BAZI KELİME VE TÂBİRLERİN İZAHATLARI
Agraf: Kesilmiş deriyi kapatmak için kullanılan tel dikiş malzemesi.
Anestezi: İlaçla bayıltma.
Anti-neoplastik: Kontrolsüz, aşırı hücre coğalmasına karşı.
Arsenik trioksit: Kuvvetli bir zehir.
Arteria femoralis: Femur kemiğinin önünden giden, bacağı besleyen ana
damar.
Ascariasis: Solucan.
Aspiratör: Emme aleti.
Bürger hastalığı: Bacaklarda atar damar tıkanması.
Cerrah: Operatör.
DETAM: İstanbul Üniversitesi Deneyesel Tıp Araştırma Merkezi
Duedenum: Oniki parmak bağırsağı.
Enjeksiyon: İlacı iğne batırarak vermek.
Ensizyon: Deriyi kesmek.
Fahiz: Diz ile kasık arasında üst iç bölge.
Farmakolog: Farmakoloji ile iştigal eden, eczacı.
Farmakoloji: Konusu ilaç olan bilim dalı. Fossa
iliaka: Karın alt bölgesi.
Ganglion: Sinir düğümü
Gastroenterolog: Mide, bağırsak mütehassısı.
Glikozit: Örneğin bir şeker ile alkolün birleşmesi ile oluşan yeni
kimyasal madde.
Hilus: Bir organda sinir ve damarların giriş, çıkış yaptıgı bölge.
Hipokondr: Karında kaburga altı bölgesi.
Hodgkin, Hodgkin Lenfoma: Lenf bezlerinde görülen bir kanser türü.
İleus: Bağırsak tıkanması.
İmmün sistem: Bağışıklık sistemi
İmmünomodülatör: Bağışıklık sistemini ayarlayan (yani fazla değerleri
alçaltarak, az olanları yükselterek normal değerlere çekmek)
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İnfiltre etmek: Kök salarak istila etmek.
İnoperabl: Ameliyat edilemeyen.
İnopere: Ameliyat edilemeyen.
Jinekolog: Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı.
Kadavra: Tıp öğretiminde, üzerinde çalışma yapılan ölü insan vücudu.
Kaşetik: Bir deri bir kemik kalmış derecede zayıf.
Kist hidatik: Köpeklerden insanlara geçen bir kist hastalığı.
Klinisyen: Doğrudan hasta tedavisi ile uğraşan doktorlar.
Kolon kanseri: Kalın bağırsak kanseri.
Kolostomi: Büyük abdestin karına yönlendirilmesi.
Kortizon: Kullanıldığı zaman vücudu şişirme gibi yan etkisi olan bir ilaç.
Laparatomi: Cerrahi olarak karını açıp içine bakmak.
Lenf bezi: Lenf yolları üzerinde büyüklükleri 1 - 25 mm arasında değişen
kitleler.
Lenfoma: Habis lenf hücrelerinin çoğalması dolayısıyla lenf dokularının
büyümesiyle oluşan kanser türü.
Lenfosarkom: Difüz (etrafına yayılmış) lenfoma.
Lokal anestezi: Yerel uyuşturma.
Lomber sempatektomi ameliyatı: Omurganın sağ ve solunda bulunan
pirinç tanesi büyüklüğündeki bezlerin çıkarılması.
Lökosit: Akyuvar.
Mesane: İdrar kesesi.
Metastaz: Kanser hücrelerinin ilk başladıkları organdan başka yere
atlamışlarına verilen isim.
NCI: Milli Kanser Enstitüsü.
Nekroz: Ölü hücre.
Nelaton sondası: İnce lastikten yapılan idrar boşaltmaya yarayan sonda.
Nisaiye: Doğum ve kadın hastalıklarıyla iştigal eden tıp dalı.

Oncovin: Kanser tedavisinde kullanılan kimyasal zehirlerden biri.
Onkolog: Onkoloji ile iştigal eden doktor.
Onkoloji: Kanser ve tedavisi ile iştigal eden tıp dalı.
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Op.: Operatör kelimesinin kısaltılmış hali.
Operatör: Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah.
Özefagus: Yemek borusu.
Pemphigus vulgaris: Ağızda veya vücutta yaralar halinde kendini gösteren
hastalık.
Peritonit: Karınzarı iltihabı.
Preparat: Küçük örnek.
Pulverizatör: Püskürtme aleti.
Sempatik ganglion: Omurganın sağ ve solunda bulunan pirinç tanesi
büyüklüğündeki bezler.
Serum: Damardan verilen, besleyici sıvılar.
Sezerian: Normal doğum mümkün olmadığı zaman karının ameliyatla
açılarak bebeğin anne karnından çıkarılması.
Sitostatik: Hücre çoğalmasını durdurucu.
Sitotoksik: Hücreleri öldürücü.
Steril: Her türlü mikroptan, bakteriden arındırılmış.
Talamus: Beyinde bir bölge.
Tanen: Birçok bitkisel maddede bulunan, deri tabaklamada, hekimlikte
kullanılan, tadı buruk bir madde.
Tansiyon arteriel: Kan basıncı.
Topik: Yüzeysel, derinin üzerinden. Tümör: Hücre yumağı, kitle.
Tümör: Hücre yumağı, kitle.
Uterus: Rahim, döl yatağı.

