 
полулунная складка. 

V. sinus согопагіі cordis Thebesil; 
Тебсзійова заслінка вінцевого си
lІуса серця; ТеGезиева заслон ка 
венечного синуса сердца. 

У. ~piг<iiiB Н eisteri, спі~альна зас
JJiHKa Гeї!CTeг~a; СП!Іральная аас
.ТJOHKa ГеЙстера. 

У. tricuspi!lti lis s. шit6і1іs, тристул
новаЗ:lС.1іш,а міі-Н лівии перед
сердпм і шлуночком; трехствор
чuтал З(І("ЛJнкамонду леВЬ1М 

n peдcepДH~M 11 желудочком. 

У. уепае caval~ іпУегіогів Епstасhіі, 
ЄвстахіїІОва засліШ-іа IlИі-ННЬОЇ по
РС;І,Н ІІСТОЇ веНI!; ЕвстаХl1ева зас
ЛОНІ.З 1І1І;I\'не11 полой веныl. 

ValvtJlae \'~П;lгнm, нлаllани вен; 
I-ілallаны� вен. 

УаІУ\І)l Іів, tldis, с., запалення нла
IlaH:l; . посналеНllе нлаП:lна. 

Уаl"нlоt,ошіа, ае, с., ваЛЬВУЛОТО1\1ія; 
n<l.zтI>ВУЛОТОМИЯ. 

VапilїI1UШ, і, п., ванілін; ваНИЛllІІ. 



Vапіllа 427 

Vапіl1з, ае, f., ваніль; ваниль. 
V3lJidus, а, \1т, затхлий; ааТХЛЬІЙ. 
Уарог, oris, т., пар; пар. 
У. carbonis, чад; угар. 
VЗРf>гаlis, 'е, пароподібний; паро-

Обра:-ШЬІЙ. 
Уарогагіит, і, n., баня, лазня; 

паровая баня. 
Vaporisat.io, OI11S, С., вапоризація, 

п рипіиашш гарячим паром; вапо
ризация, прижигание горячим 

ларом. 

Ynriabllis, е, варіабільний, змінний, 
перемінний; вариаБИЛЬНЬІЙ, пере
меННЬІЙ. 

VnriabiHtas, atis; f., варіабільність, 
змінність; вариабильность, l1змен
чивость. 

Variatio, опіs, С., варіаuія, відозміна; 
па f!иация, видоизменение. 

Vзгісеllз, ас, {., вітряна віспа; 
ветряная оспа. 

Уагісеllзе, агит, С. р1., віспини; 
ОСПИНЬІ. 

Уагісосё1е, es, {., розширення вен 
ЯЄЧН'а; расширение вен яична. 

'7aricosis,is, (., baPI1I-ЮЗ, розширення 
пен; расширение вен. 

Varicgat us, а, нт, стронатий, рябий; 
пестры�,' рябоЙ. 

Varirtas, <itis, і., зміна, різновид
HkTb; изменение, раЗНОВIIДНОСТЬ. 

Varir Іа, _ае, і., віспа; оспа. 
У. abortiva, легна форма піспи з про

СОВИДНИМИ пухирцями· без пу
стул; легная форма ОСПЬІ с просо
rПДНhlІ\1И пузы�hнаІ\шш без ПУСТУЛ. 

у. n('пtiss іта s. nigrn, найгостріша 
або чорна піспа; острсйшап или 
черпя fI оспа. 

У. d 1screta, піспа 3 окремими гній
ПЇ'ІІ,()i'lШ; осна с ОТД~ЛЬІІЬІМИ ГIlОЙ
ППIJН:1МIJ. 

У. пшЙ~па, ЗЛОfIнісна віспа; зло
на 'lеСТRеlшая оспа. 

У. pllsflllosa Ішсmоггhзg~са, піспа з 
J1VСТ\"ЛЮIlf, що потім стають ге1\lО
гагі;1\І1/І\1І1; осла с л)'ст,)'ла;\lИ, 
стаНОlЗfIЩІІМІІСЯ затем гемораги

чеСКIfМИ. 
7 ,. 

У. \'nC~lIIa, HOFon пча тсла; І';ОРОВЬЯ 
оспа. 

у. ,сга conf!uCJlS, віспа а ВНСОІ,СЮ 

Vas!\ іІ1tс.г-, intralobulnria 

гаrлчною і ВЄЛlШ!l:\f nпспп(щ, щО 
зливається; оспа, с вьтсnтmn ЛIfХО

Fадной и оБИЛЬНОі1 СЛІІвающеliся 
сь'п ... ю. 

Varioliformis, е, вісполодібний; оспо. 
подоБны� •. 

Variol()id(um), і, П., ваrіnлоід, легна 
Форма вісли; вариолоид, легиая 
Фоrма осльт. 

Yariolosis, is, і., Bapi(lJlbn::J: Т'ариолез. 
Yario]osus, п, uш, віспяний; ОСпен

flы1 •• 
Vзгіus. 3, пm, гізнп(\', реремін

лий; гнзны�f,' леременчнRы� •. 
Уагіх, Jcis, {., вснозний вузол; 

венознь'й vзел. 
У. hаеШ(Jггhоі(1аli~, гємороідаЛf>на 

шишна; гемороиrтальная Шl'flUна. 

Varus, :), пт. нгпвиі;, ноrий, Fппео-
нутий н;нювні; НрНВОЙ, КОСОЙ, 
вьІвrрJу'ты�й паружу. 

Vas, vasis, п.. судина: сосуд. 
У. ~. Dпсtпs (lifferens Соореrі,вппідна 

протока Н'упєра; вынсящпйй про~ 
тон Н'улера. 

"'. s. Dllсtпs rріdіdушІdіs, вивідна 
протона додатна ЯGчна; вЬІВОДНОЙ 

nrOTOH прпдатна япчна. 

Vзsа аЬеггапііа hepatis, пр')тони ле
чіНШI, що сліпо занінчуються; 
слепо окаНЧllвающиеся протони 

печени. 

У. absorbentia, вбираючі судини; по
глощающие СОСУДЬТ. 

У. зffrгепtiа, відносячі судиніІ; отно
сящие СОСУДЬІ. 

У. зпаstоmоtІ са, анаСТОІ\IОЗИ; ана-
СТОМОЗЬТ. 

У. сарiIlзгіа, налілярні, волосні су· 
ДИНИ; І,аЛИЛЛ.1рнь:е, ВОЛО::НЬІе со· 

с"дьт. 

У. с'Сllіга1іа гей пас, центральні СУ· 
дини сітнівни;, центраЛЬНЬІе со
СУДЬІ сетчатки. 

V. сllуli1ёга, молочні, хілоносні СУ· 
дш: 11; r.ІЛЄЧНЬІЄ, ХllЛОНОСНЬІе со

СУДЬІ. 

У. collatcralia, Gічві судини; бо· 
н'свь!е сосуды1. 

У. еПегепііа, СУДІ!НИ, що виносять; 
ПЬ~1I0сящие СС>СУДЬІ. 

У. intcr-, illtr·a!olHЇlaгi<} Ilrpatis, між-
ЕlIУТ1Jїшньочасткові СУДИНИ 
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печ ін ни; меж- и вн.УтрИДОЛЬНОВЬІе 

сосудьт псчеНIJ. 

У. ІуmрJшt1 сп, лімфаТlІчні судшш; 
Jl Івнра ПlчеСІше СОСУДЬІ. 

"~о snngtliJ1Hcrn, нровоносні судшш; 
�-іровеНОСІІЬІе СОСУДЬІ. 

VаsспІ"агіs, е, baC�-іУШІРНIІЙ, СУДIlН
НИЙ; ваСНУЛЯРНЬІll, СОСУДІІСТЬТІЇ. 

Vаsспlагіsntiо, onis, І., утвореннп 
с.Уд.!тн; образование сосудов. 

Yasculitis, tIdis, f., васнуліт, запа
лення судин; ваСІ,УЛl1'Г, в.оспале

ние сосудов. 

YasculOSLlS, а, UШ, СУДШІНИЙ; со
С.УДИСТЬІЙ. 

Vаsсulпш, і, П., судпнна; СОСУДШ-С 
Уаsссtошіа, ае, f., вирізуваннп су

ДИН; вь'резывниеe СОСУДОВ. 

\7asclil1um, і, П., вазелін; вазе.JШIІ. 
У. охуgсп~tшп s. Vаsоgеп(uш), ва

зоген; вазоген. 

Vаsосопstгісtіо, опіs, І., вазононст
ршщія, CTI!C�-іУІ3аННn СУДИН; вазо
нонстриющn, сашманне сосудов. 

Vаsосопstгісtог, oris, т., СУДИНО
звужувач; СОСУДОСУЖlIватель. 

\7nsodilatatio, onis, І., вазодилатаціn, 
розширення СУДІІН; вазодилата

ция, раСШІІрение сосудов. 

Yaso(}ilat~tor, oris, т., вазодилата-
тор, СУДИНОРОЗШІІРЮШ; вазоди-

лататор, сосудораСIllИ ритель. 

Уnsоfогшаtіо, onis, f., утворення 
судин; образование сосудов. 

Yasomotorius, а, UШ, ваЗОl\10ТОрний, 
СУДИН0 РУХОВИЙ; ваЗОМОТОРНЬІЙ, 
сосудодвнгатеЛЬНЬІЙ. 

Vasoplcgia, ае, f., вазоплегія, параліч 
НРОВОНОСНИХ судин, пасивна гі
переr.lія через параліч вазо~юто
рів; вазоплеГІІЯ, параЛ~ІЧ нрове
ІІОСНЬІХ СОСУДОВ; пассивная гипе

ремия вследствие паралича вазо

моторов. 

Yasotonjctls, а, 11т, вазотонічний; 
ваЗОТОНІІчесниЙ. 

YastItas, ~tis, [" спустіння; запусте
ние. 

Yastus, і, т. (musclllus), ШИРОI-і!ІЙ 
м'яз стегна; ШlIроная :lIЬІшца бсд
ра. 

Yecordia, ае, [., безумність; безумне. 
Ycctatio, onis, [., ЇЗДR; сзда. . 

УесНо, опіs, [., пегенесення хвороби 
з хворого ІІа З:l:ОРОВОГО; перенс

сенне болеани С больного на здоро-
вого. , 

Y('ctor, oris, Ш., носШ, що СПрШІЄ 
перенесенню ПРОТОЗОЙНІІХ захво
рювань від .тІЮ;І;ННН до ЛЮДI1lШ; 

ІlОсптель, спосо бствующий перс
"есенпю п РОТОЗОІЇНLІХ за болева
ннй от человена н человену. 

Ycg'ctab'flis, е, РОС.тІІІнниit; расти
ТСЛЬНЬІЙ. 

YegctnbiJe, is, п., рое.:ПІПil; растеl.НЮ. 
УеgеtпгіапіSШtJs, і, Ш., вегстаРlан

ство, харчування впнлючно РОСЛИН

ною lіf\ею; вегота РІІанство, пита
lІие ПСНЛЮЧІІтельно раСТІІтеЛЬНОlf 

пищеit. 
YcgcfariallLlS, п, ПІП, вегетаріаПСЬН1ІІ1; 

пегета рпансюнї. 
Ycgctatio, onis, f., проростання, 

рослшшість; прорастаНl1е, раСТ;I
те.l1ЬНОСТЬ. 

Ycgctat.ioncs :нІС110ї(lспе cnvitatis рl1а
гулgопаs Піs, аД'3НОЇдні розрощен
ня в носоглотновій ПОРОіІшині; 
адеПОІІДІІЬІе разрюцеНІІН в носо

ГЛОТОЧНОЙ полости. 
YegctatJvus, а, UШ, вегетативний, 

рослинншї; пегетаТИВНЬІЇI, расти-
теЛЬНЬІЙ. . 

Yegctlls, а, иm, нвітучий, бадьорий, 
ЖИВИЙ; цвет.УщиЙ, Бодры�,' ЖИВОЙ. 

Уе11сmелs, Jltis, тююшй; жестоний, 
тяшеЛЬІЙ (о болезни). 

Уе1Іісиlит, і, п., середовпще (для 
.'1інів), суха, індиферентна сприй
мальна реЧОВlIна; среда (для 
ленарств), сухое, индпферентное 
воспринимающее всщество. 

Уе]пшспtоsus, а, um, що стосується 
до оболонон; ОТНОСЯЩI1ЙСЯ н обо
лочнам. 

Yellicatio, onis, f., щппання; щипа
ние. 

у elocltas, а tis, f., ПШIІДІ,ість; БЬІСТРО
та. 

УеІнш, !, п., завіса; завеса. 
У. lHllatj лuш, м 'яне піДllебіння; неб

Han занавесна, J\fягное небо. 
\' еП<1, ае, f., вона; вена. 
у. апgпlагіs, l1утова вона; угловап 

вена. 



у сш], іI.llОПУШв. 

У. апопуша dcxtl'a, sїllistra, права, 
ліва безі:\lеllна вена; правая, ле
вая uе3LJмеШІаЯ вена. 

\'. arciforll1is, дугувата вона; Д'уго
образная вена. 
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У. зzуgоs, Ьсшіаzуgоs, П::1rна ВОllа, 
пінпарна; парная вена, полу

париая. 

У. bas~lis RОSСІ1t.lшli, ОСНОВІ-Іа вена 
Р0301Iталя; основная вена Розен
таля. 

У. basilIca, вена, що ПрОХО;::І;IIТЬ по 
внутрішній поверхні передплі '1-

чя; вена, проходящая по вн,)'т

ренней поверхнсстн п редплочья. 

У. ЬаsіvсгtеЬгЛіs Brcscheti, ЕЛШЮ
хребетна вена Бреше; ОСНОВНО
П03ВОJlочная вена Бреше. 

У. ЬгасЬіосерЬаlіса, плечопоголопна 
вена; плечеголовная вена. 

У. ВllГ уі, Буровська вона; Бурос
ска я nепа. 

У. сауа іпfсгіог, sпрсгіuг, НШІ>ІІЯ, 
верхня ПОРОff\НlIста вена; НИff\

няя, перхняя полая вена. 

-\'. ссгсЬгі шаgпа GпІепі, петша Га
ленова вена 1\1О3І-\У; большая Га
ленова вена мозга. 

У. сошitапs, супрові;::І;на вена; сопут

ствующая вена. , 
". faciiilis :.lIltel'ior, COlllll1Ullis, poste

гіог, передня, спільна, задня ШІ
цева вена; пере;:І;НЯЯ, общая, зад
няя лицевая вена. 

у. iugtII~ris illterna, внутрішня яре~l
на вона; ВН.УТf;еlШЯЯ яре~шая 

вена. 

У. obIlq tш а tciЇ sillistri, lіОса вена 
.1івого передсердя; ЕОСая вена 

.1евого предсердия. 
У. obturatoria, затульна нена; запи

рательная вена._ 
у. оmрlшl0mеsепtегіса, пупковобрн-

аіОва вена; П.УJІОчноб рьнкеечная 

вена. 

У. paraumbiliciilis Sappei, припуп
нова вена Саппен; vнолопуночноя 

вена Саппоя. 
V. рогtпе, ворітна вона; воротная 

нена. 

,І. руl0гlса, DeHa воротаря; веп'і 
I1ривраТНlІна. . 

VClltcr шusепli 

У. sрсгшаtІса intcrl1a, вrrутрішвn сі
м 'яна вона; внутрешшn се;\ІОІІШ1Н 
вена. 

У. tегшіл~lis, Еінцова, погранична, 
С,Рtііtша В0на; l,онцевая, 11Огра
ШІчвая, Olei�-\наn пена. 

У. tll)TCoidea, вена ЩІІТОВ!!і\НОЇ за· 
J10311; вена ЩIIТОВІJДІЮЙ JI-'ОЛОЗLІ. 

УСllае саг<1ішllеs, l1арнсті головні 
вени ту луБОВОЇ стіНІНІ за РОДI\а; 
паРНЬІе главныIe Dollы ТУnОВИЩНОI1 
стеНЮI зародыIа •. 

У. cOI'llis шіПlшае TIIC1Jcsii, Тебо· 
зїІ10ві IШІЇ;\l\.JlIші веНIl серцн; Тсбе
знеВЬІ наlI;\tt>IlыlІеe neHLI сердца. 

У. 8зрl11.'l1ае, ПСНІІ стегна: ша~l1а, 
рапа ct асссssогіа-ВОЛJlI,а, I\lа.1\1, 
ll.ода тнова; І3еВЬІ бедра: Ш:.lg' Ilа , 
ра па ct acccssol'ia - uuльшая, ~1\1-
JJ<1Я, доGавочная. 

У. уогtiсоsпе, І301Ш СУДНННОЇ oGO.'lOH
I1И очного яU.'l,)'Еа; 13UIlLI СОС,)'ДllС

той оБОnОЧІШ гла;зного nблuг.:а. 
УслаСРUl1сtіо, ollis, [., Yl-\OJI у вену; 

УІ-\ОЛ в вену. 

УСllаl.'рнпсtuга, ае, f., проко.тJ ПОIlИ; 
п рuнол пеНЬІ. 

Уепп{:sесtiо, OI1ЇS, f., розріз ВОНИ 
вснрытеe веНЬІ. 

УсшіliS, 1.', ПРО,J,аj{,Шlіі, пі~~I\УПІШЙ; 
п родажныl,, IlОДI\УННЬІЙ. 

УСП<10, <11<1і, tlіtuш, еге, І1ГО;J,авати; 
продавать. 

\'слеriсus, п, НШ, отруйний; отрави· 
ТСЛЬНЬІЙ. 

УСl1ешltнs, а, ШН, ОТРУЄНІІІЇ; отрав
леННЬІЙ. 

YellcnosHs, а, uш, отру llIШ П, ядови' 
тий; ЯДОВIlТЬ1Й. 

Уепёлuш, і, Л., oTVYTa, пд; отрана, 
ЯД. 

УслегІсus, а, tIШ, веНОРIlЧIIНlI; вене-
рическиЙ. 

Ycnosclerosis, is, і. , ВСIlоснлероз; 
веносн.11СР03. 

YCllositas, 0.08, [" веІІозність; l3еноз-
ность. 

YellOSus, а, uш, веННl1І
и

І. венозний; 
веННЬІІЇ, всllозны� •. 

Vелtег, tris, т., черевце, чрево, жи
віт; брюшно, брюхо, живот. 

У. шusсuli, м'язове чсревце; МЬІ' 
шеЧllое брюшко. 



Vcntcr propcndens 

V. ргорспdепs, піДВІІСЛИЙ живіт; от
І3I1слы�й іЮfI30Т. 

Vc·ntilatio, Ol1is, С., вентиляція, про
вітроваlllШ; веНТlIЛЯЦІІЛ, прове
тринание. 

Vспt.il(нш), і, п., вентиль; вентиль. 
Успtil~tог, oris, т., ве.нтилятор; 

вентилятор. 

Vcntilium, і, п., нлапан, 8аслінна; 
нлапан, заслонна. 

VentOSHS, а, шп, надутий, порожній; 
lІал.уты�,' пустоЙ. 

Venfr;";le, іБ, п., черевна ПОВ'Я8на; 
брюшная повязна. 

fепtГcllis, е, вентральний, черевний; 
вентраЛЬНЬІЙ, б!JЮШНОЙ. 

Ventricultiris, е, вентрпнулярний, 
ШЛУНОЧНОІ3ий; веНТРИНУЛНРНЬІЙ, 
относлщийся н желудочну. 

Ventriculofixatio, опіБ, {., фінсація 
шлунка при його ОlIущенні; фин
сация желудна при его опущении. 

Ventriculus, і, т., шлунок, шлуно
чок; желудон, желудочен. 

У. cordis dexter, sinister, правий, 
ліВІІЙ шлуночон серця; праІ3ЬІЙ, 
леВЬІЙ желудочен сердца. 

У. septi pellucIdi, ШЛУНОЧОІ{ ПРО80-
роі перегородни; желудочен про
врачной перегородни. 

У. terrninalis rnedullae spiniilis Кга
use, кінцевий шлуночон спинного 
мозку Нраузе; нонцевой желу
дочеІ~ спинного мозга Нрауае. 

Ventriculi laryngis s. Morgagni, гор
танні або Морганїйові шлуноч
ни; гортанныIe или l\IорганиевЬІ 
желудочки. 

У. laterdles епссрllаІі, бічні шлуноч
ни півкуль uсликого мозку; бо
ноІ3ы�e желудочки полушарий 

большого мозга. 
Ventroanterior, РОЗІ\lіщений у псред

ній черепні(І частині; располо
іненны�й впередней брюшной 
части. 

Vcntrofixatio u.tCI·Ї, вентрофінсація, 
ПРIlШlІвання псрегнутої назад 
маТ1Ш до передньої черевної стін
ІШ; ВСІ! трофинсация, п ришиванпе 
переГІІУТОll назад мат ни н перед-
вей б~-,юшной, стенне. . 

VentrolatcraIis, е, розміщений на ~іч-
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ній черевній стороні; расположеп
ньв1 на БОІ,ОDО11 брюшной сторо
не. 

Vспtгошсdііїппs, а, пт, РОЗ~lіщеНІІrl 
на серединній лінії черепа; І:ас· 
положенныl1 на среДIIlІНОl1 ЛІIНИlI 
живота. 

Vcntus, і, т., вітер; ветер. 
Yenula, ае, f., маленьна вена; ма

леньная вена. 

Vепus, erls, {., Венера, міфічна 
богиня любові; Венера, l\IИфи
чєсная БОГІІНЯ любви. 

Vcratrin(tIm), і, п., вератрин; ве-
ратрин. 

VerlJalis, е, словесншl; словеснЬІЙ. 
УегЬег. i'ris, п., удар; удар. 
Verbigeratio, onis, f., вербігерація, 

безперервне повторення того 

самого слова божевільнпми; вер
бигераЦIfЯ, бесп рестанное повто
реЮІе одного 1I того іКе слова но

мешаННЬІМИ. 

Verisimllis, е, вірогідний; правдо
подоБНЬ1Й. 

УегНаБ, н tis, С., істина; истина. 
Ycrmicularis, е s. Vегшifогmіs, е, чер' 

воподібний: червеобразны� •. 
Vcrmifugus, а, иm, глистогінний; 

ГЛИСТОГОННЬІЙ. 
Vегшifugа, огит, п. рІ. (гєтєdі:l), 

глистогінні засоби; гли.стогон-
НЬІе средства. 

Verminatio, onis, (., глпстяна хво
роба; глистная болезнь. 

Vermis, іБ, т., черв'яи, глист; червь, 
глиста. 

УеГl1іх, Icis, І., мастило; смазна. 
У. caseosa, сп рови дне маСТlIЛО (у 

новонароджених); сыlовиднаяя 
смазка (у новорожденныl) •. 

Уегопаl(иm), і, п., веронал; веронал. 
Усггйса, ае, {., бородавна; бородавка. 
Vеггпсоsus, а, uш, бородавчаСТI1Й; 

бородавчаТL.Й. 
Vcrsat1lis, е, РУХЛИВІІЙ, 3 іКивим 

те:\шераментом; 110ДВШfШОЙ, с ЖИ· 
вьІМ темпераментом. 

Vcrsatio, on~s, {., нрутіІІНЯ, всртіння; 
нруженне, верчение. 

Yersicvlor, oris, різнонольоровиЙ. 
стронатиН, рябий; разноцв'етныl, •. 
пеСТРЬІЙ, рпбоЙ. 



Versio 

Yersio, onis, {., верзїя, обегтання, 
поворот; верзия, оборот, поворот, 
вращение. 

У. апореlУlса, анушеРСЬЮІЇІ поворот 
ва ДОПО!\ІОГОЮ ТlІснення на таз 

ПЛОД(1 пальцем, ВІЗедеШІ;\1 в ПрЯМУ 

иишну мате І і; аІ,ушеРСНIІЙ по
ворот с ІЮ;\ІОЩЬЮ давлеНІІЯ на 

таз плода пальцем, [шеденньш 

в ПРЯJ\lУЮ Ю'IШК,v матери. 

У. Ьішапшіlis s. Ьір >l(Їris, анушер
СЬНИЙ поворот за ДОПО;\ІОГJЮ ді ш
ия на обидва кінці плода; анушзр
сн:ий поворот с ПО;\ЮЩЬЮ U03,1;ей
ствия на оба НОllца плода. 

У. сошЬіпJtа, сполучення зовніш
нього і I3HYТf ішнього а!,ушер
СЬЮІХ поворотів; СО'lетаНllе на
р.Ужного 1I внутреннего анушер

сних ~OBOPOTOP. 

У. cephalj~a, ан,)"шеРСЬЮIЙ поворот 
на голінну; ан,)'шерсн:ий поворот 
на головну. 

У. externa, анушерсьний поворот за 
допомогою ;зовнішніх маніIlУЛ!1-
цій; анушерснпй повuрот с по
l\IОЩЬЮ наруншы�x маннпуляций, 

У. interna, анушерсьн:ий поворот ру
ною, введеною в матну; анушер

сний поворот руной, введенной 
в матну. 

У. реlуІса, анушеРСЬІ-\ИЙ поворот 
діЛВІІНМ иа таз та сідниці плода; 
анушерсиий поворот возд~йст
вием на таз и ягодицы1 плода. 

У. podalТca, анушерсьиий поворот на 
ніжни; анушеfJСИИЙ П080рОТ на 
ножии. 

У. spontanea, спонтанний поворо~ 
плода без втручання; спонтаННbllІ 

поворот плода без І3мешательства. 
У. uteri, поворот матни; поворот 

матии. 

у crtebra, ас, {., хребець; позвоно~. 
У. cervicd lis, ШИ1111ИЙ хребець; шен· 

НЬІЙ пuзвонои. 

У. Iumbiilis, IlОllереНОВIІЙ хребець; 
ПОЯСНИЧНЬІЙ IlОЗПОНОК. 

У. РГОШll1епs, виступаl~'lшl хребець 
(СЬОМlIй); вь!ступающшl, ВЬІДШО' 
щийся позвонон (сеДЬ;\IОI1). 

У. spuria, llесп ранжній ХfJебець; ЛОЖ· 
НЬ1Й 110З80НОИ. 
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у. tllnгас::Піs, ГРУДНШЇ хребець; 
гrУПН()11 позпонон. 

Yert('l)r~Iis, е, вертеGралf,НІ~Й, хре-
беТІІIІ(I; вертеБJ:алLныlї',' позво-
ночнь'fi. 

Vсгtеhг;їtп, о:'нm, п. г1.. хребетні 
тл~ plllll!: п О::ЗПОIlО'ІНJ>'е rI\ІІЛ()ТН ble. 

Ycrtex. lcis, т., ті:\,'я, nep:xiflKa, 
ПЕ'р~: теl\lЯ, перхушна, пегuшна. 

У. ye~irn(', I1срхіп"а r-lixyr,a; оерхуш
на 11 \'3Ь! ря. 

у сгН сії Ii~. (', лЄ'рпmаЛЬТlІІ Їі, ПРЯМО
[l~с"IІй:_I1сртlIналыl'Ії,, ОТІзеСНЬ·11. 

УсгІ igo, і ПЇ~, (., запамоrочевня; 
голол() НР,'іНен ие. 

Vertn, Г:'Ї, гsuш, еге, вертіти; вер
теть. 

Усгн. HS, п., вертел, дротик; вертел, 
DPOTJfH. 

Уегнт, і. П., ісТlІна; пстина. 
Усгнт (ad \·єгЬ.), дійсно, але; деn

стmrтельно, но. 

Verus, а, НШ, спrаlmшіfi, дifIсний; 
IТстиннь!І1. ' 

Vesania, зе, {., бсжевіл:ІЯ; УМОЛО
мешательство. 

Уеsаппs, 3, пm, u('жевільний, ПСП-
хі'lНохrюриІ1; ломєшанны�,' ду-
Пlевноболf,НОЙ. 

Ves]ca, пе, С., міхур; пузьтрь. 
У. destillatoria, переІ іННl1Й нуб; пере

ГОНlIЬІЙ куб. 
У. ІеІІеа, жовчний міхур; жеЛЧНЬІЙ 

ПУ3Ь1РЬ. 

У. игіпагіа, сечовиІ1 міхур; МО{Іевой 
пузь!рь. 

Уеsіс,Піs. е, ~lіХУРОПІ1n; пузы�Ішй •. 
Vesicantia, інт, п. (-1. (fLmcdia), 

І1а~ивні засоби; HapwBHwe сред
стна. 

Y~sic:ttio, onis, {., утвогення пухирін; 
образование "узы�ей •. 

\7еsісаtогішп, і, п. (l'ffirJ1strum), 
наРИВНI1Й плаСТlIr, мушна; нарьш
ноН пласты�ь,, мушка. 

Yesic()cele, es, С., грижа міхура; 
грь:жа ПУЗІ,І ря. 

Yesicufixatio, ollis, С., веЗlIнофіl-\са
цін; пеЗIII\оФIll.;саЦШl. 

Ycsicovagin.:llis, е, ~I іхуропопагіналь
Н1Il1; "узы� рноолагаЛll ЩНЬ:Й. 

Ycsicula, ае, С., ПСЗl1I,ула, Ilухирець; 

ве311НУ ла, лузыl fJeH. 
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У. gсп)}іllаtl уа, зароднопий П,)'ХІІ
rець; :зародьІше13ы11 ПУЗЬІрек. 

У. РI'оstаtісз, простаПІЧІіНЙ ПУХІІ
рець; простаТІІчес!\шl ГІУЗЬІрек. 

У. sсшіпііlis, сі~I'ЯНIІІ1 ПУХІІрець; 
се;\теJШОЇІ ПУ3ЬІрек. 

У. ШllЬiliсЛіs, п,)"ш\овшї ПУХllрець; 
ПУПОЧНЬІЙ ПУЗЬІрек. . 

Yesicularis, е, веЗIІІ-\УПЯРНПЙ; веЗIII'У
лярt!ы.. _ 

Y('SiClIlitis, ti(lis, f., везш,упіт, за
палення сі;\l'яrшх пухнрців; пє
:ЗНКУЛІІТ, воспаленпс ссмеННЬІХ 

ПУЗЬІРЬІ~ОВ. 

Усsіснlоsпs, а, tlU1, ПУХIIРЧ':1СТШЇ; 
fIУЗЬІрчаТЬІЙ. 

"cspa, ае, f., оса; оса. 
Уе8рег, егі, т., ВО'Іір; печер. 

УсstіЬпl~гі8, е, пестнБУЛЛРНllіі; ве-
ст ІІ б У ,ТІЛ Р II ыJ •• 

УсstіЬпluш, і, п., ПСРС;J:;J:IJСР'л; пред
дверие. 

". Ьпгsае ОШСlltJlis, переддвср' я 
сальНlШОВОЇ СУМНІІ; п реД,J;верпс 
сальнпновой СУМЮІ. 

У. lагупgіs, ПСРСДДllСР' я гортані; 
преДДllеРIlе гортанн. 

У. Ilasi, пере;щпер'я НОСОВОЇ пороit\
НlJНИ; преД,J:веРІІе ІІОСОВОЙ полости. 

\'. oris, переддІ3СР' я рота; 11 реДДIJСРНС 
рта:-

У. узgі Іше, переДДIJСР' н вагіШІ; п ред
ДІ3ерие влагалища. 

Yestigium, і, п., слід; след. 
Ycstimentum, І, П. s. Vestis, is,f., 

одяг; одежда. 

Усtсгіпагіпs, 3, uш, ветеринарний; 
ветерина рНЬІЙ. 

Veterinarius, і, т., ветеринарний 
• тriKap; ветеРlIнаРНЬІЙ врач. 

Yetu8, eris, старий, давній; старЬІЙ, 
давний. 

Уеtustпs, а, uш, заноренілпй; зако
ренеЛЬІЙ. 

Па, ас, f., ш.:mх; дорога, путь. 
Пае 'Ішгtus, родові шляхи; РОДОВЬІе 

ПУТИ. 

УіЬех, Icis, f., С;\lугастий крововилив 
У шніру, багрова пляма; полос
чатос КРОВОIIЗЛІІЯІІне в ножу, 

багровое пятно. 
Vibrans, ntis, дрижачи й, коливний, 

М!lГОТ.'ІІшш1; ДРОil~ащш'і, 1\О.пе6-
ЛЮЩІІІЇСЯ, мерцатеЛЬНЬ1I1. 

УіЬгаНо, опі~, f., і1РШІШНIlЯ; дро
жанне. 

ПЬгаtОІ'іus, п, НШ, тре~1ТЮЧИl1, МIf
ГОТЛІшніі; дрожатеЛЬПЬ1l1, :'lерца
тельІІыl •. 

УіЬгіо, onis, f. 5. УіЬгіоп, і, п., 
пібрjон; ПІІбрпон. 

\". ellOlerae Иосlli, холеРНIІЇІ вібріон 
І\оха; холсрныIй внбрион Ноха. 

У. septifjlle (фр.), сеПТИЧІШЙ вібріон; 
сеПТІІчеСЮlit впБРIIОН. 

Yibrissne, arum, і. рІ., волосся 
в ніздрях; ВОЛОСЬІ в ноздрях. 

Yicnrius, 3, ШН, Dіl\аріl1ниfi, вінар
НІІЙ, заСТ.УІІІІШЇ, СУ~lі;.юшЙ; llIша
рИЙНЬІІЇ, в ІшарІІЬІlI, зюrcННЮЩIlЙ, 
СJ\lеЖНЬІЙ. 

П('ІПllS, а, Шl1, сусідній; соседний. 
YЇeis (gl'I1., бо пот. не зустрічається, 

рІ. vjccs), чергування, 3:\lіна, пе
JJC;\liHa; череДОDаНІІС, СМСllа, пере
!\Іена. 

Уіt~tпаliа, інш, П. рІ., харЧОІ3і :запа-
си; с'ЬеСТНЬІе прппаСЬІ. 

П(lео, di, suш, ёгс, баЧIIТІІ; ВІІдеть. 
Yig'alltol, вігантол; Вllган'Гол. 
Пgilапtiа, ае, f. s. Vigilia, ае, f., 

неспаНІІЯ; бодрствование. 
\їgilatio, onis, f·. s. Yi;ilitas, atis [., 

бадьорість, здатність сприfН1аТИ 
нові враження; БОДРОСТЬ, способ
ность ВОСl1ршш~taть новьІС впечат

ления. 

Yigor, oris, т., сила, l\Їіць; сиаа, 
нрепость. 

Yillosus, а, Ull1, 1\10хнати:rі, ВОРСЩІ
частий ; J\10хнаТЬІЙ, ворсинчаТЬІЙ. 

Yillus, і, т., ворсинна; ворсинна . 
VilIї illtestin~їIes, ЕИШІ\Ові ворсннки; 

нишеЧНЬІе ворсинки. 

У. рlеuгіПеs, плевральні вореннни; 
плевральньІЄ ворсинки. 

V. synoviJles, синовіальні вореинни; 
синовиальныe ворсннки. 

Yinculum, і, п., пов'язна, тасьма; 
повязна, тесьма. 

Vinosus, а, uш, винний; ВИННЬІЙ. 
Vіпшп, і, П., вино; вино. 
V. fгuшепtі, хлібне ВИНО; улебное 

вино. 



Vlnum galllcum 4{З3 УНа mlnhna 

У. gаllїспш, францу8ы\e впно; фраіі-
цувсное вино. 

VІ«;>fогш, віоформ; ВIІОфОРМ. 
VіИа, ае, f., фіална; фиална. 
Vlolacells, а, 1.1Ш, фіолетовпtt; фноле-

ТОВЬІЙ. 
УlоlаН0, onls, f., :згвалтування; па

наСllлование. 

Violentla, ае, f., насильство; наСИЛllе. 
Yiolelltus, а, uш, наспльнпй; наспль

ствеННЬІЙ. 
Vir, уlгl, т., МУЖ, чоловін; МУЖ, 

мужtшна. 

Viragil11tas, atis, У., чоловічі харан
тер і зовнішній внгляд У жіНЮІ; 
МУіНСlше харантер и внешний 
вид у женЩИНЬІ. 

Yirago, ]пїs, У., ЧОЛОl3іноподібна 
жінна; мужеподобная жеНЩllна. 

Vlrginalis, е, незайманнй; деl3СТl3ен
НЬІЙ. 

Virgineus, а, uш, діВОЧIIЙ; деВlIчш1. 
Virginltas, atis, f., дівочість, незай

маність; девственность. 
Vlrgo, 1nis, і., дівчина, незаі1~Іана; 

деl3У.!.Jlна, деВСТl3енница. 
у. uterina s. Uterus-virgo, жінна, 

ЩО мала статеві зносини, але не 
була вагітною; женщпна, ihІІвшая 
половой жизнью, но не БЬІВшая 
беременной. 

Vlridans, ntis, зеленіючий; аеленею-
щиЙ. 

VlrIdIs, є, :зелений; :зелеНЬІЙ. 
Ylrilis, е, чоловічий; мужсноЙ. 
Vігillsшus, і, т., віріліЗ~f, РОЗВІІТОН 

чоловічих фізичних і розумових 
вдібностей У жіНЮІ, гер~ІафРО,J;lI
тизм у жіюш а чолові ЧИі\fИ зов
нішніl\Ш статевшш органа:--ш; ви

рилпзм, развитие МУіКСИIІХ фllЗИ
чесних и умствеННЬІХ способностей 
у жеНЩИНЬІ, гермафРОДИТИЗі\1 У 
жеНЩИНЬІ с мужсншш наРУЖНЬІі\Ш 

ПОЛОВЬІlIШ- органами. 
Vlrlpёtte'"ns, I1tls, врілий У статевому 

відношенні; ареЛЬІЙ в половом 
отношении. 

Ylrosus, а, ит, отруйний, смердю
чий; ЯДОВlІТЬІЙ, смраДНЬІЙ. 

Vlгtпs, 'Пtіs, (., мужність, доблість, 
доброчесність; мужество, .цоб
лесть, добродетель. 

28-214. 

riruIellttl~, n, пт, вірулентний, «от .. 
pyt1HIItt», ХDОРОБОТВОРНJIfi (про 
мінробп); впрулеНТНЬІЙ, «ЯДОБИ
тыIі»,t болезнеТВОРНЬІЙ (о МІШРО
бах). 

Yirus, і, n., вірус, збудюш інфенцlЙ
ної ХВОРОСІІ; ВПРУС, воабудитель 
пнфеІЩІІОІШОЙ болеани. . 

У. апіnйtum, ЖІІва, тваринна ОТ
рута; живой, іІШВОТНЬІЙ лд. 

Yis,-,f., сила; сила. 
Vis а tergo, ТІІСІі аааду; давленuе 

сзадио 

УіsсегіПіs, е, Dісцеральнпй, належ
нИЇl до нутрощів, обернений все
редину; висцераЛЬНЬІЙ, относя

ЩІІЙСЯ н внутренностям, обра
щенныI1 внутрь. 

Уіsсегоmоtогіпs, а, иm, вісцеромо
торнИі1; ~псцеРОМОТОРНЬІЙ. 

Yiscerosel1sorlcus, а, пm, вісцеросен
С9РНlІЙ; ВІІсцеросеНСОРНЬІЙ. 

Vіsсldпs, а, uш, в'язниі1, липний; 
DяаЮlі1, нлеt1нЙЙ. 

Vіsсбsа, ае, і., вісноаа, драглиста 
маса, яну одержують при оброб· 
ленні цєлулози; ВІІсноаа, студе
НІІстая масса, получаємая при 

обработне цеЛУЛЛОЗЬІо 
Yiscosimeter, tri, т., вісноаиметр. 

прилад для визначення в'Я8НОСті 
рідин; виснози~етр, прибор для 
опр_еделения вязности жидностей. 

Пsсоs1tаs, atis, І., вісноаність, в 'яз
Ііість; висноаность, вязность. 

Viscosus, а, иш, uіСl\ОЗНИЙ, в'яаний; 
ВИСl\оаНЬІЙ, вяаниЙ. 

Yiscus, .eris, n., нутро, нутрощі, 
ПОТРУХ; внутренность. внутрев· 

ности, потрохао 

Yisitatio, onis, і., візитація, відвіду
вання; ВІІзитация, посещение. 

VIsum et repertum, побачене і анай
дене, ант огляду, судовомедичний 
протонол; виденное и наt1денное, 
ант осмотра, судебномеДИЦI1НСНИЙ 
протонол. 

Visus, us, т., віаус, вір, гострість 
аору; впаус, аренне, острота врения. 

Vita, ае, Іо. ЖИТТЯ; жизнь. 
У. mіо]ша, ва непала ЖИ'М'6діяль

ність; упавшая, иссянающая жиа
недеятельность. 
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.. vцаІІs, е, вітальний, ЖИТТЄВИЙ; ви
тальныIi,� іЮlзнеННЬІЙ. 

. VitaHtas, atis, f.,· життєва . сила, 
. життєва здібність; лшзненная 
, сила, жизненная способность. 

Vitamin, віта:\lїн, реЧОВІІна, що в ма
, лій нільності міститься в Їжі 
'. -, 1 без ЯНОЇ остання неповноцінна; 

витамин, вещество, ноторое в 

маЛОl\f ноличество содержится в 

пище и без ноторого последняя 
.... неполноценна. . . 
Vitашіri А, DітюtЇн А Є в різних 

жир?х тваринного походження, 

в деюшх РОСЛIlННИХ п родуитах; 

витаl\ШН А содерлштся в рааНЬІХ 
жирах животного происхождеНIІЯ, 

в неНОТОРЬІХ раСТlІтеЛЬНЬІХ про

дунтах. 

Уііатіп ВІ' вітамін Б1 , протиневрит
ний віта:\Іін, що є в дріжджах, 
зернах РИСУ, пшениці, жита, 
в Г9росі, сочевиці, горіхах, миг
далі, . JIIOPl-ші, яєчних жовтнах, 
печінці, молоці; ВИТ8МІІН Б1 , про
'гпвоневрllтныlї ВlIтаl\ШН, содер

іІ:'ащшїся в АРОif\жах, зернах рп
са, ПШ8НИЦЬJ, РЖИ, в горохе, че

чевице, орехах, JlIпндале, мор

НОВИ, ЯНIJНЬІХ Ж8лтнах, печени, 
молоне. 

"itamin С, віта:\1ін Ц або аснорбінова 
нислота, антиснорбутний віТЮІін, 
що G В свіжих рослинних про
ДУнтах, в напусті, в буря ці, 
цибулі і т. ін., а з 'Гварпнних 
продунтів - в молоці та яfiцях, 
менше в інших; ВIlтамин Ц ИЛИ 
аснорбнновая І-шслота, аНТІІСНОР
БУТНЬІfi ВlІтампн, содерн;ащийся 
8 раСТlІтеЛЬНЬІХ продунтах, в на

пусте, СВСЮJе, луне И т. Д., а ИЗ 

ЖИВОТНЬІХ продунтоlЗ - в· молоне 
JI шїцах,. меньше в других. 

Vitamin D, BiTa~liH д, аllтирахіТIІЧ
ниЇІ . niT~MiH (багато в риб'ЯЧО~IУ 
тИРІ); ВlІта~шн д, аНТlІрахити
чесний витаМIJН (l\IНOfO D рыIье:\ff 
тире). 

Vltашіп К, вітамін Н, аllТllгемора
гічний вітаміІІ, вустрї'/<1GТЬСЯ 
нереваЖІІО ~ рослинах; витамин 
Н, антпгемораГИЧССІіИЙ DIІТ9,МИН, 

Бстречаетсл преП:\lуществ.енно - в 

растеЮIRХ. 

Уіtашіпоlum, І, П., HiTaMiHO~, пре
парат, що міСТІІТЬ віта:\іін Д 
у ОЛііїному розчrші; ВlIтамшюл, 
препарат, содержащпй DlІтамин Д 
в ~аСЛЮЮ:\f растворе. 

Уitеllіпuш, і, п., вітелін, снладова 
частина яєчного шовтна; вителлин, 

составная часть яичного желтна. 

Vitellinus, а, UШ, жовтн:овий; жел-
ТОЧНЬІЙ. . 

Vitеllпm, j, П., жовток; ше.'ІТОН. 
V. formativulll, УТВОРЮІ3альншї жов

тон; О_бразоватеЛЬНЬІЙ шелтон. 
У. ппtІ'itіvum, ПОЖІIDЮІЙ' ~HOBTOH; 

питатеЛЬНЬІЙ желтон. 
У. оуі, яєчний жовтон; ЯIlЧНЬІЙ жел

ТОН. 

VitiaJio, onis, [., псування; порча. 
Vitiligo, lnis, [., природжена від

сутність пігменту в епідермі; 
прирожденное отсутствие Ill_Ігмен

та в зпидерме. 

У. аlЬа, білі шнірні плями; белыIe 
ножныIe пятна. 

У. gravis, шнірні nЛЮШ при проназї; 
ножныIe пятна при проназе. 

Vitlosus, а, UШ, ПОРОЧНИЙ, вадлпвий; 
ПОрОЧНЬІЙ. 

Vitis, is, і., виноградна лоза; вино
градная лоза. 

У. vіпifсга,впноград; виноград. 
УНіиm, і, п., вада, порон, ПОl\lилна; . 

порон, погрешность. 

У. cordis, порон серця; порон сердца. 
У. с. сопgепltшп, природжений по

рон серця; врождеlШЬІЙ порон 
сердца. ' 

Vitreus, а, ит" снляний, снлистий; 
стеНЛЯННЬІЙ, стеН.'ІОВIІДНЬІЙ. 

УНгіоlиm, і, П., н)'порос; нупорос. 
Vitгuш, і, П., сило; стенло. 
У. аml}lиm, широногорла снлянна; 

шн РОl\огорлая ~нлянна. 

V. ocиl~гe bipartitum, онулярп; 
ОЧНИ. 

V. раtепtаtuш, патентована нра-
пельющя; патентованная наП{1ЛЬ

Нllца. 

Уіуагіиш, І, п., віварій, прп~tiщення 
для тварин; Вlшарl1Й, помещеНllе 
для і-ЮІІЗОТНЬІХ. 



Уlуа:х 

Уlуах, acis, (lшаВIІЙ; ilшвоli, ОіElІВ
леННЬІЙ. 

VіVldпs, а, шп, жпаВІІЙ, бадьорий; 
ЖІІВОЙ, БОДРЬІІ1. 

.УіvіПсаtіо, ollis, (., Оіfшвлення; 
ОЖlІвление. 

УіУїрага, ае, С., іЮIDородяща; живо
родящая. 

YiYisectio, опіs, f., вівісенція, РОЗТІІН 
живого тіла (п ри дослідах над 
тва РlIна~ш); ВІІВllсекЦllЯ, ВСНРЬІ
тне іЮIВОГО тела (при опыахx над 
іЮIВОТНЬІJШІ) . 

Vlvпs, 3, UШ, іІшвпі\' жпвоі\. 
Voc~lis, с, ГОЛОСОВI1Й~ голосовоЙ. 
Уосо, аге, звати, наЗІІвати; звать, 

наЗЬІВать. 

yoeifcratio, o!lis, f., патетпчпі ПРО-
мови ПСllхі IJІІОХВОРИХ; патеТІІ-
чеСЮlе речи душсвноБОЛЬНЬІХ. 

Уоlа пшппs, долоня; ладонь. 
Yolar!s, е, долоНІШЙ; ла/J:онньrЙ. 
Yolat1lis, е, леТЮЧIІЇI; летучий. 
Yolatl1isatio, опіs, f., звітрювання; 

у летучпваНІІе. 

УоlНіо, опіs, f., спла волі; сила воли. 
Yolsella, ае, f., щипчшш; ЩИПЧПЮІ. 
YolllbilItas, atis, і., ба.панучість; 

болтливость. 
Vоll1ШСl1, Jl1is, f., 1) об'Єl\I, 2) ннига; 

1) об1,ем, 2) книга. 
у. рнlmоuшп аuсtшп, ЗОlльшеШIІI 

об' єм легенів, здуття легенів; 
упеЛlІченньrй об'Ьем легких, взду
тие легких. 

Уоlumіпоsus, а, uш, об'ємпстий, 
містннй; об'Ье:Шlстьrй, Вl\lеСТlIтель
ньrЙ. 

Yoluntarius, а, uш, (добро)вільнш1; 
(доб ро )ВОЛЬНЬІЙ. 

Vоluпtаs, ~tis, f., воля; воля. 
Voluptas, atis, f., втіха, задоволен

ня; удовольствие. 

Volutatio, ol1is, І., хитання; начание. 
Vоlvпlпs, і, т., ВОЛЬВ.УЛЮС, заворот 

КІІШОН; вольвулюс, заворот кl!

шок. 

\'отег, Cl'ЇS, т., ле:-'lіш; сошник. 
\'ОШlса, ае, (., гніііна порожнина, 

ос06nпво легенева наверна ;"j 

fHOCl\I, ЯЮІЙ часто ВlІбльовується; 
ГНОJ1ІІDЛ по.пость, особенно легоч
ная наверна с гноt1ньш ?одержп-
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l\lbIl\f, ноторое часто ІІзвергаеТСl1 

РЕОТОЙ. 
VОllЧ cus, а, иll1, БЛЮВОТНIІЙ; рвотны •. 
Уотіса, огнт, п. рІ. (гешеdіа), 

блювотні засоби; РВОТНЬІе сред
ства. 

YomItas, atis, і., блюва ня, рвота, 
блювота; рвота. 

Vошitіо, ollis, І. s. Vоmitіпm, і, Л., 
БЛІ~)Пання; рвота. 

Vошitіvа, огuш, л. рІ. s. УоmНо!lа, 
огuш, п. рІ. (remedia) див. Уоmlса. 

Vошituгitіо, onis, f., потяг до блю
В~ІІНЯ; позьІВ к рвоте. 

VоmНпs, us, т., блювання; рвота. 
У. Сl'ПСlltпs, КРІІваве блювання; кро

вавая рвота. 

У. gгаУЇllагпm, блювання вагітних; 
рвота ~ береl\ІеННЬІХ. 

У. l1ystcrjcus, істеричне блювання; 
истеУІІчесная рвота., 

У. llшгjп HS, морська хвороба;· мор
сная болезнь. 

У. mМН t І II us, ранкове блювання: 
СЛИ30ВПl\Ш l\Іасами у п'яниць; 
утрепняя рвота слизистыl\Iи мас

са:-.ш у ~ пьяНІЩ. 

УО1l10, иі, 1tпш, сге, блювати; рвать, 
блевать. 

Voracftas, ~tis" f., ненажерливість; 
обжо рства. 

Уогах, acis, ненажеРЛІІВИЙ; прожор-
ЛИВЬІЙ. 

Уого, ~гe, обжиратися; оБЖllраться. 
Vortex, lcis, m., верхівна; верхушна. 
Vorticosus, а, Пlll, багатий на водо-

вороти; богатый водоворотами. 
Уох, vocis, f., голос; голос. 
У. cholt;rica, хараlпеРНllЙ голос у 

хворих на холеру; ха рантерНЬІЙ 
голос у _ БОЛЬНЬІХ холероЙ. 

У. сlалdеstіла, шепіт; шепот. 
\'пlсаllіsаtiо, ol1is, С., В'улнанїзація, 

обрuбна научуку сіРЕОЮ; в.Улнани
зация, Обработна научуна сегоЙ. 

YHIg~ris, е, простий,' ЗВl1чаЙН11l1; 
ПрОСТОЙ, оБЬІЧНЬІЙ. . 

Vulлеl'аЬilіtаs, atis, С., раншІВЇСТЬ; 
рашt:\ЮСТЬ. 

Уtllllегагіпs, а, uш, раIlОВIlі1; ране· 
воЙ. 

УIlІllСГI1Нn, 01l1~, С., поранення; iJa
Кінне. 
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У111пе6іtпs, а, ШП; поранений; ране
НЬІІ1. 

\'нlпсго, аге, ранпти, уразити; 
ранпть, уязвить .. 

VHlnus, ёгіs, п., рана: рана. , - . 
\. conq Ш13S<l tпш, рана вІД струсу, 

розміжчена рана; рана от сотря
сення, размозженная рана. 

V. contusum, рана від забою; рана 
от уцшба. 

V. Їl1cisi vuш, різана рана; резаная 
рана. 

V. lacerJ tum, рвана рана; рваная 
рана. 

V. тогаит, рана від унусу; рана от 
унуса. 

V. penetrans, пронпнаюча рана; про
нинающая рана. 

У. рtІПсtllШ, l-\олота рана; l-\олотан 
рана. 

У. sсіssuш, рубана рана; рубленая 
рана. 

". sclopetarium, вогнепальна рана; 
огнестрельная рана. 

Vultus, us, т., фіJіоноl't1ЇЯ, лице, 

XantlleIasma, atis, П., малеНЬНIIЙ 
жовтий опух на ШІ,Ї рі; маленьная 
же-!!тая опухоль на ноже. 

Хllltllіпum, 1, П., нсаНТІІlI, жовтий 
lIіГі\1ент; IiсаНТI1Н, жеЛТЬІЙ пигиент. 

Xlnthoblastoma, atis, п., нсанто-
бластома; ксантобластома. 

х 

Х:lПtllбша, а ti~~ п., ві~нладаНlІЯ ЖОВ
того lІігменту нрові в епітелії 
a�l-\іРIІ; отложение желтого пиг
меllта КРОВИ в ЗПlпеЛIШ ножи. 

Хшthоmаt6sіs, is, І., 1\сантоматоз; 
ксантuматоз. 

Х.шtll:JП S\lS, і, т., хвоr;оба чесаль-
ни 1-\ і в шерсті; болезнь чесаль-
llШI-\ОВ шерСТІі. 

\:. шtll, р.;іа, ае, (., 
ченнГІ преД;\lетів 
ЖОUТIIі1 кuлір; 

ден не п реДl\lетов 

Ж~ЛТЬІЙ цвет. 

нсантопсія, ба
забарвлеНIІ:\Ш в 
ксаllТОПСIІ я, ви

ОЕрашенньши в 

Х .llltllб~і~ diabctf са, нанарновожов
'l'ш1 иоnір шкіри у діабеТllИШ; 

Xerion 

ПОГЛRД; фПЗIJОНО:ШfR, ЛlЩО, взгляд. 
Vпlvа, ае, f., зовнішні жіночі статеві 

чаСТI1Н/!; нар),жныIe lliеНСЮlе по

ловьrе чаСТІІ. 

Vнlvіsпшs, ї, Ш., вульві3~f, СУЛ:ОРОЖ
не СІ\ОРОЧСННП BXOJ:Y до вагіШI; 
В)'Л1>8113:\1, С,)'ДОРОікное сонращс

ние входа во влага.тшще. 

Vulvlt,js, tldis, f., в,)'льrзїт, запалення 
аовнішніх lliїНОЧIІХ статеІ3IІХ ча
СТIJН; B,)'.ТJbBIIТ, воспаление на

ружныx lliеНСЮІХ ПОЛОDЬІХ час

тей. 

V. acuta, гостре запа~ення 60внlш
ніх lliіночих статеВIІХ органів; 
OCTPO~ воспаленне наРУтНЬІХ жен

СКlIХ ПОЛОВЬІХ органов. 

'Т. gonorrllolca, ГОНОРОJ!нШ1 Dульві1'~ 
rOHopOnHbli1 вуль[шт. 

,r\lIYl>yagїl1Itis, tl(lis, f., ВУЛ1>вовагі
ніт, заllалеllНН В<J.гіШI і зовнішніх 
статевих чаСТIІН; ВУЛЬВОВ<1Г11НIIТ, 

воспалзнне влагаЛІ1ща II наруж

HbIX ПОЛОВЬІХ частей. 

нана рееЧІІожелтьrй цвет ноти у 
диабетииов. 

ХепешЬіlе, es, і., попадання сто
ронніх речовин D оргаНЇЗ:\f; по
па.::r.аШІе IlНO POJ:HbIX веществ в 

оргаНlIЗ~f. . 
Xenogcl1es, is, впнлпнанпй сторон-

нім тіЛО;"l; ВЬІзваННЬ1l1 шюрод-
НЬІМ теЛО:'lI. 

Хепошспіа, ас, С., вінарне, 8С1ступне 
місячне; BI1HapHble, аамещаlO;ЦlIе 
l\lесячныl •. 

Xenophubia, ас, (., нсепофОбія, БОЯЗІІЬ 
ЧУгЮІХ лю.::r.сl1; нсенофобllЯ, боязнь 
ЧУН-ШХ J'lю.::r.еЙ. 

Хепорзуllа. cllet pis, 
ПС\JеносНlШ '-{)'М!!; 

щуряча б.ТJоха, 
НРЬІСШf~Я 6.10-

ха, переНОСЧIlН ЧУМbl. 

X~rasia, ае, С., сухість волосся; су
хость волос. 

Хегіоп, і, п., cyxu!1 порошон; сухоn 
порошон. 
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Хегоdегш~, atis, n., суха ШЕїра; 
сухая ножа. 

Хегоfогшіuш, і, П., нсероформ; нее-
роформ.. -

Хегошспіа, ае, f., «сухе» місячне, 
загальні з:\tіІШ В органіЗ:\lі без· 
ВІІтінаННR нрові; (ІСУ хи е» месяч
НЬІе, общне 1I3~lенеНlIЯ в органиа
ме без истечения нрови. 

Хсгорhthііlшus, і, т., нсерофтальм, 
сухість ока; нсерофтаЛЬ~l, сухость 
глаза. 

Xerosis, is, f., DIJСllхаШIЯ, сухість; 
ВЬІСЬІхаШІе, сухость. 

Xerostomia, ае, і., сухість рота; 
с,)'хость рта. 

ХсгоtІСПS, n, ню, Бпсушниtt, висушу-=
ваЛhlші1; ВlIС,)'Ш:ІВ1Ю диЙ. 

Xerotoxia, ас, (., сухі пологи; сухие 
РОДЬІ. 

Хір11011упшs, і, т., DПРОДНП, що зрос
лися мечеВIIДIШ;\Ш паростнами; 

УрОДЬ1, сросшпеся ~lечеВИДНЬІМИ 

отростна:-.ш. 

Xiphoilleus, а, шп, мечевиднпй; мече
R!ЩНЬІЙ. 

ХіlоlllШ, (, n., нсплол; нсилол. 
Xyrosp tsrrшs, і, т., судорога прп 

го.туінні; судорога при бритье. 
Хугоtошіа, ае, с., розріз бритвою; 

разрез бритвоЙ. 
Xysis, is, (., снребіння; сноблеІІие. 
Хуsша, atis, п·., норпія; НОРllИЯ. 

z 
Zlпсшn, і, N. (ЧИТ. 31IННУМ), цшш; 

цинн. 

z. c}lloг,'їtиm, ЩІІШ-ХЛОРИД; хлори
СТЬІЙ цинн. 

z. охуd<іtuш s. Охуdпш Zinci, оюю 
ЦІІНКУ; Ol-\llСЬ ЩllIна. 

z. sulfUГ1СПШ, сірчаНОЮІслпt1: цинн; 
серНОКИСЛЬ111 ЦИНН. 

ZN (снор. Zіl1СШП), uпнн; цинн. 
Zomotl1crapia, ас. (., ліl-\ування сирим 

м' ясом; лечение сыl рЬІМ МИСОМ. 
Zona, ае, (., З0на, пояс, поперен, 

хірургічна. ПОВ'ЯЗl-\а для Жl1lзота; 
зона, пояс, IJОЯСНlluа, ХlIРУРГИ

чеСl-\ая ПОІ3Я3І{а для живота. 

z. anacstl1e(. са, пояс не"УТЛllВості; 
fI ояс не'l\'ВСТГ ІпелыІстІ1.. 

Z. dol()f()grllcs, ділянна. 3 яноі можна 
БIІК.пІІкати біль; область, с 1\0-
тогой ~1І')ЖНО І ЬІ1І3ать боль. 

z. lH"st.crog'ёi nes , місие подразнення, 
з' яного 1\lОнша ВlІhЛllнати іСТСРI1Ч
нш1 п Рllпадон; место разд:ражсния, 

с hOToporo 1\IОНШО ВЬІзвать l1стери

чеСI';ИЙ припадок. 
z. orbicul~ris 'Yel;cri, Веберовсьна 

нрУГОІ3а зона; Вtберовсная r.pyro
Бая зона. 

z. pancrcatil'o:.:holedoc!l1ca, підшлун
lЮlнm-\Ончна зона; ПОДffiелудuч.но-

желчная 80на. _ 

z. рсІ1псtdа, прозора зона; прозра'l
ная зона. 

Zonaestllesia, ае, С., З0нестезія; :зоне
стезия. 

Zonula, ае, (., ПОllСОН; поясон. 
Z. Zіппіі, Ціllнова зв 'язна, що під

ТРlМУЄ нришталин; Циннова 
связна, по;:щерживающая хруста

лин. 

Zoo - (в СI1Л. словах), тваринний; 
ЖИВОТНЬ;Й. 

Zooantllrcpia, ае, С., маячення пере
'lВОI.ення в тваршу; бред превра
щення в і-юшотное. 

Zoogluea, ае, f., слизові або драг
листі СНУП'lення (нолонij) Mihpo
бів В ri,J,I\01\lY середовищі; СЛИ~ 
3ІІСТЬ1е ИЛIl студеНlІсть:е Сhоплевия 

(нолонии) МllнроБОD в жидной 
среде. 

Zooll1:1gnetismus, і, ш., тваринний 
маJ'нетизм; ilШВОТНЬІЙ магне-
тизм. 

Zoon, і,,, n., тварина; животное. 
Zocparasites, UШ, зоопаl-азити; 300-

ва !JCl.ЗИТbl. 

Zoop11ubia, ае, і., хворобливий страх 
не ред '1 Ddf.JlшаМI1; болезненцы�й 
страх пеvед Жl1ВОТНЬІМИ. 

Zoo(c)rastia, ае, f., див. Sodomia. 
Zооsvбга, ае, С., 800спора; аООС1l0ра. 



Zootoxlpl1m 

Zootoxlnum, І, П., тварпннпtt ТОНСІІН; 
ЖI1ВОТНЬJt1 ТОНСІІН. 

Zootropll0toxismus, і, т., 800ТРОфо
токсизм, ОТРУЄННЯ твариннш.ш 

харчовшш речовинами; ЗООТРО-

ФОТОНСПЗ;\І, отравленпе ЖІІВОТ-
НЬІМИ пшцевьІМИ всществами. 

Zoster, eris, т., пояс; пояс. 
Zygoll1a, atis, П., ВІШІЩЯ; снула. 
Zygoll1aticoalvcolJris, Є, впличноаль-

вєолярнпіі; снJ'лоальвеолярнЬJЙ. 

Zygoll1aticofaciJlis, е, Dиличнолице
ВIІI1; сну ЛОЛl1цевоЙ. 

Zygoll1aticofrolltJlis, е, ВІІЛИЧНОЛО-
60ВІІЙ, ВИЛІІчнолобний; снуло-
JюБНЬІЙ. 

ZуgоmаtісошахillJгіs, е, ВИЛІІчноще
лєпнпй; челІОСТНОСНУЛОВОЙ. 

Zygomaticoorbitd"lis, е, виличноорбі
таЛЬНl1Й; сну логлазнl.1чны� •. 
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ZуgОll1аtісоtСll1ро6Шs, е, ВІІ.:ШЧНО
ВІІСІЮВШЇ; сІ'уловІІсочІІыl1".. 

Zуgоша tICt1S, а, uш, ВІШIl'lНІІі1; снуло
ВОЙ. 

Zygota, ае, f., осоБІІна, що ВПЮІr.;ла 
п рlІ сполученні двох ГЮІСТ; особь, 
вознш,шая п рІІ СО('~ШlеНlШ двух 

гамет. 

Zyma, atis, f., бродило, занвасr.;а; 
бродпло, . занвасна. 

Zушаsа, ае, f., ЗШІаза, ФеР;\IЄН'Г 
спиртового бродіння; ЗШlаза, фер
мент СПИРТОВОГО БРОЖЄІШЯ. 

Z)тшоlоgіа, ffe, і., ЗЮІОлогія, відділ 
хі?lії, що вивчає бродіння орга
ні ЧННХ реЧОВІІН; ЗНl\ІОЛОГІІЯ, отдел 
ХШІІШ, нзучащш1 брожсние ор
гаНlIчесних веществ. 

ZYlllosis, is, f., бродіння, шумуван
ня; брожєнне. 

ZушоtIснs, а, НШ, бродячий, шу-. 
муючшї; бродящиЙ. 



ЛАТ!lНСІ~ПЕ nЬІРАіRЕНПН, АФОРПЗ31ЬІ, ПОСЛОППЦЬІ 
,1АТППСЬНІ llUРАЗП, АФОРПЗЛП, ПРПС.ПІВ'Л 

АЬ ОУО, від юїця (спочаТliУ, з азів); 
от яйца (сначала, с азов). 

Ad с:)git:шdшп et аgепdt1l11 Ьото 
nattlS est, лю;:щна наРО;l:жена для 
~шслі та дії (щоб думати Й тво
РІІТИ); человен рожден дЛЯ t\ІЬІСЛИ 
И деїІСТІ3ІІЯ (чтоБЬІ МЬІСЛIlТЬ и 
ТІ30РИТЬ). 

.\11 ехсшрlum, для принладу, на
принлад; для примера, наПРИ:\Іер. 

.:\(1 110С, дЛЯ цього, для певної мети, 
на даНIJIЇ ВIlпа.J;ОН; для зтого, для 
определеНIIОЇІ цели, для данного 

случа1!. 

Ad іпfiпіttIl1l, до беЗ~ІеЖIlості; до 
беСІ~ОНСЧНОСТИ. 

А(І patres, до прадідів (піти, себто 
в~IСРТИ); н праотцам (УЇІТИ, Т. е. 
у~юреть). 

А(І liыtш,' за баiRаННЯ~I; по желанию 
.Аlеа iacta est, жереб ЮШУТОj шре

бий брошен. 
АІта mat~r, мз.тп-гол;увальнпця (тан 

називають свою нищу шнолу ті, 
ЩО її заніН!IlIЛIІ); RСНОРШІВШ::I.R 
ЛІзть (тан назьшають свою І3ЬІС
Цlую ШНОJlУ те, ІіТО ее. ОНОНЧllf)' 

А 111 iCtIS Plat/), sed magls ат]са 
уег Itas, Платон 1'01, ні друг, але 
іСТlIна мені дорожча; Платон мне 
ДРУГ, но ИСТІІна мне дороже. 

Л posteriorr, JІЇСЛЯ досніду. І3иходячи 
а досвіду; после ОlIьпа, псходя 

из опыа •• 
А РГІОГІ, ноза усЯlШМ досвідом, 

само собою; вне ВСЯliОГО ОПЬІта, 

само собой. 
Ars Ionga, уНа brevis, мистецтво 

довге (ДОІЗГОІЗічне), життя норот-
1,8; ІІСІі)'ССТІ30 долговечно, ашзнь 

норотна. 

АшliiНнг et аНсга P:1l'S, треба ВИСЛУ
хати й іншу (протнвну) сторо
ну; сл~дует ВЬІслушать ІІ другую 

(ПРОТИВН'уЮ) сторону. 
Bis dat, qui сНо dat, ДЕічі дає, хто 

ШІ3пдно дає; ДВЮІЦЬІ дает, нто 

БЬІстrо дает. 
Сагре (liеш! Вrmорпстовуn (�-\ОЖНПй) 

день! IrorauiIUr); Пользуйся (наж
ДЬІМ) днеч! (Горацш1). 

Сl1їгнгgпs ШСIJtс ргіпs et оспlis agat, 
(Іпаm агшііtа шапtI, хай хірург 
спочатну діє РОЗУ~ІО:\І та очюrа, 
а п отім озброєною руною; ПУСТЬ 
хпрург сначала деЙСТІЗует умом 

ІІ глnзюш, а ПОТО~І вооруженной 
руной. 

Cog1to, crgo SШl1, я МІІСЛЮ, знаЧIlТЬ, 
я існую (Декарт); Я МЬІСЛЮ, 
зп;РШТ, Я СУЩССТ!3УЮ (Денарт). 

COl1ditio, sille qпа поп, умова, без 
лної не (~ІОжна), обов'язнова умо
ва; УСЛОВП8, без ноторого нельзя 
(оБОlIТl1СЬ), обязательное усло
ВІІе. 

C0l1s11etndo est аНсга n~tпra, ЗВІІчна
друга натура; прrШЬІчна - вторая 

натура. 

Cl'cdo, вірую (заява про свої по
гляди та перенонання) ; верую 
(залвление о СВОІІХ взглядах п 
убеждеІШЯХ). 

Сuш gra110 sa1is, В' зеРНЯТliОМ солі, 
3 делною іронісю; с зеРНЬІШНОМ 
соли, с неliОТОРОЙ ПРОНIlСЙ. 

Debcs; ergo p()tes, тн ПОВlІнен, ана
ЧllТЬ, мотеш; ТЬІ должен, значит, 

lIІОжешь. 

De gustibus et соІогіьпs поп est 
d1sрutашlum, про С;'.ІЮШ та нольо
ри не слід сперечатись; овнусах 



п ЦlЗетах не спорят «<на ПІіУС и 
пяет товарища нет»). 

De fпге, de facto, ЮрЩТ,llчно, фаНТІІЧ
но: ЮРПДlІчеСЮl, фаКТllчески. 

De Нrщн3. stпltа (yeniunt.) іl1СJШШ 5 da 
. шu1tа, о нерозу:vшої (ІІУСТОЇ) ~1ОВИ 
(впнинають) велпкі неПРИС;\Іності; 
иа ГЛУПЬІХ (ПУСТЬІХ) слов (ПРОllС
ходят) большие неПРIІЯТlIOСТИ. 

Dісtuш - fасtпm, сказано - ароб-
лено; сказано - сделано. 

Dl~ce, sed а doctis, їшlосtоs ipse 
docёto, УЧИСЬ У знаЮЧllХ, СЮl 
УЧИ незнаЮЧIІХ: УЧИСЬ У ЗН<1ЮЩI1Х, 

сам УЧИ незнаЮЩI1Х. 

Docendo dlSСІШUS, навчаючи, навчає
мось; УЧ<l, наУ'Jаемся. 

Doctor honoris с:шsа, ДОКТОР (пчеНІІ!і) 
з-за пошани (ДО його п ;йць); 
доктор (ученыl1) раДl1 уваіЮШІІЯ 
(Н его трудам). 

Dulce et dесогuш рго patria шогі, 
солод НО і почесно BM~PTl1 за 
батькіВЩІІНУ; сладно и 110четно 
умереть аа родину. 

Dura lех, sed lех, за!{он СУВОРИЙ, але 
таниt1 занон; закон суров, но 

таков заl-\ОН. 

Еdlшнs,. Ht vіv,їшus, поп уі"ІШUS, пt 
еd<ішus, їмо, щоб іКlIТ!l, а не 
ЖlІвемо, щоо ІСТИ; еДI1;\1, чтобь~ 
;НИТЬ, а не жl1пем, чтоБы� есть. 

Еггаге hUШdПШП est, ПО:Ш1ЛЯ-
тись влаСТ1II30 лю;:щні; ОШІІ-
баться СВОЇ1ственно человену. 

Est шоdus іп rebus, є t\lifJa (краі1) 
В усьому (гоrйцш); все Шlt]ег 
СВОЮ ;\lеру (конец) (ГораЦI1ЇІ). 

Ехешріі gratїd, ДЛЯ ПlJІШ:Ш;J..Y; ДЛЯ 
П}Jимера. 

ЕХІ tus lеtt"шs, смертеЛЬШlfІ кінець; 
сl\lертельны�1 исход. 

Ех 0Hi~io, 3 обов 'Я3КУ; ПО обязан
но<.;ти, по ДОЛГУ служБы1. 

Ех oriente lux, зі сходу сні1'; с ВОСТОІ"а 
свет. 

Ех tешр~ге, коли потрібно, В свій 
час; ногда надо, D СИ0е время. 

~~eci, q uod potui, faciaut ш~іuга 
рutещеs, R ЗlJUUI1В, ЩО міг, хаі1 ті, 
що l\llJЖУТЬ, SІ.іОб.шпь ИlJаще; я 
сделал, что мог, пусть те, что 

МОГУТ, сде.lают лучше. 
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FeIlx, (Іиl p~tlllt геги1l1 cognoscure 
causas, щаСЛl1Iшt1, хто міг пізнати 
ПрИЧIlНУ речеt1; счастлш~, nTO мог 
познать ПРИЧJlНУ вещеt1. 

Рєг p:1ticllter onus, І.іс sapUntcr opus, 
теРJlлнче перенось тяготи, 

мудро роби діло; терпеЛІІВО пере
НОСИ ТЯГОТЬІ, МУДРО DЬІПОЛНЯЙ 
дело. 

Finis coronat opus, ЕЇНЄЩЬ завершує 
СП ршу; nOHeu заоеРШi.lет дело 

«<конец - дел)' венец»). _ 
GiItta са\';Н lар~dсш поп Уі, scd 

sarpe ca<!c!ldo, ЕаIJЛЯ довбає lй;\fінь 
не СІІЛОЮ, а Ч(іСТОТОЮ па,1.іння; 

Еапля ДОЛОІ!Т ка.чень не СИЛОЙ,. 
а чзстотоІ1 па.J;еНI1Я. 

Пошо огпаt 1,)СtIш, nOl1loci1S hОl1іlпеш, 
ЛЮДІша П /llшраlllУЄ ~Iicцe, а не 
місце JJЮ.J;ШІУ; челопен унрашает 
l\1І.!СТО, а не место человека. 

Ношо suш, ct 011111і3. llUllldna псс 
аlіЕ~па шіllї SllIIt, я ЛЮДllна, і все 
ЛЮ,l,сьие мені не ЧУj-ке; н человек, 
и все человеческое мне не ч.)·ж
до. 

lIошо sapiCI1S, лю;щна ян розумна 
істота; 'lє.пОІНШ Еан разу ~1Нoe 
существо. 

ІІОl':'ЇЬІlе dictu! страшно ВИJ\fОІШТИ 
(iljOHЇtJHO); страшно сназать (иро
ШІЧССI-\И). 

Incngl1Itu, тас;\шо; тайно. 
Ін СlJгроге, в тїпі, в Цl:Ю:'JУ, у ПОВНОМУ 

ChJJi.ij1,i; В ТЄ.lе, ІЗ Щ;ЛОt\1, В полноМ 
составе. 

111 ше(!і:lS rcs, В са:'ІУ суть справи; 
В С(і~I.)Ю суть дела. 

ln yitru, l:! СhЛНJщі, в про6ірці 
(не в rКИUОМУ органіЗ:'lі); В вро
бl1fJl,е (не в ншвuм оргаНlІЗl\lе). 

ln ,·ivu, l:! Жl1тті (Н, ІНі Жl1ВО~IУ О}JГі.іИЇ
B~li); в Ж113Шl (п, llJ rI-ШВО.\І ОІJгани
аме) . 

111 st<! t u nasccnd Ї, ІЗ момент ва ро-
ДЖt'Н ня, УТПО lJЄННЯ: в Mor.leH'f ва
РUіК,J.I::НІІЯ, ООJJClзованІ1я. 

ln усstішеlltіs Ilun est s<lllientla mcntis, 
ХОРОШIlі1 ОДяг - НІ::: ДОhаз муд
ро<':ті; хо j.,ошая ОДt'it\;J,а - не до-
Ні.ізательство МУДРUСТИ. «ІПО 
Oj1,l::rhE\3 встречаюг - по уму про

ВОЖ(іЮТI»). 
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Lab~r СОІ'РПS firmat, праця ЮІЇЦНЮG 
ТІЛ0; труд унрепляет тело. 

Lарsпs lingu~e, об:-'lОлпна (по~шлна) 
в РОЗ~IОВl; об;\lОлвна (ошибка) 
в разговоре. 

Lege .artis, за заНОIlОil[ мпстецтпа, 
ВМІЛО; ПО 3a�-ЮНУ пскусстпа, Уillело. 

Lоспs mil10ris resistcntine, ~lїcцe 
(наЙ}'lеншого опору; место (наи)
меньшего СОПРОТlІвлеЮ[l1. 

31апп laГ~A, щедрою руною; щеДР0l1 
рукой. _ 

Меа culpa, теа m:н:tпш спlрз-, иоя 
ПРОВllна, моя наЛбільша пропп'llа; 
моя ПІша, 1\fOFJ нанБОЛЬШ:lЯ В!Іна, 

}!ellS sana [11 согр -те s:tn) - Шfl~:lUm 
ЬОI1\1т est, здоропий розу ііІ у 
В.:::ЮРОПО:\tу тілі - велике добро; 
здоров!! Й у 1\1 В ЗДОРО13Ш,І теле
великое благо. 

Ло<lus уjпшІі, спосіб (унлад) життя; 
способ С'rї-\лаі{) іЮ1ЗНИ. 

ЛогЬі поп cloq uenti<l, sed ГСШСfliіs 
curantur, ХDороби не нраСIlО},1О3-

СТВОМ, а .1іна1\Ш лікують (UeJIbC); 
болезни не красноречнем, а ленар
ствами .лечатся (Цельс). 

l\ІпItшп ,-іПIIШ' ЬіЬсге, поп (Hu уі"сге, 
багато вина ЛІПИ, не довго ЖIIТIl; 

І\ІІЮГО В·Н:Іа ПIlТЬ, недолго іЮ1ТЬ. 

Natura snnat, rnetllcus спгаt, природа 
оздоровлює, лінар лінує (Гіппо
RРЗТ); п ри рода оздораВЛl1вает, 

врач лечит (Гиппонрат). 
NoH посёге, не смій ШI-\ОД!lТИ (хво

рому); не смеl1 I3peДlITb (больному). 
Nоші па Sllnt odiosa, і.щ'ml ненаПИСlIі 

(себто сп рhпа не в іщ;нах); И1\lсна 
ненаСІІСТНЬІ (т. е. д~ло ие ІЗ 11:\1е

ЮlХ). 
Non шuна, setl шпItuш, не багато, 

але БClгато (СІ,і:іЗdIlО); не много, 
НО много (СК<1З() НО). . 

Non ошпе, q uud l1itet, аШ'um est, 
не IЗсе (те) золото, що БЛИЩI1ТЬ; 
не все (то) аОЛОТО, ЧТО блеСТIІ'Г, 

Nоtз Ьеве (N'll), добре ПОillіч<J.й, 
аверІНІ ува гу; ХО!JОШО отметь, 

обраТIJ ВНII.\1зние. 

Nulla aetas ad tlisсепduш sera, ніmшй 
пік не пізнііі длн ШШЧ!11111Л; нl1-
наНОl1 J303!J<lCT 'не ПО3ДНl1Н для 

(об)j'чеН1JЯ. 

Оnше vіупш ех оуо, все живе з яйця 
(ГарвеЩ; все ашвое ИЗ яйца 
(Гарвей). 

Ошпіа шеа шеСllШ porto, все моє нош.у 
~ собою; все моє ношу С со бон. 

ОРИШllШ mсdісашеlltllm quies est, 
найкращі ліlШ - спокій' (Цельс); 
наилучшее ленарство - поной 
(Цельс). 

О sancta Sішр1ісІtзs! О свята npOcToT<;l1 
(щире неРОЗУ1\ІЇННFJ, наївність); 
О святая простота ! (ИСНРЕшнеі 
неПОНШlанпе, наивность). 

О tеш})r'га, о шогсs! О часи, о 8ВІІчаїl 
О Bre:'lleHa, О' нравы�� 

Рег aspc>{'n зи aSfI'a, через труднощІ 
до зірон (до ВІІСОНОЇ мети); череs 
ТРУДlІОСТІІ н звєздам (к ВЬІСОКОЙ 
uсли). 

Рсгрсtuuш шоыl,' вічний двигун; 
l3ечны�І� ДI3І1гатель. 

Рсг гіSШll шнltшп соgпоsсІШl1S stultl1Ш, 
через постіlїНlIЙ (безпричинний) 
cl\Iix пізнас:\1О дурня; по ПUСТОяц
НО:\ІУ (беСПРIlЧШ!НОМу) смеху УЗ
наем глупuа. «< Смех без при
ЧИНЬІ - прпзнак дурачпнЬІ»). 

Persona grata, попажна особа; важное 
лицо. 

Ріа desitlerd'ta, заПОlЗітні мрії; вавет
НЬІе мечтЬІ. 

Post factu:l1, після зробленого, піс.лs 
по:т.ії; ПОС.'18 совершенного, после 
СООЬІтиt1. 

Post Ill)С, поп est ргоріег Ьос, після 
цього, не значить з-за Uboru (чере;з 
ц~); после :ного, не значит из-за 

aroro (псл~:т.стоие згого). 
Post scriptll:n, після написаного 

(пр:шш;на до листа); после нагшсан-
ного (lІрШlІІска н ПIlСЬМУ). 

Ргішus іпtег p.trcs, перший між 
рі131ШЧII; перuы1й ~lежцу раоньІМИ. 

Рго (IJШ() Stl<l, про свій ді,,!, по ОСО· 
БIIСТО:\!У ШІТанню; о CBoe~1 доме, 
по ЛІІ'!НО~(У воп росу. _ 

Qlli b~ac (li.1gn::>scit, ЬСllе шеdеЬ; tпr, 
хто добре CTCll3lIТb діагноз, той буде 
добре лікупаТI1; кто хорошо ставит 

Дllагноз. тот БУ,J:ет 11 хuроши леtШТь. 

Qllale optB est, tale est l)J'аешішп, 
яна Ilр:ЩIl, таl,а n нагорода; 

канова работа, Т3Еоуа 11 награда. 



П:нllсеs littегJгuш ашагае SUl1t, 
fгпсtus dпlссs, hopiH�-ІЯ наун гірні, 
ПЛОДIl солодн:і; НОРІНІ наун горь
ни, ПЛОДЬІ сладни. 

Переtitiо est шаtег stшliогнш, повто
рювання є мати занять; повторе

ние есть мать занятиfi ({<Повто
рение - ~1aTЬ учения»). 

Sel'O vel1iel1tt btls ossa, пізно приходя
ЧІІМ - иіСТИІІ ({<Хто пізно прихо
дить, са:'1 собі ШНОДIlТЬ»); поздно 
n рпходящим - НОСТИ (<l-\тО поздно 
приходит, тот ИОСТІІ находит»). 

Sapienti satl для РОЗУ;\lНого - до
СІІТЬ; дЛЯ УI\lНОГО - достаточно. 

Sllle іга et stпdіо, без гніва і при
страсті; без гне ва п првстраСТІІП. 

Stattls quo (allte), попереДllШ стан 
(становище без змін); п рен\нее 
положение (полоа;сние без ПЗ:\Іе
нениf!). 

Suurn сиіч ие, І\ОЖНОМУ своє; наЩ::J;О
му свое. 

ТаЬЮа rasa, чиста дошиа, ЧIIСТШЇ 
лист; чистая досна, ЧИСТЬІЇl лист. 

Тешрога шйtапtйг, ct llбs Шtlt:іllШГ 
іп і llis, міllНЮТЬСЯ часи, і МИ 
зміню ємось з НИ:'lШ; r.lеняются 
времена, и МЬІ меШІе;\fСп с НІВШ. 

Тегга incognlta. невідома земля (незна
йома галузь знання); неведомая 

земля (незнаJ\омая область знаНIlfi). 
Теstіmопіuш paHperitatis, свідоцтво 

про бідність (розумова нінчем
НІсть); с-видетельство о бедности: 
(умствеНllое убожество). 
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ОЬі concordia, іЬі victol'Їa, де згода, 
ТЮІ (і) пеРС;\lОга; где соглаСІІе, 
та;\1 (и) победа. 

ultІша ratio, останнє попереДі-І\СІІНJl, 
останнШ джаз; последнее пред)'

преждеНІІе, последнее доиазатель

ство. 

ПгЬі et огЬі, r.licTODi n світові (до 
відома усіх); городу и миру 
(1-\ сведеНІІЮ всех). _ 

Ut q ніщ ие _ est dосtіSSіШUS, На est 
lllоdеstisSіШПS, хто РОЗj';\шіШlltt, 
той СНРОl\ll1іШIlїl; І,ТО умнее, тот 
сиромнее. 

Ut sешеl1tеm feceris, На шсtеs, що 
посієш, те fI збереш; ЧТО посеешь, 
то 11 пожнешь. 

VCI'ba ШОVСl1t, схешрlа tІ'аІШllt, слова 
ХВIJШОІОТЬ, п РI1ЮІаДII захоплюють; 

слопа волнують, ПрШЮрЬІ увле

иают. 

УегЬа \'ol~lllt, scripta mnпеt, сло
ва зшшають, написане заЛl1шаєть

ся; слова ІІсчезают. наШlсаНllое 

остается. 

пгІьus ullltis, спіЛЬШІ:\Ш силами; 
соеДШІ с н НЬІJ\ІИ силам и. 

Vita sіпе littcris - mOl's est, ШИТТЯ без 
наутш - смерть (ГарвеЩ; жизнь 
без наУЮI - смерть {ГарвеЩ. 

Vбх nudita latet, littera scripta Ш:.1l1et, 
ПОЧУТІІЙ голос ЗНlшає, наПIlсана 
бунва залишається; ·услыlашlьlі1 
голос ІІсчезает, наПIJсаннаJl бу ква 

остается. (< Что ШlПпсано пером, 
того не ВЬІрубишь TOUOpOM~). 
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