PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY
Vocabulary
acute radiation sickness

гостра променева хвороба

adrenal gland

надниркова залоза

angiospasmic ischemia

ангіоспастична ішемія

arterial hyperemia

артеріальна гіперемія

atrophy from long squeezing

атрофія від тривалого здавлювання

belting pain

опоясуючий біль

benign tumors

доброякісна пухлина

blood coagulation

згортання крові

blood oxygen capacity

киснева ємність крові

bleeding

кровотеча

brain

мозок

burn

опік

cartilages

суглоби

catarrhal ( mucous )

катаральний (слизовий )

cell-mediated

клітинно - опосередкований

cerebral stroke

інсульт

clotting

тромбоз

cold to the touch

холодний на дотик

complain

скарга

compression ischemia

здавлювана ішемія

consciousness

тяма

cortex layer

корковий прошарок

cyanosis ( blue color )

ціаноз ( синюшність )

delayed type

гальмівний тип

diabetes insipidus

нецукровий діабет

diabetes mellitus

цукровий діабет

drop arterial pressure

падіння артеріального тиску

dyspnea

задуха

embolus

емболія

endemic strummer

ендемічний зоб

erythrocyte sedimentation rate

швидкість зсідання еритроцитів

( ESR )
examination

обстеження

explosive decompression

вибухова декомпресія

eyelid

повіка

fastigium

розпал ( хвороби )

fever

гарячка

fibrinous

фібрінозний

gastric juice

шлунковий сік

goiter

зоб

grave condition

важкий стан

hemorrhagic

геморагічний

hives

кропив’янка

hereditary

спадковий

immediate

невідкладний

increase of frequency and breathing збільшення

частоти

depth

дихання

inhaled air

вдихуване повітря

insomnia

безсоння

iron- deficiency anemia

залізо-дефіцитна анемія

ischemia

ішемія

larynx

гортань

left ventricular

лівий шлуночок серця

leukemic failure

лейкемічний провал

lungs

легені

lymph nodes

лімфатичні вузли

malignant tumors

злоякісна пухлина

mental excitability

психічна збудливість

method of breaking

метод виключення

method of enzymes and hormones метод
introduction

гормонів

введення

та

глибини

ферментів

та

method of irritation

метод подразнення

method of isolated organs

метод ізольованих органів

method of stimulation

метод стимуляції

mountain illness

гірська хвороба

nephron tubules

канальці нефрону

obstruction ischemia

обтураційна

ішемія

(у

закупорювання )
pain shock

больовий шок

pallor

збліднення

period of expressed manifestation

період наявних клінічних ознак

permeability

проникненність

platelets

тромбоцити

poisoning

отруєння

prodromal

продромальний

pulmonary edema

набряк легень

purine bases

пуринові основи

purulent

гнійний

pus

гній

putrefactive

гнілісний

Quincke’s edema

набряк Kвінке

redness

почервоніння

разі

retarded

сповільнений

retrograde

зворотній

right ventricular

правий шлуночок серця

scar

рубець

scuba diver

аквалангіст

serous

серозний

serum sickness

сивороткова хвороба

starvation

голодування

stasis

стаз

suffocation

задуха

Swelling/edema

набряк

systemic lupus erythematosus

системний червоний вовчак

tendons

сухожилля

thyroid gland

щитовидна залоза

tongue

язик

tumor

пухлина

tumor growth

пухлинний ріст

ulcer

виразка

unpleasant smell

неприємний запах

vein

вена

venous hyperemia

венозна гіперемія

weight

вага

