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Передмова редавціl. 

ЗлагоджеНІIЙ Д~POM )1. Г&"'lJ1І1ШМ лаn(НСЬJ(О~УkpаtнСЬRИЙ ме .. , 
ДІІЧНllfi словюш ~Сnіп]{а )~:краjIlСЬJ(ИХ лінарів в ЧеХООЛОВ&ЧЧ1fНі~ 

одержало. ще ІІа початку 1924 р. В той час «Спілка'Р вже изм. в' 
CDOGMY РО8порnджеНІІЮ друrJlЙ аналоtічииft словНlI'К, ОRJLaденмй' 
А-РОМ В. НаЛlІваЙROМ. 

При поріВJ~IШllі обох CJlОВIf,Jп<ів ВИЯВИЛОСЯ, щО ВОНИ складені 

ріжно. А саме, С~"lСВНИИ д~pa Наливайка схладена па ТІшу злаеlI8 
СЛОВНlfнів, з поданням бімя kОЖНОГО лаТllНСЬRОro терміну JIИше 

одного терміllУ YI;pa.jHCb}\~ro, рідно ДlЮж~трьож) с.,їоВJtИR же 

д~pa Гали ІІа, ЯН це- зазначено і в передиові д~pe. Га;шна, складено 
по .типу м:~терhlлjв до термінодо(іі, 8 поданням бiJtл J(.()жиоro JJ:В.-

ТIШСЬИОro терміну по пЇоІLЬка СШlонімів. 

ХОЧ ЯR вещшою Є 1Ієобхідність мати СnOВНИR 8 виразно "Овва:
ченш.ш CTltc.n.uMJf термінаloUі, одначе .cnїJIJia't ІІС ВВВЖW'UЮЯ приоту· 

ПИТИ вже нині дО )llIД6ННЯ та'Щ)І'О СJЮ:6ИJffi&. nажаюЧJf. що чв.о ДШІ . 

. цьоro ще не І{аетав. Наще. _еДnЧ1Ш териіllOJЮtш ще дuєка дО УС'!8Т.
,,'1ЄННП, ІОна ~e тепер, в останні роки, енсрtшно nюрlf'J'ьсл й 

В1ШРОбовувться - не lIШlJЄ теоретично, як р&Нїшеt lUle й ltpaJ!'J'И'І·_. 

~ю, В щоденній np&цi УЩ1&іИСЬКlfХ МЄfUJЧНlfX ШRіл та . .в біжучій, 
МСДJtЧНЩ літера-rypі+ 

3 Ц11Х мірь'"У_НЬ бум рішеНQ В3Я'Т"1 за основу, jJ,JIЯ lНfдания . 
еловник Д~P& ГUЮІ&, t\ при peдatyв&H.tIi jJ,OnОВИИТІІ йот термі .. 
паШІ n з ШIШІl:!: джерел. ТВКС l>ЇШО1ШЯ бум 'пІК леnпе-перєвестИ,_ 
що д~p НаJШвгJ1:J(O ле ПРОТСИдуваВ ва вr.давня свою OJЮtrn:ика 

і сам saПРОПОJIУВ&В }nlKopltcтaTJi сн.лад6ИltЙ HltH словник ИК._" 
теріпд ДЛЯ ДОПОВJl0НШJ еJЮJШИК& Д~PA Гв.uиа. 

3 """ОП> почат"у реда'ЩЇЙllоl праці ""на ... "".". що. ріжкі 
доповнеЮIЯ та aMiНli, я:t:і рер.а:кці-!і вважала JI~бхіАи.tlМ1fі ~. 
"'"'Ручно робl1ТИ на РУКОПll6У А-ра Г .. ",ша. Тому ·ДO' .. ~O ..... J'-~ 
. . 
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tioгo Ma.~Pi~~:I 1}о~ШltАТ;1 на fШl:t'мі н.аl}t-JШ, цей 'l~IЗТ»ОВI\~~ ~fa-Tep~.1t· .. 
н""іШГ."іян;),"rlt та "ДОJЮUШ(ТН тс]}мjJln~Ш: 8 шшшх ОЛ?1J~lі'Н'j':J, і пісц . 
81f0DY СНЩ\.СТIf У ФОl}l1і РУКОЩ{СУ длл дJ~)'f\\ •• Всю'цю I'цto11()ТJlJПtУ'о' 
JJ}НИUO РО~ІfOділ}' ~a збі])t\.IІІJJI MaТt1)in.'1)~ по I\a.PТI\8~:n~pE'BiB .Д-Р 
В. На:шваЙlЮ. . 

ЩО ДО I;СДR>lщit1ноІ 11fiщі, ТО, ІН\ шаЛ0, ЧС']1СЗ оооб.111ВЇ УМОnИ 

Ії Н6 YtIОIJШ& б>,.'10 JI('рсію;~J\ТН ШЛЛХОМ 3аt'і;:ншь більшо! ~OMioiI. 
ДОВСдССJI tшб]:а'Г11 шшшіі. ш:шх, & ('a-~le I1Гn'IlЮВ&Тlf в TiciJoMr 'Кош 
)10 2-3 чо.11ОDіна j Сlн.~ТN>tаТI1ЧJIО НОН(j·;n'Т~'1Jа-тlS е ОНРСМJОШ фа.. 

XiDltHMl1 11\ ЗdМ'ЩІІМИ МОВIJ. 

ЩdДС'IШУ 111)1\100 НСГсг.,пду та ;ЮПОВШ·ННfi Maтepin;'].j~ лрова
ДШ1ll спОча.ТКJ' Д~I) Б. ~!а.ТЮШСllНО, i\~P В, Ha-.'JtDаfiJЮ та A~P І. РJlХ.!Ю, 
ліс.w З ОСС'ЮІ 1924 ]1. а'Ж до З8,нінчепнл lmдаШI11 - ВСЮ справу 

])с;taI)'ваIШЯ і l{огt'І')'13аШIЛ J11)(:JD8і1.И;Ш Б. ,МатюшсшіО: В. Наливай .. 
](0 та Марія МаТЮ1UСН.fitlDlt. СI10РnДНЧ,НIІМП }{OHCJ-.lЬТ&НТJ:t.МІI був 

ці.1111t рпд осіб, пи з членів (,Спі.lН1~Р, т)\ і по~за нсю (проф. :В. С1{ .. 
мо НЧ. ДRР )Іодеет .::JеВilПЬ1ШЙ, ;:t-p Е. 3')'І,ассвпч (лн(>тоnно) та 
ппші). . 

РеДfнщiltll.& ПЯ&!.VI бs .'1& }"ТРУДllена. іі ТЕ.У, шо ПЄ]}СВОДИа&СЛ 

:; віДСj"Тності д~pa Га.11fЮ1. Хоч реД&Jщія ;\ls,Ла I\i;t ;tRpa Га;шна., 
зв. його lШfазо~, «ловну carte b1ancb~\ &."І-(', вона Н80мага.Л&ОR по 

мож."Іltвості нсбагато 1іОIШСТ3ТJl зі своіх ЛОВJlОБ.1іастеЙ і 05ме$1-

пати З3tmIt ДО МОЖ.'1J100 нзй:меlШ1ИХ розмірів. 

Все ж С.;}ОВЮШ Д~lHI. ГаЛ1Ш3, в ТОМУ його ЩtrZlЛ,;tі, в ЯНОМJ~ він 

оце Вl1хоДить у світ, ;1е в 'JO}JY ріЖIШТЬСЛ від первіCJЮГО l»)"ЦОПlfСУ
д.ра г..л .... а. 

Тах треба МЗНttЧlIТI! иасt\-мnеРЕ-Д деяні ві;:п.JiИJI в розтащуванні 
)1і),теріл."І)~. ВИХОДRЧ!І з бажання ~aT]! в с"оnнш'У яно мога біпьше 
7e}}MiHiB t &."Іе ОДJlОчасно 3'ШШНУТl1 повторень. реданція вважа:ш. 
ПОУрібю\м ноао тa1{H~ 38-ГМJЬ11lіХ ТСР11jиіВ, ПК арm.ерія, ~pe, .w·' М. 
~ т« п., не по;з.аnаТtt всіх відпові;.шп)\ прюt:о.J'М'шшів ча взагаJ1і назв, 
в :НРМЇ1Н,ому разі •. "ІJIlШ~ ;s:еяні~ ГС.'ОnIlО на-Гtpі;1ші. (ТаКІІМ ЧJШО!(' 

1(О;Ш треба зшt.Й'rJI, напр., унгаінсЬ1«" значіння дал aтZЄria мШil,. 
нєтяж:ко 8найти онреАЮ or1.erio, а О1!:ремо CQ1'()ti.s) •. 

Що ;з.о змін по 8MiCTY~ '!О. 3 бі.-:I1,Ш :ваЖ.1НВl1Х треба зraдаТJf 
ноступиі: 

1) РеДАкція H~ поді.,п.11\- Д)·~OH ш~о:в}юro автора l'Щносно того •. 
що .1АоТltllсь}{е заніНЧ('НіfЯ (o(itiє. :відповідає Yh-раІИСЬh'ОМУ ~ЩЛ. . . . 
І що тому заН1НЧЕ"IІI1Я ~ШUl», додане до 111:\8'8 О}{ІН~ЮІХ ор'аllів ЧІІ 'І'Н&-

Шt1J,~Є означаТІ' поняття 83па.l<'НН.в. ї\дя ВШШ8.ЧСIJНЯ ЦЬоro ПОНЯТ" 

тя pe-дf.ШЦія »nажа.п:а ПlшдатНіuшм ВживаТJI «запалення т8НОro .. 'Ю 
optauy чи 't1:ШННЮ1 ••. ОДIJаче:тj~ ХТО поді.'ш;ш б ІЮГ."ІЯДИ aвтo~,.' 

.;IcfHO ?iJP}itYTb Й'i'll nOro Ш:11!ХО'f та, }(орасТуючнсь lшавіп)(~МIf ЙОl"O 
. пеРСДJlіОВlI, самі ТВ!)lJJrти пі;!попідні торкінК. ~ 

2) Редакція УfЩНfiда 1'8.1\0))( ;.m.П1ЮВ&ДЩJШIІЛ· В·11а.шу терміио. 
tію C1tllD;J,H

c
llX JIОО:Юt'ізмів, 3.'1()женl(Х в трьох-чотирьох і БLn~ 

ОН}JСИJlХ іYttешшків. _ Такий спосіб 1'.lЮІ)ЩШR нооаОl'ізм:іВ t - 'цin:НOM 
J.\(йt;>-'?'NfМ1f'ii, JJа.пр.) Д .. "ІН ніщ.'н.ьJtоІ JlfО1Ш, ДС" C1\:t&AHЇ 4Jdл:ька~uо~ 

1ЮJJХОnї;) іМ:~ШШЮf це 3:НJІЧ.А.і1иа річ, дан наШQl МОВИ, 11.8. д1Uкy 
р('д&хц:іі, не надається. 

31)t~U1ТОЮ ОСIIОDlШХ по'галдів автора, lШСіЮВ.:юшtx ~ Йоro перед .. 
~ M{j~i, рс,цг.нп.іл була. цї,"І.I\О!.! аго;"'щt\., і тому решта змін не ма.в rЛIfб. 
D1(tГO значіння. 

&n l}с~а.]-щіfiJfа IІ}ЩUfl проваДJ!.1:ася в УМl)вах н&лзвпчаitно не-
СПlmПТ~"І11І'Ш:ХJ все поруч" з JіНЩIОIJ{ J1}'З-ЦЛМI( та обоВ11Sнами. ці:еи 
:в зна.чиШ ~Iipi ТJ)cGa ПОJlсшtТU пи порівнюючи: довпtfi час p'e~aJ)"" 

1tR1Шn:, тин: і.!ІІОШ.rIіtві :l~ПУЩ(.'ПНЯ Чlt lIе.цvгля,ци. 

ПРl[ pe;:\aryB8-Н1fі б)~:ш: шшористані тані го.човні джерела: 

1) ЛаТJllIСЬJ~О·!іі\lеЦЬШlіі МСДJfЧfШіі. СЛОВІШ}{ (W. Guttmв.mi. 
Mcdizinische Terminologi •. ~ Aufl. Dcrlin·Wien. 19В.) 

2) Латrшсьr<О-чесь",'іl ме;ЩЧШf/t С.'ОВНІ'" (Slovnfk lekafskY. 
"ydano рошосі C •• k'; Аkаdошіе ,.м а \lтепl. Pr3h ... 1921). 

З) Ла.ТішеЬНОRросіfiСЬ1{ИЙ і l)()СіЙСЬНО·~"Іц'ТJlНСЬКИn сnOвшт (д .. р 
Б. ОН.С. )fС:1I1ЦI1НСНШ ~UТІшо·русснifi:Jt 1)3·С(ШО~.'1ати.НОНШ с.3:оварь. ' 

llз:\. патое. ПетрОГjJад. 1915.) 
4) Е. Laurcnt. L.x;cum medieum polygIottum. Рмjз. 1906. 
5) ;(-р Л. Га:ши. РосійСЬ}{О-УНlJа.Ін!:ью[fi медичипй ~"Ю'Внnк. 

:КиІв_ 1920. 
6) д .. р В. Ha.'1JfB8.i1HO • .::Jа.ТІШСЬJl.О~.}'"h'РD~ОJП·Jit ~едltчнltЙ щю. 

""к (рукоп.,.). 

7) Nоmiп .. ",,,,t,miea uorainJ •• ; Д<'jJЖ. внд. "кр. 1925. 

8) :Jfiщнrtроднп ном:~ни."Іатур8. прюшn хоробта С"МСРТU. П~екп:. 
з a~r:t. 31ОВІ{ Акад. О. �-\орчRка~чеплшіncы{ro:: Хархів. 1924-." 

9) ""рм!!еь,,; Мед ... ",і :Віе-rі. Ип; •. 1925-1926 ...... 1-1і. 
10) v"раІнсы!\'. ~fсіllqш,/t :В;СТІШК. Пр" ..... 1923-1925 ..... 

i-{l. 
11) 3аПlfСJШ ltitіБСЬJЮro .Вt'терltнаРJiО~3001:Охн:і'lИОro Івсти

туту. 1925. 

12) }~ М~І,}НЩ~ і СпїЛlі:а. Словарь 1)9Сііісько-уh"РаУRСh~Иlj;. Льві.в~, 
і893. 

13) РооіЙСЬRO~унраlllсьниfi (';lОВШtН. ВJI~ання :ВооукраJвСЬJЮt 
.ARa::\eMil Нау". т. І. І{нl1о. 1~. . 
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Сирі3h В t.іI01НIИКУ 1 де бі;rn Jl&ТІШСМЮro терміну в иiJJь:ка 
УіфаїНСh1НIХ, Ііа псршому міСI\і nOCТn'B.:1t'}fO наfiбільше, на думку 
РСД&Jщir, НРИД&ТJШЙ. TCPMiIНf, ваЯ'І'і ,із С;ІОD'ШJi8. ц~pa. В. НатІ· 
паПкв., ознв.чеJI і літерою <rH. біля ,них. 

ВJШУСН&ЮЧИ у світ цсп ~lеFШlfn ла,ТJfнсьно.ун~а.ІН~hКlіЙ М&ОО 
'цlіЧJfиfi СJ10ВJНШ, <оСnїлЮlt уJфаlнсы�ltхx лі!іар.ів 1t ЧСРІ> ішсловпюе 
rЛИООJiУ nОДІіг.у ВеЛЬМJtша.nС-DlЮМУ д..ру М. Г&mшу 33 передачу 
йоro праці дпn ВJ1Аа.ннл; щиро ДЯБУЄ т&нож всім і хто Допоміг СВOG.ю 
учаетью тв. ltopа.,'І,ОЮ ПІШ редаr,уо&нні СЛОВ1fJIНв.. -

лІ'а,.... Серпень 1926. 

.. '" 

за РОД&lщію ЩJ?ф. В. ЛатющеНl"'. 
!'О.10В& Cnі:нш )'КFв.1нських ліка.рів 

в Чехсе.1сваЧЧJШі. 
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ПереДМQва автора. 

Мf'ДllЧJIа. нв.УІіО:вв. терміно ... юtія СН".1адається 8 ДВОХ ro;JОВИЦ'Х 
плугів; 1) аиа.ТОМЇЧІІОі з підгв.''1УЗНn'МJ( гіСТОЛОl'ічною і фізіолоtїIIJ'"' 
НОЮ і 2) паТОJIоtіЧНОі, в CJ{.1Ja,A Яh'ОІ входять терміноаоtiл ~.ТІjніЧна. 
і баитер ЮJЮtїчн&. 

Ана.томічна. номсн·н.ча,,-ра. ~""ТВорюва ... 1ася .а дж~е.1. народніх 
і не М8.{;, 8дебіл.ьmо1V, іні 8місту, ні похождеНJJЯ», ЯН каже ГipTnЬ . . 
iIl- ТІ На.ЗВl{~ що Д&"В&.іІИСЯ ана.то:\!аМlі• навіт.ь тaНnJ4lt аА Парв.-цeJJЬO, 
здв.-nИR- згуб_ош вже свій. пе.рвісниЙ зміст· і сучасним ПОГЛЯДа.м не 

віДJlOвіДа.ють. хоч і ва.ТРIlМУЮ'l'ЬСЯ В наун.овіА .ліreрм-урі. 
Ишиtше. сталQ.CП tЛVRВ& а те.рмhЮ.'10tією па.'l"Oлоtічною, особ

JlИБО В П к.ТІjпічніЙ галузі. ПОЧllиаючп з 'Часів ГіППОJq)ат& і mкОJШ 
Аснлепїядів, вонв.- .ynюрюВв.-.il8.Ся пово.1JЇ, дос.ягл.а. в середні віки 

CMro РОЗВИТКУ й УДОСliона;хеИНfI і в JН"t.шї ЧМ'Jt УЯ1k"V16. струнку 
систему, I:Ібудо.ва.иу нА наУНОВlіХ З&садах. 

Головний !'рунт _.і на.уJЮВа. вартість цісl CJfсreми по;тnноть 

в тому, що ОДНИМ C'f1IC.:IJIM СJIОІЮИ 1ІIfзнs.ЧR-'ЄТЬСR JШ оаН)· хоробу , 
тан j місце J1 осідну, а.бо ГЇC1'fu10tіЧНО-МОІJФО.;Іоtічну структуру 
хороби, ноди спра.ва- ТОРНІ\єтьсп короб шніри і новоутворів, &бо, 

ли що мова йде про хоробн ба:ктеріnНQro походження, то·Й спрн" 

чltнників хоробв.". . 
3агв.-.'1ЬН-О у.хвал~ш\ всіма меДJ1чно·наУНО:8JIr.ш iнcTIIТyцї1lМ1t 

:ИУJJЬТУРИOJ;'О світу, :вона уявляй 3 себе той ідеал техиіЧJfО~Н3-УКО801 
тepMiНOJlotїї, HaY~OBHM мс&дз.м Інюі roДII.~ося: б e-лЩJ-'JJаТII пере--
.кладзчз-м 1I~ , ,''',' 

Тnoрцями ціGІ СИСТ(1М11 БУJ!I\ греноw:tз-тпнці. 

Відповідно цій С1істємі" xOllOGJi, ЯJ-:Ї повстають на tpy.ttтi· 
ааllаа~' яЮ)roСL оруд;цn (Opf'3-HY), або яко! небудь ТИ&иJlНIІ оріав:їв" 
му, З&аНt1Ч3-ЮТЬСR, 8деfiі.l1ЬШОt'O, терміІІОМ, що складається 8 ..... 
roиічнОі На3В1іі ТОГО ОРУМН &бо ткмшюt і ~иіиЧЄіIНЯ на. .itio. 
Замjн~!"ння <,it.j~ СВЩЧІ!ТЬ, щО мова.' fi;:J,e .лро запал ОРУil;:J,Я) 8&зна .. 
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ЧСНоrQ D пні ТСР;\ОJlУ. Ян ЩО'їК ЗI\JIQ.::І DIІЛ1):Ш(іn.с,Я D ~мій с6РСДІШЇ' 
оруддл І або дС'сь в ОТо"tЩIJIО Gішr Ного. то ;t;:Ш 3nЗ)f~ЧСIIJ!JI l~boro 
J<0PJiC'l'Y1UTI,OSl :J прнрістнjlJ- \<('пио~, ~(.1)e,),j\,), «])ма», чсрі~ і т. п. 

Тnшrм ЧlНюr.l В однім стщ:.'1lм СЛОJ}і ваЗНft,1l.,\сТhС,Я НС тільии те, що 
n oPY;lJI,i }ШШJ1(.10 за.Ш~:1сншtt а Н JЮ1.;аЗ)'GТ',СJ1, 11 лиШ 081'110 Ч&СТШtі, 
&00 до саме бj:ш його ВідGj·ІН .... сТ.і,с1t тоН IIPOI\C<;. Яи щО УПОРЯДИУ" 
DМJf .ч.а.ТIШС],J<J' пftТО,1'>(і rшу T:})MiHuaotj1!) 110 t"tщіНЧСlІl1ЛХ. то Брав 

Іпщд.вться D вічі} ана ЗІН\ЧН& чn.cтшrо, TcpM1Jlin оо.хіП'SУGТЬСН 118 -«i$Ї$t. 

.друг& чаСТJlна 11а'l'ОJЮl'іЧIШХ Те]1мінїn ціСі 0астеми, ЛЩІМИ за .. 
8J18tІ3ЮТЬСЯ хоробн ШИ11Щ j 1JОD:)~""D~}реШfll (l1eopIM1Un'ta.), мають 
в.'\.l{іI1Ч(\ШІЛ "оща* (osteoml\! Мoreoma., Іпуота і, т. )1,), або -«m.а.. 
(есtуша. " .. СВUI і т. д.). . . 

Мі .. .к ЦИМИ ro.10.flHHM!!, Т111\ МО}ШТ){, ОЗН(Н,,1:lМI\ rpe1\o-;q:f1.тJlнсыjj 
'rCрміИО.1о(jj іСНУІ; ще ДО('1І1'1І 3Ш'''ЧНВ ні;н.ніс1'Ь 'термінів (} ріжно
ШlнjтШIl,Ш 3і\t::іНЧ(':ШШМII ro н& «[и11) (гh(J.l1mаtі!ппus, u]cus; vulпus 

і '1'. д.), то JI~ "Іі8; (tu:Ье},'t·\tJшigl1)SJС)Юl;іs, icI1t;}"'OSis) psoria..~is і т. л.)! 
то на <-ia~ (рпснmопіn, аl1і\сшіа j шаІаrі& і т. д.), lWЇC fi іх фі.ло
л?rі~1lt,а. . БУ;J.іn:ш ві;щоnі:\аG заВljе.Ч~lIМ MC&Д30J\[, Т&А ЩО J\ОЖНОМУ 
лшарС.fll ЛСl'J\О ~ТЬСП :\0 ]ЮЗУ"1іШ1Л. ДОСИТЬ ,.римати в ПМJ'nті 

зuаТО;\l~Чllj ~PMiHH} щоб 110 ШlїО! 3fшіПЧС1ШЮ і 11рир:істну враз 
ЗРОЗ'У!>IІТIf 1(lЛI'НООТJt'1ШfН зміст бі.1f>IUОСТД· ПВТО;ІоtіЧJШХ теРМІІнів.< 

Це й СІ' Н;ШСТНПО, ЄДІШО певна ttаУИО1m ділІ'НООТИo:rн& терм1НОЛОl'ія. 
ПОІН\Д 3 цією JIі\~'КОD])Ю ТС'Р!11но.wt1СЮj що панув ТЇJlиш по 

МСДИЧ1Ш);; JU1\o:tnx і ('m;ш інrepпаціошt.Л'ЬНОЮ, iClQ"'G' у };UЖІіОГО 

l!~PO;J.y. I.Ц~ }1 1іаРОД1:lН НОI\ІСllи:rатура, УnО]>еиа кожин!>! неЗАt'па .. 
Ц101Jаnнюшщпм 11е.РО;1,О:\1 са:мостійно, И(;~'1С"'М'но, f1h"& СRлада.втЬС1f 

тсщ в двох ~:l.узі~: ~натом:іЧIJOі '1"&' п&ro.10tiчIІО[. Тане утворення 
власно! ТСfн\шtо.їоnl O~·:IO tt 6 НОІІСЧ:Н()Ю ДУХОВІ.ОЮ потребою народу 

да.та НОЖIJШf~' ЛВІ(ЩУ СВ:)Є YMODfle, a''']€' -НОМУ врозумі:схе lJазвп:сьпо. 
З'(шtj!\і1НО~ щq Ilінюf. lJароднл тсрміllО.10Пя НО ~ еl1ді за;J.ОDоаь .. 

1І11Тl1 СУllасюtх ll00'pt"o; )ЮЖІІ& :3 ЩІХ бі;t,на На uнраЗll і БЄВЗ!tіС'f(щла 
A.1~ право Ї('П:'ї}fШIIЛ ])', ПР&lЮ, щО DlНlШ{IJ.С 3 самого ф&R'f3' iu",~вaH: 
1ІЛ) потребп 11 1I11")~': 11(; може Нід.1лгаТIІ щадному C)'}'lНjBY. Том:у' 
що у~аГ8,f[ЬНl~ТI1 IІШlі1ЬН.'· It&SHO:e;V, себто rpel\o-.,аТIIНСЬНУ мсдuчну 
'N"РhIШQ,'1Оl'іЮ. D Н орі:іllа:~:і Н('МОЖ.'I1ІВО, особ;ш:во поміж he-fЮ!dаJf-' 
СЬІШХ на])О,l1П1 тn 3DJ;tt'1I 1!ІfШ1J{.1t1 потреба й Jit:'об.хідність паб.1IІ-

811'1'11 Іі до м.ГЗ;t1IНОГО I>OiJYMillHlt, сt\бто DlШltН,'lа ~<YI'J,')Cба D пере .. 
на&;1,ах "аУКОВ:)І грt'.ю-.1I\ТIШGbtЮі 1'І!('.lIiЧllоj rсрмlио.'І.оtil Ііа )!."'ta
CTII~~~ народоВі !І!ОВУ • .Il('})Є;{~' 1I..ь0}\~' fI(1)С:Ш німці. За останні 2u 
ронш ш~:о.ш ИI\;J.,Р~'IО1НЩО ;1,<ші,1ьна ~1<'Дll'ПШХ ,11аТJШСЬЩН( і.\І~ЩЬJ(ПХ 
С'nОП1l,іIШВ .. 3~1IЧnЙIЮ\ ЩО 1t В lІЇМСЦЬt\Нt ІШРО;ЩШ мові, ли' і в Иl)n8-х 
~IІІШIХ нв.рО;1,lВ, БJН~)t~'(1 )!і;шові;1,1іІIХ (';.1'JЇП. та нїмді де (';11ІІНЯJOТЬСlІ 

vщ 

., 

• 

",' ' 

D('IPCДO ')"вореIt1l1lМ H('()Jtori8Min~ а. там "е й I~ ~e t1a;1.aGТ~~~ ~'~I~~" 
'К.1а.~зюТЬ t'J.)('~-n.атI1l{оы.nn 1't"P.VUI Т:t~")~ачеlt"nx ,''Й.-,ro u~tiC1)". 

Бонн 11(' жв.,хаЮТЬСll TOl'Ot що (mгзтосн:ш.;nшЙ "еоJtоtiз~ npllitNotJ 
11110.1.1 ДОDжелс:шпй, і неагра.БШlfi ВIIГ,,'fU.IЩ ось, Ш\I1Р.: para.p1egia 
spasticn primaria ......... RUckenmatkS$cite.nstmngbindE:'gt'Vt·e-bs~ntart\mgt 
або gliomyxoma - G<>hirnstiitzsu""t.nuchlciJUg .. cllW1~вt, ~б" 
ра.ПСl'е'n.tіп - Ваucllsрсісhеld.rUsС'ngшt;)ff, Рt~гіП1(>tгіuш - Gebir .. 
Шllt,tегЬаuсhfсl1ііЬс.пug і Т. да"і 003 ніш(Я. Там, де наj·нmщЙ ~)* 
иіп ааК1ПЧ,Є1ЬСl1 H~ <>itis., німці ~O;taIOTb заНWЧ:Шllll Entziindung 
(и:но;tі Кra.nkb!'Їt), щО В.1at1ТЩЮ в'uпопідає :tB-Т1:ШСЬН';)МУ inflt\nunatio, 
ph1ogosis. а н<' ~it,i~, Ї тане ва.Юll'lt'1ШЯ Не> тї..1ьюt 3;1j0В" .... ~·в ш"О:tQrївм, 
а :і\ на.Аае: jіщ.,у лрикмет) Т;І)г)w,чеНi:tЛ. 'A~1~ ШIIJ.!;)і l).a;J.1.1 Т)"'Т німці 

ас 'мог:ш собі ;1.аТl1, nн що бажа:nt 11OВ()('Н;ХВ;1.е}!ОМУ тepw:iuo1Jl 
на,.l,Aтп зрозумі:шn ;Шіст. Про n<'})Cl\:u\;:a1 на росій(>ьну а.0О ЛОJlЬ

сьну мову Тl)('бз. а:ааН3ЧІГnl. Щ\) в 11.10::: мовах. OCOrh1UB~ :!1IOCAOB~ 
еьніЙ, в.,аснн]; м.еД'РIfШХ іермінів Cm:I"Se 11(' 'мав. ТОl1-:'- й ВОНИ, 
по зра1lliУ НЇt.1С'Цh1Ю'му, ne-реКМ,:tають Ht' itls:t в. 111fЬimmatio-

41юсп&;}еніе~t o('zapalcni~. 

Инакше cтaG справа 8 Ш·I>еН:t.a~Оl1 гре1\О<J.aТJtПСЬКQі ме;:ШЧllOі 

'rel)}{]но:юtії на yA-раjпсы\y мову" 

УкраїНСЬКа lIа.ро~}{н Мt':;t,нчна ffр)tінQ:lQtія~ ян апаТО)lіЧllа 
так і па'J'(h:"lOt'ічпа невє;пша l{і.1ьні('Тью і, аВllчаitнО1 Н(> :яоя.""Є Д&w'1exo . . . 
~ОВG~"lЬНIІТ11 С:'''''Ч{\fННS наУИОDІІХ ЛОтр<'б, а;хе. головна Іі мртіеть 
ПОШІгаЄ в ТOЬQ', що вопа 1) з,:tебі:thШОГО <',}"ТО наро;щл, і в l\ЬОМJ іі 
ДОРОГОJ\iJшість, а по 2), і 'це пайro~овfI{', що вона 'в сроШ. uaтo..10~ 

l'Їчній части:ні поенть TaRi с::аоЄ])і;щї, ті.їЬШf ііі П:uIOТlші прШ~\tМПt 
ROO'pj Н8.;t,ltІЮ наб."lJliRУЮ'Т1І іІ ЛО lla~'"NOBoJ rpeHo·~,aTl\R(>b't\oi~ )[uио
хі'Ть спадав на ~~I'ІіИ;}t} що ~~нраіU:('ЬКIlй. нарі:1. ЙШОВ 'В )"Творенню 

снові мєаи~оі терміиоа.оtit 'ТІ\М же Ш:lІU:,О)(, що й ГРСRO«.і1аТ1ШЦі, 
і зберіг п ще В давніх ЧАСів enoro BЇ .. ThllOro 11аціои3,:tЬНОro ЖПТfЛ, 
»ідкояn:: вона saХОВ)~G'ТЬСЛ в його 'Мові і ~o тепер.. ' 

Як що )·nO»n;J,KyвaTli ПО 8а.нШчeuвях той иаРо;t,llїі\ na!O~10ro .. 
"reрмnrО;lОt'і\{}щй :матерія", ~ »дтшt~!tO цi~· mIЗ~· u:&po-,tН~ 'f'(:'P'"' 
М111ів ДЛЯ хороб ОООРЄАніх op)'ltдь і 'fК6S1Пl, на. I'p~'1ITi tЦIo,па~ ~, 
ЩО 8&КЇНqyються Н3 41tItll»', iiA1'rp., nроnаСНIЩff, ,оUЛ!Нlщ.,t, nUНlй" 
1ШifЯ, mрясо(нщя, .четмЮІЯ, Аt>АМЙllIUЦЯ1 аавіUНUlfЯ1 6..tОЮllfJ't 
.~~т(")АUЧ". гарчuця •• 'ЮєНUІ'''. (Гуч.І. "","Ж.І,,, • .., ... "'НlIЦЯ. 
Ж<08mянuW! ~niUUIfЯ жа",щ~нuц.я, 6е(ll)ШUAf •• , noni..fUl,.. .. , .... уНМuч.я, 
РЯС1ЮmаЦ~f 'соя;"шщі, 'НЄJIСU1nUЧЛ і т. ;(,' ЩQ ;tn :ХОl'Ю(і Ш'Rі.IЩ і нс,l1Ю" 
УТВОl)іВ (neop1a.smata), 'fO )tl\l~' нзрід 11tЗ1і&чав 3НО'В Ulzty И113К1 
Тcpt.IЇ1JiB вже 8 88онінченппм на .аЕ"', "'I~, «им, uanp·t 6~.fJt"f гиоsк, 
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,-.еж 11НUl6. R 8&JICЖlIUСТЇ від 8MЇ<'Тf 'l't"pxiнy. шо ~~.~~~ 
ЛК ЩО терміll eH;ra.;tCJIO. з A{"Ki.T~."М"ox С:Іів ЗОО пнїn, 10 l'8rH" c.tWIO -
c-Кnа,дв,'fl\Ся. і )'кvа1нс·мшЙ, 8 відпОВ~ЧНl\И 33Ь;nЧeflННJd і 'npирkткo ... 
Голо»!'в, вимота ПІШ ЦЬО'1У t щоб nllї RО'JК')CIі.,адезоro "N'p7li.вy б1.u: 
не BJh-ар,апі t &. c~-ro )?ира[JtЄЬКЇ і Зр08f1\ілі. 

ТрlшзЮчIiСЬ nьoro пршщіuy, дїн.tно<"rtttmJ'Й 't<1)Miв~, ва.пр~, 
.pne-umonia"t, «pn('um(o)n~ia.it.is ... треба: п<-ре&.'1.І:\cnI - '\'3ereв(1I}* 
ИЦЯ, .. '1~reIlНUЦЛ.; термін 4})erїС)?stіtшt1 ~t'rі~cyst-іt,ЇiU пi;rnоиЬ,а'J'IDI'Є 
уь-ра.lнському W.ССЧ(НІ(К)~IЩn} оее~JtlЩЯ.; <tpe·ri(t1:titi.~ реП~ 
itis* б)'"Де {(O·RiCT-ltЦЯ, ОІ{іСТІШl1.Я"; "Fftffillroct:itis. r-a.ra-proct-іt;П. 
в пt>рt>К:1&ді буде. ~коло-ь~",н(я)-.щЯ, ко:Ю 11])lfКynшUJl;'; «en~ 
ditis, endo-card-itis. вЩnоиї:о.ае: уьт&.ін('ьь'()и~· «ocp";J,H()-<"Е'Р~(Цt')..:цди 
середносtЧJД11ИЦЛ-; ~bY1)eгa.eтїa., h)'·рt>t~аеm~із.s .. h~bf\$,i&" Ьу
~r-a.est.hes-ip пере){01J&Д&ЄТЬСЯ ~иа.~~h"РОП;WJttlя.~ .ha;moq)"'f'E'J!Iil'l-;" 

.. -c:epithelium, epi-thel(a )~iит. рівно8И&ЧJSР Y'h--раінСЬh"о)lУ' ... :иа~тка:я{ь~ 
ець, нат){&нець» і т. д. Baara.:ti nci "Л&ТПИСЬ1\Ї nPІІріCТIOt ЗНUO~Ь 
в українській мові свій пenкиit .nерек.'D;l. 

Тер)1ЇНИ для н&ростиів, li&np~, ~rooma., t:R.lt\;tt'Wfї\ з rpe1IЬ'" 
коro ~(os)-()т&*) або друrий «mY0m&'t) ~m)«(&)--ота.~ и roЧВО1fJ' 
перекладі треба З8rзна.чити, пвl'ШИЙ {l.}lИяс(о}«ак., 4х:!яса.К-1 а ЗlP1-
гиlt-'6мJя.з-аR", м'я.зам. Дво-і 6ільшеЩі::ІА;І.Ові териiнu. Jffi H&apw) 
~ibrosarooma. fibro~g&tc-oma, теж пе.РС1\.:tадмОТЬСЯ ;lвo-i бі;;u.UJ&o . 
C}(.,1ULjJ;OВO: «1ЮJlОКНО-)1Ін{с-аh't-. fJЮJIОБно~.мнflсаю і T~ ;1,. 

Що ж ТОРRа.ьтьея рсштя. па.то;юrіЧНJIХ, б&h"*1'fрю.,оtiЧRn.ж~ 1ш 
тв.кож анз'Юм:їчннх, I'ЇСТО.іЮrічних і Фізjо,аоrіЧИlIХ wрміпї;В, 10 І: 
'УУт :може бути витримано той же пр:инціп перекл&і1.,V гpeь-o~aarnв
CbKoro терміну по змісту йоro на народній yt(PR.шеЬRltі\, 3 .иЬ.rю-
відни.м ДО того змісту аа.нїНЧ6"ИЯМ. )'нр&1ИСЬ1Н~ мо_ ДООМЬ ба .. 
пта н& вмсні Вlrp&зи і i1J}P\tTb гнучн&~ щоб МШКН& ~-.чо збері1"f1[ 
В СТJ{С_-:ЮМУ nepf.'HJtaдoї властивиЙ ІХ хара нтер J не fl,о~а.юч:п ио:жиоro 
рв.8У ТJlУХа.чення. 

При "Кінці lІt)'шу сnШШТl\СR Щ<' .сеь на чому. В '.1&ТllнськіЙ 
aha.tomo-гісто.nоrіЧJJіЙ Тt'l'мінолоtif ДоСІІТЬ частеньИо Т}1а.плR6ТЬСЯ, 
що одному й тому ж СnО!\)' Ita-1\n'GТЬСЯ ріжне значіння, що н.адзв"" 
чn.n'но усхлв.ДIІЮG Сill)&l:ІУ I1i)P('lI(.'1&A)'". Ось Д"В& В багатьох np'tK:1a .. 
діи:sіnU8 і n-UШllS. Пt'РllН\Й мушt~tо ПГР,ЄI{,'&ДRТI!tніДDОВідиО ДО l\(lro, 

в.1Ів.томіЧ110ro знn.чііll1Я, то Jln' {<hb.APO-, то (<a3ТOH&~, то «CY:tioO) 
. WІJJU,ЩІЩС}),. 3 IIl1rlflll~ IliM~~i Нt~l)"Н.':1R'дв.ють сnоиоN. .KN-nt. росія:sе 
.МРО), уиро.lнці ~8~pllO.1 тоді НН він uВН8Ч&Є и М,еД,l\чнiIt Ном.еюс ..... 
турі і семено, і JJ.Д('Ip1{C, і (8)'&'1\1. (lше.l. (1t"ntat~8 сЕ"l ..... Ьеш), і вубову' 
иевгу (n. dcnti8); і .ocep('lAOH Дl,хоtшn (n. respira.toriu8), j o('rЄpeДo'К 
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""""IТ!Wвиll (n. ош1.,Шоrшffi), І.вісь (n. modiuli), тому й .", •. 
йоro JЮР~RJlR;J.М'Н j)IЖJlОт відпоnщно до вмісту. 

'УнраїIІС],JШ JJ<\]JОДflН .А[сд1t1JШ~ теРМЇНО.:Іосі.н, ХОЧ }Юll& ft УТВ(}-. 
РСІІВ народом і аб~)сгna.с·я 11: його Moni J а-ле Jlt УН,lШЛ& A&JIК1tt 
ВI111081IЧСНЬ, 1Ja.l1))., ttа."lЮХ (лат. роНех), шф)р:ка. (lIім. NiC"ren), 
Jф')lf:1а (ГРСІ\. ~lli.(jtf), гостець (o5t.itis) і ІІ. Vci тrщі заЛОВJiченн;r 
ТІ\Н УО:Іа.СН1І.1.IІСП 'МОНОЮ, ща Dже гаді іх JШIШil.а.ТJI. Тш.t бі.ч:ьше не 
.маємо Іцщіl І1С DiJштlІ tt Сj"ТО )'Ііра.їllсь:,і '1'сряіIІІІ,1Ш, иа.пр., tlI01'JlltЦ1l 
(cirrbusi.), ПСl,.~ОГJl (.сlат]"іа), lljшчшша p'y.t.cria), Oltp ... (Ьув-. 
toгoo])ЇIcI1.ia), '.',"да (сасЬ •. хі.). 60";\)'1' (prl\1'lgo), _бур (зn-· 
thr"x). тру;Щi(Jсрra), тру;щш (parae8thc.ia). Хоч !ЮНlI j\ ".аР08У
міаі оо.уі ЛО I:oGi, &.11(1 пк умовні теІ>міпи~ 1іотрШШ нарід н.QЛlln:Ь 
ЗnJ!Н 'itід3JІачв,ти nеВшlїl пїдсу.мОR uашш ДС"ПШrx хо}>оО, Jшмагают.G 
t;:ooro права до ВЖJt'l"l'У ~ 

3ааroil,шеПШJ укр. медичного слопщща ЗГ~'RО 8 с~ча.енПИ1І 

I1зуновамн ИJІмогаМlі, з:тJ~і}да~сння його n тоП час нtщіоllалыlго.. 
ЖliТТЛ~ lЮiUl дарід",. нрпгltіЧСllш1 .]]ссt1РШl'r.'JJШII~Ш іСТОРIIЧНИМI( 

Y3l0D3;\tH, ще НС' ВСТIІГ ПППl1ацю~тп свосі СТn',10і на.укової термі

но;юrн, н"траJ1ЛЮБ на Da.J!ші псРешноДц. Брак теХllіЧJ10-УДООИО
П&ЛСШІХ'. ВlIС:lОвіn Jt~;.q llсреJШ&;J.y с)rча.сIШХ па.УНОІШХ термінів, 

1) зміст шшх DШ1А;!,cJ!О дскі.'lЬТ;.а ТJШ (ПОНlІТЬ),- і це тоді, мопи ві" 
КО'іКIІОГО lІа.УНОDO~ТСХlІіЧllОro С."lOВJШR& ЩІма.rn..SТЬСll, щоб вік lt&B&JJ 

УСТЮIJСIiС СТІІСЛС зазна.че1lНЯ JlCpCR.'1a;J,eBoгo терміну, -" 1tонч6' 
.оJlма.гав творення відпоnіДШIХ llео.'Юl'івміо, мЬи Ж>ТРПМІ{' певно 
зиа.f1Д;У'ТЬС1і і незграбні, і )ІС:ІСГКО BPOB)'Mi;їli. ПеРСIURОДОЮ та.кож 
будо і с.ШIОlіїМIІ& 'mDтолоrlЯJ ]юторо'і УJшк,rУТIІ JIСIІІОЖЛJfnО, бо не 
можна :ззптJt на. 0000 nLl,ПОS41,а:ІЬНОСТIІ DlfзначаТ1t Rфюшіі переЮl&Ц 
лище О;ЩПМ ТСl>міI10t.l; ТОАіУ ПО~АЄhlО часто поряд усі відомі сня.оні-, 
мп, не uідкрееnЮЮЧlf 11аttбі.'lЬШ ВЇДПовідЩIХ. ПОНЛ3Дa.GМОСЯ па 're

J
: 

що саме ЖltтТл неза.баРО~І )~cyнe ці переШROдll; воно CRoperye 
всі Хllбll. й na;щ, nїДЮШС тс, що оаfilІО і В1tnp'nвить ус} поиu.ІІКИ. 

ДО ТОТО ж часу ВМіІ{аЄм;о цсії: саОDШШ: лпше 53> М3Nрія...·ш дО Y:КP&~ 
Іпеьноl ме;t.пчноі TepMЇHo.,"lOl'il. ' 

'Поміж ЛАТlіНСЬ1ШМ ТC1>CТQM пстаВ:JСИО 110Д~КYДJl тсрміни .llі .. 
Menbltї, фрв.Ш.\J'8СЬ1іі t !j.tJt.1іЙсьні., шшх бранув в UТІШСЬКШ мові. 

Джсрс,,'1а.JШ ]1)))1 з;ю.roД1!~еНJІЮ цього СЛО'SНJШа. буmt: , . 
1. )ft:'dizinisches W~~~rbuch fur Medizi,ner und.Juristcn~ уоn 

Prof. Dr. E.Schreibcr. Lcipzig. VсrШgv. <І. Beu.t, 1920. 9.., Auftag •.. 
2. лаТ.~)·R]1аіНсьшtti. с.l0nв.рь. Юа.}\обll:JЯНСЬІШЙ. Відень. 1912. 
З. ?ОСШСLно~'У1~Рn'iJ.rсь~шЙ МЄДНЧJl1IЙ С.~ВІІІШ. Др. ){. rзmm. 

ВНД. І,"т •. 1':\,6. n'i~i.,y ОХОРОШ! НаРОД1l""ro 3ДI\Р"'''''' 1920 р. 

Ваоаl'оGЩlш •. .лJ<ОI'''.'' (Cetatca АІЬа). Д_р М. га. ...... 
хіІ 

. ",' 

'ВВЖ3lшіпіі помічені ПОМl1JffiIl. 

. C7nйpiWUt: 

2 , 
5 
G 
') 

.12 .. 
н
і') 

і3 

21 
29 
30 .. 
Зі .. 
35 
ЗG 
Зб. $~J1Й РЯ'JtО:К vиааj· 

З, 

43 .. 

.. .. .. .. 
68 .. 

Нl18РgJ:nIЮ.Н'1: 

Л . .taphll.ogкa 
А.. $n1111&. 
AlI'mdtrma~t'" 
Аftиll\іt4tЮ 

АkrоasрhlП8 

A:ooJgrtla 
А.. sylJahalt& 

Anlatlgll 
AYbO!'(JМ'~a~ 

Arт~ttorn РШОJ'Пtn 

Attr.gt'bl!o 

C.unestєntlo 

CupllUIb 
CW'dlas1btnMIв 

С. t.i7)'m.118 
(".а1.1'81& 
С. penis fI.. 'fezterts 

ChrIsts, шрам:у»а:нВR• 

по mді.,~пп:J.: барв,,%:. 

Qred •• 

('Лnpe!J5nS = eoStlllLt і. 
С. пt:1I'Нf!a 

С. lam.-Jlou "f1m 
Cre\aeN>a 
c~_ 

DeЬrid .. meJd 

О. adute 

В. uвa1aes 

В. C'Ur;.pldatн. 

о. dмoldats = d. ('.adUf8 

І •• S.df'fi = ... r.ad1tC.'N 
• •• рм.riаttforadl 
1). purpor8 en 
]). I1.Мll.а'1Ш~ 
, ... Id ... 

Мпс ()ym:t: 

'А. '!\tnp1t,.I~ 
·A,.·,uНI05 

А&tю('fmМ .... 
Altfl'tJ\'ltas 
'Аl.:Y'Oй>Sphf'dа 
A»lJllttUr4k 
Л. 'уltа1иtN 
Abtп~a 

ЛrЬureюrм 

,,","IOfts rlllМ'1Ш1 
Altrahenl 
(',8n~It'd. 

('..«rltlo• 
C .. rdl •• ttn08b 
('.. •• тт.1Ь 
C.Ia1,.sl& 
с. Р""" ... у ...... 
йutIJ\~ смаруШIiR. 
Пl'l liарJlП "'JI~ш.. 
'{,A~ .. 

('-1.", ... -
('...~и:а 
е. t.mf'llмa y~ 
('J"~Nt: 

~""'I."'" 
'Jl-bridЕmt:Jlt 

1\ "«'de.l 
Ь. t:.rtnlm 
О. t'uspkl.afl 
n. dtoocldat ~ .... «';8l1rнi 
В. І ...... =. d ..... "'" 
D. рюJ1I""'Оfm" 
О. 'arfa ... ~ 
n. "8.!Ю1Юlmnl" 
FМlld .. 



Сторінка: 

99 
108 
НО 

іі2 

.. 
іЗі 

·13' 
Н2. 6:вй рядон знизу 
і~Б 

15& 
16~ 

111 
i8~ 

209, {О-ІІА р. зни,,), 

235, З-яЙ р. анНЗ)' 
2~~ 

25' 
з.~ 

Н"iJl'V"'НЮrю: 

Ctadnatua 
1If"If'roh.'U8 
1I11~ 'оп)'.I. 

lI"f(roroJI)'rlum. IЮД,dlща 
о ... 

Ilyoph_tyngeDB 
Kat.1aIlea, 'tВОllиnа, щО 

розщсn.nюють ниc.nИНR. 

LllparoeRlиtom1a 

ООl\ltишис 

Цроdrь1roрh)'а. progR88lM 
УІ, ІІ)"СТУQJІИЙП }І'Иро

»кn р63лад. 

М"ІІІltrtou 
)rDпlldorмl8 

)f}:rlng~loml8t роЗfШf 

o.єol~ вічко, отвір 

вагіТНlІХ 

G.'.ll1єt 

S. laty.g~8 
Sptwhntterl. 
Z1mta 

J,laa 6Vmu: 

(jr.duII .. 
Heltropиgue 
11)'_10О1Ш 

И1W'оооll)'rlum, uодичка 

ка очі. 

п)'оры�1n,р. • 
K.t.I .. I"" 'fоориВ8.. що"' 

РО:!ЩC.fJ,зЮЮТЬ пер{шис 

ЯОР.В". 
1.а:р_r&tnterОIОшt. 

:Іовнішнв 
Llpod'Atrophl_ PrOgrtStI. 

~'., ПОf.,'Тj'ПОnПd. жиро

JlНЙ р6Мад. 

)ІєавІиfоШ' 

МщцШormlв 

M:rrlngC(lon.1a t ВИntl! 
Оlсul.,вічка. O'nIopll 
породіл:Jfb 

Grl!ltlold 
s,. II"1nll. 
Splrobllcl~1'1ufD 

Z)'lnl. 

;'-.',,'-' " '. ~, 

МЕДИЧНИЙ 

ЛАТИНСЬК:О-УК:РАJнськ:ий 

СЛОВНИК: 



.. :;, " ' .. >;.':,., ~. ':-'.- .• :I·:;:';~ .. ~ .. '" 
/1 •• ,,-,,", ;,' ~ :,:': ':"::-". ;:',';"". 

""" 

. A.hentt : .. ' 

. ,{I-.,··?,·,,'( .... -;; .. ,:~. :- -~r:;::~,ft\ 

.,.~:,;: ~ijrt' .. i.j\):~t, ,,,' t 

',1 ",. f " ., • 

'. • • - "1_ • t· .-

,А. 

Аа = іШ&, ріюlИМИ '1а.е'111нnм:и; 
,,"'рі_но. 

Abattlo partus, 8u'нання плоду. 
АЬасІов venter, штучnо вроб".' 

ні пt:.реДЧ!lсні п6логп. 
A"'alienatJo, 1, відчужеНIIЯ, цy~ 
РnlШН. 2, иепорушніСТЬ,піСnll 
110РQлі:ви. Н. ' 

Abarthrosls, суг"6б, рухомий на 
всі бони. Н. 

Abartlculatlo, .,!",нения. Н.· 
Abasia, lІе~атиість ходити. 
Аь •• lаllз, позаосеВlIlІ. Н. 
Abbre.vlatio, скорочення, KOPOТ~ 
шаНИff. 

Abdomen ~ ЧСре1Ю, живіт. 
Abdomlnalls, ""ревний. 
Abducens, від.водНчnЙ, BiДBOД~ 

111111. 
Abductlo, відводження} Biдвc~ 

,цеНШI. 

Abductor, ш. відв6ДlIЧ, відВОДА 
. Ю'К (М' вз). 

Aberrans, ужи."lЬІШЙ, заБЛУДНИЙ J 
хиБЮIti:. 

Aberratlo, .УхП,', в"блуд, збо
ЧСННЯ ~ 

А. mentalls, умовНІІ stiБJIуд, 
)'МОВО збо~ення.. 

А. sexualls, поnове вбочення:. 
Ablogenesls, н()рвіснс поход.жсв· 

НП, походження від Нf'Жllвоі 

"."'Ріl. Н. 
Ablotrophla, 1. повільн"й за· 
НСШІД діяЛЬНОСТИ ору.цдя (ор. 
(ііНУ) D ltf!,CniдoR вроджепоJ 
ИВО:lOСnf" 2. иередчаснні1ClЮН .. 

ЛЬJudltatlо, віllltИl.ения снар' 
TII, Н. 

Ablaetatlo, ВЇІ\lІучеll1'. ДИТИНІ! 
від. rp)·їЩ. 

Аы�Іlо,, від"''',",".'', ВЇl\nупm,,· 
вовин, вімі;'lення, відпущеll· 
О; .> 

Ablepharla '. ablepharon, від· 
сутність ЇJОI!Ш. 

AMepsla, оаіп6та. 
Аы�епІlаa = l&xnntla. 
АblиІlо, ЗМ1!В&ОIlll. 
Abnormltas = апоn;"II •. 
АЬоlетепІ, гаВЩUIІІR (ИрИ наш-

"І). 
Аьоиtfо, В1шщення, авЬьвеннд. 
Abolltlonlsmus, .""гавня ск.· 

С)'вм:п доглц 81\ повіями. 
АЬотіпаІlо, О'>ОНУД""'''''''; ••. 

I'1Іджсонн. Н. .. . • 
ЛЬоmа,um; О''''У" (ферме",,). Н. 
Aborali" віДД>""IШJl від У"'. Н. 
ЛЬ.гtaга, перебіг: порОн.иип, 

ЛЬ~~1~jdіum, .іти>пня п""ду. 
Н. 

ЛЬоrtivа І. abortlolda, уривцІ • 
виmlДН{ засоби. , ..... 

ЛЬогtlvus, ~'РивюіJl, ВЯRПднпli. 
пор61І1ШЙ. . '. . -

Abor1:us 1 ВйRllдевь, порОн, аборт. 
Abraohla, 6е>!рукlо'!'Ь. Н. . . 
льrаоы�оерhаlus,' 'потвора оо. 
рук і "');'ІОВИ. . . 

A.rachlus, 6еаРУЮlIІ .. 
AbrasїD" виш:крібання, вuшкря~ 

б}'І<U""В '. 
ЛЬruрtlо, віддірзи!I.f1.Н • .!" 
ЛЬruрtu" .iддepnlJ!, віддірв.-
шtй~ -Н.. ' .' " 

Abscessu&, ГНОііО:С"Н •. rио1іR~ 
ЛЬsс!sslо, ВiJц>ї!rв>ИИЯ, вfд;rюі, . 
. "ршупаlШJl..... . ... , .. " .•.. 
АЬіenсє; 'Хвильова. вест8ма (ст,." 

хоробll у 'ІОРllou6мl.иих). , .. 
:,' , 

І 



Q 

AMeniIa~ JI(.IJіШТQ~шісТl •• 
Absenthismus, хроніЧJІ6 ()ТРj'Ю~ 

НІОІ}ІН JЮ.lfщіВJtою. Н. 
Absinthiuт, IЮ.:ШJi. Н. 
Abs{lJutus" ДОСНOJIА..1ІІВ, 8aKiH~ 
чепшї, Іtілном. чистиЛ. 

Absorbentla, .8См61'Т,}'ючі 311.00· 
611. Н. 

Absorbtio, BC-МОl,ТУВIШНR, BTlI~ 
г/шНR а · H~ 

AbstlnentJa, СТРПМI11I1lїСТЬ, одер-
ЖJrnвість. 

Abslrlngen" терпюШ. Н. 
. Abu1Ja, 6савіЛ.їl1J. 
Abundans, рЯСНИЙ, 6)"11111111, пад~ 
мірний. 

Abundantia, РЯСНОТА, надмір
ність. Н. 

t\busus, 3:J.О8ЖlfВfНШЯ:, JJаДj'ЖИ1~ 
тя. 

А. splrituosus, піпцтво. Н. 
Асатр,lа = ankJlosi •. 
Acanlhoma = р.рillоша. 
А. adenoid"s су,ll<цт = ері· 

tllelioma. 
А. ~Iaphilogenes = ШОНU""UD' 

conta.gio!'um. 
Acanthosi, nlgrl<ans, З'ЮрШn)" 

ватість і 'Ге!>Dlе вабарв."Іf)UНR 
шкіри. Н. 

Aeapsu]srls, беана.lUI1.YЧ.кОвпЙ. 
Aeardia<us, бозоерц_аИJl (виро' . 

док). Н •. 
Acarophobla, от!"'х перед 1<0' 
р6стою. . 

Acarus, к.,іщ. 
А. lolliculorunt, ГО.'1іВКОllо.1оел~ 

lШй. наіщ. 
А. ·seablel, норбстЛlШЙ к.nіщ. 
Accelerans, ПРШШОРЮЮЧJІЙ. 
Ac:ce1eratJo, ПРПС'J\ОРЮП~НІІЛ. 
Ассе1есаtoт, ПРJIСХОРНІІК~ під-

г.а.шfч. 
А. urlnae =. ejacul"tor semi* 

rus = ш. bulbocaveXU08UВ. 
Accentus і. ассеп tU8t,o, uаголос 
Ассе,flо, приЙмщlUl. Н. 
Accessorlu$"t дод,,"ткоВ1fЙ~ 
Accldentalls, ВltпаДRОВIUl. 

А«Id.пllа, В"П&Дl<"віО71 •• Н. 
A«llmallsallo, 8.",'ашJЯ АО під. 
ео"ш, (к.,ім&ту). 

Acco.modatlo t ПРИС1'ОСОВУВfШJll1 
(аору). . 

Accoucheur = ob8tєtriC81JM. 
Accre іlо, аростапнн. 
A«remenlum, вр6<)ток. 
A«relцs, пр"рооnиJI. 
Accurnulatlo, 1I1l1'JЮМ8ДЖЄIШИ, 

СК~·ПЧЄПИя:.. 

А«цтцlаІог, е"уп~ура', (с.,ек, 
трrIЧIl00ТII). В. . .. 

Ас<рЬаlи" 608"'''ОВIІIІ (РИРОАОИ). 
Асес t ГОСТРИЙ. Н. 
Acerblfas, терпкість. Н. 
Acerbus, j'іРНJ1Й, тсршшй. Н. 
Acercus~ беахвосmА. 
Acervulus, пісочон. 
A~ervuloma = рмашшоша.. 
Acer"us, купа. Н. 
Acetabulum, 1(УЛЬШ~Вз. 8аГЛlі,~ 

бl1ll8, 
Асеіlсuз, оцтово~"ислий. 
Aceton, ацетон. 
AcetonaernlB, ацетон в нрові. 
Acet.na,lhma, .ад.!'". при ац.· 

тоні в ировї. 
Acetonurla, ац01'QИ в мочі. 
Acetum, оцет. 
Achilla s. d.!ectus lаы�сит,' 

-боог)'б~и. 

Achlllobursltls, аап .. ,еJШН піда.· 
XI':JOВQl торбинки. 

Achl1lodynla, біn. А,,"лоаоro 
ТVЖНЛ 

АсliШorгhарhlа, 81дJ!B"'IН" Ах,,· 
lI0ВОГО 'J'VЖИЯ. 

Achlllotomta, рООТlIП Ахнnоао· 
го ТJЖWl. 

Асы�lа,' беаРУl<ЮТЬ. 
Achlorhy4rla, браJ\ OOJIяио! "". 

СШ1Нll D If.ШУНКОВО7dУ <юку. 
Ac:hloropsla, сліпота на gе.ле~ 

. !!Іlі. НQlIЬОР. 
A,hlys = пulюoul ... 
Acholla, безжов"". б!",к жовчу. 
A_hondroplasla, И~І{ОРО.ВU! "Р'" 

CТК"lI~ 

. 
='---~.,---'---_ ..... ~~~-'-_. 

Achor, 1'1І0"",,6.і ш6nуАI. Н. 
A<horlon S<hoenlelnll, пар"ов"l! 
грибок. 

A<hromasla, 6еабарвllietь _і· 
ри (Прl! "'1."океlі). 

A<hromallsmus, 6евбаРВl!е п ... 
р<ШОМЛ6ШlR свіТОВІIЖ 11JЮмі .. 
.. ів. 

А<Ьсоmа lо<уl, обеа6sрвлеНІІЙ 
qOPBollol<piBeIIL. 

A<hromalopsla, одіпот .. на 1<0· 
льори. 

A<hromal.,ls, бра" шкірвоro пі· 
rMe>lТY. 

Achroos t безба.рвниЙ, безкольо
ровий. 

A<hylla, ВУАеут,,!оть lJ.t.,yn.oo· 
вого сону. 

Acldalbumlnal, опоn:;'qеl!Ш1 біл· 
:ку 8 }ш.с.'1ИИОЮ~ 

A<ldum а_еІI_от, ОЦ'!'ОВ' 1<n' 

с.'1Иuа.. 
Acldltas, І<ис.qість. 
A,I.s, 1. вістря. rocТРЯИ, 2, "ри· 

ЦІІ. 

АеШarls, 6<). аil!. 
Асlпо.о" !'ро"ч.тиJt. 
Aeln .. s, !'рбн", !'роно. 
А<п", (B);\'rop. 
Acornla J беЗВОJIОООIJ. 
Aconllum napellllS, 6ср6ць, 3О8У' 
:шиі череВJtЧКlf. 

А,Іапlа, ароl\Ж<\И!t!! БРОI< "". 
репу. 

Aeromlalll, БАРl<ов.t!!. 
Acromlon, б'р ..... ць, впросток 

;tопtl'.rИН~ 

Aerolelnum (оосоl), а"рол.Тв. 
Aeruorla, Be;tOCr&.me твореПWl 
"!Юзлноro сцinшt. 

Aetlvltas, дЬutьиісТD; ЧШfиіеть. 
Н. 

А,Н"ІІІ, Аілдышlt' ........ пll. 
А,иllllll, rocтpOт ... 
A,uleua, """'о. Н • 
Асuтев, вершок. верхівка, 

шшtJIЬ. Н .. 
Acumlnalus, е .. rocтpeиun, ШПІІ' 

""""нІ!, rooтpo""pXIIJI. 

A<upressutl, nритиснеиНІІ' "у" 
ДlіJШ (бtЮЧКlI) I'01lНОІО. 

Aeupunelura, "рМик, ПроКO.ll 
ГQ.o-'1КОЮ. 

АсиІ, rоnи&. жало. и. 
А. <aplfala, UШИЛLI<а.. Н. 
A<usl., гострот .. опуху. 
Acusma; СJlУХОВа. га.1J.Ю.ц1нацiR • 
Н. 

AeUSllcus, слуховиJI. 
A<utena<ulum, ГОЛl<отрииl>,..'· 
A<utotslo, ОКРУ'уваНІІ!! ОУД'Ш 

roJ1НОЮ. Н . 
A<ulus, ГОСТРIlIt, ріекиJI, ПРУД

!шtt. 
A<yanoblep,la І. a<yanoopsla, оп;· 

по1'1\ на СJlиНt HOJ1ЬOp. В. 
А<уезlа, і. безплідність. 2. "е· 
оnромо"",і.ть природно (кор' 

.... ,.Но) РОДИТИ. Н. 
A(~YbHa, відсутність міхура .. 
AJ~ctylus, 6езпаJШЙ, 6евпа"ко. 
Adaequalus, припасова.вИЙ, од· 

на.новий. Н. 
AdamantJnum ~ зубна noлИва., 
зубна еюШця •. 

Adamantlnoml, ноао(У)Т1Іір 
(Шішці І поливА:н. 

Adamautoblasles і. атеlоЬІавlеа, 
к;:хіТlIИИ зубноl СЮlИЦЇ. 

Adaml ротиш, 6с"","к. " .. 
ЛdарlaІlо, припасув"""", пр'" 
С'IfЮування .. 

Adde І. addatur а.. addanlur, 
AoAo:J!l Н. 

Addlsonl morbus, броU ..... хо-
роб". . 

Ad(d)ephagla, ІІеІІ .... ерn"вість, 
неttа.с.итніо'tЬ. 

Addueens, прИ1ЮДИИЙ, пps:тяrа .. 
.'hииJI. Н. 

Addueflo, ПрIПЯГУВМІ"". 
Adduetor, ш., приmгАч (и'1І8). 
Adelomorphu5, ,,_. по"іnшll. 
Н. .' 

Aden, щ\лова. 
Adelphus, ПОADimшй (ПOТJlОРО). 
Adenalgla, щ\лоаовиJI ош •• 
Adeneetoml8, ВМИВ ВМОВИ." 



Adenectopla, .. l1ер(>'~!іЩ(ШЩJ'· 33-

.n08И.' 

Adenemphraxls~ JJU-ТЮІСННR. :J4~ 
• чоВJ1. Н. 

Adenla = p".udolcUCAemin·. 
АdenlЦs, ЗD.tН1,·,СШНI BfL'103)1. 

А. scrophulosa, ",б"пицn.. . 
Adenoearclnoma ~ за.,"'10ЗQвпfi пі~ 

О'Р"" (рак). 
Adenocystoma, lJ'ухірчаота. аде· 

ЯОltа. 

Adenoldeus, ва."'10ЗОnО;:l,іБIШіі. 
Аdепоmа,ва'n'О90виfiноьо{у)твіРl 

3а.."'ІоанЯи. 
Аdепоmalасtа, ропмпrчеННIJ Jlt.~ 

.ilОВИ. , 
Adenomatosls, М)іОroo~UI()зіСТh, 

da:lQ~YBaTicть. 
Adenomyoma, ваЛОБов.ніі мfлзіп. 
Adenosarcoma~ sа.їlОlЮВfI. сарно
ма .. 

A~enop.athla t ЧJOНЇ'lне 8апnлсн~ 
нп залоз. . 

Adenooplltllalmia і ЗfinfШОННЯ 
МеНбом1СБ.llХ ·.або С3ЬОЗОВ11Х 
-змов. 

Аdепоsсlеrоsls,ОТВСРДIІ~Jtuя, 01)'· 
жав.'ІеННЯ заn:О8 •. 

Аdспоtоm 18, р6SТИИ ЗіШ()3И. 
Adephagla = .ddephagi8. 
Adeps, ТОВЩІ С!\.."'ІО, Ж1lр. 
А. lапае, воиляпС ('мо. Н .. 
А. Іапае cum aqua, mШО;ІЇн. Н. 
А. ovillus, ОВС"'-1J"Й "ій. Н. 
А. suіШs, СВ}ПІЯЧС СЗ.'ІО. 
A~ «tl, IШТQВиJi ЖlIр. 
Adermla, безЩ){ір' в. 
AdermQgenesls~ педорозвШ II11ii~ 
ри. 

Adhaerens, lІрі1ро<:;ШЙ, 'З"ju.:1(!· 
lшtt. 

Adhaeslo" зpQПtСIiIШ, В:1іПllЮНfl:Н. 
1]8, З'l1ШJЮВnННЯ. 

AdhaeSlvus, I3РОЩ(~ШIЙJ :J':JiH.:'1('~ 
lШIІ, :ШПЩljі, l!}ш:шшш1t. 

Adladocllnklnesls!' нсз;аn''і'ніС1Ь 
ШІШДRО В1tкоНуtЩТП nJЮТJI,1f'Ж" 

. ні Р)"ХIf. . 

Adlaphoresls, . щюпІюмо.ю.іen. '. 
ПО1'і'І'И. . 

Adlpocele, товщ6.ва 'ІІІ",". 
Adlpotera І; adlpoclre, "срт"п.'· 

1\081111 аШР1 ЖIlРОDіс~~ 
Adlpoma = Іірош.. , 

. Adlposalg!a *" adipo8itas dolo-
lw:a.~ . . '" 

Adlposl(ta)s, оп!loнсті.",,;· Над" 
.мірнсгсТQ:ВЩСННЯ~ . 

Adlpoilurla = lірп"",. 
Adlposus, "'!ІроВ"!!, опасистиli., 
ТОВЩС1ШЙ. . " 

Adlpsla, віДсу"ліоТL снр&ГИ (.га-
ги). . 

Adltus, ."ід, вступ, дocтyn_ 
Adjuvans, д.ОПО~ОГQВlIЙ, поміч-
НИЙ. . 

Adm!nlculum Ilпеае аIЬа., 'РИ-
нутнс попmр<>ння ()і..""Іоі лівії. 

Admlstlo, домішка; ·Н. . 
Аdпаtus, вроджений. Н. 
Adnexa, ПРПЛ.УЧНШШ:, ДОДRТЮІ. 
Adnexlo) прn.'1учуваВНЛ t ~дoдa-
ваиня. 

Adnexopexl8, П·РJlиріплеНВR при~ 
.:tучшшів . ДО переДНLоl черев~ 
1101 стінки. ' . .' 

Ad оепlОІ, Н'0'1110. Н. . . 
Adonls vernalls, roрйцвіТ, тИР-. 

:1И'Ч. 

Adoleseens, юнак. 
Аdоlеsсепtlа, юиШі ви,. 
Adoptlo, nPЩllIТТЯ за CBOro. 

Adoratlo, провв" llaJ!бiJtьшоl по, 
. шани. 

Ad рстреіпат тетorlат, ИП 
вjчпу П~МlІТЬ. 

Adrena\lnum, 8ДреНміи. 
Морееllо = inspectio. 
Adspeetus, пог.'8Д. Н. 
Adspergo; приси" ..... Н. 
Adstrlngens, теРШШlt, ВRвю,rr, 
стягnюwЙ.· . 

AdUlter, ЧУ"<ОJlО""!IlК. 
Adulteratlo в. adullerlum, чу" 

ЖОJ!ОЖQТ}JО..· , 
Adullus, доромпй, доспі"пЙ. 

им,_ ... 
Ad unguem, ,,,,, ...... вОлос (<іуд.). 

. Н. '~" . 
. Adustlo, еВСР"lІіВ :ОДі",. пов.р· 

хове ОП~ЧfЛIllЯ~. , . 
Adventllla, еОВllішня оболонка 

. С~'ДIJЯ. 
Adynamla, RВQліС'1h, 3ІЮОИШl.IІ. 

Aedoeo-, вал.жниlІ до. прир6, 
ДJИeIШIf. 

Aedoeagra, бі"ь в прпродже1П!і. 
Аеdоеltls, ...... "'.'Ш8IІр>1РОДжеп-

нп.· . 
Aedoeomanla, "оробю,в,,1І 118-
прям полового llОЧУТТИ; 

A'doeoptosIS, опад жінО'ІОro пр'" 
. радження • 

Aedoeopsophla, відхід ві'Рів ('а
зів) ч_рее пі",ву 8бо м" .. о
від (пр" норnці). Н. 

Аей~grорш. Ішшнові "а"ілці. 

A"gllops, сІІЬ08"8" ІІОРИЦЯ. 
АеІlі, ПОl1ryТНЇНВJ1) шраМlіН ~. 

гівкп. . . 
A.egophonla, J\ОЗЯЧJlЙ roJJOC, )!е-: 
. нання. Н; .. . 
Aegrltudo, "ороб", нед,УГА, не
". мі ... Н. . . . . 
Aegrotus, "ориП, недУжий. . 
Aelolropus'= "піsоm_troрu •. 
AelurQpSls, <.1нісна поста.ва. о-ч:· 

ноl щіш\вп. Н.· . . 
-7 аетlа, що ВЇДНОСll'l'ЬСЯ l!-0 
":крови,. . 
.(equalfs, ріВJIО11ірниft, OДHaKO~ 

ВІ!!І. Н. . 
-'equalltas, рівномірність.: Н. 
Aequatur (Icntis) р{ВНlШ (СОЧЮ1). 
А .. оу', ріВНІШ. оорерів яйця. 
АеquШЬrlum, ріВІІовага. Н. 
Aequlvalentus, рівноанаЧIІІ"1, рі-

. ВНОСllnЬІШЙ. 

Ліr, пові1р1l, ВОВд)'Хt дух. 
Mro ... ) що відноои.'ГЬСЯ ДО по

віТРl1, дО ВОВД)?ХУ .. 
Airatlo. пр<>вітрюваННR,. B��B.i-; 
тРюваuня. Н. . 

Ai!raemla, В03ДУх. в нрові; 

,л"'ЬertUl 

АёrьаеmосtOlІlа;.;'6p:rь,.~~'рИ' 
.. ЧIiIlСJlа. Dе>:[ЩУХОМ в Jq>овообlry. 

At!robes, НИС~Jlці; мікроби·, які 
а~тр.jбуЮ1'''' МЛ .іепуваПНЯ,.КIf-

. ceHЬ~ . . ... 

АёгоЬ(оSIS,' іоиу.auн" мікробі" 
у Кltссuю. . 

А. (аспllatlуа; умов"" 'Іону
вапм в lШOOl.lJO~ 

А. оыlа'іа,'. бевумовие·.: І.пу' 
ваннн В писєв:юг ' 

AёroceIe, ПОВЇ1'рИНn' килі; ry.пп. 

AuodermaelaSla, рО"дуття ШК!" 
ри повітрsіи. " 

Auoeplthellum, ""іТIIIІІ1 ""аоо· 
сл, lІдповнені повітрям • 

Auoldes, петмjjl, у.шlrnИй.· 
А~отапlа, маиіп ·;ZЬOТy~. 
Аиот.Іет, повl'Р ... ір;· 
АёrорЬаglа, НОВтаинл _духу. 

Аёrорьоы�,, жа" п"род ".віТрв". 
A"roplethysmograph, прилад ДJl8 

ВН)1ЇРУ nїПЬЕоСі" вдиxuутоro 
11 BII;tII)i;UYТOro повітрл· •. : 

Аёrоthеrарlа, іrіllуваuнп' пові" 
·1'рlІМ. ., . 

Аёrоthоrах = рпеumоthоrа,,; 
Аёrоlопоmеtеr, ИРОВОN1вомір, 

ПРІ1~"'І&Д Д-'1ІІ Ішміру тПСВСН9.f! 
тазів в Брові, Ч.Н в ·ПН~Х'" рі.,," 
диках 1'Ша. ' . 

Aeslhesla, "У"''"'ві..... '. ' . 
Aestheslodermla, ... іни '''ittпiРIl 
при ДОТИJ\аwtі. . .. . 

Aestlleslometer., пр{шад"JlJIlt ви-
Mip~? чутmtВОС'І'И. . '';. " • 

Aesthesloneurosls, неВРОЗІ>' чу-
1\q1tвocrn~ '. \ ....•. " . , 

Aestlvus ealarrhus, 111 .... " про. 
п!loвици. . ':0, • 

Aestlmatlo. оціп...... ..',-"'. 
Aestlvoautumnalls,· nlтнв'<:Юі:V'. 

к.іЙ. "«'.J:> 
Aesllvalls, •• lтнIВ. Н. ':"1'J і 
Aestuarlum, ПКI>lI8. 
Aeta!, він. ',: ,':Jr' 1:'1 

АеlЬет, '.""р. . :-" .... ; "'0<: '::. 
Aelh.reus, стеровнА. ,",,",.'." 



(','" 

Aetherlsaflo t ВJlеЧ'у~ЮВМШfl ете· 
ІЮ~. . 

Aefherlsmus, отру'ШIЛ erepoM. 
AellJeromanla, хороми"" прп· 

С'ТІ).1СТЬ ДО етеру. 

AetioIogla, ВЧ<.'lШЯ про lIричшJJt 
за"орУВIШЬ t lI!!AYr. 

Aetiotropus, УЧJJнковиіt на прп-
чпtj~t недуги. 

Alebrllla, ОО.гарячков"JI eтan. 
Alebrllls, Ueзraря'Шов"Й. Н. 
АІІ"tlо, ЗaJщц)~ж.81ШЛ. 
AII«tus, а""'"т, .Ішn.ч (душев-

HlIii)~ псстifМll. 
Аlletlаьшtаllо s. all«livllallo, 

1Jjдш.~{'l!а драж~швіСTh~ 
А fferens, прu:відшІ1t, до:ві;t.иlJЙ. 

АіІіnіШs, Хt'мічш' слорі;tпеJIНЯ. 
Аlllиm = opium_ 
Arrixus, прmфіmнmиfi:, фіксо
ВіШИЙ. Н. 

Аlllи,tlо, !l]nшрість. Н. 
Arrluxus~ llрIIПЛ{4,», пр1tТОІі, !Н1-

В8,1. 

Affrlctus, Тt'pTii , XPS·CHЇT. ша
р~·діllll1l. 

Atrusto, ПрШlllв.иннл! ПР:НТОН. Н. 
AIala~tla, бр'" "МО". упор0' 

ц,iJtЬ1fИЦЬ. 
АІатІа;: безшлю6ніс1Ь. Н. 
Agar-agar, а/ар-.tар. 
Артl,ав, гр"б. Н. 
А. albus, бі..'1а МОДРІШОВ1\ n+бl;З. 
Н. -

А •• ampestrls, п ••• р"цn. Н_ 
А. (ibaIiиi~ n:laCTuHOBlIK. Н. 
A.1Iragllls; опеньок. Н. 
А. muscarfus, Mopll}l)'xa. 

Agas иlа ~ 1Jl'::і;\жена ві;{С')"1Ність 
mJl)"JШ~' • 

Agenesl&, l"дорОО.іП. 
Agens, ЧИ1ШІ1И~ Н. 
Ageusla, бр." .м."у. 
Асхес lIasl~ носова ВИП,УIt.1:1іна. 
Н. 

Agg1omeratum~ 1\)"nHn, 8roproн:. 
Agglomeratlo~ е\,)'пtt~·вnння:: на· 

rJЮМR;!'ЖРIIНЛ. 

AtdoJom.alit 

.Agglutlnanlla, ... 006 .. І'"~ 8I1іІі·. 
. де/ІІІЛ. H~ 

Agglutinatto, 8.1lіl1люванWI, сці
ПRЮВ:Jшія, вБU8.П1ffl. 

Agglutlnlnum, аtлютівів. 
Aggra.atlo, пересnда, прибівь-
шення, JJогіршснш{ ХОJЮб.tl* 

Aggregallo, ."уп •• ""n. 
Agl.lltas, жвавіСТh. 
AgJtatlo, lІ~яоніі1, подражnен

пість, збеитежеИllість. 
АІlіап" "еспокіЙШI!I, аОО" .... • 
жений, рухливий. 

АкlіаІе, ,бовтатu, на.,аМУТIІТИ. 
АІlоЬпllа '. aglobulosls, .мСЯ,· 

шеШI1l нїль:кооти; ЧСРJЮнонріs, 
ців. 

Aglossla, бе8)Я3I1ЧqQ~ 
АІlоІltlо, Ile,,,,oг~ KoaTaТlI. 
Agmlna l'eyerl = ПodиН Іут-

phatici nggrcgnti, П.й.іюВі 
ЦЛТRИ. 

Agmologla, в.спня "РО пере
ломи· хісro:к. 

Agnathla, ОО"Щ.".Ц'я, 
Agnatbus, беsвіІ.'1идЄВп1t ВlfJЮ~ 

ДОН. 

АІnat10, СlIорілненність) побр&~ 
'J1IMCТВO. 

AgnosIa, псш::ічи& с..1іпот&, ие-
РОЗIlізнаВRППЯ. 

А. аси,lfеа, rJIYX6тa. 
А. орllеа, міп6т. 
А. Ia,tlca, не"У.лість дот"у. 
Agnoscere~ ровцїзнаваm roroЖ· 

ність. 
АкопІа, 1Jмірюпш:, 1іОII&lіШі. 
Ag.raphobla, жах перед про_ 
СТОРОI1ЬЮ. 

Agrammatlsmus, . незМог& 'pa.~ 
MnTlI'JlIO ІШCnОJJ..1юваmсь. 

АІтры�,, втреТIl здlбно."" nll
саТll. 

Agrlppa $. agrlppus, мід, ЩО 
РОДІІТJ,СЛ стор' (В!І.ред но
га .. п). . 

.4:grypnia, беЗСОJІIUI, f)eзООUl.іс'l'Ь~ 
AgrypnO$, бевеО'ШIlI1. Н. 
Aldolomanl. = acdoromania. 

, : 

AI.h,..pboWo 

Althmoph"bla, "Ірах перед го
<;ТРІОШ, .tJШfSЧОО'ШМIf річами~ 

АlпЬит, тропі'llН1. СtШСРОД&R· 
'Ш;Jія. 

Allhomoma о. аlІЬотта, яе
];:рП.80 б:lІІСНУче ОНО# 

Akampsla = аnkуlовіо, 1. оту
жа.віннл суг~обу. 2. lIєзграб
иіегь, nf'зручність. 

Akantba, терсн,. НOJUQчиа. 
Akantboma, ilшjРНlIfi новотвір. 
Akantopelvls, остюноваТ8 мяса. 
Akapnia, .зменшення cot]i НІЮ~. 

ві Нрll гіроькій :хоробі. 
Akatalep.la, IІЄТn"УЧіС'Іh, ,оро. 

БПJlва НСЗДібнjсть P03Y~lim. 

Aka tamathesia ~ нерозум:іННR. 
А. acusHc8, душевна г.лу:хот~. 
А. uptlca, ДJ'1Пев.НR сліпота·, 
Akatagraphla = аgгаmmаt·jSJ11Щі. 
Akataphasla, нездатність СН .. '1а-

СТІІ речення. Н. 

Akatastasta, р,ухомість оочки ,. 
ИО.'Ш·В3ННЯ сочки. 

Akathetlltus (icterus), жовтачка 
від вадержаННR iROвчу, 

Akalhlsla, lІеПОС1Щ1Очість. 
Akidopelr •• tlca, ДOCJlЩжуваиllЯ 
ТШШШІ, ВIiНПnfХ спецjп~ьною 
roл}юю. 

Akestoma, дине м·яоо. 
Aklne,l. в. aklnesls, Нер)'-Х'" 

яість. 
А. algera, uepyxo)tїCТb від бодю. 
Aklurgia, вчеuня про lЧЮ}!аВЇ 
опєраціІ. 

Akne = acne. 
Aknekelold = dermatitio •• рі

Нагі •• apillitii. 
Aknemla, вроджена відс)-твість 

підстегня. 

Aknltls, гок.ітуООРllу.лід lІІиlри. 
Akoasma, C.il)'Xoвa ГВJJJQціIl8.1фІ. 
Akognosl!l, .nін03НВВство. 
Akologla, вчення про >Іічиичі 

••• обн. Н . 
Akomla, беввоас-:юя) roломо" 
зість~ .;шсіс'lЬ. 

Akorla, 1. яеllо_pnивlоть. ·2. 
ВРОДЖ""R aiдeyтnl.Tb llооМии • 

Akrasla, брак 0011)' •. 
Akratothermae І. akratoptgae, 

тепJlі "упелl. Н. 
Akroanaeithesla, нечУТJlиаіс", 

кіНЧЙJl~ . 

Akroasphlxla = akrooyan""is. 
Akrobystltla, .апалеини проп6и

'\Н (пере/1Иьоl шкіРКIІ). 
Akrobysllolith, .... МіИmк про. 
понця. 

Akrocephalu., roстроro.лоаnЙ, 
Akrocyanosls, сішпв& кінЧJm. 
Akrodermatltls, вапаленШІ Ш1<і· 
ри нїн'ЧНи •. 

Akrodynla = erytbema epidemi· 
сиш, хоро6а, подібна ДО пє
mНрll. 

АkrоЬуреrhldrоsls,.вбільш.н. по· 
тіння :кінчик. 

Akrohyperplasla, иадмірнUjj ріст 
нmЧИR. 

Akromegalla, в • .л ..... я.hlUdl рі •• 
:иіЮПlIІ) анромеta.nія.· .. 

Akromelalgla, папади бoJIю • 
кїНЧШIRХ ;) болем ro:tOBU й D 

блюоотою. 
Akromlkr!a, хоробll1!В. .НОРО

ЧСІШЯ нраіініх частив ківчип. 

Akroneurosl&, lІ.иtloвеароаа "ів· 
чив. 

Akroparaeslhesla, терпненнп "ів-
чuи. " 

Akrophobla, по"уття етраху аа 
ВJfСОЧUllRХ і 1lЦ прірва.м:п. 

Akropostbllls, ..... "-чени,, .про
понця» Н. 

Akroterl"sls, від.утність кін ....... 
Akr"th.rmae, "yr.ne" .. ""i иtnn-

JIi. , 
Akrollsmus, аі,цеутиіеть "",ачи

ка. 

Ak Ilnegramma, реНn'еновиJt8ИIІ' . 
&ІОН. 

Akllnometer, промU!-"Є"іl"".', . 
Akllnomyees, ·про,,""'".' " ..... 
.<нявці (ГРllбк~)..· , 



, 
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Aktlnomy.osls, Х"РОбв:, CIlP"~II' 
}J(')Ш про:о.rіШЮТII)f 1t.'11сня»цем. 

Аkllпosеорlа,р,,,,тrЩl00Т"ЯД' 
Aktlnophthalmus, ооіт.,о ОJЮ. 

НОТЛ;Ч6 <шо. 

Akllnolberapla, р,штtсноліку·, 
lJ3ШI.R.. 

Аkцmеter, е.1.ухомір. 
Akuopbonia, ВИСJJу.х}~ВfШllЯ BBY~ 

І.)' ПР'І впстунуванnі. 
Аlа, I<рН"О. ' , 
А. alba medlalls = .ro •• cusl>i ••. 
А lа.llа = agaJ.cti... -
AJaelormls, "ри"оподібинl!. 
AIalla~ р6заад 1іЮВП j безмов-

ність. 
А .. mentalls, бе.зhfOJшість діreй 

1І1Ш З3Г1ШУванню. 

Alarls s. alatus, f(])Ш1RСтиit. 
Albitans, біnявніІ. 
AJbinlsmu&, ВРОДIiШНо. BiДCYT~ 

ІІість піІМСНТУ (1J.[}{ip", ВОЛОС~ 
ся, О'<lей). 

Alblnos, бітІн, а;tьбіноо. 
Albuglnea, бі"ч~"н" 
А. tunica testls, во;rОЮШIІНu 

обго!!,,,. яilця. 
АIЬикlпlllв = рогіОI<:ЬіІі8. 
Albugo, бі~ь"". Н. 
Albus, бі,шЙ. 
Album blspanltum = Ьі8ШU' 

t,hшn subnitricum. 
АIЬитеп, біпоlt, біn1іОВlша. 
Albumlnum, а"ьб.;·міИ. 
АIЬumіпаles, альбумін",,,, 
АIЬитlпlтеІи, бі,,,,о.,;р. 
Albumtnosus, бі..:lnув.атиJl:. 
AlbumJnurla, бїJlКОВ1ШJ\ в мочі, 
А. orlhostatlea, 61:ІНОВlша в "О· 

чі ;шwо про СТОЛН1IЮ - ЧІ!" хо
дже'llНЮ. 

А. СУСllеа '. pnroxysmalls, пе
ріОДnЧllа часова ПОЯВа бі"l" 
НОJШJШ В )Jочі. 

Albumlnoldes в. al!tumoldes, 1lJl1і-
б,рtіНОfдJt. 

Albumosa, "",бумо,n. 
A1bumosurla, А:Jьб"МОЗі В МОіІі. 
Altohollsmus,~!1 •.• !kоhОНSnЩ" 

'" 

Aleukla h"emorrli.gl,a = Мlае· 
тіа panmyelophtbisiC&. 

АІехlа, спіпот~ H~ слова, втрата 
8розуміltнл літер. 

АІехln, fl:IeNCill
j

' 1\РОВО88ХИСТ-" 
НИR. . 

АlехlрЬагтаеа. протиотрути. 
Alexlpyretltu. = "ntipY1"ti.u •. 
Alexocytes, к.'ІЇТllЯИ, що· проду-

:Кj'ЮТh заХllСТНЇ творива. 

Algedo, почу,..." болю. 
Algeostopl., бо., ••• проб .. тис' 
нсюшм (при rрудних хоро
бах). 

Algesla, над~tіРlIевіДЧ)"В-8ННЯ бо-
JJю. . 

Аlкl., бі.'ІЬ. 
Algldus, заЮJЯli.ШfЙ,' СТУДСUИЙ'. 
Algldum stadlum, цоб. копвиня', 

скін. . 
Algolagnla, JI~IЮР~lа.::п,RС ПО."10ве 

ЛОЧ)'ТТR (С8А,ШJ!If і мазохізм). 
Algor, ХОЛОД, сту::tеиь~ , . 
А. mort1s, ПОС?lіертне задубіJПUl. 
A~ ptogresslvus = 50lorema пео-

natorum. 
Algosls, ШІїсннв.ка, П~"ІіСН1Jвіщ,{. 
AIgospasmus, ООnЮ'lі RОрчі.· 
АНемllо (men!is), бо",.в;<1.'". 
Аllепіа~ відс)"тnість се.."Іезіщш. 
AHformls, JtpШIOВlIДЯПЙ.·, . 
AHenus, чужий. Н. ' 
Allmentariu" nPИЯА.,"1ЄіКНl1Й ДО 

Іжп. 

A1lmentum, іЖS, Вllжива. . 
Allmentatlo, 1. ВШ-КllВJIЮВ8ШUt, 
roдуnаШlП. 2~ 060ЗЯSОR ста:' 
}><'lТПСfi про ВllЖIlВУ. 

АІІ •• , другий. Н. 
Аlkаlеseепtlа, лjroв" реакці .. , 

ЛУТОВ1Іn стан. 
Alkall, •• уг. 
Alkallmetrla, в"мірювання ЛУ" 

ту. ' , 
Alkallna, "Угові ";1<.11 •. 

. Alkallsatlo, "угув,ння" •• """ОН 
. 11.8. Н. .' " 

Alkalol4, ПЛIWIО!1\. 
, , 

, ,:.,.. .. ~ ----

·Аlk.lореnlа,'SМО'ШI"""" "уту (у 
lJОМ:ОВnЛТ). . . 

Alkaptonurla, мь".,rroll в 'мочі. 
AlkollOI, """01'0. ... 
Alkobollcus, аЛJ-;:оrO.'1ьuиR, cnlJp~ 
.' юний. . . ,". 
Alkohollsmus, .aJ1l\оголіЗМ 1 ХІЮ' 

l!1чце пinцnо. 
Alkobolometer, сп"ртомір" во,;· 
о чик. 

Allaeslhesla 'S.al!ach.esthesla, 
хибна ло~а.дjЗllція МЇС~Я ПQw 
драЖНСllНЛ. 

Allaltemenl тlхlе, "ішане' то
ДУnЗ-IШ11 lІе:.хОВ,1IЯТ (МО.10.КОМ. 
жіНОЧlJ!l1 j ТfIllРИIlНJlМ). 

Аllапll.вl., отруїнuя І<овб""ою. 
Allantols, 'IОЧОDПn "іхур'.родну 
АllапlоІОХln, НОDбасн" 'отрута. 
Allegrla, надмірна чуnість. new 

реЧуnість. . 
АШum aatlvum, чаСIІЮ<., Н. 
А. portum, пастернак, пра.с. Н. 
А .• ера, цлбу ..... Н. ',' 
АllосЬевlа, вид;"юв",шя еке"ре' 

M~·HTiB н:єв),:ЩQJrіднu:'МП части~ 
вами тіла. 

Allo_hlrla, перенесення почуття 
IІn' ту саИJ~ точ::иу ПJЮтмеж'" 

ноl СтороНН. . . 
Allothromasla, ИООnР.В:И. б"ч.,,

. НН 1\QЛЬ<>РШ. 

Лllоdупаmlа, зм."шеmm .""" 
(.'1''''')' " 

AIIOlalla, ::шбна мов .. , .а",вОрю
вплия. 

'Allometropla, 1';""'6 nО>!".НН" 
ПРО1ltіllїВ в оці при простім: 
і біЧIlім: освітnеuню. 

'Аllотогрыа' приймання ""шого 
виду) оореИfi8Нше1ШJt. 

АJJораthіа,ШІОПП'l'іl1,nіиувакня, . 
'.' що стараатьсн ВltliЛltН!lТИ оо .. 
анаюt ПРОТlfлежні Т1tM, які 
ха ра.ктєрні ДJlЛ відповідно' хо .. 
..роби., '. 

Allopsychosls, умо.а хоро6 .. , npll 
.. котрій .'1юдииа .o:te оріенту"', 

втьсл • :зовнішнім .світі. ' 

Allorylhmla" період ....... " · ... ін .. 
рит):у' ЖИD'ППШ. .' " 

Allotrlogeusls, хибие смаl<(>И ПQ
ЧУТТ/l. 

АllоlгlорЬасlа. ПОіДnИНЯНООтра-
ІШИХ річей. Н, . о' 

Allolropla, jIeKim.K& відмІн 'ІОro 
oa~!Oro тinа. (вуrnець, вуrіль,. 
Д;"М'НТ). и. .. '. :;., 

Alloxurla. Шlьоиоурові тin. • , 
мочі. . " 

Аlloglа, німота. . .. '.' О •• ' 

,Allothla, від.ytніоть ..!ІОхіЙ 

~::i~t;::tra·; 'но.дМіР~ttЙ ,~i.:;. 
('жреМІ'Х qа.оТИfl тШа., '. . 

Аlоресlа, "".ШИІІ. ,. 
А •• reato = .геа Се"'і, оотріо
чате nисіШUJ. 

А. turluratea s.pltyтodes,"'YOКo-
.вате nпсінИR. -, 

АIІегапІlа, nін", що ... Шюють 
сони тіла.. " 

АllегаІlо, .хороБJIпв" ,мlн!'. по-
ШGQДжевlUI. . ..". 

Alternans, перомшиWl, .одиі,,· 
ний. ' .,. .. .. 

АllЬеа ОШСlпаll', :ка.:па"""l(, 
про.куркИ. . . ,. : . . 

АllгиlвтІІІ, а"ь"'РУЇ'ЗМ; 'УРоота 
про ІІІІШІІ". ,'", , 

Аlиmen, ra:Jtн.. ' . , . 
Аlumlпosls рulmопum, '''!ЮРО-

шу:еаН1lR nєreиів г;tI1tи()ю~. 
Alumlliltus. таliув"ВИЙ. 
Alumlnlum, r.'1ПН.щь;' :. 
АІУеоlа, "УІІО~К., чарS"'Щ.;I\У'і-

!!а. . 
AlveolarJs, .~';'ІІоч"овиЙ, чаруі.-

НО8ИЙ, цуq.ковиЙ. ". . 
Alveus, дупш..па, жолОб_. 
Alvus, 1. ....,pc.~. 2 •. чоре"". 
порожнина .. з. KU",:' 

А. Іаха, 61$"'" ". , . ,', , . 
АIУllпетІlа, вапертJI:, .... "'Рйм; 
А. IIYP$IS;, """РІ!" "перти:. :: . .' , 
Alymphla, в;дсут"ість пllOOИВ. 

. бевп3ooпR' -, . J, ", ..... " 

АтаІgaта; ~~Іпі; ~ ...... ~r~:,;~. 
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;Anш~шtіfi. ,11.J{t;..lа.rl"'r~YJUUlШ. , 
JМ1ЩhIJШJJ ішшtljj 'ОJ)IНlіUИ. 

t\nшm. ,гаЩ;) .llit31; 

/Ausar"s. •. гУmllі1. 
АПllмtit\. 'J,iJ.l,t:.""tIUL"1:'lo lIП-~:mut$: 

ІН,ШОЗ. 

Апшuтusjfj... 'Ю)JНl1іі 'Al6JjLlK, '1j(JJ)l1U 

:lЮll,"Jl\I." "~~a1Ни. '}fuj\u.. 
АПJи)'ltphUЬШ~ ((.'1"J,a:t UUДJ:Iт.и .aкr 

,1lQI1.. 
-.Amatilt = u.lli~d~# 
А1пЬіd.ехіет .. ()'(і;)},.\·J.аШ.,:(.1днu.~ОВ{1 

Hp,\'~aUUl 1і1l u(aut,l:1 РУЮL. !3~ 
A.mЬ'&JJШ: ltt'll1t$і1И.і1 .. Нt-Ю1РШН'-
шШ, 'X»'tJ"U1~ 

АтЬісо. ЮМ.'U"J'И(')J. lHlrilТl10J~ 

АтЬі""іа = <іірЮрl •• 
АпtИiJfir::a) 1.\.f)IJPТ1'l'~Hj~ ВП1WДНJ 

Jtiшt, 

А.ntМ)'І!рl11а, "JЛ4')'."Ш'ОЮlli )1(' 

"t'IШ,"" 

АОIЬ;ll.1ріа'!' lІРИТ)."lШt"-НИЯ ;,ору. 
д.пtыJ. Q(ll1д.uа# 

Аmьое.еріUfП, lІJt1UfЛ],l;;'ll'roР.f. 
д.ПіЬОб.. lЮf!Uд,uu. 1юв8..'1lЬце. 

AmblJ,l"n6~ Х(IJШЙ~ щО ПР1fХU-
ЮI1:і.> Д.іи.! JliltYil.~· 

Antbul$t.orll1:rtJ ! .. IJ:мб'у~uaroрія, по· 
)IІЩШf Jl,JUJ .uРJUu:mчнх ХОРIJХ. 

An,b.lltil>l'w, (1УI'Ьщ;j, )СороС ... 
. ('І·l1ф) l'VТpy 1й(.J]!Qi,8, Dt'I*.I.OPJ
;t1\t'l'11 М)JJ.JJЧИ~ 

Ambllfo1io.. lІQUtчJt'Юi.И. 
Ашt'lаrttU"іа.. J'UР1~Ш!:it-n.: шеПI:

,JI.Юі,k-'tі.. 

Ашtfliа~ ~ . .lіlл'~6ра .&-4 кШmн. 
'2. ,~at'('Hj ,~~»':UW. DJW моыj. 

А~~~~~~':v.:!;~:И'Нk'n' иkлч· 
,АuнШf.,. 1~"'J".JlY·~~", ша..'J(!'JШЙ. 
AIH\.1I.ti •• '~}'IdT [,eoT.1lY':;;:3.R 1 ша· 

JІ"І:Щ~J;'" 
. J\шс'tra ;Е.. J\metria~ .IIj;!C·~"11Ik1h 

cA,ii.r<";~I'J.i. 
,.;\Пlе\~і".іа~ ;Q\{'iltu ,U("'~-'::П!J;lіС1Ь 

«(Jli~I •• 

Аlш::\rtrpШі~ ~М:\"'fP'OП., ;~.J·,(:uша 3 
'.:\,i1'!)I~1i~1 о~I~IМJI.ШІ;іt"71.tю )"Ч,;,'jJ. 

Aml'tl'up1tш, .... """ "".1"='-
..nItJl<у.:wЙ~ 

A1'niтia~ tl1Jt<' .. ..,.kJlt"n. wїJlliIШ .. 
Amjtщ;і&-:о n~''''JJЙ ООДLl: Jt.UЇ-
'ШИ. 

Аmmопіаеmj,.~ Ш:'I)(:-<:1fЧt'1іНЯ 1:1'110'· 
"1tи ~мп:нісх (rluo,",-"'ТIfЧJlt'o). 

Ammotherlp!a = p""I!JI!Juth."... 
1'1._ 

Amшuпіum., t1иоиjй (гjноreтuчвв 
'ру"" ХВ.). 

Ат .... іа s. amneslla, '''U)'ТТf<, 
1It1.t:Jl;:}4 ~ят:швість~ 

A~ vptica, .1,)"111<:811<1 с..їіпота. 
А. \'t:'h.1is, <.НWУВЗJffIR еаів. 
А. retrograda, ааб",вanни )ІННУ· 

;:шх lJO;rii1. 
АтnеьНса apbasla" З8;{8. :\10В11 

- »І:IД('.1ідок за6,-ваннn c:tiB. 
Аronіоп, во;з;на обо~10на :rt.'10j1'y" 

()ltt'''ia OOO:rOHR8, a~IH'OH. 
AmnioHcus, амніОТllqниіі~ 

АтпlоІот, npй"ад iI"q проТlЩV 
амніона. В. 

АтоеЬа, . 3:.tеба, дрібненька 
О;ЩО:К:JіТIІ1Ш8 тваРlіна. (pro· 
1.0"".). 

Amoeboenterltls, МI.б.шR ".тар 
ІШШОК. 

Antoebluls, :."роба, СnPUЧllнен .. 
.".ба ..... 

Amoebolde1!, .... боподібнulі. 
АntоеЬитlа, амеби 11 мочі. 
Атоепотапlа, :короБJ!llва весе· 

лість. . 
Ато, lesblcus, "ообііlcьк" КО· 

ханlUI. 

АтОТР""І, безф6рм""і1. 
Атоtlо <еІlпае, відлущ.швп сіт
чанки. 

Ampelopsls, ДІІЮІІІ .,lIlorpaд, 
АтреlоІЬиаріа, "інув." .. " ва
иоrpадом. 

Amperemeter, аМП"Р"мір. 
Amphlarlhrosls, Ma.10PJ"""BIIII 

с,}'гщ)6. 

Amphlasler, подвійна .ірка (фа 
за по..:tl:ty цра Н:JіТIОІИ). 

і 
~ , 

~,ы� __ 
Amphlble1!trltll = retlnШ •. 
AmphlbJa, 8{'1Шlеьодпі тваРИНІ', 
Amphlblestrodes, оіт,асті тк.-
ШІШІ (1i8np,~ сітч6ика ока). 

Amphlbolus, lІепевний, ХIІ'nШЙ. 
Amphlgonla, пмовс роаМIIО""Н
нп. 

Antphlmlxls, B'ЄДIН""'" з.ппід
u:пха 8 йАНОМ. 

Amphlrrllnla, обобlЧIІВ OCIIO •• 

ОР'."у нюху ( ... бр.). 
Атры�lотитm conlcum .Ьотl' 

пlІ gв.stl'odiSCU8 boтinїs) 
гдиста roвcroI lШШ1Ш. 

Amphophll, "ліТlІІlIf, що вбіра· 
ють }шелі та основиі фарбll. 

Amphorlcus, ж(зjбанковНЙ. 
Amphorophonla, и,баlll<овпJi вщ· 

го..1ос. 

Ampllat10 в •. аmрШlсаllо, ПQ
Шl1реJШIl, збільшення. 

Amplltudo, ампліТ)'да, вiдxшJ. 

Атри!!а, розnn'реннл (жбанку' 
вате). 

Ampullarls, жб.nIlОВО-РО3umpe-
Hnll. 

АтРІІіаllо, віДТIІН, Утин. 
Amusla, неМУВЦН3J1;ЬНЮТЬ. Н. 
АтуеlепсерЬаlJа, IЮдороав"ток 

"0."1 ji .трижу. 
АтуеНа, недорозвиток отр""'у, . 
беоотрНжжя. 

АтуІааlа, ""іД"",,, мш'ДВmn<. 
АmygdаlШs, запаЛення "н(да· 
щша. 

АmygdаlоШhеs, "а"Ш"ІІІ111 в 
ми (ДатІНУ ~ , 

Amygdalotom, мп(да:tорозnшач, 
Amyla.eus, кро" .. а"Ь1ШЙ, ярох· 

М8Д6:ВИЙ~ 
АтуlоЬаСlе, = ЬмШus butyri, 

eus .. 
Antylold, а"!ЛОlд . 
Amyloldosls, амі.»О!дО .... , 
Antylolysls, перевоДонШІ ирох· 

М8.1Ю 8 М8.JIЬТ08у. 

Amylopsln, діяст.... підnшун, 
1<0""1 '''''0811. 

Amyiorrhexls, IrepcтpilВІІЮВанllJТ 
- х.лібs. ШЛУJШОІШМ СОІЮМ. 
Атуlит, КроХ""", 
А. сосІцт, Iш.Rстер. . . 
Amyocardla, "волlС1Ь .ер'\овоl'O 

м'язу. 
АntуозіЬепІа, Jlво',іС1Ь м·пзів. 
AmyotaxJa, Мllмовіnьиі неДОJlад~ 

lJi РУХИ м'взів. 
Атуо Ііоры�,' заШlк(аШIR) м'nзш 
Amyotrophlca sclerosls lateralls, 

бічне 3..1учнотнанне ствеРДН6ll* 
нл стрижу. 

Ан, НО рівно == аа. 
. Anablos(s, відЖIІJtаНJlЙ, ОЖИВ8Н~ 

на. 

AnabJosus, вавмерлиlt, 3Д4ТИИЙ 
до ожнмеНШІ. 

AnabOlla, відРI!ГУIlllНШI страви, 
An:1bollsmus, гаС1ЮюЮЧА< чин

ність орtаnізму) а.сіN.і,шЩjя~ 
Anacatharsfs, харнотЙнЮ1. фJIIlf~ 

ма. В. 
Anncathartlca, засоби на. від· 

.харн,"вання. И. 
Anacanlhosls = ас.пtolуо!о, ва' 
ншюва щнірна. хороба.. . 

Anaclditas І. anachlorhydrla, 
mnУНК:ОВ8 педосї..'1ыlеть.. 

Anacrotlsmus, аН8.КРОnIЗМ:, ма,Н 
жilВЧltН&, .КО.ЇЦ у 1ЮrymIOМJ.f 
КО."І]ні в дс:кї..lь;ка ВИQТ,YПів~ 

Anacusfs, fJI)'XOB8TЇCТЬ, приrn:у .. 
ховзуість. 

Anadenla, .АНlIІ«о'""") .a.~03 .. 
Anadlcrotlsmus, IІОДВinІЮ під~ 
несення у JЮТ.}"ПНоиу ш:ш:іні 
ЖJІ»ЧnRa: 

Anadldymus,nOТllopa, розщем.' 
на. цапу. 

AnaemlaJ JJедокровнЮть. авс .. 
кіа, нє.:\окро(і)в'я. -

А. progresslva pernlclosa 8. 1110-
раІЬ!са, нед.хрО,,'п пООТ)'l1О' 
ве, ~11Ixe. 

, А. montana, гірська. .JI6дyrа., 
А •• plenlca = p.eudole .... m.ia. 
А. troplca,· тропічне недонро· 

(і).· .. (від ,,,,,стів). 

ІІ .. 



Anaemic.us', »СДОНроВltийt " a.nе-
, МЇЧЮІЙ. .. 
A~airobes, беnRkОClщj j мінробllt 
. ЩО ЩШ.І.,'t"ТЬ без Юlсеня. 
An.~slhesla. внсqУЛОIІНЯ. 
Anaeslllellea, •• со61. ДО 8110ЧУ' 

.;JЮnnIlНЯ:. 

Anagenesls, J10ВОУ'ГВОР(SННll тип.· 
Н1IUП. 

AnaJepsls, 8.1іПШЄnllЯ здоров.ч:я. 
Н. 

Anal.pllta, О""lвпюючі, абуджу-
ючі засоби. " . 

Ап.lсезlа і. 8П81с10, ІІ.ЧУТЛИ-
вість На біль. . . 

А. 81Іец і. dolorOS8, біль в 
lІСЧУТ':ШВlIХ міоцих. 

Ап"IІ,III, 88собll npми бо",о. 
Analis, З{tД~lіЙ, 1о/тній, B~дxiд.~ 
JШНОВИЛ. 

Analogia) схожість, подібність. 
Ап" logleus, подіБНІІЙ. 

, Аnаlуtіс.ш" РОЗR.ч:аДОВJ!ft,· Р<>В
боРОВІІ!!.. ' 

Ап~lузlз, р6знлад, 'р6.бір, alla
;пва. 

Anam.nesls, аН(t~fнєза, відомости 
про ,"Шllу .. 1Ilіі c'J'al! зДоровпя 
хо}Юго. 

AnamnesJa~ забутпивість. 
АпаnаЬазlа, Jtе<:прояога. nП1 Hg, 

ropy. 
AnanastasJa, 11еспромога ЗСтаТIІ 

8 нріс.1а. 
Аnапgіа·, беаСУДl'1Нність. 
Anangiosus, бєзсудfUlНltfi. 
АпареІII, н&"іц_. Н. ' 
Апар!lаlапll"зl., беоВOJIосся.осо-
(kшво бсзбрmtн. . . 

Anaphasls, ОСТaJJlJя фаза DОДі.ч' 
, ПДР" (ф.в" IIОДвi:liяоІ вір"")_ 
Anaphoresls, важке nотінвя. 
An"phrodlsla, хороб.'"ВО,оспаб-

l1еJШn' НО.l0ВОro гону. 

Anaphrodlslaca, ЗRсобп, ЩО заи 
. СПОRQЮЮТЬ ПО.l0вС sбуджсJПШ. 
An~phylix1a, ,нодмірна 8РВВ;:[И~ 

BI(tТь, 4иа4)1 .. 1~1\сjя:. 

Anapll$la, ""іuа,lІліТ!fП Що Д~ 
форми ~ ПQПОЖ(ЩНЛ, ві.цПОJПW· 
"" ДО бар" ї, Т. Д. , 

Anapl_s!!" І. an"Plasl.Jca, і. ор'" 
roюnаJ!lНl віаОl(РСМПОКПХ ,на-
1ІІНI, 2. трансп.tlант~ці1t"~. . 

Anaplerosls, виіЮhjн~ння рани· 
tp.,lупяцiJJмn. ' 

An"pn_ogr"ph І. itriapn_ometer; 
вшtірuик і ЗRписувач видиіу. 

Anarlhrla, nсраові'l! роЗIlа.Ц мо: 
ВИ. . . . 

А. 111_.aI18" бе"ЬІ<ота.IІПIІ. 
А. syllaballs, .аri\llу."ння" 
Anasarca, 1ЮДflНН8.} набрак шкі-
ри. 

Anasp"dl" = "pispadia. 
Anastasls. ОЖJlв.1Jсmш завмер .. 
ЛП~. Н. 

Ап.вlото.I.; ЗВУ""ВЄІІІІЯ, '''уво, 
аНВСТОМО9'а; 

Anatomla, аl{атомів. 
Ana'omlcu$, РО~'1'IІНОВ]Пt, .ава.-: 
томічниЙ. 

Anazo,turla, З"еlшreшtя, aoo'1 в 
МОЧІ. 

An.udla = арЬопlа. 
Аnахо:n, аСllмстрич:ниtt. . ; 
Anceps, непєmшit, суиuіВНIІЙ. H~ 
Anchylosls "" allkylosu.. 
Anchllops, "о_оут_ір межи ку' 

'Т1ШОМ она й «орінсм носу. 
Апсоп, niRon. В. . 
Апе:оnaем, njNТ(Шшt.""" 
Ane:us, J;РИВОНОГlltt. Н." 
Androgyn_, жінколодіООR!! "". 

.:Іовін, гсрмафро,ці1\ ,дівчtp. 
Andro.logl"" В'СННІІ про' МУЖ'., 

А:::::~I~.~r.:'~ОРoБJIllI>~ Poc.;y'~ 
ста ЖIНО1С. _ "' ... '., . . 

Androphobla, страх П"l"'д му .. 
ЖЧJШОЮ. 

Androphonomanla, боЖСВ~ о' 
И!lХИn'ОМ: до вбивства • 

Anemomeler. вітромІр." ' 
Аnетопе ,ulsalllla, IlI>Оотрі" 

COJl'Bfmtn~ 1 

Аl1етопl&mиl, отру 1"'''''1fpo-' 
: cтpl'loM. , , :: " , ;, ':, ' 
Апепсер113 lи$, ІЮТІЮІЮ 003 яоаJt}' .. 
Anenceph"10Iropllla, .'ШШ(ОIll"') 

""'."у. . 
An(_n)ergla, бе."іп", •• 
A,nerosla, ООзн6хітність. Н. " 
An_rylhroblep&la ,., anerylhrop. 

sla, с,,"11J10ТА 1(8 'ЮРВОШІН БОЛL~ 
ор. 

Aneurysma, аяеврjmJ8., ~lіСЦ.(J8е 
РОЗШИР<"ІШЯ б~юч:кп~· 

Anfractuosus, хоботОВ1tЙ. 
Anfrae:tus, міЗК()1шіі зnвїП .. 
Angtee:tasla, ~'ДШlОН~ШИРСІНШ_ 
Anglee:topla, nіДХl1m,н{' :міcroпо-
ЛОіПЄння судшш. 

АnІlетрЬсахіі, 3ttТJшеніш су
.дина. 

Angiltis, заnаnеНIlН СУдIШИ. 
АПІlпа, UJIr'iH8 t SШJR.':l.mил пtiTh

JШ, 8jВШШ)t~ 
А. Нlppocratlca, запрumШОВluі 

гноn'ови:к. 
А. peclorls, <рудна "",ба, на
над СQРЦСВlfХ норчів. 

Angloblastes, СУДШЮТВ6рчі l\лі
'l'IJJIH 1 \\nрОДRовj С\·ДІшотиорці. 

АПІlосЬо1ll1s = cholangoitis. 
Аngl0dеrmаtJtis"запаnевня шнї

ри",< О)·ДIІН. 

Апglоеlерhапlішl. = еlер/uщ
tit\f<i~ tсJеа.ngіесЮdев. 

Ang!ollbroma, "УДIl80ВО:Ш1<ВЙК. 
Anglogr"ph, .р1ІЛ'д ДО заШІ.У
nАШІН RpJJBOЇ жив'Шк&. 

Ang!ologi" в. "nglogr.phIa, ВЧ'н-
НЯ lІро СУДИНМ. . 

Anglok_raloma, СУlUlНШlil "ово-
твір рогівнп. 

Al1gloleucllls = Jушрhаngіtu.. 
АnІІ!оIlIЬ, ОУ)l1I1.IІIІIІ' комінЄЦЬ. 
Аng!оml,ОУДЯІІ"К. 
АПІІlотуота, судином'н.а.к. 
Anglomyopalhla, 3IUШК{ШIІН 

)(t.нзів чсреа аваnJJевнясудин. 
Ang!omyosltls = dеnn.юшуо.;

tіз. 
Angloneurosls, суди"на lICBpmi •• 

Angloneurotlcus і OY)l11118<>-IІ"Р""'; 
виП. . ..',' І' '"." 

AngloparalySls;, ""р.."і8а '0;1111"'/,' 
Anglop"lhla, хсіроба ,СУДІШ. : 
Anglorhexls, рО"РН8, oopy""O)'-' 

. ДНЯ. 

Anglorhlgosl", .~·біJП<Я, вами
клість судин. 

. Angi.osare:oma, 'саркома, багата 
на СУДltип; . . . 

Ang !ostler"os 15, u Y;tIlH оСтверд»ен" 
ня. ",; 

Angfospasmus, СУД1lнниіі (шор'l. 
Anglosl_nosl., СУДИН""В)'''''''І"''. 
Angiotrlpsia, стнсканнн судини. 
Anglothryptor, "удпност,,"н, •. 
Angophr8sia, вада мовя, ЩО ВИ-

ЯВ.1ЯС1'І..ОЛ еВГJJнуnанилм '.rn 

ПОНТОРЮВttJJНПМ ro.п:осівок і но· 
. СОfШХ звуків. 
Angor, нудьга J туга. . 
А. peetorls = аngіпа р"сЮri •. , 
Аl1guШulа Inlesllnllls, киlІП«і, 
ва rадючЮ')" :х:роба:чон. 

AnguI8rl', "арlжии!!, кУшill. 
Angulus, pir, кут. 
АПІовlаllО &. "ПІІІІ"liа, .вужеи· 

НИ! TiCIIO'1'a~ By~ь:кicть. 
Anhedonll, втрат .. по.уттп прl.

Б:\ШОСТ11, радощів," 
Anhelallo, •• jlfIX, В"СШ""''', 

,,"ІовлСшt:я "Фt'tИху. 
Anhidrosts, ,ltепі1'лпвіеть~ 
Anhydraemla, .гущ"""" крови. 
Anhydrld, б •• вод .... и. 
Anhydromyella, в"доста''''', >!оа, 

l~о~стрнжев()І рід1ПDl.. . 
AniJismt.tS. отруТнм апmіВ<r 

JШМll спо,лучeunно. ..' 
Anlschurla = inoontinent,ja uri-

"'"'. Anlma &. "nIІНаs, душа; 
Anlma)ls, ТВ8Р]IННИЙ~ ввірпчвЙ. 
Anlmans> ОЖ)JDНllti,ожив.'1ЩЮЧИЙ 
Anlml d_lIqulum, млІст •. 
Anlon, аніон, с.'1еИтр<>ИЄl'атuви& 

ЧJ\СТIШа. ЄЛСltтро:тіті:в на. аноді. 
Anlrldla, ,01<0 бе., ._"ИИ.; :' 
~nl$ocorJa, "Hop~BHioть зіниць. 

і3 
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Anlsoqlosls, "С";\lliшовlсть .... р. 
ВОНО1\l)j}щів. 

Aniso(hromaemla~ JlОО,;'\JП\НОВ~ 
забдрп:н;<шш '{{'I)іlоионрівців. 

Anisometropla. НОО;U'НШОUП nt'~ 
jX'.10;\l:ПЇеТЬ в очах. 

Апіщm 011101nole, гіillУ., 31,і.",., 
Ankyloblepharon, 'рощеннл по·, 

вік. 
AnkylOCbilla, ЗІЮП!СЮ'Я 1')'6. 
Ankyloglossa, "pllpoc.ll111 лз"". 
Ankylokolpos. 'рощешш піХВIІ. 
Ankylokore. зрошеНJifl 8jшщі. 
Ankylopol.lleus, що ""р"ч"",," 

анні.l0311. 
АпkуlорhlЬаlmus, "рощешш о". 

3 ловUw:\I1І. 
Ankylosls, арощenк" CJ'r.106., 

J1('JюрушнпJl с~·г.l0б, аllкї.:"10Зв.. 
Апkуlоslоmum duodenale, 8ро' 

('.ТОВ~'С'ГСl1Ь t Чj'tиоїд ;tВU1ЩЦЦЯТ~ 
',"'І1 і взаГ8:tj TOJ1RO) КІІШ}Ш; 

Aflkylotlc:us, ЗРОС.1111t, аниі,"10а~ 
НlIЙ. 

Ankylotla, зрощєння зовпіUШЬ9~ 
го ('.l~·XOBOro проводу. 

Ankylotom, ЗАНРІІВ:ІСННЙ ІІі ж. 
Апnеха. = adnexa. 
Annularls з. аоп"lаlиз, Iшб;tУ'" 

1\УВn1'JtЙ. 
Annulus, l:{яб.l)'1:{Н8, ноліщs,тко. 
Аппuus, щоріЧ1ШЙ, оД.ИоріЧUIIЙ. 
Н. 

Anodus: анод, ПОЗПТ~ІВІШЙ Hi~ 
JIt'ПЬ e.l<.':MeHТj' ЧlІ батnреJ. 

АnоdУЛU5, що знищ)"є бі..'1Ь. Н. 
Anodynla t Ilсбо;q:ючість. 
AnoёsIa ~ божевід:цt. 
Апоthlеslа,lІ.бсnючіеть. 
Аnоіа, гаJЛОТn, недоумство. Н. 
Аnотаlll., lH.'llOp.\I<J.:1bnicTb t H~~ 

ПРІіродність. 
, Anompbalus, поnюр' без п}·пцn. 

Anonycbla '. anonychosls, вІд. 
C~-TllicТL HЇrтiв:. 

АnonутОІ, \'К'зпрозвАUll1tЙ, бсз~ 
іменний. 

Anopheles, 1\о\шрі, що ·перено
СЯТЬ лропаtЧI1ЩЮ. 
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Anophlllalmus, безО"'III." ". 
Anoplas. апорslа,спll1O'm "аОА' 

НО ОНО (прп бе3діmіыf~ті оіт
'1lНнш ЧСІYJЗ ріжні ПРИЧІШИ). 

Anorcbla о. onor.hldla 5. anor
ehismus, відсутність лєць в 
tш •• • .. штці. 

Аnосехlа, відсутність OXOТlf ДО 
І>Н .. (аП""І'l'y). 

Аnоrgaпlсus~ нсорtаllічииЙ. 
AnormaHs, IlЄIІОРМ&'''ІJ,IІИЙ t СХltб· 

;JСlJиlt. 

Anosmla, відсутність HJQXY. 
Anosseus, бщJ1tОСТlІЙ. 
Апоорlпаl. c.nlr"m, осередок 
рухів німчин (в стршкі). 

Anos1os1s, зtlНJ!и(аШIЯ) иіСТНlI. 
Апо11а., віДСУ1'Іlіоть вух. 
АnохуЬаетlа, lJоДостача lшсеШJ 

в НJЮві. 
Ansa, петля) каюЧк8.. 
Anserlnus, гуслчкtt. 
Antaclga, середншш,щонеЙтра. 
аїзують ЮIС.'ІІ[нН. Н. 

Antagonfsmus, антаІонїзм, про .. 
111венство. 

Anlagonlslae, СУПРОТІІВ""''''. 
Anlagonistlea = epispa_tlca. 
Anlalglca = _пodуnа. 
Antapbrodislaca = &nвphrodi 

віа.са. 
Anlarlhrlllca, во.соБIJ "РОТІ' ПО· 

дs.rри. ' 
Anlell~allo "I_rl= ventrofixatio. 
Апlеllе~lо nlerl" а&ГН"ННIІ .. а· 

таці наперед. 
АпІетеllса, оротибтовотні ііа· 

собп. ' 
AnteplleplJea, •• соб1l ороти чор· 

но} HeMotti. 
АпlерosШо "Ierl, l1ере"'ще,,ШJ 
.иапщі напоред. 

Anterlor t передній} чinЬНИА .. 
Anlerolateralls, nере;щє.біЧIІІIJI. 
Anleroposlerlor, переди •• зR/IНU!. 
Anlerol!ea = n!ltapbrodiJJiac •. 
Anteversio u1er.} ОХШІСННЯ аіа-
nщі нао.р<>д. 

Anlhellx, іІроті'В""РУroк. 

Anthelmlntlca, г;rисroroпнї, про .. 
ТІIР."llIСТ1lі заооби. 

Anthema '= cxalJthema.. 
Anthracoldes, вугашmі1. 
Anthra<:qmeter, ВIІЮрНIIН ВУ)'ЛЯ-
НО j :КllСЛlЩll у BUДlIXHYТON)' 

повітрі. 
АпlЬгаеosls Риlmопат, а.110ро· 

шеиіJfl n:еreпів вуглем. 
АПIЬгах, 1. вугl"ь. 2. """ІІІ, 

сібіРН&J шnБУР' 
Anlhropologla, 00.)'1<& про nЮ' 

ДЮl)'. 

Anthropometria, вчеШІЯ про 811-

міри люд.сьного тілQ.. 
Anthropomorphologfa, "_уна про 
людські раси. 

Anlbropophag!a, "ЮД0Ідетво. Н. 
Anlhropophobla, страх п"ред 

JlЮДЬ~ПІ. 

Anlbropolom!a, РОЗТllН nЮДlІl!!!. 
Anthydroplea, засоби ПРОТII "а

бр':шnннn. 
Anthydrollea, засоби проти по· 

тіннп. 
AnllagglUlinlnum, антіatnютl· 

lіін" 
Anllaggressln = o{'l;onlo. 
Anllblennorrbaglea, .. "об .. про. 

ТІ! капанин. 

Anllaphrodlsla.a, 11;1<11, що гл· 
,иують панове пачyтrя. 

Anllaslhmallea, "іlШ на задуху. 
АпІIьгасы�т,' передрам'н. 
Anll.a"sll.a, засоби, щО ВМ."· 
Ш~'ЮТЬ ИРlшіХRНН.Я. 

Anllcorpora, ПРОТІІтша. 
Antldotum, opoТllOТPyтa. 
АпІlіетт.пllа = "лtlsерt;оа. 
АпІIІепа, субст.нц;!, щО ВІІ"""' 

1\аІОТЬ ПОЛ8У иpoтnтіл В ор
tSllізмі. 

Antita1od~ JtРОТlшаroд, sвтшt&" 
тод. 

АпІlсlраll .. , ПРИСRОРЮВ.""Я. ' 
Antlhyslerle., ліии проти гlсто· 

рil. 
Ао!llу.lп, JlРОТ"';nО JlI8IНУ. 
АпШ"_llса, .,Іки на ПРllIlЦі. 

АПllmегеuгlаflsmш, IlAJlp"MOH 
ПJЮ'lJt t1іИУВ3J1НfI праJщі'Н )КИ· 
ВИМ сріблом. 

"Anllmonfum = .tibi!lm. Н. 
, Апt!перЬrШса, JlіRII пporи ... 

Шk'1СНWl ПНJЮК •. 
Anllneuralglea, ._б" на ""Р" 

во",,1І БWь. 
Anl!paraslllca, в_бп проти па· 

Р"''''';''· 
Antlphldlea, ... оби ПРОТИ n· 
дючо! отрути. 

Antlpsonln aggre •• in. 
Anllpalhla, в!др .... 
АпllрегISlаШс"s, ПРОТИJ16ріста-

ДЬТНЧJшfi, що ТJt:.четься від. 
ВOPOTHOro руху (перевмьку' 
88НI1И) Ипшо}(. 

Апtlрhlоglstlса,.асоби "РОТИ а.· 
палення. 

Anllphlogosls, ПРОТn8апмьне.n!. 
иування. 

Anlip"tr!da, 'з_соби проти ГНИ' 
m'іани. 

Anllpyr.!lca, ._ообп проти ra· 
рячнп. 

Anllpyresls, ИpGтигар"""ООО "і· 
RYВRНИЯ~ 

Апtlтаы�а,' 8",,06и пporи ска· 
,,",нпнп (""",У). 

Anlls.ablosa, ",,,п на !<Оросту. 
Ап!l,ерll.а, з_би проти І'ІШТ

TJl t ПРОТШJ.арus:і. 
Anll,epsls, "lКУВ"IIIJІІ проти •• ' 

раЗПJIМIІ аасоБRшt~ 
Antlspasmodlca о. anllopasllea, 

засоби ПfЮТ1І корчіВ. 
АпllsурhШllса = antiluetic •• 
Antithenar, Мlt3Лll:Иl1fi випин до

nоні. 
АпШохlпum, .нтиrol<Сlв, про-

ТIIOТРУта. ' 
AnШгаgus, IIp<'JТIЩ''ШШ. 
Antltrypsln, аититрипоlи (фер. 

·мснт niдlUJIYHRoвot 8aJJf)ИIi)~ 
Аnlтосеlе, рїДИllа • щмепоиi/l 

дуrи1пиі. 
Anlroscop,opliJlaд д"" 'ОМЯАУ 

дуп.лuвиа тіла. ' 

іЬ 
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Antrum, і~·IІ~Юt Д>'~~S:ШША, ду-
H.'H1HJ1. 

A~ 1Jlghm()rJ~ Щ('.10НОIШДУШ1JfIlU, 

А. Уаl.аlуае = n. tУШl)Qn;сum. 
Anulatus "":: н}шu1аtuе. 
Anurla, відс><тність мочі. 
Anus .. 3П;1;) П'іН'щя, I'УЗffЮ{, 
А. J.mperforalu& = аuч:sіа опі l 

врос..'1lrЙ зад. 
А. inlun4ibulllorml~, "Ш,,>'в~, 
тнй зад. 

An"letas, Ж~lХ, ТYГlt. 
AocIa~ аорта, І'OJlоtщ& б'ЮЧl\8;. 
Aortitis, 8f1Пn"'ХСШ:lЛ Мр11I. 
АраІы�,' байдужість. 
Ареріlа, вцсутJliСТЬ НСПСЇJІ,У. 
Aperientia, .;'1сгЮ ПРОІіОСltJIКИ. 
Aperiodicus, llепсріОДИЧШІН. 
Аресltlуа, 1 j заооБJl j що побіл,t;~ 
Ш)"ЮТh ІОН,,'ТНТ, 2, ПРОl100И:шш. 

Apertura t 6nip, вїД1'у:шнn. 
Арех, ВСІШlОН, nep~iBJ{nt шпи,'1(Ь. 

АрЬаІіа, Jlt"I;ПРО:lюжпість ЛО;ІП~ 
J..:nnt. ICTJf. 

Aphakia, ві;щутність CO~IKH. 
A,11alanglasJs, пі,.1С)'1'Ніеть Ми{)

:ШЧI\ЇВ. 
Aphalgesla = haphalgcsia. 
Aphasia~ Jlt'('I~ро.\tOжнjс.ть ГОВОи 
рити. 

A~ amnestica = lAшпсsіа ver~ 
Ьаli •. 

А. аІаеІlеа о. molorlea, поопро· 
~ояшїсть ГОВОРИDІ прп захо
ванні РОЗУ)lіння 'МОВ1І. 

А. sensoria, с,"Ііпот8. іі P..1l)~XOTa 
НА ~лова. 

Арьеmlа = "l'Jш.sіn motori.a, 
АрЬопіа ,ni;,eYnIiCТb гo:tocy ,без .. 

гоаоооп. 

А. (Ьотеаtlса, nі:\Сj'ТНЇСТЬ гo~ 
. ,осу . Пр11 хорсІ. 

А. spastJta, BiДC~"ТHiCTЬ гo..lOC)~ 
при RОРЧД'Х. 

Aphrasla, іlо;з,О:l<l.Днt~ мова 6o~ 
nі .. 1ЬНЯ:Х. • 

Aphrenla, IІlІбj"re ТУПОУМРТ.О •. 
Aphrodlsla, хТЙві_ть. " . 

IG 

Aphrod Iolaea~ "асо6и. що збудщу-' 
ють хтивість.· - , 

Aphthae, 'ВlIСIШ~UIЩ, НJf6DJlRВЙ"" 
І{Я.. . .' ..': '." ~ 

А. ерlІооіІсае, ЯЩУР. СJIJtиївкu: 

ApbIboцgla, l'6мПI1 >ІОВИ !ІрИ 
корчn,х нашн\. 

Aphthopllylon, ПЛ;С""8'Щ (гр';. 
бок). 

Apl(ftfs, вапалсщ!Н .~ЮI'енс-~ого 
,вершна. ' 
АрlеlаJlо, •• р",,,овиJI. 
Apinea1ismus, роааад чиннuсти 

opn1JliBMj~ при "за»1lкюmї мів
ково) Qtw"ІОЗи. 

Ар l""ерЬаlи" rРУlll1<ОГOJlОВИЙ. 
АрlапаІlо еотпеве, n:rnCK" р<>' 

,'івиа. 
ApJasla, ІЮДОРО8ВІі1'ОК, lIедор6з~ 
.Ш. 

А. pllorum mоnШfоrmls, пср", 
ТСiJ)'ВQ'МfЙ 80."100. . 

Aplastlca anaef!~la" ІІ6донрill'н' 
3 бра,,), ре(енерац;ї. 

Арlе"Іlа = akoria. 
Apleurla t відсутність ПЩ~ВрI1. 
Apneumatosls = at.el.ctas". 
Арпеитіа, :вїдс.У'Іllість деrellів. 

Арnol I~ арnоеа, JЩД11ХalIШf, 
ВЩСJтність дпханпя. . 

Apodemlalgla, хор<>баI!В' тута 
ва чужппою. 

ApodJa, :відсутність ніг. 
Apokamnosls, хороб.,·шва BTO~I •. 
Apodyterlum, присіl10Н u аR;ШJ, 

ApokrJsls, ПСРССllnеннн хороб.', 
апо"рЙза. 

Apolaris, БСВППГО1щев.ujj. 
Aponeurosls, р<> .... у-.ксllь, J'OIIТHr. 
Aponeurotie:us, JЮ8туяшевпй, 
Apophysls, Апофі.·', ПАpooro1<. 

вирооток, горбии . 
Apople(tlcus, аПОП:I(ЩТJltJ1шН, 
A,~ ictus, ГР~ЩЬ1 шшrt. 
А. habltus, аПОПJJ(ч{Т'tf.чна CTJI~ 
. 'l}1'а. 
Apopl~ctlform!s,. JlОіііб"I,Jj. цп 

nПОШ1епсіJ •. · , . .. ' 

• 

Apoplexf.; 'Грець, a.nОllПс~еі8t 
нровотеч,а, .. 

Арорlехlа nervosa, мі:шовий 
ШОН.. • 

AposkeparnJsmus, "ідсів .""m· 
ЩІ го.пОВИ. 

Арорпіхlз, УДУШСIUIЯ. Н. 
Apopsyehla, ВОМJJіНІІЛ, мn:іст:ь.. Н. 
АрosСета, rпоitо:вІіи. 
Apost~sis, ,зa.rибюВІЩНЯ, 
Aposlemalosns. rнiJIИЙЙ. 
АроІЬееа, nп .... в". 
АроІЬезlз Іипіепll umblllealls, 

впраВwlЄЮIЯ пуповням. 

Apotrlpsls = abrnsio. 
АроІурыltзs = nррепdісіtів. 
Apoztma = dесосtuш. 
Apparatotl.erapla, аівув,ння 

прft.л'ЩRМЛ. 
Apparatus, пр{r..чад, црйотрій, 

Уf.;трій, апара .... 
А. IIІатепІоои. = inетЬraпа 

tectoria. 
Appendalgla, бl".. в хробаJ<y' 
Батому паРОСТl(оиі. 

Appendeetomla, ВИТ1!И хр<>баRУ' 
ватого І1!JЮМ'КУ~ 

Appendlces ерlрlоlсае, пр"вюк« 
(тевот. киwи.) 

Appendlcltls, 8anaдЄ1l1lJl хро· 
бакуватого паростку. 

Appendix, :qюбавуааТI1R пір<>· 
сток; додаток. 

Аррегеерllо,ооосrep<lЖЄИНIІ,ува. 
га, врозуміивя зауваженого. 

АрреІllио, _пет"т, охота до 
іжи .. 

АррllсаІlо, пр"знач:ува!lR1l, при· 
НJIa.цaHН1i. уяmв&ННН ~ 

ApposltJo, ваиu,ціння, ИПП""'-
СТУВallШІ. 

Approbatlo. ухвма, у8на1lRЯ. 
Approprlatlo, при.вОюв"""". Н. 
Apraxla, втрат. р<>ауиіаня 
_итву рі_. 

А. algera, вспраЦО8Д8ТИЇІІТЬ від 
у"вною бonю. 

Aprleatlo. виrріIWIНJI на со.ці. 
Aproctl., відсутність ВадУ • 

АртоеехІа, хоробт! .... иеуааra, 
РО8біжиіс1'Ь~ . 

Apro,opla, вjдсутиість oб.D& •• 
. 'ІІІ. Н. 

Ap.eJaphesla, втрата шкірою оо
'уття д6тиJ<y. Н. 

Ар.ItЬутlа, ціщ<овита &і .. 6та 
(пр!! гісТерil). Н. . 

Арзуеы�a ,ИСJIРІfТOМ1ІЇОТЬ, м.niC"IЬ, 
ностЯка. 

Aptyallsmus, бр ... , .... ШИИ. від-
сутність СJIПНn:. . 

АрІаІlо, ПРllпас6вуаа1lRЯ. П. 
АрІио, зручний, вигідний. В. 
Ариз, безнога потв6ра. 
Apyrexla, оезгаРПЧl<ОIlJlЙ ·етаи. 
A1JU8, вода. 
А. fervlda, оиplп. 

,Aquaeductus, водовїд, BOДOTiK~ 
Aqnapnnctura, впuрскувIШ8JI 

води. 

Aqunla lаЬуrlпthl,водuчкаоере-
вїЙНПК&. Н. . 

A.quosus~ водлний, 1Ю1t1IИcтd~ 
ЛrасЬпlt1s s. атаеЬпоlІl, 8. ата· 

ehnollfltls, зап .... """" паву
тпниоі опони. 

Arachnoldea" павутиJt, па_утвв-
на. QПОI!&~ . 

Aratometer, Jшмірвnи пиrollоі 
вагп, ВОВЧІІК, 6П1lРТQJUРа 

Arbot Уlце, дорево ЖИТТ!І. 
Arboresceu~, ГИЛЬЧас'І'ИЙ .. 
Ак de cerele, дyroвrrI скnр" 

тinа.. 
Areanum, noтз.Лниlt лік, зWб. 
Атеьеы�ІІІs 8. атсЬеіеnаll .. 

ar<begonla = gen .... tio aeqпі
voO&, <:8,МО88.JIДЇД1reШIJJ, пер
ВОJЮджепв:а. 

Archencephalod, пер6дuiJI пер.. 
вїшшіі мї3tЮ8ИЙ иіш:ечок... 

АкЬепІетоп, первlона -. 
Archlblasl, oepвoТll6peвЬ. __ . 
на праа&р<>дку. 

Arcklneuron, первlcва ворвом; 
мїтииа.. 

ArdIlрlазта 8. areho,wma, вро- . 
ТОО"".". ц"нтросфер. 
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АrсhШs = prootitis. Ars, штука, ІІ.УІ'", !>ІИО"'ЦТВО •. 

мсы�ссlоІ.,' ВЧ"НИЯ про буду- А. ІаlІlса '. mеdl.",лікарська 
ВlНШЛ; БУДО}18 (тіnа., НОСТІ'). 11зуна, штушt... 

Arc·hlsloma, первісні вуста. Ars.nle/smus, OTpylllНII арев· 
ArcJlotele, ЩІПІШ НУТllьоIIШШКIt. 110,.1. 

Arcboptosls = prol.p''''' апі. Arsenm.Janosls, "обарвnсння 
Arebosyrlnx = fistuJ& апі. шкіРІ< ПО аревнови" .тиран· 
Arellorml', .'у"оподібнніl, дyro- IlЯХ. 

поді61щfi. Arsenophagla, аnовЖl'ВR.Н,НЯ а.Р'-
Arcuatus, луноваТJ1Й, ДJtraCnlfi. сеНОМ. 
Arcllcus, півніЧНI<JI. Arlelaet, ШТУЧН"n витвір, "Р-
АІси" лук, ду..... тефа"". . . 
А ы� І ,< Artellelalls, ш~чl!с чворе""n: 

~ ри " ;ЮН вна, Лuu~Н~ ~iТ " 

А ••• пlll., стареЧ" 1ІУ";Н" (~'" АІlетlзlа vulgarls, н<'Х.орощ. 
"раю рогів,,"). Н. . 

Ardor ОІіпае, паленНR прп MO~ А. sertheona, г~I't:СТН1fИ. 
Ч€lНllЮ. Arteria, артерія" б"ЮЧR&. 

Area, 1!.'10ща, nnОЩlIШ'l, вільне Arteria1ts, артеріильиutt, б'юч .. " 
ы1сде. . . 1tОвиЙ. ..".; ~ 

А •. СеІ.1 = .Іор""і" "",аю·. . АсІеІlаliваІIО] П.р":rВорюВ .... Нif" 
Areflexla, віДCJ'тніоть відрухів.. в<:иоз::ноІ :крови ~ ~~pi~.I,IЬв;ri. ;, 
AreoJa: вружа'іlьце, віночок. Arteriltis, в'{),паПЄI1I1Я' ар~рі.й: . .' , 
АІеоlаІlо, нружапьцсВl!Й. ". Art.rl.el.sla, р08ШИр<ННЯ ... ,Р .... 
Areolatus, обведений "ружаЛь. . ....рН. '. . 
Ц.". . Arlerlogramma, lІ!1.рис. ВРІІ'О~ 

Argentum, срібло. :nШВЧ)lка. 
АrgШа = bolus "IЬа, біпа ГnlШ.. А,lесlоlа, " .. ча "р""'рт, арте:.-
Argyrla з. argyrosls, •• сріблен- рiJIИ8. 
"я (щнір" ". ",<аннн). АІІеІlо!ltЬ, артсрlлnьнuй HaMi~ 

Argyrlsmus, "ро"і.н. отру.IІНІІ НОЦЬ. 
сріб.qо .. :. . Arpt~~~OJogla, в .. ення про арте.,: 

АrhуtЬmlа,р6.".д,яеспps..nіо'" 
(Сt>p'Щ ЧІ! "'''ВЧІ1К''). Arlerlosclerosls, отв6рднеНІІІІ "1": 

АrіtЬmаsthеПіа,ноопроможnіеть ,wрій, ьртеріООl\лероза. -' 
р8"У'.ТИ Arterlosclerotlcus, aJi'l'Cpioo"".· 

Arlthmoma~I., хороба1tв;'й Па- . ротнчиn!l. '(J'" ВОО Р""Увати.. АТІ~сloslепоаlз, .вужсиня ар:"" 
Arnlea топІana, бараНІІ .... 'Ір&' piJI. . . 

ва. Н. Асlесlоlотlа, РО.ТJlН вргвріі, . . 
Aroma, пах, ~хощі,аРО!>lв.,.Н, Arterlolrepsla, оНру'ЧУ~.lШ;' аР: 
Aromatleus, .а,,"шиПI!. терН.... .. . • 
Arre.lores plJJorum, м·лво.і воо Arterlovenosus, .p""'pi,!B'Ц~" 

'nОRОНЦЯ, що uаr~ують tю.uоо- ИltЙ. " '. , 
ОЯ. Arlhragra' ~ podagra. 

Асы�l",' BЇДOYТ1licть носу, бе.. Artbralgta, біnь у су"мбі •. 
восоя. Arlbreetomla, .JlТJIН суглобу. 

АСІовlо, НаГРllВСНIІЯ, вруйно- Arthremholla, ВПРnВ~СIІІIЛ евlIZ-
IНШНn (НООТJl 1 судини}." НСJЩН В еуr.побі. . .. "'~'" 

1,8 

'%WUЩl?U z- t1r-Y? j =- М'1:t'ЖWWnЩf'mЩ7'WZ Щ ~Щ 

Artbremphyles, сугnОбові "юц· 
. НІ.. ,,11.. 

Arlhrltlcus, подnгріЧllиft; упом
ШtЙ. 

Arlhrltls, в"п,"СНlIЛ сугпобу, 
сугл6биця. 

А. d.lormans, дсфоР'ІУюче 8'" 
пз..nСlIllЛ еУГ~10бу. 

А. lungosa, горб1l6вяця суглобу. 
А. rbeumatlea, ПО>lСЦЬ суглобу. 
А. urt.a $. исаtlеа '.vera ~ ро-

dagre.. 
Arlhrltlsmu8 = podagra. 
Arthrocace t== сa.rіез fungosa. 
АсІЬсоееlе, о";у""шт суглобу. 
Artbrochondriils, вош,,,ення оу· 

гnооооої хрястни. 
Асtllfосlеl.l. і. arthrode.ls, оп&· 

pt\ТIiBllC уиеРУХО:r.f.:leRНЛ еу

г.!!обу.··.; . .'. ;.' 
Artbrodla;' вільниJl оyr.l!6б. , .. , ; 
Arthrody.nia, біnь • 'оуг.nобі.· .. '; 
Arfhroempyesls', . ,агнОЄIІ"" '<JY·· 

глобу. . 
АІlЬ,ОІеlіца, суглобо.оl'<> похо· 

джеННl1. 

Arlhrologla, вчен"" про сугло· 
би. .. 

Artbrogryposls, R6рчі при ВГИ
',"ННЮ сугnобу (у дітей). 

АсlЬІоIltЬ, 'росток, "амінець 
в оуглобі. Н. . 

АrthrоШh/аsls, ул6"", noAatp&. 
Arthrolysls, опера,mв"е ур:ухо· 
""СНШ' нору",швого "У""обу. 

АrtЬrоmепlпgШs = .тtbroоупОо 
vitis~ 

АсІЬсоо, сугnОб. 
Artbroneuralgia, нерВОВИЙ бiJIь 
в суглобі. 

Arlhropalhla, три, •• сугпобі, 
"ороба оугnобу. . 

Arthrophlogosls, в.апil.n"1ШЯ су. 
тлОбу. ;..' 

ArtllJophltes ~ .тtbrolith"". 
Arthro9lastlca, штукув!l.ния оу· 

гnобу. 
ЛrІЬІоруоаlа, ... rн6вHBH сугао

бу. 

Arthroreuma, ло.reць, сугnобу. 
Arthrosl., оугп6б. .", 
Ar.lhrosynovllls, ... шurрI1НJР..... >~Ч 
стшшоl оболонки оуrnобу." ~~ 

Arthrotomla, р6втин суrnобу. 

Arthrotophes, вIдКn'ДИ в суг •• о· 
бах. 

Arlhrox.rosls, СУ"" .апaneuWl 
СУГ"Обу. 

Arlhrox.sIS, ВlІШКрябуваННR су. 
г"обу. 

ArllcUlarls, оугnОбовn!I •. : .... 
АІІlепlаІlо, 1. суг"бб, сугпОб
ленм. 2. СИJItiДUНЛ сл~ j 
речень. 

АІlіеоlаІвв, оугпОбнuЙ. 
АІІ/спll dupllcatl, noдвоонl "у' . 

ГJJOбu ,,,ри~f.I: .. j:'·· " ,,,'J"1 J. 

АrШlсlаlls і. artlll.alls{~: . 
ний, ynOptsb.l. ", ,.\'. ,~.,,:::,.:-,:~ 

Arytaenoideus;""fu, .. Hk6I>iJff; '~.;p," 
па.нув'тнЙ~ " ' < ::':'~ :,,', І-

Asa loelld.;''' •• ~;' o,.;p)MI;~" 
eMon'1L. • 

Asaphla, невправна вимоВа.. 
АваІеl., худорлявість. 
Ase"rl"sls в. "scarld/asls, хору-
вапня на 8.Сиаріди (глисти). 

Asea,is lumbrleoldes, п"чliнок 
(RPyrn& гnacr.). 

Ascendens, доrіриiJI, внс"l,!Інйй. 
Asehlslodaclylla, врощеВШl п"",,· 

ців. . 
Aseidlum, ... іти... . ' ... 
АвеlІез, ВОАІІНка ""р"8& •. ' 
А.еотуееІев, ·ЮlШ:КО8& пnісінь. 
Asellus, тр!""" (риба); 
Asemla 8. азутЬоllа, не.д .. '" 

ніоть posпізВАВв,тu: виаки. Н. 
Авероlв в. a.eptlea, nlкYВIUIНII 
охороною від варшш, аое. 
тинв.. . 

АаерІIСІІІ, _ПТJI'IIШЙ, .iJlLJDdI 
віД 'Ю1<робів; ,. ,', . , 

Азехиаllв, беапМJtll.: 
Asl"Ha, :відсутвість' .. ,,,ЬШ;'·-'\ 
Авltlа, ·н"хіть АО lжи .. ·· ...... , 
ABomnll, 6е800НIІІІ; беаQОIІIІ~ . 



Asparagus оfllеlпаll., шпар.r., 
залчиR холодок. 

Aspectus, огллд, ровгппд. 
:Aspe.rltles, рап8.тість, niарша~ 

ність. 
Asper, рапаТJfЙ, IJНlР1ll8ВIIЙ. 
АsреrgШus, цвіль, п.'1ісіuвDI!Й 

'ГРllбок. 
Aspergo, ПРІIСllПка,. Н. 
Aspermla s. aspermatismus, від .. 

сутність lfасіIllLЯ·. . 
Asperslo, нр6п.tJ.ення, вр6шуваll' 

}lЯ. 

Asphyctlcus, асфjlіТIІЧШIЙ. 
Asphyetlea, У(В)Д)'Оlllі з.собll. 
Asphyxla, удjШСНJlR, сПин дп-
ХАННЯ. 

Aspidlum fШх mas~ чо.'10віча 
папороть. Н. 

Asplnosus, беаостюнбвиЙ. 
~splratlo, всм6ктування, вис~16к 
тування. 

Asplrator, ВIIС1ll6ктувач. 
.Asporogenus, що не вnтворюв 

-спор. . 
Assanatlo, уздор6впеIlПЯ. 
Assenlsatlo, асенізація, уздоро .. 

впеUIlЯ. Н. 
Asslmllatio, засв6вния, асі)ІЇJIЯ.

ція, 

Assoclatlo, 1. сполука,2. ОДнако-
ВИЙ рух очима. 

Assuetactlo, ЗВІІЧКR. 
Assula, скАЛR&, ааскМка. Н. 

Astasla, нсздатність стояrn. 

Asteatosis, вмеНШ6НИя l.IIRіриоro 
пою. 

Aster, 'BOpR. 
Astereognosla, нсроауr.tiиня д6. 

тину. 

Asternalls, несполученnй • груд. 
ниною. 

Asthenla. 8&l'дJlЬИ& ивon:ість. 
Asthenicus, ипеси..'16IіПЙ, вИсна. 
жений, КВО.1ПЙ. . 

. Astbenomanll, періодична акі.ва 
дражn.uвости :n. RВОИоОnI. 

АІІЬепорla, ваосалсUllЯ вору. 
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Asthenosperm1a, насіння 8 не .. 
ДОРО3ВИJlСlllІМIf ваШ'lіДПИI(8МН. 

Asthma, а-стма, задУха, Ядуха. 
А. thymltum = .рnsшus glotti. 

di8. 
Asthmatltus, ваДУIWIПВUЙ. 
Astlgmatismus, ріЖllоломність 

світу очшtми СКnОД!ШКаМИ. 
A.tlgmatoseop, до..,іджувач ас
тш'маТJtВМУ. 
Astlgmometer, виміРНIlК астиt-

маТJlЗМУ. 

AstragaIectomla, витин пап 'ятка 
Astragalus = talu8, нап'Яток. 
Astraphobia, crpax псред б-,О:о-
кавкою. 

Astrocytes, з6рясті :к.nіТJIНИ. 
Astrocytoma, новотвір іа воря, 

CTJlX lUIітnн І аорЯк. 
Asylum, ПРIІТУПО1\. 
Asymmetrla, нсрівномірність .. 
Asymmetricus, нсрівномірНИЙ. 
Asynergla, пор)·шеlUlЯ рухів. Н. 
Asysto1ia, нсрівномірний тОкіт 
серця .. 

Atactfcus s. atactlens, атактич
ШІЙ, ааб$rp<>Нllі1, недо.ІІА.ДВИЙ. 

Ataraxla, Д)'шсвнitй спокій. 
Atavlsmus, наворот дідnчних 

приК!4ет, атавївм. 
Аlвхlа, порушеUllЯ рухів, &еДО
ладві рухи. 

Ateleelasli, бс.ВО8дyПlВість Л&
генів. 

Atelelosls = іnlапtіlівшпа. 
AteHa, потвора беа мою не.
будь оруддя (ор'.ну). Н. 

АІЬеllа, вроджена .ідсутвю-.. 
грудвоІ пипии. 

Athelasmus, нездаmість нак
кувати,. Н. 

Atheronia, І. ЛОllо."", 2. С1'В<\РIІ. 
HCВВR СУДИВ. 

Atheromatosls, І. ХОРУВIUUUI ва 
nОЙовикп. 2. ствердпевв:к .. 

Atheromatosul, І. JЮЙо • ...-
2. ств<.>рдіnиЙ. ' 

АІЬero.II, отверДИCИIlЯ арІері8. 
Athero.elerosl. = atheroвїa. 

. , 
:~ 

; 

4 , 

Athetosls, мимовільні корчі 
па'льців, часом також клвів 
ШІІІ n обличчя. 

Athrepsla, вИснаЖСRність. 
Athymla, сумовliтість, похму· 

рість. 
А thyreosls, відсутість борл .... 

к6воі ваЛО8И. 
Atlass·. аtlапtus,двигАч, ДВllryи. 
Atlodymus, ДВОl'O.llовець. 
Atmlatrla, лікування вдихува:lІ-

ням. 

Atmograph, записувач Дllхаnня. 
Atmocausis, обпарсння, ОІШІа.-

реНlIЯ. 

Atmometer, ВДИХОВllмірник. 
Atmosphaera, &тмосфера. 
Atmosphaeroscs, хороби від Н6-

погоди. 

Atocla, ініноча неплідність. 
Atomus в. atom, атом, неподіиь· 
на частина. 

Atonla, атонія, ocnабленвість • 
Аtопlсus, ато:ніч:ний, ослабле· 

НlіЙ. 
Atoxleus, ІІеотруйнИЙ. 
Atremta = nkincsia аЩет. 
Atrepsla = .threpBia. 
Atresla, зрбщеЬ.lI1I, варощенвя. 
Atretoblepharla, "рощенllЯ по-

вік. 
AtretocysIa, зарощення Шхвн. 

Atrlehla '. atrlehlasl., відсут
HkTb волосс~ І безволосість. 

Аtr!зу~ntrlсulаrіs, присінкошny
НОЧ1\С=.:JЙ. 

Atrlum, 'пріІсінок. 
Atropa belladonna, німИця, ма· 

триr.и. 

Atrophla, в6.нни, ваНJlК~ННЯ, 
нидfння, атрофія. 

Atrophlcus, атрофічии,n, вани, 
ковиЙ. 

Atrophoderrna І. atrophoderrnla, 
вАНlIИ шиіри. 

Atrophodermltls eentrlluga = lu· 
PUB erythematoaus. 

Atroplnl.mus, ватрУюванВR а .... 
ропіном. 

АІІепиаtlо, роврідженНR. ·Н. 

Attestatlo, посвідчення, атеста-. 
ція. 

Attlto-antrotomla, ОДRО'аеовий 
розтин смочк)тваТОI'О п8.рост
ку й муховоro проводу. 

·АІІlеи. = <Ссе ..... epitympani-
сив. 

Attltude. passlonelles, дивовиж
, nі рухи при гістеріІ. 
Attolens, підіЙм8.ч. 
Attonitus, забllТJІit громом, при-
глушсний громом. Н. 

Attractlo, притягува.ННR. И. 
Аttгаgепs, ПРИТЯГ!>'. Н. 
Attrlbutum, прииa.nежпїсть, ат-

рибут. Н . 
Atyplcus, неrnповий, нсзра.зк6-

вий. 
АиеЬепоІотlа = dccapitatio. 
Audlmutlta., глухонім6та. 
Auditiyus '. audltorlus, c1rp.o-

.пn. Н. . 
Audltor, с:rу.хА.ч. авдітор. н: 
Audltus, мух. 
Аugmепtuш, загострення. И. 
Aura, псредчупЯ. 
Aurantlacus, помарА.НЧОВJln~ З .. 
Aurantlum, помарА.ича: И. . . 
Aurlcula, ВУШКО, вушн:& КJV:IПК&. 
Aurltularls, .ушний. 
Aurleulotemporalls, .yпmо-

С1\РОJl~ВПЙ. 
Aurlpunetura, пр6тнв бу6о!нноl 

перетивки. 

Aurls, .ухо. 
Aurlseop, вyпmа лійочиа. 
Auscultatlo, вимуxyJiRНWI, ви
. спух. 

Authaemotherapla, ІІікувliНllЯ 
власною 1tров'ю. 

Autlsmus, Щlоврідне У.RВJIЩПІІІ 
світу (психіЧНR недуга). 
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Autoclllr, •• ..,губ.тво. 
Autoehtonus, Ь:1;.lC'tшшll! на міс· 

ці Іюsста.:шft. 
AutodlgestJo, •• "oorpавл.",ІП. 
AulogonJa, nCj,"отв6РО"ШI. 
Aulograplllsmus = urlicari. Іас· 

tili •. 
Au1olJypnosls, самогіпноза. 
АаlоlпlссllО, •• "оаарl<шсНlШ; 
Autolnoculatlo, самозащеплс-

JІНЛ. . 
AuIOlntox!callo, с."оотр.f!IІ!IЯ. 
Autolaryngoscopia, оr;шд влас# 
но1 roР;IJ!ШШ. 

Aulolysls, с.мотрl> •• ,СIШЯ. 
Autolysin, hBTQo,i,i". 
Autoclav, авТQИ;МВ. 
Automaticus, ~ш~ові:lЬИіIЙ, са-

J.10РJ'ШІШЙ. 
Autoтatia: ,nвroматіл, р)"ХИ: Jlе

МЛ(\Жllі від волі. 
Automatlsmus, nВ1"ома"юJ'~, МІ'

. мовільний рух. 
AutomonQsexuallsmus, ПО.'lОВ<> 

І10Ч~'ТТ11, скС!рованс на влас-

,,)' особу. . 
АаІртуіорьоы�,' хоробл"ва ул· 

n .... бс бруд",,,,. 
АиІопотиі, 8,В'fопомн.uЙ. 

АиіорЬаІ'., са:,>IОПОЖИРnННЯ:. 
АиІорЬопlа, •• ".відгу"уаанни. 
АиІорЬоnотапіа; нахил ДО са.-

мог)'ООтва. 
Autophtlu!lmoscopla, досліджу· 
ВдНШl BJHtCHOro Ока.. 

Autoplastlca, шrУК~'вавня 8 В.'І&
сШ)f шкіри АОJЮro •. 

Autopsla) 1. ornnjl В:lI):ct.lи)I.ОНОМ. 
2. [><Ізт!!!! ТРУПУ. 

Autopsychosls, ПСllХ088с в ПОМ1tn. 
новою уявою про ОЕ"бо самоro. 

АиІОісорІа. C'Mo6г~nд. 
A~toserotherapla, :.і1і:уваВИR 

ВllаСI!ОЮ сир6ва'tJ{ОЮ. 

.. " 

Aulosterlllsatlo, . <mмознеп"їд-, 
"сим, 

Autosuggestio" саьюв"IОВ,л(\оннн. 
Autolh,ombos!s, ""О3дТ!tкаиия:. 

судІІа. . 
Autotonus, С~lIюuаПРУlitе~шя. 
AulolranslusJo, вл" •• н"" хоро· 
му ііого S.'!J.(J.ClIO[ ирови. 

AulolubercuJlnlsallo, "іку.,НJlИ 
1'убеРI'іj'~,іном, зroтоваНIfМ в' 
1)"бер;"У:іhО8ШIХ Пl1-1).lчнів ~o .. · 
рого. 

Aulo.accJnallo, са"ощ6плоиня. 
Au:tumnalis. осіЮI\Й. 
Лu:хlllаrIS, ПО).JЇЧІШЙ, допо\toго

вш1: •. 
Auxocardfa, природае збіllьщен-

llЛ серця s ~jпстолі. 
AvenolitlJcs, юшmові камінці. 
AvalvuJarls, ОеЗRЛЯпковиЙ. 
Avascularis, безсудИюшЙ. 
A._,tebraJls, бсзхреб6виЙ. 
Avidltas, нснажер:швісrь~ 
A.I,ulentus, uег.р",щ{IВИЙ. 
Avilamlnosls, Bi;J.cYnlicTb віт". 

MjlljS. " 

A.orl_menl = "bortU8. 
Ayulslo, .lІд;рnUIIJI. 
Ахlаllі, ві ... ,,!!. Н. 
АхіПа, п.,,(в)а. 
Axll1arls, паховidl. 
Axls, Bic.ц~ 
Ахоп, паroнець Bioot.oro ВОДОН

ВІ>. 

АхиПііа, СЗ.J!О .. 
Azoospermatorrhoea, ВlfтіК8КНИ 

н&сінпя: без живчиків. ""; 
AzoosnermJa, ві;з,с;)''Шість ЖИВ~ 

ЧШіїв: В иасіипJO~ 
AIolome\_r, азО'Юмір. 
AIolorrho_ •• збіllьшеинп азоту 
у юіllОJЮіlШCJfllRX. , . 

Azoturla, збї.1lьwеПНR МОТУ в 
мочі. 

Azotum •. азот~ 
Azygosus І. azygos, пепарйс.ий.. 

, , '. " 

.' ' В, . 

Babesla. чужоJДIІ червонокрів, 
ці. (у ",вці.). Н, 

Babeslosls, тварини.. "рош І .. 
НІЩR~ 

Bac~ae oxyc()ccl, Жj'раВ.'lllн.s. 
Bacllla,ls, б"ціIlОВIll1. 
ВасШоsls, хороба, СПРlfЧlШf)на 

ба.ціпами. 
Вас!llисlа, б'щіJlН в .. очі. 
ВасШus, Мці". п.шч6к. 
ВасШI. І. ІІІ" .. , .робп.лі у 
формі ПЗ1'1Iчн:ів" 2. паТllЧ~\.П 
сіn~ш:.ки. H~ 

Bacteriaemla, бйктеріі в нро.І. 
Bac\erlcldus, вбlЙЧllfi д"" бак· 

....рій. 
ВасlесlоЬаетаІоlУіlп, бактерій. 
ний гемолітuч:ни.Й нитвір. 

Bacleriologla, •• ellНll про бак· 
тері!. 

Bact_rlolysls, розп:!".анн. бак
терій під ВПЛИВО)!; л}вінів. 

Bacteriolysin, ПРОТJlrіло\ що ви· 
J\.lJ.lшас РОЗПЩІВSІІНЯ: бзнте
рій. 

Bacterlophagus, к •• іТlШ", ЩО по· 
iдa~ банreріі. 

ВасlесlорсаесlрJllп, 7вБР'IВО, що 
о(щцж)~в бактеріІ. 

ВасІесlорсо\еln, протеІ ... бак-
терій. . 

Вас\е,IОісорlа, дocilїд"",НJfЯ, 
розг.1J!;t баК'roріЙ. -

Baclerlolherapla, "інуванн. ба1<
теріп,",. 

Bacterlolropln = ор.опіп. 

B"ct_rlum, бамтеріп, ДРОбинка, 
roІжка.. 

В. аёrоы�m,, к"сонце." ба..,.,· 
рІ". . " 

В. апа~,оы�т •• беВJ<llсенце"" б .... 
ктерія. 

В8111_,lи,I", ба ...... ріі в .. очі. 
Ваl"пltlз, ""палеввя "'OJIYI\И.' 

ЖОJl3'ДЯНI1ЯЦ1l • 
Ваlапосеlе, ВІіI1l!1І жoлyдR .. 

ВаlапорlМllса, пrrYкувАШжо • 
. лудя. ' 

Balanoposthllls, sanв.nОIШІІ жо
ЛУДИ 11 проп6нuи.· Н. 

Ваlзпоs = glo.ns репів. Н«)nyJtЬ, 
гоnірк& nрутия:. 

Balantidlum соll, Кllllл<ОВИЙ 
дрібно"",вець (hetcrotrioha). 

Balbus,' ваГИltувnttиtt. недоріка.. 
ВаlЬиtlеі, ааrllнуа'НВЯ' ва1'И-

Rj·BD.TicTL. 

Bal1atles, .'Гllнyaaшrn. 
В.llпеит = Ьаlnеwn. 
ВаШsmus, ,"нби, трємтінвя: (при 

ehorea, ра""l. аgіto.ш.). ' 
Ваllоппетеп\ = moteorismus: 
В.1l0\Іетепl, баиЬОТУВ.НWl. 
lialne8rla, нодоліЧRИЦЯ. 
B81neographla, опис куП"".внх 

#.Іїс.цсвоотеЙ. 
B8In_.logl., ."".ННИ про ООДО' 

лікуванІІЯ. . . 
B.lneOlum, .І"ла "упlm.. . 
BalneolherapJ •• водолінув8.!lВЯ:. 
Ваlпеит, купіль, ,,118"". 
Ваlпеит vaporls, пірм. 
Ваlіатаllо, б."Ь<іа"УВавии. 
Ba1samtc:a, БЗJlЬЗМJlчві -еаооби. 
Balsamlta vulga,ls, ""u:fпєр. 
Вalsamum, б.""".... .' 
Bandage = bracheriuш. 
Baptorrho" =' tripper. 
B"raesth_slometer, в"мірник ПО-
чуття ваги. _ 

Ва,Ьиlа tragl. 8ГJ'O""джemur во
"осся в ""УХОJЮму проводі. 

Barthollnltls, .апале""" Вa.l'tho
lin t

OBlIX 8aJЮВ. " 

Васlит, б~р. барій. 
Barometer t вимірним тяснЄИНR 

повітра. ' " 
Barre Eplgaslrlque, біль під .. 6-
чиком, с6nwниці. 

Ва'Уаllи_l" ~ W$ekoi", 'ІІОДО' 
"JfВзItНЯ. 

Baryglossla 5. barylalili " barJ· 
РЬOl1lа" _неру::"ш"і,"'" я" .. к,,; 



.. і BUtu}atto, В"I1Пр6с1)"ВRИUН ,ма· 
. Т1l11і. ЗЖ"ІJНсноJ иа-ва;:t. 
BUi(us) rri.1стіви1d\, спЬиіЛ~ " 
Basilarls t пi;tСlа.виuй, сtti;tиіfi) 

8~саj:uні'D!Й. 
В. menin&itis, 8ЗIJL'1f'fmЯ ОПОЮ! 

СПО.\V ~pe-na. 

В.,Шеа (Т"па) "іh"Тєпа, """;ка 
ЖJ,~1а. 

Basiog'oS5US, 1J'&..'1e"nOlu..ll ДО спо-
ЦУ Rзltна~ 

В. mшсulus, спі;шНї ЯЗ11JЮВПЙ 
>!'Я8. 

в_.lоlуоl, •• basily,ls = deca· 
I>i~Ho. 

Вasll}lyst, Лр1kJ8Д і!."1Я дt'"Jiапj~ 
тадії. 

Вaslоп., С~рЕ'.:tНЯ точна J1C}'W';:Ж~ 
ньоо] ;t:Пlf ве;Шf\Оro n01'U.'J}fШ· 

!toro Отвору. . 
в_.lорЬасуng.по, l!.''''ОПРО,'ИКО' 

ЕJlЙ. 

Baoioiripsia = серЬ.lоtШіроі •. 
Basls, епі;:(l підстава, tНіСА,цз, 

{р.}""Нт, OOНOBa~ 

Basophilus, ВОJJffiЮ'l1Іfi осиовні 
барвп .. 

ВаіорЬоЬіа, Ж~Х пf'рел tpунтои, 
Ш:СПРОМОЖЛІС'ІЬ :ХОДllt1l, спри. 
ЧJiН(>І'& хороfi..."lJПШМП уяваі-Ul~ 

Basosp.asmus, K6plfj Hir. 
Bastard, бастард, nOf\pT'J. 
ВаІЬорЬоЬіа, страх перед вс,ш-

ІНІ:МJI річамu (нзпр., БУД1tН~ 
кnми). 

ВаІЬуап."іЬ,оlа. бра" г"пбо. 
но] 'J~·т;шв()Сти. 

Вathycanli.a = cardioptosiв, Н1I~ 
ЗЬJit" по..10Жt>ННн серця. 

B.thymorphla, .бі.,ьureн. ДОВ. 
ttVша ОЧлоro n6;JJ'Иа.. (при '--O~ 
РОТ1<озоpoori). 

Bath)'pnoё, г."ш60Кlln Blддnx. 
Battalismus, В8rUК,ytштіcn.. 
Battarismus,. бе,nьнотАIlШt. 
В.пЬ!пl ""Іупlа = ... ітоі. ilео-

Cvecali8. 
Bdtlla, п'""ка. 
ВесЬіса, протвкаш.'Ісві 3800611. 

--
IUgalement urlnalre, .. е,южли· 

BIt.OТb ПQ)fОЧllnIСЯ в ПРИСУТJlО~ 
сті uнших. 

Benignus, добрий, лагїдJtllЙ, до
БРОЯRісТJШЙ. 

Benzollsmus, ОТРУ'lІШl ООвзо· 
ЛОМ. 

Веll.сч, рурка ДМ eam"alUDl 
8ООО00! ПОРОЖ1ll\'1ІІ (Беll.,.,. 
q'oaa). . 

BelonephObla, жах перед гостри· 
)111 річаu. 

ВесЬатоІI оlеот, берга,Ю'Ю •• 
о;Uя. 

Berl·berl = k.kk. = poly"ouriti. 
tropica {авітамінова), 

8estla,. c1«>nma7 8Bip~ 
Bestialismus, СКО'1'ОЗОЖСТВО. 
8еІОа, =" а.еgаgrорПае, ){оu-

иреJ>tенти 1J :ЮUllR3,х: ріжних 
l{оооuодїБНJlХ тварин. 

Вп,. 1{аше..'1Ь~ 
B.zoatdica, пpomо'рути. 
ВlаСПіа., I'OCTpuJI на обидва 
боНН, двогострuЙ. 

Blbllom"nla, :короб.,,,в. вбір ... ; 
ШІ КНИЖОК. 

ВlеаrЬопlеUs,двооЮІОО.yr.ІІевий. 
Bieapsularls, двокаЩlIУНОВИЙ. . 
Bleaud"tus, двох.остиЙ. 
Bi •• phalus, двоroпо.,dI. 
BI.eps, ДВОI'OJiови8. 
вlеы�саІп.,, Двох.'ОРНIfI!. 
Blconcavus, д.вОУГНУТlfЙ, ДВOBi~ 
гнутий. 

Вlеопуехпо, ДВООПУJULИЙ. 
Bleornls, ДВОРОГ'ІІ!. 
Bltu.pld.ta (vаlvulа).двоД;Лька 

н..'1пuиа, 8&м8виа. 

Blc~.pld.tl denl.s, двitlчаті кjol; 
IIJ губи. Д!ЮrOрбці. 

Bllldus, роздвовНJlIІ. 
ВIІпте.II", в"',,,ове poвдВOGlUiR. 
Blfurcalus, ви.пl<ОВО-РОЗДlJOЄllllа. 
Вlgamla, A'O.""'IICТDO.· , 
Вlсетlпа., noдвійний, двій ........ 
т!!. 

ВIЬосlат, мі roдив1I, " 

І 

Вllапх. IІ&та, ""РОЗ", 
ВIIaІетаllо, обо6ічпиЙ. ДJЮЬі.
ииН. 

Bllharzla шетаtоЬіа, чужо Ід 
"ро"и (tгсmаtodез). 

ВШаr!s, жовчо(е)ВIIЙ, ш6вчннl!. 
ВШєуапlnum, ЖОВЧОСfшець. СИ~ 

аНі ЖQВЧОDІІЙ 6арвевь. 
ВШI_r, ЖО"ЧОВОДІІІІЙ. 
811100ІІ8 = bilianВ. 
ВШпеurlп = сЬоljп. 
81111І ... 110, ЖОВЧСУ"'ОРОИИЯ. 
вlllrllы�llm,' чсрвониJi жовчо-
вий барвень. 

ВИls, ЖОВЧ, 
Blllverdinum, ЖОВЧОВп. вe.n0Hb j 

ве.nешdt ilЮВЧОВи.й барвень. 
ВНОЬ8tш, д.вочаСТКОІШЙ) дво

діПЬНIlЙ. 
Вllо.ц 18rlo, двогиівДВИЙ. АВО' 

міСЦЄIШЙ. 
Вlт.пи. о. ы�апи""о,' двору· 

lШ-Й, ·оборукиtt. 
ВlnоецlаСlо, двоокий. 06оокlІІІ. 
ВfПОСUlus,повлакана.обидва она 
ВіосЬе.тіа, хсмія ЖИВПХ істот. 
810ge.nesi,s, ооходmeНIiЯ жиВОro 

від жЩЮJ'O. 
Blologla, нау"а про н,итrЯ. 
Blonoml8, загa.nьна. фіаіопоtiя. 
Bloplasm_ = protoplasm". 
810Р$18, дослідж.ування тканин, 

.вЗЯnIХ од живоro. 

ВIО$<"І'lо,1. = bioJogia.2.c:r •• p
Дження С)1Єрті', з. ДOOJl1,ЦЖУй 
вапня пподу (ЧІ! б.ув Ж1іВ11Й 
або ЖltТ'rGвдз,nші1), 4. = реНТ" 
І'аШ)(:1{ОПЇЯ:. 

ВlООlalIС_, 1. вчення про ""'н 
ніну fi здоровnя (прп JreВnИХ 
У)IОНах), 2. Р'lення про П .. 
міну матері І. 

810tзхlа, еИС1'еМ8ти:ка істот по 
анаroмjчиих прИ1tмета.х. 

Blovarls, ДПОІІЙЦ.ВИЙ. 
Blp_rlelalls, оботі,,'яиИЙ. 
Вlрєпnatко, д.опернЙ. . 
Blpolarls, двобіГУJIОВВЙ., дв.оП8* 

roнцевий~ , 

ВІр"., ДDокоrиА, дlЮиожец1о. ' 
BIs<XII.lIs, двополий, ДМПOJ'O· 

аївНиЙ. . 
Blsmulhlsmus, отру!""" бі.,. 
"УТОМ• 

ВI.lоитl, віж біетурі. 
BI.I"urnage, к..,трзція ЧОРОЗ 

схручувв.ння, Qберта.НJUI яєць .. 
Bltemporalls Ьетl.пороlа, С"ро" 

неВі\ . пїозорість. . 
Вlо.пlп, ДВОЧер08ц..,lІІІ. 
ВlаезlІао, недомовв;оть. 
Blandus, .... АР'" .. o1UП!'ИЙ, "мід-

т,lІ. 

ВI"оІет., зародков. 'l'В6ршю. 
Вlаslоеоеlпт, З'РОАКОВ. дyшl&. 

BIJH&. 
Blasloderma, зародкова шкіра. 
BI.otog_nll', вародковИЙ, пвр· 

вісиliЙ. 
ВI."lот., иовоутиір, вВроотеи~ 

(у СТ1!е;lO"У ровумШню). 
Blaslomyeetes, вВроотІ<ові JШЇO. 
вякИ. 

ВI.оіотуео.IІ, паросТRО'ПХ;CВJi· 
В:ИЦR~ 

ВI •• ІОРОТІІі, пероіеві .уота, пра-
вуста. . 

Blaslosph._r. = bl •• tula. 
Blastophlhorla, ушкоджоивя ""
родиових Шlіmи. 

B1astostroma, первісна основа 
ТRаиив. 

ВІ".lцl>, .'родновиl! міхурець. 
ВІ .. ІІ. germanlco, "Ру.,.. .... 
В. orl_nlalls, · ... ргаН. чорвиll 

T&paRaH. 
ВJепna, ""КО(Ь). 
BJennadenlllt!, сn.uвооо вап..,..,... 
ня """03. 

Blennoeyslltls, """80".)<1 •• пааеа-
вя міхурв (мочовоl'O). , 

8lеппотеlrШI, "",,&ооо _В
М м8'1'Иці. 

Вlеl1порЬІЬ.lтla = ооnjuп.ctio 
vitis. 

Вlennorтh_gla сlПІІlпе. ~ 
ча 8 ясен. 
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BJ~nllot,rh(Jfa,' с.,1IJЗ..,...nIOGтечв., 
ItАПДІША 1 rU1l0pt'Л. 

ВJеппоrhJпШs, I!OOO'~ 'ст,во. 
n"х:reчl:t, НЄilШТ{Ь). 

BICМlotorrboea, с .. "ІIЦЮ-I'1I00ТСЧа. 
8. пуха. 

BJephara J nODfHH, НЛЇШШ, Jі:зі
J1hlШИ. 

Blephafad~njtlst (JіШМСШfЛ 110-
nіновн1: МJ10/ЮК. 

BJepharitis, ВАпа:zeШпl повік. 
BJepharismus,. И,'lJ.lrnнпш. 
BJepharoblast, I!О,~ат!шDC ядро 
у triponozoo. від котрого "ід. 
ХОДЛТЬ батїнпrи. 

BJepharochalasls, о:к.'пвість по. 
він. 

Blepharomelasma, ЧОJШі л;tlшш: 
ІІа rювіках. 

Blepharon, поnіно, Юlіш,а І К.1I
нави&.. 

Blepharonysls, ВJІ1І!вашщ повік 
(при ОП('раціІ tнт}ЮпіІ). 

Blepharophlhalmltis 1I0ві~оснШ, 
ЩІЦП~ Зllпалення І!Овік і спо
Ізин. 

Blepharoph(mo,I" •• УЖСJШп оч. 
ної щjЛИНIJ. • 

ВI"рhаrорlЩ;!lса, ШТ)'''Jвання 
повік&.. 

BJeph.roplegla, П3puі._ по.і"., 
Bli:pJlaroptosis, пові:коОпад. 
вlерьатопl1ары�,' 811ШваНlin По-. 

вік. 

BJepbarospasntus, корчі повік. 
.8lepharospatb, повінопідіН,,&ч. 
BlephBroslal, ПРJlТРНЩ'.'" по. 

віІ;, ~ 

Blepbarotomla, РОВТІШ пОвrn, 
Blepharoxysls, ВПllIRрлБJ""НJm 

3.'1JtlНoi об<тОfffilJ повіка. 
ВОlеІиа, rриб •• 'ORpo"a 1'JP1<O' 

ватиіі. . 
В. ЬUllюsus І. edulls, tпр,",и<nій 

:гриб, бітtй ГPilOT 6оРОВІIН. 
В. Шllоrmls, П:Хіoиnвець., 
,В. IBr!cIs, 6;',8. ІоІОДРlllIОО& !'убив. 
В. 1.1".5, м.мяк., ' 
В. .саЬи. б_бка. 
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B~ vlsc:Jdum, МllCJlЦШfН, мacnюи .. 
801и8, 1. aycou, nityJ1Ra, 2. ГJIИ. 

па. 

В. аlЬа, біJI& rлип ... 
Bombus, 1.1ІІУМ у вухах, 2. бур0 
чашlЛ В ~RlIBoтi. 

ВотЬух, ШОnlЮЛР)~~ 
В. gossyplum, 00.0""", ."та. 
Bor"", 6.,I]І.НЬ, бур&. 
Borborygmus, бурчани" в Ю'Ш' 
ках. 

8otanica) вчення про рослuпu. 
Bothrlocephalus lalus, дliна (rЛІІ' 

ста). 

Botryomycosls, creБJlуваті 118' 
роетпі ва ШБірі moдей і ТВа" 
РВИ, ВІtКJJJшаJJі 1L'1ЇСНЯКQМИj 
стеБДУВ8та fi..'1ісиявпця. 

BotryollJerapla, lІі"уваиПJI ""ІЮ. 
граДОМ. 

ВОIПllотПІ, отруlИlI" "овб""ою. 
Bougie, свічн&.; поцwрювач, 
РОВШ(ІРЮВQ.Ч. 

Bouton, ЧIlРЛЧОR, ~80K. 
Boulllon, ЮШиа В' м; яса ... 
Boutonnl~re = urethrotomi. е",. 
юта. 

Bovleldlum, боnВЯ, різНИЦЯ. 
80vJntts, бичаЧИD;J ВОJЮвий. 
Braeh"rJum, ИПllотрп"ач (00"0), 
Braehla, <m01lY'l1ШЮ! (В !Юзку 
Й мі80ЧRО.і). 

Braehlalgla, 6іІІь в nnечі. 
BrachlaJis, ШІСЧСJШЙ. ра:менШ1Й. 
Brachlatos, IL'6""<rn!Й, 
BraChllUVlum, "Jпі.1Ь WI" ру"и. 
BrBChloc"phalus (trunсuв), ра. 

)Jенnо~І'О1ІОВnllЙ. 

Brachloradlalls {ШUliCuIU8} = во: 
ріп"юr longu .. 

BraChlOlomla, уnш РY'l1Ш (при 
n~'Jorax). 

впсы�ІІІ,' ра"", ромено, пп ...... 
Brachyaueh.nla, "О~llDO". 
Braehy •• phalus, "o~l'OJIo. ' 
IЮЦ'. ' 

Brachychllla, ."op<>'leНWt вер"'.' 
, НІо! ryби. , . 

Brachydaclylla, короткооoYln, 

BraChygnatla, ~Роджеиа ROpoт-
, '1t1CTb ВЙnНЦI~ ~ 
Braehymetropla, короТ1ЮВОР'СТЬ. 
Bradyarthria, по.ві.ль1l3 !.ІОва. 
Bradyeardl., ПОВ1Льи. битт" ""!>" 

Br:::Yha;morrhlsls. по.ільна 
нииютеча.. -

Bradylalla, повїльна"ова. 
Bradylogla, м(",роння •. 
Bradypepsla = dy.pepo]~; 
Bradyphagia. оовілЬНІ> """. 
Bradyphasla <. bradypl1rasla, по-

ni.1JMi3 мова. '. 
Bradypnoea, пові.!Iыlnй •. BЇДДJa. 
Bradyspermatlsmus ~.повlлыle 811-

п6реНУВ8.НllЦ' наСlИНJI. 

Braldlsmus = hypootism"., 
всапсы�е,' зябри, жабри. 
Branchlalls, з"бровиЙ. 
Branchiogenes, що повстав 8 8H~ 

брі.. , 
ВсеІта тїь('ячнu \ЧОЛОР6,.. 
Bcegтnailca8, тіМ:'ПЧIЮВIIЙ. 
Brlsemenl 'ore~, в"простО •• """ 

СIi:Іо~liць. 
Bromalus" бромовий. _ 
Bromaethyllsmus, отру'WJЯ 
. бром-еті'nО1tf. -
Bromatologla, вчевв" про Jж;у, 
х .. рчі. І' •• 

Bromldrosls І. bromh dros .. , 
Оl>lердючий піт. 

Bromlsmus, отру нии броКо .... 
Bromoderma~ вапа.лєIППJ шюри 

(від отру ННЯ бромом). 
Bromum, бро ... 
Broinophormlsmus, отруlВНЯ. 
. бро"'офор"о", 
Broncll3denllls, .ап ... ~еНIІ" дIim. 
нових BaJ108. • 

Bronchlalls, ДШІІКОВnЙ, БРОВZI-
яльний. '. 

всопсы1' діnшш" 08Rви. 
Bronchleelasla, ро.ширення j\И
ШоН •. 

Bronehloll, дИш"чки, о"l\вюt •. 
Bronchlollth, ДШПБЧ"ОВИЙ "а"l· 

иець. 

Bronchlolltls, ""п ... ,енв,,: ДIІШ1>< 
- чоп. . ~ 

BronehlslI!us, 1<Ор.і WlШ1ОЧJIOВIІХ 
м'язів. # 

Bronchltls, "апм.оюія ДШnОК. 
Bronchoblennorrhoea, ДПШRO.& 

ОJJязо~ча. . 
Bronchoaegophonla, ,,(тВВIІЯ. . 

Btonchocele = 8truша. , 
Bronchodilatator, ДШІІКооошв!>" 

ІОва.,. . 
Bronchogenus, дшшювого. по:m: 

джеНIІЯ. . 
Broncholemmllls, ПJJшча"" ... 0'" 

nДШlfi ДИШОК. : 
Bronchomycosls, дIlШКОШlі.Н ... • 

, ВИЦЯ. w , 

Bronchophonla, ."ЩВВRIV!, 1'0' 

"осу (ПРИ ВnОПУХУ •• ""1 " •• 
геві.). " ' " 

Bronchoplastlca, ШТУКУ"аввп j\И- , 

шо ... 
Bronchopneurnonla, ._oan.нв~ 
ДИЩОИ і-через це-nегсюВ,. 

Bronchorrhoea, ""изотеча • ДИ' 
ШОR. 

Bronclloscopla, ОГJШ)\ 1\"ШОН., 
Bronchospasmus. "брч! дliшoк. 
Bronchoslenosls, .вужове j\И-
ШОК. 

Broncholetanla, ""ОРЧО." ааДУ· 
ха.' ..." -

Broncholomla, ро.шв )lИnПШ. 
Bronchus, дИШ"., о ....... ' , .. 
Br'mzedlab'etu, бро".о ... цукр .... 

B~i іІе dlable, ""рті. муркіт • 
В. de саlор, tальопуючий то-

піт. . -
В. de роl Ш~, дерек'''НІІ'' ров. 

бuтol'O "'1'1111<8. ' . 
Brygmus, снрогіт І сиреroтзWU1 

{зубами). ",: .:,~'_',' 
ВпЬо, буб6в, дИМIШЦW, .. , ., 
Buboad"nlll' = bllbo. ' 
Bubohydrops, .одона дИ~. 
Bubonalgla, біль,В П.nИНI. , , 
ВиЬор". 11,. $&110800" "у ..... 
ВиЬопоееlе, о.х.Йква. &_,,6.. 
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ВиЬопиli, В)'ЗJШКIf 'І]Щ апла
~fl"Jшj ПРУТJІ~ВИХ .'1іМфаТJIЧ. 
нп.х СУЛIlН. 

В. 8сlll.", "оре ...... цибуJJЛ., 
Вцliтlа, цсшіжеРJlИВЇСТЬ ВОВ- . 

'J}ІЙ aneтит~ . "" , , 
Bucardla, 11ОНШреНlШ серцп. 
Висса, щока. 
Бuссаlls, ЩJЧНІІЙ, ЩО}ЮВlІit. 
Buc,clnator (mU$CuJuз}, .llllЦСВиіі 

АІ Л3, сурмАч. . 
Bucclnatorius: лице.вий. 
Bu.nemla tr.pl.a = е!орЬап. 

tiasjs. 
Bulbarl;, 6ульбаРllиfi. 
ВиlЬі vestlbuH, иіхвовс сп,nстjп. 
ІШ Жlt:JI. 

8ulbitls, зrша.1CJшл 6У:JЬВ1fПН 
(~(ОЧОВСДJ). • 

Bulbo'sus, rо..lовчаТJlR. 
Bu~bocavernGSus, 6УДЬВJlно~печс. 

РJІстиі1. 

Bulbus, пощир:шш roлівк'.:І.. 
бульвИна. ' , 

ВцІlтш, пanЮ'Jа хіть. 
Вцllа" пухІр, ,""уР. 
8"11.,ц,, пухІрчаетul!:. 
Buphtb.lmus, б'"ЬК&ТИIl вип. 
лоокnА.' t ~-c 

Випа, в6рочок, торБИlfка. 
В. pa.torl" паетухо"аroрбиuк •• 
Вur.Ш., •• ПМС"WI roрб""КІіІ. 
8ursollth, roрБШ'ко"ulІ кан;". 
ЧИК. 

Butyr.met~r, "", .. ірюваЧ жиру 
в мо.цОЦl. 

Butyrum, M.acJIO. 

Byssum J 1. б~н.6вна, 2. цвin:Ь. 
8yssl~osfsJ вnпорощуваnня ле; 

ГC,!lB терміттям (бавОвК.fIВИМ 
с",'І7"И). 

С. 

СасЬеСіlell!", ХПp.'lЛВnЙ м"Й"рща
В1ІІ1, в,Jсна.Ж6НИЙ. t 

Cac~exla, ХII}Х'ІявіСТЬ1 мирща. 
ВІСТЬ, виснаженлїсть ЧСI1Rд& 

Cachinnus, регіт. Н.' . 
Cacophrasla, 1IlІХ& BIIMOBa~ Н. 
Cacumen, верХ, IШm:ІЬ. Н. 
Cadaver, ТРУП, мертвлк. 
Cadaverln, llcoтpylbrnil "ro"alН 

{пснтаМ6Ті...'lСIЩіЛМіIJ). . 
Cadaverosus., ТРУIJОI1ПЙ трупи. 

НІІЙ. ' 
Cadens, Сnaдюш, па.даючиЙ, 
Cadueltas, НВ6nість, .rИТliіо!'ь~ 
Caducus, кв6лIlЙ, );".иТJ-,""1I:й. 
Caetlgenus, CJlїПJfЙ вроду. Н. 
Саесl!ао о •• оес!І.. ""i"6r& Н 
Саесоіотіа, poгnl~ сліпоІ ~ш: 

ни. 

Саесиш, СJJіпа КJtШlt3 коит)о.l 
СаесиІ, м:іІЩЙ. ' • 
C.edes, душогубстзо Н 
CaeleЬs, Вільний, Ш'~дріtКCJIUЙ. 
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Са_тепl.llо, .'.;цнуа'ИlIR цемси-
I'ОМ, Н. 

Caementum, цемент, джм'ур .. В. 
Ca=~иa = ooerulew!, бn.кі .... 
Ca".re •• е.llо, цісареькиІІ р6з. 

ПІН) п6рід через роаmи че~ 
рева. 

Ca"eso, плід) В1tНнтиJ1: в ро8Тя
ТОІ м:апщі. 

С ... ша, р6З1I1Н, роорl •• Н. 
Ca/~'.n.d!.e .. ", "оро&. водona..... 
Са/ат". scrlptor/us, поро ;цо ПИ. 

саНJlЯ; задній ріг чотирікут-
ньоІ ЛИНИ. . 

Саkanе.ив, 1. п' ЯТОВlnt) 2. в' 1Іто .. 
ІЩ юеТКG, ступак 

Calear, octp6ra. • 
Calearla, .".IШ6. 
С. earboniea, иpeJЩ... Н. 
Cakarle, ВatlJlJlвнй. 

Calcarlna fl5sur., rllибока бо
POilt& Н& ПОТИЛlпnюЙ чооntиі 
мозку. 

Calcarlurla, вапно 11 IіІОчі. 
Caklllc.lIO, 8'ІІ8П11СПІІ". уаnп· 

Jreинл~ 

Calclnallo, 8'ІІ'пн~ннн. 
Саlе(ит, вАnС1lЬ, Н/;ЧIЬЦЇ,)'t. 

Саlсоlбе. ossl.ul., '<Л""у."ті ~,i· 
СТОЧНИ підошви. 

СаlсцlІІВ, камінець. 
Caldarlum,. огрі,,,~ьпн. 
Calefaclens, "агрі.альш,JI. 
Саl"Іа.іl., нагрі ••• mя. 
Callfa.tus, нагріТlIЙ. 
CaHber, р6."ір, пр6:11ір (Р)1'ПR). 
CalldUS,. теП'lIIЙ. 
Саliх, .f,і.'Ш:l\чка, чашеч:ка. 
CaH.ull = саІі""в ",паІ"" ші· 

поres. 

Calldarlum, арІй"". 
Caligln.sus, сліпиl!:. 
СаllіО, ",~i"6Ta., теМНОТ •• 
Call.sltas, • ..ово"ілі .... ь. 
C.llosus, • .,озоліпп!l. 
Саllио, 1. >l03МЬ, ·и~mіТІІ". ~. 

нreтИ1Ш: МОЗОЛЬ. 
Cal.nantla, .аообп IIJI. ""СІЮ .... • 

ввив. 

Саlот"l, IWtO"em.. 
CaIOf, теМ0, жа.Р_ 
Са10тіа, кa.nopїл, reПJЮI1& ОДІ!
ю!цп. 

Calorlmeter, ....,.JlОJШМlр_. 
Calorlmetrla, IІltмірю •• ииа ...,п
м. 

Calva І. calvarla, ""реп""" """"'" 
n~ння. 

Calvlcles, I'OJlOM6.ierь, асіе ..... 
Calvltlum, тюииа. 
СаIVПІ, m'СItА, roJIО1il61ШЙ. 
Са!ж, 1. n' ..... , ~ •• amю. 
Саlух с&!іх = ,,&lІух. 
Camera, ""lІЮрА. 
Caml81a іоlllит, (\()РО'ІІІ& _ 

божеllіл"""". 
Campllora, иамфора.. 
Cмlpllorlsmш, orpуl_ _. 
форою. 

СатрlтеІп, "янірюm 8Opoвorq 
пом.. . 

Camptod'aclylla, .иl<ривJtetIJIЯ 
п.льців при оодмрl •. 

Сатр"., nOl18. 
Сапаllсцlц" цlоо.и .. , жолобliи· 

К". 
CaoaHs, цїви&, прот6-Н8., оровjД. 
Сапаll.аНо, "ltс",ма Вї!\пяи"у не-

чиотот. 

Caneer" піетрJtи t ра.К. . 
Can.er."s, піСТРЯИОDИЙ. 
Cancrold, 11IKipНlIп pa:к t пістрmt. 
Сапєr.рЬ.Ьіа, crpa" .ахору""'І'В 

нв. піСТРllК. 
Cincrosus, пістркковИЙ. 
Candela, 1. СRїчка, 2. восковий 
РОЗШИрІОвач. 

Candlcans, біля.иЙ, МискyqиЙ. 
Н. . 

Candldus, білий. 
Candidatus, Н&ИдиД&т. 
Candlsallo, 06цyt<р6ВУ"АВНЯ. Н. 
Canest"ntlo, С"Віпни. 
Сапlпц., .. 6а.'ШЙ. 
,С.. dепs, Kn:O, і.юs6 .. 1tJtПR. 
СапШes, с ... "па. 
саппаы�тus,отруік1lя ramиmо .. 

(їндіfiсь1ФЮ ноноmreю). 
Cannabls ваІіуа, КОВО""". 
Сапп,lа, . СП'ШIIJI" pypR&. 
CannuJa, дудка., Rе.июЛJI~ 
Cantharldes, МАЙКИ, пшаисьtU 

"УХІІ. . 
CaIItbarldlnum, К&1!Т"рЩів. 
Canlbarldlsmus, 01руі_ 

в:аК'.r&Рідіио.~ 
Canthoplastlea, """у"у""- .,... 

HOro кута. 
CaIIthas, кут <>'ІВо! щілини. 
Сарас1taa,вмістиміеТЬj8дібвіОУЬ. 
Сарll1ае'Ві, """ое"У"&ТИЙ. , 
СІі,lІІатепшт, _це. . 
Сарlllиlо, В"nООИIlКО!ШЙ. иапі~ 
mqиtIIЙ.' 

Са,lllаrIШ, вОО.,.,.,і_. _І· 
Шlрніоть .. 

Сарllll, _600". . 
Сарlllltіцт, воn"""" 1ІА _І. 



" 

: CapJllosus, .О"ОС!lТ1'Й. с . ..desmoplastlwm _ scirrhutl. 
CapJstratlo - рЬішosis. С. muclparulII".s. myxomatod.,.. 
CapIstrum, 06в,ш:ка lІ31НЮДО,і'О- . п. слшщлви&. 

:ІОВ" 11 до.';ШНЬОі щ .. ,епп. С. physalllerum, п. пухlр....,.па. 
Capjtatus, ro."10Sa:rJJil, 1'()..10вча- Car.clnomatosus, піетрлJЮ~ИЙ. 

от"Й. Carclnophobla, стр"" llaXорува. 
СарllаІит (os) - оо ,",граІо НІ. ." ш, пl"трлн. 
СарИит, ПОВЛSШl f'O."lОВИ. Carcfnosfs, РОЗnОВСЮд.Жt'lШЯ' лі. 
Capitulum, ro..чівм. стряка, ХорувaRШI ва піC'l'pЯ~ 
Caprlnus, !Юдлq,fЙ. м. " ' 
Capricans риl,и., Jlідс'Тр""у",чиJI C,rclnu. cburne .. s ..; ооЮreфа. 

"'!!.чш,. ' Cardla, вхід (до ШJlУПНУ)., .,,: 
СаРіа, КО.llСНЛ t норобltа. Н. Cardlaca, серцеві васоби. о:. 
Capslcum аппиит} червоний пє- Cardlacus, серцевий. 
jХЩЬ. C,rdi,I!" 1. ООРЦ""II1, 2 •• "ід. 

с. frutf.scens, 1,дєнсы�fi перець. НИЙ. . 
Capsula t )\І)ПШУЧОК) торбивнtt, Cardlalgia, бі.:хь 11 ШПУНИУ. c6~ 
Rалсуля. ЛlJлшці., .'. '. 

Capsul,ris, торб .. ",о."'1. , C,rdiasthenosls, .'УЖОІІН" :11"0,' 
Capsulitls, •• ~a"c"'m торбинки. ду (~o m.'YНRY). 
CapsulorrhapJlla, .ШИ"ННR тор·, C,rdi,sthenla" нерво ••. ,ХОр<1ба.' , 

бlНIRИ. ',.,,', ...... ;і,., .. ·".і серця. "_.,',, ,.,Г.,,, 'о':' 
СарІаІІо, = faBcfnatio. ", ' C,rdlectasla, ровшировWI oepЦll. 
Сариlио, ТРУІІа, ДОМОВОН;': Іі. Cardin,lIs, ,."""дшIЧИil, підотав, 
СариІ, гоnова. ЮІЙ. 
С. galeatum, n.тIO~OBIJД ЧСПС'Щ't Car~fioboJus =. сагdіораlшuв. 

• '«ЩJlОJ1IIВо. СОРОЧІШ). бltТffl серця. . .. 
С. gаШnаgіпіs ~ соШculus 'еті· CaTdi • ..,le, серце •• КП" ... 

nalis, КУJ1шюва гопіВt\а. Cardiocentesis" пр6n-ш серця. 
Clт bovis t hl'лсннJt ЦОРОШОК. Н. Cardiodemia, СТОВЩЄННЯ, оп"" 
Carbollsmus, отру-ння RRрбоnо- снстість серця. 
»ою НИCJIИНОЮ. Cardlodynia, шлун:н:о:впtt біль. 

Carbo, 'угі".. Cardiogmu5, 1. бl". в серцІ 
Carbogenlum ". сатЬonеит, ву. 2, _ g .. tralgi... ' 

гл';ць. С. strumosus = ,тагЬо., в_. 
СатЬопlваІlо, nОРОСIІ'''''НЯ!<рО' dowl. 

ви В)'ГnІШОЮ }Ш~·ШНОЮ. CardJographl~, аапи:оувавнл с6р.'" 
Carbunculus, вугдпк) ООІЮРвав. цевих РУ.JПВ. . 
С. mallgnus = рuзtulа ШftJigп". Cardiog(amma, "1' ..... ООрцЛ. 
Caгclnodcrma plgmenlosum, Cardlolysls, '.І""'ОIlIlЛ ""pЦllBiд 
пі AfОJjТQваШlіі ніС:ТРЯR Шl\іРIf~ Зростів В грудною m'іJffiОЮ; 

СаТСlпота, ПіСТРЛR, рак., Cardlomal,.I" рое",чntro)Ш/l .вр 
С" а,Ьоllсиш, ністрнк номіня. ЦЯ.. ", .• 

. pi~. , . CardloneurOSls, иеВІЮ~а oop~', 
С ••• uIШоrе, пlстрпн, подіUJmй Cardlopalmus, би",и ""pЦll. ,'. 
до цвітноl ""'УСТІ! ("'''.фіо. Cardlopathla, хороба серця. , 
ра). CardlopJegla, пар"",I ... СОрЦЛ.', ,', С. cyll~drllorme, "Ісгрнн B'!JI~O' Car~,loptosls. "суненнл. опущ.а, 

. JЮИЛJТn:~l!шJt. о • ИЯ серцл. 

.3(1 

. 

. Caselflcallo, а"iJфН"л,8:9'1)jl.1І< ..... Cirdlopunctura, вкОЛ roщ<о'" до 
11Я .. 

ссрцп. • (, . 
Cardlospa.mua,' серцеВІ к РЧl', 
И. .. . 

Cardlorhexls. роарив серця. 
Cardiosclerosl., стуаwшення 

,Caselnum, наао!н. ' < 

Casf08us, ncіJШіІ, авУрд>н"ииll. 
Савеиз, ""р. 
C .. toreum, боброl!ИЙ "ЇЙ. Іі. 
Castlt .. , UC81WHicть, qneтQra. Н. 
ea..tratlo, хол.щ{m"", "о.ш\ш6ll· 

серця. . 
Cardlolonlca, вмоби H~ ... щ-' 

ІІЛ. """!!" ""РЦИ· Caslratus, ".стро.т, вЙ,,,,,.ще· Cardlli., в.П.ПeJlWl оерцево"" 
RIIЙ. , • u' 

"'лзу. " с .. lІІ. "СВIІ"НIfЙ, чиотнА. 'Д. 
C3rlC$; костоіД. Саsus,'яипадок, подія. при~лаt 
r.rlna, гробів.. СаІасаиІIІ; г" .. бо... прuп!""". 
Carlo6us, КОСТОідинfi, ~ОРОО;:НЯ" ия. Н. . '. ... 

ВИЙ. . СаtаСlаsls,РQвroроЩеВ!fJIItЮТJШ. 
Саrіпа1US, кУряч.1ІЙ. • Cata.cleisis, ст6чнnа . Rl?Тl<И , _ 
C.rlokynes!s = karyokyneSJs, "'lзсlу,15, "е",""ш>!" nIЖ"У .. : Н,.; 
C,rmlnatlva, вітРоroнні аасо. бll:. "... 

б СаІасlу,та; про"ивка.·· , 
Carminum, J{арм~вйftt ,aKa~ .. ~; Catacrotlsmus, ДCKi~~Ka XBI~~~.,,; ~ 
Carnatio,o .. м'ПЩJсті~т~, ,.~паса~ о, В аіступаючому, Жlf.~и~d~~:,./ ". 

стість. о • о '0' ., •• : • ~" Catal~psia, вадереве.е.1ЛlO!J.i()Л, ,:1 :'" 

Carnatus, It~"ЯСIIСТJ_tl':'l, ора<:,~~тиЙ·о .. CataHsls, РОЗВОДИ01JНЯ, ~~~~: . 
Carneus; !lI'ПСНllЙ. Н. ' Catap1asma, прuuарха .. , о •• ~ 
Carniflc,tlo, ."',,сн.ння. , Cataracla, полуда, .пвпll МОРОН, 
carnlsmus, на..ЦмірнlЗ ~ящва1J}lЯ 

м'яоа. 
CUnos.US, 1&' нсистнЙ • 
Caro, 1'4' лсо.. , 
с. 1uxurlens t дике и лсо. 
Carolinensls, K&p1IOBapc:l>l<ВlI, 

(".р.~сбадо.КИЙ). ' 
Carosls nрn",помшеmm. Н. 
Car.tic~s І. carotI4Iu&,. оо"ЛQ' 

б'ючIЮВИЙ-. ' . ',' 
СаroІlо сонна шиttна б )0'<1:<1\. 
carpali~ s.carpe~s-~'- зап'tiCТltояuit. 
Carpometacarpeus, вan' яо""о·rl Я' 
СТИОВW. 'о 

С''РІІ5, .аrlЯстон, neродру""". 
С,rШ.glneus, xp"o:rкo.",II, "рл' 
Ст}шй. 

СаrШаgIПOSU8" ХРIІСТ,ковиі!., "~О 
СаrШаgо, ХР".''''>, хряоток. 
Carunc:ula t м'яоце. '0' о- - • - ••••• ". 

С. lacryma 115, ."ьоеН.fЙ горбок. 
C&rus rnибош!.Й сон; 8ЯЄ.мо.Р& 

(ВІ!~~J!Й степень J(О,ми). , 
Cascara sagrada. К'СК"Р", )<ру • 
оuшнз, жоотір, ЖОС'le.nJ:hla •• 

катаракта. 

C.,rido.sll!qua Іа, н."ynП1~IІ"ОТ". 
С eorl!calls, Н. кравв... . .' 
С: С)'$Іlса =:' о. I...,ti •• =0 .. іlо.· 

da к PIДK.... " 
с. lap'idd = О,, dura, ~. Щ\-м'~,иа, 

тверд... " " . 
С. Jlorgagnlana, к. '." т.оердви, 

РУХ.ill.1JШМ ЯДРОМ.. : 
С. 'trelllulans, s.'nalans, 1<: тре!4" 
тяча рухлива. . . 

С. tum'escens, 1<. пабp1lJ<JJа,' 
Catarrhalls, пbкn:'ЮВJfЙ. " 
CalaTrhus, не1l<UТ{Ь), .. мар. 
Catgnt, стру"а, КИШНН 6B"~~": Calhar08, Ч!10ТИЙ.. , . 
Cathartlcus, пpol!ОСвйJl... '," ) 

, "·ІЬеІе. = Katheter.· ,,,.... . 
'-«' • tI"".lІерав.ешСаІосl!~з, OOIlIlICТh, ~ . 

.u\CТIt~, . ,',: " .. '.', . ~ 
Caud., ""ЮТ. ' ',' . 
Calldal!s. хвостовиtl." "':':."': 
Саlldцtus, хаоста.па. " "", 
Calldes. )lіВItО8IlА. с""вбtp ... ".' . 

3~'" " 

і 
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. СаЧ.5а, IIj)JJЧИIlа., СПОИУlta. 
Causa'g/a, па.ою""l! БU'L, 
CausaIfs t ПРJlЧJlновйlt, СIIОIJУКО-

BJt1t. 
Causls" JJРllліIЩIІНЛ~ Н. 
Caustlc:um, припіщночо. 
Caustlca, засоби па Прllлішшня 
вшrіюншя. H~ , 

C~цstleus, ідкий, па:ІЮЧПЙ. 
Causus = tcbris ardелs, гаРЛЧRit 

з ВJtСОfЮЮ ТСШІШIOЮ. 

СаиШіа, засоби на прнпіщшнл. 
CauterJsaf'o, ПРllпjнаННff випі8 

!{ЮІНЛ. , J 

Caulerlum, пр"ю'J! до ПРl!пі. 
li.'І.НJIИ. ' 

Cavus, дуплщшil:; ПОРОtfПlій. 
Ca~~lus, дупла.оо, ."довб",,,,/!. 

Caverna, nctreP&t ваглliбина.. 
CavernltJs, заШЧІОИНЯ печери" 
стих ті;] пру'l'ИЯ:. . 

. Cavernoma = .angioma caver .. 
~иm, Ilєчсриста .аЛ1'іома пво. 
чернни. ' 

CavernOStt8, псчеРllCТ1Іit. 
Cav'las, . д,j'П"&вuна, ПОрОЖНlі. 

1Ia.~ ЛАЩ, 

Сауит, ДУПЛО І ямна, 8аг.тtИбllilа~ 
Се'аlив, ПO'J1lfurri1!. Н. 
Cele, 1\111Iа. 

CeJerf1as t жвавість швпднісn 
Celer J 1U8іІдюdt ж~а.В1fn Н • 
Celetomla, Н1fа~рОз'1'ИfI Н . 
С"біВа med1a., CCpeдlUi' шТ1ш .. 

ЧUОГ(} ,,!181ЮlЮГО: lUJtyflJ(y. 
Сеllиlа. КЛІТИНа.. ROMi]11t8, 
СеЦularls, 1UIітиИ!ш1! • 
С_llиIll15, .""ал ..... " ';"'і 
Сеllиlosа, деревИн.. древ ТШilIl. 
CeJJuJosus, ЮlіТlUiН~Й~ mra. 
Сетenl"т, це .... Т. ~"""YP. 
Сеоепеерhаlоееlе, ""8КО'" ...... 

(6 •• рідин .. ). .. 
С_ОО$'., ."поро""""",,, 
Cenlesls, пр6тин про";' .. 
СеПIra'lа, осерещ.ОВНIІ. • 

C_n~'fuga, 91досврединк. від. 
БIЛШ!!К, ЦС"ТI'''фуrа. . 

С_ПlrJfug"fls, вrдбіжниtt. 
Cenlrlp;t""s, добіЖННl!, доооо-
редНІЙ. 

Cenlrodesmosls, оееродня "Jlука. 
Сепtrоsоmа, осереДllЄ тіаьце. 
Cenlrosphaera, оеСРСдои .ірки 

(при )tenp'n~fiM поділі R1Iітu-
1111). . 

C_nlrum, осереДОК, сереДИна. 
Cephal.e. в. eepha'algla, бшь 

1'1,},;10Bl{~ Н. 

Cephalagra, у"оии голови.' 
СерhаlhаеП'.аlоееlе, Кровяиа ки. 
Па toдов.п .. 

СеРЬа.Ьаетаlота, "РОВН"" 1"0. 
лови (tIOВОНа.J.ЮДЖС-НиХ). 

Cephalleus, гщ,ОВRИ/!. 
C_phalllls, а"п~е,!Нн "О.КУ, 

. СерЬаlосеlє, 1Іl1зис~ва ІШЛа.. 
Cephafodesmlum, ПОВRзКа' roло~ 

ВІІ. 

Cepha/odYnla, 1. бі ... ГОnОВ" 
2. по:мець м'явів головп ' 

Cepha'Ohydroeele, Бодnна ';ИJl& 
ГО,ТJ:ОВIІ{агром:аджепнн під цті .. 
р?Ю 'ЧеРСnОВО-lІІіЗnовоі ІJідппи 
ПНm:л nродірав.'lСННН черепу) 

C.pha'omelrum, l'OJIoВOMip. • 
Cepharon!s, І'Одов&тї, годовачі 

(з ОБМІРОМ біJlьще 55 о) 
Cepha'opagas, ПОТВОр", ЩО .р;,.,. 

JlИСЬ ronовами 

серhа'ОРhаryпgе~, . l'OJIoВO'np6. 
JIlfНоВИЙ. 

Cephalolhoraeopagus, поrвoри, 
що SJрослИ"сь ГОловами Й rpy_ 
Дяии. 

Cep,halothlasls = оорЬаIo'''-
81&. ""'" J' р'" . 

C'Phalolhrypsla, роз"""""""" ..... 
"08Н (ПМЦУ). 

Cep~a'olhrypt ... РОЗ"_аа ....... 
.1rJВkИ. 

Cephalotomla, рО8ТИ1І l'O<II08J[ 
Cera, ві .... Н. .' 
Cer.a'IIS J 5_. Н. 
СетаІа, _,... 

, 
, 1 
"'~. 

1 

Ceratoglossus, ШШКО-IІВУ.fJhКО-

' .. '~ . ~"Й. . 
Ceraloma = kcratoma. 
Ceralum; опу ... , 
С. lablale <иЬтиИІ, І')'бна по· 

мада. Н. 
Ceralus, навощеg"й, вощ&тпЙ. 

Cer"omonas Inl •• llnall& В. епlе
rlcus, НИШltОВа. хвостата. MO~ 

Ш'llа (ПРІ! "ORepi "" mфі у 
вш:юрожн:енннх). 

Сетєаllа, збіжжеві рослини, 
.БJжжл. 

Cerealls, збіж"",.И:Й. 
Cercb.llarIS, мівОчковпЙ. 
Cerebellum, "і.Очок. 
Cerebralls, міЗИ6Виit j МОЗ1>ОВИЙ. 
Carebraslhenla, "ОЗКО." невра· 

стєнш.. 
Cerebrlformls, >lОЗllоподібю.й . 
Cerebrln, церебрін' (преш.рат • 
,ю.ну) • 

C,rebrllls = епсерЬаШів,. 
Cerebropalhla, :.ороба МОЗНУ. 
С. lохает!са psychlca = РВУ' 

сЬозіз Korвa·kowi. 

CerebroscopIa, дос.nідження 11108-
КОВИХ неду]' офтальмоскопом: 

Cerebrosplnall., стрн"",виЙ. 
Cerebrum, міеок, МОЗОК~ 
Cereolus, .лік у BilJ'."llIIДi пруrика, 

П,Q.,ТltЧR4. 

Сетеиз • &оСН08ИЙ. 
Cerevlsla: t 1. ШJВО, 2. ваа.га.л:; 

мі.цшut трунон зі вбіЖЖЯ4 Н. 
C,rO'dUS, н"вОщениЙ. 
С,rIШеаl, C'l'ВердженИ1l, посвщ-
чення. 

Cerumen, вушна eip.кs.. 
Cerussa, БJlсlІвfЮ. Н. 
Cervlealls, DШЙ1ІОО. 
Cervlcobrachlall., IШІjjНО'ра .. ~ .. ' 

нИ:Й. 
Сervleоd)'пlа <Ьеитаlleа, "о"tlць 
_І. 

Cef'\llcoocclplt.lIs, nmАно·поти, 
JШ1Шfh.Й. 

Сеrvlх,u.rпя, ".рк. 

Cessatio menslum, ІІРІШ)ШЩШ~І, 
~tіслчки. . J , 

Cestodes, БИIJДові ~·rJШСТИ::'.'~{~:.::,J':" ".І! 
Cetaceum, 1. ІШ1', 24 нщр a,~ГH-

ЛОВІІ. JШ'ta. 

Chaeromanla, хо:ноб.пllва B('\c(~-. 
лjс1'Ь. . 

Сhаlзzlоп, rpядmrnа, аіСО'ЧИ&JШ;/ 
(па }.10вікові). ." .' . 

Challeosls, аапорощуванriн' т"" 
reвiв вапном. .' 

Chalodermla, •• пелА "ікіра ... ' 
СЬата«ерЬаllа, п"асROl'OJIО' 
вімь .. 

Chamaeconchla, НИ3ЬКQOЧ1:JIJ. 
СhаmоniШае lIor".; РУ1о1/іНО". 
ро".". Н. ' 

. Chamaeprosopla, DlИРОК~ об'"'''; 
Ч/І. 

Chanere, UIaПНР. TBepДRl<. 
Chanerllormls s. ehaoeroes, шан, 

БроВІІЙ, шв.НRрува~Й. 
Chanerold, "ЯГЮІІІ шанкр. 
Chappa,. заХЩНQ.афРlІканоь"R 
хороб. (8і СПУ"«ІІНН" ОУТІІО' 
бів і шніРUIlМИ БОJlRНа.ми). 

Charaeler, вд.ча, ".·рак,ер. 
Charaeler/slkus, харак",ро,,"ч' 

Н1IЙ, в.л3СТllвиtt~ 
Charme, іІЄПШП гіпно'1'ИЧВИЙ(ЮВ. 
Cllarpl_, корпіл. 
Charla, папір. 
Chasma в. еЬиsтиs, .. ор""вс\ по· 

8ixa.mш~ 
Сh_ШlІs, "&П .... 'е1Ш" губи. 
Сhеllоапg'оsео~lа, ДOOJlщжеинн 

кровообігу а губиШ _з· 
пиці. .' 

Chelloco'oboma, .!ІЛ.... ~. ) 
Che.lognalhopahllosehlsl., "о""" 
п~. , 

СІІ,ІІорlавllеа, r;'бoштyt<,flS"НI1Я j 
Chellos = lв.ЬіШІІ. '. ,,' . ) 
Chel'oschls's, .&" ... губ... :'; 
Chelragra _ chira:rgr... У"О'І!І 

(под.rp") РУ""'" \ 
Chelrarlhrltll, ."пмсим оума, 

б)' рука.. .' .. J 

. , 
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(:ьtJ.l..I"~ .............. _____ _ 

Chelrathrocace, liooтolA зnпjIl,с'l~ 
1,\" • 

CbeiroJo:gia, мова ІІа. МШ't\Х (Г~1Y~ 
,хоніМІІХ). 

Chelromegalla "" obiromegnlia. 
Cheiropompho!yx, "'шrаJ 11. па.'" 
цих від потіНІIJI. 

Chelrospasmus, ппо.ро.!!і ~6рчі. 
Cuelldonlsmus, отру!!!пн чи· 

СТlIИО;М:, 

СЬеllйопlит maJus, ч.IОТIІ11. "П.· 
ноп'р. 

СЬетlа, "."ін. 
Chemicus, хемічнnt1. 
СЬетогеІlех, dіддїnюеаnня: CTpa~ 
ВJШХ сонів по ХС.мічиїу подр.."!~ 
ЖШ.'lші дванаД1V1ТJШ. 

Chemosls, Ші.бр.ЯJt з:тучпіВJШ. 

СІ.ешоlахlв s.cbemotroplsmus, 
ПРIJ'f'ЯГ)'lзз'НШl чн ві:\ШТОвху~ 
ВЩІЮІ К,'1іnш ~емjЧНll'Мll pea~, 
(ентаШt. 

СЬето Iberapla, "І"уваІі." "О· 
міЧНIІМIt суООтsшцїя)ш. 

Chlasma, "ерСхрсст. п.ре"~,,. 
Chlastron, "еро"рсотна повнз!ш. 
Сhlmоп, дріж.",і, ТІ>нсцн, ;>.ро-

щІ. Н. 
Chlnln!smus, ОТІ>уl .. "" ".НОЮ. 
Chlnlnum, Хlша, хпніп. Н. 
Chlragra = cheir.gra. . 
Cblrarthrocate = choiral'throe •• 

ее. 

ChlromegaHa, абі"ьшсш," JI ..... 
KpIIB:reJlrJn пальці» Р}'lШ ПРП 
сіріиrОМіе.:хіl. 

Chlrotheca, lІовяаRа нп. па.'Іьцї. 
Chlrurgla, нау"> про операці!, 
опоратнвце 'nїИУВRюl1t ХОJЮб. 
Н. . 

Chlsma, розн6Л1IШ\, щіztJ1Н8.. Н. 
Chloasma, 'печіпнова П.1ІІМа.. 
с. cachectlcOftlm, ПЛЯМИ 1ШСНо.~ 

)K~НlIX. 

С, uterlnum, П.і1Я":О1 вагіТІШХ. 
Chloracne~ ВУГРіl Від х.лору. 
Chloraemla, б,. ідші ця. '. 

Chlora!lsmus, ОТРУЇНІІЯ хло· 
роМ. 

Chloratus, ХЛОРОЗІІЙ. 
C!,!loroanaemla. б.,ідНlIчне Ilедо· 

нро(і)в'n. 
Chloroformlsmus, отруIl!НЯ 

Х:tороформо';. 
Chloroma, I,H,~.'1eHa. ністна.. аар
}ЮМ&. 

Chloroneurasthenl. ,. блідни,нn 
JJeBpflOтelJill~ 

Cblorophy!lus, •• ,r_"обаРВlIИ!;, 
зе.1'Jсuобарвень. 

Chlo,.psla, .епеnозір. 
Chlorosls, б.,ідиіщп, блід.nеміч. 
Chlorosus, ,ш.раВUі!. 
Chloro!lcus, б.1іДИИЧНl,IІ. 
Cblorum, ""ор. 
Chloruraemla, з6і;u,ШСНИ1І ""ору 

в КJЮві. 
СЬоаnaе, вадві носові ОТВОр11. 
СЬое ·s. chock, потрлсеннл t ШОН:. 
C~ еп retour, зара.ження матері 

ПР'ПЦПМІІ від пдоду черев 
.J.lQflшеЬНQ (не доведено). 

СЬоlаетlа, ЖОВЧОJ<р(і)в·п. 
Cholagoga, ЖОВЧОГQнні засобп. 
Cbolangioenteroslomla. звует"ен, 
ПЛ ~}ЮВЧОПРО20дів з НИЦ{КОЮ. 

Cbolanglostomla, YTBopeнIl1l Ж<7, 
вчопроrюДОіЮІ нориці. 

Cbolangltls, •• П ..... НІІя аю8'О' 
проводів. 

Cbolaskosls, ВІ!ПJІИВ ЖОВЧУ до 
Черо ••. 

Chol., жовч. 
Cbolecyst._tasta, поширення "<О. 
вчового 1'dїX:ypa. 

СЬоlесувlе_Іотlа, ""тин жовчо, 
вого »іхура.. 

Choleeysleoleroslomla, •• уотион, 
ІІЯ Ж{}ВЧ.ІО!.на а Нишкою. 

Cholecystls = cyoti. foHe" 'но.ч· 
11111<, ЖQВЧОВJlft МіХур: 

Chole_ystltls, 8"п."енни жо .... 
JIJ!Н!\. 

Choleeystopexla, "ришпlWIНЯ 
Ш:ОВЧНШСQ. (до ЧСР~ВНОІ CTiH~ 
• <н). 

"~I ~,..,..torrh.phl. 0._ 

,,:., CholecY8torrhaphla, ЗШІІВ""ИЯ Chondrlostomata, . Xp/lOrnOB' ,.' 
:J ЖQВЧIJlfИ8.· ШI1а.ри. 
'1 СЬоlесувІовІотlа, утвореНН/І жо· Chond,rltls, •• П •• 1.ИI1Л "рясТlIП. 

nчшшовоІ НОРІщі. Chondroadenoma, новотвір' в 

j 
1 

,-'-і 
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Cholecystotomla, р6зтин жовч· хрпот~и R: 8МОО. 
''"1<&. Chondroblastes, хрясrnові мі. 

сьо!ейосыtl,' .""'''Оини жоЗ' Т1І1ІИ. 
човоду. Chondroblastoma, "РЯСТИОВИЙ 

Choledochoduodenostomla, овуе- 1Іаростень. 
ТІІСННЯ ""'''ЧО»Оду • д.аазд· Cbondrodystrophla, .8НIІНOШНJI ~ 
цяткою. ХРЯСТIOt. ' . 

СЬоlейосЬоllІЬоІЬГlрвlа, роанри' Chondroflbroma, "РКС,""О_ОИ. 
ШУВaJlНП иn.міиців в ЖQВ'Ю" WlК. ," 

воді. Chondrogen ~ chondrigen. 
СЬоІейосЬоІотІа, розтии ,"оllчо, Chondroglossus (mUlЮulus) ЯЗУ.1Ь· 

воду. КО'ЯSИ}{ОUl!fl. 
Choledochus (ductU8), "", •• о.ід Chondroldens, хряоrnув""ц. 

(спідьний). Chondrolfe$,,, СЛJlЗ0ві камінці, 
ChoJeJithlasls, ",овчон.,,·яна "о' СЬопйгота, ХРПС'l'НЯИ. 
роба. . ChondromaJacla, розмнишеНWI 

ChоlеllthоthГlрSIa,рознрншуваи, XPHOТR1l. 
нп жовчових намінців. ChOndrophar)'ngeus,. ХрЯС'1'НО" 

Cholepo!sis, внтворювsнв.н: жов- прмиковиЙ .. 
чу СЬопdгоs, хрliсти". 

Chol~pyrrhln = ЬiliruЬіп. Chondrosarcoma, "р""ти .. ""р. 
С110Iега, ХQлера. кома. 
ChoIerlcus, гарячип, иURЙit, зв,.. Chondrotomla. розтин .'хрясткИ. 

гОнистИn. Chorda, струв ... 
Choleri!ormls, хо"ер"ий, ,,"".' С. репІ •• ; veoerl" .... npу_IШН 

роподібllПЙ. І1РУТНЯ при напанці,. 
Cholerlna, "одері"... С. dorsalls і. орlмllо, ""РОДОК 

. Cholerophobla, страх ."""рува.- >:ребт", .тр"' .... " отрува. 
ТlI на дrщеру. С. tympanl, нерв, що еnо.лучуt;;" 

Cholerophonla, хри'ший ""'ОО "31l.1<ов,,1І n ",щез,,!! !lер.и. 
прп холері, С. уОса.1IІ, ro.1000BЇ вязла. ro-

Cholerrhagla, жОВ:'lО're'lА. n:оаНflИJI. ' 
Choleslerinum, "oaecтopi1l. СЬогйае аспоllса., ПОІЮречні бі"j 
Cho1esteatoma, nерJI.4И.. иасма Ва дні li:-ro 1WJУЯО'ІК7~ 
СЬоlеоІиlпаетlа, Х""СС""рш в С. lепйlоеае, ту_і м'"зів ""р' 

крові. 
СЬоlіп, 'J'оmи. цеВ1іХ BOO:TaBOK~ 
Chollurla, жов, у >lо.і. Н. СЬогйароиі = 11_111І. ' 
Cholodermla, збор"ста шкір... Chordllls уо_аl18, вап"".""" 1'0' . 

.nОСОВІІХ вя86П~ 
Chologen, ",.,О"'''''''Н. СЬогйота = оkchoпdrозш Ь""і: 
Cholurla, жов" у ",очі. .. .. 
Chondrecfomla, вит1Ш хряот.ки. laris pbysalifera1 СТРУИп.n. .; 
Chondrlgen, "оидріtои. СЬогйоІотlа, РОЗТІІ" стрижа. 
Chondrln. "ондрін, "рЯСТИОВиіІ Сhогез 6t. УIІI, Т""ОН св. Bi~ .. , 

нн_Й. "орея • 



. , 

j 

'"о'. " ': _.;. 

, С. chronlca Р'"І"о,lу>.= ChO,..,fi 
-. )}(,rt'uit<trl" Huntingtuni.· 
С. dlmldlata еС Hcmich" ..... од· 
. nоuічнп xopen~ 

с. еІес1сіса, блnскаnнчн8. хореl1. 
С. maj"r Gennan.rum = grande 

ЬР;МІ<іс, r]СТОРl1\J.ИЇ корчі. 
С. тlпог Syndenhaml, ЗВІІЧ'Й1Ш 
1Юрен. 

С. т"lІІ! 8. paralytl.a, >;ореЯ а 
об'Л3lМШ п~ра;jlзл. 

С. posthemlplegl •••. ргаеЬ.тl. 
рlеІlса, АЩМОDіаьні Р:'дlf nіиw 

ЧIJН ПОJЮД або піе;щ l1аРВ~"lізп. 
С. р,О.апlуа = раг •. іуоі8 agi. 

tans, 
С. salta1orla, С1іОНОВn хорея. 
С. vа'I.ЬШ. = m.J.die д. tic. 
СЬ"геаІI.а. S. 'h"reil.rmls, тав· 

KOBlfl1, хоре,."ІТІІЧlJИЙ. 
СЬосетапlа, епідеяічна хорея. 
ChorJoangioma, НOllI."І8.Т1{ОС)"ДU" 

нЯн. 

Chorl"bl •• toses, розріст зn:>,шо
ТШШ}(ої вереТВIІ uші}JII. 

СЬогl •• арlllаГі. (lатіnа) О)'ДI1Н' 
ПlI:tt шар сітчаuнп. 

Chorloldea, CYД~!!Ha обо.,ош,а, 
суцинfвка. 

Ch"rlolde.lls, СУД''''>lо·обо.,o.tt
:КОВllЙ. 

CborIOld,remla, врОджена від. 
С)'1'ніеть судшп 8НИ •. 

Chorlold_us, С)'Дllнш>-оБOJJОIІКО-
811fi. 

Choriold!lls, .ап .. '",,"я CY.il1lJr. 
ноІ обоаОН1Шt судUНlfПЦя. 

СЬосІоп 1, с,удинна набо~онь, 
2. BO;JoxArn8, ношnаnrll.. . 

с. frondosum, праВДИВИЙ хо" 
ріО11. \lf~ 

с. lаеуе, НСПрft'В;'(шшй xopiOH~ 
·СЬоrі.папgі"mа = choгioang;o
ща. 

СЬотlоперIІЬ_іі.та = d..,iduo. 
та. rnnНgnuш. 

CborJorettnltJs, зltШ\,jСНПя су .. 
ДlШноІ й сіТЧЛllоf оболонок. 
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Chrlsls, ~rр."уванRЯ_ Н. 
СЬгота, б"рв., ко."ор. Н . 
Clrrolllas,la, poacOOВIIll"i. барв 

(01<.) • 
СЬт.таІІ.во, барвниil, хром .. · 

Т1IЧШtЙ. 

СЬготаіlп, хроматин. ' 
Cb,.matlsmus, .ід .. у" .. шл б .. р., 
Сhгоmаl.dеrmafШs, "оробпив. 

вміна. шнірноro барвия. . 
Chromafodys.psla = dyoohrom". 

!.ор.і •. 
Ch,.malom_lablepsla, ."іпат" Иl. 

барв". 
СЬ'отаІоIУІI., розпус".ння хро. 

".'·МI1У (TitpoIДY). 
сь,.таtoрьоы�,' СТРО" перед 

баРIНI,МИ. 
СЬ,.таіорЬотеі, з.барв".ні "n;· 
тини. 

Cbromatophotoma, б"рвш;'" 
Chromatopsla в. сЬ,"тороlа 6. 

cM"opsla, бічення річей 1Ja· 
барв.16НI1МИ. 

СЬготаІотеІе1, б"раомір. 
Chromalopstud.psla, н"пр.ви" 
jJOзпіаВАваннп барв. 

Ch10m_t.sls, хороба"",, в.бар-
В"'W!я lШ<ір", . 

СЬготаІо!Ьегарlа, "ікуаання 
б.ра ...... 

СЬтот.l"гli, "од"іР"8 вабар. 
n:Н:IШЯ И()'qі~ 

Chrombldrosls 6. cMomldrosls, 
а.n6'ірвлєниtt піт" . 

Cbromatocys!05Oopla 8 •• Ьгото. 
500pla, спостерlrа!fIlЯ ЦИст0' 
СНОПОМ ВJІТЇН811ИJl заба.рме
щ>І мочі а мочоnpOводу а 

СЬготосуlот.lег. впміршfК "ро. 
вmюro БАрвника. ~ 

Chromod_rmatosls, в"ів .. шкір. 
ноl барв ... 

Сhгоmodlаgпosls, роапі.н.ваI!НН 
хороб по виді .. 'lенпх барвах, 

СЬготОІenцт, XpoMOt.". 
СЬг.торЬаgш, баРВIІВ"Ожер. 
сьгсторьоы�a "'" сhroщаtoрhо. 

Ьіа. 

о , 

CbrOIl'l"ph.tolh.,apla, "ікуваJUlЯ 
вабаРn;{("ЛIlМ світло.&І. . 

СЬ,отороlа = ehromatop.ia. 
Chromop!om.trla, IШмір nід"У' 

ваНll11 барв. 
Cbromosom&., ХРОИR.ТlШQві JЩ' .. 
. ТВОРИ при ноnростім .поділі ~ 
СЬroтоІЬегарlа = cЬ.rom.to!.hc-

тарів.. ._ 
СЬГООРіlа = chromatope ..... 
Chronlcus, хронічний, ватяж* 

ІШЙ. Н. 
CbronostOp, часомір, uiCROBIUl 

ГОДJШШIН. 

СЬ,ароіа = cJlfom"topai •. 
СЬІЬоп"рЬасlа = gecphagia, п()· 

Ідання 3CM:ti. 
Chucho ten'1en t, шешmлвість. 
СЬуlаеmlа, м6лоч • крові. 
СЬуlапсlоmа, м6 .• 0чосудrшЛк. 
ChylectaSia, ПОШllрСНВЯ )ЮJЮ~ 

ЧОВlfХ судин. 

СhуIШ.аtlо, ВlІтвір ,,(точі. Н. 
СhуШогmls, "о.,очовиJt. 
Chylocele, ВОДЯН. К1ІІІа ("'0110-

чоподі6иа). 
Chylod •• hus, м<»Іочопр6від. 
Chylosus (ascires), МОДОЧQва Bo~ 

jl,япкз.. 

Chyloperlcardlum, ВІIJI"В >ІМО
чі ДО ocepД.fl~ 

СЬуlорегltопеит = lІ$Сіteo еЬу
losus. 

Cbylopoёsl$, тp6..e"""IIJI. 
Chy]orrhoea, 1. "о.лОЧQТЄч., 2. 

бігунка 8 МОJlо'ЮвtI&JП ВЯ:lIО~ 

рожиemшип. 

Chy1osus, МО--'Jочастий t МQ,;Ч;Qqо .. 

в .. lІ. it.· 
СЬуіоІЬот.х, >10'І<ІЧ в ?rpYAЦI. 
СЬуlисl8, МО--'JОЧ в МОЧ:l~ 
Cbylus, МШЮЧ} мon{;ччл, ІШШНО~ 

:ва naoo}\a. < 

Chymlllc.tlo, тра."'''ШІ (пеРІ;' 
ТВОрс'НШI іжи В Ш."Іувку В Xl" 

. мус). 
Chymosln, хімовін. 
Cbymus,. ЧIIР, стравна Н8ШНll, 

• 1ПЛУПNова ДСМЄц. 

СIЬа,lа ~. еIЬ"в; 'ша. Н. 
С. vesperlnus; вечер", Н. 
Сlс_I,IСО!onila, "'Р .... ор6з ... m .. 
Сlса!,I."I., шрашrн, рибшП<&. 
CI.al,15all., )'1!Ір3мув",ия, шра. 

МУJiJ\ННЯ:. 

Сlса t,lsa 111І, Шpll"овиJt. 
Сlсаl,lх, шраМ. бл....... . 
CI.uta vlros., бо",lrol.lOВ. - . 
Cltutismus, отруllfllJl боnи· 

rolIOao.м~ 

СШит, 1. вік, 2. >І'rryчн" •. 
Clilarls, "иту,ковшl, вШов"lІ. 
СШ.lоmlа, РОЗТIlП цinЬтрвоro 

н"рву. . 
Сlт_" lес!аlа,lа, БIlОЩ'IЦIt. 
Clnabarls, ці"6бра. 
Clna_dla, МУЖОІІОЖСТВО. 
Сlпае 110'_', rJlИСТНІІК. Н. 
Cln.honlsmus, отру1ННJI хи'!ою. 
Clnereus, сіРПЙ1 ПQпішю'J'ИЙ. < 

Clngul"m, пояс. 
Сlnl" 1 .• o.1~ попl", 2. прах 

(мерт"'''), 11 •• 
Clnnamomum, ЦJ:Н8MOH, і(ОРИ~

ЦЯ. Н. 
С. camphota, "~M>f!opo", д"РО

во. Н_ 
Clonllls kionitis, •• п""OII.IIJI 

язиtm;8. 

СіспоІотla, ) ..... " ".Н""". 
Clcnorrhaphla, .011І".11 .... підп.~ 

бїннs.. . 
Сlтс_1ІІ уепоаl арlпаlез - рІех"_ 

v"oo_1 . vcrtobrales іпІіеrni. 

CIf •• lus, кружАльце, н6no. Н. 
Clг.іпаl"а, 06]»)'1J'ЮВ8ТІ1Й, "ру.-

ШJСТ!tЙ. . ._ 
СI,.пІІш, 6бir. .. ... .. 
CI1."la1Is, ИРУЖIІІ!іl, оБІ"" ... !!., 
Сlтсц]аІlо, (,бir. кр>-ro6бlr. ' . 
Сlгсаlаіorlиа,. обіroвиJt, "РУ""'· 

обіГОВIIЙ. И .. 
Clrc"lus, "р:;".ш.lО, 1<0.,0. ~ ,. 
Сlсеит, впнOJIо. , .. :';: 
Сlг.птаnal18, "."101101(:;""';11 ,. 
НПВ~10В~ОДО8ВЙ. 



і 

. ,,"". ~ ... rhI=._·~_ .. 
Clrtumel.lo, обріз(~'sj'IІІ"', об· Ciaudleallo, lІУ"ьгllllИ", IImy: 
Т1ШППШI. _ 'tJ1.1ьг4]IПЯ~ . 

Сlге"теl,.,., 06рIЗ"'"1І, Н. CI.udllas, НУ"'ЬІ'в.іОть •. 11. ' , 
Clr<Umducllo, І. "рfГОЩ'іІ РУ"'. Claudus, НУ"'Ю"'Й, Rу.льr8ВМIІ. , 

2. = Ьеііоородlа, "одА ге .. і· RpI!ВlIЙ. ' ' 
n,1f!(il{in 3 піВИj>jТОВJfМ заlШ~ Clauskum, заставна, з'roродка; 
'ДіНШЛМ ногою. J'рЄМя. 

Clr,umferenlla, 6бід, 6бвlд. Claustrum vlrglnale = Ьушen. 
Clrt"mllexus, .'Rp)'ЧСнJIЙ, .в· СЬа"stгорhШа, .... "К.ВВВ две. 

rнYТJ.1I. рой від страху. 
Clr,"mstrlpt~., об"с",е.шіІ, "",. Clauslrophobla, стра" у З'''''''У' 
чений. тік поarоnrn:s"ню. 

Clreumvallalu" об •• ,,6аащlЙ. СІвуа, бу".в. (нівець f"ni.uli 
ClreumvoluIIO,. Обгорт{ув)аНИR, gra.ilis). 

nОВltващПІ. Н. Clavatus, БУJlавчаПЙ. И. 
Сlгео" ><0.10, 66іі\, "рут. Н. Clavatlo = gоmрhоsіз, ВНJ!ИНОR' 
C'rragra = рliсз. JЮІОllіС8, КOB~ НЯ~ 
тУк. Clavlcoloml. = .І.ідаtoтіа, ро,. 

Cirrhonosls, чеl'l:tонож:овте ва.- ТИН RllЮ'Іиці. 
бар •. lепнп ОIlр6s,ткш: оболо· C[av!ceps p"rpurea, ріжки (rpu_ 
нок. бон ЖІІта). 

Cfrrhosfs, ціJЮз{а}. МОТ.JIіщл. ClaVicula, КJlЮЧJЩЯ, дужка. 
Cirrhoticus, ціРОТIІЧНIІ1t, MOТ~If· Clavlcularls, шrюЧJщевuй, дуж:_ 

цсвиЙ. ковиЙ. 
Clrrhus = scirrhu8. CJavus, Н/і,гнітка., МОЗ03lЬ. 
Clr.oee[e = varicoccle. С. !ronl.llo = ccph.lalgi". 
Clrsoldeos, I'удзоваТllfi. варіт.. С. hyslerlcus, В'РТЛЧІ!Й біль ",. 

)НІЙ. 4 :lОви. 
Clrsompba[us = caput Medusac, Cleldo -, ,,:tю'IJЩЄ-, ДУЖКО-. 

Ж1f.-10пошнрення навнOJIО пуп" C1els, к..1ЮЧІЩfl, дужка. H~ 
ЦП. Clepsydra, ВОДЮ'JIЙ I'ОIІИIШИК. 

Cir,ophlbalmla = stapllylOll>a Сlерlотаnlа, П."'IJI до кр.ціжі. 
8сlегає.. Н. 

Clrsolomla = var;cowmia. Сllта, цір,сОН .... Н. 
Сlоlа, НОробо"".. Сllт •• lегlс." "IС"~"О"'ПlmнJIЙ. 
СI.lесna, Dщоабір. ц!lстерна. Cllma.lerlum І. Сl/тах, еmш мі. 
С.. сЬуН) 1fоаОЧОСШІІІВ (POSlЩf~ CS{ЧОН. 
ро"с ";01(6 dпсt; thoraoici). Cllnoldeus в. сІ/мІ"", спаді. 

CJfrituS, ЦJlЧ>ШЮВщl. Н. Сl1lЙ, шшннуватпЙ. 
Сlfг •• аоппlіит, цом'р"н". Н. Сllчоеtl. m6lаlllчuе, ".Т8JJ.виJi 
C~ nobllfs, ~::Hц;aPI1H. брлск. 
CladothrJx, lflJТltYBaTa. П;Іісіш. Clltorldec:tomla, ВIlТltп скоботня. 

(рід tricbomycero.j. СШогl., онОботе .. ь. 
CJalrvoyance, lIСІІОВlIДіЬ,"'СlIШі. ~,lltoflsmu8, абjльшеинл скобо? 
Clapo~aIe! Х.'Z.ІОШI:JШЛ в ШJJ)'1і~ НЯ. " 

tюВl~ '. ClfvtlS", cnaA,- ·сПаДЙСТl\ n..'Хоща. 
CJaquemeot, ДIЛС'ТQ.'ПЧlшJt 3ВУ:К'. CJo,ka. стін; " 
СlаотаlосуІео, ""О'lRl~вці (SJ!rt- .. СIОn/С08 u()/,I'UIIIII ' 

JIОТНдlші Н::JітшlИ RA.-nііоr} . .J· СlОООі, '~ОРЧ,і JUJОllіЧ·Ні, НJlОПУс.. 
. ЗВ 

"І СОІ_ .................. _-_._--"'== 
Closfrldlum, "';pereнIlCТIl~W/6' 

рів. : " 
Сlои = furuпсuJш. . . . . . : 
CloWnI.I!!!!S, РУХИ '''ЮУ'''> (при 

.- . 
СоС!IО. п ... енКА.· ..... рєllИll;·: 
СосШIs. пмокаЙ. 
Cod.x, Збір, сіІисои, peoorp. 
Со_IІІ = _Ш. .. 
Со.сIІа. verball&, с.ліпота на с.лQ-гlсТ'гріl). '. . 

СI"паllо, С!lДиеВ1li!, aaднill. ва. . 
Соееорехlа, nplfШ:ИВ8ll1!Н ""шоl Clunls, півсиднл, ніваад .. 

КJ1ШЮ1~ 
Сlпреа harengus, оселедець. Coetum = саоо-nm, міпа КИІШС&, 
СIУіта І. clystJer, rqюмпвно., ROнrЮх. 

"e.n'Tltвa. Соеl[а = .. Ьdoтen. 
Сn.ота, пОДРЯПllиа. Сое[еnlегоп, іІервіс..... '"'Pf!ВИ" 
Cnidosls = urticaria, КроВІІнна. поpoж:uипа. 
Соасllо, ПР"МУС. Coelenlerolomla. пpQтI,н """"'1'0' 
Coagulabllls, ВДатНl1Й до всідав· .КАШКIt •. 

НЯ. ' Coellac"., черввнИIІ. . 
Coagulatlo, зсідання, збива.ннл t Coellalgla, бі.ль в Я6U1RИКU':., 
СюшаНWI. Coeliomyomectomla, ваши и в .. 

Coagulum, сц.їп, згусток. за.нів матиці через JЮ81."ИИ ч&~. 
Соарlаllо, костоправп.,IИП. рє.... . 
Соагсlаlіо, .вуженвя проводу Соеllо.сорlа, черєв06rlUlД, Ч<!рє-

(окого небудь). .. воосві1'лев.в.я:. . 
Coarelotomla = urethrotonua ш- Coellolomla . = IaparotoJJ11a. 

Coeloma, ."PO~B" чоревна по· Со:~~mus,ОТРУJшm I«)каІиом.~ РОЖRипа..· >, • 

Coeloslle •• IWІШ<0ві чу_ІДи. Coealnomanla, .ЛоВЖI1ВnИВЯ но· Coemefrlum, цвинтар. И. 
ка!вом. Соепа, обід. Н. 

Сосеаееае, кутІсті ба,,~ріl. Coenurus eerebralls, KMOBr. ... a, 
Coc:cidium, лйчастий ЛРlбножи· 

м:оз}Сови}(. '0".. Coerclllo, .примус. И. 
Coccldlo.ls, ХОРУВВRП", спр"""- Co.r .. 1e... = o.eru1 ..... синій. 

-' нсне лііqаСТIІМ дрібnожпвцем. Coffea, Ю1ва, кофе. H~ 
СосеаlІІО ("ЬеГ05ПО, НYKYnЬBt.в. Col!elnlsmu., оrpуlивя .... 
Н. .~ ...... lкоМ . 

Сосе,,! нон КУМСТfllt др,..,НО· "'" • -т...1в 
. ~ , - \" . Colfelnum, K~ ~ 

усrp.Й. Cogllallo, ДYMaв1tН, 1'OJtIШWI'. • 
Coecygeus, куприковий. С па!l!) .порlд_В. . .' 
Coccygeclomla, ~)!ТПИ "упр~ш~. с:іпаIПо' споріди_. СВОЯ". 
Coccygodynla, б"'I>У."УІ1РUКОВl. Со ПII[О: ананм. Н. 
Сосс;-., КУПрlrк, 1'Y",.~a. :І CO&.bltatIO,' з.ппrаив". сllOJЮ, 
Cochtea t 1. CJIиман, Р~В:ІПК,. В&НМ 

nCР"ДJlП чвстnна вушноro /13- Cobaeгe~IIa •• соlWеаlа,опoJlYll", 
біР!lИry. n Z .'ЄдIU1RRЯ.И. 

Cochl .. rl" 1. CJlи"акуваТIІ. • соllопусы�,' •• rИИ8R1U1 "імін 
ЛОi:ltКj'ВR'І'ИЙ. вго . '_ 

Coch1earlum, хохля (ложна). Н. colncfl;n. ОАНочаоовий.. . .' 
Coehlearlhros/s, шрубоввІІ оу· Colncldentia, ОДlІочаоов.ість! од. 

r.·lOo~ НОЧl\сове иМ'та:ваНRfI, 8бll'. Cocle., ОДlЮоиujl • 



,; 
СоіndісаtIО,l,j1шочаСНО"J10НnЗ!Ш. 

"',. Н. ' ' , . 
(:оШq.аtIV.8, ВI!СНОЖУЮчull. 
tol!od!um, """одІй. 

(oltus, з:шг8.Jl1fJJ·~ СЛО.'16ваинн. 
Colare, JН'JХ"I\ЇШУМ1'1f} цідит.и. 
Н. ' 

Co!lold, !!о.'Ю~. 
Col!oldalls '. coJloldeus І. еоllоl. 

des, lЮ.1.0JдальпиЙ, драГ.ilIIfС. 
тнЙ. Со!.!!о ре. cr!brum = cribratio, 

просіЮDДШlJі. Н. . 
Colatura, UІкщіil\сна рЩиutt. Н. 
Co!cb!c!num, отрут, (о.,,, •. 10ЇД) 

U<;·ЗЧ8.CJШЩ\. 

Со!еЬ!сит .utumna!e, безчА"""І<, 
.1JУГОВНЙ шафран. 

СоlесіотІа; ВІІТJШ чаСТ1flШ' обо
;{0801 JrlIIUJШ. 

Coleus, ЛСЧІШ 8 Rft;ШТНою або 
з lфj"Т,ІJСМ (cтnpa назва)~ 

Соllса, J{б.чЬJtn .. 
(о!lса f!atulenta, "ООЬКІ! в;.n 

д:мyqии. Н. , 
С. scortorum, К().'lЬІШ" у ПОВій: 
С. stегсошеа s. saburraHs} HO,Th
НИ пр]' запорі. 

С. verminosa, h-о.,,\hl\JI 11pll гли .. 
стах. 

СОliсоіохаетlа, отруlшrя вЙ. 
твор.'\мн НIШІНОВJrx 6а.нтеріn. 

Соl!сш, обод6"UIІ, обвідlfИ/!. ' 
COlieystitls, :Jnпа:'ІСЯНЛ Mi.~ypa, 

(;ЦРІJЧJfШ·Jt~ )Ш1Jn~овш.ПI баи
тсріЯМlr. 

COlltl5, S"-НltJJ<,'НЮI обоДОВОї Rиш. 
ЮІ. 

COllut!a,. Иltuтові бакreріі в 
МОЧІ. 

СОllа, Пlюціжен& рідия •. Н. 
Соllаетlа, ВРОВОЗГУ"ТНСИИЯ. Н. 
~ollapsus, h'О..'ПШС, у~!аіваl!ПЯ~ 
С. pulmonum. = .tсlосtaзів. 
Соll. teralls, біЧНIІЙ, пр"бічяяЙ. 
ColleclJo, ЗбіР"і. Н. 
(olleClor, ВбіP"'l. . 
СоНеІа, )~o.,.cta, товnршu. 
СОllеІlит, wварпство, RО.:J.t>rіл. 
СоШеu!.s, roрбок, гу"ьк •• 
Coll.fgarnen " IlОвизач) прося:юшjj; 

JIIHe.1tfIf. 

СОllоnета = шу:><:оm •• 
Со. lum, ШІІЛ, nшttl(&. 
COllunarlum, ПЩІ0НМlНЯ носа. 
CoI!utorlum = g.rglltismn. 
Collyrium, O'III" ПРИМОЧR •. 
СоlоЬота, щілШш. 
СоIОІІ, ободова, об.одо .... rpубп 

Іmшиil., боr1теll~. 

С. a,cendens о. dextrum, догірил 
ЧДСТИН& ооодовоІ 1tиumя. 

С. ~eseendens, '. olnlstrum, .цо. 
Д1J1ЬBa частим ободово}: 
кишки. 

С. tra.nsversum) ПОJI'6речIt& ча~ 
СТllна оБОі\овоІ }{ппntif. 

Colonla, скупчеНШІ, осАда. Н. 
Colopexla, пр"нріПJ!ОИНЯ ободо 

воі ЮІШЮІ. 

Colophonium, живиця, HйJfї- • 
фо".. . ' 

Соlor, ко.lЬОР, ба.рва'. 
Color.I •• , "On:ЬОРОВfIЙ. 
Color"llo, фарбув&""". 
Colorlmeter, б&рво,,;р. ' 
Color!metr!., баРВО"іряния. 
Со!ощ, •• б&рв.'ІеН"". 
Coloslom!", )'таореUIIА нориці 
ободовоl ЮШIIUI. 

CoJostrum, J\ОЛЯC'rpа, МОJI6виво, 
Colotomia, jЮ'<іТ1t1l оБОДОВОl :киш
ЩІ. 

Colotypbus, черевині! тиф. 
COlp.urynter, пі:mоровmиРНПl<. 

РОЗШItРIПlk tШIЙJШ матиці (IY~ 
МОDиі} мішок). 

Colp.Ury5IS, Пошnре!ШЛ пlХ1Ш. 
Co!pltls, .аl'.".8"" піхви. 
(Olpoee!e = hernia vagin..ti •. 
Со!роеоеll!lот!а, роаnm ч.рева 

СоШquаllо, ІЮ'ПУСК"Л"", РО.' 
РJД.неlШJf, роаЧllПemur, :роз. 
itJIHBilHHII. Н. через ПІХВу. 

Соlроеlе!,!в, .'UШВ""НR ,піхви. 

. ~~)'''III. 

СоіlроеуВІіІlо;" Вап •• ",!"" 1І1.вн 
й міХУР.. ' . 

C.!pOCYII~I.тla, ре."I'" ЩХУР". 
~fеl)ЄЗ піхву, , • 

Colpohyperpl •• la суоlfеа, ПУХІР' 
Ч<1СТІtй ровріс'1' піхвово[ СЛ1fВ
Н1щі. 

Colpohyslerectomla, "'!ТИп ма
тиці череп піХ8)7. 

Co!pobysleropexl., ПРf1ШНВaJfIIR 
ма Тllці ДО піхви. , 

(Оlротуотееlот!а, ВИТП",.. Я· 
заюt черв0 ·піхву. 

Colpoper!neopJa&t!ea &. eolpope. 
rineorrhaphla, шту~.\'ваННR "е
ИШНРО'ІЧЯ й піхв.п. 

CoJp.polesls, операТИВn6 Y'f1Ю' 
рения піхви. 

COlpopt.,ls, опущення, .nп.· 
даШI1І пі.хВ1:f~ 

Colpopyrosl!gm!a, ПРJlпі"ання 
піхви. 

Comlil;stus", поп&чеии1і t · оnм(,,, 
IІ1'Й. Н. 

Combustbra, ОШIJI6НИН&. 
Comedo, ву"'!,. Н. " , . 
Comlsta., 1ІрисnужшІК. М,У1'а. 11. 
Com!l!alls (morbu.) ЧОPllа немі ... 
Сот!lап" ОУлро.ОДИ"К. " ' 
СоmmаЬасШш = Ь""Шuа СІЮ· 

]ere.c ЮJіа.tісае. 
Commascu!a і!о, . "'УЖOJlожотво. " 
Commensalismu8, спіВЖИТТR. 
Сотт!пиllо, роодроб"ешm, реВ· 
roрещения. Н. 

Commlnu tlуиз, роаropomениJt. 
Сотті,сете, ... ішуааm. Н. 
Commfssura, сооnука, злука, 

звяlЮ)(~ 

С. cerebrl" мі.ковиJt .в(то ... 
С.· тахlо!. = COrpUB oalloBum. 
С. Ь!рроеатр! = psalterium. 
Comm!ssuralls, зпу,нип, ,cnon;y· 

1{ОВIП1:. ". 

Commotlo, стрясевня, ;'ЩТРЯ(}(\!:І-
Colporrbagla, "ровотє ..... піХВIІ. 
COlporrh"ph!a, .",иван"", .ВУ-

• НЯ. • 
"'.УВ"""" ПUВИ.. Commot!oneuros!s = ueutOSJ8 

(olporbexls, ре'РИВ ПІ".И.. tr.um.ti ••. 
Соlро. = уаІlпа, пlхВ&. Commotlopsyehosl&, травма",., 
Colposcop, дзеРIШЛО до ОГЛНд1 110 божевіmш. 

піхви. Cornmunleans, SВЯ81(ОВПЙ, спо-
Co1pospasmus, норчі u.їхви. Jl)"ЧНИЙ. ' 

Colpotom!a, ро.ТНН ш"".... Communleallo, СП""У"&' Н. 
COlpoxerosls, виCJIXA.ВВJI !,lX~H. Соmmunls,8sтаЗ:ЬЮІЙ, спільв:n:іІ:, 
Соlрут!а = COlpopyroвtlgtnl". ". . 

. 2' 3 ВВfI'faSlииl\. о. COlumella, ОТОВПЧ:IlК, 8].ОЬ 1 • иJt 
Сотраеlи" ЩfЛЬН • 

с:шмакО1ШХ закРУТНІВ_ Comparatto, uорlвнюванan. Н. 
Соіит, ціДJI~'ШО, ціднльце. Й Н 
Соlиnlпа 5. еоlитеп, сто"п. Соmр"rаt!vш, порівнюю,п. . 
С. vertebral!" "ребет. Compass!o, опівчуття. , . 
Сота, і. Г<ІllБОRА. иестлм:а) глп- Compendium, і. коротна.дорог&, 

бона. сонність) 2. пр6mнка. иаnnpoст0ць. 2~' СlЮрочениЙ 
С. Ьаеl!!иІ, претинчасn.і! бацm. І<У"'. .." 
Сотаlо,иі, н""т",mиJt. Compensatlo, I13ДОЛjжeиил. 
Comalus, ЛРОТJ>Ино"nJ!. ComplementHm, ДОПОВ",,""'IL, , 
Comblnalfo, cnoJIyк&, ""УчеН- Comp!emenlal!& а. сотрlетепо 

lа.lн" дод.,..,.оВUЙ. 
Со:ь!п~іь" еШ>lfУЧСIfIfI!. Н. 'Compl.II., шпов .. еШlli. ~. 
(оmЬusl!ЬШо, пеНУ'шА. Н. ',Сотр!еІиі, І!ОВППЙ.. ." 
Combu&tlo, попеЧСJlИЯ, опік, НО- СотрІехlа, 1«)мп.nекцJЛ, OT&TiP&~ 

Complex, "бір, збірна. nа.р6нRЯ. 

.. 
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ComplcJ(us (mu;culus), бічИд ча· 
~nШIl" .м'JlЗ~· s.сmіБріnn1іs ca~ 
pitjs. 

CompJlcatJo, У~li.lIа..,IIСНШI. 
CompHcatus, УСЮlI1ДНСJШЙ. 
Сотро.!Іио, c,,"_uit1t. 
Compressa, !іОМП}}('С, 6БК:lI1д,. 
CompreSSlbiliS,' СТ,іfснаЗЬЮln. 
Compresslo, c.rnCH3-ННJI. 
Comp,essor (шиосиlпо), СТ"СRач 

(м'".). , 
Compressorlum, Сj'ДИНОСТJfСН8Ч 

(пр!! "ровот •• хl. 
Contpressus, стиснений, ПРlfТIJС~ 

ПЕ!шrН. 
Comprlmo, .. pressus, CTJ!CI\Q.TIf. 

Compu1sivus, змушений. 
Сопат_п, спроба, Н. 
С. sufcJdH, 8I1Mfl.X 1111 самогуб* 

ство. 

Conarlum = glапdulз. pinca-Hs. 
Conc-avitas, вшь-ол6бnна, увігну

ТіСть, )·гиtгість. 
Сопсауоз, Бижолббнониtt, YP{~ 

THj'ТJftt, УГПУТІІЙ. 
Coneentratlo, ЗГ;VЩСННJI, 8'O~ 
Р'ЩЖ,оиШ1. 

Concentratus, згущенні1, 8-~Oce-
реджений. , 

СопсепtrlС'us, співоссpt'дніЙ. 
Сопсерtlо-, а!lвагітне.uия. 
,СопсЬа, c~6Д:Iia'l чаш(м)n&. 
С. aurts) В:іruша сп,о-Л:на., вушнА. 
С. ('апll, Ч.ШJ<а ('.репо".). 
С. genu = p.tella. 
Coneboscop, пр1і:tад ДО огшщу 

СКОЙО){, Н, 

COn(!de, розрі .. ! Н. 
Concislo; ХРllJ.JreШffl, Н. 
Conelamatus, ~8надііhшtt) Bтpti. 

'Чt'Jl1sit. 
Concoctlo, ва.реJlНЯ, авареющ, 
Contlusfo," ВJlCJlОвои. 
ConcoJor, ОДНОИО,'1ЬО]ЮВlIіі, 'roro 

самого RO;IhOPY. П. 
Contordla, агода. 
Contrementum, ш\.міН~Jtь, НОВ. 

н]w~f(шт. 

Coneretlo-, ЗРООТ&НfllІ. 
Соп,,_іи5, зроедltn. Н. 

СопеЗ$ = conoontrJlcissilDUS. 
Coneubina, невінчана жіНlt&. Н. 
Coneublnatus, ПОдруШilUl "а ві-
ру. Н. 

соп,иы�и&& = ooit .... 
СопсussіО-, llОТРJіССШltl, C1'Pj'1lJCH-

113. 
Coneussor, апарат до маС'іі1і)'. 
Coneursus, збіг, абіг6:Sl1ще, 1\OH~ 
"уре. , 

Cond_nsailo, агущенНR, .ГJ·ЩУ-
BiЦlHII. 

'Condensator, .гущувач. Н. 
Cond_n.atu5, вгущеинЙ". 
Condensor, СRуnчувач. 
Condlmenta, коріют:, Rорінці, 
Condlta, цукерки. Н. , 
COndom, заХПСТЮІК , ОХОРОJПШ.І<, 
Н. , 

Conduetor, СУПроВОДНIfh t ПОВО-
дир. ' 

Conduplltatus, .к .. аД.НИI! ВДВО •. 
Н. 

Condylarth,osls, Г&Д""ЛОВПil, 
nйч6етоІІ сугдоб. 

Condylold.us, гаджалиоrпЙ. 
Co-пdуJоmа 1 '1'атар:ка., кондилома, 
C~ acumlnatum, N. гольч:астз.', 

ШПИ.'Jнста. 

С. ро,ееllап_ит mоllш;сum 
contagj08um. 

Condy!omatosls p_mphlgo!d.s та. 
IIgna =і pomphigus v.getall8. 

Condylus, скул:6цЬ1 щmtО~ІQ'roК, 
"о."'lОДОЧ:Кз.. . 

Conlabulat!o, нЄ<>відо .. а бреXJW' 
вість. . 

Conlectlones, цу;:ернн. Н. 
,Conlett ... , ЗJIК11І1І. 
Conllcer., ГО1'уватн. Н. 
СоП!!lи,аІ!о, .~рис, ЖШфі(ура. 

I\1n. Н. 
Conflrmat[o, аміЦН6ННЯ, (..;·aePA~ 

НСllНJI. 

COnl!u_ns, СПЛ"вШ!ll. 

%1 'НК 't ІХ, 

Ж' Щ'@('7ftfflnЧібtXсзФХ
м 2 . 7 ,1 r '. 

r.onn"Q<e ("Amwt't"affo 
_.~-~ --" .. _"._,~~-, ~------,-' __ • _____ ~----.-"----___ I 

Сопflоете, СШШВ&ТИСЯ. СХО-ДИ~ 
ТJICIl .. 

Conformatfo, ПРllСТОСУJlаннл, JlИ" 
ТВO~I1t1I1. . 

СопІотІаІlуа, •• ооби на пїДе,,· 
1!OНJLН. 

Confrontatlo, ставлеННJI поруч, 
П}ЮТlfстАВJ1Сwrn • 

Confuslo, м:ішаПШJ&; аАнOJЮ1'. Н. 
СОnlиоиз, змішаний. Н. 
Congetatlo, відмороже-ПJJIІ. 
СОПlе!аІиз, м"ера.'иЙ. Н. 
Сопаепет, споріднснИЙ.· 
Congenltall, s. (ongenltus, у(.). 

ре;..,.,еН1ІІі, прнроАНій; 
Congestlo ~ tll>ИПnОВ, наПЛИВ. 
Congestire, З8.WJilВRТИ, терпну· 

ТК. 

Congestivus, зa.u.11fJЦJиft, наS .. "ШВ-
КИ!!. 

Congestus, зношення (н& "упу). 
Cong!obatus, 8ЛИТИЙ. 
Conglomerat, Сl<УUЧешш, куп". 
ConglotJ1eratlo, скупчення, зліп~ 

JiCНHR. Н. 
Conglomeratus, схупчеИJfі1 t 8.,іп
лонИЙ. 

Conglutlnatfo, вліп.люванин. 
Congl"tlnID, ROпслютінін, кро-

возпїппп:к. 
СОПІорарlет, КОН(ОlшЙ папір. 
Congregatus, споду.сниЙ. 
Сопgrеssus = ооіІОВ, 1. спол6· 
панни, 2. зустріч. 

Conl vasculosl = уава. еНстсnМа. 
С. retinae, Шll1lffiИ ciТRЇBHH. 
Conicus., Jiу'Жс-леВlІі~, стіЖRО:ВИЙ, 

ноиічюrft, ШПD&сТJIЙ. 
Conidium, ЦВhЧЬ, плїСНЯ(Ю Ha.~ 

сінWI. 
Сопllот ... , отру'ння бoJJп· 

го.."І0ВОМ4 

COnlosls, U8поротеНJm} aa.alї
чсн"и~ 

Соnlот macu1atum = cicuta, 
vУГJJ&вt БОllИro.:rов. 

Соп ІееІив, 8д6гад. Н. 
ConJuctus, в,nучекий, З'06днnниfi. 
С"піиІоll5, по;q>yжuіЙ. 

Conjugata, JІУЧН8't кои'юfQ.Т&.' 
С. dlagonoll6, нnв"і"и,. "учня. 
С .. externa, аовніJUUЛ nУ'іВЯ. " 
С. normalls, звичаnна. .'1-у4Н11. 
СопlигаІlо, '''УІ''', 8J!учеЮ!я. 
СопІиlаІи., сполучею,lІ. 3Jlyчt" 

НJJЙ, одруЖСіпdi.·· " 
Conjuglum, шлюб, 1I0ДРУЖЖЯ. 
Н.' 

СОПI"п(110, 8ЛУШ', !WIюб, абір
ка. 

Conjun(tiva, зпучпЬ", .. , епlllнR, 
сцоїв:ка. 

Conjun(tlvall., OnУЧИ;ВИОВIІ'ІІ, 
опійний. 

Сопjuп,tlvШs, &&llмеиUl • .дуч
пінки. 

С. а_ІурІlса в. granul05a $. gra7 
nularls = trMhomг.. 

с. verna1ls.t веСПЯ:U0 ЗаШ1JIОННJI 
споІвки. 

СОПІиПСІI.и., сні1!инй, 8"У""ів, 
RОВИfi, СІюІВКОВlftf.. 

Conjung.re, з'єдиysavи, ."УЧ": 
ТIt. Н. 

ConJux, ДРУЖІfК& (чоловік "Ш 
жїrща). Н" 

Сопп"tlvu., злуч.m1!, спо"У'" 
пий. Н.' 

Сопп!оеп" ацученИЙ. 
Connl •• ntlo, юdпапвЯ., 
Connublum, nшюб, подружЖflw 
Н. 

Conoldeus 1 нужмюва.тпЙ.. . . 
Соп"рllІЬоітиа = staрhуloш. 
ооаїсuщ. 

СопчuаssаtlО, розчавлени:JI. " 
Consangulneus, рід.!lИIi, епорід-
нений. ' 

Consanguln!ta., кровне епорід~ 
пенм. 

Consclentla, овідомість. ' 
Con,ecutlo, н"""ідок. Н. 
Conseeutlvu" пос.,ідовнпЙ.' Н. 
cons_nsuo!l., співчуЙ"IІ'ІІ. ' ' , 
СопоечиепНо, "иоnід, п!)Слідов· 

иіоть. Н. . 
Consetntlo, }(он~рвуваяая~ пе .. ,-
р&ховуваннк. .' 
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Conservae t 're)lиj 01'J";ШРЩ КО!І
. сервя. 

ConsideratJo, роаr.'~']ЯДIJНfI, .!llір-
Нj"оашJН. 

con.lllarlus, порадНІШ. 
Соп,lІІит, нарада. Н. 
Consistenfla, J.Цi'ЛЬJlість, НОІІСН· 
-СТС1щін. 

Сопsо1Idапs.ааrіfiниtt, 1'6ючиі1.Н. 
CU!1soHdatJo, roІшlЯ, з'єднаННІ1, 

зміциеmtя. 
Соnsопаns s. сопsoпш, cyroJJ6c .. 
RПЙ. 

Сопsоnaпs,зв(r)ук, ГУн,сУroпос. 
Сопор<tlш, п~реГJIЯIl. Н. 
Consperga, присuпна. Н. 
COn5'perg~re, обcJшаТlІ, зрощу~ 

ВаТJI. 

(оп'рlо""llо, .гущ"""". Н. 
COnspictius, видимий. Н. 
Constans, постішшй, СТ8дп:іі. 
ConstanHa, !!остіЙJ!ість. Н. 
Constare~ снладаПf. Н. 
(оп.!lраlіО = obstipatio. 
Constituens, lIрНfi"'nЧ 1 фОР)f)'В.!\" 

(с"':tа.допа частина л~іо. що 
'10;1". фор"у). 

ConstJtutlo, бу~ова. снаnд тіл[\', 
СопоШ_аlі, •. cor.olll_lionalls, 
щО СТОО:-6'ТЬСЯ дО будови 1,іла, 
l\ОНСТJI'IУЦi.itнпй. 

Constrlctlo ~ С'i'lі.СНRШШ, СТЯ ~ 
г:tІІI1Я. 

Constrictor, СТJlСнач І' стлг3ч. 
Consuetudo, нявик, 3ВlІч.ка. Н. 
Соnsи!!.!іО, ПОР'д~ (;j;Kapthкa). 
Consumptlo, 1. вІіС}f3Н{t>НЦЛ, 2. 

С"JfI)жltВR} СООlluшалня. Н. 
Contaetus~ СТ1шQ.1ШП, д6тJo,~ дi~ 

тннення:. 

Con~agfosltas~ зnраЗ.lIJfвість, чі]J~ 
Кlсть. 

ContagIO.us, 'nрn"".вnл ,ін-
кй.і'. ' 

Conia~Iит, 1. яарt'.зз, зарпжев~ 
ІНI ! 2. заРЩ:ШIІИ, nобу;цшк. 

ContamlnatiO, З'D..неЧllщеJIJfЯ, tJQw 
раЖ6ИНn. 

Соп1еgеrе, ВIIСТС.'lЮВnТlf. 

CoritemplatlO, ро"гm.д~иия. н. 
. СоnІеnІа, ."Іст. 
COnlenlus, аміс",вий, 8аnру· 
н«шиЙ. 

Contlgultas, д6ТШІ, cyci)lCTM. 

СОnlіnепо, 1. щО "!сПІТЬ, 2. 81\Єр' 
жаШlit, стриманий. 

ContinentJa, помірнованність. 
здср)нанність, CTPiIМ8.ннicть~ 

Contlngtre, ДОТН.Ю\Т1IСЯ t стик!\
ТНfШ~ 

СоnІlnWl (fcbris), тр!_ (1'8' 
рн,,,а). 

COnlln"lt". ~. еОnllпи"llо, про. 
доtшrelfWl* Н" 

Сопіlпиш, нсвпfffШИll, тріВ1!Ий. 
ContorsloJ с'НрУчування, вивер~ 
тАив •• 

Сопlоrlш, ""ру,ео"I!, по"руч~· 
ви!!. 

Conlour, .'рис. 
Contra, "ротІl. 
Conl,aaperlura, nPOnl6rвip. . 
Contr"cIIII" стлжнпй, скорчо. 

виll. 
СопtrаЩlltas, СИОРЧСlПlіоть. 
Conlra~tlo, с,яганн", скор6,ов, 
ИН. Н. 

Contractus, СТЯГJrСНlІіі, СНОРОЧ{'-
н,lЙ. Н. 

Contraetura, с.Jlе~.нWI. 
Contraextenslo, пpoтnтя:гвенВJi. 
Contradlcllo, суь..речніс .... 
Contraflss"ra, щШ(ша. но. про' 

тилежнііt стороні. 
Contralraclura, проТll8Л"М. 
Contrahere, СТ"'"'тн. 
ContralnclslO, ПPOТnр6ЗТИR. 
Contralndlcans, н<Єна.аннlІ. Н. 
Conlralndlcallo, пpomв"""bJи •. 
COnlralndlcalus, проТІІВ"8З8вDiI. 
Н. 

COnlrala!eralls, cynpoТIIBIIDi\, 
ІІроТІI:t.ЖНИIІ. 

COnlraperlura, протн6rвір. 
Conlr_puncllo, проmпр6rиR. 
Conlrarlum 5. contr8slus, про. 

'f'Щlсжиість, cynpoTJt!Jnicn. 

. 
:.1 

Conl,_rlu., оупроти.нніl, про
ТIfJJ6ЖНИЙ. Н. 

Conlr"stlmulus, ПРОТllподраж· 
ИИ\(. 

Contrecoup, проТІІудар. 
Contrectatlo, ДОТlшаНtIЯ, дoтop~ 

НIlURЯ. 

Сопl,IІ!о, роеТllраинл. Н. 
Conlrol, перевірка. 
Contunde, nо",в",,1 Н. 
Conlundere, ТО""'JI. 
Contusio, noroв'Юи:ня, ОГОЛо}(· 
шення, rюбпття:, н:о1tТУSЇл. 

Contusus, nOТOВЧCJІ11іі t Натопче· 
НИЙ, побвтnlt. 

Conus, l((}HYC) от1нюн, шЙnа . 
С. lubulos"s renio = pyrnmio 

renis~ . 
Co .. _allarla maJalls, ИОНl!а,.,іл, 
ваннпм, л()JDi:nr. 

Convalescet1S, видjЖН1lН. 
Соп_е'Іепо, .БIжRUЙ. 
Соп_иІепІlа, вб;r, .,.,61\"'.НН". 
Н. 

Con_enl"ns, ПРIІС"'IhIDiI. Н. 
Conversio, NОlIо6біr, нругообіг. 
Сопуех, ОПУНПIlЙ, пук.lIlСТIIЙ, ВП-

ПНУТllit, 8IIrн:YТ1I1i:. 
соп_ехсоп_ех, ІІ"ООПУRJIИJ!. 
Convexltas, пун.nА-ВПRIl, В:ИПllR, 

в1іпуклиJia, оnfиЩlва, вигну· 
тїсть. 

Convexll.lls т"пlПІltlі , •• n8JIen· 
ан: горішнЬОї Аto8ІЮвоі опони. 

COl1vexus = oonvex. 
Convolut, кмоООн. 
Convo]utlo" зсідання, ?бїгання. 
Соп_uI5IЬШlas, }І'ХИЛ 110 1Юр-

чів~ 
Соп_иI510, к6Р'lі, сиорчі, су· 

110""'. 
С. cer"alls = ergоtisшu •• 
Convulslvus, СНОРЧОDНЙ, HOP1JO

ВlІЙ~ 
Coordlnare, рШНОРЯJl.!ІПI, упо· 

РllДИОn:;~8аТП1 ПОl'О.цЖУВ-RТИ. 

Coor4108110, ріВНОРЯДRість, по· 
roджеВJШ. 

. Coordln8tus, погоджсний. 

СорЬо., глухий. 11.: ., .. , 
СОРЬОІlз, гnyх6та. . . 
Сорlорlа, зоров" КІІміоть, ов., .,. 

Mora. 
CoplOSUSt РНСНJlЙ, roйиШl; аа .. 

бсВri6'ЧСНИЙ. • 
Copra.mla, отру!пил "рови _В:· 
порожuеннями~ .; ,. • " 

Соргасоса, nPOH6cuIl"",< орок .. , 
ні зnооби. 

Copre~esjs, ~,'1ЮВота JiНПОrюж" 
Н6НRfIШf~ 

Coprolagnla, роапус .. , бе8сором
ніст.. (JЮ.1lOВQ збуджеиНl! ч.· 
ре. JДI8"""" ",.,.. .. ). 

Coprolal18, вenpистоllнn., соро'" 
lІа мова. 

Coprolllh, 1іIlIПRОDIIIІ: """,ЇВ". 
Coproph8gla, ПО'lІанНІІ "иооро.и

нонь. 

Copropraxla, О"'ІІЮ""КИЛ 1ІрІІ
роджеufШ божеаin:ьними. 

Copros, ВИlIорожневu. М4).Л. 
Copr.,I."I" т""рд ••• пертЯ, 6а· 

стій нала. 
Сориlаllо, 1. спо"У"а., 2. ."". 

гання, спо.л6ВIlI.ШJt. . 
Coque ad dlmldlum, ••• ри ДО 40-

ловиниl 
С. ІІІПlсlenl_ aqWle quanlltale, 

аварІl в ОДІІовідвш иШьно .. 
сті водиl 

Coqualur І. coq"e, "вариl Н. 
Cor, серце. 
Coracobrachlalls, дзюбо-ра.м.т

ни/!. 
Coracohyoldeu", I!І!ЮОО-МУЛЬХ()о 

"ІІІІ. 
Coracoldeus, IlзюбаТІІІІ. 
Corde collque, j{OJILюt • ""реві, 
Cor«I_lsI5, .'ТУ"'ОН"" "ін(ші. 
Cor"cl".I", роаПOlрев:вЯ 8ЇВИці: 
Corec.tenla, побіПLШ6П1:Ш зіниці,; 
Corectoml" = ігіdооtoшla. 
Coreclopl8, пер<юуиеи"" 8iJ1иці_ 
Coredlaly.ls, .i)lОКp<l"JI"1IRИ 111'-

селКJI. ' 
Core1yslst авjnьвенИJJ весеЛЮt ~ 

ороо."І0і зі ООVNою • 



C..u~IIIf'I.,norphOlb CorpulCulum lllpolJir:t' -- --' ----------,-----' -----

Coremetamorphosls, II~piBJlO!oIip
. Hit'Tb аjшl,ЦЬ. 

Соrещоrрhоsls, ollepanlBHe ви-
Т801Н'НШI зішщі. .. 

Corestenoma, ВВ.УіН(>ЮJR ВIJШЦІ. 
Coretomia = iriclotomia. 
Corium, В;Inстива Шlіjра. 
С. pleurltlcum = сrusш inflam-

matoria. 
Cornage, еВlІстпче дихаНIІЯ. 
Cornea, рогІвна, poroBarua. 
С. globosa = keratoglobu._ . 
Cornealls, роroватковий, роГІВ' 

КОВІІЙ. 

Corneblepharon, 8рощення по. 
він 3 рогівкою. 

Corneltls = keratiti •. 
Cornet acoustlque, слухаlfка, 

С.=1УХЩІка. 

Corneus, роговий. Н. 
Corniculum laryngls = carti-

lago Sal1torini. 
Corniculatus, ріжкуваn!fi:. 
CorniCulum, ріжок. 
Cornu, ріг. 
С., Ammonls, Амоніїв pir. 
С. campus, морський RiHb. 
Cornua IImacum, сльоаові ходи. 
Cornus sanguJnea, С81ІДlfиа (де-

рево). Н. 
Cornutus, рогатий. 
Cornzang, H.'IIlНцi, корнцаа!'. 
Corona, bjI-JОК, І(орова. 
С. clllarls, ряскове ті.."1ьце. 
С. mortis, Жlшьнш1 nінок (на 

ШIlНці ки,чи). 
С. Venerls, пранцеВlI,.і1 вінок 

(на чо.,і). 
Coronarius, вінцевиЙ. 
Coronarla sclerosls, ствердпення 

І вінцеВlІХ б'ючок. 
CoronoJdeus, Г.1чиуватий. 
Corpora amylacea, -НJЮХМQ.,"1ьні 

аернятка. 

С. arenacea, пісиові тільця. 
С. candlcanlla '. mammlllarla 8. 

alblcantla, (що'шув&ті тільця. 
Corpora oryzoldta, рижов і Tinь. 

ця. 

С. resilformla = i'roccs,u, ее;' .... 

rcb,·1Ji IId Dlcdullam oblonga
Шm. 

Corporalls І тіЛОВJlЙ, rj.100ІШЙ. Н. 
Corpulentfa, О~ИЛjСТЬ, черева

TjcTb. Н. 
Corpulentus, ті.ПИСТlIЙ, грубий. 
Н. 

Corpus, тіло, тулуб. 
С. adlposum bиcc~e, щочца тов
щева подушечна. 

С. аlы�апІs = рубець lІісля с. 
luteum. 

С. Arantll, Аранті"ві tудзки. 
С. callosum = eomiBsura cerebrj 
тахіша.. 

С. denlalum І. rhomboldeum, 
мjвковиft озубець. 

С. Forell = nuclen. hypothala-
шісш. 

С. hyaloldeum, с,,",оватиа. 
С. Higl1morl, ГаЙМОРОВ6 тільце. 
С. іппоmlпаlum = paradidymiв. 
С. Luysll = с. Foreli. 
С. mammlllare = ЬпlЬп. !orni

сів. 
С. рассы�пl� = granulationes 

arn-chnoidalea. 
С. pamplnllorme Wrlsbergl = 

= ероорЬоroп. 
С. рlпеаlе = eonarium. 
С. psalloldes = !ота. 
Corpuscula Golgf~ 8акінчення 

чутrЄВIfХ нервів у тужнях. 

С. Hassal-Vlrchow, кульки • 
!'лезі. 

С. lamellosa Velerl = с. Расіпі. 
С. :\Ielssnerl, ДОТІІкові тільця. 
С. Расlпl, ровширені кшці чут-

TCBJIX нервів. 
С. sangulnls, кровяні ШЬЦИ. 
С. Sanlorlnl =' cartilago соrnі

culat& нервів. 
Corpusculum, тільце. 
С. apolare, 6еаВIIРОСТКОВ8 кпі

"ltна. Н. 
С. blpo,lare, двовнросткова ці" 

'fИна. Н. 

".~_._---

~-

;. 

с.-anіор .... 

С. IInlpolare, Costatoml'a~,- . Bllnlll частини ре" ОДUОВИРОСТКОВR 

бра_' :.. , . lшітltна. Н. 
Corpuscularls, тin:ьцеВІI!і. 
Correctlo, направа, ВЛ1ПШЄIІВЯ. 
Corrector, направник. . 
Correlatlo, вваG~IШ\ залежНl~ТЬ. 
Corrlgens, засіб, що полі~~ує 

смак, барву або па.х лш~в. 

Corrlgentla, sа-соби на ,_ п~IП·. 
шеllНЯ. . 

Corrigo ,-ere, направ;JЯТИ, вппро' 
стовувати. 

Corrodens, Р08ідаЮ'ПіЙ. 
Corroslo, роЗіда'ПI, переlдаТIІ. 
Corroslvus, ідКIІЙ, ущfпливиit. 
Соrrugаtlо,8м6РПQ'ва.rШЯ. 
Corrugator, ЗJ.lОРЩНIІК. 
Corrugatus, зморщений. 
Corrugo, 8МОРЩУ8ати. 
Corset~ шнурівка, нореет. 
Cortex, кора, ШНОР!Іна, ауш· 

п!Іна. . 
С. сіппаmоml casslae, кора ХІІН" 
ського цинамону. Н. 

С. granatl. кора tpапаroвоro 
дерева. Н. 

С. mezerel, Dовч.е ЛИRО. Н. 

. costotiansversectomta, BїдmH го
.'ІІВКІІ . рсбра 1t поперсчного 
хрз60в'Оro паростку . . 

Cosloverlcbralls, реброво-хребо
вий. 

Cotvledo, 1. єім'ядо;а:я, 2. части· 
н"а ~'lожIf.сы( •• 

Cotyledones, частини ложИ-ська 
(поспіду), ложnськове кпоч:чя:. 

Colyloldeus, еУГJ1обс-ЯМI\ІUIllЙ. «~о 
Couperose = &сое roвa.cea. 
Couveuse; термостат Д.1J.Я ве

доносків. 
Cowperltls, запмення Куперо

Bof 8а.11080. 

Соха, кульша. 
Coxaeluvlum, купілЬ на кульшу. 
Coxagra, ул6ми (noAatpa) кyn--

ші. . 
СохаlІlа, біль в куn:ьщеВlr.[ су" 

глобі. 
Coxarlhrltls = coxagra. 
Coxarthrocace,' горбн.овичне ~a--. 
палеинп Н.УЛЬЦlевоro еугл.обу. 

Coxltls, ваIlалення Ryльшевого 
суглобу. 

Coxo-Iemoralls, кульщо.сте~о
вий. 

archi- Coxotomla, куm..шороз~ив. 
Crampus, БОЛЮЧІ КОрЧІ поо;ци-

С. qulllaJae, .ШJlьна KO~'" Н. 
Cortlcalls, КОРОВ:ЙЙ, шкорииний. 
Cortlco-, л;уmпино-. 
Cortlcosplnalls neuron 

neuron. 
Corymbosus, tpончапl1t, скуп· 

чеНІІЙ. 
Coryza, смердюч:nй неЖlfТ(Ь). 
С. contaglosa, lIПtТ, ВaJlОВИЦЯ. 

Cosmetlca, l\оемеТlІчні васоби. 
Cosla, ребро. 
С. supernumerarla, додаткове ре. 

бро. б' 
Coslalgla, "і,креБРОВИ/l ІЛЬ. 
Coslalls, peOPOBI1ft, реберншl. 
Coslarlus (processus), частпнапо-

оерс'ПІОro ВИрОС1КУ nшitних' 
хребів. 

~{ОКI{Х м'явіD~ 
Cranlalls, череповий, че~пllИЙ. 
Cranleclomla = trepanat.o. 
Cranlo-, ч~репо-. . 
Cranlocephalometer, ВИМІрНИК 

го.ЧОВIІ Й черепу. . 
Cranloclast ,черспороакришувач, 
Cranlologla, в.енuя про .ерепи. 
Cranlomalacla І. cranlotabes, 
ровмякwеннл черс~а. 

Cranlometer, чВреПОllllр. 
Cranlometrla, BOM~P черс~у.- ~ 
Cranloneuralgla, БІЛЬ шюрн 11. 

голові. И. - . , Coslo-, ребро·_, 
Cosloartlcularls, 

вий. 

бо Cranlopagus, потвори, що ароо· ребро-сyrло • 
ЛІIС,Ь головами. 

• 
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Cranlolha<:h!schfs'., .раД","I!иlІ стетnорьоы�,' CТj»'x перед 61', 
1,бзщсn 'Ч(·рt'на іІ хребта. еоднею. ", 

CranioscllJsls, UJЮдлісна щіm'шн. t'iena апІ, н!тііІl IЦі.1JНИ8..';;::< 
Crenalu" вИщсрб.1"НJIIІ. Н, "('репа . 

C,anlo,cleros's, lІа;:(>1іРИllі! {ІО.' СІерllаПІ, ."РІІПУЧИЙ, ритиj.: 
ріст об:ш'l'lЯ. ЧИЙ.., . 

Cranloscopia, ог.1"Д чсрепа. Стер'іаllо, ""~II'. хрУсют. 
- __ о -~-,- ,,-,--,Сrаnіоstе110Sls·~~-с,rапJоstОSіSгп(>~,--C;-:Jnrих~по1fiiТf{()В:НЙ тріЄКj'чн:іі 

рсдчftСН? СJi1СnlСlШЯ черепо~ оиpenіт (при 8О.ла;rЄнню .11е-' 
ВlIК ШВІВ. .. :генів);. 

Cranlotabes, РОЗ~Ulнщеннл ПО-- С redux кіJЩБВJfЙ 'lріСНj'ЧИЙ і. 
Пf,)шці (ПР1! ы'вуеі).. * снрспі; (пр!! заnn..'):енню з{е-

СІапlоІотlа, від"pnrrя чероПО· ""нів). 
..,1 ПО{ІОЖІ'!ИПИ.. Стер'lиІ crepitans. 

Crвnlotonoscopia, дос"'джуваи·· Cтescens, ЗростаючиЙ. 
ня череп}' К8ЬіСproНОМ. Crescere, р<ЮТИ. Н. 

Craniotr!!"Olom, чере~lО'h"("'О' Cтeta, RpeЙД" 
КРУТ,!шстр;у",свт, ПЩlбнПIl ДО CTel.C~nI, "роЙДЯИиl!. 
"Р;'Иlо."'аст&). . СІеШlсаllо, перстиорення в І<ре 

Cranlum, ~ереп., йду, ЗflреЙднєннн. 
Стариlа, і11ДШIТОК, Х"Н:lI.. Сте:Нп S cretlnu$ :Нр&тиu неда. 
Стариlаlно, n'mmЙ. ук' ... Y"O~ , 
Crassam~n.tum sangulnis = cruor Cre::~'$m~s, Онедоімство, бе»-

~angU1D18. .~ '.rлугдл', 
Classftudo, "!,Jo!lIb, rрубииа. Н. СтlЬІ.tlо иросіЮВВИПR. Н. 
Crassus, ГРУОllіі, товст~1Й. Н. , 
Crassum JntestJnum, груба. ЩІШ- CrRlbra.tus, Сllтовиit. СПТЧllСТІ!Й. 
ка . 

Cral~rJformis, . Бйmо;;обдсиn:il, Crfbrl!ormfs, Сllтчі>.сТIІJI, реше. 
nШкуватиJl. ТУВ~"'rIi • .н. 

Craurosfs уп]уае, запинання Crlbrosus, д~рча<m!Й, сиnастиЙ. 
жін"~оro пр"родженНJi. Н. Cribrum, решето. Н. . . 

Crвw·Craw, тропічна >:О{ІОба С. benedletum = .rea .пЬю ••. 
nmіРll.· Стlсо"туlаепоlа.и" обрj'ЧКО'''''' 

Creatln, Нре8тін. ВnН.ков:ий. 
СІеаІlп/п, ире_тіиіи. CrlCOldeus, оБРj"lковаrnі!. . 
СІеаІиІ. в. иеаІ!о, творення, СrlсорЬаrупgеus,Обручко-пр6"". 
створення. Н. KOBUfi. 

СІеЬеІ, ,>""nJI. Н. СrIСОIЬyrеоldеus,обручка.берл& .. 
Credulls, .'1е1'){QнірнпЙ. Н. ковиЙ. 
Creтasler = еІсу.!", t",ticuH, Сrlеоthyrеоlошl", ОбруqRо.бор-

лйц~підjЙ)J3Ч~ :tQJ\ОВltй р6зrnН. . 
Cremat[o, cnаЛЮВ,fШН1:І трупів І Crlcotomla, роаТlnt оБР)"ЧJювоl 

Трj~посna.'lСНI1Л. Н. хрястки, . 
Clematorlum, трynопа..1ЇЛЬИЯ. СrlеоlrасЬеоtоm'а,обручКо.диш, 
Crf:me;. ирсм. H1JRo»nii розrnн:. 
Cremometer, c"r~TnHROMip. Crlmen, м61:J1Ш •. 
Cremor, СМСТ"Ш~it, nсрщнл. Н. С. lаеаl pudorJs, вtваnтув6.ння.і 
С. tartarl, 81ШШlit }щ·мінь. CrimJnalis, 8J10ЧJШНJtЛ:. 

Стlnеі, пол6ссн. Н. 
Crlses, рrштові, JI,аглі 1<О.'IЬ1\И. 

Crlsls, РSl1т6uиit ОШlД Г.} РllЧІШ І 
Мрllва. . 

Crlspalura tendJnum = DupUl' 
исnі contracturu" СНРЮЧОНИlІ 
пальців. 

СІ!'РІІ5, "УЧСрЛВІ.IІ. Н. 
Crlsta, ГlюбіНL, вал. 
Crlsl"lormls, тробінло,иЙ. 
Cr!st •• т_IІісl. u.nguls, ",OnIlНП 

,lIiI'ТcnoI Mn~pIfHKO. 

Crlst_lIIna (1"18), об"", ... 
Crislll 1I01d, "Рllurr'ШQjд. 
Crlsl_Iu5, троБJllча.Ilі!. 
Criticus, СНРУТІІІШ, :НРІIТJlчнш1. 
Н. 

Crocenm (врutuш), шафранове 
ха рtШТЙJШЯ. 

Croctdismus, H6p-qj) .ttЄКООРД1tl1О
пані РУХ!І нонаючого. 

СІоси! ,аllуиІ, шафран, К{ІО' 
ніс. Н. 

Croeydlsmus k_rpholog;&, B~' 
lЦ)'ВI1НШІ підчас маячення ... 

Crotonls oleum, нротонова. ОЛІЯ' 
Н. 

Crotonisnlus, отруJНИR "{ІО' 
'1()НОВОЮ оліtiю. 

Стопр, :круп, бяб;ниця, еnлно~ 
. r6p. . 

Croupos'JIS, В0J10ИНИ1tНи1t. КРУФ 
ПОВНИЙ. 

Crowtlglas. вінцєве шиn.а. 

Cruclalus, схрещениll, перехре
щениЙ. 

Сruсіfоrшls, хрещаТІ!!!, н.вхрест
Ш1Й. 

Crudns, 1. "{ІОЗ.Вn:iI. 2. сироВn:iI, 
3. та.,рдn:il. 

Сruшепtnllо, вак{ІОВ"'''''Н"Я' 
Cruentus l Hpon&BJt11 t l'рівавИn. 
Cruor, есі,nина., «ровяниtl зг;-
СТОН.... • 

Crura, ніжии, ronшки, ев6ріНЦ1. 
С, ~.eIebelll аа COlpOI •. quadrl. 

gemlna bracbia COnlunctlv&, 

ніШКJt .МЇЗ0ЧКУ ДО, чornрьох 
горбкі"'8~ 

С. ееІеЬеlll аа ponlem. ніжки 
мізочиу ДО мосту. 

Cruralls, 1lїдстегновиtt. 
Crus, підстегня, ron:іllна. 
СІП51а, струп. . 
с.lпllаmmаlоrlа,заll"'ыlпJda·· 

ка. . 
С. lactea, М0J10ШНа. ШІ1вка. 
С. osloldes r"dltl. denlls, ІІ"'''УР. 
ч""ур. Н. 

. CrustosuS, струпова.1'ПЙ. , 
Crystoscopla, гаSIlа.~УВaJUIЛ по-

ріі замерзання Р1Д1~lпt. Н • 
. Crypta, ямка. CJlИВннщ. 
Стуріае, с:шеівки. H~ 
СІурlососсоз, дрія<,ЦЖ<>Ва І<У"Ь' 

ка. 

сІурlоры�"lтно,' еКрl!ТООКИЙ, 
ВIJРОДОКt у KOTP~ro оч.ня 8"" 
тягпскs, шкірою .. Н. 

Cryplorchlsmus 8.· сІурlоІеы�,, 
віДСУТJlЮ1Ь ОДНОГО або обох 
яєць в кмитці, яЙ1.\еспин:. 

Cryplor~blsl, нутряк .. 
Cryplos, пот,Йниll. Н.· . 
Cryslaflinus, "риw.а..'!СБ"!!:. 
CryslaIJis_llo, нриш.аlIіаувакWt. 

ВJіграН0ННЯ. Н. 
Crysta Ills"I ... , ИРIflllТ""","IІ. 
сІуоlаllорьоы�,страх перед кри' 
шталями. 

Cryslallus; ИР"!If1'Мь. И. 
Cubage, вимірюваШJЛ обспгу 'ч&--
реп ... 

Cubieulum, кімн .. ",. Н. 
сиы�пз,' гpenчі>.стиtl. Н. 
СuЬіt.lIЗ, лі_вий. 

спы�Іо,' """"'ИІІ.ІІ. 
Cubltu$, Jtlиоть. 
CuboldeOMvlcularls, "Р'''''''''ro· 
ЧОВlщкуватиВ. ' .. 

СиЬоlаеП5. грапчli.oтn:iI. 
СиЬотапlа, пристрасть до rри. 
СпЬиз, "емби", куб.. .. . 
Сисиl1.Іlз = trapeziu8. 8Ову-

JlЯСТИЙ, кобкевQЙ. 
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Cueurbfta, ~lЮВОООСlfі б!UiЬЮJ. 
Cucurblta реро, ""рБУ8, каБАІ<. 
Н. 

Cucurbllula, 1. ба",,,,,, 2. ка. 
бnчо ... Н. 

Сиl de 5ас, ДИО. 
Си!ЬиІе, зворот ПJ!ОДУ. 
СиlсНа, сіпнпи, ма.трац. Н. 
С"lех, "о"ар. 
C"Hnarls, НУ"ошШІІ. Н. 
СиІтеп, і. СТС"бл6} J'Іічна, 2. 

о*:,трішо:к! rpcбjпь nаху, &1&
ЮDl{8, ВСРШО}(, ЩПНJlЬ. 

Спlра, Вп"а. 
Cnllєr, ніж. 
С. JonsorlnS в. r'50rlus, бр',",.а. 

Culll.,re, тІ;! ... ,.... 
Cuftura t roдівnя) РОВПЛЩ7 П:ІС
НАННЛ, Hy."ll.r .... pa. 

Сит elcatr!tulis v_riolarum р". 
бий, Н. ' 

С. еепів rubrts,. чеРВОНОJIИЦІІU. 
С. oss1Ь"5 'УіоmаІlсlо promlnen. 

tlbus, C"j·"~c,,l!t. Н. 
Cumol,tlo, С"~'пчув,пн~, н,. 

ГІюмаДЖСННR. 

. Cnmufalus, ". с"т"I_Ііуп! 
СІ,УПЧ~НИЙ, 8г)'рr61ЧНШЙ. ' 

С"т"'", oopllorus в. prollgerus. 
вершон, вср:хів:иа ЛG1ШnJ::Н8. 

Cuneatus, r<mtнув&.тnЙ, н.nпнча.. 
01'1111. 

Cunelform!s, W!"!Ij'BamJt. 
Cuneus, ИJIIfП. 
СuппШпgus, nJІ8lUiНЯ жіночого 
пр" роджснпл. 

Сппп"! = v.1V». 
Cupedla, ?",чпі .. іни (ЦУНСрк!' 

дІ)оже 1 Т. П.). ' 
C"pldftas, прі!страоть жад6ба 
С. tussendJ, п6рпв H~ каШС:ІЬ: 
CupJdus, ЖRГУЧltй, )І\sд.ібниn. 
Cuplre, BlfI!JJBfinl, відривати. 
Cuprum, .ЮДЬ І ЖОDТ& "- Мосяж 
червона - 'ЮlIIб!к. ' 

С. al"mlnal"m, спвiJ! Шn'фт. Н. 
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еу._. 

С. 5и!IиTic:ит~, синій Ю1Мї]IЬ: 
Cиp~la, ВИlJун,іJШ&t б41lR'j СКдс. 
шинн, 

C"pullformls, СЩІеnис".IІ. 
Cura, ;l,ОГПЯД, опіка. Н. 
Curabl!ls, пнгі!lннІІ, ro!1ю'lІ. Н. 
Curans, l\}'ратор, лі:кар. 
Сит.ате, 1. стрlЛЬJШОТРУТа., 2. ;rti. 
хувати. 

С"гаІ,'а, дог.члдачна. 
Сига tlo, ,j{J:КУВJШНЛ, nї]{,,';YBfiHHR. 
Curator, ДОГЛlІдач, опіRУП. 
С. aegrotorum, шlшталыflі1 до-

ГЛНі\l1\f~ 

Сигаітlх, д,огJUtДRЧКа.. 
Curcuma, };ЮDТ1fti нмбfр. 
C-u:rctte. J(Юрета) lUнрнба-чка. 
C"rettage 5. c"r.tlem.nl, НІ!' 
llшрлБУВRUШl. 

- Сиггїсиlит УНас) НШ:ттєnи:с. 
Cursus, ne~iг. reчїл, н оо 
Curvatio, Ішнрllвлєнпл. W 
Curva tura, h-p.tІВUIl&t ВJпtРJIВЛЄif-

uл. 

CUТ'~I"' s. c.rvallv"s, аіrпуl'll(!, 
СХJI:JОІшіt, ВИНРІIВ,'1ЄІШЙ. 

Curvus:: JіРПВJr1t, ВJlИРИВЛОНJfіі. 
Cuspis, }І,зло, DіотрЯ:, QnIlO. 
Cuspldal"s, ШШIЧI!cТJIЙ. 
Cnstodla, стор6жа. Н. 
С"lапе"., ШJ<ірлн!llt. 
Cutleula, и4ШКірень, ШКОРШП\8,,, 
С. membranae Іутрапl = .tr.-

tum. cutaneum шеmЬrи.naе tym
р"ПІ. . 

С. ріl', шн:орнниз," HaBROJlO во
лосу. 

Cutfs = oorїum, 1Шtіра t шнура. 
С. pCnd"'a moHu.eum ііьro. 

.mm cutaneum. 
С. І.елs. chronlca '= •• leroder. 
Шln. 

С"ЩI., •• пnленм шкіри 
DН<.ІринЦfI. ' 

Cyanelfa, СJJНПН, СlrttЕЩJ.. Н. 
Cyaneus, СІІНi:n, СJlнRвиn. Н. 
CY'nhldrosls, .lІніll ПЇт. 
Cyano~erma а •. cyanodermla, по. 
СШIlUНR шшри .. 

Cyanopalhla = тогЬ". COOrU, Cynanthropla, бежеаЬшя, при 
lсиз, (шu.Rвість НJЮВlt. иотрїм: ~ОРI1Й J,I1ІСJIИТЬ ооб& 

СуаПОРіlа, синс ІШДже-ння. ПСОМ. 
Суапо.lі, сНкл"а. Супlс". ора.т"б = cyno.p""mWl. 
Cyanospermla, СН"С •• барвл.н- СупоЬех ЬеЬеІlса, г""ханн" (при 
ня насіння. иаnmі). 

Cynolls~a, CltaiJ~euima., 01(8.8.' 
Cyanos"s о. суапоllс"о, еIIНJ\внЙ. Cynorexla = bulimia.. 
Cyanum, синець, ціnн. Супоsраsmus, корчі м'ИЗШ.У }(у" 
СусНеи$, псріОДIlчниіt, цюrnіч.. тинах 8YC"~ '. . '. 

инЙ. . CypJlOlordosls, .""РI""'С!ШIt :КР"', 
Сусlltlо, .,IІ"",е!!Иl1· рясновсro бта "п.р"Д. . 

Ti;;rbЦfl. . Cyphosco!iosls, ПН"Р1lМ.И"" 
СусІосерЬаJlа і. сусІепсерЬаllа, "рсбта ДО •• ДУ J! ",. біи. 

ІІсроздїл:сuпість міЗ.tЮI:Ш:Х nїil:- Cyphosls = КУРЬ08ів, Ішнрнв.nев" 
хуль. ня хребm IfЩЩ,д, roрб. 

Cyclodlalysis, "іДОl{реШ!ення ри· Cyphotfcus, ВIШР!U!"Cl!IІI1, roP'" 
~l,OВ-Oro тiJrьця:. ба.ТИЙ. . 

Сусlоllа = .ynоМ... Cyprldoiogla, на)",,, nре х<>роби 
Сус.10ріа, ОД11001,ість ) одн:ооччя. прпродженвя. " 
Cycloplegra, паранІва очних ",'н. Cyrtomeler, " .. "іl'!l1І" огр,дд .... 

вІ.. Су"lа, міхуР, міхур';ць, IiИСТ&. 
Сус!ор., ОДИООЮlЙ. Н. Cystadenoma, міхурц_знА 3""'0' 

Cyc!otllerapla, лІку""""" '.ДОЮ .J!:к. 
на "олі ("епооноеді). Cys~a!gla ". systodynla, біль в 

СусІОІЬутlа, легке бежевінл. "''''урці. .' 
в пере"іною настроІ •. Н. СуоlесІавlа, IJОlJшреИИR міхура . 

Cyclus, ><000. ,Суоіесlотlа, "!\-nlн міхура. 
Cydonla v"'prl., айва. Н. Cystencephalla, BOД1!RКa roлови. 
Cyesls, "ВI';ТІі;СТЬ. . Cysilcercold ~ flnn., р_шетИв". 
Cylinder, 'Ва.п:,~·ва.лець, валок. Cysticercosls. хоруванпл на мі-
Cyl!ndrarthrosl~, в8m>цюв"'тий течкову """ету. .'. 

""гл б Н ' Cystieercus, -шетJ!:к'', міш_._ _, О. • с-

Cyllndrlcus, Вальцю •• mй. в" r .. иоТі>. 
С. eellulosae, сІ"'!!" .... р_шетЙИа. 

Cyllndrocarclnoma, аальцюва. ..... й С. lюvls, •• I_enla. .аІlnаІае; 
П;ОТР"J<· Р"ШОnl"" неоаброsпо! бии-

Cy!lndrald, мочовий в"",ець. досто; ГНJlС1'll (у хупООи) •. 
Cyl!ndrom., В8m>Ц.-КJIітющиЙ Cysllcoectomla, внnш ""'''ово-

nістр"", 1'0 ПрО.Одj' (duot •• yst.). 
Cy!lndr"m, пмець, .м6к, ЦІ!' Cystltoenlerostomla,B;.ycТu~нim 

n.індр. жовчового проводу 8 нишкою. 
Cyllndrurla, BlIJIЬцi в мочі. Cystlcoeitheclomla, "ипe.n';ИВJI 
Cymba t човен. 'жовчовпх :камінЦів 8 жовчо-
СуmЬосерЬаllа. "о.вувата ronо· ,"ооо рРОводу. 
м. Cystlto!ftholrJpsla, J<рите""" 

Cynanche - Міina, dyphteria "",в.ових nаміиці. у .жов"",,· 
е "1. 



CysOcotomla., р6а:nш ЖОВЧ:щrКR. 
CystICU$,_ Mh:j'p6Bll1i, іНОВ'If1Ш. 

hОВІ'Й. 

Cystlnurla, iJ,lfстlи в. мочі. 
Cysfirrhagla, "рово,,",n 3 >!іху. 

ра. 

Cystls, ~IiXYP1 мішок. 
С.. 'еtlеа). і1~68ЧНjJl\ І itroB'IOBllit 

Mix>"p~ 
Cystltis-, зtша.1СННв МОЧОВОГ() Mi~ 

>:ура. 

Cystltom, ніж ДО роЗ'fИНУ СОЧl\'О~ 
вого капшука. 

СуsШоmіа, po.TJ!JI Мі>:ура. 
Cysloadenoma = су't.adепоша. 
СУІіосеІе, міХ)'рова HJJ.1a, В1J~ 

• ПІІН МіХурА. . 

С. inguinali. в. cysl"bubon"cele, 
naхвшша lш:rа M()\fOBOгo мі
хура. 

CystOCOJJitis, запа:JЄННЯ шultJШ 
міхура. 

Суsf"dупlа, бі"ь в міхурі. 
CystocJfsis~ розТШf і 3ш"вапнл 

ЖОВ\{ОІ~оro міхура. 

Cyst"hydr"ma, міхурчате роаuш. 
решт п400lЮВПХ жил, 

Cyst"ent.r" .. le, мІхурово,киш, 
нова КІ!Лn. 

Суоl"ерlрlосеlе, мiXYPOВO'OТ<lKO' 
ва Нпла. 

СуоtoіІ, міхурч..,n.й утвір. 
Cystold.us, "iX)'P''''rnl!, 
Cystolithlasfs, н:3.::.rілці иачовоro 

міхура. 

Cystolltbon, МОЧОВНЙ камінець. 
СуоІота, міхурй". 
Cystomyxoma, міхурчаеТJIЙ с.'1И. 

8ИЯк. 

Суоlоп.рМооЬ, міхурч..,те перо
род»юння: нирок. 

Cysl_pexJa, ПрШWIВ&1!8Я міхур. 
ДО псреДНьоі черевноl СТШи. 

Cyslopl •• tlca, mryкYВOН$ мі. 
хура. ' ' 

Cystoplegla, паР"'",а міхура. 

---------------~----~----~----~--~~,' "n' , "','''''''''".. t • . •• '. • 

'. ',' о"'" " -

. - . " ~, 

C;totroptsmUl 

'Cysto,tosls, ооунсіIШ!, опущеи_ 
нп 'Міхура. 

, Cyst"pyel"nephrIIIS, ' •• JUI.'.':'ня ' 
НllрІЩ ti JШРltOlшJ МИСОЧки. 

Cysl"rrll8gla = cy.tirrbagia. 
CystorrhaphJa, ЗШJl8.ШНП міху .. 
ра. 

Cystorrhexfs, 1'081'''. "іхура. Н. 
Cystosarcoma, сарно~ш міхура. 
Cystoscopla, ОМJlД &Ііхура. 
Cy&l"sp.smus, "орчі міхур ... 
су.lOSі"тl., УТВОРОНШl MUryp6. 

воі норЙцї. . 
Cystotom. піт до розтину мі
хура. 

Cystolomla, роаТJlІІ міхура. 
Cytasa, РО3ЧllННlЩ к.n:ітин, u.n~ 

'1'-431\. 

(уIоы�,.,' цптоб"."". 
суІоы�&І.rnа,' .аРОДIЮ •• ріднна. 
CytOthor'smus t розділ и:rітии. 
СуІ"ІійgПООlІса, діnrностико 
розглядом н.піТНfJ. 

Cytog.ne&ls 5, .уІ'І.о •• lа, по. 
ходit(Cнн.fI. ровміц :nліТАИ иро.... 

Cylogl"bln, ЦlІтоrлобін. 
Cyl"ha.momeler, прш.ад до ра-
хування TЇJJeць крови. 

Cytologla. нау"'" про ""ітини. 
СуlоIУ51., роапусканІІЯ ЮУ;тиа. 
СуlоIУ$lо, роапуск"ч Mi'JLl{. 
Cyloptasma, wrі'l'ПН.... ПЛЯзма. 
CyI~IYcI.. Іцl., поб~'ДНf!К прав. 

ЦІВ, 

Cylol".lnum з. cylolyslnum, ви. 
КJl)fRj"Вач розпаду клітин. 

Cyl"loxJcum serum, с"ро_а.""" 
що НIІЩ!l,-ь хороботворчі 
ЮІіnШIf. 

Cytotrochl1l. I\Иroтpoхїл. 
Cyl"lrop. s.ra, ОИРО""'''И, що 

роб.1SlТЬ иnіnnm більш npll~ 
ДflnШМl1 ПО S8:ХОfi.ЧСННSl фаtо .. 
ЦIIТз.мн. 

Cylofroplsmus, амижепвв "",і. 
тик. 

І'-

f 
t: 
! 

і 
! .. 

В. 

D. = dioptria'; = da, detttr t 

даіі; = divide, подfди; = de .. 
6tiJla.tU8, ·деоТJ-шьованИЙ. 

D. І. І. = dопtur tal .. do_, ДОЙ 
таних дозІ 

Dacryadeoalgl., бшь • с"""зніll 
зL"'Іозі. 

Dacryoadenltl., З"ВП8JIЄНИЯ с.n:ьо .. 
8110і за....!!о~ш. 

Dacryocyslectasla, роаширення 
С.'1ьозноro мішечна. . 

" Dacryocystis, (ЩЬО31ШЙ Мlшеч.он. 
Dacryocysfltls, 8Ш1ааеннn CJlьоа· 
НОГО мішC'tка.. 

Daиyocy.t"blennorrho~a. ,'НОЄ' 
. теч-а ві С~'lЬОЗНОГО МlІuечка. 

Dacryocyst"bleflno.ta.ls •. ску'!. 
чення гною В е.n:ьозНJМ МІ· 
шсчкові. 

'Datryocystocele, ВІ'шин с.n:ьоз
НОГО мішечка.. 

Dacryocystostenosls, 8ВУЖ.ННЯ 
нзнад& c.-хьа8НОГО міШе11ка .. 

Dacryohaem"rrhysls, "ров""і 
с."'1ЬО311. • 

DаtrУGпth, с,лЬОЗШіЙ иа.м:шєць. 
Dacryomma, сльоаllвість, с.n:ьо~ 
80ТОЧ&. 

Dacryon, 1, С4'1ЬОЗ&, 2. пе~еДН.6 
горішнє вістря са:ЬО3НОl ю-
сточБ'И. • 

DatfYOps, ЛJхір ПРИ hИХОДІ npo~ 
волу с,;з;ЬОЗНОl з;'що:ш. 

Оасгуор tosls, зсунення t опущен ~ 
ІШ с."1ьо.зиоl заЛОЗ0. 

Dacryopyorrhoea, O:Iьo~oгtlOЄTe~ 

ча. І 
Dacry"rrho.a 5. daиyorrhys s ". 

dacryoslagrna ,. epiphora, 
с.льозотечв.. 

Dacryosyrlnx, С.1ЬО8НА· ИОРl;ЦЯ. 
DattyJltls = pnlla.ritium, 8nпп~ 

.11СІШI1 паn:ьцл. . 
Daclyllus. "ру'лий "роба!! (в ,,,. 
хурі). ' 

Dacty Jogramma, в.fДТJtСИ паnьцл. 

Oactylogryposls, 
пальця. 

Dactyl"Jogla, роам."" "" .. 1It"" ' 
(глухонімі). 

Dactyl"'ysls, самові"ьпе Blдna. 
дання пa.nьців •• 

Dactyloschlsls, вроджене ро8ще
плення паnьців. 

Dactylo .. opla, дос..іджеви .. 8&, 

ДОllOмоroю відтисиів пa.nьц!в. 
Daclylospasmus, норчі падьЩВ .. 
Dactylus s. dactylon, І. пa.n.ЦЬ,~' 

2. фіН"". 
Dаеrnоп"mапl. в. da.mono-

rnеlапсЬоllа і. daernonopalhl., 
біснуватієть, шздЄнетво. . 

Dаltоnlsmш, c-"1jпОТ& на ИOJlЬО" 

ри. , . 
ОапІу lеУи = doogu., 'tpOПlчяа 
"ороб.. ' 

РарЬпе Mezereum, вовчий пе~ 
рець, 

Daphnlsmus, отруіипя во ........ 
перцем. 

Dare, да.в.а.ти. 
Dartos (Іипlса) "· ... 0 •• обо"ОН"" 

яl1ця. 

Dasym. = tracboma. ' 
I>atur., оlсаrnопlит, дyJ'M3н, бо· 

IIQв· ' 
Daturlsmus, отруїння бодяв:ом. 
Daucus, моркве.. 
Dcl. = decoctum. 
Deblll., C1tаБШl, "иесип",,,,n. В. 
Deb!litantla, .""оби н .... еон· 
ления. Н .. 

Debllitas, KBO:Jicть, ЗJ:IОО1fJlСННЯ. 
Debrldemeol, роар"в8НJfЯ, "ад' 

ріЗVВ8tu1л тканиМ. 
De ... iclnatlo, обes.апиеJl1Ul. 
Deealvans, ВI1ТВОРЮЧlfП .лllсиН1 ..... ; 
Detantare, сці;КУВАТ1(. В. 
Decantatlo, сціжув.иlUl. В;, . 
ОесапlМ, сці""",ио. Н. , 
Decanulement, В1LОМПННR каИ~і' 

ді з гортані. '.,. 
Decapltatlo-, од.ТИШlIIНIl roл.ов •• 
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Decapsulallo, ""':fщ)"ВНJlR1І, де_ 
Ш~ПСJ·:rЯ1{ія. . 

Decarbonlsallo, .iдlгнаш .. , . .,у_ 
Г:lt'цЯ. 

Dethloru~a:i&1 oбeacшreнпя. 
QUeзх.l0ре:mur. 

Dee:edere, 1Юмірз:тn. 
:Oecєsolo, .i;J.вOPOT, підуп!!,ц. Н. 
Q. febrfs, ПРІПnJllСh1Jл rаря'Ши~ 
Dec::essus, смерть. Н. 
D«ld"a (lI1ombrana), дочасаа, 

відпltДJU1 оболона, обрудои. 
О,. basaJls. спідня оболонка. 
D. enpsularls '. re!lex., звеРХНЯ 

обo.n.ОIIН.-1... 
Р. lI1enstrualls = dyвm_norrhooa 

membranaooa. 
D. placenlarls, "рума .iдnaдн. 
оБОЛОllКft. 

D. se:rоtlпа, пізня відпад.на оБQ
лонка.. 

De.ldualls, .ідnад6впй. 
Detld"oma = chorionepithelio. 

ща,) Обр~'д}{.l'iН, новотвір BЇд~ 
П8дноі обо.."lО:ВИ. 

Detlduus, .іДП8дицfi. Н. 
Decllnatlo, .lдхцл, ві.цХІІllенRЯ, 
збочения. 

Рееllпаl". s. detllvus, похплпй, 
ВЩХJм:ениn. 

Оесllуе топlісиll сеrеЬеШ, .ад_ 
пій схип МізОnОВQГО хро_ 
бано.. 

DetoctJo, Вllварюваннн, :Вцпа:
РJOВW1і{П~ 

Decoelo.lnlusum, вц."р-насю. 
яина.. Н. 

Decottum, lН'lвар, 'Відвар, ;цє.
Ж>Х'r. 

DесоПеmеПI, від.і""е""". 
Decoloratlo, Об",мр"""""", "". 
нання. Н. . 

DetOloratus, Обс,баР"-'re!'Иfi. В. 
Decompensatlo, І1Є."ріввЯншt, 
рОз".". 

D«ompositlo, РОЗ"",,,. Н. 
Decom,resslo, е~rellLЦепня ТИс
невна. 

DecorllcatlO, )leМОj'ТJI""ція, усу. 
НСЮJЛ нори. 

Deerementum, :сщеншеншr, зма .. 
Jlt<lШ1l t спад. 

Dtcrepfdus, вйснаженlt:ft, 811001\. 
nен"й. 

D«repld'fas, вйснаженність, 
8нucпленвість. 

Detrepltatlo = erepitatio rodwr. 
DecrepJtudo, ХJlрцість, старість. 
Н; 

Dec:rescentla, 8МtlНшенJUI, зве~ 
СUJIОНнЛ .. 

Decuыalls,' від..ТJежинн"й. 
Decubltus, вїдлежина, вf:цле. 
жеш~~ 

Оес:итЬеm, -лежачий. 
Decurrens, що }їд.е додолу, ДO~ 
діпьпиЙ. 

Decursus, перебіг. 
Decussatio, перехрсст, схрещев. 
НЯ. 

Dedoublement, подвоєнНя:. 
О. de lа personnallt~, подво.аа 

СВі.;10мість. 

Deductlo, роаЧJшеIJНЯ, роuведеи .. 
ИН. Н. 

Defaetat'o, вЙПоро"",еиня. 
Def8tJgatlo, ВТОма. 
Delatlgatus, ВТОМ.1:еИlt:ft. 
Defectlo = deHquium аnіші, 

B'rOM&. -

Defectlvus, исдостаroчниА, И6-
доетаm.ій:. 

Defettu8" неДостАча, вада, хиба, 
tанч. . 

D.lmpulallonls, невсудніеть, ае. 
ООудимість~ Н. 

D. Infanlum, безді'ІНість. Н. 
Defeminatfo, втрата жіННОl() ПО~ 

n:OBO.ro ПОЧУ"М'Н~ 
Defenslo, "ахнот. Н. 
De'erenltfs~ вапалЄШJн насінно
го ВlfВОДНИка. 

Deferens, Виводwitt, виносвий. 
Deferentlalls, 1. аасінпвви_ 
JШЙ} 2. РОЗДіn:ьВИй. 

Defervescentia, епадання гарач. ..... 

Р. trltlca, раптов"й спад га· 
l'"ЧКIІ. Н. 

О. Іуll •• , по,і",,!!,,!! опзл r.p ...... · 
N!!. Н. ." . 

Delibrlnatlo, •• !ДалЮ.'НIШ 80-
:lОЮНUl)l. 

Dеliпltlо, юіЗllзчеЮIJ!. Н. . 
Deflagrallo, roріннn, nA.,еIllШ. 

Dеflеtш, ПР1lГИУ'!'ІІЙ. Н. . 
Dellorallo, позб •• леиия ДІми-
ТЩl неВl'IННООТl1. 

DelJuvium сарШоrum s. сарНІ!
ІІІ втрата золосся. 

Defo;mans, що нівечJlты � .цофор· 
і\1УС ;J.С'фор~tУlOЧIl1t. 

reiorinare s. delormitare, .. ізо· 
ЧI1ТII. Н. . 

Deformatio, Ilівечення) I3HLВe~ 
чеиня деформація. 

Deforml~, поuівсчеНИЙ j зяіве
чеВJltt. 

Delormitas, п! .... нвл. . 
Deformltatus, ввївечений! І'НПСО~ 

ва}lПЙ~ 
Dеfuпсtus, ПОllIЄРUnlіі:, lІєб1жчин. 
Defundallo uterl, ВllвсргаuИJ" .... • 
."ці. t' и 

Defurlurallo = d."quзmа '0, •. 
сівч8.1'6 В.ilущува.икя. 

Degenerare, переводитися, юtВО' 
ДИТJ{('ll-j ПltРОДЖУS3ТIIСЯ. 

DegenerallO, •• ЙРОДИ.ИRЯ, .и· 
JЮДНСНJІЛ, ВИРОДЖЄНIlf{. 

Degeneralus, _йродок, до_ •. 
рат. І I1 про. Deglutlll., $. deglul па о, 
:Іlшу.nаНН:Я 1 мвтаННЯ. 

Deg«.latlo, "УШТУ •• ВНЯ. 
Оеl85sallо, У.>ІІІі.шmя, OCJI'" 

б.ЧЄ1JНЯ. ~ 
Del«llo, ВПЮІД"nИJI, в.lД1JIЮ

JШ,НПЯ. 

DtIIr1 ... PmO.II_ 

Dellqulum (81!їші), .""іоть, У'" . 
~іипя, so:м.."lідjсtь) nеnриroм· 
ність. " ,-' _ . 

Dellr.re, "aWI!IТ1l, t\JtyAитн 0.10- . 
вами, марити. - ~ . ' 

·Dellr.1III ". dellrUS, нав.жений. 
·Dellrlcus, """чнf!il. Н. . 
Delirlum. ма.ячеWlЯt ШUІIШJJ, 

""".юt. . .. в' 
D. асtlGПS, .m.яченвя ;Ц1Л~~ • 
Р •• сиіит, рапто .. 6?Ж.Вumй •. 
D. аlсоЬоllсит, .апійll6 "'Н' 
чення. Н. 

D. convergens, обіжне иastЧ6шut: 
D tordls, ша"іlШJl оерця. D: depresslvum, гвітючо малчОВ· 
ЮІ. Н. u 

D. desultorlum, >lШП •• мая" . 
ня. • еВSЯ 

Р. d Ivergens, 11ЛУ""И6 ''''''''. • 
Р. е еоllaра., м.яqеВ1lЯ ВІД КО· 

ІІЯПСУ, Н. . 
Р. ерl1ерllеит .. чориоиешчи& ..... 
лчення. І 

Р. ех Іпапlll.пе 8. 8slben сит, .. 
ма.l1чеRПЯ 8 ronoдy ~ 

Р. lebrl1e, га р""",,ов& ".." .. ~. 
D flxum трі • ..., М'''''"''''''' . D: furlb~l1dum, лють, Ш8J!ев* 

СТВ(), lIIfiJI.. е маЛ. , 
D. bysterlcum, flCтeplmI 
чення. ...._ 

Р. Ьувlеroepl1ерІlсит, ... "._~ . 
НЯ 8 .. орча...... """*,,. 

Р. megallellm, мanЧOllИЯ ' 

ЧnМ. не 
Р, теlаncЬоllеит, омут 

иаячeв.пs. , " "~,,-

D. metabollcum, ......... ""ия • уІІ' . 
ЩО все сфальшоваио. " nа.МІI} аМ" 

D. mшs!tans, r,p"""oвe 

paкRЯ. . . а"""· 
Р. negallonls, - . . 

рочев!ІЯ1>!. Н. ." Dеlеtщ;, по""'pшиJ!. 
ОеllеаІш, л""і""т.uЙ, 
вий. 

. 11т первоае ие.яq~. вр"""'" D, пиуos, .• rt_ ........ 
О. раllпgnosllСllт, ... , ..... -, 

D.llclum, н"риий В'ШИО"'. 
Dellgallo, перо.Яі""-, об_яЗ"", 
Dellgalura, пере"'."", ."ВЯЗ"". 

суч""uоro а """УтІМ.. . 
Р. perlodlcum, иа_оp6тn. ~: 

ч.", ..... 

і 
І 

1 
. ,) 



. і 

fho1Irt.m' ~llon1l 

O~ persecutionl" МJ\JJЧСIfJШ псре~ 
С.lї;Іif,)'tНUШЛМ. 

о. smsorlaJe, ПРІ1ВlIn6ве мая~ 
'{<'ІШЛ. 

о. ІОХlсит, М8.ЛЧJШШі при зn.~ 
ТРУїIШЇ. " 

О. trauma.tfeum, ма~чешш по 
rюраН6UUЮ. Н. 

D. tremens 8. potatorum, за.ліЙне. 
маllЧ(>IfНJi. б;лв гарячив. 

О. ра,аІуl\са progressJva, по
ступове Ш?доумств() лв.ралїти
Юв. 

D. paranoldes, ціщю,,"тиt! 6.!зу". 
D~ pr:aecox Benflis, завчасно 8АИ~ 
ТІШ~ШJЯ, старече недоумство. 

D. primarJa, первісне Ш}Д()УМ~ 
СТВО. В .. 

Dellrfus s. dellrus, ГnРЯЧКОВllfi,' 
маЛЧlш:tt. 

О. secundarla, другорлд6ве не
до;умство. Н. 

О. sепШs, старече 8.Ц1f"t'l\нЄНня. 
Demersio, Н(J1)УР'ШШІ, піРIІ8.Н. 
нп. Н. 

D.JphJnlum aJatis, ОС1рlжиа. 
D. consolida, ООЮ'Р"~. 
D.locatio, псре"іЩС1lJШ. Н. 
DeJphys, м.А"t'иц,л, )І8.ТНіі. 3'І>8,8. 
Н. 

D'IIОіdОР'Сlоrаіls,цмь~оDO'ГР.}" 
ДJШНlJlt~ 

Deltoldeus, ТРПКYТnUі, д('.чьто~ 
ВJlii. 

Demagnetlsatio, розмаruсеував:~ 
ня. Н. 

Demareare, межувати. 
Оеmагсано, межа, розмежуван_ 
ня. 

Оеmеп" пеДОУМО1t1 б(>зг.l;}~з.дIlfi. 
Dementia, J(CAOYMCТBO, бєзум 

6<'зг~'Узм. ' 
о. agitata, нєсnокі.Лпе Щ'ДО\',М-
СТВО. Н. ... 

D. apalhlca, баlіцун,н" H~~OY'" 
СТВО, 

D. rerebropatttica, HeДH)~MC1'ВO 
в l{цС'.lідои' ?\fіЗКОВІIХ лор:у
Ш6Uь. 

D.m_nlia cong'nlla, "рода«не 
Ht'AO)'MCТBO. Н. 

D. consecu1iva, 118сrулнє, ,цру. 
горяд6Вt>, остаточне Heдoyм:~ 
СТВО, В. .. 

D. h,b_pflr,nlca в. praecox, ЮНа. 
цьиє, І1СJХ'ДЧRсие IІедаумство 
(Дід".....,). 

D. Іnfапtшs, ДIlТ""" "'доу", 
СТВо. 

О. fпчu'е$~\неспot(іfiН~ JJ{'tДОУИ-
стlЮ~ H~ . , 

Demersus, заоурений, 
DemJnerallsatfo, tшвед<'ннR. в 

ун.1ад'у м:інсрnдьних С"~"tадни
ків. 

Deminutio, амслшснил, Н. 
Oi;mlSSlo anlml, •• сму..сння. Н. 
Demissus, еМJТІЩіі. Н. 
D_mod,x fоШсulогum = aearU8 
fоШсulоrum. 

Demographia, ДОСЛіДIІ ГО .. '!. ст&-
ТІ!СТ.), щО rоркаЮТЬСt1 coцiпJIЬ
JШХ ВіДJIОЩt'JJЬ JJace-.'1ЄННЯ. 

DemonstratJo, IfОНfl.зування. де
М('І}{Стрування. 

Demulcens, IІОНРШJnючпft 1 JіР)fЮ~ чпл. 

DemuJcentla, 8RооБJl, що змен~ 
Ш.УІОТ~ подраЖIJСНнл. ~ 

Dеmulgепllз, 1[0.10,,,"ті (емуль. 
сійні) засоби. 

D.nolurallo, 1. роменн>! не
ЗД<lТ.НJlМ ДО ВііШТ1tу, 2. Roaty~ 
.ч:SЩ1R. Н.· 

Denaturatus, JIі:8ДRТшffi до ВЖUТ
нх. Н. 

O'nlgratlo, ане'lорнынІ.. 
~endrjt, пс.рвоt\діТllllню1 napow 
сток. 

O_ndrlt!cu. о. dendrod_., роз.,,-
;:zуаЮІІІIЙ. Н. . 

D'ПltrlllсзIJо, в"даn.",,,, озоту. 
O_nolollo, ПРJ'''їТКО. Н. 
О_п., ауб. 

D. -pislroph_l, ЗlЮротн"і,6ВIІIІ 
.уб. 

~ , , , , 
! 

Іі 
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~ 
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\ 

мм 

D. su"lenl.l.s, зуб,,; ""шугн>! 
І\орінеи. • 

o_n.lm_ler, гуСТОМ'р. 
Oen"il"" гуС'ТОта. 
Den,u" ГУСТИЙ. Н. 
O.ntagra, зуб'шn біл~. 
Denlall" зубш'lІ, зубовий. 
Dentatura, щ8.-rrеПlІ з вубами, 
O,nlalus, зуБМIІIІ. 
D,nt_., зуби. 
D. angulares, RЛСВ8.ИЙ, ИЛ&. В. 
D. buceal_s, ".лі нутні зуб". ІІ. 
о. caduces, М().110Ш1lі вуби, Н. 
О. сатlп_. d. angu!ares. 
D. cuspidales= d. angu!areв, Н. 
D. d_cldues = d. ""d~. Н. 
о. ілсіslvl, С1нач:і, рів,а!,": . 
о. incisores = d. lШЩ!lVl. Н. 
О. laelel = d. c.dUCC8. Н. 
D. moJares, :SCЛlШ1 Ііутні. зубн. 
D. praemo1ares: М .... лі КУТІІІЗУб.п. 
О. 58pl_nll." "срінні зубн, зу-

б!! мудроми. ., 
О. serolinl = d .•• p'''nt' .... Н. 
D. vaellfanles, рос""т.,,і зуБІ!. 
O,nl;cul.lu., аубчаст .. Й. Н. 
DепШrltlum, ".І·6ШIl1 порош~и. 
Dentirrlcus, ДО чищення з,убш. 
Н. . 

DentJnum І. dentln, зубоВІІна. 
D_nllnold, .уб!шJl нАроетень. 
Den1ist t зубар, Д,еИТlІСТ. • • 
O_nllllo, прорівува"нн. зуБІВ. 
D. dltllсШs, ТНЖ"" прор'.уван-
ни зубі.. . 

D~ praecox, l1ере~ЧI.\С,}11 :губи . 
D. prlma, пер;uі "):6.". Н_ 
о. secunda, змша вУОІВ. • 
D. lerlla, третя· гмін", гуБІВ. 
D_nlur Iзl'8 doses, дай т.иих 

дса! Н., . 
O_nl.r., рпдо" ауб' •• 
Denudatlo, оголеняя •. 
Denutrltlo t DlІснаИН~-JlЮСТЬ в го .. 
лоцу. Н. 

Deontologla,' JIіи"реь"" етии •. 
Depascent, па.иreрхивиЙ, агу6. 

"'ІЙ. . 

М·· . 
: ;" 

Dependens, аал ... МIJ'IЙ, •• "мИЙ.' 
Н .. ' 

D_p;nd,ntla, аал_ють: Н. 
Depersonallsat10, .тра..... само· 

СВі,цомости~ . 
D.рlgmentallо,втратабарвв")(а. 
Depllallo, усу"сння волоо.n. 
Oeplfalorla в. depllalori.m, аа- ' 
соби, що ВJtJJИЩУЮТЬ ВОЛОССЯ.,_, 

D_pl_Ihorlcus, що обниту. КРО", 
вистість. ' 

О'рl_Но, кро,опускання, В"ІЮ- , 

рожаєннл. Н; . 
ОерІотаІlо, ."н'дання 6]>1В., 
Depolarlsatlo, персШ1<Одmeння 
]шмрізЗ,ціJ. -

Deportatlo, В"ВС~"ИJl (з"очии- . 
ці"). . _ .. 

D_роsШо, ~O" •• по роаnш. 'РУ:,. 
ПУ заса1ДЧeRПЯ. 

Dерб't, СН)"ПЧ6НЮ' t нв.rРОМfl.ЦЖ6Н- -
ня; abscess.uB. ' 

Depravatlo, нівечення, псуваи: 
НЛ, логірnxенм. ' , 

Oepr_sslbflls, стнсиllЛ/>ниЙ. ' 
Deprcssio, ПРlІгн?б,nюва.вня, С1И-
сивини. . 

D. ul_rl pu_rperalls, ."тиканнn. 
маТJщі. '. 

Depressi~as, ~ригнобленнlсты� __ 
ЛРИГНlченнють. , 

Depressor" СТIIСН8.ч, СТЯГ&Ч. . 
Depressorium Щtguаt" лопатна, 
шnадеJlЬ~ 

Depressus, пригнічений, приro--, 
.ч:омшсниЙ. 

O_purantla, npoJlocНЇ аа«>би. " 
Depuratus, 'IiICTlt:il, очнщс.ниft. 

Deradenltls, 8апаленнlІ ШI1ЙНП .. 
залоз, ж6nна.: '. '.', 

Derivans, відТRГв.ч, ВЩВUДНИК •. 
Derlvantla, ВЇДТЯГRючі. ваообп," 
O_rlv.llo, .ідтІІГІ1" ..... ', . , ,', 
,Оетта) шнірА, шкура: ", 
DermaJgla, біль "!,,іРІІ- . : , 
DегmаРОіtзslS, шt"р1.а ""роба" 
·3ВК3}(У З Іtи.ш:йми 8&ХОРУВа.п~ 

Н1іМИ. 

., 
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DennatOlрмmщ ... _ ... _~-------==== 
Detmatagra =і J"'llngr •. 
Derrnatatgia! IІ<:'Sр''\.1міп шніl)И' 
Derrnate:xanthema, шкірна. ВІІ-

<'11ПЩ1. 

DffJПа1ехапthеsіs, IІшіраа. В11-
сшша, щО ПР)f.1~"'І1\СТЬОЛ дО 

llJ1шоі :хороби. 
Dermatlca, аіЮI но шніРllі хо· 

робl'. 
Dermatitis, 8а.па.1СШІЛ шкіра. 
О. аЬ acribus, заПIl.1СІНlЛ ШJiїри 
по дражлшшх aaoofia.x. 

D. аІторы�an!s macu!.sa, ВЩШ
Jюве П~1:1НШcro аапа,:;rСJIНЯ ШІtі
j>И. 

D. bul!osa I1credltarla, дідичне 
ІІJ:Хірчnеre 8аЛn~'1ешlЛ шніРІІ. 

D. саІотїса, зnлапcmш шкіри 
ло попеченню. 

D. coccogenes impotigo .оп. 
tagiosa. 

D. contusif.rmls .rythema по. 
d08um. 

О. dlabetica, запалення шкіри 
при ділбеrі. 

D. essent!alls пеитоІlса, поли. 
онуnnния: nmipl1. 

D •. exl.ll"tlva neonatorum, 'І!' 
CIB1.Jaтe запаЛСНШJ шкіри но
вонароджених. 

D. ~_rp.t!formis Dubrlngll, хро_ 
И1Ч~IС ПУХIРЧ:асте аапa.nення: 
шюрп. 

D. Ilnealls тереП$, ~hlmп. пла. 
вувате за.П8..:1:ЄJШ:Я: шніpu. 

D. шlстораРlllosa, дрібно"ув, 
JlИ1ЮВЄ запалення uшіри. 

D. р,рш",ls сарl11lШ, пугарпоте 
ВIlпаЛСIШS1 шнір11 (ІІа ПОти~ 
пиці). 

D. potym.rpha doloro.a = d. 
bctpetiformi •• 

D. psorlatllormls nodu!arls = 
= pityri"i.s Ji.hcnoideв. 

D. уепеnаЬ, 8J\ПОЛС!шя шкіри 
ПО отрута". 

Dermalobla cyanlventrls, !'еДа, 
що 'Ю18.Д& ('воі nі111,Л в ШКірі 
,лЮДIШИ. 

Dermat ••• I. IІрошаІosа, .І'уда .... 
СТИ)! вІІ:ТШJl nшірн. 

Dermatocy.t1s = dermoid. 
Dermatodectes .omml/nls, КJlіщ 

(3 роду S.reoptid.e) •. 
Dermatograph, ОIlIlВ.ЦЬ ДО пи· 
Сilншr по шкірі. Н. 

Dermatobyphomyco.ls, шкірн" 
ПЛіСНЛвИЦ1І. 

Dermatolugla, В"ОН!І" про шнір. 
ні хорООи. 

Oermatoly~ls •. вб6Рl1ета шніра, 
Dеrюаtоmа} ШКіР~fJіl\'. 
Dermat.malac)a, розмянnreuнл 

шн.іри:. 
Dermatomycosls, шкірна пnі.· 

1IЯВ1fЦЯ. 

D. clrclnata = !lefP"В ton.ur""". 
D. purpur"c_a pityria.i.s ver. 

зїоо]от. 
D_rmalomyl"sls IInealls, пл""у

ва.те ,запалення шкіри. 
Dеіmаtоmуоmа,шиірний м:lявА.к.. 
Dermalomyosltls, ."1IJI,JIeВВII 
шкіри й м'яеіь. 

Dermatone.urosls t неВРО8а шкj. 
ри. 

D.rmato~ath)ae а. dermatonoses, 
шюрti1 хороби, шкірні не-
дyrn. 

Dermаt!рhlllls,шкір"і ГaJIt!.llаси, 
чужощи. 

Dermatophobla, Х"Р"бливий 
стр.'\"х перед пораненнями шкі. 
ри. 

Dermatophon, ететосиоп ДО ВИ~ 
сnух)rваиня ,судин тиірч. 

D.rmatOPb~tes, РOCJlиииі гала, 
паси шюри. . 

Dermatopl"st.lca, Ш1<іроштуку' . 
ваиня. шюропсрещеп.пював. 
ин. 

Dermatorrbagla, кровотеча ві 
Щ1{jРИ t крівавиЙ' піт~ J 

DеfmаtоSls,занедужаНliЯ:1Lrніри~ > 

Oerm.atosclerosls, створдн.шиі 
ШКІрИ. 

Der!Datospasmus, ГУ<Щчв. шкіра, 
СИРОТИ~ 

Dermatozoa, шкіРJtі' l'n.лапаеи. 
Dcrmatotberapla, шкіроліку.а.и· 
'lIЯ. 

Dermencbysls, піДШJ<jрне .пор· 
~жуоnнм . 

Dermenxanthesls, шн:ірна ВІ{СИП~ 
" .. 

Dermls, шкіра. 
Dernlltis, запалення шкіри. 
Dermoaktlnomykosls, ХОРУ."'" 
ня шкіри на проміняє']:ий ГPI{~ 
бок. ' 

Dermograph!a, 1. п"санІШ по 
ш:u:jрі, 2. urtioarin. fa.ctitїa. 

Dermoid = o)...tis dermoid"Jis, 
дср",оід. 

Dermoldalls, дєрмоll\НИЙ. 
Dermosynovltis ulcerosa planta-

1і5, зашшєинл підошви від 
.заГПОGННI1 наmі'1'ИП. 

. Dero{di)dymus, потвора 8 под· 
1JШ1Н:1М хребrortl .і в двома 
ro;q:ooal'и.'1t. 

Deroncus, в6ло. 
Desart!culatlo, виеугл6бленнл. 
Н. 

DesaSs!mllatlo, вИтрата, р6а· 
н:nад. В. 

Oescematocele = keratoeele. 
Оезсешеll (m.шЬпna) = !ami· 
пп clnstica poaterior. 

ОеscеmеШls, ""пмешІЛ Deвoo· 
mC\t"oBol обo.nошш. 

Descendens, що aicтynae, 8істУп~ 
шіЛ! ц,одіJJЬНIІЙ~ Н. 

Desc_ndenl, нащАдок. 
Deseensus, зіступання, спусша.н-
нп І всуваuия. . 

DescljJ!tlo, O!1J!. •• 
DesеquШЬrаtlО, брак рівно· 
ваги. 

Deslccantla = exsicca.ntia·. 
Deslcc.tor, вu.ушу.ач. 
Оезlссаllо, .1І.ушу ...... ня. Н. 
Des!derlum, ба"' .... ня.. 
Deslnfectlo, р'osінфеиціll, Від .... 
раження, нищенвл еара.ви. 

D_Slnlector, дезінфектор. 

Deslnflclenlla; деаіифоіщiJ!иі 8&- . 
оо6и, ваооUи. що пища:ть' 8а-
р ... у. . .... .. 

Deslntegrallo, роап.д ""''''ин, 
роавільпення, ,порушення. 

. ВВЯЗI<У. 
Deslnvagln"tlo, наПРВБлення 
ввернутоІ Н1flliКИ. 

Desma, 1'ae.ьM~; вlJа.по. Н. 
Desml tls, еo.nа.."lОННЯ вя8JIв.~ 
Desmoblast, р'ООмоблаот. 
Desmodynla, біль .".11 •. ·· 
Desmographla І. desrilologla _ 

= 8yDdesшоJogi&, пауна про 
nЯЗJ1а.~ 

DesmOld, ""У,ноткaиJШЙ паро-
стень. 

Desmopathla, хороба .M8eJ!. 

Dl'Smorrhexls, розрив вя.ла. 
Desmurgla, наука "р" поре,на· 
КИ. . 

Desodorantla і. desodorlsantla, 
протисм6рідні ."""ба.· 

Des.doratlo в. desodorlsatlo, ни· . 
щенн" см6роду. Ц. 

Desorganlsailo, БЗвл'!Iдir, иепо· 
РЯДОН. 

Oesoxydatlo, ПО8баВJ1енjЩ ІО""" .. 
"". Desquamatlo, '''УЩУВ81ШЯ, 4У' . 
щев:нл.. ',.' 

nesШlаrе, П6p<l1'O.llИТИ. Н. 
О_вІlllаІlо, neроr!и, uвpeкp .... 

плсн.ня. 

Deslillalor, в. destl11atorlum, 
m\"бнк. 

Destl1latlls, . перогнанlІЙ, перо- . 
nyшенlІЙ. . 

O_structlo, РУnllоцlll. Н. 
D_struct!vus, руіННИЦЬКIІЙ. 
Desuetudo, ОДВИ}(QНВЯ, ОДВРИ-
чавиМ. 

ОеІе.llо, І. винахід, 2 .• Ід ..... 
навИЯ. Н. ",. 

O_I.r.r., .It'I'IIP"TU, В&тupaтв. 
И. . 

netergentla, 811ООбll, що '1ІЧ8-
щаю ... оо •• рхию р ..... Н. '. " 
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Dtltrmlullo 

Dеtermіпаtlо, онрсс.ленил, 03аа· ' 
ІЮІІІІН, піДI'Р~НlJЧetIНЛ. H~ 

DеtеrшJ'11SI11US, ~'I(~ШIН щ)() не-
свобі~JJУ ВОJІЮ •. 

. Detorsfo, СНР.УЧУВnlШЛ, Cj'!::\tШllЯ. 
Detractfo, здйімашJЛ, УС'уJJ(Щlfn~ 
D. aJvl, забjраНDЛ СllОЖIIТОГQ, 

УС~11еІIНП стіnьця. 
DetrIтnentum, страта., втрата. H~ 
Detritus, РООП8Д, дстріт, 
Detrusor urJпае muscuIu., 1Ю-
вніщні1і м'яз мочовоro М'іхура. 

Detumescentfa, спадання, 
Detur, доЩ Н. 
D. ad cbarlam, д.n в паnеріl Н. 
о. ad scatulam, дай» ШК8ту.'І1І.Н 
Н. 

1;). и5иl noto, ;\пl1 ДО И<:шаsаноro 
»:ашв:.шшf Н. 

Deuterocyesls, аава.J;>ЇТНЩШЯ 
вдруге. 

Deuteropat~ia, наСТУJШR, oдpyro. 
ряда •• хороба. Н. 

Deuteropathfcus, наСТУПНIІЙ, 
J!pУJ'Оlmдоltllіі (ПРО хворість). 

Deuteroscopla, ЛСИОВJlДЖ(1ННЛ І 
другий вір, 

Deutoplasma, ПОЖІІвна чаСТIШJ): 
ЖОВТl\:а. 

DevJatlo, вїдхп.1:cJШЯ. 
Devlation conjuguee, СХll:1СННл 

то..~ови й оч.сti 6 бін, на на
трім відбуваються змію! М'оз~ 
ку. 

De"ilallsallo рцІрае dепlls, вщ, 
міра~шп зубно! П)'ЛЬІПІ~ 

DеvJrglПаtіо, ПОВ&\.ВПСНШІ р,і. 
вонтва, Ш·ВЩНЮСТJt. 

DevoratJo, ]Юіданнп, П()Жllр.·щ~ 
НЯ. 

Dexloeardla) 1. nер<>мjЩСЮtR сер.. 
цп шшраво. 2. ВlюджеНG по
:lОжеюш сt'cГП,1l Jianpaвo. 

Dexls, н)"сашш. Н. 
Оехіет , праВІІЙ. 
Dexttrlt~s, 1. лраворуність) 2. 

ЗРУЧНІСТЬ. 

Dexlrocardla = doxiocardin. 

DI8Iedlll:lI8: 

Dex Irosa, ВШlOграДll1tЙ цунор. 
DextrosurJa, деИС:Тро88. в мочі. 
DJabetes, мочоs" В)lснаження, 
, цукр6DШЩII, цукрів"а .. 
D. declplens, ЦУКРО'НИЦЯ бе. 
по"іуріІ. 

D. Inslpldus І. spurlu5, беацукро, 
ВЄ мочеве ВJtсиаження. 

D.mellllu. в. verus, ЦУКРОВН"ЦЯ. 
DlаЬеllсиІ, ді"6611,"",,IІ. 
DI.belldes, ШRірні "оро6и при 
цукров"'щі. 

Dlabro&ls, РОЗ!Д"""n. Н. 
Dlaeeturia, JШIШОХilмtянооцтова 

lШС>1Jtна в мочі. 
Diaebylon, Q.IТlІD'ЯН6ЦЬ. 
ОіаеЬуlиІ, олив'яний. 
Dlaelasis ,РОЗJI()м.~юваНIf1l, .по· 

М3JШ1l. Н. 
Dladocboklnesls, "морухомість 
пою\.лічсноl нінчини. 

Diaeresls, ро8рИВ, РОЗРl1ваННJI. 
п~рушенн", 

Diaeta, спосіб живлення. діета. 
Dlaetetlea, ВЧСIlШl про внiЮf.~ 
влсннл, харчуваннл. 

DtagnosJs, піаНI1ЬПННЯ захору
вон ня, дintноза. 

D. dlfferenllalls, роздільне піз· 
Н3В~ШНn хороб. 

о. рег exeluslonem t JЮвпїаші.
ВUЮі1і через вик.пючсння. 

Dlagnosl!ca, нау"а про ровві.· 
мnвання. ХQроб. 

Dlagnostleus, RlfЯlJНJfЙ, РО8піз-
HRBaJ1bHlftt • 

DJagonale, КОСИНа. 
DlagOilal15, cRicHIdI. 
DJagramma, ділrр ....... 
Dlagrapbla = roen1;genographia. 
Щаkоре, р6зnш ".репа. 
DJakJysma, ПРО""ВКIL • ''''ико! 

ui.nЬИО'С'f'1t води. Н. 
Dlakrlsls t AOltOHR.H& переміна XO~ 
ро6и. 

Dlakllnlsmu" прохідниlІ ДПн 
у."lь-rpnфіЯJ1КОВIІХ промінів. 

Dlalecllc~s, ЩО СТОСУ.ТЬ". ДО 
МОIШ, діЯJIсктич:н.lln. Н. 

І 
І 

"І ~ 
" 

ОlаlУіаlО. ,Дін"ізатор. 
Оlа1У81& = відонрсмлеlll!R ИІ?It
шта:tоJдів од КОЛОJДІВ, ДІЛ". 

ліза. 
Dlameler, пр6мір. ділметр. 
D. anlerlor.poslerlor = .,.nju~ 
g"t"., . 

D. blparletulls, промІр "іж Т1' 
м1ЛlIИМИ roрб!\і1МII. Н. 

D. bllemporaHs, l1ромір .. Іж він· 
uemJJ,t1! luв&М:Ii. Н. 

О. fronto.o~lp.II.Hs, про .. lр .. іж 
псрснісслм і иа1іда.і1hШОЮ точ· 
КОЮ ПОТ1IJlJщі. Н. 

D. тепlо.оссlрilаНо, Т1ро"lр "іж 
підборіддлм: і наЙдв..'1ЬШQЮ ТОЧ~ 
ною І10ТНJшці. Н. 

D. recla = d. fronto·occipita· 
Н •• Н. 

D. &ubocclpllo.bregmallca, про· 
мір міsи потилицею й середи· 
НОЮ ДЙХМКfl (Ті~1'ячка). 

D. Irans"ersa таІо' = d. Ьірагіе. 
tali •. Н. . 

D. І. mlnor = d. ЬіtcПlрога1із. Н. 
Dlapasma, пр"сипка. 
Dlapason, ділп""он. 
DJapedesl., ви"ід кро'RЮ'Х ті· 
"ець • судИ1l. 

DI_ph_nla, про.орість. 
Dlapbanomeler, ПР".Jlад ДО ров. 
пізнавалнл ПРОСD1-l"nЮВанням. 

DlарЬапosсор, "росвіТЛЮВ"". 
DI.phanoscopla, провві'>1ЮВан. 

Н". Н DI.pbanus, npa80pllll.. • 
Dlapboresls, п</Ті""". . 
Dlapborellea, •• 00611 па пOТ1JШJi. 
Dlaphragma, пере""';' 
D. bulbl = пів. 
D. orl. = ІІІ. mylohyoideus: 
D. реМе = nІ. levator ав'. 
Dlapbragmalgla, nереШIO.иlІ 

біпь. 
DlapbragmaїI"us, верепновиfl. 
Dlapbragmalocele, перепно.а 
кила. 

Dlapbysls, ""реДИ!!" ДоВГ"'" рур. 
чаТІІХ иіо.ток між ДlЮма enі .. 

. фіза .. ш 1 діяфів8.. 
Dlaplegla, ці:lКО'lІТ" пармі ••• 
Dlарпоl". = diaphoreti.a • 
Dlarrboea, лро!!оо, 6iryнKa, РО.' 

вї.'1ьнеиня. 
О. dепtlепtlum,' бirунка при 
лрорівуванню ву6Ш. 

D. Ilenl,rl"_, 6;"У111'" IlC<lТРО' 
васмою lжою. 

D1arrboJcus, 6іryJшовиll. 
Dlarlhrosls, віш.нопарушн"1І "у

г;'юб, справжнііt oyrnoб. 
Diasebisls, часове lJорушенWI 
неРВО1Юj nІЮП~~ЩJIМОСТИ. • 

Оізsсорlа, Д()С.'l~}1ШI ШКІРИ 
по НРИТJtенснню 11 ЩliJlОИ. 

Diastasa, ШУ~IІt.10, що перево .. 
ДИ1'Ь НРОХМ&-'ІЬ У цукор_ 

Шаslasls, 1. роз'однання, ров. 
ХIШСJlНЛ, 2. ділст~а. (шуи:а-, 
"о). ' 

Dlа.lета, nept\p.&, р6.щеп. Н. 
DI •• temalomyella, вроджений 
ровщеп стрюну • 

Ша.lоlа з. dla.lole, діпст""", 
ровтлгненнл. 

Dlaslollcus, lІіПОТОJ1ічниlІ., ров. 
ТRЖНlsЙ. 

Dlalbermla, прогрів,и"". 
DlathermI"u&, прогрів!JИЙ. 
Dialhesls, Н.""" дО В.хоруВ ...... 
D1 .. or,._lIo, ровкціл,' лри 1(0. 

тріп ],()чова. ліна. B~ :хемі,· 
них реаrеИТІВ ЧСРВОН1є. 

Dibrachlu., двор ... ro.!JИЙ. 
DlсерЬаІlа, двoГOJ1o.i ..... 
D1серЬаІIІІ, двоronовець. 
D. dlbracblus monauchenus, п.,. 
твор& в двома ro.'10BaIOI иа. 
одвіl! шиі 11 • Д.О"" рук_. 

D. d. dlаllсhепus, потаоро. дв ... 
ма. ]'ОJIОВaJ4И. двома ПlИllИИ 
11 д.о.... рук0""" 

Dlcholomla, РОЗДВОСІІкя, ро!>' 
галужоння •. 

ШсЬоlоmlсus о. dlcbolomus, дво· 
гаЛУВНОВИЙt роsдвовнUЙ. 
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І DfсhtоlsП1f.1S) двоБАpnність, дво .. -
tio."IbopoBicTb. 

DlcbromasJa = diеhroш"toр.іа. 
Diehromвtlcus ,,цвобаРВlІИЙ J ДBO~ 

lIO;IЬOPOВJJ1i.. . 

DichromatopsJa, розрїжшовання 
(ШЦ})і<'1JJ{Н) TklLКn ДВОХ барв. 

Dfеrапus, ДВО'Jереповнй. -,'. 
Dicrotfsmus) ПОДВОЄЩfЯ іЮІ~'l1r4 

1<&. . 

Dlcrotus, двобifШIJ1t, подnоєnиЙ. 
Dietio,' виразність мови. 
ОісіуіНі = rctinitis) запалоння 
сітчаmш. Н. 

D~f.y~ma, 1і&роотснь сітчашщ. 

D~I.YOpsJ8, •• туман""н" зору. 

D!delphia, nод:в:ійnа матиця. 
Dldelphys, по,;{вііШі матиця й 
nfxвa. 

D!~ymargla, бі." • "йці. 
uluyml, 6ПО31111та, БЛИl3НЮRИ. 
Dldymls, лliце. 
Dldymltls = orchiti, 
DicneephaJon, середній "ІОВОМ. 
DіП~rens, ріЖИjltt j відміНН1ІЛ, 

Dlllerentla, ріЖIІІЩЯ:' 
Dif~erentralls, вi;tміюшй, роз. 

ДДЬП]ІJ!, ровnі8навальннй~ 
DllIJcllls, ТЯЖJщй. Н. 
Юllflсllllао, Т{>Уднощі. 
DlfI<>rmls "СЗфор".щй, 8ле ут_ 
ворений, дефор~онаНIlfi: •• 

Dlf~ra.c'io, віДХJl.'1е-НIІЯ промі~ 
ІОв. Н. , 

Dfffus, }Юз.':ЮГ1JЙt невідмежова_ 
}шit. 

Diffusio, просянапня) просочу. 
8аНп.н. 

Dlffundlre, !!рОсл"атн. 
Dlf!usus, Пj)()СJ1}{,1)IIЙ. 
D"orus, ВідХбдои Н 
DI~aslrlcus, . :tІюч~рс~цеВJfЙ. 
Dlgerere, 1І0ІЮтрав",,,,,, Н 
Dlgcsllo, треВМ!lJm. . • 
DJgestlva; 3nооби, що допомо-
гають 'Тр&влсипю. 

Dlau. 

Dlgesllvus, отр_вюі/!,' ТjJIIвшtil. 
DlІIІаІІв, 1. ПШlьцев .. f!, 2 •• m. 
rаЧt нат1Ц'3Ч. 

.: DlgJtatJn, Aiti.""ia, О'Гяraчо •• 
отрута. 

DlІllаll. putpurea, стяга .. , нп. 
лсрстsцша.. 

DlІllalІотпз, отру!nив "тлг&-' 
чем. 

ОІІіlаНопе. ы�роеатрl� ВЙ1ШIІD 
.нl1. еподі ААІніввоro Рогу. 

D.gllalus, "nльч ••• иЙ. Н. 
Dlgilulus, "альчии. 
DlgШlогшls, П"'Ьцюв .... иli. Н. 
DlІllо., 1. п.".ць, луч"" 2. 

Цn~'IЬ. 

D. ШрроегаllСus, бубешшй " •• 
.. "І€ЩЬ. 

D. роШс;., ІІД~ЮХ:. . 
Dlgnalhus, доощелоповиJl. 
Dignitas, вартість, гідність. Н. 
Dllaeerallo, РОЗРИВ'НІШ, роз'вд-

нува.JiНЯ. < 

Dllapsus, в"вітрений, роаnaJШJI. 
DlI.lаНо, РОЗШ"р"нвл, IІОnm
рення. 

Dllalator. РОЗlШfрюва .. , "оши. 
рюва.ч. 

Dllalalorlum, розшпрюв .... 
Dllпе, ІЮ""".'" 
DlluHo, ровводнеf!I!J!, РОВ'ШІІ.,Н' 
Ня. 

Dllutu., ровООД".НIІI!. роз .. иНе. 
ний. 

DlтепоІо, ровмір. '. . 
Dlmldl.tus о. dlmJdlus, поло. 

BIlI-ШНitt nОЛОВШlftoВUn 
DlmidluJ11, поп"",,,, •• Н: 
Dlтіпцаlіо о. dJmlnullo, ."еlI' 
шення. Н. 

Dlтlіlєrе, відпуо"..,,,. Н. 
Dlmогрhlsmus.двофор,шість. Н_ 
I>lтodІІО, Д80фоР"!1"Й. Н. 
Dlnica, .. собя прот •• nll. .. о. 
РОЧЄННI1. 

Dinophobla, страх пеІЮд 1I/I,Il8,. 

МОРОЧСПRЯJ!~ • 

Dlnus, В8~'м~роq6ННЯI 8~POT 
В I'OllOBl; Н. 

, 
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Dlodoncephalus;' потвор. • по
двіііШІМ рядом вубi:s~ 

DJoesophagla, враДЖі-НИЙ оо· 
дnійниlt fЖН:Иf\~ 

DJopSlmeler, ворамір. 
Dioptometrla, вимірювання 

8JtОJ,Jлювання, - ,)тинаннн~ 

Dioptrt~, nіоnтpіл J ООЛ& ЗЛОМ
.11ЮВilНllЯ СОЧК1f при відда:л.сu .. 
НЮ фонуоу на 1 .. стр. 

DJoptrlca,. вчення ЛІЮ в.дом.лю
ВRlШЛ, про уrиН8.JШЛ np6міпш 
світла. . 

Dloptromettla, ВJlмірюваннл С1І-
ли: УJ'lШ3НlIН. . 

Diosmosls, обобічниіі 001'.103. 

ОіоІш, ДПОВУХ~ІЙ. 
ОlрЬаIlІІБ, двопруndi • 
Diphorus, відходон. 
D1phros, сті.'1ець. Н. 
Dlphlerla, давш\чка, обклад(и), 
дифтерія. 

Diphterlcus, оби."І8ДОВllit. 
Dlphterltls, Дllфторіт(воДOl'''ЩИ
не 3:lП8.1.СНИЯ сnшшпці),. 

Dlphleroid, хороба, поді(і",. ІІІ' 
обклади. 

DlрhlЬопgJа, р.воІнWl ,,,,,осу. 
Diplacusls, двоlиlШ' ."ру. 

D. blnauraJJs, ДВО Іни" ""уг! в 
обох вух:а,х. 

D. dJsharmonJca, слух в рі"",их 
тонах. 

D. ееЬоіІса, запівнеmш и)'Х в 
хорім вусі. 

D. monauraJis, подвоввRЯ СЛУХ} 
в однім вусі. . 

DlplegiB, обобічпа пар."' ••• 
Diplobaclllus, IІОДВО<nШЙ баціл. 
Diploeephalus, двoroловець •. 
DlploChron:allsmus, двобарв. 

ність ООЧНВ. • 
Diploc:oc:cus, ді~лонок, па.рііста < 

кулька. . .' 
Dlplo!, мсжипласm, губчатка. 
Dlрlоgепеsls, і. подвійна по· 
твора, 2. подвійне поход-жсJt
НІІ. 

DlploJeus, що пробітм' в' ryб· . 
'l&тці nістои чсрспа~ 

DlрJоmеШlигlа, аміна справж· 
ньоГ I.І,У1<ІЮвниці на повірпу 
n НШlпа.RИ. 

Dlplomyella, враджсшш !ЮДВ"'" 
J!lІ/l стриж. 

Dlploos, IЮДвоєипЙ. .. . 
Diplophonla І. dlpblhongla, по· 
ДВОЄННЯ ro.лосу. 

Dlрlорlа, ПОДВОЄIfJШ вору. 
DlplOS<!mla, потвор" • дВО .... 
тупубо"": ..' 

Dlpru.opla, иотвор" • 11"" .... об-
ЛJtЧЧЛ:МИ. < 

Dipsa, жа,rа., вгага, спра.га.~ н. 
Dlpsomanla, н.лог6в. IІ!лЦТВО. 

Dlpus, потвора ві nPОQ:Симu но-
гами. 

Dlpyg.us, lІотвора • ПОДВОЄНОЮ 
доліiuЬJ10Ю частиною тулубу. 

Direcllo, иапрпмок. . 
Dіrесlиs, простий, беапосеред

Hil!. Н.· 
Dirupllo, раВр!lВ, порух •• Н. 
Dlschromasla, недоста_ но-
lІЬОРОВС почуття. H~ , 

Dlsel lormls, A",,"'yвaтu!!, "Ружа .. 
."tоваТIШ., " 

DlsсJрulш, y.,enь. . . . 
Dlsclsslo, роврlв, рО!ІТІШ ..... 
Dlsсlssщ, РОВТJI'ИЙ. Н. 
Dfscllis, •• п.л.ю", "рястки (ВВ-
л.щеооro ~yrл06у). . 

Discoidalls = discilormi., .. 
Dlscolor, 06еаб.рlUlClШЙ. Н. 
Dlscomyces, Д"енувата цвіль. 
Dlscopborl, ,,·нвш,. ' 
Dlseoplasma, """в .... червоно-

:ирівців:. ' < > 

Dlscus, дпо«, "ружало, кружаль-
це. . 

Dlseusslo, poIIJIо>шюв8.lIIIJI. Н. 
Dlsdlac!asJs, і. подвійнпl! ало", . 

2. подвШш~ ~iдxIl:ne:rnur < IqЮ-
мівів.. " <. -.'. 

D!sdlaclastes, ДВOnOМ1l1 "ру
,жа'nЬЦ,Q и'лвовоro волононцв. 

! 
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Dlskynesla, ИУJlьгАвіс.ТI., 1[УЗllw' 
вість. Н. 

DlslocatJo~ nсрс.міщtJШfJ; псре
СУШ:JІІНІ t Jlсрестановв.. 

О. ad 1atus, fJС'ре~1іщснн.я: на 
бін. 

о. ad ахІш, ш~рс:міЩСll"fI від 
осі. 

D. аа longlludlnєm, іl"Р"М;щен< 
1ІН 110 Довжшіі, вlддаш,'1ШЯ 

D~ ad perlferJam, СН.ОРОЧСНJ1Я. 
DIspasmus, и6рчі руни. 
Dfspar, IІспаріістиЙ. Н. 
D!spensa, розваж І Н. 
Dlspensare, важити. 
DJspensatlo, п6ді.."1, Fоаnажуван-
НЛ. 

DispensatorJum, спиоон ліків. 
Dlspersus, poaТP)'1IICJl1ill, розоіл· 

ІОlп. . 

Dlsp.rslo, роасіюВJ\ННЯ. Н. 
D!spirema, ПОД •. ,,~убо. (фаза 
ПРИ ді.'І('lІні ядра клітини). 

DI'pl"sla, хиб!!1!1і РО.ВnТОК. Н. 
Dlspora е"п_а,lе", кефіриі па· 

ТJ1ЧШ'і. Н., 
DlsposlHo, рсзnoрnдо}{, наХIІЛ. 
Dlsposltus, УПОРЯДКОВ.ІІИЙ. 
Dlsproporllo, нооо"ірн!_. Н. 
Dlsqulslllo, дослід, розвід.". 
Dlssec:ans, ро8Т11ваЮЧltіі, роа'єд-
ную'шЙ. 

Dlssectlo, р6.-mя, РОЗР!8. Н. 
Dlssce:tusJ ро3ТЯТIlIt. Н. 
Dlssernlnatto, ровсіваИІJЯ, рев'. 
повсюдж~"ВаННА • 

~1"temlnatlJSt розсіяний, рог
ТРУШ('!lI1l:lt. 

D!ssep!mentum, переділ. 
Dlsserlallo, "';риу."ння, Дl!ООР

тація. Н. 
Шsslm!lаllо, Пр!lроД1І1.іі ро81",ад 
ншвоІ мз.reріl. 

Dlsslmul"tlo, saт.юванн. хоро
бl!. 

Оl550еlаllо, р6зRлзд. 
Dlsso1ut(o, ро3ЧlmеJlНl1 t розве .. 
А~ИНЯ. И~ 

DlssoJventJa. роаЧШlІlІІНlІ, lЮЗ
во}1.ШШИ. 

DJssonans, диоонанс, Вг(В)УК; 
щО рііШ) слух. 

DistaJJs, піма.тJСЩlit, ХЇlІцсвиft. 
DJstantia, віддаль, BiддВJlcн:· 

НП. 

Distens)Q, Т8гнения! розтягая .. 
НЯ. Н. 

Dlsllthla.I., подвшнІ .. іІ. 
Щsllпguеr., РОЗРЇЖШіТl{. Н. 
Dlstinctlo, 'РОЗ'6ДШШIІЛ, розріж-
нСIШЯ. Н. 

Distoma S."dlstоmum,ДSОИУСТRltt 
рід l'.;пfСТ ссуиців. 

D, ha.maloblum = bilh .. rzї'" 
ccaBl1Цn RpoBlI. 

о. lапсеоlаtum ~ списупата. глн
ста. 

DI.tom"to,ls ,. 'l.lот1".I., хо
роб> на distom .. (о_ець). 

Distomla, вроджене ПОДВОЄННR 
вуст. 

DlstorsfO, ерушеннл, порушен .. 
ня І СІ"ручєння. 

Шslоrlu" С"РУ'ОНlп1, noч.арииn 
Dlstraello, ро8.яrиснин. 
Шslra_tU$ апlтl, ро.біж";с •• 
думок. 

Шslr1Ьullо, розп6ді,.. Н. 
Шsltlеhl", подвіllиі віl. 
Шstr!., розщеl1JlСВИn В""ОО. 
DiuresJs, :и6чеНJlЛ, Вl1дUtюва.НIiR 

мочі. 
Оіисе1lеа, мочогонні Зl\ооби. 
Diurnus, д<m1ШЛ, дневий. Н. 
Diutumltas, Вllтрівn.n:ість. Н. 
Diutumus, довroтріnо.лиЙ, ви .. 

тріВВJlIІЙ. Н. 
Шv"rlеаtlо, ВИJ1l<УВАТИn поді". 
D. palpebrarum, викручування 
повін. 

Dlvergens, розбіЖJШft, НООИЙ, 
8116НЙ, "РlіВИЙ. 

Шvеtgепtlа а. dlversllas, РО.' 
б;жнicr ... 

Dlversus, ріжний. Н. 
Dlvertlculum, а,на"ірон, 8І\Иа. 
пenОИ, AИDepтiHYJ!. 

~y~eaВtII 

Dlv.ertltulltls, "юrn,10ННЯ д"",,~. 
'ТlК}",'1а. 

Dlvlde. поділи! 
Шv. 10 part. "ечи. "" dlvide in 

p~rtes ~qua.le8, 'п.о~іДІі на рів. 
ш часТІШИ! . о· 

Divldere, ді~"1Яnl .. "' 
Dlvlous, божесТВ.Нlшl!. Н. 
DJvlslo, п6дlJI. Н. 
Шvlsus, поділ";",!!, ро!!Ді"" 
lШЙ~ Н. 

Dlvulsfo І НRЩ:1."1j)ниil: розрив. 
Docel", дощи", душ. 
Dochmlasls t хоруеання 11& an~ 

cllyJostomum. duodena.le" 
Doebmlus = nnойуІOStoшит du

оdепаlе. 
Doclmasla pu1monum, .nеrєис:в;а. 

1!роба. 
Dосtrіпа t ДОИТРliН&, науиiJ.. Н. 
Doctus, учеН"іЙ. Н. 
Dogma, ДОТМn' І засад&. 
Dolabra, 110вланn. сnіра.nьна. . 
Dollcho_epha 11", довгоголові ..... 
Dollchocephalu., ДОВГОr<mОВIІЙ. 
Doll_hoslenomella, "роджене по· 
ДО8жеllПЯ вісток зі CKOPO~· 
НЯМ Т,}'Жllів. 

Dolor, біль, тал.ь, жa.n6ба. 
Dolores ad secundlnas, біль по 
п6логах. 

D. _onquassanles, біль при стру· 
ШJ'Вs.нню • 

о. пое1шпі, 1І0Чний біль в BiCT~ 
ках (ПРІІ ПР;:'НJЦях). 

Dф os1eoeopl, бі.1Ь в ністка.х. 
D. parturlentium, біль при по· 

:JOl'S.X, пер~l1МИ. 
D. ртаератапіе$, попередні l1е
рей .. ". 

D. ,raesaglen tes, ф",ьш"вl !lС' 
реп ..... 

ОО!ОТО$и$, боnюЧ1!Й, ДОШКУЛЬ-
нnll. . 

Domalophobla = c]austrophobia. 
Domestleus, до.мОВIiЙ:~ Н. 
Domtnaf.lS, пануючий. Н. 
Donatlsmus, гіПН08а 8 перей-

М:lW.!tяи. 

Dopaoxydas, llшіІJlШЙ бnрво1'lh> 
ро!\'. . 

.Dormllat!o, др імо.... Н.' ..... 
Donn!!llo, сп!U.пя.... . ., 
Dormltorlum, поній до спаннп , 
СI18ЛЬН8. Н. . 

Dorsalls, хрсбтоmlЙ, ОlIннвnп,.; 
Dorsodynla, біль· в СІШні. ' . 

,'Dorsolateralls, ~ на.upямі від 
хребта. в біR, сщшно~біЧ:НIfЙ. 

Dor$oven1ralfs, в напрямі від 
хребта до черева, СПиI1НQ"'Ч~
реВ~IИЙ. . 

Dorsum, СПИlllt. :хребет. 
Dosage, ДQЗУВ8JШЛ. 
DO$JmetrIa, одмірювання .лі

ків. Н. . 
DO$!ologla, В'Юниn про до"у' 

(l8JiНЛ ліltiа. 
ООіIБ, доеа., мі pa.~ 
О. refracta~ зменшена доза.. 
Dolhien.n t.tШ., ЧCJЮ!!Il1\lІ rnф.. 
Doueh., ДОЩИ", душ. НО' с' 
Douve = distoma. hepaticum.. 
Douloureux, бол.ю'Пt:Й. '> 

Drachme, драхм" (3,75 gI'.)~ 
Dracontiasls, хороба, спричиве~ 
на drасuпсulus medіпеnsis. 

Draeunculus '. Шаrlа теаlпеn-
51$, нй.тяниа·. І : 

Drag~es, ПОС"Х~р'шj ПU'Уm<Jf.,; 
Draln о. dralnage, дренаж. !! 
Drastica, ДРМТІІчні, сильно ПJЮ~ 

носні 8мобп~ ,. ,.! 
, DrastieusJ дрsн: .. -ТИЧШIЙ1 процос-

ний. Н.. , 
Drau_u$ =peder ... t., .... , 
Droge, саровнн ліJ:C. , 
DrOJ;uerle, u:птечвиl1 снлеп. 
Drogue, )tущкатепьиий . та '&1;1" 

rcЧ1Ш'tt крам. Н. 
Drogulsl, дроІ;ст. . ... 
Dromomanla, хороБJIJIВиfi па-
хил ДО мандруванИR. 

Drupa, опОЧ в кїС:'Ючною. Н.;,:1 
Duallsmu$, ДBolcT.C'J'Ь~ Н .. 
ооы�аnі,, невпевкеннЙ. Н. '; 
Dubllatlo, непевність, С)'ШІів-

ність. Н., " ',' 
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Ductl1itas. Т;Іг,·чість. Н.. ШIРНОВJtfi. ,:",.,~",} "Dyscataposla, р6злад НОВТ8НIІЯ" Dysmlrnla', розла.ц 'мімі}(п.:~·!r; 
DuctulI, Jlров6;щі. Duodenostomla, утвореННЯ 110- рідини. . 

. D Dysmorphosls о. dysmorphla,', .' О. aberrantes. С.,іпі пров6;щі. Р(ЩІ ДВ8наДЦЯТКIt. ,yschezla трудне ВИПОРОЖІІЮ-
ІІ D d І І '1-' , 3НСФОРМОВ8ШНJ, Jlедоладніст~_. D. ef!erentes testls = VBSn е е- ио епо от а, розтин Дlщнад- ",:', Вlll!ЦЯ. . . 

rentja. ЦЯТКИ. Dyschlrla, нсздатніс'ГЬ локмї. Dysmorphosteo~allnklasla, ~лои 
Ductus, IІровід, прот6ка. Duodenum, ДВ8JJадцятка. .:.;{ зувати ПОЧУ1ТЯ. 
о. bllilerus, tl-ювчоводець·. Оирlех, подвійний. .1 DyschondropJasla, розлад сніст-
О. chylilerus, 1Itолоччсва про- Dиplica~lo, подвовнно. Н. ; .. ~ нення хрясток. 
тона. DuplIcatura, подвійна ааГJlННА. Dyschfoea, хороб,llивезабарвлен" 

D. endolymphaticus , THaНlIHHa Duplicatus, IIОДDОGJш:ft. Н. :1 НЯ шніри. 
РУР1\3 псревШнина. DuplicJtas, двоїстість. Н. Dyscllromasia s. ·dyschromatop .. 

о. lactiferus, МО.'10uшиfi прово- Dura mater = тсniпх, твсрда sla, с.тtіпота ІІа барвu. 
дсць. мовнова опоиа. Dyschromla, роз.чад шнірозабар-

о. nasolrontalls, HOCO-ЧО.1Jова Duralis, nерДООI10НОВIIЇt. влення. 
прот6на. DurJtas s. durltla, твердість. Н. Dyscorla, нерівномірність зі-

о. nasolacrymalJs, cab080-НОСО- . -, ниць. 
ва протона. DDuriusculUS, тверндувати:ft. Н. ..} Dyscrasla, розлад у ВIНlіlfі тво-

О. omphaloenterlcus, пупцева urus, твсрдиЙ. . рив (матсріН), диснразія. 
протока. Dychotomus, ВlІлнуваnlЙ, роз- Dyscyesls, нснормальна вагіт-

о. omphalomesenterlcus, пупце- галуженuй. '";1 ність. 
ОТОЧ1ШН1t:ft прбвід. . Dупаmlса, ДII~aMiHa. Dysecola, IІРlІглуховатість. 

О. reunlens Hensenf, з'вднуюча Dynamlcus, сп;r:овнfi, сильноді- DysenterJa, нровава бігунна, 
нротона. ючо:ft, динамічний. червінка, різачка, диаенте-

о. sudoriferus, нанuпець по 1'0- Dynamls, С1ІЛа. Н. рія. 
ВІІХ З~"'08. DynamiJgraph, СlІпомір, що сам Dysenterlcus, ДJfзентерійниЙ. 

Dulcedo, ооподощ. Н. вашtсув. Dysergasla, порухn. в чинності. 
DDUICdfS, СО!І :tОДh-и:ft. Н. Dynamographla, запнсування "} Dys.functlo, порушена діяль-
ио епа 5, дванаДЦЯТRОВИЙ. сИли. ~ НІСТЬ. 

Duodenitls, аапа:хення дванад- Dynamometer, силомір. -, Dysgeusla, РОВ;lад сману. 
ЦЯТ1Ш. Dysacusfs, прltглуховатість, не- і Dysgrammatlsmus, нездатність 

Duodenocholecystostomla, ввуст- дочування. і ВlІслов.-rюваТIІСЬ tpаАlаТIІЧНО. 
нення itЮВЧНJlка 8 дванадцят- Dуsаdепоld'пl р6В.1Jади, р6з- ~ Dysgraphla, початиова аtpафія. 
!.ою. стрій се .. реторної дія~ЬНОСТIІ Dysgrypnla, бсзс6ння, безсон-

Duodenocholedochotomla, р6з· залов. ..! ність, нічнltцj. 
ТІІІІ ДванаДІЩТНЯ .tf спі~hНОГО Dysaemla, хороБЛ1IВl1fi CH,lIa~ Dyshaphla, РОВ;lад почуття д6-
жовчопроводу. крови. 1 тику. 

Duodenocystostomla, звустнення Dysaesthesla, POB~aд чутливо. DyshldrosIs, розлад потінно. 
ЖОВЧНlНЩ В дввнадцяткою. cm. Dysfsochronlsmus', },еодночасне 

Duоdепоепtеrоstоmlа, ввустнен· Dysanagnosfs, хороблива нс-, f ~ скорочування обох поnовин 
ня ДlsаIlАД,llЛТЮIВ тонкою RИШ· здібність читати. і серця. 

"ою. Dysarlhrla = anarthri.. "Dysklnesls, РОЗ:Jад рухів. 
Duodenojejunalls, Дванадцятко, Dysarlhrosls = !uxatio oonge. :,',;.,1 Dysklnesl8 в. dysbasla, несправ-
ТОІШОJШШІЮВІІ"Й. nita. - '11 нп. хода. 

Duodenojejunoslomla, ввустиен- Dysbasla Inlermlttens, перерив- ,. Dyslalla, розлад В!lМОВИ. 
нл ДВfiНnДЦJlТЮJ а горішньо'lО на кулпвість УІІВСЛідок ствер. Dyslexla, аnтр,)'Днене читання. 
часnшоlO ТОІІІШ"Х. юtUюн. днення судин. Dyslogla, розпад мови. .,' 
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погано загоєиого пере~~.ОМу'. 

Dуsпоёslа, р6ВJJ8Д інтелеКту .•. 
Dysodla, см6рід. 
Dysodontlasls; ро~лад в P03B~T

кові вубів. 

Dysodynla, розлад' ПОЧУТl·я бо-· 
лю. 

Dysontogenfa, розлад розвнтку' 
jj росту. 

Dysopsfa algera, біль в OQax при 
днвленпю. 

Dysorexfa, втрата охоти до ІЖІІ. 
Dysosmla '. dysosphresla, ров
лад ПОЧУТГЯ нюху. 

Dyspar'eunla, біпь прu' спол6. 
В&JIIIЮ (у жінок); відсутність 
орг",му. 

Dyspepsla, нестравність, нетрав
леняя. 

Dysperf&tal~Jca, ПОРУПІенВJI ді-
Я.,ьнОС1Я нншои. '. . 

Dysphagfa, розлад Jlолякан
ня, утруднене ковтання. 

о. amyotactlca,' ровлад поли
К8·НКЯ від кесправноro CICopo~ 
чування пр6~IІКОВIfХ м'явів •. 

о. lusorla, утруднене полпиан
ня від rnснення піддужко
вої б'~ЧНIІ (ненорммьне по .. 
ложення П) •. · . : .. >, 

О. ,ра. llса = oesophagismus. ,,; 

Dysphasll, .Початнова афазія. 
Dysphonla, 'перешіс:од~ при .,~~~ 
мові: . .: .: , 

Dysphorla, ~e8дy:~a~.i":'~Y~:,~;! 
Dysphrenla neuralglu,' 'lІсихоаа 

в IIАс."1ідок HeBpв.n~rjJ", ',.і 
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Dyspltultarlsmu., 1'О"".д вс.· 
"ЧК'цil ?llОзновоl заЛОIШ (gI. 
ріІ";!",,і •• ). 

Dysplasl., ро.m.д у фоРМУ"И' 
!!ю. 

Dyspnoe, 38.ДУха, дНХ8ЩЩR. 
Dyspnolcus, за.ДУШ;JИВИЙ, Дlаа· 
ВUЧIШЙ • 

ТJyspraxla, роз."І.А;J, доціnьuости 
рухів. 

D. JцlеrmJttens arterioscierotlca, 
РОЗ:18Д py~'Y ЮІШОК при cтвep~ 

ДЮ~НЩО СУДІНІ 1JCршш. 

.Dyspygia, !шдоpogвій: крижово1 
іі �->:)'ПРШіОВОЇ l<icТOK. 

J)ysspermatl., .'трудне" • ••• бр· 
СК)"Вn1ШП иасіпНR. 

Е. 

Ebriantta, оп)янюючї, хмі.:,ьнї 
засоби. 

Ebrietai <. ebrloslt •• , пінит.о. 
Ebrius, пі;l;1111;J~IЙ, п'шшй. 

€buI1itio, і. tшпіння) 2. ВНСllПli&. 
Е. уепl,l"оll, пе.іЯ, жата. Н. 
Ebur = adamantinum. 
Eburneatlo, сЮстuенWI. 
Eburneus, СЛОНОВИll, твердпй. 

Eburnilicatlo, ствеР;І;НСИНЯ IЙСТ-
ної тнаНИЮI. 

Eburnitis~ заШї~"1е.IШR ~У&1ШИIІ. 

Ecarteur) rюві[~ОТРШtач. 
ЕсЬоlе .bort" •. 
Ecbollta = .bortiv •. 
Eteanthus, м'ясце в куті ОЮ". 
Еесы�тm vulgare, СІІНПК. Н. 
Ессhопdr"mа і. еССhопdrоsls, 

:о.:ряс.11ІАи, рОзріст хрястЮІ. 

ЕесЬуll10та і, "chymosls, кро" 
ВОВlІП:ШS, КІЮвнячок. 

ЕССОРСО&lі, ВIШОРОЖlЮННЯ, В1і
ка.lеIШЯ. 

EeeoprotlCI, засобu на виttор6ж* 
. 1if'lШП, розві,lьнення. 

DyS5teato.ls, роз"ад утворен' 
НЮ шніРilОГО лою. 

Dyst.xla agltans, тремтіння пр .. 
подраишс.IlItНХ ОТРІПНУ (боо 
lIара.:lізu). 

DystJlanasia, ТЯilШЄ поміран:н:я, 
ТflЖНа. смерть. 

Dyslhermosla, рОз"ад у тво
реПНЮ ТfШЛа.. 

Dyslllymla, ТRж.юдумніст •. 
Dysthyre"idia і. dysthyreosll, 
роз:щц rnІ~1іни тв6ри:в в 
наС:lідок :корування бор~ 
.1:аковоl BRJI08H. 

Dystokla, ТЯilші пО.логи. 
Dystr"phia, ІЮруuiCВI!Я вижи

В'ІСННЛ. 

Dysurla, затрудm>.є м6ч6ни •. 

Ethinocoetus = ta.eni& есЬіпо
coccus, n)'xip1lMT& fJtIfСТЗ-. 

Е. granulosus о. vеtеrіпоrum 5. 
exogenes, ІІj"хірчасТ8 ГЛИОТfl, 
щО В1JШIШ1С JНi80BHi матор
lIЬО}'О пухіря. . 

Е. епdоgепеs і. hydatfdosu. і. 
аltrlсіраrlепs о. Ьотlпll, П)" 
XipQap.Tn' г."Пfста, що ВИlшиас 

11 ССРСДШlі матернього nvхіря. 
Echinorhynchus, ""Шl<ОВ~ 

I~кn}\, ш[{рлООк. . 
Echo, пуиА, відгуи. . 
Echoklnesls, хороб.'"ВС иасліду-
МННО 1 пер~fiI.JnННЛ рухів. 

ЕсЬ"I'I/а, Мо.опоре!! ...... "". 
Ethomimia, персfi:ШШUlІ міміки. 
Ethophra'ia, відгунова. мова. Н. 
Echopraxla, пер<іНМ4!1НЯ рухів 

і мигів. 
Есосы�аІlо,' ""шкр.буаанНJI. 
Єсоцуll10П, ОРО'lIIЩУВ'Ч (до 

канюлі). 
ЄсоuvШопаgе, впроваджеННЯ 

канюлі, іитубац.ія. ' 
l!:crasement, 1І:ідщем,nен,НR. 
&raseur, відщемлювач. 

"\ 

:,і 

" " ... 

Eetad. 

Ettasla, НОJllllр<'lШЛі РО8lUиреll~ 
ШІ) n6rULlp. " 

Есla.I., ПОШllреlПUl. Н. 
Ee:toderma, ааРОДh':овиfl l1Ашкі~ 
рень. 

ВсІ.та = еШш ... 
Edacltas, :неН8жеpnивість. 
Edocephatus, потвора з ОДНи", 
ОКОМ і 3 внроотиои на.д НИМ. 

,Edulls, ICТOBHlIlt. 
Ellectus, наспїДОК, дія. 
Eftemlnatlo, подібність до жін-
Юl t ІКсноподїбиїсть. 

Effeminatus, жїнкоnодібнні1 . 
Errerens, ВИВОДНlfЙ, виносшtЙ. 
Ellervescens, шипучий, 
Ellervescentla, пnmyч; оаоо6и. 
Н, 

Еlflса"IІІіо, .ИJlВі ...... 
Effleurage, ~Іае-аЖt розтирання 
руками. 

Elllorescens, розквітлип. 
1rffloresC'~f\tia, рБВНВіТ, вИсип· 

ка. Н. 
Effluere, ВIJППИВ&ТП, ТОЧlf'n1СЬ, 

Effluvium, ви.пmfВ, витіианвn. 
Е. сарШоrum, }шп&даннн ВО--

ПОССlІ. 

ЕlllllхІо, передчаои! пблоги. 
ЕllтасІlо, )'Пn<ОДже1ШЯ черепу. 

ЕІ/тепаtl", нсстрЙ""""в!.ть. Н. 
Еllrепаtus, нестрn"""НI!. 
Effusl(t) ВішШlВ, вилив, виті-
нання. 

Egesta, ви.порожне.иня, ВJfДI~ 
лення. 

Egoeentrlcu" а'оеЄpt"дженпti 118-
соб;. 

Egophonla, ><"аячнn го"оо. Н. 
Eidoptome1rla, вимірювання ro

Стро1'lІ еору. 

ЕІаСІІlаІlо, випбро"уванИ1! (на
СШНJI). 

Ejaculator, вйпорокник, Вllпбр-
скува.'ІІ. , 

Ejaclllatorlus, ВJJПОРОКОВІІІІ. Н. 
Ejaculatum, В"ПОРОК. 
Еіееіlо; ВlшltдаивН9 

, , ':. 

Е. ba.liarls рЬуsoШєrа, Ilухірц •• 
мітивн] нарости па споді че
репу. J 

Ek"hondrosls, "РЯ.ТІ<овиlt 11'" 
l)OC'l~HЬ межи діяфіrюю і е:аї .. 
фівою. . . ," 

Eklri, чсрвіичаст& AJlT~tra :ж.о"и' 
роба в .fIпоніІ.:-. '" ,'.'1,'1 

Ekkyesls, ч.ревна вагітнІсть •. 
EkJampsta, мнмохід, еКJIЯиnсіи.' 
Е. gravldarum, H.pe,,6ГH.~; "і:, 
Е. IпlапІит, дIttJlнець •. " ..... 
Ekllps!s •• eklysls, 1<.,....",К. УМ', 
лівання, неПРJI'ЮЮlість~ 

Ekmnesla, втра'1& пзм:'яти. и& 
веДЗ-ВНG МІШуле {у гістери~ 
чок}. 

Ekphyadltls = .. ppendl.iti •... 
Ekstasls, аахват, з3IJaJ1. Н. ' .. 
Ekstrophla, ВРОдЖСНlШ рОзЩ.п 

(міхура, черева). 
Ekthyma, гноя:нхова. вuспmt&~ 
Ekthyreos!s = tbyreQіdесtoшіа. 
Ektoblast = ektoderma.. 
Eklo""nellorme(OВ), . 8Овнішнв: 
кmшчаста. ністка. с:.' -

Ekt"derma, зародковl1Й нашкl· 
рекь, 

Ektocardla, ... іщеШІЯ серця.' . 
Ektomla о. ectomla, витин, в.f,д. 

тин. ", -'І 

Ektopagus, потв6ри, ЩО врос· 
т,с. грудЬШf 11 пупцямn •. : > 

Ektoparasltes &. _ktczoa І. ekt .... 
phytes, зовпішні чужоl,ци. 

Ektopexla, прннрin"ЮВ.UНЯ гру:·. 
деll. 

Ektopla, пе.ресТ8Ifова, перемі-: 
щеu:нл~ 

Ektoplca gravldJtas, 1Ю8 ... "m~ 
цева 1Jаrітиіоть. 

Ekt"plasma, поверхова .tIJ1II8иа.., 
Ektrodaktylla, брак п ..... цІв •. 
Ektromella, брак ні1lЧИН:' . 'І 
Ektrop!a в. ekstropbla. 8б6чеи-; 

Н11 1 ровщєплеННЯ t вИве~. 
Ektroplum •• ectroplum, ВО"", 

нене. повіка,.,', .,' I.,~ 

Ekzema, ВОІ'ник. р6фія, екаеш • 
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'Ekzema '!ssum = (', rlll'f!"di. 
formc. 

Е. 'оlllсиlвте <. llchenoldes •• 
Jiguratum, БОР~ЮШ}іОВlfЙ В6 .... 
НІ).){. 

Е. rhagadllorme, ра'Дряuаuиіі 
ВОГНlП{, 

Ekzematlsatlo, lЮ8Вtt't'он вor· 
ника. 

Ekzematosus, ВОГJШ}{ОВИЙ. 
Elaeosaccharum, міНцукор. 
Ela,tlcllas, пружність, Н. 
Elastfcus-, ПРУ"ШСТlJfi l Пр'ужа-

вий, 

EJastin, пруnюнь, біnчасте твб~ 
РI1ВО ПР;УЖI1:СТ11Х ТRашш • 

Elaterius, проноснпіі. Н. 
Electiu, вибір, обрання. Н, 
Electricitas, е~ентричність. Н. 
Electrlcus, с::rСНТРИЧJш1t. Н, 
Electrisatio, еДСИТРIЩУВМШЯ. Н. 
Electrobioscopia! стверджс:няя 

<."У('РТІІ подражненннм м'язів 
(::Іеитричністью. 

Electrod, еаеl\ТРОД. 
Eleclrodlagnosllca, розп!.н,ван, 

!іЯ Прlt ЛОrfО)lоаі (' .. ч:ентрично~ 
C't'II. 

Eleclrodynamlcus, .,,"ктраруш· 
ний. Н. 

ElectroendOSCOp, {""lенrpoрозг,;rR~ 
Дf.lЧ. 

Eleclrokalalysls, ."'/lепил "і· 
кіи під шніру Р.;Н~ЮРllЧJШИ 
струміИСN. 

Electrolys:is, роаК.lnД ті.1 e:IeH~ 
тричністью, 

Electrometer, ВlІміршш: e;IeK~ 
ТРПЧНОСТlI. Н. 

EJectromotorlus, елcrіТJЮРУШ~ 
НlIЙ. Н. 

Eleclromyographlon е"еКТРllqн"й 
IІОК,азувнч pJ'XO"I0CТ11 М'Авів. 

Electron, е.1еgтfЮИ. 
Electropatho1og1a~ з:міlПl 1 СIlРIf~ 

чеttсні t),..1l1скавиою Ч1{ 1J8nгa..1j 
{,,'1еКТРIІЧJiістью. 

Electrophyslo!ogla, фіЗімо(і1l' 
{'~lе}{ТР~ЧJlIІХ 111ШЩ. 

10 

E1ectropunctura, внол tn':fbbtt .. 

llічпою ro~ною. 
E1e:ctrotberapla, JJ.іНУВ8.11НЯ е.l0И~ 

ТРlІчністью. 
Eier,trf)tonus, Ш:l1lРУжеияя нер
ву від JlОстіttиоro елеитрнч" 
IІОro струмінл. Н. 

EJectuarium, KA:U.rкe.. " 
Е. е senna, ПРОIJОСllQ. сеИОООВIІ 

и:ашка. 
Шеmепl •. е!етепlит, пер.снь, 
Elemenlarlus, первіониЙ •. 
Еlерllа$, С.l0Н. 
ЕlерЬап tiasts, споновість, слu-
нова .:х.оробn.. 

Е. Arabum, слоном шкіра. 
Е. 6гаесоуит = !ерга. 
Е. li!ariotlca о. troplea, ."оно, 

вість, ВШ-l:J1ш{а.нtt filari& tшn .. 
guinis. . 

E~ glabra, П:Н\С1\~ слоновість. 
Elephantlastlcus, СЛОНОDІIЙ, сдо-

lIуваТIIЙ. 
Elephantopus, С.і10НОВ8. нога. 
Elevatio, підНімання. 
Еlеуаlог s. еlеуаlогlит, підііІ· 
мач І під6fiма.. 

Elevatus, З8ДСРТl1fi, t-шрпаТНit. 
Н. ' 

Elimlnatio ~ вида..Ч:Є]ШR, перене
сення, усунення. 

Еllхl, '. ellxlrlum, ';"інсір, вод .. 
тІЙ аооеJШРТОІші1 РОUЧJШ ."'1ЇКУ. 

Е. ас!4ит Ilаllегl, Н"Il.,.·ів' 
e:JiKcip. 

Е. aurantlorum eomposltum, 
ШП)"ННОDиit е..'1іксір. 

Е. е 5"""0 Ilqulrlllae, ГР~'ДШ'f! 
елін:сір. 

Е. paregorle"m = t·r. оріі мп· 
zoica. 

ЕlllрІЇ""І s. еШрsоldеU8, •• іп· 
СОВlfЙ. Н. 

Etongatto, l10Довження. 
Elutlo, промивання. Но' 
Elulrlatlo, .ідШ''''''мУчуааИНR. 
Н. . 

EIUXBtlo, 'В",,,,ешlЛ· (.у63). 
Elylrltls = OOlpiil8. 

E!ytroblenorrboea, гпаєтсча, бі-
лі СІJ .. lави .. 

EJytroceJe Ьоrnів. VtLgіпз.Jіs~ 
Е!уІсоп, пlxв •• Н, 
EJylr9plastl<a, uJТУl<уваll1Ш піх· 

ви. 

ElytrOl'losls, в!іrnш nfx.". 
E!ylrorrbagla, "рово.,.,чn з піх· 

вп. 

Elylrorrbaphla = colporrhaph!a, 
ЕlуlГОlотlа, роз.,," піхви. ' 
Етасlаііо, похудшня, схуднен-

I"R~ 
Етаlит, полива, с,,:.1Иф! І OMaJlb .. 
Emanatlo, l1iLJ>УВаннл, Dитін&н~ 

НП, 4?'манація. Н. 
Emanatorlum, покій, де:fіR>~ЮТh 

р"IІЇ .... 
Еmалsіо menslum, спі3НСППR М1-
сячкн. 

Emasculallo == ... trntio. 
ЕтЬоlагІЬгlа s. _mbolophras!a s. 

етЬоl0lаІІа, мова а. .~T8.B.'leH
НІНІ! зnйвих roлосівои, UIеле~ 
стівок, 'ІІі ціnих спів, 

ЕтЬоlіа, З'атиканля, заткнення. 
EmboJitus, .затика..'1ЬНlІЙ. Н. 
Embolus, затичка, заТI~!l.."10. 
Embrocatlo, зрОШУПRНШl j ' !ІрИ-

МО'IУВ8.НПЯ:. 

Embryo, 8APOДOK~ зачаток, еи ... 
брlон. 

Embl}'o"ar4Ia, .арод""в"й ритм 
cepЦlt. 

Embryo\itonla, Р08ШМ:а.товувзн~ 
нп зародку_ 

Embryogenla, рО'ВI!ТОК 'nр"дну. 
Embryoldes, подібний до .... 

рад"У' 
Embryologla, наук .. про ро •• и· 
ТОК rшоду. 

ЕтЬгуота = dermoid. 
Embryonalls, зародковий. 
Етьтуоlы�оіа,' •• embryolomla, 

s. embryu1cla, шматування 
ПЛQДУ. , '. , 

Еmьгуоtгоры�,itulвJl6иннH ШlОду. 
Emesi$ і. emes(a. бnювnнн~. 
Ет •• та, бn.ювОта. " 

" 
, 'Мі, , , 

Emetare. б:tЮIJ&ТИ, википати.,:; 
Ете tlса, t1"1ЮIЮ'fиі заообll. ' . 
Ете*IСПі, бlIювОТlшli. , . ~ :: 
Eme:tin, б.чювотnпн, сиетіи .. :·,' ,,: 
Етеtlsтио, "ТРУilШ" бn.ювот-

НlI1{ОМ. . 

Emrg:ratlo" В1tсе..їенtш. ,.. " 
Еmlпепs, ВltД8.ТlШЙ t виставниЙ~; 
Етlпепtlа, піД8ИЩСШІR, ВИllltи. 
Е. annularls, моз'}(оыll: MiCT~c:-1 
Е. cand!can. mаmшагl. в. 'ра-
рШагls ""rpu. шаmш ........ 

Е. cocb,l_arl. = promantorium;: 
Е. dlglla!ls = "alc .. r &vїS. ' ' 
Е. ІісарЬае, а:адиШ 8)ІШІН вуш~; 

ні. 
Emlssarlllm, відвод .... пporoм;: 
Етlпlо, ВUII}'Скания:. ' :::-
ЕтmепаІОІа" міс:~ч1tоroниі ' ва.;.'. 

соБІ!. '.. "':',".:,,"' 
EmmenJa, міспчи:аt УIfЛ'ВИ: Х.l 
Emmetropia, звичайний, іЩр~ 

ма~lыltйй sip.,- .,' .. '-:': :'~,:,.t 
~mmetropus, 8ви'(аЙНО80РИЙ.,. 

1І0рмаЛЬНО80РИЙ. . :', .",. 
ЕmоШеntlа, З'асоб~, що " .8МJ1K· і 
Ш.VЮТЬ, )Ю3Мf1кwyють., ',":;: 

Етоlllге, "нгЧ!п'и. Н. " .. о' 
EmolНllo, р"8мнкwенНЯ::' Н., 
Emotlo, зворушення., вбуджев.~ J 

щ.. " 
ЕтоtlопlІ dYl!pel'~la, H_p"B~i 

ність ·ПО зворушенпю. 
ЕтрЬщlв в. empl!raxlB, , .... тН .. 

иа.НIШ.. ~ , •. ", 

Етl'Ьуоета, р" •• лrнеиRЯ. 
Е. ри!топит, ПДУJ<A. '.', :" 
Е. vaglna. .оlроh~-pOrpI .. і .. · 

cy&tic$.. . 
ЕтрЬуоета tlсив, ЯДУlWlИ.вJI;",' 

яд.VШНJtЙ. :.,;, ':.(; '<r:,.~. 
. Emptrla t досвід, спрОба., ". Іі, 
Empirleus, досвіДИНІ!. ,~,:', ,'т.: 
ЕтрlгlзтиІ, ліН)· ... н"", В ,Да· 

свіду. '; '\:' . ~',-: : ')11·-; , 
Emplastrum, П'nПСТНР .. нал.іщи;і 
Е. аеruglпls, DмеИl.ft віок .. ,НО' 
Е. cantharidum ordlnarll1m, ....a~i 

lЮВltй плясТllр. Н. -" .:.;", . 
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. Em,i"lnllll blh~ 

Е. IItbargyrl composlfum, "УМ'" 
}J~ltl шmСТ1lр. Н. 

Е. v.s!catoHum, "у!!ша. 
EmpneumatosJs,. ПО:ШИРСЮJЯ .'1e~ 
Nиіи, 

Emprodl,lokolmesls, в,жке за· 
СIШUJlНЛ. 

Emprostbene"phaloo, Ч(Щ)В1!Й 
мозок. 

EmprOSfbQfDnUS, аГJшаннR: n.;t& 

'шпор.д (ПРШІІ!ЦЬ). 
Етруета, ГНОЄВIiJI. 
Е. mеtарпеumопlсum, rнОСІ!Шl 

в наслідок eanA..,enIНї .nereuib. 
Е. пєtєssіtаtis, гноєння, що про-
РШlаєтмя lJ3.bfPX. 

Empyematleus, rнoOBlllfn. 
Empyesls, .аnюєюlЯ. 
Е. осиll = by:popyon. 
Етруосеlе, rnOOBa КМ,. 
Empyomphalus, гно;ю<я '~'JlЦЯ. 
Empyreumatlcus, підrOрі~lIn. Н. 
ЕтиlІепІІа, заСОБІ!, що розпу· 
скають Н~РО8Ч(luні сере.lНПНИ. 

EmuJgens, мо.10чаСТltti. 
Emulslo, eM)".ТJbcjJI: МО;JQЧастп. 
рідина, МО.:JООтиа. 

Е. amygdalarum, мпrдалеве :мо
.10КО, оршад. 

Emunttorlum, ВJfді..1ЮЮ'l'е оруд
ДП (opr8H). 

EmundantIa, засоби иа В11'Ч"П
щення. 

Enaeorema, с;швобруд (В мочі). 
Enanthema, ВООППRа на С:Ш8юt

цnх. 

ЕпапІlораІы�a = allopathia. 
Enarthron, Ч\'же тіао В сугло· 

бі. Н. • 
Enarlhrosls, ropi:<oolln сyr:Jоб. 
Encephala!gla, >tiзиовнй 61%, 
БL,ь ГО:tови. 

ЕпсерЬаlиlЬenlа = ""rebr •• the
ша, цєr-Єбра:tьв& непpв.creнія. 

ЕпсерhаlЩs, '.О"''1"НIІ" >юзку. 
Е. dlssemlnata = єс].,,,,,,;. тиl-

tipJex. . 
Е. lelharglca, ооние ""''''' ... ии 

",,"ну. 

ЕnеерЬаіосеІе, мізковQ. ннла, .' 
Eocephaloedema, набрJ!" М08"У. 
Encepbalold ,;" свreinота ше· 

duJlare. 
ЕпсерЬаlотаlасlа, ро.",,,,,шенlШ 

мовну'-

ЕпсерЬаlотепlПІlllа, ."шщсин" 
)lЮЗКУ n ОПОН", 

ЕпсерЬаlотепlОІосеlе, мозко· 
ОІЮнова кила.

Encephalomy"lItls, .апаJIевпя 
>l03КУ Й стрижу. 

~псерЬаI0П, J,.юзок, мі30Н. 
. Encepbalopathia', .. і8КО"," . ,,"ро' 

ба. 
Е. saturnfna J хоруван.вя: МОЗКУ 
по отру їНJпО ОЛИВОМ. . 

Eocephalorrbagla, крооотеч:а • 
Jo.10ену. 

Encephalotomla, розтuн мозку. 
ЕпсерЬаlит, мо30н, m-іЗОJ(. 
Enchelresls, З3.ХОДJ чин. 
Enchondroma J осередхрлстковий 

варостень, осередохряс1'1t$. 
Enchorlus, тубо~ец •. В. . 
Enchrisma, масть. Н. 
EnchrJstum, масть до на.тиран-
НЯ. Н. 

Enchysls, на.1J.ивання~ Н. 
Enclavement, ВRлиненвя, ваще.. 

млеНllИ. 

ЕПСО"llа, нfipoщі, тельб~=. 
Encranlus, потвора, що ма.в б.."'І88"" 
нюн8. D черепі. 

Endad"lphUS, потвора 8 бті.· 
НЮl\О!l1 У вигляді п&ростня.. 

EndanglltJs, западсння осеред' 
ню! об<N"'lОlffiИ судин~ 

Endaorlllls, осередuнпе ва"". 
:1ЄНня аорти. 

EndarterlllJs, 8ашщення осеред' . 
ньоі OOo.."'IOHКll б'ючщ{. 

Е. chronlta dеformaпs = athe
roвiв = arteriosclerosis. 

Endamoeha. соll, Кишкова амеба.~ 
Е. ы�ІоlуІlса,' днзенreрШн&,_ 
ба •. 

Endemta t місцева пошес'!'Ь. 

.. ) 
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Endemlcus, міодевопошe:Crn~шЙ. 
End"rmallcus, діюч"tI чеJ"'!l !!Іні· 
ру. Н. 

Endl) .. , (',еред-, всередпні, 

EndobJa8t, 8"утріllrній з4РОДRО' 
вий J1I1CТOKw 

EndocardlalJs, середсерцев"й. Н. 
EndocardlllS, заllaJIенн" ОIlУТ' 
рішньоf оерцеоо[ оБОдОl{КИ. 

Endocardlum, еНДОН8РД, ссред· 
IIbO--ССрЦСВа. обо1Jонка. 

Endocel'\'JcaJJs, сереДИННОШIІЙ' 
НІІЙ. . 

Endocervlcllls, а8ПaJI.ННН сере· 
дшшоІ оболонки ШИЙКИ .ма
тиці. 

EndocbondralJs, сереДнохрпст, 
НОВИЙ. 

Endocborlum, осередній па"т 
КОІШlатни. 

ЕоdосоlрШs, •• пад"ннл п[хв". 
Endocranltls = pachYmeningiti. 
ехШna.. 

Endocranlum, повер:ковnй пдвт 
TBQPAol М:ЇЗНОnOl опони. 

ЕпdОtrlп'иі" З4.лозп, залози а 
внутрішньою сенрецією. 

Endocyma, потвор", В сереД1ші 
RoтpoI BHaxoДJt.ТЬCH частиНИ 
Ар;;",1 потвори. . 

Endocytes = спdорат •• іte •. 
Endoenzym, осередил;тинне ШУ· 

мЙn:О. 
Endogenus, щО ВІШЯR В середині 

Ti~a., замниуТПЙ. 
Endogenesis, ВlшJtRRНWI дочер .. 

ніх нл.ЇТJшвсередипіМltТЄРПЬО[ 
клітн:ни. 

Eodoglobularls, сереД1!НJlо.дріб-
но:ирівцеВИl1. ~ 

Endognathlon, меЖl,щМеll'я. 
EndoJaryngealls, сереД1.нноroр· 
таtШОВПЙ. 

Endolympha, еидм;мфа, серед· 
вушна рідина. 

Endolymphatlcua, .""реДВУШ!І"· 
ріДПН1шА. 

Endolysln, eJ.до"іаіи, . тіЮрпво' .' 
б11Jо:ирівців. що }Ю8'1иннв бан
тер;l. 

Endomelrllls, ."штения 6111<80-
в,,1 обо"ОШ<ІІ ",атицl ... ' .... 

Е. dtcldualla eatarrballs= hy: 
droI1'hoea. ....: :',' 

Е. dlsseeans '. exfollallva = dy •• 
mcnorrhooa membra.na.cea •. ! .,:! 

Е. рІасепІагlв hypertropblca =, .. 
= pll\.OOntit;.. '. :, .... : 

Endomelrlum, елиоо"а о'бо.пОНК" 
.. атоці. . .' :.' 

Endomyslum = регішу.ііІт in; 
temurn. 

Endonasalls, сереДНОСОВI1Й. в но .. 
сі.· . 

Endoneuralls, е.реднерооопй, в 
:верві. . 

Endoneurfum = perineurium jn·· 
temUD1.· . 

Endoparaslt, внутрішній чу",оlд •. 
Endopelvlnus, середмИоовИЙ. . 
EndophlebllIs, •• ffiшення ос.рея·. 

ньоl обоnоmш ЖJШ.· . ., 

Endophyles, ВИy:rpіtшl! РОСИНІ!·. 
ні чужо Іди. 

Endopllells, серед-о'ІНИЙ. В. 
Endoplasma, ендоп"" ..... , вну" 
тріumя I.lJIлsма~ . 

Endorhacbls 81"r,l, поверх"виtt 
плат твердо! ОТРЮh"'ОВОI опоии,. 

Endoscop, прйпадД3!Я домlджу' . 
вання МОЧОВdХ JШIяхів. 

Endoscopla, ОГJЩЦ оорожнин 
тіла, ОІ\'І1ІД мочои;tх шляхів. 

EndostUosIs, OOMO�-:ТУва:нlUI ) eH-~ 
.цосмое&. . 

Endosomallcus, ооредті.цоо .. Й. 
Endospora, оооредній вародень,. 

внутрішня СнОра. 
Endosteum} Вo.JIоннltНН& опона 
шniRу, cepeДKiCТH~ . ~ ,,' : 

Endostealls, середок!""""й,:: .. : 
EodostelhOSCOp, прилад до ВИ·: 
""УХУ.'Н"" нутрощів.·, . 

Епdоlhеllоmа,сереДИIІИотнаиm.,. 
Endolhellum, сереДl!НИ" .. 61)0.'. 
лонь, сеРСДіІНИotк!нець. 
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. .Епdоthf'II-а. 
", " 

Endothellos1~~ збільwсннл .1\i.1Jb" 

НОСТІ' ~Jlд.оте-ліЄВJIХ ШІітик в 
е"СУДfl.тах. 

.Endothoracicus, сереДГРУДIШЙ •. 
Endotoxln, отрута, що знахо
ДИТЬСЯ в. бактеріях. 

EndoLlrethralls, середмочевод-
ний: 

Endovenosus = intrRvenOB\lS." 
Епета~ ПРОМltвка, щІЇзма. 

Energetlca, нау"в про сіти при-
JЮди, 

Energla, СJlсрІ'ія, ':І1t11l1іеть, ~i· 
lІ:1ьність. Н. 

Energlcus, діШ1ЬНJI1t.. Н. 
Energometrla, ВlІмірюванн" 

енерІ'іІ. 
Enervatio, нервове ВНССШlенн.н. 
Enervlcus, Jfервово~внсси.."ІеНIІЙ. 
Engastrlus, потв6ра, що :має в 
череві б.'шзнюка. 

Engelure' = регпіо, відморо
ження, аЙмох. 

Engorgement, аfLТJlliаНIІЯ, вапі
рання. 

Enixus, П<J;Jогlt, ал6ГII .. Н. 
Enkanthls, хороБJl е.ЧЬ03НОГО 

!.І'яеця. 
Enkathlsma~ Сll~ЯЧ& nупіль. 
En~auma, вогнець; вйраана на 

рогівці. 
Enkausls, прltпікання. Н. 

Enkauston dentls, зубна полrtва, 
СКЛlідя. 

Enkope, ~'Шllб черепа. 
Enophthalmus, аапале оно. 
Enorchlsmus = егурtoгсhіsmUБ. 
Enormis, Н8Д:\lіРIІIІЙ, ве~"IJlчеВНlIЙ. 
Enostosl8, нАростепь всереДIlні 

містки. 
ЕП5, вдачи, натура, істота. 
Е. morbl, істота. хороби. 
En5iforml5, меч)"ватиЙ. 

Enteralgla, соrпшшці, к6лькu 8 

}шшках. 

Enterectasia .5. enterecta8ls, по
IІшреННJI ЮllllОК. 

74 

Entf"rom~e 

Enterectomla, вilТIШ часТИНІ! 
КІІW}\И. 

. Enterlcus, КIfШIЮВіtЙ. 
Enterltls '. enteroca tarrhus, не· 

ЖИ'r(ь) ШtШОК, з&падення КlI~. 

шок. 

Enteroanastomosfs, авустнеuня 
·юtШОJi . 

Enterocata~rhus = епteгіtjs. 

Enterocele, JШШJ(ова JШЛ&. 
Enteroce"tesls, пр6nш ЮІШКи. 
Enteroclelsls, ваМI:шаНЮJ ЮfШОК . 
Enterocolftls· membranacea = еп-

tcritis mеmЬгапасеа. 
EnterOCOlostomfa, ВР)"СТlІеннл 

ТОlшоі lШШЮI в товстою. 

Enteroclysma ~ еlуsш., Н, 
Enterocyst.ocele, I,Jlла в мочовим 

міхуро)! і l\ншн:аМI{ в c-среДіlИі .. 
Enterocystoma, міхур, З~lУЧeJlиJt 

в ЮІШКОЮ. 

Enteroenterostomla, ввустнення 
ТОIШllХ ШІШОJ\ (межи собою). 

Enterodynla, ішnшовиJt біль. 
EnteroepipIocele, }l'ИШЮI й че

lІець в КІші. 
Enterogenus, ЮШШОВJlti, що ви· 

IIJIН а ЮfШОК. 

Епterograph, заПllс.Ува:ч· рухів 
К1IШОХ. 

E~terohelcosls, БОЛfJЮI на киш
ках. 

Enterohepatocele, :кишки й пе
чін}\а в килі. 

Enteroklnasa, ИlillIКОВ~lit фер
мент. 

Enteroklysls ~ _пtcrосlу.ша, 
Enter08cystoma = епtcroсysto
ша, 

Enterollth, ЮIШIЮВltй камінь. 
Enterollthlasls, хоруваllllЯ на 
КИШJiові камінці. 

Enteromalacla, РОВМfJКШСIIНЯ КН ... 
·ШОК. 

Enteromer, сеІ'мент вародковоІ 
:КІІЩКН. 

Enteromerocele = hcrnia іето
. гаив. 

;'. 
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Enteromphal0S, ЮIІІІIЮ-IІУlщсва 
ІШ."І&. 

EnteromYCOSl8, рое.'llІlfllі Ч)'жоf
.:tII с.'lИвшщj КJtIlIОИ. 

EnteromylaslS, зарод:ки. мух в 
Кllшках. 

Enteron, кишка. 
Enteropathla, хорува.ННJlIiНШОК. 
Enteropexla s. enteropexls, при-

ШIІВ<1.ННJI ЮІШ}Ш дО чере.~liої 

стіни. 
Enterophthisls, горбк6виця ки
ШОН. 

Enteroplastlca, uпукуван.ня }\о
шох. 

Enteroptosls, зr.уВf\JШН, опу
щення кишок. 

Enterorrhaphia, зшивання ЮІ.-
шо}\ 

Enterorrhexls, ІЮВРНВ 1ШШОК. 
Enterorrhoea, бігунх&, пронос. 

Enteroscheocele~ ка.тшткова ки-
.'1&. 

Enteroscop, ПРllлад до огляду 
юtшок. 

Er.tcrospasmus, 
Enterostenosls ~ 

ІІІОН. 

ЮШІкові к6рчі. 

звужсння . ки-

EnterostO.mia, утворення нориці. 
roшю і КJШЛШ. 

Enterotom, l\Jlшкові ножнці. 
Enterotomla, РОЗТІІК К1IШКИ. 

Enterotoxla, отруїння отрутою, 
ЩО ВІІШІІШ6 В І·шш"ах. 

Enterotoxln, 1,lllІІкова. отрута . 
Enterotyphus, черевний тиф, 
Enterozoa, ЮIШJiові чуж.ОіДИ. 
Enthelmlntes, І,'JJllIкові глисти. 
Ento .. , серед-. 
Entoblast ~ епtodеrш., 
Entocele, оссредн" кила. 
Entocunelformls, сереДJlОКЛUН-

ЧПСТIІ.tt.~· . 

Entoderrї1a, внутрішніfі варод
ІЮВІІЙ Л1lСТОК. 

Entomologla, наука Ilро комахи. 
Н, 

Entoparaslt, оосредніІІ .• ужоJд;· 
Епtорhthаlmlа.зnпз';е'IІІЛ .сере,. 
дпні ока. . 

Entophyt~s, внутріШllі рослиltїiї', ," 
чужоlДИ~ . . .' 

Entoptoscopla, ог.~лд сереДИНII' 
ОIШ.· ',,' 

Entor5e = distorвio. 

Entoticus, сереДllННОВУШВ:ИЙ, в 
сереДІІні вуха. . 

Еп tozoa, "Чужо ідо в тілі •. 
En·trlpsls, втирання. Н. :..' '.,' 
Entrope S. entropla, B~PYT, П~-. 
рО"РУТ, . . 

Entroplon " entroplum, '''РУТ. 
повіна. 

Enucleatlo, ви.'1Ущув&ннл,.81IJt
манни. 

EnureslS, tІсдерж.ання, ~етри", 
мання моч і. . 

Е. diurna, педержанпя мочі 
вдень.,. 

Е. nocturna, недержанНя мочі 
вночі. ". 

Enzootla, місцева. пошесть ху-

доби.·, ..;.' :. ,. : . 
Enzym, снзі,.". HeopI'~iB~B~' 

щ)'1tIU.по. 
'Epaktalla OSSB, додаТl\ові кістю,. 
Ерапаstеmа', зСрненнл. злrшо-: 

т}\аННИІt. . 
Eparterlacus s. eparterlalls, на-- . 

6'ЮЧIЮВllіі: тott, щО H~ б'ЮЧltі •. 
Epencephalon, вадня частина 

мозку. 

Ependyma, внутрішня. о~лон~,ш,; 
міЗnОВllХ IlІЛУНОЧКlВ. 1 МІВ' 

кового IlРОВОДУ, МОВИОВltсте· 
~1Ина. . . . ..< ,'"!' 

Ependyml.tls, ваfJмения епснді~ 
мн. ,... ., ··.·і:1.'·;,! 

ЕрЬеЬа'- діВЧlша. Н. 
E·phebogenesI5;. в".творюва~WI.:.: 

. чою-небудь .тілЬКИ 6 наCl~ИR.': 

Ephebu8, ЮIl8:". н .. 
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Ephelldes, несн/ШКJ11 ;шС'ТQвіш· 
ШІ. 

Ephemera, ОДНQі\СНшt га.РНЧН<l. 
Ephemerus, ОДНОДСJПШЙ: 
Еры�нео,, Н"'ЧПIlt! страх. 

EphfdrosJs, надмірне потllпш. 
ЕрЬ!рр!от = ..,На turcica. 
Ерlы�оІt ? еktodеrщa. 

ЕрlЬ!ерЬатon •• ерlеапІЬи., ВВП, 
сІшня щніРlI roріl1ШЬОro ло· 
вім. 

Eplcardla, пересуваннп серцп 
доroРIf~ 

Ep'lcardfum, епі}\ард, ооере;щій 
nпат осердя. 

ЕрlcаІіIII, щшлікаНIІН шкіРІІ. Н. 
ЕрlсЬотlоп = dccidua. 
Epichrosls, ЗnбаРВ.'lе.нність шкі" 
р". 

Е. р.lсlllа = vitiiigo. 
ЕрІєотІіI, потвора ві зрощенu
МИ ГОЛОвами. 

EpleondylaJgla, надrаджа.~ов"n 
бі.."ІЬ. 

EpJcondylus, надгадж.anо, над-
сну.1Ещь, наДВ(lРОСТОК. 

Epjtranlum J Я:'І6l1іОН "1ереповпЙ. 
ЕрlетаПlо., иадчсреп"ви!І. 
EpJcrjsis, остаroЧJШЙ 8ИСНОВQН 

(лро хворість). Н. 

Ерlеу.ІоІ.тlа, _1100""11 р6атнн 
міхура. 

Epldemla, п6шесть. 
Ep!demlcus, lЮ'llССnш1t. 
EpJd.~lologl., П'~'на пре ло. 

ure<m, 
EpldermldomycosJs, п."",іриа 
короба, СJlрпчrшt>lІа ПJJіснлв~ 
КОЮ. 

Epldermldophyton, "Рибок (сум. 
нівний) поорШзи. 

Epld~m!dosls, я'доладнш1 рІст 
ПППРJІ. 

Epldetmls, 118.шкірень, ;вІЧRО. 
Epldermlsatlo, ро'реС'!'аЬ'І1Л нАщ' 

иірUJt., . 
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ЕРІ]-,..!!' 

Epldermold, ,ю.отвір, rюдіБН"іі 
ДО ~Rшиірнn. 

EpJdermoldalls, Шll1!RіРll.ВlIlІ. 
Epldermolysls, "ухір"!ас"" "Щ. 
діnюваПJН1ІllшшіРJlЛ від Jf1иj~ 
ра. 

EpldermomycosJs = <'j>id_rmido. 
шуоові •• 

ЕрJdЕ$mШs = nppendi_iti •• 
Epldldymis, ДОДАТОК ЯЙ'ІІІ, над'. 

Н1ih"OReI(Ь. 

ЕрldldymШs, ·.ааа.~евня яіlцо.. 
вого дo~aTHY. 

Epldural!s, ліДЩН)}Ю8п!l:, С.р<!Д' 
ОПОШ)lІuft. 

Ерldurаl'иі IlросТОрН, лреетор" 
між оніСТlIею й т.оордою опо
ною, 

Ер!каоlтаІкlа, вад"!еревнпil бі;JЬ. 
Eplga.lrleu., lIад"!єреВIШI1. 
Eplga.trlum, надчер~в'я. 
ЕрlказІтlи., лотв6РIІ, що .рос-
ЩіСЬ надчерев' nм. 

Eplgene.is, "пі(611" •. 
Ер IкlоІ Неи., надroРЛЯUНlIНО. ні! • 
Н. 

ЕрIКlоlІI., надroрлmlllnК. 
ЕрJglоttШ. саtаrrhаllз = а,ngіл& 

epiglotti .... 
Ep!gnathu., потвора а безформ. 
ним б:wаию.fЮИ на. підпс--
біииі 'nІ ва снолj че.ponу. 

Eplkanthis, "<(ір"К "''ІЬОзпого 
м'ясця .. 

Eplkanthus, о.",","в. ОЧ.!ІО! щі. 
:llПШ шкірною' зооршкою. 
(над ВlІ~-тріпшім HyntKOM она). 

Eplkauma, 1. пол~енн", 2. ре. 
говпl! бо"",,,. Н. 

EpJkephalla, потвора. недофор. 
мованнм черепо... . 

ЕріІаіlо, ВПСl<3'Оувu.ння Bo.."IQCCfl. 
Epllatorla, васо!'),. на ННЩСНlіЛ 

во.аОССfl. 

Eplteptlla, "орна неміч, падавха •. 
бир0" . 

.-', ' 

Eplltp>ta I.-= .. =-__ . _____ ....,.':'O" __ ...:..-:-_~.F.pllh-

E~ Jacksoniana} Ш\ДRвна ПО 
УI!IНо;tИ{f'lШ.flХ мізноrюl hVPI' 
"(трав}шпtчна). 

Е. mJtis 5. реШ таl, "'6'"," 
l1адаВ1\і\. Н. 

EpileptJcus, чорнонеяіЧИlfЙ1 пn~ 
;1{lftIJ'fНіlЙ ~ 

EpiJeptiformis, по:\і61l11~і ;щ па'!' 
;:taBКlI. 

Epileptogenus, що ВПR.i'1Jшав па.-
;j'."Y' Н. . 

E~ zona, чаСnіНR· ТЇ;]В 1 прп JJO~ 
;rР3ШJfЄННЮ НоТроі настає П8ф 

;ЩВКSt. 

Epilepfoid,CTaH, що нагад.Ує ЧОР~ 
ну ш:щіч (па;:taВ:К~:). 

Epilire, Вllскубува.rn 1Ю:10еся. 
EpinephrltJs, 8аllа~'ІенllЯ нпрr:о
вого оточення. 

Epineurium, Ilервова 3;))"'1][0-

Тt\(tниа nіхва.. 

Ерl.есlа і. epl.ikla, ;\O"OBR ло· 
тесть. 

Epjpharynx, пооова чаС:1ша но· 
оопр6лпltу. 

Epiphora = dacr;·Qn·hoea. 
Epiphysis, :КnlПЮТЬ, С:'{f'llОбовнй 
кінець кістни. 

E~ сеІеЬІI, мїзнова шшш<:а. Н. 
Eplphyseolysls, вiддjл:е)ПІЯ епі· 

фі.". 
ЕрірЬуІео, pecmmвi "У",оljtи. 
Eptpleresi&, R}ЮВОПf'''рєnOВНенип 

C~;ДДВ:. 

ЕрірlоееІе, Ч6ЛЦева l<IIJIa. 
Ерірl0епІиоееlе, ШJІПn:оч:єпцева. 

нила. .. 
EP;i1!9icus, чепцеВіJЙ. 
ЕрірlоШs, ааш",ения ""лця. 
Ерlрlо.n, чепець. 
Episthesl5, ЗRТріlИ видіпень. Н. 
Eplscleriti. = epi.tderitjs. 
Ерl5:lосеlе, піхвова юt'nG. 
ЕрlоlоЬ.етаІота, кревовп""" у 

ВС:lIші соромітні губи .. 
EplslokJe/sls, .вужем"" вcтyny 

д.о соромки. 

Eplsloknesmus, свербіння CO~ 

ре""В. 

ЕрlslоrrЬ.рЬJ.;'ашu ... lШI сорем' 
юt~ , 

ЕрIЕ!nрlаіllса, ШТУ"У"''''''' оо' 
yuшш. 

Eplsl.sten08ls, звуженн" входу 
;{о СОроМIUI. 

Epjslolomia, р6ат'!Il шип •. 
Eplsklelalls, на)!б!4Ч<ШI<Овnl!. 
Eplskletitis, .'НМ"ніш падli!4-

чаНИІ,. " , 

Epispadla, 6таір МоЧОВОДУ на 
сюшці пр;"", . 

Ері.рааlсоо, ~ЮД'П"" • ·roріш· 
нім отвором МОЧО1ЮPJ' • 

Ерl.разtl .. , н.р"вці ""соба. 
Epistaxis, носова нровО'І'Єча. 
ЕріоІота о. ерlоІотіот, шк"'" 

Іш!t кореи. Н. . 
Episthotonus cmprosthoronus. 
Ерl.іторЬеи., повор6тuии, вер· 

ТУН. 

Epllhalamus, частпи& МОЗh'}', ЩО 
. вміЩАЄ !ЗQРОВlfft горбом) шиш-
ку та пп. 

ЕріІЬеllаll., lІіі.!i<mоmшR. 
Eplthelioideus, !lІ.Ібо:!ОН")''''ТIІЙ. 
Ерithеllоmа,Опіre.,іОМ'; lЩООло· 

HНJli1 пістрпп. 
Е. аааmапІlппт =! adAmanti· 
n()тa~ . 

Е. ad01lolde. еуоІlсит,. ny:riрча· 
mJj иilpecrouь. 

Е. сопtзІіооит і. molluscum . = 
= DJOHusc:um оопtagіosuш. 

Е. myxomatodes р .. ттООllт, 
с."lИЗQвпf1 шtроотєuь З--оl иіз~ 
новоІ l\OMOpJI 3 под,ібв:иw до 
пісну зеРJIНТК&~Ш. 

ЕрltЬеllотаlОіlо, пістрнновість. 
Epltbellsatlo, ре.рестаиuя нАбо· 

.пові.. ' , 
ЕрlІЬеllот, ... ,бело"", н,т..а. 

И'Є"ЦЬ. ..,,' , • ,. .,: 

Е. арliтlпт = endotheJium. 
Е. vlbratorlum, ""Г'·ЧІЮ'. HIi~ 
бо/юнь. Н. 

ЕрlіЬета, Dpllмочка, JЮпшА 06' 
KДaд~ 
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'> ЕрlіЬутlа, 6fiжишщ Істи ІІС-. Е. tropttus, сошшше ()TO.l0~I' 
сrp:нші рочі. Ш~J1Иfl:. 

Epttrlchlum, 31ЮJ'Ові.'1Л верствn. Er.ethfstfea, драж:шnі ЗЩ!()UІІ. 

Ereutbopatt., (:ором.,ивїс:ть, JI» .. ШR,іJШ. . 
Epltrochlea . = оопсіуlио inter· 

D:tL<; hUЛ1('J'і. 
Ер!tуmралlсus (re,,,,,,us), надбу
оощщ ямна. 

Ерltуmралum, JI.дU:-'беШlllіі пр6-
стір. 

ЕрlІурыltоs ар!",лdісіtіs. 
Epityphlon, cajJtR. IШШІШ 1 однів" 

на, ·'НОНТЮХ. 

EpiXf)a~ 1fаlШtіl)IІЇ ЧУif\Оі;щ. 
. Ер izoonoses ~ хороБJI ~ СПРИЧlІнені 

шніРШ!?оІ11 чужоІдаМ1t. 
ЕрlІооНа, ПОll[t'СТЬ JШ тваРJlнах. 
Eplzootl1:1I5, tbaPJIJIHO-І]оше· 

стний. 

Epolkla,. Х3ТНН пошесть. 
Eponychlum, '''днlrтя. 
Epoophoreetomla, 81іт!!н над'я-
GUПШКQ, 

Ероорhоrоп, на~tяєщи"к. 
F.poophorus~ 1ЩЗ'ЛЄШИ1шовпit. 
Eprouvette, _пру_ •. 
ЕриlIБ, nсновlщь. 

. EpuJottea, засоби ип roІннn ран_ 
Equl!lbrlllm, рівновага_ 

Equ1novarus (pes), нінсьна нога, 
нога вивернеJm назовні. 

Equfn"s, и'іНСЬ.КJtЛ. 
Equltallo, 'ада верхll_' Н. 
Equtvalent, рIВКО3Н3ЧНI1R. 
Er!StJlls, ЗДrtТlш1tдо IlaпружеJJ-

Пll) дрю-!t.11l1вJtЙ. 

Erectlo, НlШР:' .. ЖСIІИЯ, набрпиан
нл. 

Erector ~ НnIlРУЖУВ3Ч, напр)"ж. 
НlfМ. 

Е. penJs = т. і~юhіосаvеrnО8Uі;. 
Erectu$, J!ЗПРУіш.'шdt. 
Erepsln, <'jX'1lCiH, ИJщmОВJt'ії POB~ 

Ч'lІННИИ білиа. -
Erethlcus, дрnrк."1ItII.l'Й, враз:щ. 

вий. 

Еrеthlsmш, хороr .. ,пша првп<. 
.лнвість .. 
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ХІІ.' ДО ЧСjJВОJlіНIfЯ. 
Ereuthophobla; страх поч.рво, 

. піти. 
Ergograph, nPИ-іlад! щО ]ШЗJШ ~ 
час роботу м'язів. 

Ergostal_ в"міриик робоТІ! ,,',,_ 
зів. 

Ergotln, рлсн6J'(>IJЬ. cprO,iH. 
Ergotlsmus, ОТР,уrrшл Мn'l1ще. 
вшш рі,ШШМІІ, РПСН6тицп . 

Erigentus, підііі'-taч, випJЮСТ."~ 
вач. 

Erlgo, ВIІDРОС1J'JЩТІI J підіймати. 
ЕrоdеПS~РОЗ:ЇДПЮЧ]fJl, роз'ЯТРЮ

ючиiJ". Н. 
Е(., 10, шмУro. 
Erotfeus, ХТИВllіі, ПОЖ~lJI-

вий. Н. 
Erotlsmus,. еРОnІ3М, трір:а.л:е ПО~ 

,"10ве зU.УджєmtR. 
Erotomanfa, no.'lotre боЖеnі.л=tI1. 
Erratleus, ХllБНlІ.ft, .мильпиіі,. 

fi"'lуна:ЮЧ1flt~ 
Errhlna (remedi,,). 8асобlf до 

аn""j"'В8НWt носа. Н. 
Erroneus, Хllбни:іі. 
Error, по~ш~']на, хіба. 
Eructatlo, б.rooВttНJlЯ, в.і.дриг~·-

ваННЯ. 

Erudltjo, 1!-ченіC'tЬ~ H~ 
Erudltus, вчеНltЙ. Н. 
Eruptlo, вйбух) ВИПАД, B1IC11naH~ 

НЯ. 

EruptJvus~ ВИСllШШЙ. 
Ervum, СОЧСВІЩИ. Н. 
Eryslpelas, ООшВха,. . 
Е. ambulans, б .... уКilю-ча бешиха. 
ErysJpeIOsus~ беШJlХОВИЙ. 
Eryslpe!atosus 8. eryslpelold, по-
діБJШЙ до бешвХК. 

, Erythanthema, судН"но.иеРВО8" 
чеРВОllИlIиа. 

Erylh~ma, черВОНИВ"", • .... чер-
ВОНШ!ЬІ. 

І. 

Y";lb~OJ. мЬ aиI~ 

Е. аЬ "«IIiIl. 8. у.~еnaІ,іт, ""1>
ВОНПlша. по отр)'ІJ1JJЮ. 

Е. bllllosum vegetans =' )юm
phigu •.. 

Е. ealorlcum, червоюшна вш 
теПЛR. 

Е_ exsudallvllm mll!tiforme IІе
bra, ,ріifШО~1І111іТJtа lнша1 Ш\ 
чер20ИЯНR8. . 

Е. Jлdurаtum Ва.lп, roрБIlК,--
. вата чеРВОНЯJlК3. . . 
Е. InlectlosumStlckerl, "Р":Ш' 

ва червоннн,,!).. 

Е. perstans, тріва.11а чеРВРШШlin. 
Er)'thematosus, чеРВО"Я"Nоuпіі. 

Erythemdosls, РеПТfенівсьt\8 до· 
за, ЩО· СIlРIIЧJIНR& почерво

Н]ШJЯ шкіри. 
Erythraea centaurls, цен·rурjfl~ 

Н. 
Erythrae"J1la, збільшення ~j:tь~ 

кости червонокрівців. 
Ervthrasma і. erythrema", п;ш

;п~сте почсрвоиінНJt ШRіРU j 
ВlftiJППШllе lllicrosporon тіпи~ 
tis5Їmum або epidermoph~'~ 
ton Saboura.ud . 

Erythroblastes, оаРОДНО8і ""Р8О 
нокр.івці. 

Erythroblastoma, кровня .. і. ва· 
родковпх червоноt\рівцjв~ 

Erythrochloropsla, в"дження 
ЧСРВОНОї й зелено} барвн. 

Erythr.cyl, чеРВОl!окрf,",ць_ 
Erylbrocytolysls, ровпускаИ1lЛ 

чеРВОlIонрівц.іВ. 
Erythrocytorrhexls, вихід ""рм· 

11Oирівців. 
Erythrocytosls megalosplenlca = 
= polJcyt,haemia гиЬга megalo-

8рlеnіса , . 
Erylhroderma squamosum, _,ус

tювпте почеРВОИЇННJI шкір" .. 
Е. desquamatlva, пущення JlO~ 

'lСРВОliіЛОї··шиіри. 
Е; exlollatlva anlversalls chro

nlca,· ~овготрівале лущення 
ПОЧt>рвоиілоr шкіри. 

Eryfhroiysls, І. 'рогп~'"""И1ІН 
чеРВОliоt\ріВJ~ів, 2. ·нровнп~ 
~ервiJlЬ в м'О'lі~ 

Erythr.melalgla, п(}'Юрвоніння JI 
ОПУХ1\НlfЛ кіJlчtш (вервовоro 
ПОХОДЖЄ1ІНН). 

Erythromelta, JJочер:et:шіц.ня.~Кі
РІ! В;Д НОJ1Шреннн судин.. 

Еrуthrорhilgш, .юl/lач ... р.ово-
ирівців. . , 

Erythropbobla, і. страх почер
воніти, 2. страх ne~д черво-
ЮіМIt річамп . . 

Erythropsla, чеpsонозір. Н. 
Erythropoesls, ВIІТ80РЮ •• UНИ 

червононрівців. 

Eryihropr.e~lpltln, ерітропр<щі
rтiTiн, твориво, ВІД IЮтроro 
осідають чеРВОНОІф!іЩі. 

Erylhropsla s. erytbroblepsla. 
'Червоиозір~ 

Erylhros, .червовиЙ. Н. 
Eschara, струп, шнорив~", 
Escharotlea, !І\ні ....::оби. аасобп 
на RpllniкaН"fli1. Н .. 

Еsсhаrоtlсш, при_ний 
(струп). Н. 

Е.и:ulепtus, здагнldl.до I_~ 
Eserln, езерш, отрута 8 ка.па .. 
. б. РСЬ"IfХ .. рев. . 

Eserlsmus = РЬУ808~іgшiпiвm"', 
отру,,,,,,, _ріП0>!. .' 

ЕІоепlи!tlІ еІ es.иaskltls, ·за
nалення С.'Ішщвоl обс:ЩОUКИ 
шлуоtiу Й romшх кmпок~ 

EsophOrla і. esotropla, .біжна 
811800НЇСТЬ. 

. Essenlla, ооенцlя. . 
Essentlalls, ісroтнпll, оаМОСТI!!-
ний. • ,.,.' 

E$sera, нроnнвипка, . жалНDUН-
цп •. 

Eslhlomenos, вовчий .• "ИIll811; 
ESIlS, !ж". и .. ,. , " 
t;:181 иIЬ", щільні куБJJt. рог-
мякШЄНlIR М,овку. . ~:, .~; .; і : t· 

І'!. de таl = .tat .... pileptin .... 
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й. татеІоnпе, UО})(Jдаliча:тіСТJ) 
(,';Ш;JUnOЇ оОО.'lОИ}(И UlЛУНR.}~. 

~. роlпtШ~, ""РІ" ""Р"'Ш"НJJЯ 
с,:ш:ювоl оболо}Нш ШЛУННУ, 

Е. vermouiu, :J1JJщашш сіроl 
ty6eTIlfJuH f,Іізновоl иорп. 

ЕІы�а,' в,епю{ "РО Мор ...... Н. 
EthLlocephalla, "отв6ра бе. че
рсmшх чи .1JщеВltх ністо:к. 

Ethmj)des,. СJfтчаСТlІЙ. 
Ethmoldltls cclluliti. ethmoi-

d,Ii •. 
Ethmoldalls s. elhmold.us, сй-

ТОВ1\Й, решетmшЙ. -
Ethmos,. решето f СІ!1'О. 
ЕII1Поgгарh!а, ".роДопИс. Н. 
Elhnologla, народознавство. 
Еиы�нса,' '''уна про добрі умо-
ва jсну~аНllЯ. Н. 

Eue.bromatopsla, справне роз~ 
рі,ЮООВ:lІШn ко.зuорів. 

Еиехіа, почуття здоровля. 
Eunue.b 1 вЙхо..ttощеш\Й. 
Eunucho!dia, lІеДОр""ВIlТОК прп-

родаreИИR. Н. 
Eup"ps!a, добре тpl>MeIIHn. 
Eupeplus s. eup.ptleus, страв
ШІЙ! траВИ1IЙ. 

Еирьогы�,, "оnоч.n. Н. 
Euphorblsmus, ОТРУЇІІUЯ моло, 

чаєм. 

, ЕирЬогіа, добро ""оuочуття. Н. 
Eupno!, вільне д1іханRЯ. 
ЕигЬуlЬтlа, добра пульсація. 
Eurycephalus, ІW1РОl<Oro..овнЙ. 
Eur}'gnathus, JUIlРОКОlШДnЙ. 
Euryplatycephalus- Ш'Jj>Ol<о·пла-

С~О·:r(k'10ВИЙ:. 
Euryzygos, ШIlРОh'ОЯРИОВИЙ. 
Ея.етl., доор"il вив,.. Н. 
Eusomphall, _рОс"і 6ЯII""Ята. 
роmшпутнми nУnЦRМИ. _ 

Euthanasla, .!ІСГИQ смерть. 
ЕоІЬутlа, Г81"1U1І !lа"тріЙ. Н. 
ЕоlЬукорlа retrona,alls, прями11 
ОГ;ШД носоnр6лИ:КОВО1 ftJTIIHII, 

Eutokla, nегю JIо;'іVГИ. 
Eutropla, доБРО·ВіllЮ-lвлеJlИЯ. 

E"acuantia, засоби на IНШОРОіJf~ 
иеПUjJ~ Н. 

E:yat~atlo, спор6жнсuня. JЩ110~ 
р6жнення, евануаціЯ§ 

EvacuatOf, Ruнороnmювnч м:і
'ХУ!"" 

Eyagatio, пестрщwшність, роз~ 
пуста. Н. 

Evaporatlo, ВlІп_рюванИІ{. Н. 
Eventratl0, 1. черевн. ки"а (во· 
щша)1 2. ВlІбірання HYТPO~ 
щів при еmЬryоtoюіі. 

Eventus, насдідон, ВИCJ1ід. 
Everslo, DlIвеРТnНItЯ. 
Evldement, в"шкрябував"". 
Evldens, ОЧСВ"ДUllJi. Н. 
Evidentla, очеВІІДlJіот~. 
Eviratlo, 1. ВIІХОIl6щув_нил, 2. 

жіНltуватіеть, 3. втрата чоло
вічоі сили. 

Evlsc:erare, впбіра.ти кишии. 
тє.nьбуши"t, пітрати. 

EVlseerallo, ""біраIШЯ нутро
щів. 

ЕуоlІІtlо, РО."ИТОК. 
Е. аrtШСI.lls, у"i.n. звільнення 

п,;,О;tу обертанням. 
Е. !pDntanea, са~аDільна sui}l«\ 

11Оперечного полож.ении па !.10~ 

довжне. 

f!;vulslo (nervi), ВІІ"ручування 
. нерву. 

Exacerb~tlo, заrocтреIIН~, РО.' 
дражнення • 

Ехасесуасе, ВИfОрТfi.Тll t вигрі-
6аrn. 

Exaceгya~lo, "'гріб"н»", BHrop' 
Т8Ш\11. 

ExaclUS, 'І'О,ниJl. 
Exaerests, lШfiмання, ВИТm:'аи~ ..... 
Exaggerallo, зryшеННR, пере
rиnни"~ 

Exaltatlo ,СКЗaзJuтація} naлкіеть, 
.itCCaMoBltTicть, переЧУЛ6ВНЯ. 

Ехатеn, ICW!T. Н. ' 
Ех.тlnаtlо, дос"lджування, Іс-

ПИТ. И. " .' 
Exanla, IШllадв.ІШЯ 1I,)'1'Id.' 

. j -

,.-.~ 

Ехаnlтаllо, .""бо,," !!ОШІі""", 
, ... ість. 

Ехаnlтll І. ехапlтаІІІI, ".жи
ВИЙ, бевдуш" .. Й. Н. 

Exanthema, nллwст&. висип}п,. 
ЕхапlЬета!kиl, миинстн!!, ви

сиnний. 
Еха"іЬгорlа, СТР." перед JDOдь-

МИ. 

Вхаг!егIШ$ poriart.eriiti •• 
Exartbrosls, ввпненвл, звих. 

Exartlculare, вилущувати, ви· 
су.,,6блюватu: 

ЕхагllсоlаІІо, суглобовиТІІВ, еу
глобовідтпн. 

Ехсауаіlо, 1. аагшlБИll", •• пА· 
дина , 2. ВИНОJlупуванuп,. ви· 
довбуваппя, 

Е. reclo-uterlna е! ve.lco-uterln. 
Douglasl, задn" "утн.'''''''''' 
цем й передня J,lіхуро-:мати
цева Дуtлп:сова вагJ1ибина.. 

'Ехсау.Іог, "идо.бувач. 
Exeavatus, ВЩJ.овба.нпЙ, вюко
"облemlЙ. 

Exeellentla, Ііерева1'4, ВllЩість. 
н; 

Ex •• mentosls, nЖМУРОВ"Й в"ро' 
стОк із зуБНQГО нория • 

ExcenttlCUs, U08і1середиКИltЙ. 
ЕхсерІlо, ВI"'Л'l'OI<. Н. 
Excerebratio, JJипорож;ненвл че-
репу. 

Excessus, :нaд.Mip~ вадужи.тrЙ. 
Extldere, JJUтЯТll, JJ:ярїаа.ти. 
Exclpere, пр"I!"~ТІІ, брати. Н. 
Е,сlрlепllа, засоби, що ІІадRЮfЬ 

лі"а.. фор"у. 
Е,сlоlо, »!lрі"у ... "ии. 
Ехсlsига, боро"н&, бороаеика. 
Н. 

Excllabllls, драж'''{ВИЙ' 
Ехеltoьшtas, дро"","ніоть, 3110-

рутЗlІ1ність. 
Exclta"s, 8JIOрушвнn. 
Excltantla, др .. "",ині засоби. 
Ехсllаге, зворушувати, дроту· 
ваш .. 

Ехсltotoг ,ЗIlOр)'ШНИI!. И. , ' 
Ехс!tollо, В"ОРУШСН"Я, абу/!
ження. 

Ехсltoіш, ввор)'1!101!J!Й, обуре· 
ний. И. і, ,'; 

Excll_mo!orlcus -' ml_riou •. 
Ехс1иаие, lШЛУчати, ,lІНмина.ти. 
Exe:lm.lo i ВИМКН6ННЯ, .й.'Іучен-
ня. 

Ехеосы�ате,' виlItllрибувати JlОЖ' 
НОЮ.· , .... 

Ехсосы�.Іlо, .ишнрябуае.ивя; 
ложною. -:. 

Excogl!alus, .идуманuЙ, аНІІ'" 
елениil. 

ЕХСОГlаllо, .".коріяція, шмyrа. 
Ехсогlісаtlо, ""УЩУ".,ЮІЯ. Н. 
Excrementum, Ha~, екскремепт. 
Excrescenllo, Р""РООТШІІІЯ ("",і. 
ри чи СJШ8Нlщі). Н • 

Excre.tlo, видШюванW1. вид&-
Л~. " 

Е. іаесlит, ИИIlОРОнmеюш. 
Excretorlus, вндl>люючl1Й. 
Excretum І. excr"la materla, 

eKcttpeT, видменІШ , видшеll
ия. 

ExcursJo, рух, еRск:урсія~. 
Exedens, ро"lдаючий, щ"ий. 
Exemplum t ПРURлад, вра.зон. 

Exemptlo, ВВЇJ1ЬНСННЯ, IJИДlUIен-
НЛ. Н., ' , 

ЕхеnсерЬаllа, потвор .. в ро3КРИ' 
ТIfЯ черепом. В. '. -

Exenteratio. IJltбіра.нн", JJlI1"Я'" 
гання, ВJш0р6жнення. 

ЕхегеНа 110 ~. ех"гсltlо І. ._. 
СIІlот, впр&ва. 

Exeslo, ров!дaшm. 
Extollatlo, "ідл:fщelШЯ. 
Е. Ilngua. агнto ~ ИngІІа geo-

groрЬісв. ' 
ЕхЬаlаІlо, Вип .. р .. В......... ' :, 
EXh.ust!o, нИс .. ажения, ""еси-

леНIiR. ' .. -1 
Е. uterl = paralYJIi. иOOrі. 
Exbaustor~ внсм6иr,yD&Ч, ,втв· 
, гА •• 
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Exhaust'us, ВJfчерпаllJ~ti, .8ЛООП.· 
;[(о;Jшt1. 

Expe_Ior.re ~. expeclare, вихар. 
:КYB~TII; В.U:наw."lJюваm. Н. 

ExhJbJflon~sm'us, хоРоб:ШВIlIt Jln. 
ХП;l ОГ(щiUБаn, raРIIРОДі!,СIllJЛ. 

ExhumatJo, вшюпування із ~eM. 
."Іі. 

Ех JnactJvltate, від бсздіЯ;ILНО. 
сти. 

Exiguus, мааНіі. 
Ех Inanlt.font, ЗJIСС8.11СНИя з го. 
. лоду. Н. 

Exlstentla, існування. 
Exftus~ Вllхід, ніющь. 
Е. lеl.115, смерть. 
Exoderma = еktodегша. 
Exogenus, зовні спричинсний. 
Ехоgпаthlоп, бічІіа чаСТJf-lfа між-
щеасп'я. 

ExohysteropexJa, при:кріппення 
матиці поза очсревиною. 

E.omphaIJa 5. exomphalu5, п)'п
Цсва Юf:/:а. 

ExophorJa, роаШжна ЗИ806ність. 
Exophthalmla, ВJlрлооність 

баНЬНатість. ' 
Exophthalmometer, впмірни:к 

ВJIРЛОО:КОСТJf. 

Exophthalmus, ВИРЛООКІІЙ, бань. 
l\атиЙ. 

Exopla8m. = ektoplasma. 
Exorb/lls = схорЬtЛаlmив. 
Exosmosls, внс6чуванWI. 
Exoserosls, видіпюваннл сиро-
ваТЮI чи рідинЙ. 

Exosple~opexla, лринріп~ення 
селеаШІШ. 

EIOstosls, накістень на:кістон 
Exotfcus, чужоземни'й. . 
Exolhyropexla 5. exOlhyreopex/a, 

ПРI1WlJваНIІЯ борnа:КОВОі за. 
'nОЗIІ. 

Expanslo:: . поширення, роатп
гання, ЛlднссенНR. 

Exp~nsfvus, і. ПОЩІlреннй :J. в 
ПlДнеССUJIИ самолочуттям. 

Expectorantla, васобlf' на від. 
хар:куваНJlП. 

Expecloral/o, відхаРИJВа!lВJI. 
Exper/menlum .а. e.perlenlll, 
спроба f д6слІД. 

Experlmentalls, енспері.меН1.аль_ 
ний, досліДJlШ't. Н. 

ExpertIsa, знавецьне досnїДя,ен. 
ня слрави та ВИсновон. 

ExpletJo, яаповненНR, насичен
'ня. Н. . 

Exp//care, прас)'вати. Н. 
Expllcatlo, тлумачення', а'ясову-
ваннн. 

Ехр lora tlo, дОСЛідження, ДОС1.(їд. 
ExploSlblJls, виб)'х6вий. Н. 
Explos/o, вИб)'х. 
Expressfo, видушування, BHTJI~ 

е:кання. 

Expresslvu5 = affectabilis. 
Expressor, ВIІТJlеНач (прИnад). 
Exprlmatlo, вичавлюваННR 
Exprlmere, ВlfДушувати, B~TH-
снати, внчавлювати. Н. 

Expuere, вихарнуватн, відхар-
нувати. 

Expuitfo, паювання. Н. 
Elpulsfo, Вllющання. Н. 
Expulsfvus, виганяючий ВИЮt:-
даючий. ' 

Exqulsltus, гостро Виявлений. 
Exsangufs, беа:КРОВНіt:Й беа:кро-

ВJІЙ. . ' 

Exsecare, ВJlI\РOJовати відрізу~ 
вати. ' 

Ехsfссапs, висушнЙЙ. 
Exslccantla, засоби на ВПсvшv-
ваная. ., -

Exslccatfo, висушування. 
EX5/ccalor s. eX5/ccalorlum су-
шарня. Н. ' 

Exspectare, вичіl\.увати. 
Exspec~atfo, ВllчінуваНIUI. 
Exspectatlva curatlo, вичі:куюче 
щ:кувоння. . 

Exspfrare, 1. ВИДJJхуватп 2. пе.-
шрати. .' 

Exsplratlo, . вИдJfХ, видихаННR 
Exsplratorlus, ВIІДIfХОJШЙ. 

:~ EuplrlU1. 
... ~ .. ~ 
~I 

:.; 

Exsplrlum, ВЙДІІХ. 

ExstJrpatlo, ви,nущуваНІI11, ВИЙ
маНIIR. 

Exslropbla = ektropi" вивер
таннн. 

Е. vesl~ae urlnarfae, вроджене 
розщсплення черевноl стіННJI 
й мочового міхура.' ' 

EX51lrpalor, дРяпак . 
Exsuccatlo, висмонтува.UIl11. 
Exsudatlo, вппотіванвя. 

Exsudatum, вИnіт, вип6ТJlН'а. 
Exsudativa dlathe515 = вc.ophu· 

Іовів. 
Exsugere, ВJlсмонтуваТJI. 

Extasїs, вахват, ваПВJI. 

Ех tempore, варав. 
Extendere, ровтягувати. 
Extende, намасти, ровмастиl 

Е. super alutam, намасТИ на 
мяг,,), Ш1<іруl Н. 

Е. s. corlum І намасти на лайну! 
Н. 

Е. s. IInteum, намасти на ло· 
nОТlюl Н. 

Exlens/bIJl5, ровтяжвйJI. Н. 
Extenslbilltas, роатяжнjсть. Н. 
Extenslo, ,"итягання, випр6сту-
вання. 

Extensor, роftгинач, виnp6сту
вач. 

Extensus, розтягвеНИЙ. 
. Extenuatlo, схудненнп, худін. 

ня. Н. . 
Externus, зовнішній, оно,nнш, 
ЮІЙ, надвірній. 

Extlnctlo, гашення, нищеняя. 

Extlnguere, ровповсюджувати •.. 
Ех tra .. , поза·. 
Extracapsularls, П080:капшуко· 

JilИЙ. 

Extractlo, витяryвавнп, внри-
ваннн. 

Ez1llorl. 

Extractlvus, вitТЯЖJlИЙ. витяro· 
вий. 

Extractor, витягува, •. 
Extractum, е:кстрант, внтяг, ви
тяжна. 

Extraduralls =. epidura.JiB, пова
опоновий. 

Extramuralis, поза,IУРОВПЙ.' 
Extraneus, сторонній, чужий. 
Н. 

Extraordlnarlus, наД8вичаЙниЙ. 
ExlrapericardlaIJs, по.аосОрди

ВIfЙ. 
Exlrapetllone.lis, поsаочеровив-
НИЙ.·. .. . 

Exlrapyr.mlda//s, поаапирамідо· 
вий.о, .. 

Extrasexualls, вепоnовпЙ. пова
половий. 

Extrasystola, везвпчаЙна·р~с'l'O· 
"а. 

E;x:trauterlnus; поsаматицевИЙ. 
Extravasatlo, витікання'а су

д:U::::ш, нровотеча. Н .. 
Extravasatum, позаСУДJlИНИЙ' 

1\р<>ВЮhc. . 
Extremltas, Rївець, нівч:ина, 

нШців:ка. 
Е. Inferlor, вога. 
Е. 5uper/or, руна . 
Е. acromlalis clavlculae, барко
вий кінець ЮІЮЧlщі. 

Extremum, RївeЦb, край. Н. 
Extremus, :краftпїfi, оста.ТОЧRIlЙ, 

:кінцевий. 
Extroverslo = ektropia', BH~ep
твннн. 

Extubatlo, виймання рурки .. ·.'· 
Exuberans, виб}'МIIЙ, .роарос-
ш,Й. . 

Exulceratlo, ровранення, }ЮаJя:" 
трснRЯ. . ., .. , ~::'I 

Exu1cerare, ровранювати.роu'R-
трювати. . . ' .. 

Exutorla, наривні ваоо6и:.';; .. : t 

.' ; .... 
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F. 
Р. = fiat. 
РоЬа, біQ. 
Р. calabarlca, ".".б.реьюп1 біб. 
F'abismus, отруіmm: RЇНСЬКИМП 

бобами. 
faClalls, ,щцевиl!. 
РаСI.по, ,воря:ч.иll:. 
FatJes, об.lJJI'іЧЯ, ЕПД, Л1іЦе; п6-

""рXilЯ. 
F. abdomlnallo, з"арите 06mtч. 

Ч'fl ПІШ 8ilпалев:ию ОЧ~ВШJП. 
F. approxlmallo о. сопІасІио den· 

_l$, ()~'1J1'lЧЯ з ВІШШИРСIlИ~Ш 
.у6 •• IІІ. 

F. сЬоІетІса, знпа.."Іt? обличчя при 
ХОР;)'ванні на холеру. 

Р. diaphragmatica cordlo, пеJ'''П' 
п6ва n6верхин серця. 

Р. gasfrlca, 3:\JзрuL'1е оfuJиччя 
прн хороба.х шлунну, 

Р. Щрросrаtlса, "'ще помір • .,. 
ЧОТ0. 

Р. HutclllnoOnl, впраз об.,!!""" 
прп параліз~ очюіх м'язів. 

Р. leontfna, левове' J11ще. " 
Р. lипаІ. асеІаЬиli, серпу .... 

HY;JhmeBa аагпИОllна. 
Р. myopathlca, вирав обп,,"'<І< 

ПРIl aauи_xanнi mщевих ~еRЗjв. 
Р. ossea, :КОСтисте обличчЯ. 
Р. оуатІеа, вираг об.п1l.ЧЧП llрП 
Хорувrшsю J1ЄШIIИlUП. 

p~ уата, Пlша.re обличчя. 
Р. uterfna, зне(шJtене обличчя 
при хорсбах м.тиці. Н. 

FаеШ., .,сгш.tI. Н. 
РаСІltlпо, po!k'OHl!tI, !JIТУ"',цЙ. 
Н. 

Factor, Ч1IВННН. 
factum, фант, ВЧИIЮК, дія. 
,J:aetus, ВЧ1J H~HI01) 8JЮб:'ІОВЦЙ. 
Facultas, І .• дamICTb, 2. фа_ 

купь1'еТ. 

Facultatlvu8, МОЖJШВJfЙ, llеОоо, 
SНЗКОSІI.tt. 

Faecalls, відХОДОВUі1 1 1\8..1108и8. 

Faet:es, підходи, ВНПОРOJ.кп-еНЮI, 
ка..'1. ' 

'РаесиlепІив вїдходовий, подіб. 
пИй на Ra.n. 

Раех, дріJКДжі, роІІчИJIa.. 
Р. mеd!сlпаlls,ХШ8"j дріжджі. 
fagopyrlsmus, отруl!firл rpe"кою 

. (polygonum fagopyrum). . 
Faklr-osa руха, пара.nїsа ви-
проcryвачів РУI!JІ". 

Раlс!tоrrnlв, ссрпуваТИЙ. 
Раll.сlа, обм,,"н, ошунаноТІіО. 
Р. s.nsuum, обман почуттЯ. Н. 
Раllах, б,'уmш!l, оманНRЙ. Н. 
РаlзlJlеаІlо, підробдюв"и"", 

Ф.льш)'ваНИll. 
falslllcatus, підроблениJI. . 
FalSus, фапьшивиlt, непраВДІі 

BнtI. Н. 
РаIХ, .ерп. 
Р. aponeurotlca IПІПlп.!!. 

= proceRSU8 іаlсііоrшів. 
Fama, спав&.. 
Fam.HeUI, ГOnOДHнtI. 
Fames, rolIОД. 
Р. сапlпа, собачнtl ГО>ІОД. 
Ратll!атlв, род:",,,,цЙ. 
Famulus, етудєнт-поміnrниn. 
Н. 

РапаІlспв, фвиатп'RIПЙ, ша.,.
. lш:ft, нс:самоа1tТИЙ~ Н. 

Fanatlsmus, фана", •• ". бу.увір. 
ство. Н. 

Faotasma" первісне зорове ПQ
чyтrя. Н. 

Faradlsatlo, фар.д.заціn, ."е". 
ТрИ8j'ВанfШ перерпвчзстим 1'0" 
ком. 

Faradotherapla, п;кув'ют фа
рад1IЧIШМ ТОНОМ* 

Fвrclmen, "овб ..... Н.· 
Fаrсlmlпuт, хренl""" SОС'ТИ· 

впа. 

Farlna, б6рощно, мук!!.. Н. 
farlna .. us о. lаТlпоо.в·, мучии, 

С'tиlt. lf. 

.·· •. і 
~ 

Fasela, 1. (.,,';т.) CTJ\ra, 2. (хі. 
pypt,) обгорт"а, .0вІІІ. 3; (д"'" 
Mj'pf.) повлз:кn, повива'!, бип
да; 

Р. cbJroteca, ПОDлзка Ц8 всі 
118..1ьці. Н. 

F .crlbrllorml. = sсрt\lШ fe· 
morale. 

Р. dentata = !!уІ'" dento.t .... 
Р. d!apbragmatls urog.nltalls .а

perlor, roрішня стяга ~очо
n0.'OBOro перепн'~ 

F. епdор~lvlпаJооерсдия м'язова 
стяга яиси. 

Р. ОІасотlnl, передній кінець 
заЗj'блсноі в'ЮТИПИ. 

F~ (nута, сrnч.uа ПОВЯ(lК8.. Н. 
f. вс toldea, віСШJ(УВА'r3 пов1fЗ-

"а. Н. 
f. repens, впm'- оовяеН8. Н. 
Р. reversa, розбіжна ПОВЯ8Ка.. Н. 
F. searpae •• Сооретl І, cremast.· 

тlса, підвісна. стnr8.. 
F. spica,l\OJloeyвs:ra ПОDявка. Н. 
FasclatJo, ПОВИВitНВЯ t обмоту" 

вання. 

Fascfatura) Dовязиа. оБВRЗNа, 
BRB.R8N&. 

Fasctatus, см:утаСТПI, посмуго .. 
вавиЙ. 

faSClculatu., ny'Iе ..... оlШll, вяа"'" 
НОВЦЙ~ • 

fasclc:ulus, ПjЧЄ-ЧОR, вяаe.mtо. 
Р. Arnoldl, nоncpeЧImЙ ПУ"''10\< 

мїЗ'RОВОro мосту. 
Р. 6Jrke, нервовий жмутик Шt-

ке.' . 
Р. 6owersl, Gowe!,!!'i. прОвід. 
Р. Wenke.achl, Wenkebвch'iB 
жмyrин. 

fasclnatlo, .• датп;с.", ІІ .... ПRY"" 
свою JЮ,ПЮ другій людині в 
такий спосіб t що ця ..1ПЩВВ& 
•• був •• про себе. 

Fasclola _ lаесі •• 
Р.всlоl. в. lаосl010рl8, пе.ін..,. .,,1\ двoвyu:reць. 
FastJdlum, огида,' fJIДOT8., HY~ 

Дo't&. 

FoI>rI.o ііа •• 

Fastlglum, веРХ, •• ршок. ,,,І\,. 
иівка. 

РаІ. JIIorgana, марево •. 
РаІаllо, фа.вnьп .. Й, суджениl!: 
Fatlgatlo,.BI:OMIL, ... ора.' .. 
РаІi.lїІаа, при,цуриоватїcorь. 
Fatum, ДОШl, фа'У'" Н.·'· 
Нис .. = іоthmШі f.uc;um, 118' 
ща, DМЬM •. 

Р. уаІlпа., пор6ги. 
Р •. uterl, .1'1"0 .... ",ці. 
РаиоІи., ПрШlз.ш!l, добриjf. 
F апх, ВC'I'Yn 11.0 npWIIIKY, . 

., 

Favosus" DnрХ81'шt. шмуд:Ивнй .. 
Favus, парп, шо..уді. . 
F.brlcltatlo ., lebrlcala, .легка· 

пропа6Rl\Цfl. 

J'ebrlculo,"" гаРЯЧROвиlІ, '!'рn ..... 
цевиlt. Н.. .' 

Febrlluga, .""оби п .. проП ... .ІІИ~ 
ЦЮ. .. 

F.brШs, г&рачковПЙ.· 
Febrls, гарячив, проnіс1UЩR, 

трясця) вйшrИЦR t nН::tQма:в:иа .. 
F. ardens, воrаєвПцsr. ' 
Р. ampullosa 8. Ь.Ноєа = рст· 

phiguB neoпаtoгuш. . 
F. впtеропеns,ШВІІДКОВв.mп.n:lО" 
юЧ& raрЯ'Ч}{&. 

F. а5ІЬ.піса 8. adynamlca 8. tro~. 
ріса, 8Весилююч& .raplfllRa .. 

Р. ыllоа,' ЖОll'Юва гарячи ... 
Р. сотlІаІа = m.l .. riв реті: 

сіosa, n:пц npoпaс!ШЦfl~ 
F .. сопІІпиа, стала. трівна' Про .. _. ,,; 
Р. dlssecta, пpollAеЮlЦl< .. до,,· 
шимв: перервами. _.,; " 

Р. епІиlеа = typhua аЬdomі: 
ваш. " .... 

Р •• ph.m ... , C>J\1Iод.ип .. I:'8.pll:l' 
J(&. ,'- " 

F. erratlea, БJJy1<aюч& проа"", . 
~. 1ПЩ.И. 

Р •• ssentlalls в. prlmarla, порві ... 
па проп&Овици. '.' " .,'j 

Р. 'Іауа, НCOBta ПРОIl6св.пца,· 
1Юрч!й) D~rAвRe... '.І . 
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У. ca.lrlea, }JlЛУПКО."'ТРП""."': 
ЦП. 

'F. beetlca, впснаж}'юча гftРWШn't 
mітючJt3. 

F. hepatlea~ гарячкові КQ.ЧhIШ в 
ІІсчhщі. 

У. hungarlca, ."."пnйil тиф. 
У. Inl_rmltlena, ""p<lмі'I1!З "1"" 

пасиltця:. 

У. lacll.j мо;tошн.. "рюш ... 
У. m!llarls, ,в"с,ШЧМ'. Пp<lп"" 

В1ЩjI. 

У. monolepllca, од.ош\подова 
ПРОПВСШИЦR. 

F. pernlelosa, пиха· ПроПUСШЩЛ. 
У. роlуlерllса, ШlOгонl<падова 
проuасющл. 

У, pue'peralls, ",тОм". гарлчка. 
У, рп,пlепlа, гнШна гapн'll<'. 
Е. Cjuartana, пропвсНlЩЯ: чеneр~ 

Тf1ЧН8. 

У. q"olldl.na, щоденна Пp<lП'.· 
НІІЦЯ •• 

У. rec"r'en. = typhU8 recUn"п •. 
F. remittens, ПОПУСХ4ЮЧа. гаряч

ка. 

У. оиЬсопllп"а, ""рлч". 8 н.· 
значними перервами. 

У. 'утрlотаllса, .УПРО8ід .... r .. • 
pa'll<8. 

У. I_ІII"па, ПOp<lмінuа "ропас· 
ННЦЯ, ~ЧR&. 

У. traumatiea, гарлчна по по-
р&Rенню~ . 

У. typo Inverso,oi.kpocao" змі· 
lreifa гаРnЧ1tо.. 

У. ur_Ihr.II., г .. рлчка по а .. · 
аеденмю катетера до яочової 
цівЮІ. 

У. "rllcarl. = urti •• ri ... 
fecundallo, .аміднеІШа. 
Feeun4ltas, П{lідність, mю:tю-

чіС1'Ь~ 
FecundUS, ПJlОДЮЧИЙ. 
УеРІItlІ = ,tc"",titi. uloerosa. 
Fel, "",.ч. 
У. laurl, бичача ""'вч. 
Уеllсltао, ща.стя. 
y.lIare, ,шват!! природжouи •• 

Fellal"r, об""ЗУ8аЧ. 
Fellalrlx, об..И8увачка. 
У,llеа (cy.ti.), ЖОВ'lнliн. 
Pellcus, жовчепий, ж6ВЧНlflt. 
УетІпа, жінка, самІіцн. 
Ретіпецs, жіндуваТIJit, бабку-

БаТJ!JI. Н. 
Femfnlnus, ЖЇПОЧИЙ# 1):. 
Femlntsmus = cffemїna.tio. 
F_morall., стеrновяJf. 
Ретото(еlе, стегноиа кила. 
Ретит, CТ6rн6. 
Уепеєиа, віКНО1 вїконцє, вічкоw 
Fenestratus, ~іlіончатнЙ. " 
Уе,lпа (tu •• is); ""JIY1IШп"иll ка· 

mо..їь. 

Ferltas, .. 1:1Отість. Н. 
fermenlall" , шумування, кв&

UJСJШJl, ферментація., 
Fermentativus, ЩУМIІЛЬ1IИЙ, Дрі
жджеви1t, феряентативниЙ. 

Fermentum, шуми..їО, бродИn:о, 
фермент. 

Fermenturla, феР1оlеит в мочі. 
Ferox, аютиtt, ХІІЖИЙ. Н. 
Ferratus і. lerreus, 38JIіsув'тИ:f1:. 
Ferrl-, аа.nізо-. 
F_rr!cyankaH"m, аа.чівоЦінно, 
,.иll " ... Ш. Н. 

Уетто- J заn:іЗllСТQ-. 
ferrocyankallum, 3а.чіSисroція· 

JiOBlIfi нШІіЙ. Н. 
Fenometer, В1Іміраик ЗaJIїза в 

"рові. 
Ferrllglneus 5. lerruglnos"s, ір· 

""",иЙ. 
Ferrugo) іржа. и& З8.>'"1іаі. Н. 
Fеrruш) 8a..'Iiвo~ 
F. eandens, ровпечене залізо. 
У. sesqulchl"ralum, півторlЦJlЬО' 
}Юве S8.lfiso. 

УеІIIII., родючий, П.>ІодючиJI. Н. 
FеrlШlas, родючість, мідні.n.. 
Feruв, дикий. Н. 
Ferula, .луб, -лещата., дощечка. 
Fervere, кипіти. Н. . 
fervldus, ''''пя .... l!. Н. 
FеstJяаttо, швидніоть, покваП-

ність. 

пп. zз " ,~,' . - . _. ';; -. іі.
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Fetlstblsmus, феТJlшізм, пОЛОI:Je 
збуджонвя I1рИ виді Ч&.ОТПНИ 
ЧУііФГQ тіла чи одежі. 

Ааl' о. ІІаІІІ, "роб!lТН. Н. 
У. loge мІI" ароБІ!Т!! по "&КО. 
. "аж науки. Н. 
У •• е.поnиm .rl,m, вр06иТ! •• гід· 
но 8 на.УRОЮ~ Н. 

Flbra, волокно, IШtoч~. 
Flbr •• ansatae, п.,.,..,..часті нер

вові }t.(),.IlOKOНЦ1l. 
У. arcllormes s. arcllalae, лу

но:ваті ВОJJОКОИЦВ. 
У. Веrgmаппl,аJlУ"нотиапні про

мінясті 80;:[()кна мозо'Чку. 
Р. eommJssurales, міЗJЮві во

"о}(на СПО.1ly"ШИНИ. 
У. h,terodesmoll .. _, ВОJlокна 
нервоспо~нн. 

У. !nlercrural.. '. Inlercolllm
nares ,IS.Ї$С'1'6ВПЧИRо»і 8ЛУ'lНО-
1'Ка"ні nучечки. 

F. Remaekl, Реманові ВОЛОlша. 
Р. Sh.'peyl, пруящоті 80JlОI,"а 

ністно[ CЇTlW. 
flЬrШа, .олоконце. 
FіЬrШаrls~ ао,ононцеаиil. 
flbrln, фібрін, 80 •• 0ю'llів ... · 
Fibrlnlermenl, фібрінфер,,",нт, 

ВО~10ЮJинне шумІШО • 
flbrlnogen, фібрівоtен, 8ИТВО' 

j}ювач ВOJlОЮlИЮІ. 
Flb'ln.genu., . аоnокнинотвор' 

чий'. 
Flbrln.plasllcus,IIO.'OHWHOТB"p· 

ний. 
Flbrlnorrh"ea рlа.ll .. = dysm.e· 

norrhoea mcmЬrn:пRCe&,. 
Fibrlnosis, воnоннинне запм'" 
" ня. 
Flbrlnosltas, ВОJlоквуваті.ть. Н. 
Flbrlnosus, ВОiJокниcrujі', JlИку~ 

на. . -. _. ' 
flbroceliula, мітив.. пл""""" 

M'aeiB~ 
flbrold = fibroma.. 
YlbTo'lpoтa~ ВОJIОНН0'rQ8ЩИЙК. 
Fibroma, ВО.'lоквЯк, . 
FlbromatosJs, ВОJlоlUlКВіоть..·, , 
Ylbcoтyoтa~ IЮJlОRНОИ'Нзu. '" 
УІЬсотухота, ВOJIОІШocmtанmc:. 
FJbroneuroma,. вопоннонеpmmн. 
'FIЬrорарШоmа, Bo:rOKHOOOpoд" 

в.ак. ' 
FJbrosarcoma, во..'10киооаркоlJfa.. 
FJbrosls, ВОJIОЮIlIсте роврос:тан· 

111І. 

FJbrosus) '8Опокиуватий, ЛИНУ" 
ваТІІЙ. . 

flbrosJtls, вапал.ения 8лучиоf 
ТRаннии. 

РlЬиlа, JIитківК&, сопілка, ма.."Іа 
гомL'ІИ&. . 

flbularls) ЛIlТКОВОRісrнв1l:. 
flclllls, ГЮIIl1lПИЙ. Н. ' 
flerl,- творитися. 
flgura, ~iJ'ypa, постава. ;" . 
,Уllа а. 1.lатепіа, н"ТКП, отру· 

НИ, волосинки.' . 
У. Purklnll, осеродоерцев, отру: 

HH~ ;- f 

У. radlclIJarla anlerl"r., ,ЮJ"" 
кокця передніх. стрИЖОВ~J; 
корінців. .' - . 

F. Iftleea, шовИовз. нитка. H~ 
Fllаmепtоsus,. JШТНУВз."flIЙ., 00-
nОКНУ"о:rИЙ. Н; . . 

Fllarla, ~й.Т!lИ1(а:, нитковий гa~ 
naшw. 

У. ,medloen,ls - ИИТНВН& ке:-
• ДШlськs.. F. sangulnl$ homlnls, шm.вкз 

.;noдсьиоІ к}Юви. ; ! - .. , .;, 

ваТИn.-
Flbrlnum, фібрі", ВОJlокнliва. Н. 
Flbrlnurla, фібріи в мочі. 
Flbroblasll\!., фібробnlЮ1ll, ,пу-

1'11.rla81$s. Illarlos&, хороба, 
cnрu~инена- .НЦТЯШt()Ю._ 1 _1,;'; 

РНIcI. (rhl,oma); корінь ооо ... 

ЧИОТИnНці. . 
Flbreblasloma, впучноmавlІх. 

роті. Н. . . " :: 
fШсlsmus, О1руіИna пап~ _. 

. '.',' 
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Flllformls, НIІТКУВRтиJt, ІІІIТЧ8.а 
CТJfil. 

Flllpunctura, внолюваннл ГОЛКИ 
в )lOJIIнрення СУДІІН. 

РІІІ,а, проціДІІІ В. 
FlltratlO, проціжування І ш'реа 

ціЖ.)'ВaJШЯ. 
Flltrum, ціДИЛК\1, цідильце. 
РІІІ,аlит, фіЛLТрdТ, пр6цід. 
Fllum, питна, струна. 
F. termlnale, нjнцево вonокно 

стр1tжу. 

F. tortum s. ferreum, дріт. 
Flmbrla, 1. тор6чка., стріпкз, 

2. водокно. 
Р. Нlppokampl, бі ... ТОрОЧН8 
морського :коня (в }ІОВ:КУ). 

FlmbrIafus, торочку»аТIJtt. 
Fimbrlocele, торочки яitцепр6-
воду в КII .. "Ji. 

Flnalls, концевщ1, нінцевиЙ. Н. 
FIndere, РОl}ко,nюваш, ді"ИТIІ. 
В. 

Рlппае (cysllcen:uo), решетИн,. 
Flrmare, вміцнюваrи. Н. 
FlrmJtas, міцність, твердість. Н. 
Flrmus, міцний. Н. 
FI,sum (раlаlит). р6вщеп під-
небіння. 

Flssura, ровк6.nин&, щі.'1ЙНа.. 
Р. се,еЬ,1 lа lе,аllо = іов,а 8у lvii. 
Р. Glase,l s. glenoldalls, сутло-

бова щіnина. 
Р •. IПlе,еПdоgпаlhlса, середня 
пjднебінна щілияа. 

F. Rolandl, Ропяндова борозна. 
Р. Sапlо,IПI, ШКRлуБИНR8 вут. 

Roi ХрЯСТКI!. 

Р. Sy,lvll, Ci~ЬB;ЄB. борозна. 
Fissuralls, РОЗКОЛllСТ1I1t, щерб.. 

ти/!. 

FISSU8, РОВКО:ЮТ1IЙ І надрізаний. 
В. 

FJstula, фісту . .nа, вориця, вов
чок. 

Р. b,anchlalJs, вАброва нориця. 
F. blmucosa, ~іЖКIlUІКова но. 
риця. 

88 

Р. umbJllco-lпlеstlпаllо, ПJfiЦС
ИlllURова нориця. 

р_ veslco·vaglnalJo, мауро· піх· 
вова DОрПЦЯ, 

FlstulosU8, норпцевиЙ. 
Fixatlo., .ванріПJIСНUЯ, скріплен
. . ня.,.,ПjЩПJlнашlЛ. фіксація. 

'; fj~~~l·.:ri~~ПНУТИft, 'принріJlJIе
,НИЙ; ,В. 

РІ. == ·fI6J.'!'8. '. 
РlаЬеllит; . вія"о, ваLiIЯр_' 
Flaccldllas;' ИJlЯвість. 
Flaccldus, :r.rЛJIВИЙ,. марудНий. 
Flаgеllапllsmщ s.llagellallo, ба· 

тО.іНеЮІЯ длн: ПОЛQВОГО вбу
Діиення (ПСИ:l.озо.). 

Flagellata, ОДllOl\.1Jіпшні батіж-
"JВaTi Устроl. 

Flagellum, батіжок. 
Flag,&llo, горіння. В. 
Flamma, ПОЛУМ'Я. Н. 
Flammeus, па..,киЙ, вогииотиЙ .. 
В. . 

Flalulenlla, дмучн., наДJВ.ИНК. 
В. 

Flaiulentus s. flatuosu8, пад..v-
ТИ1:, вдутий. 

Flatu." tа..ви кишкові. 
Р. vaglnalJo = g.rтulitaв vulvae. 
Flavedo, жовтнвна 1 жовтИна. На 
I'lavldus, жовтув.rnII. В. 
Flavus, жовтий. 
Рlета salad& = еrgоtівшuз. 
Fletus, плач. Н. ' 
РlеХlЬіІІо, гнучнн/!. 
FlexlbllJlas, ГRJЧ1<ість. 
F. сиеа, Воскова гнучкість. 
Flexlo, ВГllнавня. 
Flexor; вгинАч, tхи.'lЯЧ. 
Flexura, вагИн, перегП:и, ко.чіво. 
Р. slgmolde&, "Укв._ ' 
FIOCCll~gfum, ((8бірnннл 'пір'я», 
к6РЧl рун У нонаючих. 

Flocculus 8. floccus, маптик, 
шматочок. 

РlосllІаllо, обомикуваиwr ва
КРllвa.nа. 

Florens, нвітчастий. 
Floru, квіrnи, нвіти. 
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F. sulfurls; сірчаНlltt цвіт. 
Floretict!:ntla, ровнвіт:цсюІЯ. Н. 

Florld'u&, прудний, неВПllDltИЙ. 

Flos. s. flosculus, нвітна.· Н. 

Fluctuatfo, НОJIивання, ХВИ~'Ю-
вання. 

Fluctus., течій, біг. Н. 
Fluldlflcallo., перехід в рідину. 
В. 

Fluldum, 'l'Єчія, pїДlfНA. 

Fluldu8, теНУЧІIА, рідющ. Н 
Flumen, струмок. 
Fluor, уп,nив, рідинА. 
F. albus, білий цвіТІ бі.nі уп.Jtа:, 

ви. 

F. albU8 posterlor, )'ПJlllВlf в КУТ
Ri. 

Fluore8centla, флюоресценція, 
БJIПСКОТЇJШЯ. 

Fluoresccns, бnискот:ЮЧИЙ. 
Fluor08copla = radioscopia. 
РlиуlаНо s. Ilиуlаllси. о. Ilи. 

vlаlШs, річний. В. 
Fluxlo, наПЩІВ (крови). 
Fluxus, вишІИВ. 

, F. alvJnus, бігунна, ПРОlіос. Н. 
Р. соеllасио = di.rrhoea chJlo ... 
Р. sebaceuo = ,еЬопЬоса. 
РосаНо, фокусний. В. _ 
FOCU8, 1. в6rинще, 2. фокус. 
Foecundatlo s.foet atlo, ва·вагіТа 
нення, ваШІїдпев:вя. 

Foecundus, вагітний, ваппїдне
ний. 

Foedll&s odo,lo, см6рід, "опУх. 
В. 

Foedu8, ГИДКИЙ, огидний. Н. 
Foenlculuo, кріп. В. 
РоеlаНо, "ародковий. 
Foetallsmus, ушкодження роВа 

ВИl'ку ва родка. 

Роеlаllо = ioecundatio. 
Foetldus, омердючиЙ. 
Foetor, сморід. 
F. ех ore, напа, сопУх. 
Foetu8, вАродок, плід, дитина 
в пові.· 

FoJUeaJo .. 

Р. comp,esous о. ,ару,&сеао, 
еПЛ~СНУТlIЙ мід. . " 

Р. sangulnolenluo, мертвоиарод· 
жеНJfЙ nn:ід; 

Folla, ПИСТЯ. 
Follaceum = ornamentum dia,.. 

Ьоli = іішЬті.е .tubae iJte· 
тіпае. 

Follaceus, -ЛИСТОВИЙ, .пIlСТЯНИЙ~ 
FoIlatus, JIНСТОВІІЙ. . 
Folle) божсвіппя, безум. 
F. alcohollque, нa.nог6ве піяцтво. 
F. la deux, уровне божевimIл~ 
Р •• double 'о,те о. &lle,ne І. 

clrculalre, зворотне божевtп .. 
J1Я. • 

'F. commune, ПІМІ шаленство. 
Р. du doule, беаJИ сУииіВJ. 
Р. ерІІерllчие, чорвоиемічие бо·· 
жевіпля. 

Р. hyole,lque, гістеричне боже
вЩnя. 

РоНе mo,ale s. то,а' IПО&ПIIy, 
ровпустнс божевіЛJIЯ. ~ 

F. musculalre = сЬOJ:еа mіпоr. 
Р. ра,аlуllчие = paT.IJВiв рro· 

greasiva = dementia paraly
tica. 

Р. риі,рі,аlе, положи_' бе-
вум. ' 

F. ralsonnante, хороб.1JПве мy~ 
дрування. . 

FolJum, ппстон, дИот~;' " ; 
F. vermls, вверхня пm:іра хро. 

бака. ",' 
FоШсulа'lо, БОрДЮЖКJВатий, мі· 
шечкуватиЙ. 

FоШсlJо, тверді ryд"ки 8 шкі-
рі. В. . 

FоШсull G,aall, tраафові ·мі· 
хурці. 

Р. JJnguales 
culares. 

, 
glandulae іоШ· 

РоlІІснJll18, ".п."еиlШ бордю ... • 
к6воІ ваіл08И. 

Р. Ьа,Ьае = oJco.iв. 
Р. nuchae ocle,oll0&n8 = 'derпui'

titiB рарillатів саріllitli., "_ , 
FоШсulоmа, бордюжи>tк. 
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роІl .. lІІ .... 

F.lllculosls = СОl1jшосtіvіtіs {оl· 
Во "Ю .. , . . 

Formallvu$, ФОРМУЮЧІ1Й. 
FOrme ITu~le, n8.l,ОJЮ3ВИТОК хо .. 

робп. 
Formtca, мypa;x~ 1 муращна І МУ· 

равааь. . ЖОК. FormlcatJo, ПОЧУВRННІІ, щО Нlб" F. вruсы�' O]{PC~iC ~:кynчeuня '1'0 .'ш3п'J"Ь м~трахи. 
на.сонн D (шучніВЦ1. Formlcatus, м.урашl{ОВUЙ. H~ 

FoIIICU,1us, бордюж6к, шщечок. 
У. clausus, 'iJn~ю,утий б~.рдю~ 

F. рlll, roрбинх!l.. во.nоса. Н. Formula, 1ІрНП1fС, роцепт. Н. Fomentatfo, ПРlшар"а. го 
F. maglstralls, рец~пт, ЩО. • fomentum,. nрппаРН8, НОМПРСС. ТУЄТЬОЛ ПО BКAS1ВKax n:lJ(a.~ 

Fons, дж"ре.16. Н. Н 

F. medlcata, цілюче 1ІЖ"r..ло. Н. F.P~iflcinall., роцещ, ЩО ГО. 
F. рulsаlШs = fопtaпеl.. туєт,ся по qтрм.акопеІ. Н. 
FontaneJla, і. джерельце, 2._ дп" Роrnах, піч, плИта. Н. 
хапка, тfм'л'ffiО. Fornfcatus, Лytі:ОваТ1l11, е:к~їеШI' Fcntlculus = 1, fOlltanel1a, 2. 

стuЙ. 
lІр6тии. . • Forn1x, склепШнл. 

F. gulturls = 10 ••• jugullJJ'''. For!ultlo, ВІШ&ДIroВО. Н. 
foramen, 6твір"діра., відтулина.· Fortultus, ВJfUадиови:tt. Н. 
F. Inloryen!rlcul.re Monrol, от· Forluna, щастя, фортуна. Н. 
вір між міЗRОВШШ ш.луноч- Fossa, я:м}{а, ярок, боРО3Н~'. 
н.".. F. crlbriformls = tuЬеl'OiJltaз 

F. Morgagn!l, )10plaHi",a "".а васгоl". 
Н& "анці. F. ОоиІlаоН = exc8vatio reсЮ. 

F. рассы�пl,, отвір "перетинці . ulerina. 
над арчиком. F. MOhrenhelmf, підду"'lЮ\ова 

F. Rlvlnl, отвір бубенко! пере· ямка. ' , 

'ПІН"И. ' F. Rosenmiillerl = recesзus рЬа. 
F. St"nsonll = сапаІ .. іпсівіvш. ryngeuв. 
F. V •• аШ, о,вір у "JШ"О"У F. Carpae maJor = trigonQn І •. 
крилі :К:ШНовоІ иіCТКIf. mora:le. 

F. Wlпslоw!l = і. ерірюісum, F. Sylvll, Сі.""і.в,, борозн". 
Foramlnosus, діРЧ8.СтuR. F. Татlпl,. Тарінова ямна МОЗНУ. 
forceps нліЩl, щеМRИ, обценью!. Fossula, ЯАща 1 лмПнка. У. cren~ta s. vulgaris = Kornzan- УоиlаІе, розмин~шня. 

ge. Уоуеа, ямка, Я.ма, западнна. 
F. obstetrlca, породиі КЛlЩl. F. centralls '"llпа. s. Soemm.-
Forc:lprossura t СТНCJ\аИIJfI судltlш rlngJ,· осередцг. аRгn1ібitна сіт-
ДЛЛ QШІН,· Rровотечі. Н. ч.а.иии. 

Foronsls, .уДовна. F. оуаlll cordls = acrobiculu8. 
У. medlclna, судов&- иед1tЦИН3.. УоуеОla, IІМОЧка~ 
УотІех, ншющі. Н. Fractlo, ламаННJl j '1'ОРОЩСl:lНН. 
Forlca, нічюш roРЩlІК. Н. . Н. 
Forma, форма, DD.rmtA, стать) Fractura, МОМ, в.ламаННJI, по .. 

noд06.. ,,6м. 
Formallnum, ФОр"""ін. F. commlnullva, розторощеннп, 
Formatlo, творенм} фоРМУВ8Я~ 'скв.."ІtЮВІIЙ I.JЛОМ. ,. 

У. comp.Jeta, ціЛ1(ОВllТИЙ 8.і1.0..-. ня. 

j 
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F. сотрllеаІа, УЄМl!.днсинJ! 
злом.' . . 

F. IпсотрlеІа, П&Д"ОМ. 
F occlusa~ заминенltЙ s.лОМ:. 
у. репеПа.Пі, прол6"І, віІаом. П. 
F: surculent. = infractio: 
FrаgШs, "РIІХ"Юl. Н, . 
FragiJJtas, :юмкість, RPIIXI~lCTL. 
Fragmentum, BjA.:10MO}{, ВlДще~ 

ПОК. 

Fragmenta.tlo, 1,ришеНИЯt ла~ 
МАJ1НЯ:. • 

Frambo'sї;l troplca, ТРОПJqна XO~ 
роба. .. . 

Franc1inisatio, фраШШJНJзацlЯ, 
O:�-еНТРllза:ціл постіі1пим: ~HOM. 

Frangu1a, крушltна, ж6сТJР •• 
Fr~missement catalre, шарудш· 
ня, НОТЯЧll11 J,lУРиіт. 

F. hydatlque, пухlр .... сте ш.ру·' 
діЮІЯ:. . 

Fremi іив, бре.ніння , м:урют. 
F. dentlum, скрегот"ння sуба· 
МП. І la 

Frenula !lorgaggl = У .. vu 
Bauhini. 

frenulum, вуздєЧR&! l'нуздечи&. 
F. Шасоmlnl, нервовий ny_ 

'Іон м:ізков:их в ЮТНН. 
Frequens (рп).п_), npискореНl!1! 
Ж1ІВЧПН~ 

Frequentla, вчащвIШJI, натовп. 

Fronto-, чол.ово.. . .. ' . 
Frontoethmoldalls, Ч0.1l01lO.снТQo 

Fr:~~~,nl, l)I'РУДіНня, >repтll. 
Fruttlfer, РОДЮІ[Ш!.· Н, 
Fructus, n''1ід. ОВОЧ. 
F. Iructlcosus, оЖ1lR •• 
Frumentum, х"іб в верні. Н, 
Fruslrallo, бр"х.""". .. 
Fuga Idearum, вй(і)хор ідей .. 
Fugax, Ш'ВuдкШ!, прудкий. 
FUlcln!enlum, підпора. Н. 
Fulcrum, МllЛJЩЛ) КООТУР. Н. 
.Fulgens, б.1nсКy<mll. 
'Fulgur о. fulmen, б""ск •• ,, •• 
Fu1gurat10 ліКJВа.нвя ЛИХП% но-

вотворів' ТОfUl.ИlI d~Arзоnvа.l·л. 
Fuligo, 1. аж .. , 2. струпи .... 

Я811ці й: яснах. 
Fullglnosus, подібний до """,1. 
Н. 

Fulmlnans, ~'1исиавичвиЙ. 
Fulmlnatlo, удар rpo"У. 
Fulmine "ІсІи5, .аБИ'І'ВЙ rpoМО", 
Н., ИЙ 

Fu1vus, білоJtOJ,IооиЙ,. РУСЛВ '. 
Н. . . • 

fuma1fs, t\адІШЬИ:n:Й, куриm.
кШ!. Н. 

Fumans, дпмjчШl, дп>Ш"вИЙ. 
Н. , 

Frlctio, наТlfракШ). 
Frlgldarlum, ХОJ10ДUЯ!l 

Fumlgallo, обкурюв,нил, UI,JI: 
:й RУРЮD8JШЛ. 

ПО1\.иl, Fumus, ДОМ. H~ 
роадяга.льня ;Q лазНІ. 

Frlgld!tas 5. rrl~!dIt~, студе: 
ність, неЗДI1ТН1СТЬ до ПQJIО 
HQrO збудження. 

Frigtdus, ХШlОдпиtt, 81lмниft. H~ 
Frlgor 8. Irlgus, ХО"ОД, МОРО., 

;tрощl. Н. .. 
Frigothorapla, пікувnя,," ходо' 
дом. . 

Frondes, .вершии ГИЛОК. 
Frondosus, ги.п.ьчастРЙ. Н. 
Утоnа, чоп6.·, . . 
F. quadrata 8. tete carr~e, чоти· 
. рі"утн. """о. . 
Frontalls. чо"овнй. 

РипеНо, чmrиіс1'Ь, OДUP~Ba. 
Funct!onalls, фуияціок""ьинй, 

дію'ІИ!!, орудИnй. . 
Funetus, .помеpшl!Й; Н. , 
уппаа, пpanф., швпг8JtК&~ ,". 
F. тахlllае, об.Я8". НІ!. щМепу. 
Fundamentalls, піде,.ввИЙ,. 

"I'J'птовИnй; " ;, ,. 
Fundamentum, спід, підстаВ&1 

Fu1liїo;m~~, ~,,~мь~~ntЙ.н'. 
Fundum, дпо.. .:' , 
Fune~rla,. похорон; н; . ,. ,._'''':';. 
Funglformls, rpнбу."тuII. І. 
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[> furt~,., ·вНсіВШІ, л.ус~'~. поn~ва_. 
fungositas, і'РllбуватіСТЬ, гp~- furfuraceus s. turtщ:еu~ 8~· fur-

був аТС роар6ЩСНllЯ. б й lurosus, висівкув~ТИЙ,· .. 
fungosus, rриб~lІn.,. І'У ОВИ . 
Н. furlbundus, щ,а.."'ІениЙ, Heea~o-

Fungus, грпбl гj"ба. В11ТПЙ. 
f. artlculorum, s. osslum, СУ· furlosas, снажениl. 
. ]'JlOбова, )\ісша roрбк6ВIЩЯ. furor, шilл, лють, несаМОВltа 
.f. durae matrls, твсрдооповов& . тіеть. 
сарнома. f ~ uterl = hysteromania =- nym-

F. haematodes, = MГcomв. tele· . phomania. . . 
апgіесtodев. . furuncu1osls, чирянуваТlеть. 

f. larlcls, бі.'lа.\ЮДРJtн?ва.губ~а. furunculosus, чnрявий, чиря· 
F. medullarlS, міЗНОВlut ПІСТpn.к. нуватИЙ. 
F. testls, нАростень яйця. furunculus, ЧllрЯН, чИ:рна. 
f. umblllcalls, зернисте зана· Fuscedo cutfs, смуглявість Шltі-

. "1Є'.ННЯ пупця. . 
Fuпlсulltls,заналепвя насІННОГО ри. й Н 

fuscus, смуглявий, темни. . 
шн),рна. 6 ., 

Funlculus, UШУРОn'. мотузок І ризIыlв,' топний, розт ПИСТИ11. 
(насінний). fuslformls, веретенуватиЙ. 

F. Burdachl = funiculu8 cu- fusto, т6плення, зливаНВЯ. 
псаtus, ~лпнчаСТlfЙ жмутин fustlgatio, поплЄснуваШІЯ 1~O 

f:Z.~~y~ funieulus grасШв. . mкipi, батбжеввя (СПОСІб 
F. Rоlапdl = fuпісuluв сuпеаtuв. J1Їнування). 
Furcula sternl, 8аглибпна груд- fusus, 1. веретено, 2. розто-
ийяного Д~РЖa.JIка. . пnевиЙ. 

G. 

6. s. gr. = gramm. 
Gaeophagla, поJд.ання 8емлі. 
Gala, мол.око. 
Galactagoga, МОЛОШRоroниі 88.· 

соби. 
Galactopostema, молошнЯнка. 
Galactaeinla = Ііраешіа.· 
Galacthldrosls, МOJIошне потін-

ІІЯ. 

6аlасtllе. s. galactolerus; МО"О·· 
ІЮНОСНИЙ. . 

Galactlnus, .МOJIоч&сm:Сі:, подіб· 
Ішit до мо.тІона. ' 

6аl"сІосеlе, І. l1ухірчасте РО.' 
шuреllНЯ МОПОШRоі 'протонн, 
~. МIШQчаста нила яйця." 

Gаlасtоdlаrфоеа, моnочаста бі· 
r~'HKa, llроВОС. 

Galactometer, молономір.' 
Gslactomyces, rpибнu моnоШ

\loro СlШсаивя. 
Galactopycnometer, ВJ4мірвик ПlI· 

ТОl!.юІ ваги :Молонв.. 

Galactorrhoea, молонотеч&, виті· 
нання :мопока. 

6аlасtosассharum,моnошнвliuy

КОР" 
Galactoscop, вимірник 'ТОвщу в 

молоці. 
Galactostasls, спив молон&, по· 
к6рму. 

Galactozyme, спричинв.ини ск.· 
_сания :мonc)к&~ 

Galactosurla, tanянтоо& 8 мочі. 
6alaclurla = chylnri ... · 

.--y:~----, 

6а lеа aponeuroll .. , ро.ту"",е
вий ял6мои. 

Galeanthropla, божевіnля, арп 
нотрім ЛЮДІІН& УЯВПЯЄ себе 
котом. 

(jai:atus, хори.А, що мав почува· 
щш ш6.·lОму (тпснення на нарк 
і ПОТІІЛИЦЮ) . 

Galenlca, fanеиові преп&рати 
(пінн, що готуютьея аптекою 
н_перед). 

6аllае lurcl.ae, турецькі, чор-
Н1IЛЬ ні горіпnm. Н. 

6allIcus, франuy.ькиЙ. Н. 
G. morbus, пранці. 
Gallimathlas, tалі~атьл, нісе-
нітниця. 

Galllnaceus, ногутлчий, півня:-
ЧIlЙ.· . 

6alllnago, ку.ЩК. Н, 
Galoppicans; нестримний, не· 

вПJШНпfi, tаЛЬОПУЮЧIll1. 
6alopprhythtiJus, РИТМ tальопу. 
6alvanlsatio s. galvanlsmus, 

tа.:Іьванізація, е.'lентризуваи-
НЯ tа."lьвані'lНИМ тоном. 

Galvanocaustica, tв..цьванічне 
ПРlшінання .. 

Galvanometer = electrometer, 
е.пектромір. 

Galvanopunctura = еlесtroрuпо· 
.. , .tura. 
6.alvanoscop = electroBcop, 
6alvanotherapia = electrothel'a-

ріа. . 
Gambrinlsmus, зловживання пи· 

вом. 

6.ametes, tамсти. 
6.ammaclsmus, недonадна BUMO

ва гортаиковпх вгуків. 

Gamomanla, хоробливе тено·· 
.. 1юбство, манія ОДРУіКіllIfЯ. 

.Gапgllаrl. = капкИово,. 
Gапg1l0mа н'роотеиь 3- П800· 
нових ваЛ08. 

Gangllltls, вашшення щ~рвового 
іудпо.. 

Gangllolormls, tyД80ПО1\ібииЙ. 

GаrИDulllnaр' . 

6angllo/l, (УДВ; "Уnя, ВУ."", і 
.6. Arnoldl а.· aurfculare 8. 011-

eum,. слУховий (удв •.. 
G. Bld~erl, окупч:енпя ;нервових 

нліТl1JI в серцевій переТlfвці. 

6. 8Iandlnl,. іуд.ок язиковоro 
нерву. 

6. Cloquetll, ryд.OK восопідке
бішlOl'О перву (В середщме
повім проводі). , . . .; 

6; Cortll, КортіїВ нервовий (уд
вок. 

6. 6asserl в. semllunare, (асе
рів півмісяцсвпй іудо. 

6. Meckell, knuho-підиебiuНий 
(уд •. 

6. МіШеrl, я.юю-пр6nик"вий 
(уд.. . 

G. Remackl, Ремаків іуда. 
G. Scarpee, iyд~ !Ірм.сівнового 
нерву. . .. . 

G. Troisler, намУЖНОВв., над· 
НЛЮЧlщева н&соиовв. валозна. 

6. Waltherl, кУприкова .Мовка,. 
6. Wrlsbergll, серцевий іуд •. 
6angllosus, tудаоВПfi, вервоіуД-

ЗОВUЙ. 

Ganglloneuroma, иервоtyдзовпй 
в&ростень. . 

Gangosa, тропічне uапв..цення 
носа. 

Gangraena, спалень, Boгнeць~· .' 
6. bullosa serplglnosa, пухір· 

'1nCТІIЙ ппа.зуючиlt с~а.лень. 

6. emphysematosa, тріскучий· 
сшt.JIень. 

G. tulmtnans, БЛlІСI .. аВIIЧНИЙ· 
спалень. 

G. humida s. nosocomlalls, ШПlІ· 
тn...tJ:ьниit спа.'1ень. . 

G. septlca, гниття.' 
6. symmetrlca· Raynaudl, опа' 
пень на СII~lеТРIIЧIIИХ місцях 
(вдсбі.'Іыпго на па.'1ЬЦЯХ рук). 

Gangraenosus, омертвілий ....... , 
Gargarisma, полон'ння. 
Ga~~ouIIJement, ХЛЮП8.IIИЯ, кле~ 

нотання. 
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баrrulilа., б'.1аJQ",ість. 
О. уц)уае, Г;УЧlllJЙ .B]j~~Д рj,ДItН.й 
ЧИ ІЮвітря а ніхви. .' 

Оассиlиі, ~а:1nИJ·tПdt, баланайло. 
Н, . t 

Gaseux, gaseuse, наІ'ааова}шt. 
Н. . 

баsрhlеgтопе, t •• OBIlIt бо>:. 
Gasometer, tпзомір. Н. 
6asometrla, хсмічнпй рОзбір (а.-

зів (){і;ХЬJiістпи1t)~ 
6aster = St;(1J!HIChus) шлунок, 
отравипк. 

GastraJgla, Ш:JУUИОВltit біль. че-
.. Ір. . 

баslrа!gоkепosls, 6ть при по
}Х)ікиім WЛУИКОRі. 

б.slrе.ta.lа, роЗШИроНН. ШЛУН
ку. 

Gastrectomia, 1ШТИН частини 
шлунху. , 

баslrе!соsls = g •• trohelooBlS. 
баslrlсtsm ... = dYBpopBi •• 
баslrlcu., ШЛyliП<оьиlt_ 

68sft'ІІчні "ршm, навОРО11lЛЙ 
бі.ТJЬ ШЛj·НRУ. 

баslrllоqulа, ГOJ.loC з черо •• , 
череВQв!щанвя. 

Gastrl0S,' аапалення, IШтар 
Ш:1j'1Ш.у, ШЛУИR661ЩН, 8вИна. 

G~stro., шлунково--, 

ба,lrОайепllls, •• п.л.ння щ"ун, 
НО81'Х; аалоз. 

Gastroana5tomosls, 8ВУСТНЄНИЯ 
ШЛУНКУ. 

Gastrcx:eJe, шлуннова Jш;ха. 
Gastrocholia, шОnЧ у mЛУJШУ. 
6astrocbymorrhoea, ле?>reXUreчn. 
Gastrocnemlus, n:п1'НОВИЙ. 

6astrocoeJlacu" ШnУНtiо·черев· 
ниО. 

ба.lrоооll •• , mn,-икові кOnьЮI. 
баslrосоllеus, ш"ую",м·грубо. 
ЮШfRОВИЙ • 

баstrоdlаlуsls, UlJl~·Hb"O.a зле»ш· 
КП, рана. 

бaslr.Йlарhап, освітлюв.ч 
ШЛУ"КУ. Н.. . .' 

GastrodJapbanla, 'осві,mOваНllll 
шлупку. . 

бaslrodlаlresls, ПРОJ\lрсаnю •• н
lI1l II1JI)'ИКУ .. 

баslrоdlsсus Ь.IіІIIІI., боryrнева. 
ГЛІ'О'І'&. 

бaslroduоdепаlls,1W1УНКОlЮ-два· 
надця'tRо:вий. " . 

бastrоduойепШs, запаленвя 
ШЛУНКУ й дваНftДЦЯ1':КИ. 

баslrоduоЙ.поslоmlа, •• устиен-
пп ULiyнtiy 8 дnаu&д~ткою. 

Оаslrоdупlа = g.stralg .... 
Gaslro.lylrolomla = !арато.оІ. 

. potomi •. 
баslrоеnlеrШs, mлУПКО'ЮlIlffiО' 

ВIfЙ катар, !?'nув:ио-нпшхо" 

• "'ЦЯ. Е 
баSlrоепl.rоаnаslоmosts І. б. • 

А.) 8ВJ"СТНЄИnя. ШJl)'lпtу 8 КJlШ

ною. 

·баslrоепlеr.mаlасlа, ро'''''''' 
1lЮИllЯ tlL"І)'ВНУ й ниmoк. 

6оslrоепlеrораlhlа, ШJ1у1іП<О' 
:кпшкова хороба. 

688troenteros;tomia,' звустненнn 
ШЛУНJ\j' 8 Rm.U:кою. 

6oslroeplplolcus, ш.'упко·чепц'· 
.пll. 

O.slrophrenlcus, ШДУПNо·персп
BO.uJI. 

баstrоgаslrostoml., •• уcrnев"я 
дво:х "9(t.OТ1IH UXJ1;}'1ШУ. 

6astrogenus, ШТ(УННОJ\О1'О nOXO~. 
·жеН1lЯ. 

Gastrograph, в&.писува.ч ШJlj'If
JШВНХ рухів. 

ба.lrоhеlсоm. s. gastr.helc •• 
SI5 = ulcu8 VCr1tricu Ії. 

баst,.hуйrоrrh •• а = hydrorrbo
са gas.trica. 

баsl,оЬуslerорехlа = hYBteropo' 
хіп. abdominaUs. 

баstrоhуslerоlоmlа ~ .... -tio •••• 
sa.rea. 

баslrоlпlеstlnаlls, ШЛУНКQ'НОШ' 
lЮВ'ltft. 

і· 

-М .......... · 

біslгоjеjuп.slоmlа, •• jcтнeHHH 
ПІ.ЛУНJсу 8 Т()lIК()JO 1ОПШЮJO. 

баslrоlпlеstlп.\lls, ш.')"IJко-юtш. 
каВ.ІЙ.· , 

Gastrokateixls, 80Yllt"IW1t
1 
опу .. 

Щ~lШл 11L"lYНKY ф 

баslr.llепаI16. Ш1іунко-""""іи_ 
НОВий. 

баslrоllth, ШJIУН1!ОDиll' ка .. іиь. 
б06Irоlоgl., .чення про ШЛУКСК. 
баslr.lуsls, звіnЬН.НRЯ ШЛУННУ 

:від аростів. 
баstromаlасlа, РО.""'Юllевuя 
ШЛУПНУ. 

баslr.mеgаllа, вадмірне обі"ь. 
шеltUп шлуИ1tу. 

6a5tromelus, потв6ра, що MaG 

ОД}!)' або дві зайві RіПЧIІНU на 
nе·реді Tina~ 

608Iromelr.t.ml. = _tio ...., . 
sarea.. 

6astromyc:esJ ШJlун:кова п.лісіиь. 
6astromyxorrhoea; Ш..rlУВКО88 

с.лИ80теЧR. 

6оslгорапсrеаtlcus, lІІ"уІіП<О_' 
реЩ>СJШННО811Й. 

6oSI'.p., •• I., .,,,nн,,ПIt ШЛУНОК. 
бaslrораlhlа, "ороба Ш,'УПКУ. 
баSlrореХIa, при""'ваннn шдуи. 
ку ДО "ієревноі стіни. 

ба.lrорJasllса, ~~"""" 
ШЛУП"У. 

бaslr.рl.glа, """полі .... ШJlУН' 
ку. 

ба.lrорllсаllо, оnepаТИВl!е .... Н. 
. шення шлунку. 

биlrорl .. I., асунеННІ! lШlJ·нку. 
6вslr.pyloreclomla, вИтIlН тnув, 

H080to брамJШК&. 
ба.lгоrrЬаglа, шлункова "ро.о. 

'ІС"іа. 

Gastrorrhaphla, 8ШИВQнпн ш.лун" 
ну. 

ба,lгоrrlt."I., роарнв nr.'YHlty. 
Gastrorrhoea, абіJIыІІннлл шn:ун.,. 
~H080ro. соку. 

6oslrosehlsls, ВРОАжеиа ВШУ'" 
.1ЮВ& щілИна. 

·1·····'. 

бas!rostор, прщ,,;lі.,ц<. OPJ1llдY 
освітленого nЩувку.;;·'" ' .. ' 

баSlr •• сорla, ог"пд ІІШУНКУ .ta
СТРОСКОІЮМ~ 

Oaslrosla !ЦПІоза, .1I~Bop ... aB' 
JfЛ в ШЛ"'іИУ ор;<вні"Ших кис-
ЛИН. . ., , 

бaslr .. ра,mus, IШlJ'ВМОDЇ к6рчі •. 
бaslrОSlахls, кровотеча.і шлун. 

ковоl CJШЗП1щі. 
6aslrOSI.n.plastlca _ gaзtro. 

pJastic ... 
бaslroslепоsls, О.У_НЯ mлyн. 

му. 

баslrоslоmlа, ;rrвoРОИШІ _ун. 
КОВО! норііці. 

баslr .. uссоrrhоеа, абim,шевШІ 
ill..lJуниовоrо соку. 

баslrоsупарltlа, DplllШl.аИШІ мА. 
тиці цо neродш.о! ""ревво/сті. 
1111. 

баSlrotоml., р6втпв шnупку. 
бaslrоlrlЬ, ще",,,, Ва шлунок. 
бastrохlа s. ІазП."уооlе, шлун. 
нова невроза. В. 

ба.lrul., t"""РУЛЯ:. 
Gavage, . JIЇJfУВВИWt відгедову" 

'Z~'f!Y.шм. 

6audltm, PllДicTЬ. В .. 
Gaze~ MapJUl t іааа. 
баzlllсаllо, i.ao ... ТlJOp .. B .... lIН. 
Н. .. 

беlа.lпl, щокові "1іООІ. . ,., 
6еІаІlпа, жепятина, драгn:і. 
б. Warth.nl.na, »аРТОllJяиові 
драглі. 

б.lаllоos ... , драглпсТИЙ • 
беl.tш о. gelldus, >:OJloJ\lI.IIlt, 
знмпиЙ. Н. 

Оетеlll, бnИ9ПН'l"a) близнюки", 
б. 'иу.. = g •• trocnemius. 
бет.llus 8. geтlnus, парЙcrnll. 
б.mlпl сопjuпсll, ПОJIВіltн& по. 
твора. 

беmlпus = gemelluв. 
6сПІllив, стОгін. Н. . 
.бетта, nYП'IІНОК, брунька., ' 
беоо, щока. 
б.пиI18, щоковий. . . ..... , 
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оепеаl0сlа, РОДОВЩ. 
Generalls, зllгR.11ы1tй,' ГQ1IOB" 

111111. Н. 
Generall,atlO, у •• "8JlыюІ14.,, 
6eneratlo t П.10]l,:If«tШШ; ПОJ\О'nI.Н~ 

ПЯ. 

(і. a"qulvoca з. ІропІапеа, пер· 
вотв6рспня. 

Generatlonls psych9.ls, РОДОВО 
божсвіn.nя:. 

Gene tlc.a, засОби! що ВпJtИвають 
на половЄ nоqуттп. . 

Genetlco!"moralls (o.rvu.) ,СПIJIЬ
нпl! нСРВ ."'r"" й природ
ження. 

Оепlєиlаlц" КОJlів'l""""!!;. 
Оепісиlпm, J<олШце.~. , 
Genloglos,us, ЯВllRо·пщБОрIДДЯ· 

ииit~ 
GenlohyoglOSSUS, Я.ИІ<О·ЯВУЛЬКО· 

підборі~1Тиlttt. .' 
Geolohyoldeus, ЯВУJlь"".nщбоРІ-

д.цяНIІЙ. • 
G"nlopharyng"us, пр6.лИJ<О·ШД· 

боріддяниЙ. 
(і"оIОП, підборіддя. Н. . 
6еnіosрasmш, :корчі м'яв]» ПІД-

боріддя. . 
Оеоltallа, Прl!роДЖСНllЯ, ОМОВІ 

ор!'аНН. 
(і"011411., що НІ",ежить ДО пр.-

родиtC-ИШ! \ !1OJIOBlI1i. • 
G"nitolemorall., r""ya"" СП1JIЬ' 

ноГО иерв~' природження й 
стегна. 

Оепl •• тосы� з. epld"mlcus, Пlt
нуюча· відМІН& ·короби. 

Оепорlа.Іlса, штуgyванни об· 
,;ШЧЧJi. 

Gеntlапа cruclala, ;ШХО:М'НItИК. 
товефа. 

Genu~, ИOJtїНО. 
6. extrorsum $. ,arum, Ю1ишаве 

ИОЛШО. ' 
(і. IntrofSum •• valgum, IІЮВере 

~oniнo. 
Gеп"lоu., POAIIМ1lIl, ПРllродиіCl, 

СlIРВВЖНЇЙ. 
Genus, рід, ПОРОДА, пм. 

Gеоуапtrоп, roрі!!Ш6.щwепов& 
ЯМ}(&. . • 

G"ophagla = ga.eophag .... 
Оесапl"m, ЖУР"В(lJJЬНИК. ~. 
ОпаІоlОІlа, НІ'У"" про стр,сть. 
(іостlоаllо, ,,!ль.енШІ, !!роро· 

ста.нlШ. 

G"rmlnatlvus о. germlnalls, вІ,. 
РОДКQВИЙ. • 

(ieroderma, ста.реча. пппр&. 

(і. genltodystrophloum. =: dy· 
.trophia аdірово·gеПltall •. 

Gerokomla, опікувa.щtJ1 старо

СТИ. 
Geromorphlsmu., передчасне по· 
старіння обnИЧ'UI. 

Geronlokomlum, приту"он д"и 
. с.тарп:х:. 
Gerопlорhthаlmlа, старече В .. • 

палеЛR1l оче.Й. 
6eronlopltyrlaslS, старСЧИЙ ви· 

сівиува.'11!Й ,1UЦІ{&Й. 
Gеrопtохоп, .т"речи!! "УЧОК. 
6~ lentls, ста.реЧІ,IЙ пучок СQЧ1\И. 
Gestatlo .. вагіТПІСТЬ, тяж. 
9еиііє, еман:. 
6lbboslta5 = kyphо.віз. 
ОIЬЬщ, горб. 
ОlgaПI"\І$, .""етеИ,6ЬR"IІ.. !і. 
Glgaotlsm"., "ОДМІРЯВ!! РІ.",.. 
Glgantocyles, .еликі червоно-
НРЇJщі s nдpa.мu. . 

GlgaпІосеIIІІlасl., вeJIИRОКJlI ...... · 
.. ,,!!. Н, 

ОІgaпІооотlа = gіgвпtismus. 
Glgas, •• "етень. 
Glnglva, ЛОП", 3""в. .. 
Gingivatis, я:сновиЙ) ЯCJIОВИИ. 
Gloglvltl., оаПaJIСН"" лоен. 
Glnglymoarlhrosl. &. glnglymu., 

завіСОВlІЙ. коліщ.а.т~!:Й оуглоб. 
ОlаЬеl1а, надперенІсся. 
Glab"r, roJIuJI, ",!оИЙ. 
Glaolall., "ЬОДО"ПЙ, дедиRИЙ. 
Glaclarlum, аьодо.ня. Н. • 
61аоl •• , "ід,. КрИГ", Н. 
6landtbulae, па.хВИНН6 Donoooa~ 

Оlапdllоrmls,жOJ1УДИСТІ'IІ.. 
6landula, З&Поа.а. t ьАлоака. 
(і. 80100&., tpoичат" ."",,"а. 
о. areOlarls,. СМQЧЩ)Ва. за.,.108к&.. 
О. аnСІІІасlо = g. ВUЬmAXШ.rі •• 
(і. 8trІЬШаrJа, пр"нирнов ...... 
ПОЗRR. 

(і. B8rlhollnl, .""03" пixnо"оro 
входу. 

6. Вс"по"сl, Брук.ров" .... 0 .... 
О. bulbourethr811s = g. Cowperi. 
О. cerumlnll"ra, "ушна Сірч ..... 
~anOBa. 

G. Cloquetl, паХВ1іННfI,. в8.41О8&'. 
(і. Cowperl, Нуоеро... 8МО ••. 
о. Duvernoy J БУЛЬВllНОМОЧНlf" 
нова 38.."1030.. 

G. Оа1епl, горішня С.іІьоа9 ва· 
лова • 

(і. Іlоm"остlв, нлубочко •• 8а· 
поза. 

(і. lacrlmaHs Inlerlor 5. oongr.
gata )Ioorol, доліuшя СЛЬОзна 
заnО8R. 

6. Llttrll = Нalleri, ao!BJ<". 
(і. :IIalplghll, 1. CYДIIHН1!!! Н"р' 
R"В!іЙ ""убо.он. 2. IІІ\ООlЮві 
валQЗНn се..1езївки. 

6. )1"IЬоml, повІко.. 8МО8І<а. 
6. М ОСІаІпl = g. I.orimalia 

posterior. 
G. Nubnl, змазка кіичик& Я8И~ ..... 
О. рlо.аll ••• соnасlаm, nnшr"" 

( .. ізкова) • 
(і. pltultarl4 = hypophysi • .,.. 

rebri. 
о. Rivinl, пiJ:t'JlЙltновае..1ШJівив.~ 
о. RosenmiНlerl ,підtЯ81lНОВв. па~ 
001ЮВа 3AJ108R&. 

(і. vestlbularls major = g. Бar
tholini. 

(і. Vlrthowl = gапgliоп Troi8ier. 
Glandula. agmlnatae P"yиl, 

Пайєрові nacoHoBi цятиН. 
О. tartarlcae, піднебінні пер
.іІШщ (у НОDОІк •. роджеШIХ). 

(і. Тузоn Івпа", 1Іроп6!Ще.і ва.. 
.. 108И. 

, 

(і. Уезаllапае, ДЙШІІові n4ooкоВЇ· 
за.."Іо8и~ 

G1andularls, вМооо.ІІІ!. 
Glапdulоа.s, .... ~о.уваТІІЙ.: 
Glап!, ЖОJlYДЬ. 
(і. Р"ПIВ, l'О..1івк& "рутни. 
61aucoma, ..... Н11Й и6рок, .ме-
иа вода f ве.."Іеuз пол:;tAa" 

ОlаисотаІОІив, - ве~енопо."ФІв-
сrnJI. 

Glaucosurla, .М""" .. оча. 
Glaueus~ ве."lєноба&.кіrnПЙ., 
GI"noldalls, сутлоболМJ<ОВПЙ. 
GI"поrаdlаlis, ДОВша· ro~iBНВ' 
двоroповоro рамевноro М'Л8У,,_ 

Оllа = neuroglia. . 
Оllота '5. glloblastQma, кАр0'· 

стекь' 8 нервово[ snучпотка.
;1І'mи. 

ОllоmаІозlз а. gllosls, розро_ 
стання n розпа;t нервовоІ вцу .. 
1fНотиаRЙ1Jи. 

ОllотаІо.а., первоо"У'ШОrnau-
111І11. 

ОI!оmухоmа, О""ЗОВИЙ ""РIlO
\J.'ІyчRОТR.mШJl Иl!.POCТeВЬ. 

Gllosассоmа, нер"оа.~yчRо""",-
на сарнома. . 

GI!озlз gliomatosіз. 

оlоы� med"llares = OOrpol'& ша
mШаriа~ 

оlоы�,' бе,барв1lO .im.цtl J<poIlO-
б'Р}Шllка~ ./ ,-

Globocellu1arls, КР)'І'"оJCU1'Шl
ипй. 

Globomyeloma, кругло""іТШlil&c 
сарном", " 

Globosu., круг"ий, крутlUЮ11i!Й; 
gyJlЯcrий. . , 

Globullcld, ввuщува. "'рвово
}\piBЦiв~ 

GlоЬиllп. І. gJobulln"m, (і .. :JlIу_ 
пів. tа.:хj:uчаR. 

GlоЬоIlОІІ~lа, r;rобу.1Ш " .. очі. 
Globulo.us, "УМСПІЙ, округ;rИЙ. 
Н. , 

610Ь"I"., ку_. :. ' ..... 



; . 
'. 

то,",I,. 

о!ооо!у.I., і'О.ЧIІІ,е",,~, 'Розпус-
,нтш] ті.1(ЩЬ КJ:юві~' ' ' 

610008, "У"Я' .' , 
О. hysterleu" почутт'; к:тубш, 

• "рб,"ш1' (riс",рія). 
Olomer, мубоJ<. 
ОlотииlоперЬгl.tlв, вапаленНІІ 

НjJРIШВИХ J(пубоч:ків. 
Glomerulus, ""убоqок. 
Ol.mus еагоІlсот _ g1Andula 

carotiea.. 
·6. ehorloldeum, поrpуБШ'НlIFI су· 

ДИННОГО плетіння в мовну. 

0(1, c.ecygeum = glandula сосоу· 
goa. . 

,GJOSS4. язик. 
'Оlозsаіга '. g!ossalgla '. glo ••• • 

dynla, нервовий' бі..'Ть ЯЗІІНо.. 
'Glossanthtax, те"1Ш язшш. 
Gfosslna, R8If1f8.T& муха. 
6. morsi tans;, муха тgе~Т8е. 
Glossltis, запалЄ'шш Л31t1t3.. 
б. dlssecans, :еаl1аnеннн й по· 

тріснанвя язщ"а. 
G 10"0", язи ко· • 
Glossocarclnoma, піСТРffН Я81ІК&. 
Glossoce:Je:, ВШІ&Д3.ННЯ 881IR8.. 

6Iossoeplgl.ttleus, ".икuпаroр-
~'1ЯнНlrn()впЙ. 

Olossopalallnu" яа"ко-піднеб!к. 
КIfЙ~ 

О losoopharyngeu., НЗ'ШО-ПРОJIИ
ковнА. 

Glo .. opbaryngolaolalls paraly,l. 
= pмaly ... bulbari., Я8НКО
прОлИRо~губн& пе.раліаа.. 

61ossophytla nigritieB liilgпае. 
Glossoplegla, парa.nіаа Я8ИRа~ 
GlossoptosJs, завалюв6.НИН язи-

ка. 

Olossorrhagl., Kpoвoreqa ... зи-
ІШ. 

6fossorrh.phla ,вmпванан явпка, 
610S$ospasmus, к6рчі яаИИIl. 
Olossostaphyllnus, язико·підно. 

біlll{]lЙ~ 
Glo,sotomla,. BMТn" язнк ... · 

. GlOSsy Skln, п6ДІІСК Шкіри. 

-------------.~ш,'~,,--------~------------------~----~--------~~~~.~,~' 

Glottls rlma. v8MJis) roJlОСОв"~l 
щ.іmш"·, rpnОСНИця. 

Glueosa, Вlшогpnдниіt цу.кор •. 
GlueosurJa, tЛЮІ<:ОSа. в ·мочі. 
Glutaeus, сjдQJtЬНJfЙ, СИДШJвuit. 
Оlи!еп в. Іlullпот, сп6ювач, 

сціn""Іювач, ок.'1еJOВа.Ч"~ . 
61пIІповп!, JlIІПКIlЙ, Н. 
61пІО$, "д, спднА. Н.· 
Glусаетlа, ЦУКОР" кров;, .. 
61yeerlnum. rJlЩерів. 
Olycerrhlza gI80r., оолбдич, 00-
лодкий морінь. 

OlycocoJ, I'ліхо:копь, Jtpa.rJI~·· 
в"й цукор. 

ОlуеОіen. СОJlбдень. 
Оlуеоgепslа, СОnOДКIІЙ ." .. к у 

BYor~x. 

6.lyeoproleld, сполук. білка в 
BYГ~"'IeBoднeM. 

Olycosurl. _ mсШturі .. , 
О. 81Iment"rla, цукор в мочі по 
ВЖИВ!lННЮ крохимю. 

О Іуе"оа , с""одоровщеПlmк_ 
Onathalgla, бідь в бороді, .. иід
боріддю. 

6паІы�ов,' щиеповlІЙ. 
Onathopl.sliea, nrryl<уванни що-
ки І ще.nеnи. 

Onathos, щиєпа. 
Onath"""hlsls, р6вщеп щиеlll!. 
Oollr. ""ophtalmlque = morbu. 
В_ОО",і. 

6"meneepllAlon - dienoepha· 
Iоп. 

60mphla,ls, почув"""" й непо
чування зубів. 

Oomphosls, ВКJIИнєння., В&ИJIИ
He"8Нil~ 

Оопаевее. l{ОліН8ИЙ :вамБАк. 
Gonaeratia, неВДQтиіо'1'Ь до сnо

ловаНІІЛ, ДО 8JlЯганнл. 

60nagra, уnоми (nOAatpa) в "О· 
ліві. 

Gопаlglа, бшь 8 коліні. 
Gопаrthrltіs, sа.пa.nє.ння иолjи .. 
ного оуглобу. 

Oonarthroeate, горБR6""ц" 1<0-
nіиа.. 

'iJonarlhroto';'la, p6aТIIH """,іна, 
GonepoJesls, виді.1"(ОIJШI иасїНIUI. 
ООПіu!и$, 'Рудка, 'Руд"" ..... Н_ 
60пlотеІег, куroмір. . 
Оопlоп "" апguluз шапdiЬulае . 
60пІіів, ва.па.лення :колінного оу .. 

г"обу. 
Oonoeele = "реrшаtoсеlе. 
Gonococc:us, подвійпа RУЛЬR&-. 
tOHQКOK. 

60поЬаешlа ., gonocDccaemla, 
1'0НОl\ОИЯ в крові. 

Gonokampsls, викривлення ИО· 
лін&-. 

Oonorrhoea, мзпанка, на.конЄ,-. 
н.нн, !'Опорен. 

Oonorrholeus, Иl'іНзн"К"оВИЙ. 
Gonorrholsmu8 = gonohaemїa.. 
Oonorrboproslatltls, к"""нко"е 

sапft~"'1ення ПР1шрjтиі. 
(іопоsсhе:осе1е, напуха.ннн яйце
ВОГО додатку. 

Оопоsерtlсаеmlв,sаТРО6ННИ КРО-
ВіІ J'ОRQ}ЮИ&МИ. 

Gопоtохlп, J"оИОИОКОВ8: отрута. 
OonyoRampsls = gonokamp.iв. 
ОопуІуlе, нагнітна на ко"іні_ Н. 
O"rdlus medlnensls = fila.ria 

mеdinеnsіи. 
6orgeret, жonубувата зонда. 
Gossyplum, баВоВН&, Ba.тa.~ 
О. ferralum '. haemoslatleum в. 
sІурН"ит, "ро"осппнна б .. 
вовна.. 

О"и!!. mШI"lге, перехід 1'0-

строі СТ8дil "Кnпа-юШ: в хро

нічну. 
6гаеШ., сrpyнюUt, тевдітии!!. 
бrаеllltаз, <rrpyниіоть; тендіт

ніоть. Н. 
Oradatlo, tpацація, цоступог.н, 

llЯ~ 

6radna!u., ступuєв.ІІЙ. Н. 
GradU8, С'f'yпінь, кром. 
Отатт s. grammum І. gramma, 
. іра ... 
Oran "".0,06 gr. (стара ""га). 
Granull, геро\вце. 
Granularls, .,.ренцє"ий. 

Oranulallo, tp.НУJlЮI>IWII"".ер.' 
нення,. . . )' . ."! 

Grапulаtlоп.sагаchп"ldеаles,Па
XiOHQBЇ ГОрбики пв.вутинвоІ; 
опони. ;.,! 

О. егеlЬ Ісае, црожливе .0\1''''''''''',. 
<І. lungosae, AJlKe ,(ясо •. ". 
Oranulatus, вернуваТ!ІЙ, верен-
ку"атий, . . . 

ОіаПUllа,просJUШ l'Ор6н6виця·.:. 
6гапиlоеуlев, аврнямі.. бiJtо' 
. крівці. . ... 

Oranuloma, авpн1lСТИЙ' _"'ро' 
отень, .ооРШlм~ 

О. таllgппт Іушрhomatos .. 
, gr .. пuЮш",tosа· = Iymphogra
nоloma. 

6. teleangleetod •• Europeum, .У
ЦИВRПЙ ""РНЙІ\. 

6. tropleum = ""lТ11C& Peru
vi&n&. 

Oranulomatosls lехlп. lутрЬа
tlеl, о(,риє""" паооиовоl'O 
оплету. . . 

ОгапulоJа,очвахоРОб. в Египті. 
Oranulosls = oonjunetivitiв gr .. •. 

nnl_. '.' " . '.' 
G. rubra па,l, червоне .... оІр96Н· 

ня. нооа. ,.,,;' 
Oranulo,us, sереяетий.· . 
Oranulum, ""pt\IЩО, .оІрннтко. 
Oranum, і ... ро6, 2 .. gran. Н, 
Oraphomanla, хороБJIun.ІІЙ на: 
хил ДО писапия. , . 

6raphospasmus = mogigraphia, 
Rорчj при пиean1fЮ~ . . 

Oraphologla, posпізнав8llНR ха-
р"""'ру ПО UН"ЬШ, . 

От.llоlа оШсlпоlls, .мо,..,т-
"ЯШИ-dК. Н. . 

Ога!lо,и., СnPНJIТJI1I.ИЙ. н;' ':. 
6ra!I" дурно, бе. аanJI"ТИ. Н. 
6ratta!lo = raвp.tio = _urotte 

ment, ·ВlfширАбуваlUl.fl~"" 
Qravedo t тяжr.&· roлоаа., .He~· 

ЖRТ(Ь) • 
Orafu" про.lІ!ШЙ, 
OravJda, 'ваrітнз,. ьа.жив., тя.на .. 
Oravldare, ".i'lтиіт. 

.ц 
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бrаvldltas, вariтн;cть, ТЯЖ" '.; '~,'sOr.паі:~ОР!l"Й "OJ-, ~PB'" 
б. extrauterlna, позам&тип."" полуда • 

""гіт;...... бuttaреrеьа, 1'yтa1Jll'.P'r'" 

О,ауl" БаЖІШЙ, ТЯЖЮ1Й, Н. бuttаtlm, по "Р"nшп;l 

Gravltas, вага, тягар_ Н. 6uttut', ГОp;uulИг.. roрло~ 

бregаrlпа., tpєtарини, ''''А одно· Outturalls, горпЯШЮIlОО, 1'Ор-

к..чі'ТUllНliХ уетроІв. и. JЮвиЙ. 

Оипlо і. gr ... ш, ход .... стать. Н. бutturosus, ""Р"..,шll. 

бrlрр о. gryppus = іп!]u.п.... oУl11паstlса, tіШla<l1'l!1la. 
Gr!seus, сірий. ОУI1lПОS, 1'0:",11. Н. 
бrossus, грубnll, в .... п""lІ. бупаl!tоlоglа, иаук" про жіно .. і 

бrо.,о 1110010 puJv.ratus, потовче. . "ораби. 
НlI:tlllR.геРНЯСТIІЙ порошок. Н. 6ynaecomanla = satyriMЇS. 

бrиІит = тШиm, і. Ш1<і~'а Оупв.сота.Іlа, жіночі :ТРУДІ! (у 
r~ чоловіків). 

піООЧllIl1ів., 2. ячмїJlh на оці. Gynaecomast, ЧОJlОВі'К з жіно .. 

бryрhоsis = onyohogryph08i.. 'ІІІМИ "РYJIII"". 

Oryposls = gryphosiв. бупа.сорhОЬіа, JU"І<~ШlR жі"Оl<. 

GuЬеrпасulum, п6віЛ1 віжJCR, GynandrJa, XJ10ПЧУР, чоловіко .. 

лійщt, стерн6. подібна жівиа. 

б. Hunt_rl, яЙцоп6від. бупаthrорu., жіно'l1lЙ reрмафро· 

Gula, ІЖниR. ДI1Т, дівчур. 

Gumma, !'ума, третневнй пран~ Gynatresla, еарощеllВJl жiuочоro 

ЦWВИ1<. :npвроджеlПUl. 

О"l1Ітl, (ум., І<{>медь. бурsum 6. СУРІ, шобa:l!cтep. в.п, 

О. _lastl"ul1l, t:/иа, t:/""JIЯС. "ОВИЙ сіР""І<. 

б. laud.olll1l 5. olibaoum, л... Оуrаtш, ••• 61 ... 00, бор""llJ!;o· 

даа. Н. ти!!. 

бuml1lорerlоstltls, праощ_..... бyrl, •• BOI (мі.кові). 

U'''СНІІЯ ы<стиі.. 6. op_rtl з. breves iasulae, JIO-

Gummosus В. gummoes, іуМОВUЙ, JЮтні остр:івч&ті 88.воІ .. 

. тp<rn!овий (про пранці). 6. transltlvl terellrl 6. translea-

бшtаl!о, НJ'Ш'I'YВ"ННЯ, пробу. іео, перехіДІІі І<оротЮ "ііі-
вання. Jюві 3а1ЮI. 

бu,lаtIV., с>Шнові ... соби. Н. 6yropsorlasill,' .... в6IcТllЙ ,.,.<Л<&-

бustаtlvus <. gustatorlus, с"" rd;ЩЬ' 
.. # Н y,rus, ••• ш, боров"", в·ютШ'" 

I<OB~,. • О ы� ..... . 
ОІІоІот_Іи, О .... ROи;Р. • am enо, оv""~",,й ""вій. 

ОІІоІио, .маl<. б. аиuрtus = .-. 
О. depravatus, "іпCJТIlЙ омак. б,,,:,:.gulformIS, r8J\Ю ... """,1І ...... 

бuttа, Rаn,'ІЯ, "Р"WIЯ, "Раmш· О. сlпрll сіпрlwn. 

Н". б. ы�росатрl� 8. marglnalls а. 

u. cadens, mщaюча RрапШl. untlnatas,. 34Н8.рлючеюdi 8а-

6а' opata, СИВIIЙ мОрон, евва по- вJй~ . 

"УД&. G. IпІс.llт\)I_, між.окрf>йltо-

0.. rosacta асtю rosасм,. . ВIlЙ saВЇЙ •. 

іОО 

'-- :.;", 

Н. = bypormetropia. 
НаЬепа ". ЬаЬеПІІIа, rнy.A-. 
Н. quodrangularls = fund ... 

"иаы1аtlо,' жuття, мешкания« 
Habltualls, ВВII'ПmЙ, cтaJIКЙ. 
HabltudO, S.lI'n<&. 

н.ыtІв,' ВR1'JIЯд. будова ті ..... 
и. adenoldes, 8а.ловув&тий ви~ 

Г""А (прп буянню "і"фоЩI<~1 
Тl<аЮ'ЮI иосоnp6лИ"У). 

Н. арорlесІlсиа, будов .. тіла а 
наХIlЛОМ ДО мівиовоro KPOBO~ 

випливу. 

и. csehecficus, вuсва.жениЙ ВИЙ 
гnяд. 

Н. ,nt_roptotlcu. 5. paralytlcus, 
параn:ЇТJiчна будова. тіпа. 

Н. IУl1lрЬаІI"и., лі"фат",П1ОО 
ВПГЛЯД. 

Н. phlhlslcu., оу:хіТИIІ'lИЙ ви· 

ГJIЯ,D,. 

Н. scrophulosus в. er_thlcus, 
жовнува.стий ви.гmtд~ 

Habromanla, веcen:е ООжсвimtи. 
Наєта, нров, RpiB. 

H"emaa_no.l. асиІ. epldentlca= 
&ngina parotidea = parotitis 
epidem.iCL 

Ha_magglutlnlnull1, reмar"юті· 
нін, 1іРОВОСЦЇПЄНЬ .. 

на_magogа,аасобll,що 8більщу. 

ють Нро1ЮТЄ'IJ. 

Ha'malopl", чеРl\OНOl!ір. 
Haemalops, нровови.."JИВ в О}{С. 

НаеmапtоеЬа, амеб& крови • 
Ha_mangloendotb_lIoma tubero-

.um muШрlех = lyтpЬдDgi. 

оша. 

Н"'IО"ПІIОl1lа = аngioШ&. 
H._manglosan:ol1la = ·щіosar. 
сото. = perithelioma.. 

H"emarthrosls 5. haemarthrus s. 
h"_m"rthron, RpoВOВlІlПІВ /1,0' 

суглобу. 

Наета temesls,. JtPOB6B& блюJЮта. 

Ha_maten"ephalla, мівнова !<РО' 
-801"6% • 

Haemathldrosls, !<рО(іjв .. вий піт. 
НаernаІlaіlа, ""ро6г. !<рО"". 
н.еntаіlса, JqIOВМ1Іорчl IIJIOOбв. 

НаетаІlп. "" .. "тіа, ~ 
вевь. _ 

Ha~matlnurla = hacmoglobiнu. 
r1A. ,""" , ., .. » 

НаетаІіоти., І<ро .. ...., ..... 
Нael1laIo~laI.I_o, недоспілі чер-

о P~HOКPlВЦJ.. . '. 

Haernatolllastosls, ... іцнеНIIJI' 
'J(}ЮВОТВОРЧОl дiRJIЬНОСТИ.. . 

На_таІосаІЬасІlса, 8"""б'l, 0'11І
щуючі НроВ. 

H,_matocel_, нро"""а І<IUI~. 
Н. ant_ut_rln., перед .. f>твцев. 
скупченJUI КJЮвв. 

Н. extrap_r!ton_aIlS = hacina-
tom& periuoorinwn. . 

Н. Intravaglnalls h...,matoma 
tunicao va.ginali.s teBtia. " 

Н. r_trouterlna а. Intraperlone. 
аll. = hасmatoш& r<>t.rout;e.. 
rinwn~ 

Н. ІропІапеа = periorchit!& 
сhroпі.". h •• morrhOgic&. '. 

Haematoceph.lon = серЬаloЬае· 

шаtoш.а, кровили І'О..'1Ова У ди" 

ТІ'"'' при пО!Юді •. 
Haematochylurla, кров і ..".". 

В мочі. '. 

Ha_matocotlla, І<РО""""" АО "". 
Р .... ",І Я""НИ. . ..... 

Ha_matocolpos, "RJIIЧ<>!JIIJI мі· 
сячковоl крови ]і піхві. 

Haematocystls, І<РОВОВ..,ШВ до· 

міхура. 
Hael1latocytolysls. р6$пад. 1<1" 

ЛЬОlt. КJЮВИ. , 
Hael1latotytotrlpsla, І<раmоJШЯ 

"Уn'ЬОІ< !<рОВИ.· . 
Haematoderl1latosls, "1"'"

вІ шнірн прн "ороб"" 11. 
Haematod .. в. ba_l1Iatoldes, І<ро
ВnJшй; ПОДlБНl1Й до НРОВВ. 

Наеl1lаІо_ІІеl1lа. нрОвяний .ва-

брlh<. . 
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НаетаІОІеп~lз, ВlІТВU~)ЮВЩlНЯ 
КРОВИ, 

.Haematogenum, оомаrorє:и, RJЮ~ 
вотворнин. Н. ' 

H.,matogenus, КРОВОТВОРЧІІЙ. Н 
наетаІоіlоы�аетlа,' присут

ність в hlЮві віаЬІІОro :ироно
барвника~ 

Haematoglobinurla = h.cmoglo· 
. ы�осіа.. . 

Haemalogloblnum = h..,mog!o· 
Ьіпот. 

Н:аеmatоldlпum, гемаrolдів, 
3РУЙПОВ81111Й хровоБАрвнин~ 

НаетаІоlОіlа, 'Ч"ЯНЯ про "ро •. 
НаетаІоlуоlо = Ь •• тоlуоіо = 
Ь.етосytolуві •• 

Hac.matoma, НРОDIJЯ](, ttpolfОВИ~ 
.пив, нровяна ty.nя~ 

H~ aurii:ulare = othaemat.oina,~ 
Наеmаtоmеd-fаstlпum, меЖJI~ 

стіНRОВIІЙ RpOВОВПШllrв~ 
НаетаІотеІасЬуіі&, nepeJI.IIB81I' 
ня 1qЮВП. 

Haematometra, СR)"ПЧСlflUf мі
С11ЧновоІ крови в маТJщі. 

НаетаІотрllаlпо, npolЮ8Иm.о до 
пynця. 

НаетаІотуеllа, крововm:шв ДО 
стршиу. 

Наетаіотусо.і&, .. і"рООи в "ро-
ВІ. . 

Haematonephrosis, НjЮВОВН.,'Ш'Ь 
ДО Нltрки.-

Haematonos)s, нрована хороба. 
Haematopedesls, "рооосо.еннл. 
H"nlatoperlcardlum, кровови, 
лив до сорцевОІ сороt.RИ. 

наетаІорьоы�,' стрІО: І<ро.", 
Haematopneumothorax, nPO. і 
ПО~ітр» в l'І'удніі, ilорожнІПlі. 

Наетаlороl .. lо, "РО.ОТВОрення. 
НаетаІоротрЬутln, ...... топор

фірі1l, "ровоб.грець. 
Haematoporphyrlnurla, ",".то. 
порфірін • >10.1. 

Н.етаІолЬаСЬі&, "ро.оте •• під 
СТр1tнюві 011ОШI. 

Haematorrhoe., иро.о....,.. 
НаетаtosalрIПХ,npoао ........ р,ояй. 

цепр6воду. 
.Ha'matoscopl., ДOCJIіджу •• _ 

]{рс>ВИ (Щ(Щ'ТpIUlьве й м.іJ{.fЮ"" 
с"Иопіmе). 

Н.етаІо,lпот = Ь.оm_tlnuш. 
Haemato,pectroscopla, СПЄ!<Т. 

рал:ьnе ДООо-1J:ЇJDh1'В8.;НР крови. 
Heam.tosl~, npoвОТВОР<I!И". 
Haematospermla, >q!O. • " .... 

cUtвю. . 
Наетаіо,І.Іlса І. ЬаетаІОІIyjJ- . 

tlea t засоби на. СШUlЄИИя. про .. 
BO'f61Ii. 

H."m.tothOrax = Ьаешоthогах. 
Нает.ІоІутрапоп, С><YDч.нн,. 
. !<роВИ • бу~яій вмці.· . 

HaematoxylJnum, гемзтонсілш, 
npoвобарвlШК. 

НаетаіОІетlа, втра.та, страта 
І<ро.". Н. 

Haemato%oa, "'Q-'жоІдИ. що жп-
вуть » крові. 

Haematurla, нров в мочі, laIОЧ6В.
. ня нров'ю .. 
Haem"lytrom"tra, СI<)'1I'le"ня 

1q)OBI1 в піхві й маr.щі. 
Haemhldrosls = ha_midro.їв. 
НаетІп, гемін• со:tЄh"ИС.плЙ нро

іючервен?,' :КРОВОнpш.uтuь
JШН. 

H.emoblastes = haem.tobl •• t .... 
H.emocel!dosls = purpura. 
Haemocbromatosls, •• бар.деlUlJl 
ТКйШtН геJtОСjдеріиом. 

Haemotbromogenum" ге_охро .. 
J.fort>H j барвень крови, ЩО пов,.. 
CТl1.t 8 роsnа;цу reМОІJ10бін:а. 

Haemochromorneter = haem.o ... 
meter. 

Наетосуlоlуsls,ро.'Шяеян" мро. 
ВОбарвнuна. ~HoнpiBцiA. 

Ha,тocyIorn~Ieт, прилад 111> р .... 
ХУВ:ШllЯ ТIJІ('ЦЬ крови. 

Haemocylotr/psla, рОзпад черВ0' 
но!<рilщів. 

Haemodr.rnograph, •• ПНоУВа .. 
!<р<>во6бігу _ 

;" : . 

Наетомототе er, ВJtміриnн 
l'poв066iry. . . 

Haemodynamlca, ~ченWI про 
рух крови. . .... 

Haemod)'namometer, IJИJJіРНИR 
'ТІІСІІСНRЛ крови. 

Наетоіозсlп, reмофусцін, !<РО' 
вобарвеиь 008 ВElЛіза.. 

н •• тохlоЬіпаетlа = ha<Jm"lo· 
. globinaemia. 

Haemoglob/nlcus, кровобарш' 
, КОВІІй. 

Ha,mogloblnocholla, npoвобар.· 
ВИН В ж.QВ"У. 

H •• mogloblnom.ter, ·.имірник 
кровоМрmшкв.. 

н.етох!оы�от,' npoвобарвmш. 
HaemDgloblnur/a, I<РОВобарвиик 
в ИО'jі~ 

Н. paro.ysmal/&, періодична ПО, 
ява :нровоба.РВНПR8. в мо .. і. 

Наешоkоnlае, провяні зернятко.. 
На"тоllра .. , 'І1!6р""о I<роВИ, що 
розщеплює жири. 

Haemolymphoglandlllae, "ро'" 
пасокові вA.п08J4. 

Наетоlувlп" гєиоmзів, т:в6РИВО t 
ЩО І 02щеппює ~ ровпуск8.f.: чер
вон:о}'-рівці. 

Hae",om_ter = h •• mocytomew. 
н.етораlыа' "орув,нвя кро.н. 
Н. 

НаетораІЬоlОХIa, в"ння .ПРО 
"ореБУ nPOВИ. 

Haemoperleardlum = h.emaw· 
perjcardiwn. 

Haemoperltoneum, RРОВОDlIШІИВ 
В чере.ну , .. шву. 

наеторы�Іа,' УРОД""''''' "ро""
-reчність reмофілія. 

НаеторьніеОІ, '<роВ_ЧНIІЙ. 
НаеrnорЬІьаlrnОО,КРОВОВ1!IІНВдО 

<"". Haemoplastn&:> кровn»а сироват-
ва. 

Haernorneumothorax = Ьа( ша
toрпсumоthоmх. 

iIaemoproclOII, КРО1Ю""".' I<)"f- . 
;ньоl' J:UfIUЮI. 

н.еторІОе ... Ьаето,Іуєl., про-
воха.РКАННЛ. . 

Haemorrbagla, кровотеч", RPO
ВОВЙJ1IIВ, :КРОВОВ:UIШ1fВ~ 

Н. рет апцІотOSln, npo1Ю"' .... 
"рінь ШІІ"Р" СУJlИВ. . • 

Н. рет dlabrOsln, ВРОВотеч",ВI)1, 
роа/д"""Я су)\IШ. . "., . 

Н. per dlaeresln, І<ро._'" оо 
порух"'" суДІПІ. 

Н. рет dlapedesln, вихід .ерво. 
BOKpїВ:цjB чєре3 змінені стіни 

. .• улин. . ~ 
Н. рет rhexln, І<РООМ.Ч" • PQ-
зірваних 6УАИИ. . , .. : ,.:; ::. 

HaemorrhaglclIs, !<ро.6~""ИIІ: .. 
. КРО··D1ФФ·IПІИ11Й· ":-.', • 
НаemопЬ.ldalls, ""ор,о.ий, \'О-
моро/дальШІЙ.. , 

Haemorrboldeв, гомаро/ди, 6,,0д. 
НаетооlalеrnеоЬ, БЛЮ •• ВНlI про. 

. JlИЮlутnмu: h1?ОВ~Ю Й CJ]:ИВQЮ. 

Haemoslderln, І'Єиосідеріи, ва" 
J1ізиcnІЙ k-РО1ЮбарвеRЬ~ .. 

Haemosl4erosls~ в:ідм&да.ив.п .re~ 
мосі,церіну в ТКВНИ}ЩХ. : 

Н.ето,I! •• , .,·жоlДп I<роВИ. ' 
Н.етosр .. I., npoВОПУ.RaJ!ИІІ,· 
ШШУСНАННЯ КроВИ. оо 

Наеrnosрerrnаtlsrnш І. Ьаето-
spennla, hlЮВ в нв.сіШ.tю'. 

HaernosporJdI., чуж<>lди "рови.· 
HaemOS*lsls, 1іроВОСDИІ! ~ . 
Наеrnoslаtlса '. метовІу,Іlcа, 
кровOOnиНВі ~е.ообll~ • 

Н.етoslахlо = haemO!!t.aIllJ! •. 
Наетоlеl.аОіlо,lз, . хоруввllШl 
дрібних судоа. " О'. 

Haemolhera,hla,lIiRYВВIIWI "РО
в'ю й сuроваткою крови~ ... , 

Н •• то!Ьопх = h..,mat,o!hora:>t. 
На.тоІохlп, """"",,,сін, отрута 
"рови. . 

Haernolropa sera-cytotropa ....... 
Haeredltarlus, спадковий, дідИЧ' 

8111І. Н. 
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Haeredlias, спадковість, дщИ-І-
ність. Н. 

Haerere, пр"..'шпатп. 
Нa.sllans, nI" ... иll. 
Ha~iIatlo, l'JінtUlнл. 8flI'йку-

вания.~ 

Haglolheraphla, niКУ."!ИЛ ,,<>
;штваИIІ fi ааМОВЛЮВaRИRИ" 

Hal.lchlhyoto.lsmus, отру!нн" 
.31ПСj"'І'ОЮ r>.Q.;}ОНОЮ· рибою~ 

Hallsteresls, 8менщения І\ієrки 
від недостачі солей в вій. 

Наlllооио, пароВJ\ІІ. 
Halltus, ппрувl1яия, дихання. 
НаН •• = hзНох. 
Hallue!n"re, мАрнти. 
HalluclnatJo, мара, ошна, зшt* 

CoWBe j'Р6єння. 
Наllцеlпо'I., бо_.іІІ"" • ..ареи· 
ням. 

Haltux, DЄ.r'ІilЮIЙ" палець на нозі. 
Наlо = а ..... I ... 
Hamatus, f'&'f{'КуваТИЙ. 
Натта, КН.'lОтрима.ч, НШІова 
ловязна. 

Hamulus s. hamus, гачок, н&р
лючна~ 

н"ра.опуеы�,, РО."ЯlWledИЛ Hir· 
тів. 

H"ph.lgesla, хоробя"впй бim. 
ори дОтикові. 

HarJcocele, 8Иепшення яйцл по 
гапnп.епию йот. 

H.rmonl. osslum, rap .. oнi:lht" 
сп~ kicTOK. 

H"status, СШІС)'В&ТJJІІ. В. 
Haustonum, насмонтуВ&Ч, водо-

тиr. 

H.ultra еОIl, оп:f1<J!ИИИ 11 .а. 
"" .. 611І'" rpубоі ("' .. то!) юпп. 
ки. 

H"ustrum, пук"А_иио.. 
Haustus, ковток. ПOJIЦк. 
H.baom.darla, """'lДениа "ар" •• 

ка. 

H,bdomas, тuищень. Н. 
Heb.phrenla, ЮИІЩЬЮ> иеJtоу". 

ство. 

. Д> . 

ИеlmlalЬJе .. 

н.lіеlотlа = puь.otomїa. = 
sytnphy"iotomїa.. 

Hebetudo, ryпість, ва.туплення. 
Н. dentlum, ОСВО"". В. 
НеЬosІеоlотlа = hl'betomia. 
Hecttcus, ... ..,ItJIЮЮЧIlIi, 
Hedonla = "",oєnomani •. 
H,dra, Сllд.н Н, вад. Н. ,,' . . 
Hedrocele, БИС1рі •• IПІИ нyni':Р1". 

RИU1КИ. 

Helcodermalosls, роараН.И8" . 
шкіри. ' . 

Heleologla, вчення про болн. 
ки. Н. . . 

Helcoma со~пеае, роар&нення, 
ооляи рогшки. 

Неlсороl.оl., lit-ry<me ут.орення 
бonIIКШ~ 

Н,lcos, 6oJIйк, ур3вК&, 
Н,lеoslо о. Ьеlсуаlо, ровранеиllЛ, 
Н,lІеI8, аАнрут!!овиЙ. 
Helleopodla, півкOJIО1Ю 8"'ШД"8. 

ня: ногою. 

H,lleotr",m., orвip .. ,и .... ка. 
Н,НорhШа, хоробяu... 1'J'I'& ва 
сонцем. 

н.норьоы� •• страх перед сонцем, 
He-lІоsls, сон.яшпе ОГОnОМШЄJffl.R. 
НеlеО80т. Iroplcum, .причин, 
ннк тропічно! шкірноr ПО~ 
шести. 

Неllоtheraрlа,.'!ікунаиил СОИЯ:Ш· 
ПП)! Пром:інImМ~ 

Hellotroplsmu., повеРТ""IІН ро •• 
_ ~'lИН АО світла.. 
Неllx, SaкpyroK. . 
НеllеЬоrlп! r"".борін, трШ"о • 
ЧЄАЮР]Щl~ 

H,II,borlsmus, отрУінRЯ че .... 
рицею. . 

HeHeЬorus, .... 6РПця. 
Helmlnlhagoga '. ьеlтlпlы�.== 

anthelmintica.. гnщзтоroНlІі 88.
собн. 

н.lтlпlЬеа, '''''ОТВ. 
н.lтlпlы�оІІ,' Хоруваннин& 

ГJlИСТИ~ . 

Helmlnthlcus, ГJm."'.ПЙ. 

.!eImIa'''оlщJl. 

H,lmlnlhologla, В"""НІІ лро ГЯJl· .,.... 
НеlтlпІЬота еІаоllеит, .ана· 

.і1&Н1Ш: пахJЮВПХ і па.хвИннпх 
ЗaJIОЗ, спричинене НИТЯННОвою 

rJ1llСТОЮ~ 

Helopyra, бо"отнна тр"""а. 
Helos; GУlI&ВЧа.сте nетріва.ния: 

. райцyнn<И. . 
Нетиа, день. В, 
Hemeralopla, .и:урлч:а сліпота.' 
Hemeraloplcul, <. h.m.ralopus, 

ХОРflЙ на куРя'чу сліпоту. 
НетІ .. , пів·, иа.пів--. . 
Hemlablepsta, півсnіпота., BTpa~. 
та пo.nОВШIИ зорового пола. 

Heтlaeardlus, пот"ора g недо· 
potmJtНЄЮ:lМ серцем. 

Hemlaeephalus, пі.roJI';В" ло-
fВOpa. . 

Hemiaehromatopsla, ""Шота на 
б6,рвп в половині Зорового 
ПOJ!R. 

Hemlageusia, однобічна втрата 
с" .... у. 

Hemlalgla, біJlЬ nояовини ro
.повн. 

H,mlamaurosls І. ь,тlатыl-
рlа=Ьетіаnoраіа. 

Неmlапаеsthеsl.,8"ечуле""" ло· 
JlОВШШ: тjп&. 

Hemlanakusls, глухота на. оДНО 
вухо. 

Нешlа"орlсш 8. Ь,тlорlеш, пш' 
ВОРО. . 

Нетlаnор.lа І. Ьетlорlа, пів"ір. 
Hemlanosmla, однобічна втрата 
почуття нюху. 

Hemlarlhrosls, иаліВРУХОИ!IJ1 
oyroo6 •. В. 

H.miaiaxla, оJtнобічна .thetosa. 
НетlаlЬеloslа, иедолаJtна рух' 
ливіоть. 

Hemlalrophla ,,,ал;в.аНIІК( ання)_ 
Hemlaz.ygos, )lапів"спnрЙ.стиtt. 
Hemlballlsmus, однобічні корчі. 
Hemlcephalus = Ьстіасерhзluв. 
Hemlchorea, ОДнобічи.. хоре'" 

Нетlаапl., бim. ПOJlовиlІИ 1'0-
ЛОВИ, .. itpeв ... 

Н. anglop.ralyll .. , судин<)пар'" 
яіжн.. ..іtрепо.. 

Н. anglOspastlca, судниоскорчо
вІі. м:jtpeиа. 

Н. horologlca, "itpeнa Іі ОДI10' 
відиі roДИНИ ДИК. . 

Неmlerапlоsll, .rpубlШШWl по· 
JIО8ИИИ ГQЛО&И • 

H,mldceusslo, IІЇВI1"p<lхрсст. 
Hemldlaphoresls s. hemlhldrosl8 

s. hemidrosls, потіlІНЯ ПОJIО~ 
ВIПlИ ті.1lа.. 

НетlеnсерЬ"lш, I1ОТВОра в ПО· 
J[ОВІІНОЮ мозку. 

Hemlglossllls, • ..,менин пOJlО' 
БІ11Ш язu:кз,. 

Heтlhldrosls = hemidiaphore-
ат. . 

Hemlhyperaesthesla, лід.ищен .. 
чyrJI1tвість UOJlовнв.и тіла •. 

Hemlhypertrophla, и&Півбуmuш. 
Hemlhypog,usls = hemiageu· 

віа.. 
Нетlеl0пlа, "днобі .... ї ""оНі .... ї 

)Сорчі. 
Нетlт,На, врод",ений брак "ін· 

'ШВ. 

Н,тlтlтlа, ~ТP"Ta міміки ка 
одній стороні оБJ!l1 ..... 

Нетlтуосlопцо, пі.бі_ >Спо· 

"У" ,,'нвїв. 
Нетlорlа, пш.ір.' . 
Н. het,ronlmlca, лі .. ір вр;"" 
них частинах ВОРОJЮГО IЮmI~ 

Н. Ьоmопlmlеа, Jri.зірв оди ... 
lroВ11Х чаCТ1lllU БОРОВОГО nomt~ 

H,niloplcus, піваори~. 
НетlраІІІІІ, И8лі_.Р"сmdl. 
Hemlparaplegla, пар.ді.а одвоl 
НОrи. 

H,mlparaparesls, н.піаl1арani8& 
ПОГИ. 

He",lparesl., пі_бі .... а лівп,ра-
ліза. . 

Hemlphalakroats, _йnиоіани 110-
ЛОВWfИ голови.. . 

іОЬ 
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He,nf~legfa, однобічна ПРрttліВ8 
Ti;ta. 

HimJspasmus, "шемор'!. 
Hemisphaera, ·півкудR.. 
Неmlзрlиlет!сцз, піВКУ""сrnll. 
НеmlІРЬУІІтlа,два удар" серц" 
при однім б'ючковіи~ . 

Hemlsystola, псодао""сна ОН· 
C'J'OZI& шnytl01Пtів серця ~ 

НетlоІоn!в, одиобіЧНl';1 довсо, 
трівалий .скорч. 

Нет!ітlі_еи, = f_bris intcrmit." 
tcns, ОПО:І:РШ. щоденно! про .. 
пмшщі а тридешlOЮ. . 

Henoslsi Прllростання повік. 
"ери, печін:ка. 
Н. crocatum, шафранова пе .. 

·чіп.кз,. 

Н. тosсЬаІI!отте, "У"ІКатист& 
neчінн&. 

Нера Ів IІlа, пе"іннові к6m.ки. 
Hepat~postema, rпО1ІК в печінці. 
Hepatargia t недостатність це .. 

чі:ики. 
Hepatectomfa, чаоtl-\ОВИЙ вilтщ{ 

почінни. 
Hepatlcocollcu5, пеЧінко.грубо. 
Jшшко:внfi. 

Hepatlcoenloroslomla, ввуст
не-ннл ЖQВЧНІШ& 8 nurnою. 

Нерв tlсоlltЬоlтlрзlа, КРИПЮШІЯ 
камінців ЖQВЧНnН8. .. 

Hepallcorrhaphla, "шивапн" ПО. 
чін:ковоro пр6ВОДJ. 

НераІісозlотlа, утворення но
рuці печіннового проводу. 

HepatlcotomJ8 J розтин печіНliО" 
вого проводу. 

Hepatleus, печіпковНЙ. 
" Hepalisallo, с" •• інку.Анни, 

унсчіН1tуваННfJ • 
Hepatltis, ЗttПSJl;СlIня neчішш. 
Н. aposlemalosa ". purulenta 8. 

suppuratlv&, гнійне заП8лення 
псчіlllШ. 

Н. chronlca = сіпЬ08і8 ЬераЦ •. 
Нера10сеlе, псчіЮ\8 в J\llЛf. 
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HepalocholangloenleroslomJa, 
3BYCТlIЄ'IIHЦ IІсчіннового Пр6~ 
воду 8 мишкою. 

Hepatoolrrhosls, цір""", "'О·'.1Ііі
цп печ:інН1t. 

НераlосоJlсoslотl., 8вустнени" 
печіпновоro пр6воду 8 rpy
бою кишкою. 

Hep.looollcus, "пе"j"ио-гр~·бо
RНшкоВИЙ. 

• Нераloduоdепаlls, пе"інка,два
ВЬДЦЛТКОВІJ1t. 

Нераlоdупlа, поот;Лвпй біль в 
печінці. 

Hepatogcnes, печіВІЮDОГО поход
ження. 

Нераlоgопus WШls11 = ciMulus 
зrterіоsus. 

НераlоlltЬ, жо."евиЙ п""інепь 
печінки. 

Нера lотрЬаlооеl. , пе.iяRа в пу
пцевіft нилі. 

нераlораlы�,' пе"інкс.а хороба. 
Нераlорехlа, ПРПJD>lванвя П6-
чію(и АО черевно І стінЮІ. 

н.раlоры�ьltlз,' .апалеnня ІІО' 
чіНl{овоІ жиди. . 

НераlорlО51а, опущення печінки. 
Н"раlоr"па1Js, пЄ'ЧіНIiО-НВРIiО
ВИЙ. 

Hepвlorrhaphla, вumвання nе· 
чіпки. 

Hepalosc!rrhus, спір печінКІІ. 
Hepatotomi.~ p6a1"lJН печінни. 
Нераlоlоха"mlа,отруш"" оріВ

, вівму, епричипене печінкою. 
Нераlоlохlп, псчщков" отрута. 
НесЬа, трава, аіn.."ІЛ. 
Herbac:eus, траВЯНltстий, 8j~1.]я~ 
НИЙ. 

Herbarlum, віn.ьни}(. 
Herblvarus, траво!д. 
Her"4ltarlus = haereditariu •. 
Her"dllas = h."rcditaB. 
Нете40аlахlа, Сп.д~6ВIІI! РОЗ""А 
ходи .. 

Heredodegenera110. спаДкове ви~·· 
РОАЖ('ННя.. 

Heredosyphllls, спад~ові прющі. 

H"rmaphrodlsla і. hermaphrodl •. 
tlsmus, rcРКftфРОДНТIІSМ, дВО" 
поn:ість. 

HermaphrOdltus, двошmиli, ""р-
мафродит. 

Hermetlcus, герметичннЙ. 
Нerпlа, ~, ІНД&' " 

Н. acqulsltB, природно здоБУТІ> 
lшnі. 

Н. adlposa = adipooole •. 
Н. aquosa = hydrocele . 
Н. аrlШеlаllS, штучно утворе-
на кила. 

Н. аІурlеа. незвичайна "нда. 
Н. carnosa = sarcoce]e. 
Н. ерІрІоІса = ерір!осеІе. 
Н .. Incareerata, ЗRщемлсваНИJ1&* 
Н. Inl.rmuseularls і. іпіесраТI"-

Іа!!. Ь. inguinali. іпсошlеІа. 
H.lnlerslgrnoldea, ш" .. в об
шарі "унвк. 

Н. IrrеduсllЬШs '. IrrеропlЬШI, 
неВ8.правна. нила. 

Н. НЬ.са в. reponlbllls, ві"ьн., 
U8R1НlDпа кпда. 

Н. meningocelis = тепіпвосеlе. 
Н. paraJnguJna1is ~ КШ18 , одна ча .. 

С111Н& 1іотроі В паХВ.1ШIIОМУ 

навалі, друга 11іЖН1f~{ і очере .. 
ВUНОЮ9 

Н. р"сіпеаllі і. sacrorectal15 з. 
Ischlor.ctal!5, ""Ж1!КРО"'16В. 
h1!JIa~ 

Н. poSI оретаllопет, пооп.р .. -
ційна нила, 

Н. properlton"all., псредоч"ре
вннна Ю:lл.а. 

Н. теlсоеоесаllз І. зцЬсо.саIlЗ, 
НШlа під сліпою ЮJШНОЮ. 

Н. relroperllon"alls, пов."".р<І-
}шпн& мила. 

Н. Ibyroldalls = Ь. obturatori •. 
Н. ulerl = ЬувЮroооle. 
Н. varlcosa = .... ricoce!e. 
Н. venlosa = рпзumаtooс!е. 
Н. venlralls о. аЬdоmlпаlls = 

!aparocele. 
HernJalls, ННЛОВІІЙ, КШ1LШI'n. 
Herolalus, юіn"ввlІ. 

Hemloenlerolomla, витИ .. ч..юnr
І:Ш lШUffill: В кипі., 

Hernlolaparulom/a, РОЗТНН чере-
ва П]Ш розrnні 1{ИЛИ. ' 

Hemlologla, в""иШl про "ми. 
НеrnlОlот.ніж до розтnнaimя 
мили. 

Нет/оlотlа, poвrnв .ЮlП. 
H"rpes, пухірці, пухlрча;,тий ., 
лишаЙt обрfCJ:JИК. 

Н. clrolnalu ••• lrls,пухірцііРов
сппa.nі lЮдОМ:~ 

Н. d"squamans в. lоn~enSl. ton· 
surans~ QТригучий JlИш.з:й. 

Н_ eslhlотепos = )прuo. 
·Н. !arlnosus = tinea ішbrl«.t&. " 
Н. gestallonls = impetigo her-

реtіfо.-тів, ВllСИrrn& підчас 
вагітности . 

Н. Іепllаllі 5. рrоgепllаllS s. 
praepullalls, пухїрці на при-
родже'і..1Ю. _ 

Н. lablalls," в6гинк. 
Н. zosler •• zопа '. еlПІиlІІт, 
оперJ.уючиЙ пишай. 

Herpelfcu5, пухірцевИЙ. 

Herpetl!ormls, пухірч""тнll •. 
Herpellsmus, nyxiрчатіоть. 
H"taera, повія. 
Helera4elphl. в. h"lera4elphu8, 
бєsго.."1Ов& потвора.. що trpиро~ 
ма ДО черева свою бmtSВЮШI •• 

Hel"rochromla, ріЖИОНОJlЬОРО
вість вес!.чоtt. 

Heterochronla, ВJіннкання 11 ИН .. 
ШИЙ. невідповіцний 'Чао •. 

НеІетоеЬуllа, рапro"" .",ін .. 
ш..Ч"НlЮВoro сону ~ 

Hel.rodonllsmus, рiнesои."і ..... 
иіс'th вубів·, 

HelerodymuS, потвора, до ""ре
ва Котре! ПрПJЮЩ'l8 ~'nOIJ& 

АРУСО! 1І0000ОРИ. " ' 
Heterodyslrophla, ~aA. роз

Вll1'НУ Дl11ИНИ В H8C.11lДOIC nnyч .. 
НоГО roДУвапия. . 

іО7. 
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'ИdeqeJIlІІ . 

Hel"oge"us І. h,lе,Оg,пes.рі;Ж. 
моріД1іIlЙ, ~жqрі;ЩJfі1. 

Heterogenesls, lІнше ПQходже~. 
м. 

н.leroІ.П!. '. h.t.,ogonl., ріж
ие ПОХQДЖСІШЛ. 

н,!е,оl.IІ., 110MU:nroO" мо .... Н. 
Heterologus, неЗ1шча.ЙМlln, Іін

lПИЙ, аТJlD6В1tЙ~ 
H_teroJysln, reropo.~j.iu. твбр'" 

во, що розчиняв 1tI'ІіП!lПl тва .. 
р!!" »НШОГО роду. 

Heterometria, НЇJtьністие пі;:(Хи'" 
.леПВll при JЮзростанні ТRa-
ІШІШ. 

Неlес"теl,"рl •• pi~тo.opicть. 
Het.fomorpl1us, ріжиоотаЙ1!Ш!, 
ріжмо зБУДОВ8юtfi. 

Heteromorphia, ріжnоотаttмість, 
ріЖм, б~'до". 

Heteronomus, ріЖНОЧIIИНlf.Й, 'Ча, 
СТ1ІН){ тіла ріжні по б,удові 
й діяльності. 

Helerohagus, ПОТВОРІІ, ЩО зрос· 
лись а~lІвота~ШI в ІШХ O;tH8 
недоровВIІнева. 

не!е,ор.Іы�" = aJlopathi •. 
HeterophorJa, відхltлення ох8. 

від зtшчаt1ноro стану (прп 
СПОRОЮ). 

H_terophrasl" = paraphr •• ia. 
H_t.rophlhalmus heteroohro· 

тia.~ 
Heteroplasla, РО'ВИТОН новотво. 
ру uпшоJ ННОСТИ ніж оно."'1ПШ
ня тиаШ1Н&. 

Heleroplasllea, ШТfl!УВ'''''Я • ИІ!' 
шоf ТК&ЮІНІІ, чи- тхаюlИОЮ 
від пнmоі JlЮДШIН. 

Helerolaxla, переміЩСИIІЯ ор .... · 
ву ва другу море"у. 

H_lerolher"pla, .1і"у •• иия чужо. 
ьш бі.лКОВИНnИIl ЧІ! твОриваМII. 

Н_lесоі"рl", ."творю.аНIIR :КО. 
роБЛНВОl т}(аlIJlНIІ шt невід,. 
поuідніи місці. 

Helerolropl" ani"otropi ... 
Hex.daclylla, шесТlf11aJ1іоть. 
НехаІопиІ, щеСТИХУТН"R~ 
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-НІаіПІ, мвlр, Щілина, щербиsв., 
.!~КO. 

Hldrad."llls і. hldro •• denllls, .а· 
iI1W1Сішя потових 88JJОЗ. 

Hldradenoma, пітия". 
Hldroa і. hydroa, пухірці ва 
ШХірі від поту. 

Н. aestlv"lls, пухірці иа шкірі 
вщ спеки. 

Н. кезlaІlопl. і. gravldarum = 
= herpes gевtatіопів. 

Н. vaeclnllormls, пухірці по 
:&8НЩНа.х. 

Hldroeystadenla = hidradenia= 
= bidrocystoma. . 

Hldrocysladenoma ІцЬес".цт 
mUlllpl." = lympbangioma. 

HidrodermJa, xopYBaHН.JI шкіри, 
сItpJIЧlшене- ХОРУВ&ИНJlИ пото .. 
Впх за.."І08. 

Hldropede.ls, ряовИй піт. 
Hldros, піт. 
Hldrosls, потіння, піТJiлвість. 
Hldrollca; засоби на поти. 
Нlет"IІІ, з""овнй. Н. 
НlкЬтосшз, """aJlеввя rart .. o· 

ро1Юі печери. 

HIJarltas, весел.ість, радість, 
жваВість; . 

Нllaсцз, веселий. 
Н11115, ВllріЗR&, ворота, брама. 
Hlppaothropla, хоробдивз у"ва 

себе 'Конем. • 
Нlрро.:атрц. major, "іаковий 

завій ИОРСЬRОro RОНЛ. AMO~ 
иіІD pir. 

Н .. mlnor, п[вняч& ooтpor&.. 
Hlppurla, збі.1ЬШенн" rіпуровоІ 

хис..1.Ііии в мочі. 
Нlррц., 1. ківь. 2. тре.rnвии. 
Нlса, нУтрощі, те..ьбухи. . 
НІ",І 5. I1lrсlрШ, пЩпа,хвов. во. 

nосся. 

Hirc:lsmus, сморід в .. під пахви. 
Hlrsutles,. водоха.тість .. - . 
Hlrsullsmus, передчаен" доарі. 

ваннп. . 
lilfsutus, волохатий • 

HJrudo medlclnalls о •. ollltlna-
lі, J аІ явна., ' 

НlорI4.&, рanа,",!!, ш.ршаВ'!J\. 
НlаІlосуІ_. = m .. ropJi.g .... 
НIІllоке"езIІ, розвиток ткав,,". 
HI510ldes І. ы�tlо!~ез.. подібний 
ДОТRШШRП. -

Hf"lologl" •• hlslographla, В'Ю":. 
НЯ про 'І'1(аншш~ 

Hlslolysfs, ровп.~"ваIlНR """ни~. 
Нlоіороё"l. а. ы�Іороеоаa = ь,.· 
togєn •• is. 

НI"toretenllo, ."триму"ан"" оо· 
.nей: т:иа.Нl!нами • 

НI.lоз, тианииа. 
НI.lО5ІІ •• , ~УЖО!ДlI тю"",в. 
Юs\оlrlрsls в. hlslolrlpsla, від· 
Т1Ш "І'К&nuн JПШЦЮГОВОЮ ІНШ·, 

:кою. . 
Иоdоl0gіа, lJ'1ЄНН-Я про~ осередю 
нервопровіДНі шляХи. 

Hotoacardlus, безсерцева потво
ра. 

Holoracl1lschlsfs, вроджен" ро •• 
щеплення цілого хреб-:а. . . 

ноlозеы�lа,' пресТIІ!! ПОД1Jl ,<,,,. 
ТІШ. 

Homlcldf.m, душогубство. Н:. 
Ното тоШs еl _lІетlп,Іц., """. 

НОJЮдібпнtt ЧOJIовіR. 
Н. nocluro"., оповЙДа. . 
Homoeopatbla, roмооnа~, ХІ

цуванВ1І подіб!lОro ПОДІБНИМ 
(8іmШ.. оішiliЬШ! curantur. 
НаЬnетann). 

Нотоео,l"аlа е. homoeopl,sma. 
новотвір однаковий в ТК8,]іlI· 

НОЮ, 8 котроl повстав. _ 
НотоеОlЬес"рlа = homooopat. 

Ьі ... 
Homogenus, одиостаВНltЙ t од
наковий. 

Homolomorphlsmus, однако· 
вість. подібність. 

Homolaleralls, "8'''''1<11,,11 до тоІ 
само! ПОПОВltни тіла. ' . 

Homologla t схожість, ПОДlб· . 

ність. В. 
НотоlОіиІ, под1681ІІІ, 8гід11ll1l. 

Homonymlls, OДIIol Пa8JШ. , 

Homoplastfea, mтy"У"аllПJI "".о. 
самою Т1tD.НИНОЮ. 

Ното.ехцаll" ". hemosexualltu 
= oommaacu1atio, КУЖOlЮЖ" 
ство. 

Ното"еXllаll.,. "УJlЮJIOЖ:SИЙ, 
Hone.t ... , честний. 
"опос, честь, roвop* 
Hora, година. Н. 
Horae цпlи. враllо, аа годвІІ)', 

черев годину. 
HonIell"rmls, подібнИЙ до ..... 

мінного аерва.. " . 
Ноrdеоlиm, я.иінь (Н" повщі). 
Horlzocardla, п,,',,(н)а постав .. 

серця. 

Horlzonlall., пов,МWln,ПО"'ИИЙ. 
HOnUQne, roРМОИJf., тв6РИв&1 що 
побуджують орtаИ1l тіла до 
співnіяньвосrn. ' 

Horopler, і. межа .ору. 2 .• оро· 
вий пер~хреот. 3. l1Jlоща про. 
вкціі. • 

Horrlpllo 110, і. ГУ""" IІО"ра. 
2. j!pOщ!, морев. 

Но.рllal, тпптam. •. 
Но.рIІаll.,llо, Dp""1JЦ6II1t1! хо
ром дО ШППТВJ1Ю. 

Ноорltlцт Inlantum exposltorl*. 
ипt, СIJрітськиn дін. Н,. 

Н. In.onorum, Аі" бо_l.n ... 
HlIX~ H~ -

Нцrnaпllas, "ЮДJIllіСТЬ. Н, 
Нumапш, людеький. 
Ниmerаlls, р .... еНвий. . 
Humeroradlalls, р .. "."о-проиш" 

ний. 
Humeroseapularls, ра".IЮ·n"', 
. П8.ТRовИЙ. ; ~ 
Ниmе,оulоаrlS, р .... ""о·"'ктв-. 
вий.. . .... 

Humerus, ра"". ра"'"о, I1Jlвч6. 
Humldltas. вохкіоть, •. I.nbr~ .• : 
Н . , .. ,'. , 

HumidU., вохвий. . '. ' ... 
Humllls, н",ьн"Й. Н. .~ ., .• 
Humor, 1. рідина. 2, н"rpій, 
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Н. aqu';uS, водя,,, !;>Щипа (п.,..' 
реД!!ЬО! 1{оиір.'" ока). 

< Цу.ь-, ....... < < 

Hydramnlon, .бі. .... щеи"" МIд. 

Н. crystalllnus, 0Очк... ' 
Н. Morgagnl Ji~uor Morgagni. 
Н. Scarpae, вуш"" рідии", 
Н. Valsalvae = endolymph., 
Н. vllreus, О>'<nЙс .. , т;',о (РjдиІШ. 
аздньОІ коміри" ока). 

Иumоrаlls, ,гумора..льаиЙ, яох. 
ниll, Н. 

Humoralpalbologle, ""'рія по 
}{?1рїЙ всі :короби 1I0ХО~ЯТЬ 
ВІД тоі "ІІІ ІІВШО} RRООТИ со ... ;:. 
ор(аніз.,у. 

Humus, порох, аеliU1Я. Н. 
Hyal1n, гіплін, (щдець, проз6. 
ре"ь, 

НУ81Iпо&15, 01l.,1ИОте перетво, 
реННЯ' 

HyalJnosus, о,,",,,о,,,!IІ, ПР08ор"!l. 
ИуаНtlз, 8в.паn::енWJ СЮІlJС1'Оro 
тШ&. . 

Hyaloldeus, С ... чi«rnlй, О"-'ОВ&" 
новий. 

Нуаlошtls, .ан ... е ... ", ооо,,'''ИІШ 
СlUшстоro тіла. 

HY~10тa, 1l0Вопір. зі С1Uшці) 
ГіМЬОМ&. 

Науlопухlі. p6втn" •• """еН,,1 
С'ОUи~ 

Нуаlорlаіта, ""p.iOIl& 1ІрО;!Ора 
ОIf1Ю8&ТНВ. 

Hybrldallo; 1 .• .,ішування. 2. 
"хрещ.ник. Н. 

HYbrld IIS, пОируч •• "ЇЩ'нпВ. Н. 
HydarthrM, ОУГЛОбов. ВОДИЦ"". 
HYdatls, ~. вод.ВМ пу";рець. 

2. ГlД8TlДB. 
Н. Morgagnl - "ppendix teзtів. 
Hydaloeapsulllls, •• п .... ння в&д. 

ньоl стінки рогівки. 
НуdrаdепЩs, 8&11 .... иня ПО"'8"" 
.Мо •• 

Hydor, вода. 
Hydraemla, водивІст. КРОВИ. 
Hydraemleus, НРОВОВОдивий. 
Hydragoga, ._б" що збlл ... . , 
щують ВJtДlJlЮваНИ8 воJtи~ 

ННХ вод. 

Hydrargyrla, BНCllrrкa 110 аЖl!
Вt:.нню .iЮlJЮro срібла.~ 

HydrargyrlcllS, ЖІ'ВО'срібиuJt. 
Hydrargyrosl •.•• lIydrargyrlslIIlII. 

OТP,}'ЇJJHH жпви~r сріб.'!'JОМ. 

Hydrargytum, Ж1І8е срібло. 
Hydrarlhrosls 8. hydrarthros •• у. 
мобов& JЮдявка. 

Hydras, водЯвп!! 01<110. Н. 
Hydratus, воД1lJШЙ. 
Hydraullcus, ГідраміЧlШВ. 
Hydremesls, блювота водою. 
Hydrencephalla І. hydrencepha. 

litls_ М_1з:иова вОдянка. ' 

Hydrencepbalocele, ВО]{оиіако •• 
:кила. . 

Hy~reneephalol~, ]{",.ч& короба 
вІД аатруювanшt Іжою (з кор. 

:-амп" с.тра.1'Ою 'nPИТОШіОСf1l 
, Т. 11.). 

Hydrencephalu., <>Середня ВОДИН_ 
"" ИО8"У. 

Hydrlater, ВОJ\Олікар. 
Hydrlalria = hydroter&phia. 

Нуdrlcш, 8Одняll, ВОДА""ІІ, Н. 
Hydroa, I1ухірець від потimш. 
НуdrоЬШruЬmum = u.roЬШn. 
HydroearbonlSlllIlS, Отру!кни ву. 

гл.екпCJIИиоJO-.. 

HydrOC8rdla, водив;'а о..зрди. 

Hydr"cele, IIOJI ..... "'JЛІІ """"тю!. 
Н. соlll = .ysti. branohiogen ... 
Н. lетIП8', ВОДЯl<8 (у"" В.I1ІІ-, 

1<0/ ryби. 

Н. spln8118, р6вщеп "ребт&. 
Hydrocephalocele -Ьуdroпсе. 
рhаkюеl •• ' ' 

Hydrocephalocent .. I., пр6rив во. 
ДЯНКИ ЮМВВ. 

Hydrocephalol. = ЬуdrenсерЬ&. 
loid. 

Hydroeephaluo о. ,hydroceph'alla, 
JЮДflwcа roлoви. 

Н. hernlosus =,enooph&1ooo1e = 
l}ydromcningOOe1e~ 

Hydroehlorlcus, С0J10Юre.m.!І. 
Hydroeholtcystllls, водяl<И& жОВ' 
ЧШШ3. 

Hydroeyanlsmus, отру!ния сияв· 
l\J1с:m:ною. 

Hydroderma ~ "паа....,... 
Hydrogenlum, вбдепь. 
Н. peroxydalum, пореКИС водни. 
Н. sulfuratum, сірководень. 
Hydrocolpocele, випин піхви npи 

чсрс.вніfi IЮдющі .. 
HydroIogta, вчення про води. 
Hydrolysis 1. РО'Мад ВОДІ!. 2. 
РОЗlшад co.,Ttї водою. . 

Hydromanla, хореб.,иве бажан
IlЛ BTOmtTlfCH. 

Hydromed!astlnum, вода В "е· 

ашстїннові. 
Hydromenlngltis = deвcometi· 

tis, заfl8-..'lеНRЛ ДесцсмеroВОІ 

оОО.їонви. 

Hydromenlng""ele, - епоерhа.!о· 
oo]e~ 

Hydrometer, водомір_ 
Hydrometra, 'вода в м:snщі. 
Hydrompbalus, ВППl<!! пупЦІ<, 

(прп водинці черева). 

Hydromyella о. hydromyel ... , во
;\"Н"" стршновоro пр6воду. 

Hydromyelocele = "рщ,. ЬШdв.. 

Hydromyrlnga, вода в бубснпі:і! 
л)щі. 

Нуdroперhrоsls, ВОДfl1П<а "ирко· 
8JtX "-111МВ. 

Hydropathla = bydтotherapia. 

Hydropalh!eus, во;\оmЧИUЧIІJl. Н. 
Hydroperleardlum = bydrocar. 

dia. 
Hy.dro,h~"la~ ВОДОЖ8.Хj СКВЖ.&

НІша. 

Hydropbor, 80ДЯиuJt охолоджу
вач. 

Hydropblhalmlon, воДИ!iDII Н&· 

брян HaBl{O~O очей. 
Нydrophlhalmus, 1. вбі.,:rьшен. 
оно. 2. Водяве 01(0. 

Hydrophysomelra, ВQ]{a. матиці. 

Hydroplca, засоби 11& вм __ 
'. НЯ ВОДИ а тin:i. . ,:. 
НуdroрlеІІі, ІЮДIUlКОВИn. 'іі 

Hydroplper роlуиопит, гірчак. 
Hydropleurla, вода в мегО .... l. 
Ну'rорпеumорerltзrdlum, рідв., 

нlі. 11 повітрл • осерді. 
Hydropneumolhorax. рідина 11 

П.Вітря В orpyддl. , 
,Hydrops s. hydropsla, ВО)l"""", 

оод>іиицп, пр.т;"". 
Н. adlposu& '. ebylosus, водиlІІ<& 

• кр"п.;mиs.... товщу. 
Н. anasarca, пу;vuШа. 
Н. artleulorum Inlermlltens '" 

oedcma. апgіопеurotіоuш.. 
Н. аІlЬтаНеио = beri·bori. 
Н. ех уаСиО = oedema аngіо· 

псu.rotісuш. 
Н. grayltatlonls, пухлИна ш. 
Н. hyposlrophos ех < Уа соо = .... 

<іеша. аngіопеurotЮQ.J.D. .. 
Н. Inlereus, I1шіриа nyxлин •. 
lIydropyonephrosls, гНій.... во-

ДНИна. НПрКОВИХ МИСОК. 

Hydrorehls, водиmt& ІІЙЦИ. 
Hydrorrbaehls = hydrom~"lia. 
Hydrorr11o .... !!О]{_ . 

Н. graYldarUm = endometritiв 

d<юidus.Ш ... tozrЬ&Ш. < 

Hydr08, піт. ' . 
Hydrosadenltl., .оо",,."""" noтo

ВІ!Х ЗМОВОІІ. 
Hydrosalplnx, ВОДІШка Иnцеl1рО. 

1iIOlG'. 
HydrosarC8 = """""""'. 
HydfOSls, потimш. 
Hydroslatlea, ВЧ,""", про рівно
загу pi,цm!;. 

Hydrolhera,la, ВО]{OJ1ікувв.вва. 
Hydrolberapeuticus, вi>A""i'Dlll' 

'І1ІІІ. Н. <. 
Hydrothlonaemla, oтpylнJlJl •• р' 

:иоводкем. ' 
Hydrolhlonurla, сіРl\Oв6деJПo 8 

мочі. ' . 
Hydrothorax. 1ІОд& в orpyAдi. 
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Hydrotlm.lrla, ліЧJШче Ч11 np<>
м:нс;,овс Вlшро6увП1JНЛ водн. 

НуdrоШls, с"упчоинн рідllИИ В 
середнім вусі •. 

Hydrotomla, н&помп6ВУВ8Jl1ІІІ 
ВОД!! до СУД"Н (дm1 препару
вання). 

Hydrurla, водява 110Чв.. 
Hyglea, .. ітl!ЧН& богиня 8ДО
ровnя. 

Hyglena, нау"" про адором". 
Hygraemomelria, ви""ачування 
СУХО! матеріl КРОВИ. 

НУісосоllусlит, BOДflнкa ОЮ,. 
Нурота, 6пух ~'ШЗОВОro ltan .. 

щука. 

Н. cystlcum соіll congenltllm = 
Jymphangjoffia C)'stic\1m соНі 
congcnitum. 

Hygrometer JBOXHO~jp, вимірник 
вinьroсти повітря. 

Hygros, ВОХКИЙ, ві:хьrornиfi. 
HygrO"cop!CIIS, що прнтиг ... 

BOXRiCТЬ t вільгість. 
Hymen, дівJШR&, дівоча пер~~ 

ТJIНHa, діпоча 060."10Н&'. 
Hymenal1s, діВI1НnОВИЙ. 
Нут.nоl.рl. папа = taen;& 

папа. 

Hymenopterlsm"s, отруйний 
стаН ПО понусанию бджопами) 
НОlllftрями і 'J\ t:!. 

Hymenorтbapbla, ашнваиня ді. 
винни. 

Hyoeplglottlcus, nаульно-над
ГОpJШНh"ОВИЙ. 

Hyoglossu., n"",ю,nз~·ль"о .. иJ!. 
Hyo!des ". hyold."m, яауль"", 

пі,ц'Л3Jшои :кістнв.. 
Hyolde"s, ЯЗУЛЬНОВИ!!. 
Нуотаnd!ЬиlасIБ, ЛЗУЛЬ1«)-ВИJlН

ЦfВ\lЙ. 

Hyopharyngens, .аулько-пр6nи. 
НОВИЙ. 

Hyoscyamu8 nlg.r, ві .. йця, бл.-
нота. , 

НУО"Сln, гіооцін. 
Hyolhyr.olde"s, ."ульно-борл .. -

ИОВlIЙ.. 

IІ2 

НуоІЬусєоlоmlа = рЬаryпgою
ті" .ubhyoid .... 

Hypacldltas, н.докнсnість, .... Н
шення оinьиоІ }ШCJ1ИНИ в 
шлуику. 

Hypilesth.sla, .... !ШІОН.' чутли
Рість. 

Нурас"вlв, недо'lУВ"'''''_ 
Нурз!Ьumlпоsls, .... НшеиНя біл
"У в Rpoві_ 

Hypaigesla, а ... Jiшен& чутли
.Ість и .. бiJlь. 

Hypalgla, ""ле відчуввиня бoJiю. 
Hypazoturla, зменшення R30ТY 

в мочі. 
Нурес., по'Над, Н8Д .. іру. 
Hyperacanlhosts, "&дмірЯ1'Й рев

ріст ш'кірю!х lЮRМ'lЮрів. 
Hyperacldltas, п"рeкnслість, 
збільшення сільноІ НllСПИНИ 
в JJlJIУИRУ. 

Hyp.racusls, підвищене DОЧY'fТЯ 
олужу. 

Нурєсаетlа, пере1<роВ"еиня. 
ировонQ.ШWВ. 

Hyp.ra.mlcus, перекровлений. 
Hyp.ca~cla, п.реповнення пові.
ря ... 

Hyp.ra",th"sla, вбinьшен& чут
,Jfивість, гjпереоте8ія:~ 

Hyperalbllmlnosls, абшьше1IlIJt 
білКОВl1НИ :в рідиві крови~ 

Hyperalgesla, .впще ... почу ...... 
болю. 

нур_сыllа,, Н""ТР""О1Шіе'І'Ь волі. 
Hypercblorbydrla, надміриа кис

.лість, абі.пьшения СШЬ1l01 кис· 
, лини • JJ!8yKKr-
НурессЬоllа, .бl"Ьшев& ,,1m.

кість жовчу: 
Hypercbromatosls, ВllJ1мірна .~

ба.рuєнність шкіри, 
Hyperdactylla, абіJlЬШОИ& ,,1m.

кість пальців. 
Hyperdynamla ulerl, НIlJ1"lрні 
п"ре .. 6ги, порей.".. . 

Hyperemesls, вО8ПнИН& MI086'ra. 
Н. lattentlum, Н"8ПIІI<"& БJlЮ- . 
, рота исмов.чл,. 

нуресеттеІсорlа = hypennet",. 
ріа. 

Hypererosla = .",Юшаnіа. 
нуресеоБlnoрыll,, ИIlJ1"ірн" 

еоsінофі.лія. 
Jlyperesophorla, 8бі>Ю1!СТЬ вора
вих ліній і піднесеUUJ1 одпоі 
по-ва1l друry

НУР_іехорЬос!а, роЗбіжвість во
РОВlах nіпШ і під:аесення одно! 
по-н"д другу. 

Hyp.rextenSIO, надмірне роз'N!г
менШі. 

Нурес!lехlО, надмІрне 3l'1!11.ННЯ. 
Hyperg.nltallsmus, надмІрний 

ріст nPl1родтЄJ1RЯ. 

Hypergeusla, підвищ .. "" поЧ)'ТТя 
СІШКУ_ 

Hyperglobulla = polycyt.ha"",ia. 
Hyperglycaemla, вбjльшеНflll 
кількости цунру в ирові. 

Hyperbedonla, надмірна >:тв-
вість. 

Hyperhldrosls, пад"lрн& поти
вість, JJіТJlяnість. 

Н. соlllциаІІуа, анеОИЛЮlOче по
тіння. 

Н. crueiata, neрехрестне потін~ 
ня. 

Н. иП!ІІ. lаl.сlІ = heшldro.і •. 
Hyperlnosls, збільшення вол."

J:ШНl1 В кpo.i~ 
нур_сlnуоlиіlО "І_сl, надмірн. 
""орочснил ..в.тиці (по ПМО
,ах)" 

Hyperkeratosls, н.дміp1l"IІ ріст 
росовоro шару шкіри. 

Н. Ilnguae = nigriti.. liDgu ... 
Hyperklnes!s, 1. збl:ІЬЩО"НЯ СН
lШ м'язів. 2. "норчі м'яаів. 

Н. cordls paJpit.tio cordi •. 
Hyp_rkrinla, вбіль"",и •• !Ц\і:rю-
вання, . 

Hyperleucocylos!s, .бі.ЧЬШСНИIl 
кіПЬНОСТІІ білокрівців. 

Hyperlordosls, HniI"ipJlc 1І1II'РИВ
• IJСНllП хребта шшсрод. 

Hypermastla, .бі"ЬШОJlWl кіль
КОсТIІ грудии" аа.чо •• 

8. 

Ну,еrmв1urш" пероотигJUlЙ" п&! 
ре"ріlUlЙ., ' 

Hypermetropla = Ьуре"'рі.&. '. 
Hypermєtroplcus ос"IUI,.іІ"".И~-
воре оно.. !~ 

Hyp"rmetrop"s, дa.neн080Р14Й. 
Нурестlmlа, надмlриа pyx>1ll~ 

ьість обпиЧ'UI~ 
Нурестп_,lа; и"Д"виЧ&lІва ..... 

М'Я'І'Ь. 
Hypernephroma, 1ЮВОТ1!іР. "ад-

вирни. . ." . 
Hyperonlthosl" ВІ1д"'р1ІИЙ р,с! 

нігтів. 
Нуресорlа, ДaJIЄнoвopic'1'ь. 
Hyperoplcu., д."єкoaopнl!. 
Нуресorехlа, нен,,,,Opnизість. 
Hyperosmla, підвищ." .. ЧУТJI"~ 

~icть нюху. 
Нуресо,lооIІ, H.B;дrpaНII'I61l<' 

- груБШ8ВllЯ :кіС"І'ЮІ.. . 
Hypero.ydalus, переJ<ИМЄИ14Й. , 
Hypero.ydllm, п~реЯ1lС. 
НуресрерБ!а, збiJlьшсння "іл .... 
носТи пепсiuу. . 

Hyperphalangla, вбільnюння 
ніnькостп чи po2~CT&~ 
маслачків. 

Hyperphorla, . roрїШШІ 8Н800-
RiOТb. 

НуресрЬс.nlа; м",іяlW1Ь"". 
. JlЮТ!>. . 
Hyperp!e,ls, зиищєввя RpoВО-

Т1lCКY в судинах. . 
НуресрlпеаllБтІІБ, """'""'. 8"",!
руиашrn. nr" ебільшенiJi. ІІІ' 
яльності )1181\'0801 8OJJОЗt(и. 

Hyperpituitrlsmas, абin.ЬШ61I1IJt 
внутрішньо! _роціl мо._ 
вого 'ДОlIJЗ.тку.· • 

Hyperplgmentat!o, абinьшен" .... 
6арв.. .. 11'иність nmіри. 

Нур.ср!аБ! •• буIlиня, внбуяJtіоть 
ТК811Ші. - . , 

Нуресрlесе,lо, пореповнеиня. В. 
Нуресрпое, НIlJ1"lрне дn"!'ня. 
Hyperpresbyopla, д.!'схоаор •• ,... • 
Hyperprosexla, хороБНlI.!'.ув .... 

.тщвість. .' 
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Hyp.rps.laphesla, короб:!"'. "іД-
1mЩ(ЧJlШ lю'rУТТll .:.6ТIfК,}", . 

Hyperpyraemla, збідьuroння вуГ
,1СВОДIВ В FpoBi. 

Hyperpyr •• I. s. hyp.rpyrexla, ВІІ
С()Н& га.рячка .. 

Hyperpyretleu., 'l!еокоrарлчJЮ
ВІП1. 

HypersarcO$ls, І. пад"ірн" З<lр
НСJШЛ. 2. розростання }r'язіu. 
З.= clepbantia8is. 

Hyp .... ecrello, збі.,ьureие вЩn' 
лювмmя;. 

Hyperspadla = оріsр,юіа. 
Hyperspermla, вбі:rЬШСНllі1 ВИ~ 

твір насіння. 
Нур .... І •• !о.ls, збі.,ьшсис виді· 

:rювання ШJiірного лою. 
Hlpersthenta, нз;{хірuа сила. 
ttypersthenurla, побі;Іьшсна пра-

цсз;:tRтиість нирок. 
Hypertar.chla, нзхl.., ДО н6рчі8. 
Hyperth.lla = poJythelia. . 
Hyperthermla, перогрі •• l!НЯ; 

НЙД'\lірна гарячка. 
Hyp.r!bermaesthe.la, збї;Jьшсна 

Ч)'Тдllвість ДО тепда, 
Hyperthyn1la, На;!"ірН& дражяп· 

вість, буйність. 
Hyperthymlsatlo, збільшеке 0"

ді~"ІЮВв.uня tЛСВJt. 
Hyp.rthyreosis 5. hyperthyreolda. 

tiO, збільшена Д,іЯ:lЬНЇСТЬ бор~ 
ЛlшQвоІ ваnозн. 

Hypcrtonla і. hyp.rtonus, .6і ... · 
шсне папр;ркення .. 

Hypertriehia s. hypertrlchosls, 
U)'д:НПЙ ріст Bo.:"lOOOR. 

Hypertrophla, розростаНJIЯ, бу. 
NННЯ, збі:ІЬШЄПНR. 

Hypertrophlcus, .,,6у",,"IІ, абу
Я"lИЙ. 

Hypervolumen, абі.,ь1UЄ""Й 66-
снг. 

Hyphaemla, I<ро.ои~п.'I!. (до п".. 
рсДВЬОі ОЧ110f f«))(jрки). 

Hyphedonla, брак роnових ЗНО
СІШ. 

НурЬеБ, грибні во;rОМQНЦЯ. 

Hyphfdros1s, змеЩUЄНЄ"потіннsі;', 
8ypln051's, 9,.,сіІШСНlIJf ВQJIОИВИ,,: 

ІН! В JqIOBi. ' 
Hypnagoga, аособ>! п .. СОН,' 
Hypnalgla, бі.1Ь у спі. 
Hypnobat.s, .н"вИда. 
Hypnolepsla, хороб:ІИва сон-
.ність. 

Нурп .. , сон, Н. 
Hypnosls, l'іпнооа, уонпаНUR. 

Ну.рпооlа, сопна хороба (у му-
рипів). 

НурпоІlеа = hypnagoga.. 
Hypnotlcus, 0!101'ВОРЧПIl. 
Hypnotlsmus' = Ь)'РпоSіо. 
Нуро,- пЩ-. 
HypDaeml~, зменшсний кіл:ьио
сти КРОВИ. 

Н. intertroplcslls = gaeophagia. 
Hypoalbuminosls, .".нureИRП 

бі."ІКОIJИИ кровм. 
Hypoazoturla, 8мспщеЦНf{ аготу 

в мочі~ 
, Hypoblast = спtod_rme.. 

Hypoblepharon, ,.8брJb< під !!о. 
BiHOM~ 

Hypo •• rdla, опущення с.рЦй, 
Hypochlorhydrla, .... кщенвл 

сі'-lЬНО] ЮIС'nИни (В пшу:нgові). 

Hypochondrla s. hypochondrlasls, 
хороб.-1Jlва осоружніоть, rїno· 
ХОJlдріп. 

Hypochondrlum, підребер'я, пі;х
ребріВ'Il~ . 

Hypochylla, а",ншеккя ~'H
КОВО1'О соку. 

НуросЬута, по"у;х., ,,6рок, 

НуросуоtoІотіа, BIlOOКlIJl роз· 
ТИН ldoчового міхура.. 

Hypodactylia, нсповuе, "иод" 
П3..1lЬцш. 

Hypoderma, підшкір'я. 
Hypodermatleus, підшкірний. 
Hypod.rmatoclysls, вп6ронуван-

НА рідина під umipy. 
Hypodlaphragmatleu5, підпероп

И<\в1!Jk. 

HY~O~A~attJa, 8МОЩП(>ЦНЯ" МОЛО-
J{З. '.. . ..0 

Hypogastrlcu5, підчеро_ний, Н. 
Hypogastrlum; підчер6в'я, здух

оl\н •• 
Hypogastropagus, потвори, ЩО 

ЗJЮСJПtСЬ підч:срев'ям. 
НурокenеІIСtlО, lІедороз.,.неннЙ. 

Hypogenltalismus, = eunucho
іdlвтuз = dy"trophia зdіро.о
genitв.Us. 

Hypogeusla, нООмак. 
Hypoglobulia, зменшена кіль

~iCTЬ черВОlІОRрівців. 
Hypoglossus, піД'ЯЗИІ{(}ВИЙ. 
нуроіпаІы�,, 1. l!сдор6звіА ви· 

~"'IHцi. 2. потвора. :на DП.:шці 
б~'1]fЗНЮКа.. 

Hypoha.mogloblnaemia, змен
шення кїДЬhоста :КРОlЮбарв~ 

. ни ка. 
Hypoklnesls, ос..'Іабденн.R J пізп&---

ра..-,іва. ' 
Hypoleu.o.yt .. ls, .",ншена 

кі.'1ЬНЇСТЬ білокрівців. 
Hypolutelsmus, ."еиш_не 8'lДі. 

.1l9пання яt;:ШЮlh"ОМ жовтих. 

ті.'нщь. 
Нуротапіа, навіженство. 

,HypomeJancholla, короткотрі ... -
да a-tє.ланхолЇЛ. 

Hypomelropla = шуоріа. ' 
Нуроmпеslа,осn.аблс1Dl.Я пам~Я'NI. 
HypomothJlon, підnора., підста. .. 

••. Н. 
Нуропоета, вабо66н. Н. 
Hyponltrosus, ааОТЧIWl1'Й. Н. 
НуропуеЬоп і. ьуропісы�т,' ніг-

ТfЗве ЛОіКе~ 

Hypoovarlsmus = hypoluwi.mu •. 
Hypop"rathyreoldlsmus, про""" 

HCДYГJJ , СПРИЧ1шені браком ді .. 
я;tЬJlОcnt' ПРllбораа.новнх аа
il08. 

Нурорер.I", ли"" травлення. 
НурорЬаlаПіlа, вроджена від· 

сутність МQСJIач.кіь чи цілих 
пanьців. 

Hypopharynx, аaroр",Шии"; :' { 
Hyp,ophrenlcus, піДперопи6виЙ. 
Hypophr.nium, пЩnсропн".иЙ 

пр<leтір. 
Hypophysls cerebrl, >іізJЮВW\ до-

даток. . 
Hypoplnealismus, а,вчасн'" дО:, .. 

зріР;\ШНR й наДмірний ріт 
. 'при брак)" дimIьноо1'1[ мівковоІ 
аалО8П~ . 

Hyp"pltullrismu8, ,,,,,,,,,_а ді. 
яльність мшнового ДОДАТНУ. 

Нурорlаоlа, недорозвиток Т}<а· , 
"ННИ. 

Hypopseiaphesla, з",нШене по
чуття n6тиКУ. 

Нуроруоп, скуnчеПIlН ГJ{ОЮ в цe~ 
родиііІ очній номірці. : ' 

Hypopyonk.ralllls, •• гноєння 
JЮгівЮІ tt пере~ньоJ }(омірки~ 

Hyposarc:a = anasa.rca.. 
Hyposecr.tlo, з"""шепа ""ро-. 

цїЯ. Н. 
Hyposmla, зменшене почуття 
НЮХУ. . 

Hypospadla а. hypOSpadlaals = 
fissura. urethra.e inferior., 

Hyp"sphagma, h'ровотеча' до 
алучноl обоЛОП1<И оКа.·. j . 

Hyposlasis, !<рОвоспИв:. 
Hypo,tatitus, "'роВООПlIИнпJl. 
Hyposthenta, знесилення, амо" 

J1"I1W1 ','.. 'Г 

Hypo,the~urla, ... ~"""'u .. дiяa:l.~ 
ність нирок.. ",' .' . 

, HYPO$trophe, перокидання .. mж-
ну (~opooo). Н. , ' .. , 

Hyp .. y.tOII., ЮЮ" .. '000'1'0.1І&. ' 

Нуроlaхlа,в. hypotaxls, ле",ньк& 
rіnноза.. 

Hypotenslo, иеЗJ1!lчие тпонення. 
НуроІЬаlаl11ио, підгір'я IЮров6 

(oo.ri>oro mamill&ria.,wber сі
nere.um, сЬіав:та орt.їоиш, tra
CtU8 opticWJ, la.mіпа termina .. 
lis, Ьypopby"їs ..,,,,bri). 
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НуроlЬenм, вітии в "'".ів МІ· 
B1tНкa ( .... дмові). 

Hypothermla, ОШlжева тe!1J!1lR3 
тiJJa.~. ' 

НуроІЬеєls, riпотега. "ряпушо .. • 
М. I"'Д1t&. Н. 

НуроlЬеllспє, ПРИПУЩ6НИ!l. Н. 
Hypolhyrenldla є. hypolbyreosls, 
зменшена діяльність боpnа.к6-
во! валО8И. , 

Hypotonla, rіпотон:Ut, 8Нижеве 
Ilаnpужевм. 

Hypotrlebo.ls, ІІЮШЙ ріст в,,· 
лосся. 

Hypotro,hla, lreдоживления, ди .. 
ле ха..vчушншн. 

Иур_I •• рhаНа, виоо~а гол'! .... 
нурєlеопсы�,' _нсока постава 

о'll1i •. 
НурвlоІепоеерЬаllа, висока ву"ь, 

:на rOJIOJJa. 

Нурsо •• рhаllаrIЩеlаlе., ШТY'fВО 
утворені влеоні roпови (інді .. 
ЯВИ). 

нурєnрьnы�,' страх па висотах. 

Hypurgla, "CRJlУВ8ПJUl !ІРО х()
рих. 

Hystera!gl., "6рВОВИЙ бі"ь .. а· 
тиці. 

Ну_l.саlсе"I., ""рощ~ltIIя мМи· 
ці. 

иу,ler .. tnmlа, в1\тпи матиці. 
Иуslеrепrупtеr = motereurynt.cr. 
Hystereurysls. ровпmрепня от· 
вору матиці. 

Иyslerlа, гіс"'РЇЯ, npll'1fшп •. 
Hysterlsmus, ТРЇSМИЙ бі"ь ма.-

тиці. 
Hyslerlcu" сіотеричиИЙ. 
Hyslerllls = metritїв. 

Hyslerotarclnoma, піотр"п ..... 
Тlщі. 

Hysterncalelepsla, .істеричне о<!
то""'""". 

ilp.n.. ... 

Hyslerotele, l<.IfЛ& И"'l'lЩI.,· 
Hyslerotlelsli,' ""шива""" 6ТІЮ. 
ру .. "тиці. ' 

Hyslerotyslocele, ПТИЦЯ й "і· 
"ур в l!ШІі.. . . . 

HysterOdyilta,' бillt> в ""тип!. 
Нуsterоерfl~JlSIa,бйроа.. 
Нузtеrоlараrаlоmlа '- hyвWxe •• 

10Ш!': abdominali8. 
Hysleroma, lІй.р<>стеиь .. aТ1lnї. 
Hysleromalacla, РОSМJIКJП6НІІ1і 

матиці. 
Нузlесотапlll = пушрhоmаnі ... 
Hysteromeler, вимірник матиці. 
НузlесотуотееІотlа, ВИТИН м',,· 

за.кз. матиці. 
Hysleroparalysls, ""ралі"" М .... 

тиці. 
нуєlесораlы�,' "ороб ...... тиці. 
Нуєlесорехlа, ПРИD1иваннл ма· 

тиці. 
НуєlесорЬос, підтри"увач ..... 

Т1Іці. 
НУіlеторlОіlа, випа1l"ННЯ матпці. 
Hysterorrhagla. кров""",,, а ..... 

'І'ІІпl. 
нуєlесопьары�,' 8ІП1ІЗ"""" ""-

тиці. 
Hysterrorrhexls, р6арвв "",тиці. 
Нуєlиопhоеа, вйтск а м"·"'щl. 
НуSlеrоsclrrhш, .кір м .. тиці. 
Jfyslerospasmus, кор"і .... "щі. 
Hysteroslomalolomlo, кро(і)ваае 
ровширешlЯ ШИЙ1<И .... тиці. 

Hyslerolom, ніж '''' поЩИр<!Н"" 
отвору матиці. Н. 

Hysterotokolomla = """tio оае· 
88.1'(';8.. 

Нузlиоlотlо, І. ):>ОаТШІ .... типі. 
2. hystcтceti>ml"

·Hyslerolrachelorrhaphla, штуку
ВitИНН I1ШЙRИ М,8,'rИці. 

Hystrltlsmus = ichthyoвl •• 

' .. 

It'hor, і. ЮШR&, 2. rвиПИ~а. 
ichofOSUS, nШЛИ8ВJbmй. 
I.horrbaemla = руаешіа. 
IсЬопьоеа, гпoвreЧ3. 
Iфlllуlsmus о. Iththysmu •• отру· 

jННЛ рибною отрутою. 
Iсы�уосоllа,, рибвий КJIеЙ. Н, . 
IсЬІЬуnl_т, іхтиОJIЬ. Н. . 
Iсы�уоєl.,' рибний poroBenb, пу· 

ска.тіоть ппdр1t~ 
І. ьосеаll. І. orll = l"псорlш\ 
оП9. 

І. (orneae = hYBtricismU8. 
І. lоеlоll. = hyperkeratoBis пці· 

versa.lis congenitв.. 
І. hyslrlx nlgrleans = naeVU8 

liпеагis. 
І. IIng_ae = leucoplakia linguм. 
І. noer~e І. пШdа, б"иску." 

лускатість. 
1. веЬасеа і. testacea, лоЙЮватв. 
nуснатість. 

І. serpentlna, rа.дН)ч&Ст& луск&.
Ti~TЬ. 

І. уиlуае = elepha.ntia.sis vпl
уае. 

Iсы�оlnхlп,' рибна отрута. 

IсЬуосЬутІа, !'J!RJlП."""" л."е.
ха. 

Ісоцes anatomltae, анатомічні 
ма..лЮВRИ. 

Ie.teritus, ЖQВТЯ1ШЩВИЙ. Н. 
lc::terodes, подіШІИЙ ва жоnтл" 
НlЩН). 

Icterus, жовтюпщя, жовтЯи.кs,. 
І. асаІь .. lIСПО, жовтя:1UIЦ1і вір. 

nC~lОт}\упаl!НЯ JlЮВЧУ ДО :крови 

я: пасоки. 
І. anhepatogenes, ЖОВТЯНИUJ] не .. 
печінковоro по:х.однюянл. 

і. суІЬаетоlуllеllЄ, нювт1іИИЦ" 
від РОЗЧll:ВC1:JВЛ червовонрі. 
ців. 

І. ех emollone &. роу(ы�оо,' жов' 
ТЯНИЦЯ психічного похо;ц;жен:~ 
ня. 

І. ех lnaпltlопе, ЖО8Т"ВВЦЯ '. 
1'О110ДУ. . 

І. ех resnrpllone, жовтяниця Від 
ро8С""КТУ."IІИ1і НЮВЧУ. 

І. ех .laІI, ЖОВТЯНИЦЯ від .па. 
В6НІІ1і Ж"ВЧУ (В печівці). 

І. febrllls 5. IпІееlIOSUІ, raPJl'l' 
'" JroP& ЖО:ВТЯНИДf[. WeH'OВ$ XQ<o 

ро&.. 
І. уаУI., JIиха ЖОВТЯ:НПЦЯ: 

І. haematogenes •• haemaphatl. 
со' 5. ЬаетаIОlуll(оо, ",оа
тяющя в н.&епідок розпаду 
JtРОВИ. 

І. hepalogenes, жовтяиицяпе
чїнновоrо по;ходжєttВJI. 

І. Inleellnsus, п6шесm .. ж6втя, 
НИЦЯ. 

'1. mechan!cus, жо"т1іВІ!ЦІІ ме" .... 
пі'ЧиоІ'() ПОХ:ОДЖЄJ.ШЯ. 

І. теlа. 5. nlger, "ОJ:Ш" жовтя' 
ИИЦ,Я. 

І. men&lrualls, ні."""" ... "'08' 
тлиИЦfl. 

1. пеопаtоmm, жовтя:ийда ,НО<
"онарод_их. 

І. раrисЬоllСIІ& p ... aoholia ,., 
= icterus асаtlюotlоus. 

І. ро!усЬоll(пє і. ,Ielothromleus, 
абіпьшевШі витвір' JiЮнwоro 
барвиика. 

І. salurnlnus, ЖОВТЯIIИIVIпо от
руnШЮ оливом. 

IсIШ,оroПО""""""',удар.rpeць. 

І. аlсоhnlltШ, швидк&oтp:rll!' 
НЯ a:I1<()J"OJ{eM. 

І. el .. lrl(us, ого"о_1ШJt .... ". 
ТРИЧПІІИ ТОКОМ. ' 

І. la!)'ngeus, иar"і 1<орчі ТОіІІО-
""воl щillfmи. 

І. ЄОII., ООП1і1Шl6 оr<mомшеВ1lll. 
Idea, ідОЯ, дyarкa. ' . 
IdeaJJ., ідesлЬВI!Й, доків ........ · 
Id~e "хе, уро."" ду ........ 
ldellllfltalln, І •• отаНОВJ1Ю ...... • 

1111 ro'1'ОiЮlОC11l', 2. пШнаванlUI. 

!' . 

,', , 

! 
; " 
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14entltas, wтoжНіс.... і;1іЩТІІЧ-
"'М'1>. Н. ' 

· Idlomustularls, ВJШет1t8ltfi M~Н:~ 
· _і. Н. . 

IdloneurQsls, зміни в IІерВОВІ1Х 
пучсчнах шніРll. 

ldlopathla, C""'OCTЇJlHC ·страж. 
, Дn!lИЯ~ 

Idloplasma, оА·роднов& П,nязмв. 
Idlos, IIРltватннй, ВЛIlСТlI81Itt. Н. 
Idlosy~trasla, підВllіцена драж. 

• "lltBICT,b. на деякі :tіюt 1 страви 

д1n8ШfЯ. J 

IОIОlе. о. lаlОI, недоумок, ідіот. 
ldlolla •• Idl.llsm.s, іilіот"." 

пер,о)"мc:rво. -, 

І. lamlliarls amaurotita Inlan. 
tll~s, родинне Иf"ДОУМ:СТВQ зі 
(l.ЛШ~ 11 napn.:JiзaMlI 

ldlo.tlsmus endemlr.s = kreti. 
nJ8IDU5. 

ldlotopla = Wpogrnphm, в;ди'" 
щення оруддь (орtзиів) між 

собою. . 
Idrosadenllis = hidl'O!!adenitis 
запалєшш, 1l0Т{)ВИХ заПОЗОR ~ 

Idr0815 = hld"'.is. 
І, ~. = Immunitвct •. Einheit 
ВІДлорна ОДJ1.FI1ЩЯ. ' 

Igneus, воrнсвиfi. Н. 
. Ignl'tcatlo, випікання ВПП8nю~ 

ВВНни. ' 

Ignlpunelura, припінапВJI соо. 
RОЮ. 

IgnІз, lЮ"""ь. 
І. "асет = herpes <osІег 

. І. 58псll AnIОПII, А""";ні • ..,. 
ІОНь = ergotismU8 gangraeno-' 
8\11І. 

Іgnоlи., """Що.шlІ R 
Ileadelphus, ІІОТІЮ~ 8 ~Д.6.ни-
МИ Мl100ю It НОl'П!Щ 

Ilеlllо, 88Л''''''IІ'' "-",,бо. і 
· JОШlкп. • Q 

:Іео •• -ШО-, І<ДУбо. 
)eocaetalls t Kl�yOO-е.ліПОКIIШНО-

"nll. Н. 
IlеОСlеl.I., _nРОЩС!!Н" . НПJбо. 

:ВО( нишкп. 
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·llеосоllе.о., lmубо-ТОООТОЮIllIl<О' 
НН!!. 

IlеосоІostoтlа, н"усm""ия К"У
бо..,і 11 товстоІ Ji!w:юк 

lІеоllеооlотlа; "ВУСТ"""';" '!'OU

lmx RI1ШОR. 

IllеоіпииlпаlЬ, Ішубо.п."mш. 
. ний. 

Оеоп = ileum 
lI_opsoas, НРl'';'О'l'nYбоВИЙ 

("'nв) • 
Ileoreet.stornla, "вуоmення ТОН-
. :КС'.! j }ШШtШ 8 НУТП&ю 

lIeoslgm.ldeoslomla, ~Bycт",,-
ня rollHoї lшmни 3 луюІОю 

lleolhoraoopagus, nmвopн, ~ 
"рос/шеь ""уб""", І! ГРУДЬМИ 

IІеоlотlа, ро<Ітп" K-"'~B' • 
юmrки~ ",zJvv 01 

IlеоlypЬш, ""репни тиф. 
Ilеит, R.'!yOO'U., lірУта RИШКА. 
lleus, пер"нрут. НМ'каlIИ" 1<И-
ШОК~. 

І. paralylJcus 5. d.Yllamltus, п .... 
ра~1.1ТJIЧН~ln зА:кр;ут ЮШЮН. 

])!а = reglOnes. ilіасае 
Illа.п. 5. Шасаll. в. Illc~. H~. 

боВJtЙ. ' •• ., 

fl!ocottygeu5, ""убо-ryаїВНОВИIl. 
Шое.Не.s = iJeooolicus 
Шосoslаlls, КnYбо-ребров~ 
lIIolemoralis, КnYбо.стеrно~иЙ 
ШОhуроgaslrlеus, """бо. : 
ВІIННИn. '-,.т 8ДУХ 

lIIolngulnalls, к"убо''''''''''''''''ОIl 
IІІОlотЬаllЗ, R.~убо.попере""lІЙ· 
lІІорееllпеав, J<"Убо-rpeбlвч""': 

rnll. 
lJIopsoas = іІООР"<>88 
шорuы� •• ,' К"Jбо."о.'IОВІ,1І 
!ІІот (05), "-ЧУбов ... "І . 
lIIa.rlmallo, е..ьозотеч:"';· 
Illaesu., ""У_О/l_Н8Й' н' 
111aqueatlo, опери'fl'ВIІ6 • ". 

ВJJСИИл 1tїЙ. 

lIIeglllmus, " .... 110"""11 н •• 
шлюБНІІЙ. t 

Il1IelIU&, Il'ДО"ВОІІ.""А. 

IIIleluf!1 anisalum, боllЛв. Н. 
IliООЄЗ, ,,_иl\. Н; 
IlioglsJI\US, Нtшоrіч.Н11Й }l1ІСI1O-

аок. 

]llо&І5, носооніст:ь, 8Н900ччя. Н. 
ШuslО, ом:{ша, НСl1равди:вє Вра.

жіння. 

ІІІ •• Ir.llo, nOllснен·"". Н. 
Illularnenlum І. lІІиіаll., ку· 

ni.'l'J.b в"намуау 18 боJ10та. 

Im"l(0' ПО/lоб .. , об1'О •. Н. 
lтаІlпаllО, фант."ія, . уява, 

мрійність. . 
lтЬ.сllil. 5. Imbetlllus, иедоу..· 

Jші:, беЗТЯМ1Jtt. Н. 
ImЬееШltа., недоумство, при· 

ше.'1hпувмість; 

lты�шо,' lЮ .. оmyв."ня, 
JmЬrlcаtш, ПО/lібний до 'Іере' 

пшtі. В. 
lП1іtatl0; не~ймання, наСЛіду .. 
ваННй. 

Immaglnalus, уявний. 
lmmaturus, ПСр6дчacnий, педо .. 

зрі."111Й. 
lтт_Оі.lов, бе"посередніЙ. 

ImmеdlеаЬШs, H"'TЇJIHIIII, не· 

гОі1t<.11I1. 
lтmersl0, 81UlуРюsаппя, пори

нАння. 

Immlgrallo, ВХО/lЖСВН", "ету· 
плення) іміtpація. 

Іттlпепв, ааrр(>."IІНИn. 
Іттlпоtlо, " ... !!ШеННЯ. Н. 
Immlsslo, В!!рОН.ДИ"""'''' ,",'1')" 

па.НU1:l. И. 
ImmoblJis, "еру"о>ПІ'Й. 
lттоЬІІІзаllо, у".рухо"".иl1И. 

Н. 
Immobllltas, "еру"о,.ість. Н. 
Imтortalltas, нссяертельніcn., 

"""смерrnіеть. Н. 
ImmorlallS, """,.ер,..",ьн"lІ, бсв· 

с"ертниЙ. Н. '. 
Immundltla, l!СЧlIстОт,. Н. 
lmmundu., нечИСТИЙ. Н. 
Іттипl.аllо, іМУllі •• цin, у".' 

аарАа".нн". . 

Immunlsatus, і"У.ИіаоВ'JWIІ,.УІІ'" 
"р""llеІІНIІ, ·щеП,!""Иn.. . 

lтm'!пlsаrе,і"У"і_Уз .. ,и. роб,,~ . 
тя В1ДПQР1П)я,у:неааpn.uВЮВ&ТJt. 

Immunlta. в. lттопltllІ, Іму".· 
'І'ЄТ, lleOpaaf11IBioть, віДПQР"' 

кість. Н. , ' 
Jmmunkoerper, зt.x.ltС'niе тWьце. 
Immunserum, вахИСТltа с,шроват~ 

ка. 

Immunus, ВЩПОРИllЙ. 
Ітрасllо, ВСТРЯГ"""" ••• ТРИМУ· 
ваННЯ. Н. 

Im~аll'.ЬШ" ненам.цo..nьнИIl. 

Jrnpar" непаРJ'істий~ 
Iт~a.lallo, пере1'ВОРОНИЯ в па

cry. Н. < 

lтр .. іlеп!I., нетеРПJ1Ячіоть, .~ 
repп,JJЯЧН&.. И. 

Impediens, ""ре1ПНОДЖУlОч:аіІ. 

Impedlmenlum, ".petn:l«)Aa.. 
Impellli,ldus. nсnposoрИn. Н. 
Impenetrablll., иепрохiдmПt. 
ImреnеtrаЬШtas, Rєпро:<lдиість. 

Imperleetu5, не/lОRO"ЗШ!Й. 
Imperforatlo, нenpoхід.ніоть, від' 

сут"ість ОТВОРУ. 
lmperltus, !lсдосВідченнl!. 
Impermeabllis, щілыІІn,' непро' 
хідниЙ .. 

Impervlu8, НСПРОНllltI!IІВIІА. Н. 

Impetlglnosus, ГНОf1Н()чноll.lЙ. 
Impetlgo, ГllQВllочнова ВlIСНПН8, 

ГИОJJНО'ЧJ{ові пшtМІІ. 

І. B.ekbartl В. ІІарЬу10ІеПеІ, 
ГllОn.ноЧJ{1t сте.фіJIОКОИОВОro 

походжt"ПН.fI~ 

І. herpetiforml., п~'Хірчастl rl!O-
ЯНоЧlШ. 

lтреlаа.о., дИнні!, lШ!ид>ПІ'Й. 
Impetus, вибух. впттанм. 
lmplantallo, npl.щепто •• wlt. 

ШТУИУВ8НН)'f. . 

Impletlo, напОВlООв.mm. И; . 
IrnpJitatto, плеТіННЯ, сп.nі'l'. и. 
lmpluvlum, дощик, А)'Ш. . ' 

Imp.nderablIIs, 6 ..... "'н911 •. "":' 
ВВ3)t(ИJtЙ. 
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, І хан""ь· !n&I~!~~US, ".ДОМЖИШl. І. Sanlorlnl саrtіШgіnis об'я"ів ""''''р:ув, .... tя). 

mplISIJl ііі" """ОЖ"I'.ИЙ. IпасlЙllas, о"досlльність. В. me.tu.s extern1. IпсиЬи., тиск."'''' в грудях під-

( , 

ImpossJhlllla" НСМОЖJII,віс";'. Inacl.lvJtas, бездіяльність. І. УаІ .. lо"_, ""1'"Пбна .. між від. ЧI10 сну, кошмар. 
l"'l'otens, (і-""о"л"й, іШlОтент. InaequaIIt, Н"ОДН'КОВШІ. Т)';IІІПОlO мухо!Юго пpQРОДУ Incudlformls, Ховадnув.тий. 
lтр,ОI.ПII!" нсадатвість, б .. ",,- In.aequalltas, .. ерівність. ft прЬтизакрутком. Ineudomall_olarl. (an'ioulatio), 

. JlJCTh. ІМІЮтенція~ JnaequaJ]ter~~epiBHQ, НС(ЩНа.ко. IпсJsus, покрищеиий, різаний. RОВМЬцемоn.оroчковийоугnоб. 
І. cO!"ndl, н.здатність ДО вм· ВО. Н. Iпеllаы�lо •• вр",!Лпвнй, дра_І<' Ineudost"pedla (апlеиlаllо). "о. 

г:шл.я, ДО еполопоНt1я. Jnanlmus І. Jnanlmatus,. бе8ДУШ~ вий. • в.aJIЬЦССтpG»eJШИЙ cyJ'.noб .. 
І. gener"ndl, нездатн;с,ь до а... НН!!. Iпсllаы�ltаІ,' IIP""'Д"BJ.CТЬ. Ine"lpalus, обвипувачеНІІЙ. 
ДПЇДUСНІІЛ. Ina!l.ls, 1.. 8Н('CJ{ЯWШЙ. 2. поJЮЖ~ Incltatio, роа,дра.roваннісn.. Н. IПtШ1е:аtlо,вк.1JЙВ.emш. . .. 

І. роуеЬіеа, ПОл.в" ОеесJШЇСТЬ .. ііі. IпсНпаll., СХИJIе1iШt, 8гинаНWI. IпсurаЬШs. Н'в"r!й:кШl, " • ..ой. 
nСlfхічnо:ro походжешm. InanJtJo, ГОЛQДУВання,.· 3HecH~ Inelinatus, схи.лєНllЙ, 8іГJfутий~ ЮІЙ. 

І. HVI.r'lls, ЧOnовіч& безсилість. ;ІeнJiЛ а roлоцу. JnCluslo, 8F1 МИЮШНfI, СПOJlучев~ IпсцrаьшtаSJ вевиг1йніC'l'Ь. 
Inappetentla, неОХота ДО iI!tи. ЦП, ."нЮчення. Іпе_суаllо, вnкpйв"онвя:. В. 

Impr"_gnaflo, 1. П]ЮС""анИ!І Іпаисаllо, вмочекня, ПО'.'10ЧУ- І. Іоеlаllв = foetu. in foetu, Incиrvalu" .UkpИ1Ш""ий, airнy-І 2. sава1гітнен.н:я. 1 ваввя:. Н.- зародок в eaPOД1toaї.· 'І'ИЙ. 
тpcaep~ lаlи., ""'6р;."",IІ. В, Iпеар,иl"іl., .R&nЩ)".!"""".JпеIUSU',ДQданНI!, .","1>ченnll. Н. Іпс •• , коol!.длo. 

ImpressiblJltas t :вражnнвіcn., Incareerare, за.щем.люва:m. IncoctU$, вєДоварений, HeaBa.~ Intystatus. ок.аn.mj'чefIИЙ. внап .. 
"уЯиість. Іпеасеесаllо, .ащ~"нс"ня. рсllllЙ. В. Щ)".!еиШl. 

ImpreS510, 1. """,тіпни, 2. т- Ineafteralus, .ащеМlІенШІ. Inco!reJhIll., ВОВПНlІІШЙ. Indagallo, доо.,rіджснНR (пe.JIЬ-
СНемал, вrIlИбпи&. Іпсагпаllо, "ростання. Іпеотрlеlи., иеп.вlІІІЙ. _І. 

lmpres,ione, dlgllatae, "-'І;6и. І. ипgnі., орсот"""" вігт". В. IпсоmрrеЬеns!ЬШs, н.вровумі· Ind_flnltus, веУОТМений. Н. 
ни 1Іа :внутрішн:їй стороНі че~ Incarnatus,. в'рОСщ!й~ дlІЙ. Н. Indetermlnlsmu$~ :веобкежеи. , 
реДУ, ніби В1ІТJlснені пальця- Intertus, нез'ЯСОВSIfUЙ, невщ' 0- Incompre$$ibilJs, нeomoКaJJЬВИЙ. ai~TЬ воnі. свобода. волі. k.. - Н І' .. х Index, 1. ви",ів~ць ( ..... вць),· ~.. "'щ. , neongrueni, "ооrщн_. 

Impressus, 8ТИснеШ1Й. Incesare, роатннати, Нn&яТИ. Inconsians, J-IООтanий, мів.лиВИЙ. 2. пок8.ЖЧПК. ImрсІте f r І І I1 i1tu' - "ш' І. орзопІсаз, донаЖ'lJl,Н lriлпору re, 8тискува!J'.И. ncesf~m, міm:аНН1І .крови. Н. пеопs ап а, lІест ІОН:>, ш" -

ImprObabllis, "ОЙ"""іpnШl. В. InCldeJl', .ип.-.и~. ли.lсть. . крови П}!O"tl' мікробів. . 
І І ~- q І I1 I1 " ... а" в" Indleans, по .... -чиll. . трс.р.о,llо.паll., н.поМір· ... х. ПСіп_гаll., cnопоJUИ"Jf. В. пеоп пеп а, нетри _.~, О' ,._ 

~ І Indicanurla, іl:IДи:ісав в мочі. неРШНОМІрвнlІ. ПСlресе, по'ІІШ&ТИ. стри".. Indlcallo •• Indlclum, вк88.івкв. lтРСОУI'ио, U.no'~д6.чeни.tI. Н. Іпеlрlenо, ПОЧВ'l'КO"ИХ.' І. ~IYi •• Іоееаll.,. 'ШМОВ1"ЬНО . 
,,- І І 11 ........J. І. causalls, ПРПЧJIпова BRa8. Івна. ImpubJ. $. lтриЬес '. lт'иЬ-. пс 010, р6 ...... Н, """n,'.. ВІшv>",жнюоаllая. 

r - І І І "'~" • І І .. ПІД' оебе I~ vltalls, ЖJf'М'ЄВn' в.кЩIJВК&. tаtu.s.не~ОРОCJIlfti,НСД03ріJШЙ.. пе.5 \'и~ (fоnпnеn), передній • йос urna, М:ОЧСННп. IПdlеаtor,іНДІlкаroр. покажчик. 
Im,udenlla, б.всо~, ... ість н" ПIД,reб1нвпtt 6твір. вночі. Indltlum, п'"""рl .... _ана. 

В C~ t t1" І 05 І. parodoxa, моче.mш капкЩІ1И '"" sсти,ц. • • ., ме~щелеDOва RіС1:'ОЧRf1.. . Indleus, іидittаью!Й. В. . І І J І з ТI(~реПО8неll.Оro ;\(lXYpa.~ три ,о $. IlI1p"ls, "поніна • сапаll., п\д.ебі,ш,tft """вщ' . І. Уцlу". = garrulitn. vulv.... Indll!_r.n., б"IІдуЖІІЙ, ноJ1П{lД' lМПУnЬС. ' І І -РУ .~ Н 
І 1st пе sores, сі:к&:'Чі, ·рШанн (ауБИ)А Incoordlnatio, н~півдіJIання, ЛШJшt.. три s V:

us
, спонуковий, побуд. Incfsura, Щ1рїзж.а, 8&t'пИбlПfг.. Ifсс~вn:а и()ордина.u.ЇR~ Indlllerenfla, байдужіС1Ь: Н. 

Нllп, l.\tпу.'Іьсивнпlt. І І t й IndlO'estfo, жщотрпвпе!ШlO'11І!t Imp.rltas, бр"д, не'1ІС''''&. Н. • eaC~laea. риlтОlІlо, ""рцева ntoordlna и5, Нокоорд1!Моа .... и , • А 
І" ВJt:РJзк:а .WI'eRi. Jlез.'18ДпенИ"Й. Н. . v6ЗПft~ ТІ! в,пЄШІя.. . .. , 
,"purus, БРУД.IІI!, lIе.иетий. Н. І. eotyloldea = і .•• otnbuli. Іпеосросаllо, .тlnеим. Indlgo. 111J!itO: . 

/mpulabllls, ОСУДl"'ИЙ, всудllllЙ. І. IпtеrlragIСА •.•• Мибиll. B~'~I. Incra'58tlo, агущс1l1Ul. Indlgurla, 'lIlДl~O ~~"0Ч1. ТllIІ 
lm·.lаыlla.. ~~'''i ь І g о- Inerem"nlum, ."""тання, "6інь- Іпйlсссlш, нсршвw., непрес " r, , "'"'ol",n ... ст J всу,ц.. .. marsupiaffs, МіВОЧlЮltа 8а. 9&,__ noceprДOHiA.. НlCTЬ. Н. гпибина. . ШОliliJI~ ІІІ . .... 

Jncresceus, прес""ючвl!. Indlspos о, неМІЧ, веду • 120 
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Indivldualls, OCj(iНlIH, ·ОI\РС~lltЙ. 
Indlvlduallsatlo, осіБІІість. Н. 
~пdlvJduuП1, осit)НПI(, іllДJВlду
. ум, 

Indlvlsus, неподіЛЬНІІЙ. 
IndOlens, беабілыIJjt,' не-бопю-

'ПІЙ. Н. 
Indolentla, бсвбі.llJltJ, неболю-

1JiCTb. Н. 
Indolentus, неДОШlіуаЬНIІЙ, бай

Д)'ж.и:it. 
Inducens, напроваДіКУЮЧIІА. Н .. 

'Inductlo, наведення, впровад
ження. 

Inductlvus S. Inductus, напро
вп;щ,еШIЙ. Н. 

Inducula = САтіаіа follium, со
rючна бorневі.;ІыIJх •. 

Indumen tum proprlum cerebrl, п'а
ВУТIІННа. ji мяп{а опони мозку. 

Indurare, тверднути. 
Ішlurа tiO, затвердltСIJНЯ, ватвер

діння. 
Induratus, s.lnd.uratlvus, стверд

~·шй. 

Іпduslum, соrючна, натільна бі
~'lilзна. Н. 

Indux crep І ta tlO, трїс"нучuі1 снрип 
(на ночатну вапа~'lеннл aere
пів), Н, 

Inebriantla, 8Асобlf на. ОГОЛОМ-
1Пення. 

Inertla, бездіяпьність. Н. 
Inertla uterJ = exhaust·jo utcrї, 

КВШІість маТІщі. 
Inertus, інертний, м.1"JЛВJIЙ. 
Inedia, піст. Н. 
Inevolutus, he-rюввинеШJ.іі. 
Inexspectatus, IIСЧёlіаНlIіі. 
.• п extremls, ІН\. ЛИХllЙ Вllпадок, 

у !>.-раЙIlЬОМ'у разі. 
lnfans, немов.іІП. Н. 
І. exposJtus, підюіДbl\О. Н. 
Infantla, ДИТЯЧІІН вік. Н. 
lolaotlclda, дітогубець, Н, 
lolaollcldlum, дітогубство. Н. 
Infantllls, Д)JТJlЧІIЙ. Н. 
lolaotlllsmus •• 10laOlla, ,отп 

ЧІІЙ ВlIГЛЯд.. 
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Inrarcere,. JlабйваТlI,:' на1JИНЛ·· 

ТIf. Н. 
Inrurclu, ВТnСЮI.НІІИ. Н. 
Inrarctus, IШIIОВНСННЯ; вилив, 

віди.'ШДИ. 
[ haemorrhaglcus, НРОВОЕаЛIIВ. 
Inraustus J НССllрият .. 'lIlВИЙ. 
Inrectlo, параЖСllНЯ. 
І. cryptogenlca, вараження в 
прихованого джерсла.. 

Infectlosus, варазлItВJ1Й. 
Inrecundltas, JlеП~'lідність. 
Inrecundus, нсплідний. 
lol.rlo, •• lolorlus '. lol.ru., 
доnішпіtt, спіднЇ1t. . 

Іп rertib ІІІ tas, неП.'lідніС1·Ь. 
Inrlbulatlo, ЗШІІвання ПрО1l6н
ця ЧИ піхви (в Африці). 

Inricere, варажати. 
Inrlltr~tlo, наслнанвя, прося

нч.ння. 

10Шlrаtlооls aoaoslhosla, "не, 
чу.'lення черев ПРОСЯ1>8НUЯ. 

Inrlltratum, Вt;l.с6ЧIlна, інфіль
трат_ 

Inrlltratus, наСЛlіЩlЙ, просян-
лий. 

Іпrlmus, наі1НUЖЧlIЙ. 
Inrinltas, бевкраїсть. Н. 
Inrlrmans, внеСIIЛЮЮЧИЙ. Н. 
Inrlrmltas, несила, Вllесилеи-

ність. . 
Inrlrmus, маЛОСll.ТJЬНIIЙ. Н. 
Inrlammabllls, вапа:ІЬНlIЙ, пал-

ІШЙ. . 
fnflammabllltas, вапальність; 

на:Іиість. 
Inrlammare, ваПn"'lювати. 
Inflammatlo, ааш\ .. 'lеннл. 
InflQmmatorlus, запальнИй. 
Inflammatus, запа.'lЬННЙ. Н. 
Inflatlo, над..vвання, надма. 
Io!lalus, наiQ"ПІЙ. 
Io!l.xlbllls, негнучюlJl. Н. 
IпІІехlо, зrnнаНJlЯ, нагинання. 
Inflexus, вігнутИЙ. 
Іпіlиепжа, інфлюенца, CMOТQ

oIJ.6ка •. 
Inrra., під-, допіIllНG-: 

': .:: 

1,,~~~~~~~. __ ~~~ ________ --------~----~~',~nО~~Q !"'rbd.,-Іеаrlllll 

Іп Irac lavlcularlS, . " .1lі·ДIШЮЧlt.де- Ingulno-scrotalls,.. ·ll~ХВИНО·К&" 
,ПIІТlЮВІIЙ. . DlIН І1jДllуж.к6ВIІЙ. . 

Iпltас~сс-уgtU9, підгупіВНОРllit. 
10lracoslaHs, оі)lребровиlІ. 
Infractlo, надл6м, р6зщеп.. . 
lolragloooldalis, оідсуглооовиJl, 
Іп frallyoldeus ,під' ЯЗУПЬИОВIIЙ. 
Inframaxlttarls, піДВIIЛlщевиЙ. 
10l,аmаmmаНs, підгрудииЙ •. 
10l,aocclpitaHs, підпО11<nИШНИЙ' 
Infraorhltalls, піДОЧНСВIІЙ. 
Inlrapalpebralls, допішне-lІ()ві-

'Iiiha~~tlo, дИхання парою, вди" 
XY-ВаІПШ пари. 

lohalalor, орЙ.,"д до вдихував-

новиJt. 
Inlra ра tellarls, піднвкоnінновиА. 
Infrascapularls, підJ,lопа11{~ВИ:Ь:. 
lnfruspinatus, підостюкоВИЙ. 
Infrast~rnalls, піДГРУДlIННllі1. 
lnfr.atemporalis, підсн.ронсвиЙ. 
Infratrp.~hlearis, підноліщатлй. 
lolroqu.olla (pulsus), забl>ре>шR 
~іШВЧИК. 

{nfrlcare, ВТllрати, натирати. 
Iпrrlсtl9, Вnlрання. Н. 
loluodlbulilo,mls, лійкува-
тий. Н. 

loluodlbulum, лШка. 
І. cerebrl, мізкоеиіі .додаТО1> . 
І. cordis = сопи8 аrterЮ811S. 
І. yonlrlcuH = 0.soph"gU8. 
Inrunde на,лllйl аавариl Н. 

, 'Н Inruscatlo, потемuшuл. • 
In1undo, ere, надивати, запа-

рюватп. . 
Inruso-decoctum, наст6янна в ви-
варом. Н.· . 

Inrusorlum, на.)lI1ВНПН, IПфузо-
ріп. . 

Inrusum, заваРІ запар, заварна, 
вапа.рна. 

lolusum spl,lluosum bacca,um, 
Ha..ТJIIBHa. Н. 

Ingesta~ 110НUlва, вtlЖJ{ва (страва 
]і ПlIТВО). Н. 

Ingredlentla, ск~а~ШIК1', складо
ві чаеТllНИ oIJ.ІЮВ. Н. 

Inguen s. Ingulna, пахв1іна, пах
вІ>. 

ня парll, iHra:~тop. .' 
Inhalatorlum, ЛlЧНlЩЯ, де ЛІКУ
ють вдихуввнням. 

10ы�lllо,' вабl>рення, затримав-

ня. . 
Іпы�іІо,о's (оо,УI), га."МУЮЧ1, 

ПТfеvж.уючі нерви. . 
Inhuma1-::1tas, нелюдеькість. ·Н. 
Iohumallo, похорон. Н. 
InlencephaJus, потвора 8 мов
ком на потилиці. 

Inlodymus, потворп, що врос-
ЛJfСЬ . потилицлми. '. 

Іпlоп s. Іпlиm = рrotuЬеrапtl& 
occipita.lis extema. 

Іпlоп Broca, вадввuчa.nниА ви
шні потилиці. 

lоlllаll., почаТКОВlIЙ. Н. 
Inltlum, початоlC. Н. 
10Іос11О, вп6рскування. 
Injlcere, впорснувати. 
Innatus, РОДІIМИЙ, природже-

НIIЙ. Н. . 
Innervatlo, ванервлсння •. 
Іппоmіпаtа=апопуша, бевимен-

на. . . 
looomloalus, бс"про"вI>НВllЙ. Н. 
Innocens s. Innoxlus, пешнідп..и-

ВIIIІ. Н. . Н 
Innocentla, иешЮдЛІIВІСТЬ. • 
Innupta J певfддапа. В. , 
Innuptus, нежонаТlf." .•. ~'. • 
Inoblastes, влучиоткаН!l1. J(JI1-

типн. 

Inoculatlo, щеплення, прuщ~ 
плюваннЯ. 

Inocu1ator, ТОЙ, що .щепить, 
щеоlЙ. Н. 

InogenUs, що B11НlIK В Т1\.аниНИ. 

Ingulnalls, паХВIIННИЙ, пахво-

I~ogenesls, ВНЮIК&1іІІ:Я тканинИ. 
loop.,abllls, неоператввннЙ. Н. 
Inopertus, РОВКРИТJtЙ, н~наКРIІ-

тиll. Н. .., 
вий. 
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IAop~~Ia ~ ·.підвищене ооідання 

кро·н. 

.I~f)plat нєДостача, віДсутність, 
б.ран ЧОГО'ПОбудь. 

Inorganlcll5, поорtа.иіЧН1fЙ. 
In.,..,opla, сnooiб .ВJI.JlЛТН пр'" 

сутність баwroр.ій в оирова.т

"а:<. 
In • ..:ulall& vas.rum, •• уотнен"" 
cyдnв. 

Iп .. 18, ""їдаивн. Н. 
. lп .. II,. м'аво.н!! IIJ"Op. 
In .. llurla о. In .. u·rla/M'IWO.lltI 
цptop в мuчі. . . 

Іпчuіes, "е.:п6"Ш, турбот0. Н. 
IпчulsШо, 6бо.~ід, д6""їд. Н. 
Іns.ссаllо рlаеепІае, втяган"я 

:!О"",оь,,8. (п6міду). 
Insallva 11., аМJllін.",!Я. 
Insalubrls, . недужий, " .. доро· 

вий. 
InsanablJls, . НСВlІгі:ttкиfi l неr6Й ... 

. КIlЙ. Н. 
Іпаапlа о. IпоапlІао, несамов", 

тість, uав.іж~нотво. 

Insan10, ma.nfти, снзнюніти. 
Іпоапltав, н,,"доров.ля, недуг ... 
Insanus, і. извіЖЄНИЙ t 2. хо .. 

р!ІЙ· 
IпsаllаЬШs, нсuaе"ти!ІЙ. Н. 
Insciens, нсввз:fiио. Н •. 
Inserlptlo, напп •• 
Inserlptlones tendlneae ту_ •• і 

пср~ілl\ll в м'я.зах~ , 
Inse~are, ро8Т1JнtlТИ. Н. 
Insectum, 1roJ.laXfl, 1\уаьнв.. Н. 
InsеnsіЬШs, Н",,)'ТЛІ"'!ІЙ, ночу-

тt!I. Н. 
Inl,nslbllltas, не"Улlсть. Н. 
Iпs,раrаЬШІ, ве.ідJ1УЧНJlIІ. И. 
Insertfo, прикріплення, зміцw 
нення. 

І. уеlаmепІ_ lипlеиll umЬШ. 
calls J прн}\ріПnСIІИЯ ПУП1ШR& 
ДО яйцевих оболонок. 

losessl., с"дпча купіль. Н. 

Jii.all ... 

Inslpldus, н.еи .... ний ~ ... ;.. •. . н ,D . ну. . '.' 
1. dlAbetes = diabete. врпriш. 
Ins&latlo=slrlasls, ССНЯПШ6 01'0-

лоtn.uеннJt. 

Iп.оlиыll,' нероочиин!ІЙ. Н. 
Іпаотпіа, боооонвість, .веспля,,· 

ка) нічш\ці. '. 
IПі.mпls, беаооввиit. Н. 
Insomnlum, сонні .. ари. Н. 
Іnsопв, бе3.инниЙ. Н. 
10вр .. ІI., 6Г"IІД, ог""диви. 
InB)!er.I., 8апор6шеВНIІ. 
IlIsplratl., ВДИХ, вдИханвл. 
Jnsplrat.r, .діІхувг. ... 
In.pirator!us, вдихов!ІЙ. 
Insplrium~ вдих, вдиханН.fI~ 
Inspiro, are t вдихати. ' 
Insplssantla, saссби на вгущен· 

НП. 

Insplssailo, .rjщення. Н. 
InsplssatuB, вагум!ІЙ. 
Inltabllitas, Hc·rpIBHicTb. Н. 
І. oculorum, тремті.шІя: очей. 
InstlllaHo, ."нр6ПJIюванвн, Вна.-
пування. 

IlIstlllatlones, квплі ДО очей. Н. 
ІІІ' tШаlоr, к&пе.'lьннця, "р .... 

пem.НIЩJI. И. 
Instinctus, п6буд, rш, інQТИВНТ. 
Instlnc:tlvus, мимовілЬНИЙ СПО" 

НУЕовніі, іНОТІІННТ6вий.
1 

IпsШ~tl& 5. Instltutum, taоти· 
тyдlЯ. 

Instructl., норе.НИЦТВО. Н. 
lnsl.rumentarlum, іиотруиєнт,,-

рій. . 
Instrumentum, іиетруиент. 
Insuefaetus, звичний. 
Insuere, вшивати. В .. 

. Insufllclenlla, ве(до)от ...... вада 
хиба, l'&нч. '. 

IП5іІlllаll., .ду.""вн. 
Insufllalor, "дув"Ч. Н. 
Jnsula, і. острів, 2. щrn<а. 
І. Reyll, Rcy!'i. оотрі_ь. 
Іп,иlае Pey.rl, Pay.r'o.Ї пятюі 
Insultus, напад, іисупь~. 

... ...... 
. InlaelUB, иопоруШеи!ІЙ, В .... ""· 

unеи!ІЙ, И <' • 

Inleger, иеушкОджениЙ. Н. 
Integrltas, иепоруumі"ть, цШь, 

ність; 8ДОРОМЯ. Н. 
IПleртеnІиm, ш:иіра, ПОКРИТ-

тя, понривu()~ 

10Іеll .. lааIIІ, рооу"ОDИЙ. 
IпІеllееІиа, іи1ЄJ1еRТ, ре.у... . 
IntеШgепs, posoудний, рооуи· 

ии:tt, ЇВ'f8Jlіt&нmИfi. 
10Іеl!IІІепІlа, poscyJШicТb, тя· 

мучість, РО3УИШВК. 
IпІетрегапІlа, "."триманні" ..... , 

испо.м:іРКОВ8.нкіоть. 
lоІеП11l81, напру"'.ння. Н. 
IпleпоlУіІаІ, Н8.нру_яність. 
InlепвlУІІІ, напру_ни!!. 

Inlentl., напруження, "!мір, 
Н8.тяrsннtI. 

І. morbl, "міЦllенllЯ хороб}l. Н. 
І. prlma = рег primam Inten
tіопєш. 

І. ,есипІІА = рег ІІОсuпdаш In· 
te.otionem. 

IпІепlиІ, в",я!'ИyтиIt. Н. 
Inter-, між, МСЖИ~. проміж-. 
Interalveol8rls, МСЖИJl,УнОчко. 

ВJIЙ. 
Interartleularls, "і",сугл6бовиЙ. 
Interealarls, проиїжн!ІЙ. Н. 
Intercarpeus, lolіжвап'ЯС1'lЮВ1ІЙ. 
Iпtшагtllщ:lПёUS, мі""'ряCТl<О-

ви/!. 
Intercavernosus, иіжn6ЧСрНJПI:. 
!nlercellularls, .. іооWТ!ІНН1!Й. 
Inlerellolldralls, межихрястко· 
вий. 

Inlerelavlcularls, "їжмю .... ц.,. 
. вий, міЖДУЖНОВlІЙ. 
IпІеееоlитпаеlІ, иіжсroвпцев!ІЙ. 
Inlercu.lalll, міжребро.иЙ. 
Intercoslobracblalls, міжребро-
ра,монни •. 

JntercurrelSS, 'Випадковий, .nсре· 
код6в1itt. вС'%'рЯВ&IОЧИЙ. 

Interden 18118, міtкву60виЙ. 
Interdlctl., вабор6на. Н • 

Interf~C~~ljlii~;. IІрОмш.оУдlШ' 
НИЙ, .. "."" .~: ' . . 

Inl.r.lecll.,. вlдбіра"">tЖllmt. . 
Inlerfemlneum а • .ІпleгІОгат!ае.,," . 
ат, 1. ",,,,,,,,крб"""; 2. жшоче 
ПРИJЮджemuI. . . . 

Іп ler!lbrlllarls, міжвCJtокоJЩe' <' 

.!ІЙ. . . 
Inlerf.venlarls, . иіж'""""вий •. ' 
Interltus, ваш, 8rуба. 
Inlerjeetus, кроміжнИй. Н. 
Inler!obarls, и"""",асти6ВJIЙ • 
Interlobularls, """""'''''''''''''' 
вий. 

Intermaxlllarls, ,,_.т._ 
вий. 

Inlermedlarls в. Іпtеrmеdlш, по· 
середній, середущий. 

Intermembranaceus, мі",oбon6п· 
J<ОВИЙ. 

Intermenlngealls, "іжоп6вовlІЙ, 
Intermetacarpeus, межип'я:оТJ:tо .. 

>!ІЙ. < •• 

Intermetatarseus, .,.жим_о-
.HjI,· '.С . 

Inlerm.rц;trualls, ,.IIIIMiCJrolOo 
ВИЙ. 

Intermlsslo, перер.а. 
Inlermlttens, nepepиDча.от1!Й,_ 
реrnoom:й. 

Intermuseularls, М6ЖНм'ваоаllЙ. 
Н. . 

IпІетlаі, лік .. р .ід >I\J'ТPЬшІіж 
жореб. 

Inteтus, осередаій, ВНУТРіш· 
ній. . . 

Int.rollvarls, міЖОI!DоВJIЙ. 
InlесоовеІІВ, .. iжfdСТliшй. 
Interparlelale (os) - оо І""",,. 
, трпнутня чar.'1'ШI3 ПО'1'ИJlиш-

но} иіо'J'Ю{ • 
Interpeduncularls, >\еЖIIJIЇЖНО' 

вий. 
InІегреllаіlо, ""р4Ір .... Н. 
Interp leuralis, Міжо"" ....... иJI. 
Interpo.ItI., u.терПООIlЦЇІІ, в.у· 
в""'я "воl,небудь pelli мі ... 
ДB~ иноо. 

Interprelatl., TI!YM.I.""HI!JI. Н, 



,~ ".' 

Іпtеrruрtlо, lICP-1Н1ВfШШJ, IIC!)CR 
ШШ('}ШЯ. Н. 

Inl.rruptus, псреР"."1І1і. Н. 
Interscapu1arls, мjж.'10IНt11\ОВИЙ. 
Inlecsecllones lendlneae = іл-

reriptioneg wndiHcae, 
Inlersplnalls, міЯ<ОС'IJOl«>виll. 
Inlersplratlo, "Ідд!!х. 
IпІесБІlіlаllІ, проиlи<Н"IІ. 
Inlerstltlum, щіJlіrnа, rrepe .... 
_К. 

Iпlесlen41пеОІ, мІжтужи.",tй. 
Intertraglctls J міжц6пш .. овиЙ. 
Intertransversarius, ~lін{поnеtю'1" 

J1JIЙ. 
Intertrlgo. пріnісто, запріВDННЯ. 
і. р_сIП_.IIІ, ""ТР)"". 
Int_rlroehanl_rl"us, міжовор6т-

JlРВIІЙ. 

Inl_clu.ber"ularls, >tіжroрб"ОВUil. 
IпlесуаВ. luclda, пені перерви 

1dіж lJападами божевілля. 
Jntervallum, псре.межон, меЖІІ" 

'ніося, iHтepBa..ТJ:. 
IпtеrvеПОБum ІоЬ_с"оlот Lowe· 

тІ, мf'жIfжшlы�fi горбоН Lo~ 
wer'a. 

Inl_rv_nllo, ВТРУ"""НН, •• біг.н
ия. 

Inlervenlrl"_larls, .. еЖlШШУИО.· 
RОВИЙ~ 

IпІесуесlеЬсаllІ, межuхребоВlIІI. 
Іпl.зllп. s. IпІеІllпот, І<ІПШШ. 
IпlеіІІlп.llа, І<ш.u"оаllll. 
Intestlnum еаесuш, сліп& Ю1Ш~ 

"". Н. 
І. ecassum, груба };Ш1JJ{а, боrj· 

тень. 

І. 4uodenum, Д"'Н"lщи",а. Н. 
1.IІеит, КРУТ&, Н~'І1)'боВі ХJ'lшltа.~ 
І. іеіипит, ехуд.,", :.:удор"" ... 
tШШК&. 

І. тес:Іит> 1t,)"ТJlJI ХlfШН&. Biд~ 
ХОДИ"". Н. 

І. tenue> тикв. RIшtR8.. теиЄсі.. 
Іпllша (membran .... tUllica) осе

РСД}ll1 ООО..'10НК& судии. 
Іпt!mldаtlо, •• стрА1U)'8аННЯ. 
Inllmus, оссред"lJi. Н. 
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IntoIerabllls s. IПlоlеt.n., Н.· 
.терпимиЙ. Н. ' 

Inl!llerantla, п.торnимість. 
Intortus, ЗСУНaJiНЙ t 8аJ(РУЧЩ-lИЙ. 
Н. 

1010xlcallo, отруlния, •• гру .... 
И1і. 

Inloxl".lu" .атрусюtй, ОТРУ
..... й. 

,Inlra., rrepeд', в ""рединІ. 
·lntraab4omlllall., серед •• рев-

иnЙ. 

Intraae.lnosus, серед-пухірцеJJИЙ~ 
Inlraarlerlalls, середб'jOЧl<О"лIt. 
Inlraarll"ul.rls, •• ред.углобо· 

в.,n. Н. 
Intracanalle.ularli-, ооpt;дпровід:. 
ЦЄВJШ. 

Intrace1lularls> сереДJ(.:"1;ЇТlliJНИЙ. 
Intracranla]Js, ооредчереповиfi. 
Н. 

Intracapsularls, сереДJ(аIlШУЧНО. 
ВИЙ. 

Irilra""lane_. '. Inlraderml""s, 
серед.ШRірнІIЙ. 

Inlrafoetallo = IпсlІІвіо foetalio. 
Intraglandularls, середаМо.о. 

вий. 

, 10tпlаСУПІ_аll., середropтанко
.ий. 

InlraIlgamentarl" серед"н.по. 
вий. 

Inlralo1Jul.rl., еередчасточко
ВІІ/І. 

Intramedullarls, серед.м:іЗИОВIІЙ. 
IntramenlngeallS, сереДОПОН0' 
вnЙ. 

Intramuralls, cepeJtcriHHltfi. 
IntramuscuJarls, оореДМ:'Я80JJЯЙ. 

мі;км' Я30Вlltt~ 
1"lraocularll, .еред-оч:нnЙ. 
1"lcapeelor.lls, ссредгру.ци"lІ. 
Н. 

Inlrap_rllon_alls, серед.о".ре. 
ВltНиnЙ. . . 

Intrapolarl" "'жбігунозиЙ. 
Inlrarettalls, з Кy:ri{ilН"'ШЦі: 
Intrathoca"alls, •• реДГРУД""Й; 

l"tr,Ulerlnus, сереJ\матицс"nй. 
Іппаva,сul"rl., сереДСУДIШН1І11. 
Intravenosus; сереДЖЙ:J:ЬШIЙ. 
Inlcavl."eralls, ссредпутрощ.· 

BJI1t. 
In1ra vltam, серед ашпя, зв. 
жИТТЯ. 

Intrinse(:U&~ внутрішній, вn:aCTII~ 
В1ІЙ • 

Іппо", проміж·, поміж-. 
IпПоdu.llо, вступ, ІнтродукцІя. 
1"lr04u"lor, "превВд;ку"а •. 
Jntroltus> вступ, ДОО"l'уп, вхід. 
І. vagln •• , пор6гu. 
Intromlssio, ВПУСRRННЯ, заведен

ня. Н. 
Introrsum, Д-О eeP-ЄДllИ1.!. 

Introsusceptlo, внутрення, вве· 
і1.еt\НЯ, вкочення. Н. 

Inlcov_r.lo, при.ерн.ння. 
IпІоЬаtlо, .ПРО.''джения РУРКИ' 
Intuitus, виникання" 
Intumescentla, згрубш&ння, на-

БРАннеІІІІ". 
І. сесуlсаll, 01 lum1!all" "абр.· 

І'ШИНЛ шийНОЮ 11 ПОяСНО.ro 

СТР"·'У· . 
І. ganglilocmls Scarpae = g.n· 

glion ve_tibuli Scarpae. 
іПIПБ", в середині·. 
Intussuseeptlo = іпtrosшюерtіо. 
Intussusceptus, увн,утрсна, Bh"O-

чеиа t.tа.стпна. нШІ!Іrn" 
Intussusc:J,lens, частина ЮflШ\И, 
дО ROTpoi nНОЧУ6ТЬСЯ ИНШ&. 

l"оп"Но, ВТ!lрliННН. 
Inusitalus, и .... ".,аfuшil. 
Іпоtlllа, HeKopKeНlIil. ' 
IпуасlпаІIО = Intussusooptio. 
Invalldus в. Іпуаll. І ін .... ід, 
НС~'ЖJШН t кa.n:ік&. 

Іnvмlо, 1n.""Iя, втрУЧУваннн. 
InvenJre, 8,цпбаТП. Н .. 
IпуепІ.сlиш І. Inventar, щвев' 
,ар. PCMaHeHT~ 

Іп • ..-.lо, пер"крут, '''крут. 
І. Iпlе51lпl, в"вертання кишко· 

801 cn.шшиці через вроджену 
ЩЇ!!ІІИУ. ' 

І. sexualls, 110.10 ••• б6чeJшя. 
І. uterl, ВlIВt'JlII(>ИJIЯ M8.тuni.· 
І. vaglnae, JШШ'Даиня піхви. 
І. vesl"ae = .жtroры�~ у .. lсое. 
І. vlscerum = .it.o Іnу_оо 

viscerum. 
Іпо ... ш, .нверНУТИ/l, перевер
,иутиil. Н. 

. Inveteratus, зада.внениЙ, ~ 
рілl!Й. 

IпУIс:ет, на переміну. И. 
Invldla, ВСІЮВІІЇСТЬ. Н. 
Invlslbllls, И."НДЙМJ.іІ, И6)!Q' 

Г.:Іянутиfi •. В. 
Invltus, мимовільний. 
Involuc:rum, заВІfВfi.."1;О, nОИрИТ" 

тя.. 

І. репІ. ,., condom. 
Involuntartus, ми.моnїльн1ІЙ, не·' 

ві."ІЬНIfЙ. Н. 
Іпуоlllllо, і. ,"ор6тниil рова,,· 

ток, 2. СПОВlІваmш. . 
І. Infantum, СJIОВИВAJlНЯ ДИТ1ІВИ .. 
Invol_llonls melancholla, ет&рв, 
ча •• дума. 

Involulus, .. r6pHY1'l!i!, .... Jiиу. 
тий. ' 

Involv_nll., .асоби, що ПQІ<РИ' 
вають, ОНРllзають. Н. 

Ірееасоапме (rodix), бmoво .... ий 
корінь. 

Ipomo_a purpucea, ."".це. 
Іса о. Iracunda, гнів. 
І. morbosa, хоpeБJI ..... дJ>8-ЖШI' 

вість. H~ 
Irae.undus, па.'ІКИЙ, ровтів&-
mtй. 

Itl4allo"hrosla, ріЖ1J. ааб.рп .... • 
wi веселок. 

Irldeclom,dlalysls, відставаllПR 
вcccmш. 

Irlde"lomla, ,lrldo4esls. 'IЩmIо· 
вий щітпн Вt'JСМIШ. 

Icld_"troplum, викрут ._КВ. 
Irldeltosls, ров •• реДЖ6НRII в .. 

ce.лJ(И. ' 
Irldenclel.ls &. Irldesls, "ащА. 

.мп.OHН1f веселки. 

IrI4_ntroplum, .акрут .ecenкв. 
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І"' ........ 

Irlderemla, BjдcyТlf;.ТЬ "".МІО!. 
IrldO" .""""ио·. , 
Irldocele, ВlшtiД1UИЯ ВСсс,лЮf. 
Ir!doehorloldllls, •• паленни _ 
селЮI 1і судинноJ оБОJlОЮW. 

Irldoc!elsls irіdcnсlеіБів. 
Irldocoloboma, щіш!н& ~ІШ. 
IrldосусlШs, з.па;пеlUШ ВЄ""""" 
й РЯCRОDОro тinЬЦЯ. 

Irldodauxls, "!'іОIlИ ...... юt. 
Irldodesls І. Irldes!s, "аще"",,,,. 
ня вссе;ЛRП в рані рогівни. 

Irldodlalysls, відлущеИНІІ """"". 
:КИ.. ' 

Irldodiaslasls, "ролжеио відста. 
вання ВСQt\ПН1t від РЯСl\ОВОГО 
тільця. 

lrfdodonesls, J«).JlJfS8HHSI ВС'ОО.'ІRИ. 
Irldomelanoma, ЧОРШlil бар"нии 
вссел1W. 

Irldonkosls, в'IЛУИЩШа. веселки. 
Iridoparalysl. в. Irldoplegla, па· 

раліе8. Вt!ceJlКИ. 
Iridoplosls = proJapSU!l iтidiв. 
Irldorrbexls, розрив весenЮl. 
IrldOschlsls s. Irldoschlsma, щі. 

J11Iна весмюt. 

Irldosclereelomla, ВІІ'І'ІШ """""11 
11 бі:rqанки:. 

Irldololllla, ро.тин веселки, 
Ir15, _"'"а. 
І. Iremulans = iridodon .. i •. 
Irltls, ва.ла..'fШRЯ sвce.mur. 
Ironla, глум) пОсміх. 
Irrodlallo, промінЙ""" ро"повс",. 
джування. 

Irreducllbil15, кевпр'.н",,!!, 
Irr"gularls, lІеj',таДllеЮIJ!, Н, 
Irrepar.bllls, нен.правний, н •• 
ваrШниЙ. 

Irreponlbllls, ".вправ"шtJ\. 
Irresрlr.ЬШs, н"";цп.льний. 
Irrlgallo, врОи!}' •• и"", "p6n:nelI' 

НЯ, 

Irrl~alo~, ,еРОШj'В.", ~"роПJnC' 
Бач, Iplra.тop. 

IrrllаЬШ&, дра ..... ,В1Ій. 
IrrltаЬШlаs, J\P')lfЛlІвість, врав. 

4lhSJQТb. 
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.lr~ltamentum, DОДРазнИJf. по
буДІшк. Н. 

Irrltans, драТУЮЧІІЙ, розlятрю-
ючпЙ. 

Irrltапll .. ,.аооБИ·ПОJ\Pаа"'ЮI. 
Irrllaro, дратувати, 
1"llа110, дра.тувn.ння, ірітв.ція~ 
Irrltatlv1ls, дражливий, rBiвmt ... 

вий. 

Irrumare t впроваджуватИ пру
тень ДО вуот. 

IrrumatJo, впровадження пру'
ня до вуст. 

Jsadelphus, близнята, що грос .. 
ЛПСЬ r.ЩГКП)ІИ Ч8С'І']lнам:н тіла. 

Ischaemia, беоRро(і).'я, 
Ischaem ісп., 6еаКРОВ1ІИЙ, 
Ischiadelphus, потвори І ЩО ЗJЮс .. 
mюь ПYUЦRloШ n .. mеами. 

Il3chladlcus, сіДnJIЬНІІЙ, RУJlьше .. 
ВВЙ, 

Ischlagra, КУJlьш6ві УJl6.!И. 
Ischias в. Ischlalgla = neuralgi& 

i6chiadica, шаluш Соtunпіі. 
uсвра,ilы'лл єіда.пьн:оro верву. 

Ischldro.ll, .. держання поту. 
Ischiocavernosus, СЇД8JIьно-пече

рве."'. 
ISC:bioce1e, нила, ЩО виходип. 
чере. іorвшon iвchiadicWD 
majus. 

IІсы�соссуІеІІв,' сідam.ио-,.у· 
ПРUКОВИЙа 

15сы�раgпі,, подвійна потвора 
З1 спільною МВСО1О. 

lісьlоры�І.І" roрб,,6ВIЩR куль· 
!це.оro· суглобу, 

Ischlopublolomla, роsnш сіда .. ь· 
ноІ tt .поБИНОВОІ ніетон. 

Ischloreclalls, еjдаЛЬИО-1<УТВій, 
15chIosacralls, еід."ьво.крижо-

Вu!I, . 

Ischlolhoracopagus, ПОТВОР",!ЦО 
'ірос.лись rpудями А МJfса.и. 

IІсы�пt,' 1\jnьша.) ci;q,UЬHa :кім
К'. 

Ischnogyrla, Ji6ДОр08ВИТОR міз· 
К(8)1.І: 8авоІв 

Iscbnophonla, і. 0""0"""""11 ro
лос; 2. зйnшуватість~ 

I'Cbocbyтnla, ИО'і'рIШШШЯ tO!'У 
В ШJlyuку. 

Jschurla, сшшеНИЯ t sa'tpJJ~tашUl 
мочі. 

І. ,аrоdОХЗ, нв.uuиня т"fЇ при 
ncpcnoS11cнiM міхурі. 

І; spastica, затримання МQqi від 
СІФРЧУ· мочооо;цу. 

Jsobarae, дінії, що 3'ЄД1Ij~ЮТЬ міс
Ц<'1ЮСТЇ в ОJ\IНlIW1ШМ ТII('шСИ
ШІМ повітря .. 

IsoclirOdUS, одночаСОВltЙ. ' 
IsodYl1amus, ріIнIос]f~1ы1lй. 

Isokoria, ОДlІаНОDіС1Ь оінпць. 
Isolatto, ві.донрсм.'tеиия у ізоJUl~ 

ціп. . 
JSOlator, ізолятор, відонреМНIШ •. 
IsoJatus, вjдонрсм.1еНJtЙ, caMiT~ 

НI1Й. 

IsolysJn, TB6plf1J0 1 що' РООЧ1tняв 
х."JЇПIJШ ОДНОРОАНІIХ nШрlІН. 

Is.omer J piвHOMip~ 

Ііоmеlсорlа; lІост;lІна л_о 
JlїCТb очей. 

150morplllsmus; "дuaKO" фор-', . ..... 
IsoтОСРЬІІО, ОДU&ROвoфop>пmй,· 
Isopalhla <. Isolherapla, JlЬсу,·. 

• Ва1JНЯ ТВОРИ9aJIП, що DOвс.,.а·~, 

ЮТЬ 1l тілі підчас хороби_ 
Iso,terae, ліпії, що епonyqа.ють 
~Ч}Щ ріВНО!1ірноІ ситІ зору .. 

Isos, подібний, ~АнаКОВDЙ. В .. 
~totbennUSJ' з однановою тemm· " 
НОЮ. . 

150іооlа, одиаКовісТь. ооМотиЧ-. 
ного тиснення. 

]sthmus, містон, щиfiка. 
І. fauclum, ПЄJ1ька. 
]. uretbrae, звуже1lа Ч~П8 

)1ОЧОВОДУ. . 
І. Wieu •• enll,. місток яfiчacтoІ 
ЯМJШ ССРЦ(lВОГО вівцй. 

Her, дорога, 
Heralur, дa~ подруге! И. .., 
Itinerarlum, ~}\ол;об:ува'І'ИЙ ВОЦ, 
пров6дпч, 

Ixodes, к;чіщ, 
IxographIa, реll'ftеиофотоl»Sфія. 

, .. 

". 
Jactatio, неспо:ній, неоокоіния 
xoporo~ 

jamalologla = farm.eologia. 
іаnісеРі І. lаП"5, Дl>опида по> 

1'1іОра; потвори, що ЗJЮC-"1.П~Ь 

J10Т1t~1JtцЛми~ 

Jatrla, лlкуванtЩ. 
Jatros, J1jHap~ 
jecoralls 5. lесоеlПІІО, І",чінко-
IЩЙ. ". 

іеси, = hepar. 
jtJunall5, ехуд,юКIII1І"ОВIШ, 
nршtaлежнuй ДО roрішньоі 
чаСТІШИ 'Ю)lкоl Юtшюt. Н. 

іеІопІІіо, .~па .. euип o"yд~! . 
tШШки. 

jelunlum, піст, Н. 
jejunoslomla, yraopemш вора'. 

ці СХУДJЮі киlШQ1,. _ 
іеlІІпит, ""3'дла, худор"'!" 
НJlшка. 

Jodacne, еll~lIDКа. ІЮ JtИШВaDWO 
йо~. '. 

jOdalus, JЮдов!!Й.. ' . 
jOdismU5, отру!ниtIЙOJ!ОIl.,.· 
JDdodenna, ааnмен.ив nnпрв ВІА 
м'щеиНJJ IІоД"", И. 

Jodococcus, "ОІ<, що (iapв>moCll 
рав"IШОJl Jhoto.uJl. . .. .< 

Jodolormlsmlls, отру:;Ивя ЙОДО-, 
ФОr,МОJl. . , 

Jodo оооlат, йодоформ.' , 
Jodllm, 80)1. 
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Joalatlo 

Jonlsatlo, еnектроnітична ДІІСО
пїнція. 

jonlhus ~ аспе. 
Jofaclsmus, потана ВlІмова бук-

ви сі •. 
Jucundus, приємний. 
Judlclum, думи&, ВИСНОВОК. Н. 
J. medlcum, nіКn'РСbfШЙ висно

ВОК. Н. 
juga cerebralla, боРОЗlll1 вну· 
,трішньоІ сторони черепу. 

jugale (оо) = 08 zygomaticum. 
Jugularls, ярмовйit, .'IУНОВlfЙ. 
jugulallo s. Judlclum, "арада. 
Jugulum, ярмова ямка. 
Jugum, ярмо, лук. 
J. alveolare, випин. ясен над 

Ropillet.1 зуба. 
J. petrosum = еmіщшtіа arcuata 

Of!!!is temporaliB. 
J. sphenoldale, ВJlПIІН 1(;(ИИ0801 

кіСТJШ. 
Jumentosa (urina), иада~~утна 

t.fоча. 

jumenlum, рогата худоб&. Н. 
juпсturа, звпз~ш, r.ПnЛУRR. 

juncturae tendlnum, туашеві 
сполуюt (мііН 1УіШIЯfo·:Н спіль 
IIОГО на'Гягnча па.l1ьців). 

junctus, з'єднаний. Н. 
jungl musculus, ГОЛЬЧnСТlIЙ м'яз 

Byumi. 
jUnlperus communls, яловf:l\Ь. 

juramenlum о. J.usJurandum, 
присяга. Н. 

jus, і. право, 2. юшна. Н. 
jusculum, юшиа .. Н. 
j. е brassla, :капустнпн. Н. 
jute, юта. 
Juvans, 1І0мічиий засіб. Н. 
Juvenllls, юнаЦЬНlIft, парубоць-
ний. Н. 

Juvenls, юна:н:, парубон. Н. 
juventus, молодість, молодощі. 
Н. 

juxtaposltto, ПРl1кладання, при
міщеНIIЯ. 

ко 

Ка = kathod. 
КасЬехlа = cachexia. 
Kalrophobla, страх перед при-
roдою. 

Kak-ke = beri·beri. 
Kakochroea, хороБЛllве забар-

В.'1('IІНЯ ШІ\іри. . 

Kakochymla, погаНІІЙ си.'lJ.8Д со
:ків ті.тІВ. 

Kakogeusla, неПРИЄМНIІЙ при
еман. 

Kakos, аИХIІЙ, ЗЛИЙ. . 

Kakosmla subjectlva, почування 
CfoIOPOA)' (ПОМltлнове). 

Kakothymla, ЛИХІЩ настрій. Н. 
Kakolrophla lolllculorum = ke

Tato~i8 ріІагів. 
Kallum, l{алі1t, потас. 
К. caustlcum fusum, Ідний по. 

1ВС. Н. 

ІЗО 

К. chlorlcum, ,бертолстова оіль. 
К. nltrlcum, с""ітра. 
К. jodatum, ЙОДОВI1Й наліЙ. 
Kamptodactylla, ВJf:кривленця 

па.'1ьців Прl' уп6мах. 
Kanthoplastlca, шт)'нування оч. 
ного нута. 

Капthоrhарhlа, ЗUПlвnння по-
вік в очнім Н,}'ТІІИУ. 

Kanthus ocull,. :КУТIfН она. 
Kaollntlm, бі,l1а .глина., наолін. 

Karclnoma = сатсinоша., пі-
стряк. 

Kardla = cardia, вхід, вступ 
до I1IJIУИКУ. 

Kardlaca, ліни на серце. 
Kardlacus, серцевий. 
Kardlalls, 1. шnунно-входовиЙ,. 

2. серцеви·й.,. . 

Kardlalgla, ШЛУНlюві' к6рчі. 
Kardlasthenla = neurasthenia 
сотаів. 

Kardlectasla, поширення серця. 
KardloboJos S. kardiopalmus, 

бlfТТЯ ('.ерця, llССПОНЇЙ ·серця. 
Kardloceie, ВИl1llН гpYДllO~ клі

ТИН1І, УТВОрt::~ItЙ серцем.· 

Kardlocentesls, пр6тик серця. 

Kardlodermla, СТ08щення сер-
ця; ·серцева опасистість .. 

Kardlodynla; біль D Щ~'1унnу, 
Kardlogmus = pnlpitatio COrdiB. 
К. strumosus = morbuB Ваве-

dowi. 
Kardlogramma, серцева НРJlва, 
Нllрдlоrpама. 

Kardlograph, ПРШ1ад, що ирес
;шть серцеву криву. . 

Kardlographla, відзначування, 
:креС.::Іення серцевих ударів. 

·Kardlolysis, зві.'1ьненнп серця, 
прнрослого до грудноІ lU1і
ТlIНІІ. 

Kardlomalacla, розмяншеиня 
серця. 

Kardiopalmus = kardiobolcB. 
Kardlopalhla, серцевІ' хороба. 
Kardloplegla, н.агла парміза 
серця. 

Kardlopneumograph, прилад до 
зазначення ру:хлltвостu серця 

npll ДІ,ханню. 
KardloploslS, ОПJщення серця. 
Kardlopunctura! вн:олюваинп 
ГОЛЮІ в серце. 

Kardlorhexls. рОЗрllВ серця. 
Kardlosclerosls, стверднешш 
серцевого м'пзу. 

Kardlospasmus, ссрцеві норчі. 
KardlotonlcII, 38.соб1l на заСП0-
НОЄНЮІ серця. 

Kardltls, запаJlf'·'J{ИЯ cepцcвo~ 
м'яву. 

Каrпо, fol'ЯСЮІЙ сік. Н .. 
KarphoJogla = floccilegium. Н. 
Karus,. ГJшбокий сон. 
Karyon, ядро. 

к..,.РІ ...... : 

Karyogamla, вливаIlНЯ яд~р •.. ; 
Karyoklnesls о. karyomllosl., НО-, 
простий поділ ядра. 

Karyolysls, РОЗIШИВnННЯ яд.ра. 
.Karyo~l~rosoqta, ~ДPOBa мінро· . 

зома.. І .. ' . 

Karyophagus, первістень (proto. 
zoоп), тваРИllа, що 8И1fщvв 
ядра. 

Karyoplasma, первісн~ 'Гв6риво, 
ядра. 

Karyorrhexls, р6зпад ядра. 
Karyoschlsls, рбзщеп ядра. 
Karyosoma, згромадження хро-
матину або паранунлеіну· в 
ядрі. . 

Каtаапаdldуmа terata, ПОТВQРИ~ 
щО зрослись тулубами. 

Kalabollsmus, реtресивний ви
мін 'Гв6рив. 

Katadldymus, потвора, подвоєв& 
в горішніЙ 110..'10вині тулубу. 

Katadlcrotus s. katacrotus, жив"· 
чик з двома пjдпеоеннямв в 
зіступаючіы� :коліні кривоІ •• : .. ~ 

КаІасlуоmа = сlувта. . 
Katalases, тв6рllва, :ЩО розщеl16 
люють ЮІCJlНип. . J 

Katalepsla, наТ8.'1епоїя, ОСТОВ
піння. 

Katalysatores, ната·лізатори".~ .~; 
творива, що прнс:корюють пе-

ребіг хемічиоІ реакцil. . 
Katalysls, прискорений ·р6ачив: 
'Гворир. .. ,.' 

Katamenla, місячка... ., . ~ ... ; 
Katamenlalls, місячковиЙ. .., 
Katamnesls, встаНО8леннн ді,:, 

дltЧНОСТl1 душевних хороб."·. ". 
Katapasma, ПРИСllПка... ..: 
Kataphora, втрата ПР.ИТОМН~ТИ~; 

ГJlUбока млість. ,'.' .; :' f 
Kataphoresls, течія рідини вщ 
DОЗИТІІВНЩ'О до иеtативиоro, . . . , І. 

елеитрод.v. . , 
Ка taphorla, Зl1зооиjсть AOAO;ry,.. 
Kataplasla, зміна, .ЯИ~ТН K~i:':; 

тии. : ;'-":i;.~ 
Kataplasma, П'рипаРК~I,;; '" , < 

іЗІ, 
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КаІаріехlа, пnра.'rізз від жаху. 

Katapolycrotus~ »ШБЧ1!К"8 Д(!: 
ні:lІ.нома пі;щсС('1tllЛМJl в· зі· 

, ступаючім Ho;riHi 1(1']1801. 
Katarakta, no.';Y/18, ешщй м6рон. 
Katarrhln18 t ГJШ'ІТЯ носово! 
ністЮf .. 

Каtаtопlа t вrpoмаджеНIlЯ психо
МОТОРШІХ порушень. 

Katelec.trotonus, -драffi.1l1t.вісТь 
пе-.ріфсріfiноІ частини нерву 
ОО:ХЯ С;lектроиet'lt'tllВНОro бігу-
на. . . 

Kathaeretlca, васобн На ІШПО-
рОн\неиня. 

КatharsJs, Вtшорбжненнл. 
Kathartlca =" kathaeretic •. 
Katheter, K8Te'fflP, F'SpK8. на 
ЮШУС1іання мочj. _ 

К. /і double cour"nl, подвій· 
.'ІН,й катетер. 

Kalheleri,allo о. kalhelerl,mus, 
81fDУСХRННЯ мочі катетером. 

Kalhelomeler, черепо .. ір. 
Kathod, натод, електронеrатив
• 'ний бігун. 
Ка tion t 1і8тіОR, іон, що вшtll~ав 
~- П~Щ :катоді 'підчас елеитро-
ЛІ!)Н. 

Kausalgla, ПМІЮ'ПfЙ' біль від 
'ЩВllщеноrо щкірноro по· 

K:tI::~~iP, йаК8а~~ш~ ~ефір-' 
ВIІМ Грl1б:ком: ИOllоко. Н. 

Kelrophobla, страх roл"тн. " 
;Keirospasmus, корчі 1'ОnЯрів. 
J<ellplasllca, ~!lI1'y1<j'1l'ННЯ при 
шрамп. 

)Ке1!а, шрам, латка, ПnЯМR. 
Kelold, "разрос:tпй шрам, келощ. 
Keloplastlca = kelipl •• tic&." 
КеloІотla = hcrniotomia. 
Kenophobla, С"Р"Х перед пр6-

сторами.' ~ 

КепоІОХI~, отрута втомі." (прп-
ПУСК8...'lьна).' .. ... . 

Keraa, plr. Н. 
hшl&lа"= eroai" сот_."" 

Keratecla.la, роещиреиНl1 ро-
riBKI!. 

Keratee:tomta," 'J,щТИJl рогівки. 

Keratln, роroВ1Ша. )(ератін. 

Keratltls, запа.пtmИЛ рогівltи. 
К. ех lagopblhalrno, •• па.леННІІ 

poriBJ{]{ від неповного' за
ПllЮЩСННЯ ока. 

К. phlyttaenulosa s. есжеmаlо
,а = сопjuпсtіvіtіs phlyot ... -
пиl0М. . 

К. seleroslllcans, запа.пеннл й 
стверднсння рогівки. 

К. xerotlca = xerosis conjun-, 
ctivae. 

Keraloangloma = angiokerato
ш •. 

Keratocele, випин рогівк'и. 
Keratoconometer t вимірник :кри-

ВІІНИ -;рогівюt. . ' 
Keratoconus, кру",іляст" ро. 
. гівна. . 

Keralodermalltl, в. keraloder. 
тІа, зроговіння шкіри •. 

Ke~aloglobus, крумий ВИППН 1"'
г)вки. 

Кеса togI0SSUS,' ріЖ::КО-ЛЗЮЮ8ИЙ. 
Keratohyalln, }(сратогіяnін, ро,о' 

говаТО-С}І:I,Щ,ста' матерія. 

Кеrаtбldes, роrіВRОВИЙ •. 
Keralolrllls, •• О&" ... ия рогіВRИ 

tt веселИи. ' . . 
Kerato1ysls, р6аJIaЛ, зменшення 

ро",801'О" ПlJ\ру шкіри. 
К. Ьиllоза heredltarla = ері-
dеrmоlузіs. ' 

КиаІоlуІІсио, кератоліТИЧRИЙ_ 

Keraloma, шкіРJ!И1І ріг, роro-
" в,,1І HSpvcтeHb; " 

КесаіотаlасІа, розмякщеинл 
рогівки.. . 

Ки.lотlа =" ker.t"t<.mia. 
Kerat.mytosl8 = keratiti/l" иl-

_CЄros&. " 

Keratonosls .... kerat061s., 
Keratonyxls, прОтик рогіВ .... 

"'о 

Keratopbaryngeus, ріжко.прQ,,1И
КОІИlfi. 

Keraloplastlca, пересаджуіШню! 
po-ГЇSltll під, тварини або ДЮ~ 
ДlIКИ. 

Kerato,clerltl., аапа"СН"Н ро
гівки іі білчашш. 

Kera IОіСОР, в" .. ірІО'" кр"вин!/ 
рогівкп. Н. 

Keral.,ls, роаростаи1lЯ рогового 
і".ру шкіри. 

К. IInguae = lеисорlаІсі ... 
К. nigrlcans ac.ntho.i. пі· 

grieans. 
К. тиlllрlех ichthyo.i •. 
К. universall, mulШ.rmls = 

= pityriaeis rubr(\ pilaris. 
Keraloslapbyllnu" рін<ко-.""ч
новий. 

Keratotom, ні1К на розтин JЮ~ 
гівки. 

Keratotornia, p08ТJIH роrїоня. 
Keraunoneuros1s, нервова xopo~ 
б. піспл удару громо". 

Keraunophobla, страх грому, 
БJШС}Ц1.ВІШ. 

Кесес tasla JРО8'1'nГНЕ'ИНЯ РОl'ЇВКИ. 
Kerkertyphu:s, ВllС1fS1ш,fi, плями· 

С'1'l1Й Тllф. 
Кllocalorla, вели,," одиниця 
тепла, 

Kllograrnm, "i"orpa ... 
Кllogrammorneler, О~1IНИU" ПР'" 

ці = підпссснню 1 kg. на 
висоту 1 lІІЄТРУ. 

Kinaede, ШНЩВНіl:li Пf"дераст. 
Kinaestllesia, м.1лзовс ПОЧУТТJ1. 
Kinaesttlesiometer ,IШ~1ірнш{м'я~ 

зоnоro почуття. 

Кlпаsa єпwrokіnа88.. 
Кlneslalrlta І. klneslotherapla, 

• '1ін;увашНl рухами. 
Кlneslneurosll, нерво ... !! бід. 
ПР" рух.х· 

klnesls, рух. 
Кlпеllса, нвук", про рух ... 
Кlnelltus, ру"".!!!!. " 
КlпеlОЗI., .,Х"РУВ."ИR вЩ над· 

міРИJ\Х рухів. 

Кlпорlаата, ииткува ... ".ооНо)!)' 
ПРОТОJLilllЗМИ. '.' .. 

Кlвпlllо ~ uv.uliti.'""H.", ;:"~ ,,; 
КlоnоІотІа, відтии "ОИЧК&," >: 
К10Іот, 1Jjж для ВІ{ТІШУ я~чка-. 
Klasmatocytes, КnЯВМАтоціТIJ,. ,і 
КleldBIBmla, ра..тии lUIюЧиці. 
Кlel,agra, у,,6,ш в ДУЖllOвім 
суглобі. "С: 

КlерlвmаПlа,нах.ш до краД1НШ. 

кlерlорьоы�,' страх бути оир'" 
деНlIМ. .' . 

Кllrnа, підсбин"." " 
Kllmaclerlum в. kllmax = сІі

macterium. 
КllmаlоlОіlа, _чеН11Я про під
СОННЯ. 

Кllmalotherapla, ліhуваиня пїі!: 
сонням:. 

KBnlka, кn:іНЇИ8.,··· лікарська 
Ш:КОЛА. 

КllпосерЬаНа, сідласта го"овВ . 
КllпоС<рЬаlиз, сіД"ОronoвИЙ.' 
"Klinodaclylia, вроджсі!е чи. вдо-

буте ВlшршіЛСIlНЛ n.а.llьщв~ , 
КIIПОlаеио, КJI1шува,uіl. ~ "" ~ 
Кllnolherapla, "iKyвaHНR" ле
. іШtlШШ4 ,8 ліЖh"У' " ' 
КlізеотеІе, о. kllslomeler, вп-
міРЩіК мисов()го СХIf.'1енnя. Н. 

Klitbrophobl", страх .'ЛІІ~
, тись Сдмому 8 nOMcnтaHН1,~ . 
КШоrldесtоmlа, відт"н с"Обо.-

ня. 

Klllorldeus, Сh"ООО'l'l1СВИЙ. 
Klltorls, скбботеllЬ• " 
Кlltorlsrnus, .біпьшош"'СІ<ООот-
ня. 

Kloaka, ЮIQ&RВt, 1. гнійне ДУn.· 
ло, 2. 88YCТl1~H lШШНИ: ,.8 
МОЧ011р6водам.и • 

Klonus, RЛОНУС, AOB1'O'tJ>iвMd 
СМОРЧ. ' • 

Кlоретапlа = klерЮm.n."'":' 
Кlosett, ввхОдок. ~ 
Кlysma = сlу.та. "".""" , 
Knesrnos, свербіж, чУхащlЯ" 
Knldo,ls = urti • .,ria. 
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KoeIJos'copla, ДО~.'ІіДЖУВRJIIІЯ 
Ч(!РСВІЮІ ІЮРОЖIIИIlIf. 

Koeliotomla = ]tiparoto~ia. 
KollonychJa, ложечкува.ті ніг-

ті. ' 
Kolrionlphobla, СТР'Х перебу
вати в кімнатах, псреповне
них ЛЮДЬМlI. 

Kolectomla, витпн ЧIlСТIШII гру-
6о1.f\НЩКИ. 

Кеlеосеlе, піхвова nifJJa. 
Keleeptosls, DистрjваПНlІ пjХВIІ. 
Keleostenosis, ЗВУіН.СННЯ піхви. 
KolibaclIlus, бnціл 'fOBCTllX (гру-
бпх) IШШОI-і.. 

КоНЬасШоsls, хороба, СllрllЧП
нена баці:ННIIl ТОВСТІІХ І'Ш
шок. 

Коllса = соІіса. 
Kolicotoxaemia, заТРУ6Ш:Н про
ви ендотонсінами ТОВСТОЮІШ
lЮВIfХ баціліD. 

Kolikocystitis, зн.па."1СННЯ міху
ра, СПРIІЧllнене ТQВСТОІШШІЮ

вими баціла~m. 
Ко1Шs, зана.IJСШ!Я ТОВСТІІХ IіІІ
шок. 

Kollurla, Вlці:lеНIІЯ ТQВСТОІШШ
кових бацілів мочею. 

Коllаетlа = ~i~ositas sangui
nіз. 

Коllопета = тухоша. 
Kolocholecystostomia, ЗВУСТIlСН
ня ЖОВЧІІІІІШ З товстою НIlШ

lЮЮ. 

Kolohepatopexla, ПРllШlІваllНЯ 
товстої ШІШІШ дО псчіIlJil!. 

Kolokolostomla~ 8ВУСТНСННЯ . 
ДВОХ чаСТIІН товстої ІШJIIЮІ. 

Коlоп, rpyua, товста ІОНІІна. 
К. ascendens, догірня товста 

Кllnrnn. 

К. descendens, доді.ТJЬНП товста 
tшшка. 

К. transver~um, 1ЮПЄІючна тов· 
ста Нllшна. 

Коl0реХlа, IІ}JlllІІllВnНШI ТОВ
СТОІ JШЩІШ дО IIСрОВllОЇ стін
ЮІ. 

Koloptosls, опущеННА товстнх 
кішюR. .' 

Kolorectostomla, ЗDустнення' 
товстої кишкіl В КУТН5Ю. 

Kolostomla, утворення нориці 
товстої кишки. 

Kolotomla, РОЗТШІ товстої кищ· 
ИИ. 

Kolotyphus = tурhUБ abdomi
паНе. 

Kolpeurynter = mctreurynter. 
Kolpeurysls, заведення kolpeu-
rуп~r'а. 

Kolplt~s = vagil1itis. 
KOlpocele = IІсшіа vaginalis. 
Kolpocoellotomla, роаТlf1l чере-
ва Ч~РС8 НСРСДПЮ стінку піхви. 

Kolpocystotomla, розтнн міху
ра чсрсз пjхв,v. 

Kolpohyperplasla cystlc., дрібві 
пухірці на піхвовіJ1 СЛIІЗНlщі 
при вагітності. 

Kolpohysterectomla, вити){ ма
Тlfці чсрез піхву. 

Kolpohysteropexia, ПРИШl[ванкя 
матиці до піхви. 

Ko~pohysterotomla, цісарсЬ1-Ш" 
JЮlтltн через піхву. 

Kolpokle1s1s, зашивання піхви, 
Kolpoperlneoplastica 8. kolpope

rlneorrhaphla, штукування 
межпнроччя й піхви. 

KolpoptosJs, внстрівання: піхви. 
Kolporhaphla, •• уженНІ' (зши-

вання.) піхви. 
Kolposcop, піхвове дзерка..'о. 
Коlроіотlа, РОЗТІІН піхви. 
Копsеrvае, темні окуляри. 
Kophosls, ціЛНОВlІта fv'lyxoтa. 
Корlорlа = asthcnopia. 
Kopraemla, отруіННА иід за· 
псрти. 

Kopragoga, ввсоби на POBBi:lb
JlСIШЯ. 

Koprolalla, !ofOBa НЄIlРIIU1'ОЙНIІ
МІ. словами. 

Koprollth, Ішщновиfi камінець. 
Koprol0gla, В'ІСlIllП про випо, 
рОжнеНIlП. 

•.... 

. Kopr"op"hall8 LaЬrаШ" іІеоОI4еUIII 

Koprophagla, ~оJдаlШЛ иалу бо~" ,Kryaesthesla, чутлltвіС'llо до хо-
лоду. :'.': ~ ,. : " : ~к('віЛblIltМЇІ.. . _ 

Kopropraxla, ~aOOPOMIIC оголю· 
вання ПрІIJЮДЖ~~ШЯ, 

Korectenla, nобіnьшеИНJI зіни· 
чок. 

Krymotherapla, пікуваННА хо.-. 

Korectomla = iridectomio.. 
Korectopla, вроджеие' lIсремі
Щ~ННА зіНlІЧОК. 

Korelysls, звіаЬІІСИНЯ ПIШ:rюс::юї' 
зіlll1ЧК1І. 

Koremetamorphosls, нссправ
ність зішщь. 

Koremorphl. s_ koremorphosls 
s. koreparelkysls, lJIТ)'ЧНО ~'TBO
рення зіНИЧНІІ. 

Коrеstепоmа,звуіКСННЯ з·ЇНIІЧКІІ. 

Kornzange, корнцаllt. 
Korynebacterlae, клинчасті бак-

торії. 
Kranlosclerosls = leontio.sis 05-

bSB. 
Krasis, сумішна соків. 
Kraurosls vulvae, зr.:орщення 

:жіночого прItJЮджеllНЯ . 

Kreatorrhoea, віШОРОЖJlСННЯ не
СТРі\ваСНllМ м1лсом. 

Kremnophobia, страх нnЛ бсзод
нею. 

Krupsla, за~арвленність зору. 

nодом. , 
Kryoscopla, доспіджування точ

КI1 аамсрзашfЯ рідин. 

Krypto'cephalus, потв6ра • ясдо-
РОЗВІшеною l'ОnОВОЮ. . . 

Kryptococcus = за.ссhаromусеs. 
Kryptogenes s. kryptogenetlcus, 

з нсвідомоІ ПРИЧІІИЯ. 

Kryptollth, щніРШIЙ камінець. 
Kryptomerorhaclllschlsis = врі
па bifida occoltв.. 

Kryptophthalmus, 'нсдоjюз~ине
пс ОIЮ ПрIl ЗРОСЛІ!х повшах. 

Kryptorchidla s_ kryptorchlsmus, 
задср:жаннк яєць в череВІ. 

. Krystallus, нришта.ль. 
Krystalllinse = lеп, сrуstRШnа. 
Krystal1ltis, за.по.леllНЯ со.чкио 
Krystallophobla, страх перед "у-

сочна~1П шипа. 

Kumys., КУМИС, заквашеие коби-
лячО молоко. . 

Kyllopodla = ре' cquinovoгus_ 
Kynlklocardla, відсутніоть дру

гого ссрцевого тону. 

Kyphosls, горб, і'It.КРllвленWI ~ 
хребта дозаду ~ . . . 

L. 

L. а. = lcgc artis. . 
Labla pudenda maJora, ВСЛІІЮ 

соромітні губи.. .' 
L. р. mlnora, маш СОРО!ofIТШ гу

бll. 
L. uterl, губи маТlщі (псредня 

tt ваДІІА). 
Labialls, губний. . 
LablIIS, JlссташtЙ 1 ХIІТНIІЙ. 
Lablosus, губатий_ 
Lablum, губа. 
L. соесит, KJlRUHo. сліllОЇ ЮІШІШ •. 

L. duplex, подвійна губз. (випин 
СаІІ30ВОЇ оБО,ТJОНКlI губи). 

L. flssum в. leporlnum, заяча 
губа І губна щілІlНа. 

Labor, робота, праця. . 
Laboratorlum, лnбораТОРІА, JЮ" 

бітия. .' 
Labores parturlentlum, lІе~ЙМИt 

поаОГОВI'ІЙ біль. 
Laborlosus partus, тяжкі п6логп. 
Labrum glenoldeum 5. glenoldale, 

!іраіі суглоБОВОІ наши. 
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Labyrlnthlcus, IН'jХ'IIШ IIJIНОDlIЙ. 
Labyrlnthus ~ 1И'1>t'JІШIІIII" 
L. carotlcus = gIUЩU!і t~:~rot.iClInl. 
Lac, МоаОІ\О. 
L. coagulatum, зс1.1J{', ШI{'.l{' МО. 

. 101\0. Н. 

Lacteus, J\I0аошниЙ. 
LactlcaeJ!1la, СА~IОЗАтруJIІНЯ 1010-

.10JIJlIOJO Юlс;rшною. . 
Lactlferus, моаОНОlJOСlшЙ. 
Lact Ifuga, "Засоби, що зменшують 
: ВJці:Н'IШJl 1о1О:lОна . 

Laclobulyromeler 8. laclomeler, 
MO~10HO~iip. 

L. ebutyratum~ .\Нlc.lfIllHa .. Н. 
L. fermentans eqUi.num, HJMIIC. 

L. Sulfurls, сірчанс 1010."10)\0. 
Lacer·~ роздертий. 
Laceratlb, роа;'IlР:IJI]Ш,ІюаШЛlа- . 

т,)'вання. 

LactOdenSlmeter, BIIMipHIfK гу
СТОТи MO~loHa. Н. 

Lactoscop, ВШlіРНIfН Шltру в 110-
лоці. 

Laceratus, роа,1(>РТIlЙ, lюзірва
ПИЙ. 

Laceratlonscktroplum, В]'НіР.УТ 
І1ШЙ:Ки ~taТJщі прп п6.10гах. 

Lacertus, звлана, попе-речна, 
аВЯ80Н. 

L. adscitltfus, аВязна нстяго
суг лобового напшуна. 

L. flbrosus, чаСТина ВЯЗJШ ДВо
гоаового ра:МСІІНОГО !о1'ЛЗу. 

L. cordis = trabecula co.rdis. 
L. medluo Wellbrechll, Wellb-

recht'oBa Звязшt. 
Lacerus, роадсртшї. Н. 
Lacina, ГАнчірна. Н. 
Lacfnlae flmbrJae, торочніl. 
Laconlsmus, 1іОРОТНОМОВllість, 
лщюнівм. Н. 

Lacrlma, сльоза. 
La,=rimalis, С.lLОЗОDllti. 
Lacrlma1ia caruncula, е.ll.0зове 

)І'яс"с 
Lacrimat'lo, с."'Іьозотеча. 
Lacrlmosus, П.lё1I'СJfвш1. 
Lactacldogen! :1Я1ітацідо(е-н, пер. 

віспс тв6РJlВО !>io."'IOlНIIOi 1іIlС
ліШIІ. 

Lactagoga, "IО."10ШНОГОJlllі за-
собll .. 

Lactans, щО ГО;1)'6 1ю.1JОI~0:\1. 
Lactarlum., год,.унюіНЯ МО"'ОIЮМ. 
Lactasa, .1лнтаза, шумlІ.10, ЩО 

РОЗI .. :1Ніі.ас !о10."10ШЩlti lt..YJiOp. 
Lactatio, ro~УваllJlЯ грудью. 
Lactentla, !ою."10пше. Н. 
Lactens, Ш'1:0В'~(lТНО, прlІГР.vдна 

ДИТlІна. Н ... 
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Lactosa = 6ассhm'UШ lactis. 
Lactoser~m, ХIО."1011ПШ еПРОЩІТНа.. 
Lactosurla, :\1О.1JОIIПlJlЙ ЦУJЮР в 

мочі. ~ 

Lactuca vlrosa, 1юаОЧАЙ. 
Lactucismus, отруіНllЯ МО."10-

Чl1ЄМ. 

Lactum s. lactumen = crusta 
lactea .. 

Lacuna, щr-рБІіна., заГ.lЙБJlиа, 
ямна. 

Lacunae Howshlpi s. ossium, 
Ho~'shjp'OBi ЛМНП в ністнах. 

L. Morgagnll s. urethrales, С."1II- . 
асві 'l'орбшши JIIОЧОВОДУ. 

Lacunaris~ я.\IН,)'ВRТШї, заг.1IИП-
СТIlЙ. 

Lacus, озсро, озеречно. Н. 
L. lacrlmalls, e-,lЬОЗОВt:'.озере'ню. 
Lacmostenosls, звуження іж-
мину. 

Laesio, ,)'DПЮД:itiення. 
Laesus, ·уш:кодшеПШ1, поруше-
НИЙ. 

Laetltla, рндість. Н. 
Laevicellu laris, BCPCTCJlO-нлЇ'rпн_ 

. НИЙ. 

Laevlgatlo, РОЗТllрання з во
дою. Н. 

Laevlga tus, тонно РО;і1ертиn, 
аГ;ШіШ'11ІІ1kj ріВIІОJ\1jРШIЙ. 

Laevfs, ГlШДЮlfi, рішшй. 
LaevogyruS, ."1iBO-Зfi.ВОIiОВJItt. 
Laevulosa, овочеВIІЙ IQ'HOp. Н. 
Laevulosurla, ОВОЧ("·ВІІЙ цунор 

в мочі. 

LaeVU8, JlіВJtЙ~ Н,. 

·.1..aJCtna 

Lagena, .ПЛЯ1JIна, 11"1П1~счна. Н. 
Lageniformls, ПJtяшкуваТIf1t.. 
Lagnaenomanl~ = Бвdї';ШІIР-. 
Lagochllla 8. lagooloma, заяча 

· губа. . . 
Lagonoponus, HO.'lbКlt в ~OЦl. 

Lagophthalm.us, заяче око. 
La Ilаіlо, загіlНування, заГIlКУВа.-

· тість. . 
La lopathla, бс.1ьн~тання. 

· Lalophobla, стра).: ГОВОРІІТП (при 
заГIШ.УВа.нню). 

· Lаinbdасlsшus, ВllМОВ~lювання 
«.10> замісць -((РІ). 

Lambdoideus, по~іБНlffi до грець
ної бунви .lа!оlбда.. 

Lambitus, .'1J1заIlНЯ. Н. 
Lamblia Іпlеslіпаlls mcga~-

toma спtel'ісum = cercomullnS 
inte-stil1alis. 

Lamella, ,'ІIlСТОЧОН, n:I!wrKa, П:IlI
точна. 

Lamellarls, ;ШСТОВlJfi. Н. 
Larnellosus s. lamellatus, П.lаст
новнН, .lIlСТОВJlЙ. Н. 

Lamentatlo, ~le"IeHT, паач. Н. 
Lamina, ;шст, П.1ІіТВ, шар, П~lа-

тівна. ., 
L. basllarls cochleae, п.'1аТJ~1і"а,. 

на J\ОТРій ЗНdХОДIlТLСЯ Кор-
ті ІВ устрій. . 

L. Bruchl = musculus dllatator 
Рl1ріllае. 

L. cerebrl medullarlo Irlang~larlo, 
мі31ЮВа. ТРIIНУТНЛ ШІат)~на: .. 

L. coluttilёH.!Ie s. modloll, Пlв;шt· 
НУвата плr.тІБlіа З·го е."1ЮШlіО
D~)rO заКР,}"ТJШ. 

L. clastlca, ПРУіі\l'lета обо."10ItНА. 
рогіВНIІ.. . . 
а) І. е. fi.llterїor 6. Во\\·шаm .. 
Ь} І. с. posterior Б. Dсsсе-шсtl. 

L. !ibrocarlllaginea Inlerpub.I<~, 
J.ііж,,"10110ве ХРНС'І"'НОВС HP~
:itih.."1ьце. . 

L. 1008ае 8уlУll = cnpsul~ ех-
tcrna. 

. ~: .. 

~paroRallroloml •. 

L. ro.iral18 corporl8 са11081, Д8Ю
бата. ПЛ;tтівиз мі.зкового на-
гніткового тіла. . 

L. v.loceralfo perllonel, осереднє 
очсрев'я. ' 

Lamlnarla, J\юрсьt,е БАГОВIШIIЯ, 
жостелїІна. .. . . 

Lamlnectomia·, ВIІТItВ хребо~о~ 
. .туку.. :... .. . .. 
Lamlnosus, плитновltй, пластко-

вий. Н. . 
Lamlnus, пласнати.it, DJIескатUЙ. 
Lamprophonia, гучний голос. 
Lana, вОвнв. Н. . .. 
L. 1ignl, BOB~a, з дерева .. Н. 
Lanceola, .ланцет. Н. . 
Lanceolatus, .ТJаНЦСТУВВТIIЙ. Н. 
Lancette = lanceola.. . 
Lanclnantes dolores, б;tJИС.КА.ВIІЧЮ 

болі. 
Laneus, ВОВНЯlш1t.. Н: . 
Langue saburrale,· БІЛИЙ язик 
при :ІІІхім трав,.,енню. . 

Languitudo s. languor, втома, 
М:Іявість. 

Lano11num 4 лянолін, xoдecтepll~ 

НОВ1ІН ~Юlр з воцою. 

Lanuginosus, мохнатий. .. 
Lanugo, пушон, DСРШJt1t. ваР.ІСТ. 
Lapagmus, пронос, ·розвщь-

нення. 

Laparocatarrh~s, ЮІШКОВИ~ Ic.a~ 
тар. 

Laparocele, "Іеревна КJtла.. 
Laparoclysls, B;tJIIBaHHR до че-

ровn. Н.. . -б _. 
Laparocolotomla, PO~TIIB гр)· 01 

1\ІШІЮІ по розтнНІ чсрева., 

Laparocolpotomla, PQЗТШI1JС~ва 
ЧСJX:з піхв,У. 

Laparocolpohyolerolomla, РОЗТІІН 
чсрева черсз піхву Jt J\IаТIЩЮ. 

Laparoelylrol~mla, РОЗТІІН чере-
ва через ПІХВУ. . 

. Laparoentertomla, розтин ЮШIO~ 
по JЮЗТllні черева.. . 

.Laparogastro to~la ,РОВТІIВ UUlyн
ну по РОЗТJlНI черевІ' •. 
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Laparobysterectomla, вити" МА
'flщt Ч,\рсЗ РЙЗТIfIІ черепа. 

Laparo6ysterotomla = "<:1;їо сае
... roo. 

Laparomonodldymus, потворн, 
ЩО 3J:Ю<:.1І!t'Ь чеl)ЄВО),l, 

Laparomyitts, запа."ІРННfl чРреВ~ 
·них м'язів. " 

Laparomyotomla s.laparomyomo
{отlа, ВНТltIІ м.аТJщеВlIХ М'Л« 
замів через розтни черева. 

Laparorrapbla f зпшвапип, · за~ 
ШJ1ВRJШЯ черева. 

Laparosalp!ngectomla, ""т"н ті
цепровод,у по JЮ3ТШІЇ черева. 

Laparoscopla, (",1ЯД чeJ'<'в,_ 
Laparosplenectomla, ВlIТIІН C(>~'1e

зіНlШ через JЮЗТJfН черева. 
Laparotoml., РО"ТИН черева. 
Laparozoster, ;шша.іі, що. Оllсрі-

з~'в черєво. 

Lap!des, "амЇНИ11. 
Lapld ІІІ •• Іlо, .". мяніння. 
L.рldШum, "."іиець. 
LapllJatto, IШТШl иамінrtіВ. 
LарlШ, >lоч09нl! пі""". Н. 
Lapfs, waMil1b. Н. 
L ... ЦіІі.ІІ> s. ch!rurg!cus, ПРН' 
пінаючій ка.мінь. . 

L. coeruleus, синН): Іі3!оI.Їнь. Н. 
L. dlvln... = сиргош аluшїnа

tpm. Н. 
L. Internalls, пс:ке.."ІьнпU t\a!.ljHL. 

L. mltlgatus=arge"tun\ nimcum 
сuш kalio p,itrioo~ 

Lapsus, 1. спад, ~·пад. 2. ПОШf:І~ 
""" Н. L. pi10rum J випадання ВG.'10ССЯ. 

Laquear t наНfщтт>і. 
L. уаіlп"е = (ornіх vaginae. 
Laquells Jеmпіscus. 
Lardateus а. lаrdеш, lllпїИОlшft. 
Lardum, шпін, то.ВЩ, са."ІО. 
Largus, IІl11ро" .. IІ. Н. 
Larmolement tabftlque, ,,,,"оао-

теча n 1)1\ СТРШНСnllХ сухотах • 
Larva, mlрвя" .'11IЧIШКА.. 
L .. mlgrans, ШIі:IРIІ!\ хороба, 

ЩJІШЧIfШ'Jlfi gn.stro!J!iiluA. 
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Latyatus~ 'схований, аатЬ.є!шft; 
Laryngealls, roР.'lшпювиЙ. rop~ 

TaHROBIt11. 

Laryngectomla, ВНТШ~ roрллщщ. 
Laryngeus, ГОРЛПШ\ОВ1fЙ. rop

Т8.Jшовиfi_ 

Laryngismus, корчі ro.,"IOCИlIKis. 
L". strldulus, шtСЮ1ИВJtJt гOJtос 
прп roЛОС1ШКОВ11Х норчах (a8~ 
thma Коррі). 

цryngіtіs, запалення ropтaHКO~ 
во1 с.:шзющі, ](атз,р rор.ляННJt:. 

L. stridulosa = вравт ... glotti· 
ді8. 

Laryngocele, мішечиуваТG пош"~ 
реJі.JШ ],fapraнїGBoro хоботу. 

Lail.ngOIISSUra = 1ar)·llgotomi •• 

Laryngologla, вчення про xopo~ 
бп горлянки. 

Laryngooedema, набряк roPJlJJH~. 
ІШ. Н. 

" Laryngoparalysis, пара.'1їаа rop~ 
.1JЯНЮ~. 

Laryngopharyngeus т.~ т. еоп· 
8tl'ictQr рhагупgів inferior. 

LaryngopharyngltJs, ЗUШ'''СJІUЯ 
ГОР':ІЯнкп 11 npoлии.у. 

Laryngophonla, горлянlі1І 1'0;1100. 
Laryngophthlsls, roрбковнця 
~РJlЯНЮl. 

Laryng.plegla, пара"і •• roлооо· 
вих sязе.l~ 

Laryngoptos!s, ОПУЩСНІ!Я roро 
:ШИКJI. 

Laryngorrhagla, "РО"ОТС'Ч' • гор· 
ЛЛНRlt. 

Laryngorhoea, CJIlIзотсч:а з гор* 
."ІRІІRИ. 

Laryngoscop, прилад jVl:Я огnяду 
гор.-ШНЮІ. 

.. Laryngoscopla, о.гляд roр~'1ЯН.Ш. 
Laryngospasmus = .pasmu. glot· 

tidiR.. 
LaryngostenDsls, 3D.)'ЖСНlIЯ гор 

аП1l1{l[. 

Laryngoslomla, уТ.орення гор· 
• -"ШЮ\ОDоl нориці~ 

LaryngosIrObo •• Op, прш.ац ДП!! . Latu., І. ишрекнІІ. 2. 61", сто- . 
ДО('\'1ілrкУЖИЩJfJ! КО."Іив3.нь ro# 
Л:ОООВlf): вnзел. 

JЮна.., , 
Lau4anum = OP1UlQ~ 

Laryngotom, .. іж ДО ро!ІТШIУ 
roJ}Лf{IШП. 

Laryngotomla, розтин roрлюши. 
LаrупgоtrасhеШs, •• па.чення 
ro~'ШIКИ 11 j.'{Н.1шшна. 

Laryng.tracheobron.ho$copla,o~
Л11;1, roРЛnНШ!j jtЙШНlJка 11 ди
шок. 

Laryngotracheotomla, розтин 
ncpcTJtf}BOi хрлст .. ~!t й ДІІШ· 

НІІН1. 

Laryngolyphus, Т .. ФО •• ""ХОРУ' 
вання roрЛЯНН:И. 

Larynx, ГОР;'Іпнна t гортань, гор
таН}{8. 

Larynxc:horea, СНОРЧУВЮШЯ МІ'!
гів ГОР:НШНlI при СЬОІеа тІ
ПОГ. 

Larynxscteroma, стверднення 

roP:U1HHH. 
Lasana, НОЧІШЙ: f(}РЩИН • 
LascIVUS, 1. ПOlК!lД:lшшіі, .:lаСJlЙ. 

2. ('П~'IJJ.еНlsft. 
Lass1tudo, неревтома , знемога. 
Lassus, псреВТО)L"1еНIІЙ, Зr.1ОРе-

lШЙ, о:хля:шt\. 
Laten" ааХОВ&.НlfЙ. . 
Lateralls, бічний, схраЙнn1. 
Laterlllum (sedimentum), цег"н-

О1I1Й ооад. Н. 
Laterocel. = lараroсеlе. 
Laterna, :шхтар, .-шхтаршt. Н. 
Laterollexio, бічтшft •• гИи. Н. 
Lateropositlo, бічне СХJШf"ННfl. Н. 
L~1eropulslo, нахил до падапм 

'н;! ~ Н. 
Lateroverslo, ПОХI,асння~ СХ1\

лення на сторону. Н. 
Lathyrismus, х:ороба с,,,РЮRУ, по· 

;J;ібнD. ДО пе..'1яI'Р1І, 
tatl •• lmus, lІаillllllршиJl. 
Latltudo, ШИР"''''. Н. 
Latrlna, л.ЯТРІШ&t JJJ!XOДOHOlJa 

ЯМІ),. 

L. Ilquldum Sydenh.ml "'" tinc· 
turn орИ crooa~. 

Laurinus, :ІаS}ЮВJsJt. H~ 
Lavacrum, k)'ni:lh, обмшuшня. 
Н. 

Lavare"f мити. Н. 
Lavatlo, "нття. . 
Lavamenlum '. IBv.ment = еlув-
ша. 

Lavatorlurn, УМJtоа...1:ЬНПN. 
Lavoranla maшrlае, noбудНl'" 
щоденної бо.10тяноІ lJІЮllас .. 
ниці. 

Lavlpedlurn, купі~1:Ь на ноги. 
Livulosa, .1іВО~Ц)'tЮР· • 
Lavulosurla, ;zеву.'1ЬОЗ& в МОЧІ. 
Laxans, ПІЮИОСЮІЙ. • 
Laxantia, проносні, ПІЮЧlfСТlІ1 

васоби. 
Laxatlo, прочищуваннм. 
Laxativum t ПJЮноонє, прочиотие. 
Laxator, РО8Вільи~ваq. . 
Laxltas, і .... 1.0!СТЬ, 2. ПроСТІр. 
Laxus. 1. "~"B"jl, 2 ... рестОрн!!. 
Lazareth, ,лазарет. . 
Lebetostenosls, звуженяя мИСКИ. 
Lebetotomla = риЬіоtoтіа. 
Lecbopyra, rаряч.t\а. JfОРОДілль~ 
Lecithlnum, ор",ніЧИIJn фосфор. 
Le<:!thos = vitcllus, _ВТОК. 
Le<:tlca, ноші. Н. . 
Lectron, "ї",,.,. Н. . 
Lectualls о. Іесіцасl1l8, 1l00Т"' .... · 

'nІ!!. Н. . . 
исІІІ11 stramlnel, COnОllНН1 ле· 
щста, )ШJJШ. 

Lectillum unpls = "",trix un· 
gui.. . . 

Lectus, діжко, ПОСТlЛЬ, , 

L~ аеіТОН, постіль ХОРОга. Н. 
Legalls, заНОJIНlІЙ , летальний.' 
Н. ! Legaslhenla, етомnоиим .)! .,0-
танНЯ • 
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. Lege 8rt.s. згідно. з ЗПНОIlП~Ш 
шrУШI. Н. 

Legltlmus, праВll11Н, ааliОНlШ'n. 
Н. 

Legurnen Б. legumentum, ріжои. 
Lеgumlп!, ріЖКОВІІН білок. 
Leguminosa, овочі, I'ОРОДШ18. Н. 

, Legurnlnosus, ріж.nОDиJt. 
Lelomyoma, новотвір а М'ЯЗОВОІ 

ткаюtlllt. . 
Lema = БеЬиш paJpcbraIe, по-

він:овнn ТОВЩ. . 

Lernla, заКJfсання ОЧСJ1. Н. 
Lemrna, ..'1усна.. 
Lemnlscus, 1. псте:rЬR8, 2. по
лушеЧRа. 

L. lІепlе, пеreЛЬЮI МО'ЮnPOВОД
ців. 

L. Wrisbergl, Wrisbcl'g'oBa a~y-
на. 

Lemosltas, И'[lтар ОЧНИХ .куrnків. 
Lenlens, 8млгчальннй. 
Lenls, !�-1l1ГНlIЙ. Н. 
Lепіtіvа. = laxantia, 
Lenltlvus, ';Іегко-проносний. 
Lens, ео'шо, сочевиця. Н. 
L. crystalllna, СОЧJі8., J-iрпшта."ІИН'. 
Lentes, ГНиди. 
Lentlconus, КружjЛястпН ВІІIlI1Н 

СОЧНJІ. 

Lentlcularls, 1. сочкуватиfi, 2. 
стріЧJ-ЮВllіі, БПНДОВllI't. 

Lentfgo, 2НlстовJt:IJНЯ, ВССНЯНІШ. 
Н. 

Lentftla, .'ІПпність. Н. 
Lentitls, заП8Л(!І1НЛ СОЧЮ1. 
Leonthlasis, ;"JЄ'Dове оБЛIІЧЧЯ. 
Let. ath Inus, JIt"ВОВIIЙ, ЛЬВИН1IЙ. 
Н. 

Leonthlasls osslum "Є'вове ЧО;'lО, 
9грубшання ЧОЛових иістон. 

Leontodon, ЛЄ'ІЮВІІЙ 8уб. 
Leplsma, Л)'llmlша, Л)'СЮ\. 
Leporlnus, заячий. Н. 
Lepra, ПРОIШЗn, трудfn. 
L. alpholdes s. alphos, ЗВllчайне 

шо.Ч,\-' .. фШЯ ШJ\ЇРIf. 
L. МаЬит в. JUdaeorum = .• і.

р)шпt,jl1віg Gгnссогuш. 

. LeueaDaeml. 

L. Наііса s. Lombardica = реі-
iagm. . 

L. mutl1ans·, . пі:ЮН88а, що нівс. 
чить. 

L. \Viliапі, обручнуват .. про" ... 
ва. 

Leprodes, ПРОИ[lЖСНJttt, СТрупли-
вий. 

Leproma, па.ростень проиази. 
Leprophthalmus, ПРОlшза на оці. 
Leproserlum 8. leprosorlum, п·ри. 

ту.'ІОК ДЛЯ ПРО){[l;КСНIfХ. 

LeprosJs s. teprosltas, пронажсн, 
ІІість. 

Leprosus = ]cpl'odc8. 
Leplocephaiia в. ieplocephaius, 

ВУЗЬJ\оголовість, вузькоголо" 
вий. 

Leplodera іпlеsliпаііs = апguil
)иlа intestinelis ct а. stexcQI'a
Іів. 

Leptomenlngltfs, ЗD.паJlСНпя МЯГ~ 
коl ОПОНJI мозну. 

L. іпlап lит = hydroccphalus 
acutu8. 

Leptomltus, НІІтнува.та плісінь 
(в піхві), 

Lcptoprosopla, вузьне об.;:rпччя. 
Leploli"ix bUCCOiis, рід tricho

mycews. що водиться в уста.х. 
L. vaglnalfs, рід trichomycetcB, 
що ВОДІІТЬСЯ в піхві. 

Leptotrlchla, тонкс ВОлосся. 
Leptus autumnalfs, кліщ женців. 
Lерlупsіs '. ieptysmus, ."арн;', 

• 'Іl(:ТЬ, сх,}'днсніIЯ. 
Lerema senfle, старече 'ЩИТИ' 

НСІІНJI. 

. L~sbJcus amor = amor Lcsbic\1s. 
Letalfs, с~юртеЛЬНIfЙ. 
Lethargla, ваВ~ljраIlНЯ, обмі. 
·рnшlП. 

L. А frlcana, СОнна. ХОроба. 
Letum, смерть. Н. 
Leucaemia '. leucocylhaemia, бі. 

лонро(і}в ·п. 

Leucaelhiopia = n.IЬіпіатпа. 
Leucanaemla, білокрів 'п it лихе 
недонрів'п • 

,~pballtll aleobollea 

Lеuсепсерhаillіs alcohoilca, аа
IІ.ІІШ1ННЯ ПСРС!tIlЬОІ ;астltlШ 
мі,шовоі' НПГlJІТКИ у n JlНlIЦЬ. 

Le~clsmus = аlЬіпівшuв., 
Leucltls,' вапалсння б],lIЧВllоІ 

оболонки. ..' . 
Leucoblastes, перв~сНl бlЛОНРlВ-

Le~~oceratosis, бїn·ї ПЛЯМlI в )'~
тах від розростання С;;ШЗJJІЩІ. 

Leucocldln, твориво, що нltЩИТЬ 
бі:.rIоирівціВ. 

Leucocyles з. Jeucocylhes, біло· 
крівці. .. , 

Leucocylhaemia, бшокро(,}~ я. 
Leucocytolysls, РОЗЧl1неннн бlЛО' 

нрівців. . 
Leucocyloma = lушрllOша._ 
Leucocytosis, збільшсння к~ль

НОСТlІ біпоирівців в НрОВl. 

Leucoderma, білошнір'я, Н, 
L. sурhilЩсum, бі"і плям .. на 
шкірі при пранцях. 

Leucodermla, обезбарвлення 
шкіри. 

LeUCOhaemorrholdes, СШІ80Вlln 
геморой. 

LeucoJysis = lеисосуtolуаів. 
Leucoma, бі.'ІЬМО. , . 
L. adhaerens promlnens, КОСИЦІ. 
L. сепlrаіе lоlаіе .аdhаеrепs, осе-
редні косиці. . 

Leucomatorrhoea, білнН цвіт, бl' 
.аі уплави. 

Leucomatosls, біле УПЛЯfrюван, 

ня. . 
Leucomelalgla, оБЄ'зкровлснна 

1lа."'Іьца. ., _ 
Leucomyelftls, зв-пanеНlfЯ БJJIОl 

СТРI'ж:еВОІ ОСІІОВИ. 

Leuconecrosls, біле відМіраннл., 
LеUСОПУСhіа·8.lеuс~mа unguium,. 

білі плями на НІГТЯХ. 
Leucopalhia = leucoderma: 
Leucopenla, змсншення ЮЛЬКО-
Сти білокрівців.' . 

L",cophiegmasia = phlegmas,a 
al~a. "... 

І.' 

~ :' 

Uehea dre1Dataa ' 

Leucojiiakiti ЬІіссаІі. = ps.riaai.· 
lingu... . 

Lечсороlеsls, ВlIтворюванна щ-
~1фі~·"ів. . 

Lеuёорrl- ~; '8Is, ТВОрl180 бі:J.?крі-
вціп, що ПСРСТРnВ:J.Ю6 бlЩПf. 

Leucorrhoea = fluor nlЬО8. 
Leucos, бі.1ШЙ. Н. - , 
Leucosarcomatosls, бі.1Jонрів'я 8 

новотвора мн в ВСJШКПХ нліТИR. 
Leucosls, білс уппамуваНRЯ ро' 

гівки. . 
Leucotaxls, здібність деmшх ~e. 

Min8..:1iit JlРlІтшуватн або ВІД'
ППХ\\ТI1 білокрівців. 

Leucotoxln, отрута 8 бі.1Jокрів-
ців. . .. 

LeucotrlChla, поснВlНИЯ. 
Leucuresls, мопочаста моча. 
Levatlo, підіймання. Н. 
Levator, підinмач. , 
Levigatlo, розтнраннп на порох. 
Levls, леГЮIЙ. Н.· , 
Levitas, легиіеть. ~.. . .. ,. 
Le.vuretlnum, ~ушеНl пивнІ дрІЖ'· 

джі. ' . , 
Lexlpyreticus, JІрОтигарячш~вИЙ. 
Leydenla gemtpara, СТВОр1НВА, 

подібне до амеби! що. 8на?ю .. 
диться в черевюй pIДHВl у, 

. ХОРІІХ' н9. пістрак. 
Lfber, віЛЬНІІЙ. Н. 
Libertas, воля. Н •. 
Libel, бажано. Н. , 
Llbldlnosus, ХТИВИЙ, ласИЙ; И. 
Libldo, хіть, похіть, ХТЙВІСТЬ, 

сласн6rfl-. .' . 
L. sexualls, полова XI~Ь, поло· 
виП гін. . 

Libidus = libidinosus . 
Libra, фунт. Н. . 
Llbratus, оовемииЙ·. и. _ . 
Llcet, дозволено. Н., ' .. '. 
Llchen, і. лшц&й.· 2. мох.· . 
L. agrlus = '·cczema papulosum. 
L. eeylonlcus, цей~о.воькн~ мох 
Н. ., .. 

L .. circinalus; ВЇДгpa.1lпченИn .".~ . швА. . ....... , 
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L.: Islandlcus, іс.18НДСЬJШЙ мох. 
L'~" ob1usus; неЧ'ут~шюіfi: дllшn1і. 
L. tropJcus~ тропічна ВlfCJfПUа. 
LJchenfffcatlo, JJщш,1t пjе.1Я 
Jlщірних х[ЮнjЧНI!Х хороб. 

LlchenoJdes оурhШd, f}'ДЗaCri 
IІр~шці. 

Lte~ =. sрlеп ~ сс..1ЩJіН}{(t? сме· 
. ЖІНЬ. . 

L. succenturfatus, ві;:.:щеn..<reха 
"ftCТJ1JJa сел:езіщш. 

LienaHs, се.lезjJШОВl1n. 
Lle~asa, аієназа, твориво с(;ле~ 

ЗІНКИ, 

Lfenitls, запалення ·с<mезіННJf. 
Lfenocele, ('.е.1{:зінна в ИП.,1і. 

Lienocollcus, ООJlсзінt\О'грубо~ 
NJlШКО}JИЙ. 

Lienomalac:ia, РОЗМЯl\шення e<:~ 
аезішш. 

Lienterla, бігунна шшеревзр&
ною стравою. 

Llgamenta, ."""а. 
L.,c~rruscantle, БПl1СRучі ВЯЗ:1& 
МІЖ реБРОВJI!оіИ "'рястками. 

L. !>ouglas; = р1ісае r<:Lroute
rшао. 

L. intermuscularla = вєрtз. in~ 
termuscularia. ' 

L. Interossea = шетЬтnае inte~ 
ro.!5S~ae. 

L. Іntеrsрlпаlfа, міжостюкові 
ВЛЗЛа. 

L. intertarsea, М)ЖI1,1есневі вяз. 
да. 

L. fntertfansversalia. 8Stз,;та. між 
1I011СРСЧШIМИ Хр<'бовшш ВИ~ 
ростками. 

L, !nlerv..-Iebralla, мі>"хребові 
ВВ3.і13. 

L. ser~ ~ 8113.108і пучечJЩ в оче~ 
F<'DJ7Пl. 

Lfgamentosus, Бяа"10Вl1Й. 
Ligamentum, влв.:10. 
L. accessorJum в. аuхШ"r!um,до_ 

nOM<J:i'QDC МВЛО. 
L. acr~mlocoracoldeum, барио. 
Д3kюовс ВІІЗ.'10. 

Llgam~lulU еиtо-xlрЬoJd~оut 

L. alare dentls, "р"""'" Вл..,." 
. ХРСООВОro зуба (ВD(Ч)ОТJlJшtl}. ' 
L. ~not()єCYBeит, DіДХО]t1JO~НУП~ 

рlШО.llе ВЛІ~ло. 

L. Arantll = І. vеПQ8Uin. 
L. arcuatum риы�,' nуковате )10-
lЮ8е вязJЮ. 

L.llrmlllае,ВЛ3і10 поти""" руки. 
L. arter'()sum, ВЯ8Jl()·між гоnов .. 
ною й легеневою б'ючиами. 

L. aslragalocalcaneum = І. 14110-
са]саnеит. 

L. Berllnl = І. ileo-fеmOfаJе. 
L. ВlсЬаtl, реБРО.О-СУГ:lоБо •• 

ВЛЗ;'fО. 

L. Blgelowl, передН6 НУЛЬШО
сугд6боnе ВЯ8ПО. 

L. Воtaш = І. arterioBum. 
L. calcan.ocuboldeoplanlare, ,,'я. 
ro·гранчасто~підошnове ВПЗ
ЛО. 

L. caJ~aneollbulare, п'ЯТО'''''''О
ГOM1nНOBe ВЯ8~О. 

L. caleaneonaVlculare, п,tR'1'О"ЧО8~ 
НJШОnО ВЯЗnО. 

L. еаl~апе()tlЬ!аJе, п~ято,ве.'1ИНО~ 
l'ОМІ.1}Сове вяа.1'ІО. 

L. cHlare = mueculus ciliaris. 
L. (;МПlпl, .ВЛВnО між Вістрпм 

l' ГОрІШН1М нінцем бічно! 
IL1атівки иmtНово% хїсткн. 

L. tlado, підвісиин lІЙШIК8. 
L. (:ollesl, Соп .. 'о"" в"вло. 
L. <:ооресl, Соорес·о.., .я.ло. 
L. roracobrachlale s. е.таеоЬо

merale, дзюоо-рамение вnзло. 
L. coracoclavlculare; дзюбо-дуж
нове внадо. 

L. cordllorine = ccntrum tendi
nеот di.pbragm.ti •• 

L. eornleulo.pharyngeum, ріж-
1fO-пр6.'1икове ВЯМО. 

L. eoruscantJum, ВОВИІШІНЄ між
реброве »яв.ло. 

L. eostotlavltulare, ребро.д:І'Ж· 
"ОЗС ВЯ8JIО. 

L. toslo·xlpholdcum ребро ..... ч.-
кове вявдо. . 

" "" ' 

,'о 

U~,~~.~'n~':t·~" .. ~,m"",m""",,,,,,," ... ry=I,,,,,:;;":::I::d':;:."""-__ :-,-__ }Jpmenlum 8t,10.:m .. t~ldda "" 

L. cїico.arytaen.ldeum, обруч
Н()~:lІІваю{оВО ВЛ8ЛО. 

L. СТlео·РЬасуПІеит, обр~~!"о· 
прб-l1ШОВ6 впало. 

L. erlc.·lhyre.ldeum, обручио· 
бор~аJ\ове ВЯЗJlО. 

. L. сunе.·сuЬ.ldеum,""ИИО-Граи· 
час'fC 8RSЛ:О. 

L. falloppll, FaJlopp;' •• c В8.ЛО . 
L. lІаЬ.Шlоrmе, вілд(шодібие 

вnа:ІО. 

L.lurcillatum) підпорове, вяз,nQ, 
L. gastro"col1cum, шлунn(),-'Го:s~ 
СТО1шшноВС ВЛЗ.1'ІО. 

L. g •• tro-hepatlcum = omcntum 
тіnиз. 

L. gaslro-lІепаlе, шлунково-се· 
лезіlшове ЗЯЗЛО. 

L. Glmbernatl <. lacunare, Оіт· 
Ьсr"ш"t;ове впзло. 

L, Glmbernatl rellexuJ11 = І. CoI· 
ІОві. 

L. gJossoeplglotllcum, ЯВИНО
надroрляююne вязnо. 

L_ hamometacarpeum, гаЧКО

JJ'ястиовс впало. 
t. bepatie.orenale, печіН1\О~НI!Р~ 
}Юве вяало. 

L. hepalo.eavo.duodenale, печіи
ІЮ-ЖІlJIО' дваНnДЦRТКОБе ВЛS~ 

ло. 

L. hepato .. e.olle.um, почjнно-тов~ 
. cro,Юlшнове ВЯ8ЛО. 

L. hepalo.dUOdenale, печінно' 
дв!шадцятнове влнло. 

L. hepalogastrlcum, печінко' 
luл)'ююве ВЯ8ЛО. 

L. Hueekl = І. poetinatum iri· 
di •. 

L. hyoeplglottleum, Л8УnЬКО-Над
roр.,lJIИНОве вяапо. 

L. hуоthуrеоld.um,Л8У"ЬКО-ООр-
даИОБі,'! ВRЗ'nО. " " 

L.\lleolomorale Оо Беrtlпl І. ураі· 
lophorme, 1tj'льшове ВАало. 

L. IlеоlитЬаlе, ,,")'бо·пояси. 
владо. 

L. Ileo$&cral., і<лубо·нриЖО •• 
ВRЗЛО. 

,,. " 

L. Ingulnalc і, J'o"parll,' Ро"
partJoвc знапо. , " . 

L. Inluelavlculare, .. іждуЖІІОІЮ 
ВЯ3JIО~ 

L. Intercrurale з. Itavum, ЖОВте 
міжніжновє впало. 

L. Ischlocapsularo, СIІДнв-""",шу-
НОВ6 ВЛЗДО. ' 

L. jugale = І. transversum geпu.: 
L. k.ral •• erleoJdeum, ХрЯСТI<О' 

оGру'Чно-60р.'Іаиове ВЯ8)10. 

L. 'асlпїа lот, страпа,.., вя""о. 
L. l"ть.·с •• lаlе, ",оrИо·ребро,., 

'вязnоф 

L. l"nat.·«apbOldeum, ""рпу
baTO-ЧОВllасте ВЛБllО. 

L. Luschka І. olem.-perlcardla-
c:um ~ rРУДIJИО-ОСЄРДН6 вяало. 

L. Meckell, 3f""kel' •• e ,язм. 
L. па tatorIum, пnавецьке вяв.ло. 
L. nіІс:Ьає, кариове 8Я8J10. 
L. рЬсепlс.·соllсот, пере!lНОВО
товсто-ниurnовс вязпо. 

L. phrenieo.gaslrlcum, П.Р(ЩНО
bo-ш.'1j"ШШве впало. 

L. phrenico.llenale, пера!тоso· 
смезіннове ВЯВJIо. 

L. рlпnае, вуwно-сиронвве влз" 
.nu-. ' 

L. pls.·hamatum, горохо·гачко
Бе ВЯЗJlО~ 

L. pls •• metacarpeum, горохо

п' яСТИОВ6 ВJ!ЗДО. 

L. Poup"rtl = 'І. іngпiпаle. 
L. pu ••• lemor"Je, ЛОНО·СТОМЮI1Є. 

ВЯВ.IJО. 

L. sacro .. coce.ygeum, l\рШf"Л-ИУ- . 

ПрИНОВ6 вяаJlО. 

L. sacro .. splnosum, liРИЖО·ОС'l'Ю" 
нове влало. 

L. S"nlorlnl.l. criso· ph.""ngeum. 
L. «apho.c .. boldeum, "ОВ""І«>-. 
гранчасте ВЛ8ЛО.. " . " . 

L. st.rno.coslaJe, ТРУДl!НО-ре6- ; 
" рове впаnо. ' . 
L. styJO-hуоldеum, шпи.'!J1CfO-

ЯВУJlЬнове B88.'10~ 
L. stylo.mastOldeum, lIШ"""CfO
смоч}С~вn" 88В40. 

; І 

І: 



, . 
; і 

І, 

; , 

L.stylo.mylohYoldeUm, )IІІШ:11І· 
cTo-вI1:lll)..f.с-1іu)"'1ыівсc nяз.'lО. 

L. tаlо·саl(:апеum.,ЩllІ"1ТНО-П'я~ 
тове ВПЗ~10. 

L. ta](jMlnterosseum, наn'ЯТRО" 
мїашіСТJJО вuа.'10, 

L. І.lо.IIЬиlате, 'І"П 'ПТІЮ'ММО' 
го:м:і:нюJJ.C вяв.-,о." 

L. talo-navleulare, Н8.u'ятн.rчов" 
ЮШQве ПЯ8JlО. 

L. tаlойtlhlаlе, шщ 'Л1'но-вс.,'1ІtНо~ 
ro!оtiЛRОSС влзло. 

L. Ihyreoarylaenoldeum, бо!"'.· 
l{OBO-:ШВnIшове влsnо. оо 

L. thyrеоерlglошеum, боряако-
80-наДГОР:1 янкове ВJtЗJ10. 

L. Ihyreobyoldeum, бор:,"""""
lІЗУПЬ1Шве ВЯ8..'10. 

L. tibiocalcaneonavlculare, вщти
. коrоміmЮ-П'Н'l'O-ЧОВНІІкове 
nЛ8.'lО. 

L. tibionavlculare, ве~'1и .. оro)fі.."1-
1\О'ЧОВШШОВС ВЯl~JfО. 

L. Valsalvae, Valsalv'os6 впало. 
L. Yenosum = 1. Ara.ntii .. 
L. Іlппll. Zinni'oBP.: Dяаnо. 
LJgatura; 8!\ВЯЗІН1, пер('вяак&. 
Llgneu., дсреВ"ЯНIJЙ. Н. 
Ligninum s. IІgпum, деревlmа, 

ліtніп. 
Llgnosus, дереВЛfIlШЙ, nеревис~ 
тИЙ. 

Llgnum, А-рево, А.ревИи •• 
Llgo, ате ПОJНtвв,ТJІ J SflВ·ИВа.п. 
Llgula = taenia ventriculi qua .. 

rti. 
Ligulatus, ЯЗИЧКQВИЙ, пояоо .. 

вий. 

Llgustrum Уlllрте, "'''''''''ОДЬ. 
Llma, пилна. Н. 
LimanoJ, екстра}{т на:муау o~eoь~ 
IШХ JШМ&.ПЇ1і. Н. 

Llmalln, пи"ОllНR. Н. 
Llmatura, ОПlIЛJпt, Н. 
Llmbosus, зуБЧ'QСТltй, TopoQKYBa .. 

тиЙ., " . 
Llmbus, :нрай, він('ць, }{р"аЙна. 
L. carlllaglneus ~ labrum gle. 

noidale. 

L. Ins ••• оУ.IIІ VI.us.enll, "рей 
яНчастоJ ЯМНІ!. ". " 

Llmen, nopir. ' >,' 
Llmltans, обмежеlfИЙ, гра.Jшq~ 

НlIЙ. 
Llmonada, ,'Ї'ЮЮЩ. Н. 
Llm:opbtblsl., ПОХ)'іІ'НИЯ 8 І'()-
лоду. 

Llmos, I'OJI<>Д. 
Llmosls = bu Ilтіа. 
Llmother.pla, "іІ;УВ"ИНR """ ... 
пом: 

Llmpldus, ироЗОРllfJ'. яснпЙ. 
Lіmш, морсьнс цілюче багно 

(!!а"у")' 
Lln.= Hnimentum. 
Llnamentum, подOТRо. Н. 
Llnarla,. Ш:>НRННR. 
Llnctus, ЛЛЗУЩ~ЦЬ, ГР)1\НІІїl СП~ 

реп. 

Llnea, 1. Сll'Угаі nружон! ;уінїя. 
2. :ІЬНЯиа Iштка t МОТУ'30)(. 

L. asp"ra, І',пг..а 'мyr&. 
L. cosloartlcularls, ребро-суг.,о

бова. ·6)i~T&. 
L. Douglasll semlelreularls, пів

обіжttа смуга. 
L. Monro·Rlcblerl, пупце-остю· 

1\ОВ& QM)"тa. 

L. semllunarls Splgelll, півмі.я .. -
кава eмyr&. 

Llneamenta '. IІпеаmеnlит, і. 
об;шччя. вираs, рйс« апця,. 2, 
...уга. 

Llпеаlls, перОС"У"'''''IIЙ, по1'р4ф
лений .. 

Llnearls t npужковий} QМУro:вПЙ. 
Іі. ' 

Llnеаtш, tIp)'Ж8стlfЙ, ПО:Іівова~ 
_. Н. 

Llneus, nЬНnНlIЙ t ПOJl.O'fИЯНlІЙ. 
Llngua = 81008& •• glott., язик., 
L. dlllllecia = gЮssіtі. disacc."". 
L. geograpblca = leuooplakia. 
L. yllull = IDACroglossia.' , 
Llnguae baesltatlo, •• rИкув8JIИR., 
Llngualls, "8"КО8JIЙ. 
Llnguatula. п,вучкu,чужоfДИ у 
nЮАей і тварІІН. 

" 

'LIpo~" 
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Llngula, JlЗіІ"ОН. " ' 
L. cerebelll, ЧnСТИ!1а. МО80ЧКОВО· 

то xpo6«J<8. ': ' . 
Llnl 01еит, ""н"на 0"111. If: .
Linimentunt J рідка М3СТЬ, ЛІНІ· 

меllТ. 

L. ammonlatum ". vol.tlle, ле· 
'fюча ){&СТЬ. Н. 

L ••• ponato.camphoratum, опо-
jt(':IЬAQK. ~ 

L. s"ропls rubelaelens, Ве.ш.р
сы�ннit б!lJlЬ8ам. Н. 

L. lетеы�ІьlаІот,' Ж'lІгунцева 

~IacтЬ. Н. . 
Llnills plastlea, "рен,"не ""ру-
вання Ut.'1}'ику. 

Llno, ... стпти· 
Ljnsa, сочка. 
Llnlea, 6IПП8Н •• 
Llnleum, полот"о. Н . 
L. carplum, кор"ія. Н. 
L. еетаlиm, Ц"Р'Т". Н. 
L. ІІі!lаlит, г.".ірка. Н. 
Linteus, полотня.НIIЙ. Н. 
Llnum, 1. льон. 2. "орЮК. 
Llodermla, .aНl!" (а"ня) шкіри. 
Н. ta L. еиm теlамаl еl leleanglee • 

. s1a.= xefod-enntl.. , 
L. essentlalls eongenlla = xero· 

Llpohl •• tes, .1іпобmlС'І'R, кліТІ!' 
111І, в ИОТР"Х ВІІТВQРЮЮТЬОQ 
Жllрові ЩJітшш. ~ 

LlpOblastoma = !іро""'. 
Llpoeel. = 1 ір.rooel •• 
Llpochrom, ;КОВте _ровс бар· 

в'n~О. ' 
Llpodermla = рЬіт""іа. 
Llpodystropby.. progresslya, пу
стуо."ЙU Жllре."Й p6в..~ВII. 

Llpoflhroma = librolipom •• 
Ltpogenes t 'roвщеuого поход,жєп: .. 

ня.. 

Llpold, піПQід;нодїБН6 ПО roвщ,' 
ТJЮpltво. . 

Llp.ldosls, .більшен;нл .. іл."'" 
СТІ, :tinolAiB в ~1f1T.utlax. 

LlpoJysls, роо'''Jre1iНЯ ТОВЩУ' 
фе"рм:еНТRМJ1~ 

Lipolyllcus, ЩО ре.ч"ня. ТОВЩ. 
Llpoma,. Т{)вщu:к, "!!.!1СОI(, жир .. 

B6J;. 
L. arboreseens, роогалуЖ"1ІП1І 

'Іовщак. 

L. librosum ~ steatom. Mnller~. 
LlpomasIa оsslum;8то~щеnня К1~ 

сток. . 
Llpomatosl', опШmС!IСТЬ. 
L. unlversalls, rnaARlcTb. " 
Llpomatosut, rпадю{й, оn8.0ис-

del'ma pjgmento8um. . 
Llpaeldaemla,'!""кt ЖІ.ро1l' КИ<>-

тиfi' товщевИЙ. товщниfi. ' 
Llpom'erla, вродж.,шJl бр." кіп-

ч.m. ph 1 
Llpompbalus = Ііреroт """, 
Llpoml,oma, ",ВЩОВlІЙ ~'n"Ш"". 

~1.itИl\ n КРОВІ. • 
Lipacldurla, nСТііі ЖИроВІ кис.· 

• 111НИ В мочі. 
Lipaemla, збіль~ННR 1tіЛЬRОс.ти 
жиру В пPOBl~ 

Llpopsychla, """ри"' ..... """ • 
M;liCТb. . 

, Liposareoma, ,товщева оаРIЮ"". 
Lipanlnum, ліпанін. 
Liparocele 5. \lросеі. = 

.dipoвa. 

Llposls = lipomBrosio. 
Ьетпіа Llposoma, то.щеве 8Вре'Щ. в !Ulі· 

ТJтi. ка 
Llparodyspnoe, 'ад""""" 

С"Т"lIХ людей. 
у 'ОВ- Llpospby,la, аебluтll ~"Ч. " 

Llp.tbymla = !ipopo:rcbJA. 
Llposurla = urma 0011"' .... LlparoldU. поціБНlln аа ТО"Щ· 

Llparompllalus. то"щ •• иЙ вір0' 
о'Юнь пупця.. 

Llpasa. lІіп",,". твориво, що роо.' 
щеплюв товщ. 

Llpbaemla = liраеті&. 

\0 

Llp.tropus, СlЮрїдво,,"R ," тов· 
" "щем. . щm1_' 
Llp •• ysmus. отруІ""" ТОВ 

ми' КllсJtlf1tD.МИ. 

і45 
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Llppltudo, ,,,,моокіоть, КМlр&
вість. 

Llpplt"s, збl"ьureнIiJI видlJieнь 
М('fiбомов.пх шоа повіка. H~ 

LlppIIS, каправий, кио.,оо""lІ. 
LlpsotrJchia, ЛllсіGТЬ, roлоrо...чо-

віоть, юломоаість. 
Llpurla, Товщ в мочі~ 
Lfquamen, юшк •• 
Llquallo, РОЗВОДИ.И"", розрід. 
ження. 

Llquelacere, розрlджувnm. Н. 
Llquelaclens, р".ріДНlе"Иіl. Н. 
Liquefacllo, р""ріДШСIІІIЛ. Н. 
Llquelaclus, рООООД1lЄНIІІ!. 
Liquldus, рідю\ll. 
.Llquiritla, ооподець, оолод.шll 

['юрінь, л.ОtiрtfUJI. 
Liquor, рідииаt те", П~·Шll. 
L. аlитіпіі асеllсl, Бурове,ка 

ріднн&. Н. 
L. ammonll caustlci, нашат"р' 
ний еПIІРТ. Н. 

L. an~dynus НоНшапі. Гоф".н, 
СЬЮ храПJll. 

L. Іоlliсиli Graalll. рідин> Gr&
аі'овоro 'міщСЧR8. 

L. kalli саІІіllсl. Іди,,/!, "".:IilI· 
ІІНЙ луг. 

L. Morgagnll. посмертно ".тро
:uаДЖЕ!Н:н.я рідини під наШJry .. 
НОМ СО1fКИ~ 

Llssencephalon, МОЗок б.. • •. 
во/в. 

Lissotrlchus. рlВ"ОООnОО"I!. 
Lltera. бу"в" "Ітора. 
Literallsat.xJ.o .а",.,IКуваюUl, ..... 
ШІ на.ННЯ на СJIОЗ3Х~ 

Llthaemfa, мочона. }шc,nиs;а в 
крові. 

Llthagoga. на".ногою.і ."""бп. 
Llthlasls, хору.а""" н. 1,""ін.\I. 
L. den Ilит, зубн"й камінь. 
Llthlcв remedla •. зпооб!! ПроТ!! 

камінців. Н. 
Llthlum, літій. 
Llthoeenosls, ."д4",т... решт_ 

ків }(nMjnu;iB~ 

Lltlюtom" 

Llthodes, lf~O містить камінці, 
Lllhodlalysls, розчиню""""" к .... 

мінців. 
Lllhold ••• Н."lнястпll. подібний 
К& камінь., . 

LllhodyspnoE, в.духа від ка
МІнців в ДЙШRa.х. 

Lllholractor о. Ilthoklast В.IItЬо. 
Irlptor, ро,кряwyва" к",,,ін
цІ •. 

Lllhogen, ".""ріа, в КОТр<>І ви
ТБОРЮЮТЬСІІ камінці. 

Lllhоkеlурhораеdlоп, Вваnнення 
плоду та йото обо.лоно}( при 
ПО3Rма'1'lщсвіfi sarimocтi. 

Lllhokelyphos, ввапНСння пло· 
ДОВНХ оБОЛОItО}{ при повз.ма· .. 
'ТІІЦСВій вагітності. 

Llthoklast = Jit.hоfrlЮtor. 
Llthоklаstlа,РОВRРlІшування "а

. мінців. 
Lltholabe •• "Щі ІІа ровнришу
оання каміиців. 

Lltholapaxla, ВJlпроваджування, 
ВПД3ПЮВRІІНR роз}(ришених 
камінців. 

Llthologla, .чен"" про к.мlаці 
JlЮДСЬRОro TЇJl8,. 

Lltholy.ls, ро.чнне.ня '!амінців. 
Lltholyllca remedia, аа006н НІ' 

ро3ЧI! нення 'Камінців. 
Llthometra, 8ВQпвенІЗ:й :r.tатиці~ 
LithОП"J!hros!s. ниркове ХОРУ' 
вання ІІа І't'8.мШці. 

Llthораеdlоп. в •• .,.нlmdI ппід. 
LНhорhоп, мид ". намінці аі 

(1іїухачиою. 

Llthophthlsls, сухО'!'!{ ві .вап
НСИИRМ легенів. 

Llthos, мамінь, Юlміпець. 
Llthoscop, !юнд до розшукуван, 
Нп намЇ1щів. 

Lllhothllbla, "РlDUоиня "."і,,
Д~,8 ~Іальцем, saвсдеипм: до кут

. Ні, 1 аондом, вавед.еним ДО мі
хур0. 

LIt~otom1 ніж дО БИТИНУ Н8.мШ
ЦІВ. 

f.fthotomfa, ВИТНН :иаміиців. 

,- ,; 
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Lithotresta, СDСl)Д.ilі,lШИ uамін" 
ців. 

Llthotrlpsia •• IItholrilla. РО.
НРltlllУВПННЯ мамінців. 

LithotrJptor = lithofr""tor. 
LltholrlptJca, 8"""бп, що роз .. и
НЯЮТЬ МRиіllці. 

Lltholydurla, збілыlIнк" "іл.· 
кости ),10'10801 КlfС1ППіИ в мо-

чі. Н. 
Lllhuresls s. IitЬитlа, nicOR в 

мoqi. 

Lltus, мАщення. Н. 
Livedo 5 ... llvor J синяк, спнець; 

ПОСl\НСННЯ шиіри. . 
Llvldltas. невїдrраничеuнlІ си-

IІЯК. 

Livldu5, синій, СИJJє·баrровиit. 
Llvor, С"НЛВ8., синявість. 
L. cиH5~ СИНJ()Хв.. 
Livores mortua1es, меРТВЯRові 
сині ПlIЯМИ. 

LlxlvJum, nуг. Н. 
Lobarls в. lob.tUB, """ТКОВІІІІ, 
уділовий. 

Lobelia, степовиl! :кріп. 
Lobelismus. отруіНня ..... 'ІО.,,!! 
хріном. 

LobularJs о. lobulatus '''''то.''о
вий .. удіЛJЮВИЙ .. 

L; pneomon lа = brooobopn.u-
monia~ . 

LObulus, чАсточк&. Н1l8.ПТИR lуді .. 
ЛОМ. 

L. aor! і. аотІсоlaе. вушна ил"
llИu,. 

L. blventer J частина МОlЮчкоіюr 
півнv.лі. ' 

L. f".ilorml. = gyruв іи.ііormіє. 
L. ntrvl vagl = floccuJu8. 
L. рnеumоgаstrlсш, чветоtШll ле

re}lGJ~fN1lJI)1iROBa. 

L. primltlvus, лсreввВl1І! пух;
рець. 

Lobus, чаC'l'Кn', удin, шматок, 
L. ca"dalus Splgelll, Spig<>li·s.a 
хвостата чзC"l"Н8.. 

L. ,unellormls tеr.ЬеШ - ЮЬ.· 
luз bivenrer. 

L. hepatls quadratas, ""'!ІН"" .... 
ЧОТl1ріJtYТWI 1I8cткa~ 

L. IIПІIl.III· - JinguJe. pubno' 
пum. 

L. nervl pneumogastrlcl _ і!оо
culua. 

L. SрlgеШ - lob1l8 c.udatUв. 
L. I"berls cere"rl = Ю'1"ІІ angu-

Івті.. . 
Localls, мlсце_. 
L. апаевІЬевlа, місцеве "нечу

JJeHHII~ 

. Lo~.lIsallo, прп"іщ~,""" nORa
nіа:ацШ. 

Lochta, піcnяnоn.оroаі .о'Чистки,. 
БРУДІ!, л6xlі.· . . 

Lochlalls. О'l1lСТКО_. 
Lochlocollca, О"l1l<"1'.ові R.шьюt. 
Lochlodochml"m, . породi.nьна. 

ПО~10ГОIШЙ дім • 
Lochlometra, •• "'Рu .... НШІ лохій 

., М'6'1'1щі. ' 

Lothlometrltls, •• nit.neавя ,,'ЯВУ 
М1ітrщі від ватрuиапв.я: lIОХій. 

Lochlometrophle"ltIs, ., .. " ..... """ 
жил Maтuцi від г.атрпМ&1lJUI 
JWхіЙ. 

Lochloophoritls .... п .......... я я .... • 
Шf:ИШ від ваТрП!l48.ШUI п6хій. 

Locl!lopyra, rapнv,", від "''''РВ' 
n.анв;я: ltОхій... . . 

Lochlorrhagl., в6їnьшemut к;т... 
ИООТl1 лоm. . 

Lochlorrhoea', прод_е анті, 
нання ~охій.. . 

Lochloschesls, .''''Р''''''''ІШ ло· 
хіП. . ., 

Loeomollo. ру", пересува""".Н. 
LocоmоюrlUI, рyx.ttНВпJI. 
Locularis, пе})едія('ниЙ. ' .:~-~ 
Loeulus, і.вyбlщямн,.. 2. "'РУ(В): 

Н&1 до.мо:вuиа~ . <~ "~; 

Locumепtum, П"1'~дlлок" 
Loсш, 1dЮце.> . . ' 
L. IOesselbachll, ИІСЦ" .... "Р"

l\oBiti пвpenfНці носа, .від. 
ЮІ ЧАСТО б:ував нро1Ю'l'C~а~ 

L.mlnorls ~eslstcntlae, .. іоце 
н.й_оro .,.p&rввy, ., :О. 

І 
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-.. 
Lo«fA pt!"foral_ Cf'f'tII:"d'-__ - ____________ -'I:: ... ::.=.::!I~ 

L. perforatus сетеЬті t місце про
~i I)з'Ek1(.'ШIR МО~Щ:У. 

Lodlx s. lodJcutum, покрпва;"ю. 
ПОНРIІТТn, Н. 

l.oemograph!' s. loemolog!a, в',,,· 
иня npo чу,,~·. Н. 

l.ogasthenia. нездатність ;)lоrічно_. 
д..vяаТJ:I. 

LоglsПlUS, ВИСНQВОК. П. 
Lоgоklопfа,ЗАI'НнуваJUtл на скла ... 
дах. 

Logokopbosls, О.j1іпота И& с.."Іова. 
Logoman lа, балакучісп" "саШІН" 
Ші мОва.. 

Logoneuros!s = dysJogia. 
'-OIo~alb!a, р6з.,"Д .. ОВ". 
Logoplegia, паралisа мовп, мов· 

чаm;;n,. 

Logorrhoea = logomania. 
Loernta I~ lolmos., чума., мор. 
Lollsmus, отруІннн яукі.l1Є:М. 
Lol1um, иукf.1:Ь, етО1<О.лос. 
Longaevltas, ;:tовТ'м:іття. Н. 
Lоиgаеvus, довro.nітній. Н. 
Lопg!sslmus, наЙДОВШllll. 
Longilud!nal!s, nо •• довжшm. 
Lопg!tudо, довжина. 
Longuette, .nonJ'eтa.. 
Lопgus, Довrnй. Н. 
Lophokomus, "~"'.Р.8иl!. 
Loquae!las, б"'."У"іСТь. Н. 
Lordoma І. 1ordosls, ВlrИРJJВ:JСН-
НЯ :хребта Ha.~cpeд. 

L~r4oseo1Iosis, ВІшрпвденнn: .хре
бта наперед і набік. 

Lordotltus~ ВJI~РIlВJtаНlIН ДOIJO~ 
рсду; мц.;шгlШь, ,М,аЛIJІ1'В"ТИЙ. 

Lorlpєs, RPJtb-ОНОГJtй. 
Lotto, оБJ.шваn::.л. 
Lotlum, і. У)ШnR'nЬНЯ, 2. моча. 
Loxarthrosl., оуг.,обо... о"р".· 

"lеdНЯ~ 

Loxoeyests; скісна постава ва
гітноl матиці. 

Loxophthalmu&~ зпз06иіать, ВП
зооччя. 

Lubrlean. а. lubrlcus, 1. МИЗЬ' 
JШЙ. 2. жва.1ШЙ, меткИй. 
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LubrteantJa, засоби, що роб,''Нl'1''Ь 
речі ~'ПfЗЬШIМIf~ 

Lubrfcitas, е:шзьиість. 
Luclda Inlerva!la, п .. ріощ. про· 

евіТ:ІСЦИЯ (у божсвільшtх). 
Luc!dus, яоияJI. Н. 
Luelfugus, що боїться світу. 
Luellla maєellarla, півде"но-
америиаИСЬR& муха, зародки· 

nО'1'рої виводяться в порож

JШН3Х носу чи 'Чола.. 

Lues, прзнці; лош6сТЬ. 
L .. сапlпа, ЧУМ!\,9 
L. divtna, чорна неміч. 
L. ,.rmatlea, ковтун. 
L. vener .. о. Іа!II •• , "ранці. 
Luetlcus, праНЦl>OвJ'ilt, fIJ.~апцю-

ВМIfЙ. 
Luetln) н,)"nьтура спірохє'l на 

аtарї й кіllсьній с.І1РОНА'lці. 
Lurnbago, 6f'Ba.T, нрюнол6м. 
Lumballs, І10лсюtЙ. 
LцmЬоеО'lаlls,ПQНCRО-peGровиЙ. 
Lumbo4orsalls, пол(}но-спинниЙ. 
LumboingulnaHs, пояспо - пах-

ВИ}іЯИЙ. 

Lumbosa~ralls, IJОЯСНО - КРИЖ0'" 
вий. 

Lumbr! •• II ••• lumbrleoldes, 
хробакуватиlІ. ' 

Lumbrleus, І\ощевий "І'обаl<. 
Lumbus, кряжі. 
Lumen, і. евітпо. 2. пр6зір. 
Lumlnosus,. нсшtй, сnftииЙ. 
Luna, J,1ЇСflЦЬ. 
L. dlmldlata, пі,міояць. 
Lunambullsmus, сновИддfl, CH:O~ 

Іш;цість. . . 
Luпаrlа = men"'. 
Lu.narls, і. міC1lЦСВIJIt. 2. місяць 
на 28 ){Ііі». 

Lanatl.us, сно.ЙДа. 
Lunattsmus, СіЮВlІдAfl. 
Lunatus, міС.JIЦСIЩЙ 1 подібний до 
місяця, оорпува.тий. . 

Lunula, 1. бі~lа 1IJtQMIl наІІЇГ'1'6ві. 
2. міСЛЧGИЬХО. 3. lIівміСflЧНУ
ватий МЮЙО8ИI( рогі.ши. 

LunuJatus, ІrівміСЛI{НОВ»Й. Н. 
Lupanar і. lupanarium t люпаuа~ 
рій, повійНlIЦМШЙ дім. 

Lupa, лупа) поGі.пьшуюче ШН:lО. 
Lupla = athcroma. 
L. Junctarae = tumor a11>U8. 
Luplnus, вовЧJ.n. Н. 
Lupoma, ""ростеuь вовчоro ""И'" 
шаЮ. 

Lupus, люпус} вовчий .пm.uв.А. 
L. erylhematosus = ""borrboea 

\:ongestiva.. 
L. "alg.rI8 = berpe •• вtbiomeno •• 
Lupusearclnoma, піс'І'РЯК, що ви .. 
НІШ 8 8ОВЧОГО JШmn.ю. 

Lurldus, бруд"о-жоnтu1l. 
Luseltas і. lusel.sltas, 1. оорот

нозОріоть. 2. зиоо6кіеть па
ра .. '11'lичпа. 

Luscus, зизпА на одно ОНО. 
Luss1.lria = ineontinentia. 
Lu.us naturae, '1'" природи. Н. 
Lutеш, жовтий. 
Luxare, виnихаТlf, ВIfнручувати. 
LuxatJo, ЗВllхнення, ввик. 
L. іпеоmрlеlа = 8ublumtio, 
L. !.пll. = есtoрі& l.пШ. 
L. тапи. eongenlta = іпІіроша- _ 

пuз. 

Luxatus, звихнутий, nиверву-
тяJI. 

Luxurla, нoorршtaнкіС1'h Н. 
Luxur!ans, буЙ1ШЙ, ДИlшJl. 
Luxurlo, БУЯТІІ, розростатися. 
Lux.us, moИСУС, Иilдмірн:k.r:u., 
росніш. 

Luxusconsumptlo, надмірне ВИ
живлення, 

-Lyeanlhrop!a о. Iycomanla, бо
жевільно УЯВ.JIення себе ВОВ
нул&ною. 

Lyeop.dium, д.р.за, nищ!ць: 
L. complanatum, ТИСИIf&. 
L. elavatum J сварюfК, ЛCJJСUI

]lИR, roнч"р. 
Lycorexla = ,,"ora.ciw, ВОВЧJtі1 

ГOJIOД, НС1ІЗЖ~PJIИDість. 

-Lympi/a, п!оом, яі"ф&.--
Lymphadenla ~ p""udoleuc ... 

Шl8.. ' 

L. еи!апеа = шуoosі. fuпgоіdeO. 
Lymphadenllls, .. п""енио оасо· 
нових З&'"'!О8. 

L. scr.pbul •• a, жбвн,. 
L. tubercularls еl relleularla- b1~ 

perplasllca = Ьурехрlanіа lyш. 
phatica. fibrose.~. :. '."-1 • ..;, 

Lymphadenoma, П""ОКОВИЙ 1IfOВ' 
/ІНк. 

LуmрhаdеП.Sl8, З&Г8.JIь"а """"ба -
пасонового y~їaдy. 

L. аlеи.ает!еа = р""ООо1.""" •• 
тіа. 

Lymphaemia = Icucaeini& !im. 
phatic&. 

Lymphagoga, засоби, що збіль
шуют:ь витворюваннл пасоRП~ 

Lympha"gleetas!a, ПО1ll1fреmm 
паОО}ЮВllХ судИн. 

Lympha"glendollieJloma, п ... -
кова єндотм:іоха. 

Lymphangloma, пасо"овиЙ су,ДИ· 
н';". 

Lymphanglosarcoma, пасокоаа. 
сарномз. 

Lymphangltls о. Іуmрhапgоllls, 
sапмен.tiЛ П&соКОВІIХ судив:. 

- Lymphatleus, _п!оо"овиtl. 
Lymphatlca уа.а, nllooJ<08i 0)'. 
дИни. , , 

Lymphallsmus =coll8titutio lут
рЬзtіса = dinthosi8 exsuda· 
tiv&, ПаСОК()ВВ .конституція. 

Lymphal!tls реrпlсlou, m",. ао; 
па.поння паООНОВIІХ ЗМоВ 1 
судин. _ 

Lymphendothelloma = Iyn.pb&n· 
gіспdоthоliоma_ _ -

Lympheurysma, поun.ренвя ІІ!" 
<:01\0901 СУДИНIf. 

Lympl,gangJJon, пасоновиl! tyдD. 
Lymphoblastes, молоді бmо· 

gрівці. . . 
Lymphocytes, лімфоцити. с - -
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LymphocytobJastoma s. lутрьо, 
cytoma. Hapocтc~ь в тканИН" 
і .nімфоЩlтів. 

Lymphocytomatosls = psuedo. 
lcuoaemia. 

Lymphocytosls, збільшення кі"ь
НООТИ лімфоцитів В крові. 

Lymphodermla, ""роби пмоно
:вих судин шніри~ 

L. pernlc!osa Карооl! ... "'. 8ахо. 
рув.аЦНЯ пасоко13'ИХ судив 
шкіри. 

Lymphoglandllla, nаоо"о ••• ". 
·'103&. 

L. Ro.enmilllerl, R<rrenmUller'. 
опа ЗaJlО88,. 

Lymphogonla = Iymphobl .. t. 
Lymphogranu!omatosfs СІІІІ., ro· 
рБJЮВИЦЯ шкіри В запаленням 
паеОНQВИХ аалоа. 

Lym9holdes, п/!.соковнВ. 
Lympholdocyt, первіСНIIЙ бі",,· 

:крівєщь. . 
Lymphoma, ЖОВJlЯК, naco\JU.RK. 

L. malfgnum ". sarcomatosum 
multlplex = mоrЬuзНоdgkіпі. 

Lymphomatosls, "ОрУ".нвя па· 
ООКОВОro укладу. 

L. granulomatosa = granuloma 
malignum. 

Lymphopofsls, ВПТВОРЮ."НItЯ па. 
ООЮt. 

Lymphorrhagl., паООlЮВltй ,вй, 
.71\8, ВI1'1'іН8ІШК. 

Lуmрhопhо.а, ',итінанЮI пЗr 
СОНН, 

Lymphosarcoma, пасо1<ова сар .. 
НО"''' (~рібно' Й "руг"о.илі. 
ТlПlна). . 

LуmРhоsаrсоmаtоsIS,IЮЗШ>ВСЮД' 
жена паСОк<>ва СQRИОМа.. 

Lymphoslasls" спин (руху) па.
соки. 

Lymphscrotum, ПOlш'рения пз.
сонових СУДІПІ калитки. 

Lype, смуток. 
Lypemanla 's. Iypothymla, .... 

ЛЯНХО.'1іfiщ~ боЖQвLл~'tя. 

Lyra Davldls, ДаВИД0.'" ліра, 
трикутне ПО;Ю між crш'а. іо .... 
niсіз і sple.nїum oorporis оаl .. 
Іозі. 

Lysln, .:Іізjн, твориво, ЩО роз_ 
ЧІІНЯG ІСJ[ЇТЮЩ. 

Lysis, 1. СТУJПI6ве спа.Д6ИJ1Я га.
. рЯЧRЯ. 2. роачиненнл. 

Lyssa, сказ, СК<'t}1ЮНи.на., ВОДо
жах, 

Lyssodectus, ПОRусаJJи1t СRаже~ 
ВОЮ собаною. 

Lyssoid •• , подібшul до "наже
вини. 

Lyssophobla, "'1"''' перед "ш· 
жсJ1ивою. 

Lytlcus, .nіТJІ«JИПfi, rюUYСИQЮ
ЧИЙ~ 

Lytta _"I,atorl .. , ".nка, Ясен •. 
В" мух ... Н. 

М. 

М.< = шиlС\\lие. 
М. А. = mШів.mреre. 
М. D. В. miscє, да, signa.. 
М. І, = шізсе Ііа.ь. 
М. U. С. = m<!dіоіше univer~ 

81Ю oandidntul!I. 
,Мае. = шасеrа, U8.мочиl 

1&0 

МасетаІlо, в",,6чуваИНІІ. 
Maeeratus, розМ'очений, '8ИМ'О«Jе~ 
НИЙ, МЯГRUЙ. 

Macero, моЧ1rги. розмочувати. 
МасЬ!аеl\отапlа ~ mмocbis. 

mU8. 

MAthonnement, """о"l"ьні Жу. 
}І.{\,,')ЬІІЇ рухи. 

• 

. )taeld 

Масlеа, С:::tyЛПt."иня, схудлість. 

Macllentus, СХУl\,шіl, .y"opJIII. 
ІЩЙ. . 

Macrencephalla, побільшення 
мовну. 

M •• roaesthesla, дОтии, при ко· 
ТРОМУ речі зда.ютьсл збіJ1Ьше~ 

ними. '. 
Macroblosls, цовroJl.ТТЯ. 
мастоы�ll.а,' вчення про про· 
'ДОВЖСllНЯ ,ИИТТЯ~ Н. 

маст9ы�sІ • .,' абіяы!!сиi НОРМ0-
блл.тн. 

МассосерЬаllа" вe.nииоголів'g. 

Macroeephalus" roло.ва'Іиitf го<-
ловко. 

МаtrосheШа, ryбатіС'І'Ь. 
MacrOCh.lrla, довroруиі."...,. 
Ma,rocor... = kеrаtoglobuз. 
Mac.roc:ytes, збільшені червоно-

крівці. 
Macro'ytha.ml., 'маКРОЦИТJI в 

KpoBl. 

Macroda.tylla, iIOBron""icT'. 
Macrodactylu., довмп""пЙ. 
Macrogametae, жіНОЧ,і міТlіНИ, 
ооспори. 

Macrogast.r = "".ru. follicu· 
]orum. 

Macroglossl., збільшений язик. 
Macromaslla ". та.тотаІI., 

з5і.l'fьmелі грудні залози (жі
ночі). 

Macromella, 1. збільшення кін
чин, 2. ВeJIиие оБЛИЧЧЯ. 

Mac.ronutleus, roЛО8не ЛАРО. 
Maeronyehia, вбіJlЬП1ения Ні .... 

ТЯ. 

Macrophagus, вс"ию!ll ф.rоцит. 
M.,rophlhalmus, о,,"тиn, вптрj. 
l1шуватиЙ. 

Ма.торlа = megalop.ia. 
.Macroplasla, надмірна довжина 

тіла. ' 
Ma.ropodla, ..".1икі 110rя. 
Macroprosopla, 011К' ~iC'l'Ь. , 
Macropsl8, 81tДЇННR Рlчеtt абшь-
ШСШfИК~ 

Macropus, цовro<:тyпllJl. 
Maerosee.II~, довгоногі~1'ЬJ· цв_ 
'MTi.rь. ' 

Мacroscopla, ровr"ядання ..... 
озброєним ОКОМ, 

Macrosomla; веJiет~иеЬШln picr. 
Macrosporia, хоруванвп на tri .. 
.ЬорЬyton mcga!osporon.", 

Macrostoma ". macrostomll" 
ироДжсне а6іJJЬWОННЛ вуст. 

MacroHa, Вf'дикі вуха. 
MacuJa, n..чяМнЗ, цятка. 
М. СОІnеае, бі:rьм6. Н. 
М. gonortholca s.Saengerl, 

ПЛЯМ}{8 lІ&nШIJJо ОТ1Юру Бар" 
толінової за.."103JШ при наши· 
ці. 

Matulae caeruleae = ."an~h_ 
c~ru~um. 

МасиlаІиі в. maculosus, МЯ' 
МIiСТlІіі! ЦRТRО)ЩЙ. • 

МасиlО, тропі'!l!& хороба "У"И1. 
Maculopapulosus, ПЛRМО'!'уДВО' 

ваТltЙ. .:. 
'Madarosls, ro.'lоБРОВlСТЬ, JНДСУТ" 

ність брів. ' 
Mades1s, випадання вій. 
Madescens s. madldans, ВОXlUlІІ, 
просяиnиЙ. . ': 

Маеа, ПОВIIТух&, баба. Н. 
MaglstraHs, и!О roтy~"",,, по 

ВRа.зїВКRХ 1JlJ<&РЛ (JI,Ш). 
Magma, КЗUП(3, тісто.' . 
Magn. = magnitudinis (В1tа.аівиа 
на прнпнсах про рба"ір). 

Magnesl8) маtнeзія. • 
М. usta, пмен& маmе81Л. 
М •• Itrlca elfervescerls, шипуча 

M8.·ruosї1l. H~ 
М. sullurlca, rіриа. сшь, сірчп 

MatнeгiI. 
МаіnеІісив, м,rю,.,іl1Иll, ' 
Atagnltudo, ро ... lр.: , 
Magntum, M8.tK1 маl'~lЙ. ".' 
Magnetlsmus, MatJICTJf3M, Mat:~I1'~ 

Ііа си.'1~ ЩО ПРJlтяrає ІМlЗО. 
Magntt, МАI'И09, Mn.tHiT. .' 
Magnus, maJor, тахlтlli, ._"В· 
lШЙ, 'бі.'1~l1I1fЙt на'fiбіn.ьшuЙ. 
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"Magus, Br, ворожб.Jtт. Н. 
M.!dlsmus = р"llaра. 
MaJa liS, травнеВJlЙ, ма1101.щ8. Н. 
Ма)",_і, прабаТ."". 
Мakr"ret.nt!o, ""тр!ш~.,.аUПR 

С1р<\вп ХОр11М шлую,о:м. 

МаІ (франn.), "ороба, н."і •. 
М. arn~rjcaln =:; пешмthеnіа. 
М. des А5іll,I_. _. ,o,so = peJJa.. 

gra. 
М. cadUC = ерНер.і •• 
М. de mer, Mopebl< •• ороба. 
М. de montagne, гіреьна "ороба. 
М. de Naples 5. I,an,als, 11J'аlЩі. 
М. pe,lo,ant du pled, лродір.· 

ВдЮючи'n боляк lІідошви. 
МаІа, 1. об.t1JIЧЧЛ, ІНІ;!;, 2. щока. 
МаІасіа, роз~mh'ШСВВЯ. 
Ma!acomenlnglti5 = !ерІОш.піn· 

giti8~ 
MaJacoplakla У.51 ••• игlnaгlае, 

ХРОflїчuе .запалення M~a 
8 ЖОВтtlМ розпадом. 

Маl.со., МЯГlшll. В. 
Malacosarcosls, кволість м'язів. 
Malacosls, роаwшшошш. В. 
Ма la.05t.oll = o.toomalaoi •. 
Maladle (франц.), "ор6ба. 
}І. aphtongllalr., Вщур. 
М. des tics, сіП8Ншt н м'язах 

об.;пrq'Ш~ 

Ма!аgшa, 06roptRa, 66н",д. 
Maland,la, і . ..,!!Лі, 2. HooaТlla· 

аа. 

Маlо,!., "",,врів, боІ!отлиа про· 
П~С}lІjllff. 

Malarla--cachexla) ВIІсве.ження 
'tJерез пропасницю. 

Mal,rla. plasmodlllm,n""."oAiII 
пропt\ашці. 

М.lа,I.1І5, пропа.mЩ.ВВIІ. 
Malat~s, омnчqе1шft, ЩО1\ОВИЙ. 
М,lа$ти5 = maJandri". 
Ma1axaIi~, масаж rnСllевяяи. 
Malatare, міеПТ11. и. 
Mallorm.tlo = dc!oгmatlo. 
MaJiasmus, носаТJ'ПШQ't сап. 
Mallgnllas, мос.,(,.ість, "П· 
, хість. 
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МаlІІпи& ,;шхilй, 8JlOC1Jl1виЙ,. ',. 
ДІІ!!""!! • 

Маllеln, .. """Ін, "імфа до пі· 
tWАВ3.fiJlIl носаt'И8НИ .. 

Mall_olarl" "олОДQ'І1«)ВИЙ. 

Маllеоl1l5, і. "істо""" (яа руці), 
·2. J<од6дочиа (на нозі). 

Маlleuа, і. МОЛQТOЧОН, 2. но
са'l1I8иа, сІШ. 

М. la'Clmloosus, шкірна носа-
'J':И8И&. 

M~ humidus, CQПJшва :восатизиа. 
Maltasa, РОЗl\лад.ач маnь'і'ОЗИ. 
MaJthuslanlsmus, в.ення Ма!· 

tbus'a. проти надмірного РОВ
r.f}lОЖ('ННН людей. 

Maltosa, солодовий цунор. 
Maltum, солод. В. 
MaIbт~ :х.ОJX?бз, .хворість, неміч, 

СТРВЖД8JШJJ • 
М. caducum t чорна неміч. 
М. C:otumnll = івоЬіа •• 
М. сох.е •• пll. '. 8,t!tulornm = 

= _rtbriti. defoгman. "лу· 
бово", суІ"JI06у. 

М. perlorans pedls, продір.влю' 
юЧ!JЙ БОІ!ЯН підошв ... 

М. РоШ, roрб, коотощ :кребів. 

М. Rustll,І<ОС'ЮщаnmilВи" хре
бів. 

М •• uboettlpltal. rheumatlcum, 
Ш1РНОВИЙ nщ,tець~ 

М. ve,tel>rale 5иI>0«lрltalе, ное· 
теща перших ДВОХ хребів Щlії. 

Маш" 8."JПЙ', ЛИХИЙ, недобрий. 
. В. 
Маlуа таи,IІlап",д.іНД8івср. В. 
М. 5l1ve5trls, naщрник, CJIЮ8 

т}]>сцыtи •• 
МашlІlа, c.мO'JOH~ 
Mamlll,ris, ."""ковиЙ. 
Маrпmа,1'рУДЬ, перса, l{QДОШНIl, -

гp~~It"a ВЩS&. < 

М. зиЬсепіи,lаta, >lIІОГОГРУдість. 
Маmmallз, rруд,шП, uерсевиl!. 
Marnmarlus, що. J18.пежпть ДО 

< ~1)'ДJIOI un..,ози. 

M"mmlferum таіІОЖООIl, оо ... Мarаsmш, )l9.раз1l, мйptnавіcrь', 

........ В. 
м.ттllla ~ mamilla.. 
маттlІI. = mastitl •• 
МатrnОіІІ! ~ груд"",,,,"Й' 
Mantlnismus, J1ЇВОРУЧЧЯ, ліван, 
. ,"у"ьМ. В. 

Mandlbula, вй"'ЩИ, доnішllИ ще· 
аЄПа.. 

Mandlbularls, IІIІ"ицевиil. 
МаПdrlп, дріт (до рурчасто! го,,· 

кп). 
Мапgапum, :Манtап. 

Маnіа, манія, шаJl~ маячення. 
М. erotlca, хороб;11Іва Х'1'ивіс'1'Ь. 
М. ЬУіІе,lса.= d_liriulXl hy.te-

ricum. 
М. persecutlonlS, ма~lіп, "апв,.. 
СТУВаІШЛ. 

М •• Іпе dellrlo, "апія бе. мав· 
чення. 

МаnI8саll&. lШIJIений. 
Manlacus, навіа .. enий. 
Manl!e5tallo, в"пв"сl1Шl. В. 
Manlfestus, "IIДI'мn:II, IІВВи.ІІ. В. 
Manlluvlum, К)'11іn на руну. 
Maniosus, божеаіЛЬНІJЙ~ В. 
M"olpUlatIO, 'IUIІіпу<11ЩШ, до· 

• .J!іджувааНI1 ру,,""IІ. 
Manlpulus, жисии, приroРШI11ft 

(6Р"Тка Н. . 
Мanllequln = іаntoш. 
M,nometer 5. mallometrnm, в'" 
мірник 'l'ИСI1СННЯ. 

Manschette, lІаl1ьнета. 
Мапи.II., руч.".IІ. В. 
Manumbrlum, дер"""'. деРЖАЛО. 
Мапи" руна. 
М. dl5torta, ПОl<РУ"""" p~'Нa. 
М. "alga •• Madelungl, зНіВ .... • 

па І шевер& р)"}(&. 
M~ уага, Н.111IшАв& руна. 

Manustupratlo = оовпl". 
Mar.nta galanga, 1<llJfr"и. В. 
Marantlcus, мUpШn:ВіtЙ, ы1lхJш~~ 
ПИЙ? М&.Рa.в.тJ41'QlИЙ. 

МИРLЧJlві,1'Ь, бе8си.'ІЩІ~ 

Margarlta, болнк роrівlШ. 
Marga,ltoma = сЬоl_tomа. 
Ма'іlпаlls •• marg!natu" СІ<рajl· 

ній, віицевий~ . 
Margl,os!& ЬОУlиrn, перю.ста "О
р06. :худо6и. 

Margo, край, rpanяця, межа.,. 

вінЦІ{. 
Marlscae, всохлі оходові tyдви. 
Ма,lnиа, мореьRИЙ_ В._ 
Ма,!іlти5, мореькиЙ. примср-

сы1fi~~ 
Marltu" ,0'lQвіl<. В. 
Maїmarygae, мигання, ми~'I'fи

ІІИ. 

M,rmo" мармур. В. 
M,rsuplallsa!1o, приnшв,ннn но-

риці КI1СТІІ до черевооІ ~JlИ. 

Martla ІІа, препарати .,лі .... 
Ma,tl.II&, .• алisу.атиJI. .,. 
Маз, '. mascu Иnus, чоловічий. 
Mastha1iatrla, В'fпреНIlII "ікуд<> 

пnхвп. 

Maska, Jt1tW1\арв., JIJI~sa. 
Masothlsm1.l6, мазоХII8М.. 
Маsп, і. маса, 2. велпна 

кШь"ість. 3. тісто. .. 
М. ежрlеmеntl,сіре. мі.""ваQПО· 

на. 

М. Inlermedla = .ЬоМа WiI!i' 
віі, сіра міВРова. основа. w.ж 
аоРОВІІ>IU ""рБК....... . . 

М. l.terBIIs atlantis, бічна ""-
eтfill& fP)'бінь атлаНТА • 

М. plllu!arls, тісто на nityлки. 
Massage, ,",.""'. ' 
М. а Irlcllon, "асаж а ро3'l'ИP"". 
вяи. 

Masseter, myва,Ч t - ~J3:а.ль~ 
1І 1Я8. ' 

Masselerclonus, ''''''''УС ~a'l~: 
M,sseterICUS. жувал_l. .. .. 
·Masseur t масажJЮf. 
м,о.IУIl5. ТЇІІо\СТ!.lІ. """ивИВЙ. 
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Мшоthеrарlа, .'"Іін:уваиня MIlCJl
;нем. 

Mastadenltls = mаstіШ. 
MastaJgla, бі.,. в груднЩ а& 

ДQЗі. 

МаІlісаtlо, жування. 
Mastlcare, 1~ жyuа.ТIІ, 2~ бе.'1Jr 

нотаТII. 

Mastlcato,la І. "",.llсаНуа, ""и. 
• HorOllni засоби. 
)\Iastlgopho,a - fiagcllata. 
Mastitls, rР>'ДНІЩЯ, молошнпця. 
Ма'іІх, ніт, мастЙма. Н. 
Ма.tОdуяlа = mastalgia. 
Mas!oideц ••• mastoldes, о"ОЧ'. 

Н:J'йатиЙ. 

MastOfdltJs, запa.n:е.ннл смочну" 
ваroго п8роот.ку. 

Mast~menla, міслчм, при HO~ 
трl11 з ГРУДНОї за..тrО3и BJlTi~ 
нав НроВ. 

маоlораlы�a = m .. talgia. 
Мзsіорехіа, ПРJlumВltИI!:Л груд_ 

неі залози. 
Mastorrhagla, Нровотсча 8 мо .. 

.1ІОЩНОі за.,,-о8Н. 

Mastotomla, роmш СМОЧRува-
ТОГ0 napOOT~Y. 

Masturbans, оо.'одіЙ, труоjЙ. 
Masturbatlo = опanіа.. 
Маіес, І. MRTlf t 2. llіSlЮва оп6 .. 

на. 

Ма ierla, 'І'вбриво І матерія. 
М. mediea, ліни. 
М. рссеаПі, твориво, що Спрll. 
'Чllнлв хоробу. 

MaterlaJls, матеріЛJIЬJШ1t. 
Маlе,!аll..,llо, ма7.рінnі.nціn. 
Malernlla., мaтeplIlI01'ВO. 
МаІ,lтопlцт, ШlІюб. Н. 
Matrlx) npIITYJlOR; матерня тиа. 
нина. 

М. иПІцlа, ніІТєва MaT~pJJHкa. 
Mat~rans, доопїваJ()Ч1ІJi, дозрі~ 
"8аЮ'Ч"d. Н. . 

іМ 

Maturatto, доспівання, дозрі
раннв. 

Maturltas, опіn:Юrь, доотнгnіcn.. 
М. praecox, ІЮредчасне ~Qзрі. 
рання. 

Maturus, достиглий, доlІОмиЙ. 
Matutlnu:s, РЙ}lіц.mїй, ра.ННіІ. 
МахШа, щ~,еяа (roріШЦRI. 
МахШа,!., щеlIеповиl!. 
Maxlllolurblnale(o.), доліШНІ{ 
носова онойка. 

м •• lтаll., иаl!бiJIыІІий. 
МахІтит, па.Йбі.пьШ6, найви
щий отупівь. 

Меаіоіот, ніж на ровтии nОДУ 
ДО МОЧОВОДУ. 

Mealotomla, розширення (оп •• 
ратпвн~) жочовод.v. 

Meatus, вхід, ПІЮХЇД. 
М. ветlпа,lц. = tuba uterin •. 
МесЬапІса, механін8., вченНЯ про 

ста.ТlІКУ та. ДJшаміну тіл. 

MeehanJcus, мзхані'Ч.ВиЙ. 
Mechanismus, механізм. 
Ме.h.ЯОdlаgпostlса, ".ханічне 
розпівна.ваННR хороб. 

Mechanolllerapla, nіnуванНІ{ 
ПРЙОТРОRМИ, ПРИ.іІ&ДВМВ. 

Месhаяцrglа, '''''нни про хірур-
tiчне зиарJI,IIДR:. 

Meconlsmus, ОТРУЩJШ опієм. 
Мес.опlит, 1~ смілна, 2. опій. 
Media "ох, піаніч. Н. 
М. lunl.8, оероднЩ шар обо-

.'10НЮ! судии. 

Medlalls, серодніЙ. 
Меdlаяus, оореДИНниА. 
MedlaSllnalJs, М"",истінниЙ. 
Меdlаstlяllls, аа"""""нл межи. 

-oтilrкy. 
МеdlаSllпореrlcа,dЩs, аап""си-
ЩІ МОiJ{lІстіlIИУ Й осердя. 

Medlasllnolom/a, р6аТIІІ' межи
• стіниу. 
Medlasflnum J ИСЖfJОТ{НОR. И6~ 

Ж1fС1'інJШ. 

М. І.аll. = ОО!}>ІІВ НЧrЬmoсі.' 

М ••• reb,1 = E~1x c<'rebri. 
AlеdlсаЬШs, .аГlit"ШI, І'ОІІ""Й. 
Medicamentum) пік, MOд.kКaMeН'l'. 
Mf:dlcaster, шептун, ворожбит. 
Medicatfo, n.ікуваmш. 
Меаlсаl,lх пalura. УІ., "ікар.а 

СІ!аа. природи~ Н. 
Medlutus, чаРІI, чародійство. 
Medltlna, МСДIЩИ1l3 • .лікарська 
наума. . 

м. legaJls, судова MeДllцuaa. Н. 
МеdlсJяаllS, nі""роьюlЙ. "едич-
ний. 

Medl.lnus, медичний. 
МеіІісо, n:ікуватл, курувати. 
Aledicolegalis, оудОВQ· .... ;щчПllй. 
Н. 

Medieus, 1. nінВР, 2. медик. 
М; dеяlаrlus, дентист, ауБШІЙ 

.'1іиар. . 
М. veferinarlus, вєтеринар, 8ВІ

ро.1інар. Н. 
Mellinogordlus, 1ЮЛООНltК t ме
~lIJRСЬЮIЙ хробан. Н. 

Ме.lое,іа, ._родиiJI. Н. 
Меаlосапеllаlа ta'яlа, """Ова 
6ШІДова ГдlІста. Н. 

Medilullum = dірloё. 
MedJum, 1. лідлОЖЩ1l, 2. ме.-
діум. Н. 

Medlus, серодній. 
МеіІоllа, мозок, мівок. 
М. cerebrl, мозок голови. 
)1. dorsalls s. .р/паІIв, стр"ж 

хpef.tТOВJIЙ~ 
М. оы�яgаlа,, стр ..... ПОдОВЖІ\-

шtfi:, ДОl!imстий. 
М. osstum, шnік. 
M"dulla,ls, МОЗКО""Й. 
Medul1itls, В8.пценWI моаву. 
M.du .. e caput, nOllШposня ЖIIJI 

ItnlШ:О.'JО пynци. 

МеgsсоJоя, 'род_не ПGlUllP"Н' 
lIn гр}~бuх кишок, Шmchв· 
prung'OIl8. ~ороба~ 

M.gag8strla, """'!КМ ШЛУ!!ОК. 
M.~aka!yoc'y,I.s, ~ЇKOBi вели· 

НІ ~{Л1ТlfIШ а декmьвома. ядра--
ми. 

JlеІоІ."' ....... 

м~аl~ясеРhаlla, !10бі.,ьureння 
м:овНУ. 

MegaJerylhema, .м""" ВJiЮиmta. 
Megaloblasles, чеРlЮнонріDці • 

ВС • .'ШJШМІІ нДРаЮJ~ 

Megalocephalla, хоробllu.е по-
бїnьшеН1іЛ f'()JIОВИ. 

Megalocornea, JШПU1і рогівка.
Megalocytes = maorocyteo. ' ;' 
Megalodaclylla, •• лmcОпaJ[I ..... 
Megaloerylhema epldemleum = 

= -'УlЬ''''''' іnfесtioauш. 
Megalogasl,la = megagaвtri&. " 
МеgаlОkarlосуЩ, .... ,'.,..исьКі 

нліТllНl1 8 ядр8МIf. , 
Megalomanla, манія lЮ.lIичнOCТlt. J,. 
Megalomelus, потвора •. ВО"И-, " 

НlfМИ нUrчпиамп. 
Megalophlhalmus = gl8uooma. 
Megalopsla, 8"Д"","НЯ річell по-

біllЬШСНЯМИ. . 
Megalopus) ~'ШКОНОГИЙ't ШJI&-

я,"вИЙ. . , 
Меgаlоsрl.псhпlа, lЮ.lIпt<і Н;#тро' 

щі. ' 
Mcgalosplenla = .plenomegalia. 
МegаslgmоldеuПl, noбїilьшевв 
пj"" ... 

Megasloma еяlerlсum _ ,ееrco· 
топаз inш.tinаШ. . 

Meglslocephalla, надз.ичanuo 
велика ГOJ'I08&. 

Meloca'dla, ."""Ш'НШІ серца 
прп СТRІ1JЄННЮ ЙОГО,. . 

Melonur!a, зм:еищеННR ншько-
СТИ мочі. . 

М. o,lhoslallca, 8мсншеllНll KL ... • 
КОСТИ Ш)чі прll C'J'OЛ1П{}() •• 

Melopragla, ."оншепа праце· 
ajtl:l'i'Jficть.. . 

Меlо.lв, •• ужеННІ{ аіваЦі. Н. 
M,losphygmla, а .. еншена кJ.пь. 
, 'кість ударів жив~а 11 no-~ 
pJвНПННЮ а удар..... cePЦl!:,· 

M.lssne,1 corpustula" д6ncиов, 
тinечна. . : ." , .. '. 

М. рlехаІ = рleх .... ubmucoall8. 

t5S 
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Mels!er!ou s. tour de !'I_ltrt, 
::ШD~Д('ШІП нn.тстсру дО ЗВІЮ

аоІ ЧдCТJШl1 прyrия BllrнYT~ 

ТЯМ uropy З обєРЯСJl1fRМ u 
обо.'10ННОВіН чаСТ1f}lі. 

Mekographla, дос.лїди над ро. 
стом і РОЗ:ВJІ'J'НОМ .дюдеЙ. 

Mel, мед. Н. 
Mel"ena, "орна бігуш", , пронос. 
М. oeonatorum = арорlехіа іп· 

tc.stinalis neonatorum t КроВ0" 
тсча зї ш.дунну tt lШШО.f( )' 
новонароджеНІІХ. 

Melagra, біль в ніИЧlІнах. 
Меl"п.етl., "орнонро(і)в'й, ме. 

JInHiH в крові. 
МеlапсЬоliа, мє.їан.х.Оl1ія, сумо .. 
вміеТЬ І . 9алjма~ 

М. "е!lУ" •• "ІІIIaОІ І. "ІІIIa!., 
РУХ':ЩВ(\ меланхолія. 

М •• ПІІllео, сnліп. Н. 
М. аnхl., прIlгнОМ'"'Ві ....... 
М. а!toпl'. (.tupor), мм"","". 

nійве остовпіння. 

M~ errabunda; ш.щJtІЇРНО рухлива 
сумоnитість~ 

М. rnet",morpbosls, мінлива оу. 
м.ОВl11'lСТЬ. 

, М. n051"IІІlео = noвtalgia. 
М. 5аlІоп. = оьo.reа Bt. Viti. 
МеlаnсЬоllепо, .умоаитиІІ. 
Melangeur, мішалка.. . 
Me1arтieterus = ioterus mclB8. 
Melan!drosls, ",мни!! піт. 
MelanJn, "Юр1l0баРВШIН. 
MelanJsmus, чорне 8UбаРВ~'1С}l-
нп. Н. 

Melanoblasloma = ш_lAпоша. 
Melanoearelnoma, чорний піс. 
трлк. 

MelanOdermla, чорні nJUlми па 
шкірі. 

Melanodes, ЧОРlIобаРВНВJ!. 
Melano&en, JlЄ'О1WсnеШt1t меля .. 

нін. . 
Melanogtossl., Чі?,рні rтЮШI{ ІІа 
йвиці. 
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Меlапоlе" .. етlа, бі~ОRрі.·й. 
ТЄМ1ШМ, забарвленням біло
нрівців. 

Меlапоrnа, чор"ИI! барвюlк. 
меІапораІы�,' чорне в.барвnен-

11Л шніри. 
Melanosarcoma, чорна сар.кома. 
Melanosarcom"los(s, ровuовсюд. 
жена чорна сарнои&. 

Melanosls, чорне аобаРВДСIІНЛ 
шкіри. 

M.lentleularl. progre •• lva Plek= 
= ,.,rodermia. 

МеlапоtlСІІІ, чорнобарВнщl. 
Me.lanurla, чорнобаР:ВШ1Н в мочj~ 
МеІа" ЧОРНІ!/!. 
Melasma, ТСШіС ав.nзnмованнв 
шкіри (Зllа1ше). 

М. supraren.le = morbus АМі. 
soпі~ 

М. uterln.m = ChIOaвma uten-
ПIШl. 

M.lasse, """".( .. ). Н. 
Меl., ПРОТО,"" штир. Н. 
Mellcerls," meJ!ocerls, nOnОВНІІ. 
Mellor, лlпIШlЙ. 
Melllo! •• оШеlпаJ!., ЖОВТИ/! 
буркун. Н. 

МеН ... а. rnеJltIa, б(д)",,,n,,_ 
М. оШеlпаll., ура.и"". Н. 
Mel!!agr_ = crusta lAcооа іп· 

f.ntum. 
МеШh:tеrnlа, цукор в ирові, 
МеШор!уаНsrnus, цукор в с",іні. 
Meliturl., цукор • мочІ (м"по
" сті!!",,!!). 
МеШ!"" ".довиЙ. 
Melodldymu" б"!tзплта. що .рос-. 

,."шоь иJllЧIІНD-МJI. 
Melomanla, хоро6зш •• зм!Плу

Вft1:JНЯ В муаиці. 
МеlотеlиІ ,зайва J(iJtblijCTb nanb

ці •. Н. 
Meloplastlca, щту"у •• шUl об

Л1JЧЧЛ. 

Melosehlsll, .род",еМІІЙ розщеn 
ОМІ!'!ЧЛ. 

Melung, плямис.та щкіРJ-l3 ):~" 
роба мурині •. 

!іСI11ьrll,!.~''-_--''~~ ______ '''''_-:"' ____ -:''''':М=.:':n''!'''::;;:;W= ... =, 

Membran:a~ обо.'J6нха, Ilєpe-rJШ.о 
Юl л.їfвн:а. 

М. ~damanttna, зу(і~,а -ОШІЙЦ~. 
.м. adiposa = panDlcutu8 ad:; 

posus. 
М. arachnoldea, павrrнЯ. 
М. Jlowmanl, .ерХН1п пружп

стиji ша р JЮгівки. 
М. JJrunnl = ш. limitano оlfас-

toria. . 
М. capsularls. .aPOДl<OB~ обо

.10нна aa~HboI СТОІЮН~ оочки. 

М. capsulopuplllarls, БІчна ча· 
стина зорової обо.'ОНJ-\l[ ~apoд~ 
НУ. 

М. 'сl\ОrlоеарШаrls RuyS<niana, 
OUO:iOJ-IК1l сїтчаШ"ll ока. 

М. DcscemeH~ 3і\ДВНі шар ію~ 

Memorla, И&М'ЯТЬ, СПОМ"Н .. · 'H~ 
МеnаІОІа• ,tiОЯЧКОГОНlІі В8Соби. 

. Menarehe, перша. Jtrі~ЛЧRа., по-
\:tfLT01t міс.ячон. . 

Mendacla "ПІ.'llт l.ucony· 
сМа, білі пляt.fll цв. иїrrях. 

Mendacium, бр.хня, обмав. 
Mendax, фa.nЬ1Ш!в"j!, бре:rnuвult. 
Men40sus = 'pu:rlu.. , 
Menhldrosls~ заступnеннв мїСRЧ" 
КИ rюТЇНІШМ. 

Menlngealls apoplexla, '<рОВО"П' 
JШО між опони. 

J\\enlnge" мі."".! опони. 
Meningeus t mobkO-опоноваЛ. 
Me1l1ngismus, 08118.RИ, подібні до 

оана)\. прп запа."roНIiЮ 00011. 
rіюш. 

М. flaccida ShrарпеШ, 
обоаоНt>а. 

D:яла Menlngitls, аапа..ї6НКЯ: МОЗКОВИХ 
ОПOJІ. 

М. gr"nul0.a veslcularurn Iir".!I· 
anarum, ооо.їОНЮl, що висте
ДЮ\1' (РR.Rфові Mixypцi~ 

М. Jacobi, Jacob~oBa ,ОООДОІШ& 
(в('рства nа1'lГlКШ і ~YJaBOl':). 

М. nictitans, Третє uОDШО. 
М. pr •• fonnatlva deo!ls, зарод-
кова ~уб1І3 оООЛОНR&. 

М. proprl. = tnnioa propria. 
М. Rel •• nerl = ш. v .. tibularis. 
М. rellcularls є. уеlатentosз, 

с.ітч<:\Ста об(k"ІОННг.~ 
М. seeundarla, оболонка "ру.
:юго вінонци~ 

М. tectorla, иріJюча ooo:rOHKa 
(]{OpTi.BOro орт"ну). 

М. tensa, напружена оооловна 
(част!!на бубонно!). 

М. vlrglnllatl8, діВІ\ниа. Н. 
М. vltetllna, жовтнова оОО.'10Яна. 
Membranaeeus І. membranoSils j 

оGО.'16ннов.иЙ. 

Meningocele. ""ла "озкових 
ОПОН. 

hlenlngoeoec.. dip]oooocuo 
!tra .. ПuJаr!. We;ch..,lb.umi. 

МепlпсоепеерЬаllІIІ, •• rn>;tОН!!И 
МОЗНОВJfХ опон j M03Нj. 

Menlngoene.pbalocel. = .... nio· 
gocele. . 

МЄПIПІІота!аеlа, ро8"""mенли. 
ОПО}]. " 

Menlngomyellt15, вапм"кнв 
СТРJlЖОВtJХ опов і етрижу. 

Мепlпсоrnуеlосеlе = myelomo-
ningooo'" ' 

Menlngosls, обоЗОllио.а CnO"У"а 
"істо!< (п.'01lY)' 

Menlngo!ypbus, ч"ре"""n'ТIf~ в 
оананами подражвенWI МІЗ" 
КОВІІХ опоп. 

Menlngurla, ",'"'ЧЛ в ..,чі. 
МепlnX, "оаков. (чи стр"жо ... ' 

ОПОВ". 
мі- М IIbrosa' = du:ra ш_tor" 

М: serosa = a:r ... hnoidea. 
Membranu1a, обо..'1Qночка, 

вочк&. . 
М. semlluo"rl. = p!ic~ •• roilu· 

narїВ. 
Membtum, члє", уд. 
М. vlrlle = pel1iв. 

М. vaseulosa = pi,,'mater.· 
Menlseoldeus. noдібllllll до 11;'" 
. м:Wлц.ll. 
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, . MenJstit.s, ЗnШ1JЮJІШl мj,нсуг.лQ-:' 
боаоі ХJ1flC'l'Шf. , ' 

Menfstus, :меніск. пі:вміСnЧl!Ова 
мішсугnоUoве..хрястна. 

Menoll,sls, спи)r міеnЧОlt. Н .. 
Menopausa І. menopausis = оН. 
ml\cterrum~ -. 

Menorrhagla, баrаroуп.ла.вна. мі
СПЧ'К8.* 

Меl!OпЬоеа mo""truQtio. 
MenostasJs ccs.satio nюnsіum 

сппп міСЛWR. ' 
Mens, ДY~Ka, 'Г~IHa, p~ayм. 
Меnза, с1'ш. Н. 
Menses, мjСI1ЧНlt І цвіт. 
МеПііо, .'-",ір. Н, 
Mensts з. теп, місяць. 
Menstrua, В!\бруд .. , 
Menstrualls, міСЯЧНОВlt.tt. 
МепstruаtJо, місячна. цвіт 

.... расшl, ,щіночє.' , 
М ens.truare J міСRчкуватп мати 

Ц8ІТ. І 
Menstruum. засіб, що РО8ЧJlННЕ; 
або ВlIтягав. 

Menstruus, ,міолч.ко:ви1t. 
MMensura, М6Н8урК3, ШКJ1ЛНОЧ:ка.. 

ensuratlo, lшмірю:в3JJНЛ обеп:" 
"У. 

Menlagra = оу""ві •• 
МепІаllІ, 1. підборіДДl!ПИЙ, 2. 

ц.vше:внпfi. 

МепІЬа, "·n .... 
М. erlspa, Кj'черл:ва t рУтд. м'лта~ 
М. rlperlta, ХОJlОjЩа., ПСРЦЬоВ", 

~1 ПП. 

М. sylvestrls, русь,,", "·~T". 
M~ УісІі, .квасна м'ята. 
Menthalts .. м'ЯТНИЙ. • 
МепІЬоl, "ОИТ!ШЬ. 
Mentolabialls (виІ.",,), пІдборщ. 
до·губн" Goроон •. 

Menlula = релі •• 
Men:ulagra =. і, Schunker, 2. бо.· 

J1 юча. С!Ю}{Ц1Л~ 
МепІит, піпборіддл .. 
Men~antl"s triloliata, жаблчl 

Оf!]ЮЧJШ. Н. . ' 

, 

_______ Mea.aort1tll prOO'Utll •• 

. Mephltleus, sаду'''''ив,fЙ, .• м.р-
д""811. Н. . 

МерЬ!llІ '8. теры�lзтио,' отру .. 
іJШЯ tаза.ми. . 

Meralgla paraeslhelica femorls 
'. morbu$ Rolhl, рс ... ад нер. 
вовою. почуття па З0вкіuшій 
сторош стегна. 

Mercurlalia, серед.IП"И • "ш
БОro сріб.л:а.~ Н. 

Mercurlail$, живосрібннЙ. Н. 
MercurJallsa tfo, ДОВ)"QЧRCJіВ ПЖІІ. 
вання ЖJ:&ВОГО сріб.nа. 

Mercurialismu:s, 01'руrння жи" 
811101 срібдом. 

Mercurlus s. mer<urlus vlvus. 
ЖJlве СРІбло. 

McretrJx~ повія. 
Merfdfanus, півдеННІІК; по.лудеи-

НИК. . 

Merldlatlo, Вщпочинок По обі • 
ді. Н. 

Merld~es, ~iBдeHЬ; ПО'nУДt'НЬ. 
MerJd1onalls, 1. півдеиний, 2. 00-

RЗДОВЖНlIЙ. 

Merldros~s, Ч3С'М«)В6 потіння. 
Merismopedla venlrlcull = 8аг

cina. ventr-iouli. 
MerJstema, ПОДЇ.льна тканина.. 
MerobJastlcus, .асfИННО'рсвді" •• 

П1ІЙ. 
MeroceJe, стегнова Кила. 
M~rocrlnes, за.,їозн, що ВllдіJIЛ

Ю'l'Ь сенрет своІх кmТ1ІН. 
MtJocytes, жовткові ядра. 
Merorachlschlsls, щілин .. хреб. .... . 

Merotopla, Нnnрnьа &вихнеIlRЯ~ 
Н. 

Merullus, гриб. Н. 
Merullus Jacrlmans, ДО"ОВИЙ 

гриб. Н. 
Merus, цілИЙ, суцільний. 
Meryefsmua = l'l1minatio. 
М. IурІсаі, б..ЮВ'ннn. підчас 
rикaВКIІ." , 

Ме.аогlШs producllva, вап"".н
ня: сереДНЬО! оБOJlQНКИ аор-

"". 

MesaratcU$ == mesenteriCU8. 
Mesarterlllls, •• П""",,,,{ м''''!О' 

001 B~PCТBII "УД'Ш. 
Mesatlcephalla, о.ре;!иєro:ю· 

Bit:'Tb. 

МеоепсєрЬа lоп, сереАПil! М030К, 
)tt'ЖШd;Оаок. 

Мeseпсерhаllсu., и ...... жиий до 
!М~ЖJtW:Q3RУ, кеЖllмоановп1t~ 

Mesenchyma, сере;тніі! .'ре;I1'''' 
В1ІЙ ;ШC'tOК. 

Me.enterlalls а. mesenterlcus, 
отОЧИНltПЯ1 оrocnшЙ. 

Mesenteriitis, г,&,па..їСННЯ ot6чи ... 
ни. 

Mesen1eriolum, ·отОЧ1lJl){а. 
МеsеПШіum, отО'ЧПВ8., 01'6.иst, 

брС!жі. 
Mesla1l., що й;(. ДО сереJШьоl 

.1"їніІ ,.і."а. 
Mesmerismus, рід гіпв08П. 
Mesoappendlx m ... щterі.Шl 

p!:Offi'.$U5 пnnifоrші •. 
Mesoblast.= m..oo.=o. 
Mesocatcum s. mesосоесuП1, ото· 
~a с~іпоі ~. 

M~ocardta, ~pцe t по:tожеве по .. 
e-tре;ща:і ті."1а.. 

MesoиrdlulU Lusehka, L"""h· 
,",'ів ж·жnстіаUR. 

Mesocephalia, CCJ>"дRero.~o"icть. 
Me.ocephalllS, сере;тнєro.,ов<ЩЬ. 

Mєsocolon, (1fОIfUП3. 1'ji"(<Oi }\1ПJ!" 
R1I. 

Mt!incranium, nм·я. 
MesO(:unelforme (05), '*1"';:\"" 

fu"l!!!(J!$.~ h":k--ткa. 
M .. ot!mn. = т"';nОЬ)'l'1а. 
Мє.оglUt1'аlgla, """)"'10.,,11 6;.11,. 
Mesogutricus t l1J'JfJ'з"'1f;ЖIШЙ ДО 

re~;п.J:!"'Jі "Jf&t"ЛiJJИ '1(~ • .м':"3. 

Мен;ga.sttіvш, 1 ~ (лf..чнлн. ШЛУ"'" 
Ь")' 't 2.. ~.иtm~ 'WJ"tJH. ~ 

Мею:nathіfnlt (;JЧSЮ міжщ~"'" 
" DC,J:IE:" W..,.,1e w 

Мeso~."IШSI$ = <ІМІІ1t1от 1'"'
ПiVмМ:~ ;»ИIМ)"f,,"JfiA" :Hm'm~'>I$. 

Mes.omttfJumt JUiтиJJ ..... ·~ 
ПЩ.fЮ'ПІХ B~3~ 

MesonephrM, . ~ 8"1_, 
в<",...v,,,,, 11..".. ... . 

MesooyarJtfm,.~B~ JjJi я"~ 
НИК\~. 

мesoры1ьіlь,' ~""""""" ~. 
ньо! ""Р""'''.-''. 

MesophryOll,· ry""'JТ1'Иl' '"'" 
бро.а.IO:J ва;! іЮіОО)(. - -

Mesorchlum, <ПО· .. , .... ЯЙ"" (11f;" 
рс.ВImШ~і). . 

Мesоr«1uш, иmн.а ~-nd.. 
Mesoropt.r ІЛuь<vІаті>, ~'І!fМ'Ш 

пос"Тавз. о~.й npи YJ.mi.-u.JJ!"'" 
них м1нза.х •. 

Mesos, ""І*JИjfj. 
MesosaJplnx = fD""".шlam to

bat!l utenf1&Є. 

. Mesoscelon = pcrineum. 
Mesosternum, Fp,)',1JI.& иk."7У .... ~ 
Mesothelium, ("'ПіТIВ.1"ій J!"rJ"')1a:�."-'" 

н,І!Х обоа:О}f(JН.. 
Mesothenar = in . ..м",:ІІJI' Р',J/;' 

ci~. . 
Mesovarfum = ~jII'"JVШum~' 
Ме!аЬоllа •• m.taboli>m ... , 

1 • .амІи.::і Jl.г.&r&.,.і, 2. JQfХ1У,Л 
lf1J1'(!f1H, 3. зь')fjН4 6;UVЛ T~ 
НЮfJ1 ІUШV ... ». 

Mef.aboJjCU.5-, Jlf;'I,:.wіиНd, n:-y. ... 
ХО~l)IJJfЙ~ 

Меf.atаrреШ t JJ:;"-Т~КЯ;Ю~",-
;1.РУ"'IЯ. . 

M.tac.rpopha!angtall!, .""!k,I
ІJУЧУfJ#МfII'''';I~W'n::ИЙ~ 

MtfatarpU5, (:11Іr.;Il(:"''МИ r Il~ w;..V!J(j~ 
п',rtn'Н/і. 

Meta<hronwla, n .• """" ....... '~ 
uu r,~Jfl:HrH ріЖИl ~ 
J,і»Ш(I. 

M.tagontJls, ~<:f"'-""--" .......... 
ді"" IIf,:'ЦhИ" j ~.i3I'~ 

Mtl.CI.bullll ". т~ 
.МШkerа.I·"'tиj ....... -, ....,.. .... 

ЩІ ... ·~)1jJHjJ11'J,. 1';.--К..1Л~ ~ 
'Щ1J.oIL ЦJV~ КІХК '~~ 



>1 

. і 

. '. 

І 

MetaklnesJs, с.Т8і\ЇЙ в JfСПpocro
му подL"{і H .. "IjTlfll. 

Melallaxla, хороБЛll""Й роз
',-"ПД оруддь (ор""" ів). 

Metallophobla, "'рах пер"~ "е
Тn"ЧСІШМl{ річа:'lШ. 

Metalloscopla s. melallothera· 
рІа, ліиyn.аннн ПРН&"ІаД6I1ИЯМ 
?оІстз.пеВlt.Х ДQщечок. ' 

Metallosls риlтопит, запоро
ЩЄНШІ легенів металеВІІМ ПО-
рох()м. 

Melallum, ""'аль. 
Меtаmоrрhорslа,8МЇJіП 30P>W," при 

:иотрiit речі ~аJOТЬСЛ лонру" 
ЧСШIМJt~ 

MetamorphosJs, ПСРСlщ'nшення, 
перстворс'JJНЛ. 

Metarnyeloblastes, МОЗRойі K:Ii~ 
ТИШі в рі,Ю{f)мані11ШМ11 fI;tpa~ 

МИ. 

M.tanephrlum s. metanephrns, 
уста.дення UnРОН. 

Metanum, метан, бо.'lбтЯКlIЙ І'а..з:. 
Н. 

Metaphasls = metakin •• is. 
Metaplasia, Пt!}Х'міllа ТRаНIІИlf. 
Metaptastltus, пер<>!ІІjННОТR8.ll~ 

",Ш. 

Меаарпеитопlсив, ЩО настав по 
sаПВЛ6ИllЮ .. 'Ісгенів (емпіС"lа). 

Metastasis, ПСрЕ>несЄНІIН, псре.. 
ющ. 

Metastatlcus, перенесений, ІЮ
реЮШУТlifl. 

Met.syocrltlca remedla, ,",собll, 
Hit-Q'1lJжР..ючі Iq}!lЗ'у. 

МеtasурЬШs, півн; об'явп прав
пів. Н. 

Met'syphllltlcus, що ""'"ш •• по 
"ранцях. 

Metatarsalgla, біль при !І"ВУ
ВQ'1НСJШ:Х- переломах пл6сна. 

Meta.tanalls, принаЛСЖН1Iі1 ·до 
п.nесJI&~ 

Metatarseus, l1J1есневнl!. 
Metatarsophalangeus, плееJro-ма. 
маковий. 

Меtatаrsus,еереДЄ'1'уп tн, IIJIЄcJю. 
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Metathalam'" = tl,aJanwn_ . 
рЬаlоn. . 

Metencephalon, вадній . ""'0>< 
(MjC'J' і А1030ЧОИ). 

MeteorJ$mus, д.\І)"ЧRа. 
М. m)'ogenes, Дму'шn. від HВO~ 

• іОС')'И І\JІШНОJШХ. м'нзів. 
М. perltonealls = pnellmoperi

tonitis. 
Meteorologla, ВЧСJlIIlІ про п()ro~ 

цу. Н. 
Methaemogloblnum, ".ТІ'ЄМО

І'Jобін. 
Methaernogloblnaernla, """ге"о· 

t;lОбіll у прові. 
Methaernog!obinurla, "L.,.гe>ro· 

J'."10бі~! у мочі. 
Methodus, Meroдa, спосіб. 
Methoga.trosls, ІІАтар шлунну 
у П'ЯИІЩЬ~ 

Metho,nanla, OO-..кевЇЛЛ1і н'н
НJЩЬ. 

Methystlca (",тооіа), оп'яняючj 
l':'UWоби. 

Metodontlasls, виростаннn Ш)W 
стї1іНIJХ зубів~ Н. 

Melop'gl. s. metopap.gla, по· 
твори, що ЗРОCJIlIОЬ чо..'І&МIІ. 

Metapagus, пот.ора, ЩО ароо· 
• "18СЬ ЧOJIОМ 8 lШ'ЩОЮ. 

Metoplon, DeрехJЮCТ "інН .. іж 
ЧО;ЮВИМИ: горбами 8 еередw 
НЬОЮ .'1їнівю roло»и. 

Meloplsmus, !І".ростання '!О. 
.10ВОro шва.~ 

Metra, AJаТJЩЯ, ма.ТКА, ураз. 

Metraklnesls, """вий поло"".иl1 
БLчь. 

Metralgla, бі.ь в матиці. 
Metranolkter, розuu'рювач ІШІІІ-

НІ! матиці. 
Metratonla, млявість матиці, 
Metratresla, .. ростанн" матиці. 
Metrectomla = hyol<>rectomia. 
Metr~phraxls, 8атка.ння Nа.'І'И~ 

ці. 
Metreurynler, tyиовнl1 ПОllU!рю

ва.ч Ш~lйitи Dnщі* 

.' . 
Melreqrysl., ро8Шllрю.аllШl . 

llIiI~HH матиці tyMOBIfM міш· 
КОМ .. 

" Мleroпte1l8' 

Mlasma, Зllраа;IНве 1l0вітря (ета.:.. 

r,a "",ріп). '. . 
'М asmatJeus, вВ-Р&.3..1.іlвіfЙ, гап6," 

о вітреІlllіі •. Metrlcus, м/;.тицевиlІ. Н. 
Metrttls, запа..пеmtи: ма.тиці. 
Metro"" м&тице~ • 
Metroblennorrhoea, с.лuзогиов-

. Mlerencephalla, вроджсНl'Й .... 
.'шЙ розмір МОВИУ~ • " 

теча з ма.тиці~ . 
Metrocele, НИЛа. ма.тиці • 
Metroclilpocele, випадання ва: 

гітнОІ tt винрив.ле.ноt м&тиJJ,l 
..рез пту. 

Metrocytes, великі чеРВОlfонрів
ці . з ядра.ми '. 

Metrodynia = m.tг.]gi~. . 
Metroendometrltls, .ап ...... ппя 

)у'пзу й внутрішнт)оІ обо..llоmm 

матиці. . 
Metrogenus, що DlПfIШ У ма.ТИЦI •. 
Metrohydrorrl1oea, DOД1iBfI. виті-

ЧRа. IJ матиці. . 
Metrohyperklnesls, підвищев" 

гнуч.иj(}'t'h матиці. 
Metrolymphangltls, •• пl\,і1"""" 

ПМ:ОНОВІІХ СУДИН мАтиці. 
Metromanla = пymр!tOшаnia. 
·Metrop.t!!!. chronlca, хроніЧJlа 

хороба матиці. 
Metroperltonttls; запалення м:а

таці fi очеревИН0: • 
Metrophlebltls, ""п.""нНН ",ИЛ 

матиці. 
Metrophlebothrombosls, затн"'-
ня Жllл. ·матиці. 

Metropolypus, поліп "",тоці. . 
Metroptosis, опущення мв.ТІЩ1. 

Metrorrhagla, цровотеч:а. в м:а-

Тlщі.' '. 
Metrorrhexts, розрив маТИЦІ. 
Metrosalplngitls, ."пм.ння .. а· 

тиці іі яfЩепровс.ДJ ~ 
Metroscop, вислу:іувач MaTlJцi~ 
Metrostopla, ВИОllJ'ХУВ}1ННJJ, маф 

Тіщі. . ,". . 
Metrotomla, gоотин .м,&ТlЩ1. 
Metus; страх) ЛЯК, ПЄpe1lАХ. Н. 
Mlana t навОР~llа гаряч.и.а (в 

Персі!). ; 

Mlcrobes о. m!crobla, "інроБИ, 
дріБИ()ЖJ"вці~ '._ - о 

Mlcroblohaemla, мікроби в кро-
ві. . . . 

Mlcroblastes, дрібні червоно"·, 
нрівці 3 Я;'lР1lМ1J. 

M."roblepharla, "в"і !ІОві"".· 
Mlcroblepsla, ."дження річ.й . 

3М6JIШСШ!МП. ' > 

Mlcrabr.chlus, пот.ора • ...,;.. 
.. 'l6ныlмпп р)'RRШl. -, 

MicfocephaJJa, малоroловіоть. 
MlcrocephaluS, lotа.,оro.л6~иfi •. 
Mlcrochemia, м:іh1ЮСКОП1ЧJla,:ке· 

міп. 
Micrococcus, мїtiРЩЮR, ДРіб~.~ 
вулька. . 

MJcrocornea, м.ааа. ротівна. . 
Mltrocytes, дрібні ч.раоНОНрl.

ці, дріБНОRpівці •. 
Mlcrocythaemia, дрібионрівці в 

крові. . 
Mlcrodaclylla, коpomопа",сть. 
Mlcrogametes, мi1'OpotaMcm. 
Mlerogastrla, ""."ІЙ ""фlO"_ 
Microglossia, мали1t язик. . 
,Mlcrognathla, .... '" .J\.'lПЦR, .; 
Mlcrognathus, М8..:1.0ВlfJ1ицев:иЙ. 
МІССОІrирЬ, !lllмірНJШ нОВ1J:аЧ)lИХ 

змі н ТlfOнення. 
Mlcrographla t і. ВlfМірюв8.НЗ:Я 

нєзнnчшrл зміJJ ТlIЄHeHH~. 2. 
ма.'!,", пиСЬМО. 

_ "f' 

М t(rogyrJa, ВРОДііte1іі малі м:08· 
R;oBi НАJЮf. ' ", 

Mlcrokaulla, .. а"Пn . ПРУ""JlЬ. 
Mlcrok Iy.ma, ."мо. . ПРОМИІ!Ка. 
Mlcrokorla, ... .."а .інЙЦ/і. . 
M!tromanla, хороми." поніР· 

Іliсть, наДЗВllчаЙ1Ш оором..lI~" 
. ьїсть. '. . - . 
Mlcramella, вроджені ,м ... і "ій· 

ЧИНИ. -'с' :'~ ,_,'.,-_,,1 
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М. chondr.maJaclca "'" _Ьопdro· 
dVBtrophio. шаlnоіса~ 

Mle~romelus, пОтвора 8 И8...'1J1М1t 
ИЇНЧJtнами. 

Мlсr.mlшmеt_r micro11. 
Mlcromy~JJa, .роджеНlln м."ий 
стрнж. 

Mlcr.n (1 1'), 1/.000 .. L1i" •• p •. 
Mlcr.orchldla ,.роджені мапі яй· 

ЦЯ. 

Mlcroorganlsmus, дрібllоустрій, 
міRроб І баt-<тєрія. 

Mlcroparasit_s, дрібні ЧУНlоlдн. 
Mlcrophagl, мnл; фntОЦll1'll. 
Microphthalmus, мап0 0110. 
Mlcrophthalm!a, ,,11.'; очі. 
Mlcrophyton, росш,шшй мікроб. 
Mlcropolyadenla, I1CJlilK3 lІіль· 

кість .малих зАлОЗОК. 
Mlcfo:psla, зменшене впд:жешl.Я. 
Mlero:pus, потворв. 3: Ma.."1lfМ1I HO~ 

гами. '" 
Mlcropyte, ммпl! ""вір яllцевоl 
ооо.лОНИН. 

Mlcrorchldla = microorcbidi •. 
Mlcros, ... ЛИЙ. 
Mlcroscop, мікроскоп, дрібно· 

гл:ц. 

Mferoso:ma, ма.п.єньК& зерНЯТ1Ю 
в ПJЮтопляsмі нлітJtRН. 

Mlcrosomla в. mtcrosomatla = 
nanosomis. 

Mlcrosphygmta ,дрібннй Жl."'!Ик. 
Mlcro.porla, хорувавlШ "М"""" 

оа. mісr08РОroп Аudouіпі й 
microsporon lanosum. 

Mlcrosporon, дріБНlIl! .аРОД8llЬ, 
спора. 

М. Audoulnl, •• "''''НН. "{'РШ •• • 
J\a. 

М •. furfur, ГРJIООИ 1шсівиового 
, ЛИшаю. 
М. m_ntagrophytes, гр"бок під· 
борідднноro стрижію. 

М. mlnutlsslmum, lІаЙДрібві· 
шпn 8ilJЮдень. , 

Mlcrostoma з. mlcrostomla, м.· 
nі вуста. 

Mlcr"tl., м"ла. _УІШІ' ек6liка. 
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М lerotom, n РИІІВД до ТОНКИХ 
Р03Т1ШЇВ t мікротон. 

М lerozyma - b""teria. 
MlctJo, мочеивя, моqепуск. 
М. Involuntarla .. мимовільне мо-

ченоя. 

Mletus, мочешlЯ. 
Mlgra_nla = migraine. 
Mfgraine, біль ПОПОВІІИИ I'OJlОВИ, 

міtpeи&. 
М. ophthalmoptlglque, міtpeиа 

е па ра."Іізою очного нерву. 
Mlgrans, м&нnріВ}fIlЙ .. 
M/gratlo, мвндруваlllШ, б"YRан, 

Н/І. 

М. тall, перекид. Н. 
Mlgropl •• tlca, BinЬHa автоШ1Я' 

. СТИК&. 

MIII.rl., ПРОСЯНJ<a, пітиНци. 
Millarls, просяниll. 
МШоlllm, дрібне просо. 
Mllltarls, віІ!ськовиll. 
МJllит, І. просо, 2. бшвй ВУ' 

Mmrimp~re = 1/._ '"""ра. 
Mllllamperometer, ПРШlад ДО ви· 
мірювання проиінів Рєитteиа. 

Millelolll flores, квітц ТlЮЯче· 
ЩIС1'1:lИна~ Н. 

MIJphosls, sаНlfкаНЯ1l в~лосся.. 
Мlтіеа, мініна• руЦивWrь 06-

l1ItЧ'Чя. 

Mlmographla, роом.ва на ..... 
гах. Н. 

Mlneralls, мінеpanьниil. 
Mlner.lus, мінер ..... 
Mlnlmalls, наilм8llШНЙ. 
МІпlтиІ, наf1меиnmЙ. 
Minor, ".НІШІІ!. 
Minutlm, дрібll,,1 . 
MlnutISSlm_, и"nдрібніщеl 
Mlopragla, :хороwшве ослаб-
лення t.t'яеїв прп звуженні 
судив. 

Mlosls, •• УЖ.""" "івіщі. 
MI~tlea! ваообн на .вужування 

,Ql1ШЦ1. 

Mlrablle rete, судинна сітка. 
Mlraculum, чудо, ДІІВО. Н. 

Misandrla, ИЄllавасть АО. чоло· 
Bil{iB~ . 

М. agllan"", мішаIIllН&, КОТРУ 
треба обоВТУ,,"ТИ. Н. . 

М. oleoso·batsaml(a, Гоф ....... Mlsaothropus, .ід~Юдок. ІІЮДІІ' 
Аі8., ЩО боPt~с.R .людей. 

Misanthropla, уНИК.НIШ JlюдеЙ. 
МІБс:е, 8амішай, енішайl 
Mlstere, .мішу •• 'и, Н. 

СЬІ0lЙ &.пьзам. н.~ 
. М. sullurlca aclda,· Г""",рів 

M1sef, . бідllИЙ, нещаснИЙ. 
MI._r_re, МЮВ.ННR (к.лом) при 

'непрохідності J:ШШОИ. 
Mlserla.' бідність, мізерія. Н. 
Miserlcordla, сердечність. Н. 
МlіОіУпlа,. нєнаJШС-'l'Ь ДО жjноц~ 

тва. L 

Misonel.mus і. mlsokalnta, но' 
хіть до 110»11% ДУМОК. • 

M!sopaedla, ненА""о.Ь ДО ДlтеІІ. 
Mlsslo oangulnts, кровппуан. Н. 
Mltagglutlnatlo, с"упчеlllШ ХО· 

ро6:ШВIІХ і спорідНСІUlХ S о
ми б6нтеріЙ. 

Mlte!la, ште.ля. трltl<y'l'НЯ :хуст-
ка. Н 

Mlthrldatlcllm, Пpo1.'1lотрута. • 
Mlthrldatlsmu&, 3BlIIIO""" дп-

трvти. 

МltIіапв, ,мнкжуЮЧU:і!:, ПОJlе,,· 

I<В&о. Н. ' 
МlхіІІІ, мішаний. Н. . .: 
Мпете, пам~лты� СU-OМ1-Ш. ц ... 
Мпетоп, пам'ЯТПЦВIIЙ. 
Мпетопlса, В\ЮІIR1l про 8M~Ц" 

ІІЄНПЯ пам'яти. Н •. 
М"Ьi1lі, py;r;.nIlB~. 
моыll.aі,' рУХ""»IС'.. .. 
мос:ы1аa = taxist ' напра:ВЛСПНI1. 

ус-тапо:в.rreння (J~іСТI<И) •. " ... ,' 
мосы�Іs 8. mothJlon, 11JД6йм~, 

ha-ТlІгАч. Н. . 
Mlllleratlo, п.РЄНllачеIlВЯ , пере' 
. инаRUЮНВЯ. Н. ' . 
Moderator, кср,,""IІЧ. 
Modestus, несм:UuIЙ t соромnи" 

ВІIЙ .л'гіДНПЙ', СRРОМl1ИЙ. Н. 
Modllitatlo, вЩміва. . 
Modlotu. сосы�ае,' ві." СIІIІ"""а. 
Мllllо praestrlpto, приm,савиМ 

способом. Н. 
Mo40rra, пошесть ..... Канар
еь\ШХ островах. 

ШУЮЧIlЙ. 
Mltlgallo, пonекш.""", 

tuєнпя. 

Modulatlo уосіа, ."illа roJI<>9Y· 
Мodш, чин, спооіб. 

.ин'" М. opuandl, спосіб оперувания. 
Moestus, смутний. . • 
Moglgraphla, пliCaРСЬКl к6рч1. 
МОІllаlіа, """ЬКОТОН"", недО· 

МIt1. б. тitlрІІІО, М"ГІ,"!!, !ірИ' 
б6рк,иllЙ. Н. 

Mltochondrla 8. mltochondrles, 
Мtlлі ЗСрlНl'fR8 "111 ИJtточНli В 
протоnляамі IшіТlJН. • 

Mttoma ВOJIОRнинна сlтка 11 , . . 
ЩЮl'Опn.Л8Мl КЛіТИН.. • 

МIlОІlб, H.npoC1'l111 ПОДІ" К"1-
'l'JIH~ • 

Mltra Шрросratts, Гlпонр."' .... 
митра І Гіпо:кратоJШ noвявн& 
голови. 

Milralls = biouop;daJi •• 
Mlxoscopla, по.~о.е .будЖОННJI 

прlf підгллдо.ниЮ спол6вання. 
МlхІlо, .мішу"""UЯ' Н. 
Mlstura, мішанина. 

річnість. 
Moglphonla, ·надlри.nJl """"'. 
у ;ооде!!, що багато !'ОВП, ....... 

МОіltосla реlуlеа 1 .,''''.''! п6-
. ЛОГI1 прп Byaькilt, мнеЦІ. 
Моlа, •• иесок. . 
М. hydatldosa, пух.рчатнІ! ва, 

несок. 
м.hаеmаtоmаtosa,КРОВНm<ОВИЙ 

.ан"''', ta М. sangulnea 8. IІІПІаlпоlеп , 
1<роваВIJСТи.й 3l1иесон. , 

Mol_rls (4_П8), кyтuiJI вуб •..... 
, MOleeu)a, MOJIЄl(yJ1&t Ч3Сfочиа, 

дроБИНК'" . 
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Moleeularls, МQJISJ<УЩИlIЙ, ча .. 
С1'О1ШОВНЙ. 

Monocephatus, Qд.lIО1"'OJ10В~ЩЬ 8' 

Двома. тулубаМ'tt. 

МОlеі, тягар, ва.га. Н. 
MOlestJa, тягота, ТЯГtЧ}. 
Моl.>I.>, тяжю,й. Н. 
МоНтеп, хіть, охота. IНІПад~ 

Mollmlna, Jtссп6ній, о&rпжепнл. 
МоlІІ'ПІIa. = ~шоЦіспоі"" .... 
собй 1130 SМJIЮUeнпл, РОЗМIIК~ 
темни. 

МоlІІ" ''''ГКИI!. Н. 
МОlllllе., РО'''ЯКШОО}JЯ. 
Moltustum, мяnун, СJlnЗЯк. 

М. atheromatosum s. seba."um, 
. JI~n.OB]ftt МJlKYН., 

М. contвglosum = еріtht-lіоша 
molluscum. 

М. cIII.neum, ШRір.иЄць. Н. 
М. librosum І. pendulum і. 51111-

рleх = ііbromа mollnscum. 

М. librosum mиlІI.lех = neuro-
ііЬІотаЮвіа. 

М. lipomatod.s = xanthelssma 
. multiplex. 
Momentaneus, на.гnиЙ, ()д.HOMell~ 

ТОВllп. Н. 

Momen іит, момент, мент, МlIТЬ. 
МопаlІіа, біль нервового по

ходл,еННJI D якій небуд.ь Rіп
'lИIlї, . 

Monartbrosis, ваЩJ ... '1ЄННЛ одного 
суг""бу. 

МопаІ, о{Є)дIШ1ЩЛ! мопада. 
Monaster, вірка.при HoAi.:ti ЯЙЦЯ, 
Mongollsmus, монго.'і1ЬСКС об.'ІlfЧ-

чя. 

Mongolold"' d"g"nerallo, ідіот • 
о(іаJlЧЧJ1М, под.ібним до МОН-
ro,;za. . 

МопПеtorinll, пер,;zщrntfi , па~ 
ЦbOPJ{YB!lTI1tt. 

Monoarllcularl5, ОД8ооуг.10б0_ 
ВНО, що Тllqеться О,lШОго су-
глобу. . . 

Monobl.psla, ОДRООЮln аір. 
Monobra.bla, . OAIIOP~'I<iC'l'L. 
Monobra.<lllus, ·ОДIІОРУюJtt. 

мопоеы�l •. іодн(>ру • .і.,...... 
Monocborea,.BiTlB таl;f.'ЩЬ оДно'і 

КUІЧИНИ. 

Monoehromasla, ~1іпота на бар-
В11. 

МОПОСhrоmаtJcus,ОДНобаРВЮIIІ. 
Monocranus = monocephalus. 

Monoerotus, Жlrв~и:и в ОД11им 
піднесенням привоl. 

МопосиlаСls, ОДlюоlttlЙ. 

Monocltlus, 1. ПОвлзи,n, па ОДно 
око, 2. онуmlРИ па. ОДНО Ol\Ot 

МОНОRЛЬ, 3. OД1IOOr<a. nOТB5pa. 
Monodaetylus, 01\110110..11111. 

Monod •• tyllsmus, ру"" • ОДВИМ 
пальцеМJ ОДIJ()паnість. 

Monodldyml, зроопі б"1!3НЯ"". 
Monogamla, ОДНQWЛl{)бність~ Н. 
Monog"n;. з. monogol1la, ОДНО, 
поnе чи безпогtе розмнояtеннJt. 

Monogermlnalls, що В""УШІВОЯ 
• 01ЩОro nilця. 

Monograpbia, ро3Відка про одно 
питання. R. 

Monoldelsmus, хороб", ••• ВВОР' 
:а.НI1Я увnги пише иа. одпу 
щею. 

МОПОI"t"гаlls,ОД80біqНJ.IІ. 
МопоlОСulаrfs,одногиівД1fПЙ од-

" номісцeвnй. ' 

Monomanfa, божевіЛJlЯ на OД~ 
НiJi ідеі. 

MonomorphUs,' ОДНОСИJ1адо.внЙ. 
МопоmоrРhfsmus, однос!<ладо-

вість. ' 

МопотрЬаl!а о. топотрlJalІІі, 
блнз:нлта зі спі,чЬШIМ пупцсм. 

Monomyosltis, ваПnЛf1lНя ОДПого 
1\1 'язу (ЗДСбільntа. рамо;иноro 
ДВОГОЛОвого). 

Mononucl.arl" "lІно.дерин!І .. 
Mononucleosll, ""РОЗМIJОЖ)'1JR1UШ 

О.!\1l0~ДОРНl1Х бiJIокрівців В 
КроВІ. 

" WJ' 

МопопусЬа, ОДllОfiОlштні 1'B8.~" 

Ш!. Н. 
Monophasla. аада МОВІІ 3 ВИI'OJIо" 

Jн\'\]RlІшIМ якого небудь 01\110' 

Гf; С;ІОПn' ЧІ{ БУНІН. 
МопорЬоЬіа, нтх са)lіnf:ООТИ. 
МопорЬІЬаlтlа, O;,uOOh,CТL. 

Monopbthalmus, ОДНОО1<"IІ. 

Monoplegla, 1. пnрм.і ... одно! 
1,;IІJ1JШ1U. 2. паралlВIl одноІ 

(руни м'язів .. 
Monopodta, вроджена. ОДIiОНО-

гk'Ть~ 

Monopol"rl., одиоGіl·УНОВl1Й. 1I. 
Мопорз = m01lOphthaJmus. 
Мопороlа = monophtha,Jmi •. 
Мопориз, одноноrий вІД )1ЮД" 

L1\C1fHJt. 
Monorchld!a з. топогсы�mпз,' 

вро;.хіщша відсутпість одного 

nrщя. 

Monorthls, в ОДНИМ яЙце~. 
Мопоз, 01tЛll. 
Monosomus, потвора. з ОДНИН: 

TY.:tyOOM і ДBOM~ ro:IOM~II. 

Monospasmus, 1{ОРЧI (iД~OГ? М Я· 
ау Чll ОДНОЇ rp~·~lt М ЯЗІВ. 

Monospermia t B8WllAHeHlit'l яй

цС'во'і K~'1i1'1fНlI ОДНОЮ сім'я~ 

НОЮ. 

Мопооуmріотаllси., ОдllОО.lI .... 
J;ОВІІЙ, ЩО U1fJl.В,1IЯЄТЬС1t одною 

03118."010. 
Monotbermla, постійн& тe1J.пин8. 

ttі:шй дснь. 
Monotonus, од.номе.нітниЙ, oднo~ 
го~осншt. 

Monotrlcba, одиохвості бaJ\тe-~ 

рі!. 
Mons, roPOOJ() гора. 
М. риы�s І. V"n"rls, лоНоВJIЙ 
roрбоR. 

Mon'lra, non6pn, ВИРОДюt. Н. 
М. abundantla s. per extessum, 

110ТJi.6ри від )laдMipHO~ P08~ 
В1IТНУ. 

М. dupllcla, ПОАВійні ПOТllОР'." 
М. ре. d.l.clum, п01'lЮРИ .І}\ . 

JН:~досте.тпьоro РОЗJШ"my • 

М •. р.. fabr!eam аllen"т,' п"'" 

творп від 8міни БУДОВІI. 

М. trlpllcia, потрІОпl ПОТВОplf. 
Monstro5ltas, по~вори~, по-
чва рмість. ' . : ~ , . 

Мопsпоsus) В1'(РОДИОВUfiі"!r. ' 

Mon,trum" потв6рз." 'вИродок!: 
почвара. .,".' 

Mon,truosltas = mon.troвita .... 
МопІаппо, гlрсь""Й.. , 
МопІI.иlи, ."г"Ь.Ш, верШОК ""'"" 

аОЧlЮТЮГО хробаRа •. 
Mor"1 In,anl!y, ·мopa."lhlfe 800 •• • 
пНЯ божсвіаь:s:~..; 

MoraH>, 'lОpaJlЬ8иJ1: • 
Moralltas, "ор"пь. Н. 
Morbldll.5 в. morbllll.s. "о· 

ротпrrість, хороfuшВ,ісrь. 

Morbidus, хорсБЛІІВИЙ, х"!,"ви. 
тnJI. 

Morbllll, кір. .. 
М. 51п. тоrоШIs І. exanlbemate, 

кір без В1tсuпкИ.. . 

могы�lоrm!s,' noдіб_ ва кір. 

моrЬШ_.us, корсвіtй. 
Morbositas, хоровитість, хt\р.'ІЯ" 

. вість. 

Morbosus J хоровuтпй, nРJIJtвПЙ. 

мorы� Inl.rnl, жmyтpiwві хоро· 
би_ .•. 

Morbus, хоробв., x.вOPi~. 11.
міч t недуга. 

М. Addisonl\ 5. bronzed skla ~ 
теlазта suprar"nale, броизо· 
ва, :хороба. . 

М. aegypliacus,.1. об",,~ди (1\UФ-
тер;л) 2. су:шй во,:,,? (тр.х""а) 

А! •• ПІllсио = rachltl8. .'. . 
М. apbredlslacu •• праНЦІ.. ' 

М. арорl.еШоrmls. M~.ro!o ... 
ХOJ.юБL' • ' 

М. аоlЬ"пlеи. =. ь.b~и. pa~ .... 
1yticus в. enwroptotlc~ •. 

М·. аllоп!lи. = katale""l'" . ': 
М. Bambergerl = poly~tl •• 
М; Barlo"'l, .. ТRЖIШ :кро_, 

1І10ТЬ у )li1Clt-,; . . ' . . 
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М. B •• edowll •• 6сауеоll о. РІа
І'ПI, В •• е.10В3 "орООа. 

М .. Brightlf, хроніЧllе 8.1.па..'1еюtн 
НИРОК.. . 

М. eadu.u. = .pile~ia. 
М. cOeruleu8 = суапm;із. 
М. ссс .. !I. .rgoti.mus. 
М. coтНla". = ері!орвm. 
М. DlthmarsJtus, спадкові пран~ 

ці в ГоJtьщтииії. 
М. dlvlnus ~ срі1срвіа. 
М. g'lI!cus, оранці. 
М. hungarJc:us, ПЛЛМИСТlІf1 Тllф. 
М. тасцl".и. Werlholll, ирі. 

Ваuпета ВJlСНUна. 
М. Menl~ce = vertigo nЬ .и .... 

Іаеsа. 

,М. mlllarts, пітна гаРНІша. 
М. nautlcus s. marinus! }JOPCbK& 

"ороба. 
М. Par1tinsonї, ParkinsOn~OBa хо

роба, тремтяча пара:Ііза. Н. 
М. Ро!ll, roрб. Н. 
М. RelthmannJ, збі.1ЬШ':ННя 

кі:ІЬRОСТИ Щ"УIІКОВОro COK\~. 
Н. • 

М. sactr еріІєрвіа. 
М. Th!lmscn!1 = mуою,,;а еоп. 

gешtt1. 

M~ vlrglneus, ОіlіДНJIЦЯ, х,:хОф' 

РОЗ'" 
М. WelJli~ ПошСстна ЖОВТЯНИЦЯ. 
MorteHement, JЮЗШ~flТОВ}'вая~ 
НП 1. Новотвору , 2. 1ti'10ДУ. 

Morc:hel1a estulenta, СМОрЖ; 
Mordacltas, їДЬ, IДкість. 
Mordax, ІЦІ<ЙІІ. 

Мorе bestiarum, Ііа ЗРПЗОR тва
РШІ (спо.пованнл). Н. 

М. soJlto, ян 3ВlІчajіио. Н. 
Morgagnll appendices Іевtl. 8. 

hydalldae, Morgagni'OBi ПРИ' 
чішш: до яnця~ . , 

М •• ppendlcc8 epoophorl = арреп. 
di0Є8 veAЇcnlosi. 

М. coJutnnae = ооlцшпае rect&-.... 
М. foramen = fоranюn соесuш 

lіпяиае. 

1(16- . 
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М. fossa = ІО88А na.vJcul9ri6'· 
urethrae. 

М. !а<ипае ~ ШuUlJи.ureth""I:\8. 
М. sJпш sinU8 recta.les. . 

М* ventrltu1us = ventricu1us 
ІаГУПіі •. 

Morgue, )1?рr l .трупарнп. 
~orl, ПQJ.пра1'Jl~ Н. 

Morla, ІІС;),ОУМСТВО, с.попученс 
8 бuз,Jtучістью Й ріЖНIIМ1f 
ВllБРИНАМJJ:. 

Morlbundus, }{онаючиц'. 
Мосоеоеспs = зшрьу 10сосе ... 
Мос.сотlпт •• morod.chlum, 

11ім бош.свільиих. Н. 
Morositas, ПОГа)шit наотрій, буР"' 

ЧnННfI. 

MOfOSUS, понурий. 
Morphaea, і. I1ЛЯМИСТ9. пронnза, 

2. обмежена sclerodermia. 

Morphlnlsmus, хронічне отрую. 
вання морфієм. _ 

Morphin.manl. і. m"rphln"dlp. 
518, npMrpa""h до морфію. 

M.rphlum, "орфiJ!, морф"н ... 
M.rphogenesl" РС'ВIJТОК форм. 
Morph.logla, 'Ч.НН .. про фор .... 

j будову орtаиізмів. 
Мосрі. - pediou1uв риЬіє. 
Mo~, смерть. 
М. IЬутlса, 118МВ смерть ді. 

тей ЮД Ззбурень ·В AiFl!lhHO
сті r;t6ЗИ. 

Morsull, і. I~YttepxoBi ~'1.іRИ, 2. 
цукерки. 

Morsulus, норлшн:. Н. 
Morsus, ПО}\УС8.ННЛ, УиУшення. 
~I. d!aboll, ЯllцепровідН1ІКОВ; то. 
рочки. 

Morta11s, емерти.иЙ t смерте.лL~ 
. ний. . 
Mortali~, Cм.ePTHjCТb, CMOP~ 

'reЛЬИlСТЬ. 

Мосl.ll"т, "..ув" .. , мущИр. 
Mortedeletus t П()МЄРШtій, мрець. 
. Н. ."... 
M.rtlfer. смеРТ""ЬНИіl, вОiilЧНіl. 

іІ.сІltlеаІіо, вміраШlJl, ум"р' 

. твіНИА. , 

Mort1ltlS) Мер1'Lній, померший. 

Morurn = teloong;cctaai .... 

Mor"la, од .. а • форм поділу 

ЛСЧNа. , 

Morve, 1.(}011.'Ii. 2.м:n, иосатизиа.~ 
Mes, здача.'",-ЗВlІЧ&Й. Н. , 
Moschatus, МУСRУСОJJпіі, ШfЖМО-

внІІ. Н. . 
М •• сЬио, ,..уСКУ'" пЙ",мо. 

моtШtаs, ру'х.n.нвіс1'Ь" здатність 
до руху. 

Motio, споиукп, хвилюзаRИЯ, 

рух. Н. 
Моіо, ~ ДВНГ,}"Н, ПОРУnШlf.RJ Н. 

Mol.r!u", руховlІІl, порУшннЙ. 
МоІи" РУХ' 
M~ e.onvuls!vus, 1\ОРЧОВИЙ рух, 
М. Invo\untarlus, !d1П40вL'lьннtt 

ру". 
М. ""сшаl"r!u., треМТЯЧИ!! рух. 

М. сеflохи., віцрух. 

М. undlllator!"., "ВІЩЯС."Й рух. 
М. v()luntarlus~ DіnЬИltfi, доцілL~ 

11І111 ру". ... 
Моие.Ьеі volantes, JllтаЮЧl муха 

(В о .. ,,). .. 
Moulage, ВОСRОВIІЙ 1HAJllfI'OK, му· 

аЯж. 
. MucldUS, цвіmtй, пліснпВ1lЙ. 

Mucllag!no.a mcdlc.menta, СЛИ· 
81'lсті RЇKIt. 

Mllcllago, о.'І1I.(Ь}. 

М. gumml ас.ы�l,' ОЛ"", .. ро6· 
сьноі tyMil. 

Мисlп, муців.' . . 
Muclnur'a, мУЦ1Н р МОЧІ. 

МІІс!раго., слиаЯчIlJ\. 

MutoceJe- t С:,Ш30Вt\ !'уля. 

Mllcoccllarc Neugeblldc, .""3': 
1{;lіТIIНJШЙ HOВOTBip~ 

МисоentеrШs, .ап ..... Ніш ОЛ\'І' 
зовоі обоnонки }{Hw.oKw 

Muc:olt1es, ~lIBOBi ча.сТlUiИ, ріжw 

них мітии. 

Мреоросо!епі"І,· СIlIІ",,·гвіllllиА. 
Н.- . 

Мисог, nт.іllb. 
Мцс... ('I","Ьса"8, Іипlса), 

с.:ШЗGва ш\бfЩОНЬ, СШШПИЦR. 

Mucosus, eJlllз8сТIIЙ, е.'11\зовJIЙ.: 

Mucronatus, roc-тр<шінцf'})ИЙ. . 
Mucus, Сlшг(ь}, с.,"]И'дО1'в,. . 

МllllеЬсе (membrum) = сIiЮгl •. 
МиllсЬс!а, ~,іиочі РО.РОДНЇ оруд· 

ДП. 

МиllеЬгlІ, жіно'ІІІЙ. 

Muller, ",інио; Н. 
Mull, MI\P."UI, '(а8&. 

M"I'UI, пiJIооп6жени!\. Н. 
Multangulus, МНО,,?КУ1'ІIіЙ. 
М. os = 08 tгареzшrn.. . 
Multlcetlularls, МНОГОНJllТИН:НИЙ, 
6агмоміТilННИЙ. . 

Mult!cusplda!us, бн.г&тоroрбио· 

вий. 

Multlfldus, "иоroдільииЙ. 
МuШlоnnl" р;жновнднЙ. ріж· 

ном:анітиllЙ. ' 
МцШI"гus, ЦЇРОВlIЙ. оптовий. 

МuШ generl', ВС;"llкиІІ, рі"",,,· 
. рідний. 
Мulшatеrаlls, промію\cтn!I, 

ИllогобічmtЙ. ' 
Multllohul.rIS, ·миоroЧ'.ТIIНКО' 

•• ІЙ. Н. ... ий 

Mullllocularls, МНQГОГН1ЗДВ t 

багатоху~,овпй, , 
Multlmammus, мноroГРУДIІIІ. Н. 
Миlllпис!е.сlв, баГ~'ЮНJ\ОРIlИЙ. 

МиIllР'С.' ба ..... опonОжи.. . - " 
Миlliр.гсі.lІв, б, .. аТОСllJlадовиЙ• 

МцIІlрlе., Чllо"еИН1lЙ, ро8110' 

всЮДЖСJШЙ. 
МulllрllеаЬШs, ВІІТКЙЙ, В'КРУ' 
ЧСИl'Й." . 

Mull!p!i .. tlo, по"ноження·. . 
Ми!llрllеіlas, РС~ПО.СЮj\_·· 

ність, ЧJI(}Jl~J1ИЮТЬ. . , 

Миlіlроl.С", бн.rаТОВllр<ІС'І'ІЮ-·-

ВІІІІ. . 
МIІ!іит, 6&r8ТO. 

Multus, ""оrиЙ ..... ОЛ ..... иІІ. 
, ' . 
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Мптів, мумш, пабальвамова-
81111 труп. Н. 

Мшnlll<:аІlо, 1. сухий .сЛU6ПЬ, 
2. ВI!СІfХnJJJIЯ 'fPYПY. 

МиаСllо, СJI"hпП1l. 
Mundltfa, о;х:а1іиjс:ть, чистота. 
Mures arllculares, СУГ-'Обові 

:&1Jfl11RИ. 

Murra, }ЮСт, реп •• 
Murlatlcus, смяно"нпмий •. Н. 
Mu'mur, М),/!кіт. Н. . 
М. ve:nosum, муРнїт в ЖИ.пах. 
Murmuratlo, М)'Р"от1ННІІ, бр'" 
ліпнл. 

М. аитlит, ДО"!,. у вух"". Н. 
Mus, мшua. 
Musc:a, мух ... 
Мивсае: volantes = шопсЬев vo
. ]00""'. 

Muscarln, МУ(Щарів, иорпмухо
ва отрута. 

Muscarlnlsmns, ОТРУШИН мор'" 
мухаМИ'. 

Muscnlarls, м'ЯlЮвпЙ. 
Mustulatura, ІЯ8Пt м'я:виао. 
MusculOcnlaneus, м' Я80'ШRірюІЙ. 
Musc:ulosus, жЙ .. 'ІавиЙ. м' я.ВИСТII:ft. 
Musculo!ubarlus, м'n30'рурко, 
"нЙ.· . 

Мuзеulu., "'яв, мусну", 
М. aecelera!or шіnае = bulbo

cavemosus." 
М. anlscalplor = Iatiвainius dor. 

ві. 

М. aponeurotleus = Іое""ог і,в
сі.., lаІа ... 

М. a'ycornlculatus, ввужу"." 
DpJ'Ю.інК& ГОjmя.шш, косий 118-
IН1НROВПЙ tCЯ8 .. 

М. аІlоlenІ lJumerl ~ deltol. 
de"". 

М. ы�ерІ surae = gaвtrocne. 
шіuв# 

М. Brueckll, ВOJIОRIIlШиа верств& 
DроміНG~вінцmюro и' лзу. 

М. coro quadra'a Sylvll, "ва. 
дрu.тoв:и.tt. СільвіІв м'ЯВ. 

М. eleldolJyoldea. = sternohyo. 
ideas. 
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М. eoanguslalor lаы�� 'Inleno_ 
rl., ".уш,У.ач ДOJIішньо! ~-б1t. 

М. <ora<obra<hlall" )l8ЮОО'ра
мс<шшil м'яз. 

М. <oslohyoldeus = ошоЬуо
id ..... 

М. <ro!aphlle. lempor""1 = Іоеш. 
реса!і ••. 

М. de~rlmen. 
ocuJi. 

rectus infflrjor 

М. epltro,hleoan,oneus, ааДl<О
nіщаТО~Jlі:И'rЄВlt:ti .r.rЯ8. 

М. Euslachll = teu60r tушр."l. 
М. !idlclnus = luшbrіса1ів та
nш. 

М. glossoslaphyllnus. яз ИН\>
язnчховиti м'" nЗ. 

М. ы�рlсІІ!s = lіЬіа1і. anterior_ 
М. Hornerl, м'Я8w8іШЛЮЩУвач 
повш і РОЗШ1іРЮвач: CJ1Ьозноro 
Шшечна. 

М. Ьитlll. dергішеп •. 
М. hyoadenoldeus, n.yn,.кo,. 

боР".копttJI І!ідій",.". 
М. In4lgnatorlus, бїчви!! npo_ 
cтnй м'яз Oнa~ 

М. IschlobuJbosus, СIlдІ<в.бу.,._ 
ВІІННИй м'яз (у ЖUЮR). 

М. istlJlocaudaJls в. IsChlococey_ 
ge:us, СІJДJ:iЄ,n"УnрШ ... -овпЙ м'яв .. 

М. lеуа lос, Dідitt .... ч. 
М. IIvldus = pectineuo. 
М. notogJo.'us, продо.жєlШ/! 1'0-. 

рішні1і ЯВ]ffiОВИЙ и' Я8~ 
М. пи!аlо, .. plll., м'п •. _хиляq 
ГОnОВИ. H~ 

М. sustenlator репІ" и'яв.під
'PIIMY'.~ npутил. 

MUSICOlherapl., nіну.аная "у_ 
ЗИКОЮ. . , 

MusslIBns, шептун. Н. 
Ми"llaп, dellrlum, иаupва. 

пл' при маяченні. 
Мпв,lІаllо, "nмpаЮtJl, ШЄІ!Т'''' 
ня, рухаЮIЛ гу6е.:ьtи. 11. 

МU!аЬШ., ПОСТійна!!, .. інlП""'Й. 
Н. . . 

MulabllJtas, НОО1'JЙнJ_т., .. ін",," 
вість Н. 

Mulaelsmus, І. ljiMO'f" ПО ду. 
ше""і .... ОРУШСU8Ю, 2. добро. 
fjї':lhl1Вo .мUВЧQи.ка. • 

Мпівllо, аміна, пере ... "а. Н. 
М. plumarum а. vlШ, ,шия""" 

":І'добl!. Н. , 
МutПапs, що :uівечить, нат-

ЧИ'!']). Н. 
МиШаІІо, понnmЧВll!ІfI. 1ta.,lu
. твО. . 
MutHatus. Dона..'1іЧfШпfi, на."'!1-

" •. Н. 
MutismUb, беЗМОВJlість. 
МоііІа., 111 .. 6,а. . . 
М., \'oluntarla, добров",." .. ІО-

М. lерlоlівІеа, tncllиооа 'lIJ!ic",i~ 
впц.я:. 

М. versl,olor = ,ріtyriшlla у ..... 
sicolor. 

MY'OS07.ln = аroxіЬ.... . 
My,olherapJa, J!шуааЮ!Я др''''' 

ДЖ~:МИ. ." 
Mycothrlx, Bycm1ltt nП!"Н.". 
Myelerophonla, rYН."'CТh, r.ю

ва. в Hic~ Но' 
MydaJeln, отрута труаноro ГНИТ

тя. 

Mydesl., TPYUН_ rнитrя. 
Mydrlasls, !"ир!"""нn, ро8lІШрю· 
ваши ЗlmЩJ~ 

Mydrlatiea! вщ;ОО!! Ні' розширю' мота. ващm 8ШІЩJ. . 
Mutuall.mlls ~ вушы�sів.. Муе1аетlа, бі,!ОКРів'л від !!&Ха-
Mutus, ні ... й. PYB8Нn. Шn'J<y. • 
Myalgia, бі;u, " ,,·я ... ,,; ".мф: МуеlаlІlа, БШ. І! етрІІЖ". 
Myasl. = шуl,,"". МуеlаоlЬепla = lICurastbeotaopl. , 
Myasthenla, .. 'Я30В& с. .... бість. ",Іів. 
М. -rвvl. pseudoparalyllea Jolly, МуеlепсерЬаIIII" вапаа_JlНЯ __ 

• • ОА! ма "У й стр ..... .,.. Ь ТI"'і1<і!!! тав и ".О.у . МуеlеneерЬаlоп = mвdlllla о . 
БOC'l11. longatв. 

му.lо .. іа congenlta, ."родже". Муеllп, "і .. ,ів. >ІО3ковотв6рИJI •• 
м

J

n:зов3. 1іВО;ХЇen. юJtЧIIН. Mye:1itls, запа.1СIlW'f С1'рижу. 
Муаиіотаllа, "'''30". 08 ... 10110' М. hype,plasllca І,.поIО5& _ 

рУ1ІП:1іC'J'Ь~ '= ob-titis fungoвa. МуёеllІІт, .. iue;til\, триБВІЩЯ, Myeloblasles, .... ,оді .. i~.o'urrH. 
ц.і.,.. 2. гриби. Муеlосеlе ~ mye!olJ1co!Dg~lb. Мусеlео, І. триби, Myelocystls, 0тр"жов1Itt .. ~. 
ОТР'"'·· Н. Myeloeysto,ele ~ bydromy<! • 

Mycellsmus, отруїн"я триба"". ес!. = б)'lingomуоlooolе, 
му,е!оlокlа, ".ewtя про гр_бll.. міХ"РИ'.а "" .. ,. отри..,.. 
Myceloma pedls, хор),,"'''''я ноrи МуеІО<уаіот,пlпк ••• lе = hyd.ro-
на ПРОМШ1tСТ1!Й rpnOOJC. meningocele.. .. * 

Mycoderma асеІ!, триб ... ои'ю""" МуеІоеуІео, шишов, IU!Int"". 
ІШс-'оl'O шуму""""я." Myelocytoblasloma І. туеlоеу-,' 

Mycodes. ва.и6&NОВИЙ, Дlр"Час~ toтa = ш}-еlomA~ . 

ntJI. . Myelodel .. I" тра""""'""" пп-МуеоЬаетіа, ПJ,>"С)""ІН'СТЬ llРО- "ІІН. стр"..,.. , bifida 
банок У креВ'.. My_todyspIasla = вр"'" 

Муеоlокіа = 1J1)"ССЮJogi&. . оесиltl>. 
МуеOSіІ, ""Іс .. """"". tun Муеlogеп. ЦІ, . пшll<.8иll, 1IB!fIIII-
М. lun-oldcs = grnnuloш.. • "," 

• .1ItJi •• пш_.,. • 
goid... 0nt.brax inІе. Муеlogопla, первиі =lЯОвlIS ,М. Intestlnalla = ~ ""І""..., . 
.tinali.. . " 

, ' , . 

, .. 
, 
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!\Iy.lOldes, І. шпі"о."й, 2. зі 
nmіму.IШНltиnиЙ. 

МуеІота, иіслома, шnUювнй НО* 
.""вір.' 

Му"lотаlаеlа, роЗWlИIWШ.R 
стр"',,), . 

Му"lота Iо$lа, POSПОDCЮджені 
міeJIОЯП. 

Му.IOm.nlnсIIIІ, '.аШ><1." .. >І 
стрижу та ЙОГО ОПQН. 

Му.lот_піпсо •• I., 1. "".18 <'Тр". 
жу і): OnOH, 2. хребтова щі:шJtа. 

Myelopalbla spasmodiea, KOP~O' 
ва парааіва СТPlIИ~ ~ 

Myeloplax = ооШ>оl •• t. 
Myelopl"xoma ту.lоша •. 
MyelopoJesls, Dlt'J'ворювапня шві. 

НОВIlХ ИЛЇТ1IН. 

МуеlorrЬаСlа, СтрIlЖОВ' "!)Ово, 
теча. 

Mye1os, 1. СТРІІЖ, 2. ШИЇ", Ri

CТHlffi мОзок. 

Mye(osarc:orna, саРКОМа СТРJ1Ж~~. 
lIIyelosar.omatosls, розпо.сюд. 
жена саркома стрllЖ)'. 

Myeloscblsls, вроджена щі.1"Н. 
стрижу. 

Myelos.lerosls, стужаВ:1СННЯ 
С'РJlЖУ. 

Муе!о.еІ, хоробц ШПЇl<у. 
Myelospongio,ls, щіДI!ИJ' • стр". 

жі, губча.тість С'1'рижу. 
Myenterleus, що ВJlНЩС а и'ивів 
IШШОн. 

Муlа, "Ух •. 
Му!а,lа, ХОРУ"'''Нн .ід поку' 
сання МУХD.МИ. 

Муlо.ерЬаloп, круг." БL1Ь>", ро. 
гівки (Мушина fO..lівн&). 

Mylodesops!a а. myiodops!a = 
= moн.n .. voJ.nw.. 

Mylo,1s = хну і""и.. 
Myltl. = m~'""iti •• 
МуlаеерЬа!1ІІ, б"""''10"" потво-

ра. 

Myloglo~s1ls, ві.тщ. • яакко
вий. 

MylobyoldellS, ВlJmlЦ •• Я'УДЬКО' 
вий. 

MyloJ!haryngeus, ~aC11iHa "'''.у 
eonstricWr pnar)'ngis superior. 

Myloptosis, аВIІС.'І& вІі.1ПІ~1l. 

МуоЬІИіН, м'язотворчі клl'l'IfНП:. 

Myoeardltls, заПВ:ІСнПn cepцe~ 
ВОГО ы1язу,' серцсм'Я811ЦЯ~ 

Myot~rdlum, серцевий мtяз. 
Myoebordltls, запалеuН1l ro.по~ 

ООВItХ· м'язів. 
Myoclonla =·paramyoclonusmul. 

tiplex} норотКі корчі ріжttllХ 
м'язів, . 

МУОС]О"Ці, Шlонус м,Jязів. 

Муосоmmаш, мІжм'явоtJі дJJ:j"I-
1!{зтнанпі 11еретJtНЮf. . 

Муосутіа = parnmyoclonU8 fi. 
brillari •. 

Myodegeneratio,· перар6джен, 
НЯ !I

J лвів • 
MyodesOps!a = mуіodеворзіа. 
Myode., м'язуватий. 
Myodynamla, СИПа м'яаіu, MI1.I30~ 

ва СИла, 

Myodynla, бі.:zь в м'язах. 
Myoerethlsmus, надмірна драж .. 

.11lвість м'язів .. 
MYOfibroma, м' Я80ВИЙ ВОJlОІШЛИ. 
Myofibrosls cordls, волокня:віС1"Ь 
серцевого м'язу. 

Myogen, міоtеи, м'язова білко
вина. 

MyogJobulln, ",-'Я30виn fJIобу"іи. 
МУОІпаІЬ!а І. myognatbu" ПО. 

'X'вopa.)~ КОТРОі знаХОДll'l'МR 

на. ВII,"ш:ці UСДОРОВВnИ611ИЙ 
б.1ИЗНIОК. 

Муogсатmа, м' Н30ва, ирива. 
Myograph!a, 1. вї,цЗl,ачу.аНIІН 
м'язових скорочень. 2. ОПИС 
м'л,ів. 

Мyolemma = sarооleпunа. 
МУОIОІlа, ВЧ611Щ1 про М'Я8Иа 
MYOlysl&, рООnад м'нау. 
М. ~ordl., розпад cepueвoro 
. м'язу., .' . 
Муота, міома, м'я,ік,мJЯ80ВИЙ 
Н"_нь. ,_ . ' 

М. laev!e.1i1lIar. = leіотуо"",. 

.~., 'M),J:"~n~. 
~ .,r'Юet~"I·IІ''''''!'.!,-.~'':'' __ . ___ ~-' ______ ~ 

ьd 'Myotomla, 11~Рети~ М'Я3У • 
.м .lrloc.lllllare=,ha ошуо""", , Myotonla, ,,'яоо •• H.illlyттR. 
.мУотаlаеlа cordls\ "ореРОДЖСІI', M.con •• nlta •• morbus.Тbomse, ~I, 
ня серцєвоJ'O )t Л'У"'. ь 81 

:м отееІотlа ;::...: mуоroоtoШJа. вроджепаСltO]>'IСШII;:rI'ЬИ я .. в. 

M~omer.s, І. м'1І3ОВ1 ""tмепти, МуоІопосіо".lа ~repidans, тршо. 
2' lштШI M'naj'. .' Ч)'qі J«>РЧ] м ЯЗІВ. 

муcЙn.lr!tIS, "ап""еиия .. я.'" Myotonome,ter! виміроик н"'" 
M&T"Цt. • пуття м я31В. 

Myometrium, ,,-'л .. , ,,""ИЩ. Myrlnga І. myrinx, бубенк" Пll: 
Myomobyster.etomla, .{ІТІJJI .... рет!!ниа. , . 

тшіі • М·и."к .... и. .. Myringeetomla, рбзтЮ1 буб ... "", 
Myomotomla, BlfТНlI 1ія~ака. перетнltкн~ . 

Myonephropexia, "р"крш"ени" Myrlngiti., з.n;щСШIН бубеНJ«>I' 
ИПрШІ шматком крижовоro 11еретиИЮ1. 

оеоредяьоro м·".у. Myringod.rmalills, •• пмеНІІЯ 
Myopachyosis, М'ЯіЮJJ.о. 8ltбуя~ зовнішньої СТОроІНI бубеНКОI 

аїСТЬ, м. гіl1ертрофJЯ. 'перетJtпнп. . 

М: Jlpomatosa = рзеud".hурег. Myringomy<osls = otomyco.,., 

ІroріІіа таооиl"rшn І,ро:&- п.1jсиПвиЦfl бубенно! переrnн. 
tosa dyotrophia mu.c О· 

• ~. ~M 
rnm progre.s,va.. ,. Myringopla,tlta, ШТ'УКУВ 

МуораІаlуоlо, "ар,,:""'"'' І12'··ба бубеН"Оі переТИJIНП. 
муораІы�,' пеРВІсна "оро Myrlngot.mla, прбтюt бубеНКОI 

я'наів. ,. - зrvиів переТIIКі\И. Myophonla, ВlIИllRан '\ :О' ePC:r 
прп скорочуванн,? м ЯЗ1В. Myrlnx, бубенка n .lшка. .. 

Муоріа І<ОРОТ""ЗОР'СТЬ. . Myrm.cia І. myrm,cl,asls, s. myr 
, от~озJ.nші. тесіІтиІ = {ormlca.tlO. 

МУІОРПІ І. ту.рІ, кор " v,. Н 

Н, М rШоrmlS, 'lІІртоподіБНl'n. .' 
муо,lесіа peri.odit~, часо.а па· M~rtlllus ( .. а.сl~!пт), ч"РИЙЦІ, 

ра.lіза М'ЯЗІВ 1Ш1ЧIІИ., .' боровіЩІ, афИНI1. 

Myorrhapbla, .ш" •• и~я .. НВІ.. му.орьоы�,' страх бруду. 

Myorrbexis, роар"" "- язу. Му,Іах, вус, Н. , •• "ниll. 
M)'osarcoma, м'язова cap~)~a. M)'stLcus, иіСТИЧНllЙ t 
Myosclero.is, ствердиеНIІН" я- Н Н 

му.I··,lісаІі., об"'К' облуда. . 
зjв. , а біл.. ро3'" 

Myosinum, міозін1 ' м язов МуtасisПIUS, вжи.ваННя ~И H~ 

1«)ВI11І&. мові ~ynBU «М» ваИJСЦЬ It . 

M,;':osls = шіosіе. шиХ. . . 

Myo.ltl" .а""''1е .. "н "'ЯВ',;..!а' Mylh.manla, бреJ«lИВI":і ....... 
Myospasla implIl,lva = 'Myllf1l' pulsllS, НllfИР"Т . 

die des ticв, тік, lІе~lЮзе С1" 
ЧИК,. І . 

паП1lЯ м'язів lШЦI1. • Муха C-'fИз(ь. . bus 

Myospasmus, .,'язо.і, "Орч.. мухасі.nlllО lablalls _. mor , 

MyOlдlgia, бlдь " .. язах. ШlЯ B.eI10vl, r~ойови""" на гу 

МуоІlеа, аасоби ва .вуж. 6ах і ЯЗИЦІ. -}ІЙ 88JlОВ' 
зіН1tn;і. Myxadenoma, CJI1IЗОВ 

MYOlдт, яіж /1.0 lІІ'pe'fпваlUlJl w\К. '. _ . ' ,_ ., ,. 
.tяsі8 .. , ~ 
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Myddlol18 

Myxldlotla, JI(';J,О)'!!ІСТІЮ при С."'ІИ~ 
:зоні!!1 IIl1бршюві. 

My.oblastoma = тухота. 
Myxochondroma = chondromy-
хоша, C'-:1JIЗ0впіl ХРНСТJlЛК.· 

Myxodes, С:IlI:ЗОВІШ, с.1JI3I1Jіппtl. 
Myxoedema, С~1ІIВШІIЩЙ .lІnбрдR. 
М. operatlvum = с3.сЬсхіа stru-

mipгiva. 
MY'ollbroangloma рlасепІ"е, оу· 

Дllllllш1 С~IJIВОВОnОRJJЛJ{ riпя
центи. 

Myxoffbroma, С'nlIЗОНJIН ВО;ІОН
. . НЛК. 
-Myxoglioma, MiHCOr'.1iO!li8. 
Myxoidcystoma, СЛИВОВlІll міхур. 
Myxollpoma, СnUЗОВllit товща.к. 

N. = nervus. 
Naevocarclnoma, nic~"P'mr, що вн
НІШ З РОДІІМКН. 

Naevosarcoma, С<І.рнома, що вп· 
ЮIRlIа 3 РОДИМRU. 

Naevus = tumor erecti1is ро_ . ' ДЮШО, родима ШІЯма,пунИна. 

N. flammeus, вогиuста родимна. 
N. linearls s. Ichtyosllormls s. 

neurotlcus, .пускатв., пересму
жсна родимка. 

N. ma ternus, родймна, РОДІІМо. 
П.:lЛ)lа . 

N. morus, Q}ю'IЮJста родпмка. 
N. mиltlрlех Prlngle = ndепош& 

8сЬасеuш. 
N. plgmentosus, пАрець, ЗRбарв

nеllа РОД1lмка. 

N. spllus s. planus, пnа~к" ро. 
Дllяка. . 

N. ~ascularls sfmplex = аngіоша 
81шрlех, очАнь; , . 

N. У. tuber~su8 = алgіоша са
vcrnosum. 

Nagana = tгураnО80шіоsіs. 
Nana, нарnиЦR. Н. -

іі2 

'. '. ," - ';., ..... -

.; .. ' 

'N8reollca 

_ Myxoma, С.1ИЗНЛR. 

N. 

М. сагШаglпеum = шухосhоп. 
droma •. 

М. IIbrosum = mухоfjЬгоша. 
М. IIpomatosum = тухоlіроmа. 
Myxomatodes, сmшув&тиЙ. 
Myxomyoma = шуот& шухоша-

tosuш, с..11130В1І1l м'лз&к. 
Myxoneuroma, с.лИ30виЙ нерв

ИЛК. 

My.oneurosls Intestlnalls = оо
lіса шисова (Ewald). 

Myxopolesls, внтворювання сли
зу. 

Myxorrhoea соН = соІіс& mucosa. 
Myxosarcoma = sагсоша тyxo~ 
mаtosuш. 

Nanlsmu,s, НІIЗЬRорос.лість, нпзь
киll рІСТ. 

Nanocephalla = microcephalia, 
Ilа.'1а гопова, Jr,Iа~"'Іоголовість. 

Nanodes, НПЗЬЮІЙ, НIlЗЬКОГО po~ 
сту. Н. . 

Nanomella, недор6звиток кін-
'ПШ. 

Nanomelus, нуцпЙ. 
Nanosomla = nаnівшив. 
Nanus, иарлltН, в)Ц&к, куц6.н. 
Naphthallnum, нафта.чін. 
Naphtollsmus, отруіння нафто-

.'ІОМ. 

Nar~lsmus, полове вбудженИ.R 
ВІД огляду впасного гоnого 

тіла. 
Narcolepsla, оспаnість, сплячка. 
Narcologla, вчення про заморю

вання, про зНечуmoвання. 

Narcomanfa, вnовживавня вве
чуnьниками. 

Narcosl5, ваМОРIQВаннл, BH~'!f' 
пення, нарнова. 

Narcotlca, васобll на ваIdОРЮВ~Н" 
НЯ, ІІа внечу.nюваиив. 

, 

NuеОI,~I,~Q~. __________ ~ __ ~----____________ ----__ -----~~;=оа~ .. 

Narcotlcus, снодїЙIШЙ, знсчtлю- ·N. sutfurlcum, r.;lJt~·берова сШь. 

Ю'IІ1Й. . 
Narco-tlsmus, 3:ІОВ;ІОlвания нар-

НОТІІкаМІ!. Н. . 

Н. 
Natropegae, cO;J;oBi джерс.""Іа. 
Natura, прupo~а, н',,-ра, Н. 
Naturalis, ПРПРОДНIIі1,иатура.зь~ 

ипn. Н. . . 
Nares, uocoBi діри, ніздрі. 
NarlS, 11 іздря. 
Nartheca s. nartheclum, 1 .. ко

робl.;:а на масть. 2. ."lеща.та, 

uuша~ 

. Naturaliter, ПРIlР:ЩНО, ввuчatt-
но. Н. . 

Nasalis, ВОСОВIІЙ. 
Nascentia, иаРО;J;жеННfI. 
Rasi1lement, гу(г)вявість. 

Naturologla, ПРIIpoДОЗВ ... СТВО_ 
Н. 

Natus, 1. haPO;J;if\-ений~ 2. зда,...; 
НIІЙ. , 

Naupathia, морська ХВОРІСТЬ . . Naso('.iliarls, hoco-вiilовпЙ. 
Nasofrontalls, hoCO-ЧО:ІОВ11 .i:t • 
Nasolabialis, посо-губниЙ. 
Nasolacrimalis, hoeo-с.Jьозовиft. 
Nasomanometer, прlL."lад, що зІя_ 

. Nausea, нуд6та, ВYiJ.~, rlUoтa •. 

. сов"Є прохі;щість носу. 
Nasomaxi1laris, HOCO-Щ~"'ІеПОВIIЙ. 
Nas~palattnus, носо-Шдкебін-

Пllіі. • • 
Nasopharyngeus, hoco-прОЗlffiD-
виН. 

Nasopharynx, носо-пр6лик. 
Nasoturbinale 05, 1. передня 

Сlюііна (у ссавців). 2. решrки 
Н творять У :ХЮДlIЮI agger 
nаві. 

Nasus, ніс. 
Natal sore, шкірниц'я (хороба в 

пів;J,СННій АфРllці). 
Natans, П."llшаюЧИЙ. Н. 
Natatio, n."'вівавия. Н. 
Nates, СІІДНЯ:, вад. . 
Naticephalia, череп, ПОДlБВlIЙДО 

Cll.J.Hi • 
Naticephalus, аюдина з черепом, 

IЮ;J,іБНЮI до сидні. 
Nativitas, паро;шмість. 
Nativus, ПРIIРОДН11~, П11Т6миЙ. 
Natrlum, сод, наТрІЙ. 
N. biborlcum, б.,ідовь, бур!;. Н. 
N. blcarbonicum, .ДВОВУГАЯВ ~-

ДОВII:t. 
N. carbonicum, сода. Н .. 
N. chloratum, кух6нна сш~. 
N. nitrlcum, чіл.ittоька ()8Л1~'ра~ 
N. sallcylitum,. содовиЙ саJlЩП~ 

.1ПН.· . 

N. marina s. navlgaritium, и.)р
ська :s:о~ба. , 

Nauseosa, засооИ &9. нудоту, 
б:Іюванnл. 

Nauseosus, нудотнш1. Н. 
Navicula, 1. яш,аj 2. Зd~в З'Є;J;:' 
навпя BC.lI1Кl1X СО~)l.ИПХ ryб. 

Navїcularlcunelformis, ЧОВНПКО- _ 
КЛliuуваТІlЙ. '. 

Navlcularls, човнастиfi, чоВВВ
. liYВ&TJlft. 
Neapolitanus morbus = lues. 
Nearthrosls, вuтворения суглобу 

на везвпчайнім иісцї. . . 
Nebula, 1. хмарка на РОГІВЦІ. 

2. ОП:Іатка па ;ІЇЮІ. 
Nеьul0sus,каJlа)lутипй;хм.аРНIIЙ. 
Necessarlus, необхідвпЙ. . -
Necessitas, иеобхідність. Н. . 
Necroblosts, ,зав!оІіраlПUl, вси

ханНЯ. 

Necrocomium, .Meprвeцькa. 
Necrodermitls, пmірна. хороба .. 
що сприяє ваВ)IЇраввю. 

Necrologus,. ;ЮlnЄJDIС помершо-
го ·НСКРОЛОr'. -Н. . 

Necr~mal.tla 5. necrophllla, вг&--
нсб.1енвя трупу. . 

Necrophagla , поідання: 'l'p)'"П1В. 
Necrophobia, страх перед .. ep~ 

ЦИМІІ. . 
Necropsla 5. necroscopla, orJUIA 
трупа. ' . ' ". 

Necros, помсрuшit, Mpeць~ Н." 
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N~rоsls,Н(щроза,ВJijрашm,8Мс~· 
pтsi.'licть. , 

Necrospermla, 1l8сіннл, н(!здаТJfС 
ДО за1iJtіД1J~RНЯ. ' 

Necrolh«:a. тру(М)Н8, )lо"о."на'. 
Н. 

Necrotlcu$, .".ртвіПI!і!. 
Necfotomfa, 1.. віД"іНfШНJI BjA· 

мерлоі частшJИ тіла. 2. рбв~ 
'МІН трупа. . 

Necrotoxlcon в. necrotoXlcum, 
'Рулн" отрута. Н. 

NegatJo, гnпср<:чеННR, оідмона. 
Negativtsmus, о:нір божевільних. 
Negatfvus, ааперечснц11, Heta .. 

'i'JНШJlfr! відмовннЙ. РlдJЄ~}JJtЙ. 
Negllgenlla о. пеglесllо, недбаль· 
ство,Н. 

Negollum, діло, Пр.ЦЯ. Н. 
Nеlапаnе, сонна хороба мури .. 

"ів. 
Nematod .. І. петаlЬеlтlпlЬев, 
"'РУНЦ • "руг.,; :хробаю\. 

Neolormatlo, НО1Н>ТВ6реННIІ. 
Neologlsmus, новоутворене спо· 

вО. 

Nеоmallhllslаnlsmlls,обмежеин" 
ді'ЮШtРОДЖСНЬ черег OXOPOH~ 
Ііі засоби. 

Neomembrana, неправдива пере· 
Тlшиа. Н. 

NeQna1us, IIОВОрОдон, иемоВJUlТ· 
1<0. 

Neophrenla, ззхоплювання HO~ 
В1І!llН творами fi НСЗВИНJlИМИ 
річами. 

Neoplasia, ВlfН11ИВНnЯ новотво .. 
ру. 

Neoplasma, Ilовотвір, новоутвір. 
Ne:opJastlcus, JIОВО)'ТВОрС:I!ИЙ. 
Неоз, новий, МОЛОДИЙ. Н. 
Neovltalfsmus ,вчеНIlЯ nJЮ дія.1JЬ-

ніоть В іfшsі'n природі ИНUПІХ 
О)Ш, Jlіж D мертвій. 

Nephellllm = ncbul •• 
Nephelopsla gyralorla, "РУЖJ!ЯН
Шl ЖМRpoJ< а очах (при rjcre
ріl) •. 

{7' 

- .' _, ','" Х~4;;';-..~:~'і'(МУіti4,'"ti_'-:)$:'і'(;;;_(§,УЙ/?1:fU\Є.:"'''**1tfgЄ'"1 '.~Щ.?: (:C*:f2:'t~*,'-~ ,е !t t щt'*WfimtЙб'НZf'w";';А~~~-\'-", ";<~;\;8:i:i~-i::/i';'i'Y"Mдi<?*'·"._ .. - ,.' .. 

_,.,. _ oo,,~::::'C, :~Pb:;::,:I: ~. =". _ 'M .... "'.~ .. -'--:: 1;,\ Nephr..,tomla, в"тя" НlІрКИ. 1 hvdronep,hгos... • ву.' ' , .: , ' 11' .' , ,. " Neurexaeresltl, "нкрУЧУВ- ~' NephtemphraXfs, 81l'J"1{8ННЛ ]шт... . ';. Nervea (tunica), ПЩCJJuЗНИН'л і;: , r !І"Р"У. _s.. " ' КИ. '~шлунку" ' Neurldln, 'РУпи""еотрyJ!И8....... ,.', . Nephmaemormagla, "ро_ча І !, Nervlna, О8ООбll на .аопокOGИИЯ 1"180. ' І':' . 8 вир}(и~ : нервів. Neurllemma, он.еРD1ша., НерЖ)М . ,. ~ Nephr/tls, .апапеннл ниm,". ,",' Nervoslsmu' s. nervosl.tas , нер· .' '"~-. '_ . ' оБО.1l0J1КIJ,; ; Nephrlllcus, ЮlРИОВНЙ. 4 вовістЬ, е.,&бонервПlСТЬ. Neurln, тpynяа ОТрут0.. , .;" Nephrocapsectomla, .,..,."н Юlр' 1,,1 " Ner~olabes •• пеurОlаЬ .... су"оти Neurll, в • .nьцевнЙ нервовий па- ~:.:; ],овоro :капшvvй. ' , #''''рижу гі 8міна.t.ш В lш.:цеви:х ",": J~- \ "; ~~ J . rOHeItb. , . NephroteJe, юtр:коРо. :кала. ~,,:~ нервах.. NеurltlS,вападснИЯ }lерву, иерй :\. ' Nephrollth, НИрНОВИЙ намінь. t <~ Nervus, нерв. виця t', Nephrolfthlasls, ХОРУ.'''''""'' іі N. acce .. or1u. WlIIlslI, додатио, N. тиlllрlех = polyn"".'"itis: \!.' нпр:ковї иаміlIці. '-/ вий нерв. ,. Н. т. endemlca = ben .. berl = fl Nephrolftholomla, ""'118 Н"РИО' . " N. Arnoldl, нерв Arnold'B .- нан"". . • \\ ВИХ намінців. ran:yaRa бду:ка.ча. NeuroanastomoslS, впе~вдеНJD1.. \. Nephrolysln, ТВОР".О, ЩО ро •• ,,· N. (оlипll в. ПRsoраlаIlПUS , но' Neuroblasles, .'РОДКОВІ нер"о.' ~: :НЯG нирнові кдіТ}:tНИ. { оо~піднебіиинй нерв. мітиви. Nephrolysls, .вільнеННIІ ПНР''''! N. cro1aphlllco.bucclnatorlus •• Neurob!asloma = ~uro,та. BЇJJ, зроотів. mastlcatorius, жувальНИЙ Neurocytes, неРВОВІ J:Ш.ІТltНН .. Nephroma, ""ХН/! наро"""'ь ннр- пер.. . Neurodendron, naг",,"~ ryA .... КН.' N. Jacobsonll = п. tymp'nleu~. стоl иnіТІІПИ. • Nephromalacla, ро3МIІНШ""Пn N. intermedlus Penzo, Реnzo ІВ Neurodermal .. ls, "ороби nuupв нирюr~ нерв.. неРВОВQЮ походженlШ• • Nephropalhla, хоруваНliЯ НllpHII. N. pneumoga.lrl~uS = vagua. Neurodermlllsi "ору""""" шю.. Nephropexla, ПРИIШІ •• ння (б.nу' N. чиlnlи! = tr.~InU.. . ри, ?IІРНЧlIнєне хорув."""" Н&ЮЧQj) мирии.. N. Starpae, Всзrp 1В нОООn1ДИе~ неРВІВ. Nephrophlhlsls, roр6н6.иця ЮlР' бlнш1Й нерв. Neurodesmes = рJA&mod""".'''!І'. ки. N. Irlsplanchnlcus, тр\Шy.rрощ,," Neurodyelyills = nеurorettП•tiВ• Nephroplegla, .3"""и .. нирпо"их Neurodynamla, пер.ов""""'" сн-'r .иЙ .. ер •. "иділень. N. Vldlanus рrоfuпdUS = petro. "" Hep~iB. . Н Nephropl .. ls, опущення нпр"", би' profundUB. Neurodynla, порвов.1Й 61,.", • Nepbropyellll. = pyelonephriti.. N Wrlsbergli = п. cut;aпеш Neuroepllbelloma, нервовИЙ н'" Nephropyosls, ваrиОЄRНfI иярми. • brachH medialia. 'І'.канnк. Nephrorrhag/a, нро.оте ••• пнр· Ne.lolher.pla, "ікування roJ\o' NеurоерllhеIlU1П, нервоввй ВВ-RH. Н' тка.нець, епітелilt. Nephrorrhaphla, і. 8шива1ШЯ N:uOa~ihr~.I. = ne.rtbxoais, NеllrоIIЬrЩа,нерповево.noконце. шtрни. 2. перЬroрехів.. Neuralgla , біль, нерв:)) HepBO~ Neuroflbroma, нервовий JlOnOИ· Nephros, НИРkа. В. б' ральtіЯ ш\R ' R ІЛЬ. нев . _" Neurol'ibromatosls •• morbus С-. Neph'rosls t ЗАПИНАннЯ нnітин Neurapophyses, хребові ~Ж~И. Н1ІрНОВІІХ проводів. Neurasthenla, неВРIlС'ТЄНlЯ. нер.. сkllпghаusеnl t РО8повсюджев~ Nephrostoms, первісна нирна. вова дpt.жливість. '. нервові ВОnОJm:яltИ. Nephr .. lomla, утворення НllрНО' Neuraslhenleus, нсврвстеи"ннlІ. Neuroganglloma = пеuroша вОI нориці. Neuralodermatoses _._ neuroder.. gang1ionam. ОА Nephrotomla, розтин НорНИ. NeurogenuS, "ервовоro 110" " N.phrotoxln,O'J'YТ.,що lJ1К()дП.... т .. ю.... жеННIІ.· НІІРІ<ОЬПМ "nітина.м~ Neuraxon, 1. п,гонєu.ь 2ОСьоаоfO Ne:uroglla. моз~ра влf'ПIA .~-Nephrotyphus, запалення "И);ІОН, иервовоro В8щ..цЯ~ • осьове нина, иєвроtn:UI. СDpJtчJtНt>не черевним ,ифоМ. JЮn:онпо .. 
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Neuroglloma = л.:-uroЩd. vсruщ: 
N.urohypnologla, Dчеш," про гі. 

. ПJfОТИЧllj зміни Ht.'PDOnOf дJ,. 
Я~'1ЬНООТJ'. 

Neuroparalysls, НСР'ова пара-
nіаа.. 

Neurohypophysls, н"рпо •• частп. 
на 1tIозноооro додатну. 

Neurokeratfn, нервова porODftJf8.. 
NеurОkfпеsJs, зміна D нервовій 

з.лУЧ:IІОТХЮllІні прц: nаТitгашrю 

Neuropathla, Хороба нервів, 
NeuropalhJcus, ІІСРВОВОХОРИІ!. 
Neuropa th%gla, аче",,,, про хо. 
роби "ерпів. 

НОрва. , 
NeuroJlpoma, лерВОВlІЙ 1'ОВЩaJi'. 
NeuroJlpomatosls dolorosa _ ad!. 
рОБі. dol""""" 8. шотЬ .. Юer. 
Quщі. 

Neurologla, вчопн" про ""рви. 
NeurolysJs, 1. БпеClJ~їСШiJr HepB~"'. 

2. звільнення нерву Bi:.t обо
JJоН}пt. 

Neuroma, нсрвнт:, не8рОма. 
N. amyellnicum, 6e.,,03l<OВJrI!' 
нервмк. 

N. сеllоlате з. gangl!onare _ 
neuroglioma. 

N. myellnlcum, "08ROBIIJI lІерв
ІІЯ". 

N. spurlurn, непраВ;Щ:ВlІtt' 1(С!Рn. 
ня.к. 

Neuromatosus, НСРВllЯIЮВПЙ. 
Неаroтиіа, nоді.ї нер,БОВОі' CII~ 

CТ€'~H Н8. ссr.м6ПТJf. 
Heat-отlтеіІз, схожість 03Пllи 

Прll гlстеріі 3 Qз2tаRа;~ш ОРl'а
нічного ХОР.}·вання нервів. 

NеurоmUSСUJarfs,ВСРВОМ'ЯЗОВItЙ. 
Neuromyosltls, зап .. ,,,,,,,,, ""РВУ. 

СПО.:ІУ"П"не з З8па.1СНШІМ М t пау" 
Neuromyxoma, нервовий ё.1lJ1З" 
Ншс 

Неитоn t н(>вроп J нервова 1\пі'lttн8. 
3 ПРІ:НОJtСЖпн,"ш Дс:ндрі'1'аМll й 
Н(>ВР1'1'.аАШ. 

Neurophonla, КОР"ОВ' ДЙХання 
8 приrОJIОООИ .. 

Neurophthalmla, неРвова х"ро6а 
очей .. 

Неиторllеmа J нервова eiTh~. 
NeuropJasma, паоон& неРВQВЩ 
мітив. 

Neuroplasfiea, ЩТУКJВапня нер
вів. 

Neuropodfum, lІерПОВ1II1 Шlгонець 
(від r,YJI80narol Мітиип). 

Neuroporus anterlor, передній ОТ
вір "'1>""'ОIlОГО проводу у .... 
родні •. 

Neuropsychosls, душевна хороба 
на фунті нервової. 

NeurOreCldJvus, ""ворот пран
ЦЬОDп% об'яв у нервовому Ун. 
.:rв.ді. 

Neuroretfcu'um, нерВова оітиа. 
NеurоrеtJПНJs, ааnаленнл 6,Opo~ 
вого Пj'гаРИR8. і1 сі'J'ЧаНКІt ока. 

NeurorrhaphJa, зшивання HepB~' ~ 
Neurosarcoma, нервова саркома. 
NeurOSfS, J1С!J;lЮЗ&, хоро6а исрвів .• 
Н. emotjonJs, явВрОва від ЗВО-
р)'шення. 

N. ьиlы� sympalhlea, спШчуtlн. 
ПОДраНПІСllllЯ ()іПt.~ 

Неитosота, зеРНЯТКа в псрвовій 
R.,iТ1rni. 

Ne"rospongJum, ооеродиitt ше.р 
оі'rчtiнии. 

Neuronophagfa, nО~Д8JJIJЯ Hepвo~ 
Вllх к'їі'l'IІН фаrОЦIlТ8.Мll. 

Nеurопоthеоrlа, теоріл llСьронів 
(Ramon у Са}.I, GoИі, W.I_ 
deyer). . 

Neurolab~s рerlрЬетlcа = peeudo
ИЬеа, :ХОРОба.п'ЛннцьJподібио. 
ДО табеоу, це без вмін В отра .. 
ту. 

Neurotlea -= nervina.. 
Ne.urotlsatlo, toІннл псреріванкх 

llСрnів. . 
Neuropaplllllls, МПOJlСННІІ ""ро_ 

ВОго Jlуга.РІIКn'. ' 

1.76 

NeurOlomla, пер6Т1!Н !!срву. 
NeurotonJa, Ш1ТRГ8ННR нерву. Н. 
Ne'urotoxln, неРВОва отрут",., 

,.i,,!t~~\:'~:'\ 

'Nodu. с«-"ЬІІ ~rоtrl.~роІ~.:':, ________ ~ ____ -'-___ "':'=О'-~~ 

N1sus, 8~"СЩ1"Л, h-ап,Руж.енИIІ. 
N tormatlvus, Т80РЧJ(~ТЬ. 

Neurotrlpsla, ,,!!еРаТ1І.1І. ро3ч.в, 
1<-1ННІ нерву. 

N~urotropus, що ВПДlfває иа нер-

:;~иopblcиi, що тИЧеться .1'· 
N .рв\' НСРВ()~ВJlЖЙВНИЙ. 
»ШВИ н .: . МІЙ- бай-

Neuler ні то.l, Н! АРУ ;. 
' Н1tЙ· vc3110~ ~"});{Ш1,' неЙтр6.'1Ь 7 

'1ІІn, ~ ~днin Neulralls, б.nЦУ"'''ц, """,.- . . 
R , . 

NeuirallsalJo, !lelі.р" ..... ц!Я, 
УС6Р('А,неIlНЯ. Н. 

Neutrophllus, що прп!! .... ВС) ЯКУ 
бй )ВУ {:N.'11TlfHB 'Ч1І ядро •• 

Neut~.Phllla, ПРIlі\М.ННІІ вс!.'я' 
НЮ, бара, 

Nexlo звя"ування, 
Nexus' causa 11$,. ПРltЧШІНli,fi 8ВJl* 

ЗОН. Н.. . 'І іс 
Nez de mouton, овечш н . 
Nlcotlana rustlca, баКУІІ. Н. 
N іаЬасит, тютюн. 
Nicotlanlsmus s. nlcot!nlsmus: 

ХРОllіЧllЄ sатроювання ТЮТlО 

НОМ. овий Nieotinum, ніМОТI'Н, тютюн 
(i.1Н4,ДOIд. Н 

Nlctans, мигаю.ИI!..- Н 
Nietatl0. б.lіl)tання, мигання. . 
NlсШаtlо, MOpraHIffi, ::упаgн~. 
Nlеtltaпs spa.muo, MOpг."ЬНl 

корчі. 
Nldor, ч"д. 
Nldоrosш, С".РAЯ'llrI!. 
Nldus, ,,,іВА". 'БІ 
N. аУіз, мmюч:нова гаrлИ ІНа. 

Nlger, ЧОр!!ІІIІ. Н. illНJ! 
Nigredo, етсмнїНIІЯ? сч~рн. . 
Nigresco, чорніТ11, теМJtlТИ. 
Nlgr!cans, чорніЮЧПI!. • ІІІ! 
Nlgrlsmus 6. nlgrltla, ЧОРНІн , 
темніиня. нінН1І 

Nlgrlsmus uлgulum, .чор 

нігтів. nit яапи 
NlgгШеs IIngua., чори, И1І • 

'Nlmlus Чl!м/lлиll, надМlРН • 
Nlphabi.psla, еніroва сашота. 
Nlsc/le, .,,,.маро", . 

12 

N' sexualls, 1I0:ІОВItЙ гi»~ 
1<1 іtепs s. nltidus, БJtl,с"~·ч,,lІ. И, 
Nltratum, сі.,ь ааОТОIЮJ ЮIс,,"I1ІJIИ .. 
Н. И1І 

Nitrieus~ агQТOВО-Щ1CJJ • 
N!trlllcat!o, в"творюваНl'" a:wry 
бантерінмn. • 

N!trobenzo!ismus, отруl1m" ш, 
тробешю"о,., 

Nitrog"nlum, азот, , 
Nltroglycerinlsmus, отруІН!IJI ІІІ-

ТР:JtліцеРШЮI!, 
Nltroslls, 88~ТlfСТИ:. H~ 
Noeens, UltiЩ:ІJ\ВIt • 

Nocere, шtЮДJIТJI. somпашЬu .. 
Noctambul!smus =. 

1ismu8. 6 • 
Noctlphobla, страх н '11'. 
Noeturnus, ніЧНlltt. 
Nodl, 'уда". 'УМИ. 
Nodo, В"88ТIІ, вуал~. Н 
Nodo,ltas, rУДlЮВМ':f.Ь';"J\.~ОВ", 
Nodosus, (УД80ваТIІ , ~.;! 

'1'1111., ВУ8.10В&ТИЙ. 
NodulJ, t\'даЮ1, ВУЗЛИЮ!_ nx 
N. аlы1і,' t)'Д"!Ш н. верв •• 

JЧ1ЯПl'а;х: у HCMOB.1UIT ~, • 

t m "'Д8Ю! СШвaRІВ. N, СОП orп ", ""'акn п .. 
Н. IaчиеаІі pllorum, ,,~ 

N .В;;;:;:іIСI aggr<'g<&tl, Пей&
j рові ЦЯТЮJ. • іІ& 
N І $ОШar!1 іпІезІlпl, цптки 

• ~J1зовіП ()6о.101щі юtJ.IЮМ. 
No~ulodermltls, суд."",,'" ""П ... 

;'ІЄНИ" шюри. 

N~dulus, СУі\ВО", !!Yj'::l:;' .. ті-
N. АгапІl1 = п. уа v 

lunaris. греllllЦЯ 
N Ma1acoml, пе.реДШI о. 
'дояіurиЬОі часТIІНu. NО3ОЧН , 

вого :хробаКа.. . -:ца у не .. 
N. pr.ehyol~eus, хр""" й я.В-

""Т МІ;+( язулыюю , MOB~~. 

JCOM. , 

Nodus, 1')')\3, ВУ:'V.roШ. 
Н. ,cer.brl = РО, ' 

177 

:! . 



, і, 

> І 

І 
І 

Н. cur,sor,iuS t Ш:'I}{"~НR Ч<\СТIIН,ji 
NosOphobla, етраХ.П"JJeД "6ро.' 
бою. 

. . :хвоеrатоro.нд.ра. . 
. N. fxle'~us hume'l = ~picondv. 

lи.· huщеrі. . • Nosophore, niдi/I",." xoporo. 
NosophorU6, ноші ~"я поран •• N. II,еХО'і. Ьите,І іПlегпи, = 

,('pl~ond~'Jus tncdiaIis. Н1IХ. 

N. gelallnosus, ;lраrаRСТиІі 1'у,,8. 
N. gutturls, Ада.\ю •• RбаУJ<О. . 
N. уаlУи)ае al'!oyenlrlcu)aris s. 

1І!іІтаll. = tr>gопз iiЬro.a _. 
dl •• 

Nos~~~thorla. BQ"""B про подо. 
.:JЦНІІЯ. "ороб; . 
Nos~s, ХОJЮба, xвopj.cть. 
Nosot~Xlcosl •••• мooтpYiHНJi ор. 

r8.If"'мy. 

N. Уl!аllо •• no_ud Уlla), ооере. 
дон: ilil1'rТlI~ . 

Nostalgla, т)та За баТьнівЩШ!Ою 
Nostfas. паш, иЮцевнй ХI1'1Чti1t' 
N0511'11m, таlbmil реце;;". . 
Моц, nна.и, DplІмітна. NolI т_ lang_r_ = keloid. Н. 

Hoт~ = Cancer аquаtісuз вог-
Ні!}! Сllа.:1ень об.,ИЧЧ1l t 

Nomenclatura, номе-НR:ІЯ~&. 
Nominare, ваапватn. 
Nomlnatlo, H""B~. 

Nolalgla, бі"ь в спині. 
Nolen __ pbalus, ';Ю'Л'''ра а !!ливу. 

Nomos, закон. Н. 

ТlIII! через &nпр П&rплпu.і И03-
нои. 

Ноnа, хороба, що об' ЯВІI:tесь 1890 
P?h~' в північній lT8;;tiI; 00- . 
д~б}jа до t'lloophalitig letha.r-
glC&, ' 

NOlha. СОІІ •• = <ЮStaе ерШа. 
Nothus, 1. нoпpnадu!!uй, Ф."ь: 
ш"вUЙ. 2. неllV!ЮбвUЙ. 

Nolla '. поІlв, ВО"",і •• ь 
NolochOrd'a = chorda до;"'1ів 
NOI~melus, ІЮТвора • .айвп~!И 

Non.palpablllta5, Н.Доторк,н. 
111СТЬ, HeHa~aцa.'-ТЬHiCTЬ. 

Norma ~ .,норма, зразок І e'J'aTYТ .Н. 
NOrma 115, HOP:-'fа.."'ІЬНnЙ І Звпчай

НІНі І Зр&8RОІШЙ. 
Normoblastes, ЧСРВОНОнршці 

3 ЯДРR:\ш. 

No~O(~tes, 3В1tчаttні 'Червово~ 
RJШЩl. 

Nosencephatus, ПОТВора 8 1I6A<r 
роаВ1Щ(>Н~.м: ЧО:1QМ і МОЗl{ОМ. 

N •• !stor!a, 'сторія хоробн. Н. 
Nosocomia, опіка наа хори}{ Н 
Nosocomialis, llШ1ltааьлий. Н . 
Nosocomlum, щШlтaJIЬ. • 

Nosocomus; шпIJтtL..1.ы1йй догля .. 
. да •• Н. 
NO,S.dOchlum, .,і,,"рня, Н. 
Nosogenla 5. ПОІОіеП_5Is, по"о. 

ДiRCflШI ХОІЮБIt. 
Nosographla, ОПI!С "ороби. 
NOSOlogla, вче!llIR про "Ороби 
Nosomanla, уявлення себе x~~ 

plla •• 

КJНЧJJлами из. сшmі 
NOlus, В;;(О>l811. Н. 
Noyacul", б1'ІІ'І'В8. 
Noyus, 110 ... 11. В. 
Nox, ніч.; 
Noxa, ва;:\а ) 'шкода. 
Noxlus, ШЮД;JllIIIlЙ. 
НиЬесаlа, 'Х)ІаРЕА. 
Nubes, " ... ра. Н_ 

NNubllus, """РІ"'/!, ПО"":<'РИіі. Н. 
цсЬа" карк, в'пзи. ~ 

NU"halls, В' П8ОВИ!! 
Nu"learls, n;tровuй: 
HЦCI~aa, IІ.."ЮI&аЗ&. 'Т1ІОрІIВО, що 

IJO:JЩ.D.~юе R;IPa 
Nuc!eatus, ядеpmllі. Н . 
NlІсlеlп,IІУ1<.~ЄIП, рід 6;"»ов"",,. 
Nucleoa [Ьитlп, "Ук"""""ьбу_ 

м:іц І рід. БШНОВIІНП 
Nueleo)us, пдерце. • 
Nucleus, ядро. 
N. аlае Сlп_,_"., Н"р"о •• I\дРО В 

·1Ідlюві"l Шllрі подовженого 
, .трuж)·. 

N amblguus, рухов. пдро .. ер
. 'вів Л8111ЮnРЬЛJШОВОro Й б.і!У'" 

р:в,.ча. 

N. amygdalae, миrДП;1И~08е ПД' 

N.~~ygdalilorml~ - ""rpu. 8ОЬ' 
tlн\lаmі<щm. ' 

·N. аПіlll.,IІ Betht_reYI, ядро по· 
реас;кнОГО п"рву. 

". а. Rauberl, ЛДРО roршшьоro 
Пf:редсінноro lІЄРВУ ~ 

" .• nte,lor IЬа!атl, переднє в 
З-х С11ШХ ш~рвових ядер зоро· 
}Юг0 }'орбка. 

". arcuatus в. arcllormls, "11<0-
вате ядро в ядернім шарі n()~ 
ДОІШ.сnоro стрпжу. 

N. basalis, спіднє ядро отtВИ. 
"_ саlсиli, ядерц., .&",,",," ка
мінця. 

N. tзudatus, хвостате ядро на 
піДЛОit\lk-"\" бокової комори. 

N. Clarkl ,;;. п. dors~lio. 
N. Delle,sl, Dciters'oBe nдро ВУ
хоприсіюювоro верву. 

N. dепlзlus сеr_Ь_Ш 8. IlтЬ,lа· 
. Іи. 8. lепtlсulаtщ s. 01\уа, 

аубчпр: мозочковий. 
N. «епllІ = роlра dentis. 
N. «Ol'$alls (OI.,.ki·St;IIi~), І'у: 

дзоваті мїnmи в аа.ДІПМ Kytl 
С'J'ІШЖ~' воло З1lДньоі спо.."fYКII~ 

N. embollformls, .іре ."уnчення 
в }10зочкові. 

N. lа51lіll, nдро .. ово"""вого 
.:роба"". 

N. &Iobosus, ку"""'" ЯДРО в мо
аочЖ)ві~ 

N. hаь_пulае,яаро вуза_ >108· 

ку. І 
". Ьур_ІЬаlатl а. amygd~11 or· 

тl. = corpus subth.l,mlcum. 
N. lепlllоnnlо, О"""Увме ЯJlро· 
N. Luy~1 = bypotbnlnmicus. 
N. modloll, вісь "лиманового ве

р"""на. 
N. ollvarum, ОJ1И.О.~ I1~PO' 

I/j'.w~ 

N. peduncull cerebrl = n. Ьу
pothalsmicu •. 

N; rellcularl5 segmenll, .""'ВСТО 
ядро в наметі Вароаів8ОІ'О 
мосту. . 

Н. ruber, червоне лдерцеuамету. 
N. suы�аlаmlешш = п. hypotw.. 

)amiQus. 
N. I •• nl.elormls _ clau.trum. 
N. І.сll = n. f..t;igii. 

. N. We5Iphal.Edlngerl, бl",," ЩІ"" 
рце о~орущноrо Hepl!)'. 

Nudu., ГОЛИЙ-
NUlllpara, жіllИ!\, що не РОДИJIa., 
шщоn6аша.. 

NulIIl •• таlrlmoпll, Недій.ні ..... 
шлюбу. 

Nu1tus, иівll:Нilt жа;пниЙ. 
Numerus B~ пuшето, чис.'10. " 

Nllmmula,ls '. nummulosus, 
h"РУГ'''ШЙ' подібний до МQИЄl':t'1l." 

Nupla, МОІІоаЙЦl!. Н. ' 
Nutans spasmus, І\орчі 8 IШВa.s:.:. 
НЯМ. 

Nulrleeptor, рецептор, ЩО 8ВI1-
8;>rє і пристосовув поживу AJlII 
клітин. 

Nutrlclus, вux6вУ""Ч" 
Nutrlens, nОЖJ'IВН1!Й t 8InЮ\ВsиI. 
Nulrlenll., виживиі 8000би. 
Nutrtcula" вю.:ова.тeJlЬR&. 

НииlтепІит, ПQЖИ»&, ~, 
харч. 

Nulrlllo 5. nulrlo, ""ІВ""", го-
. дунати, ПJ1eюvrи. . 

Nulrltlus, roдуючШ!:. 
Nutrlllvus, DОЖIlВиШ!. Н .. 
Nutrltor j вюс.6вувз,Ч', пцеиа.ч. 

Nulrltus, roді"''', Н' .. 
Nutrlx~ MRMRa.. ПОНОр)tIW-.;tfI_ 
Мах, ropix. 
N. "отаll"а _. 1!Іо&сЬаІа, му. 

ШШ\'lна галИ&.., ' " 

N. уотlса, бlllОВОrпий ropix"" 
Nyclalgla, нічні боаі" ' 
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Nyclalopla s. nycl_lops, денна 
c..1jnoTa~ 

NуmрЬоmапl~, ХОРОб.'1ІIІІ" по".,. 
в» Дl>аmЛllвість жінок .. 

Nyclbemera І. nyclbomeron, ДО, 
. ба, С,УТЩt. Н. . 

NyClopbo.,a, C"IJ>"" "'''''ОТі'. 
Nyclolypblosls, ",'РJlча "lіп",. ... 

Nympbolomla, 8іДТIІ" "",их со
JЮшщх rуб. 

Н. 
Nycturla, абі:rьmeие мочення 

ВlIочі~ 

Nympbae ;, ІаЬі. p"d.nda ті. 
nQra. 
Nymphftls, заПn,lення мааих 00-

РО'ШШ< 1',j·6. 

Obd. = оЬdt1се j lJOНРИН, заГОРНlI! 
Obaudltlo, недочувlшня. 
Obdormlo, Іге, зє.снна.ТIІ. 
Obdormitlo, ОС:JаU.1€ИНЯ Ч.'lенів. 
Ob4ucens, РОЗТl1lІQЧ трупів, 
Obduc:ere, )Ю31'1IПRТП 'ТРУПИ. 
ОМнс110, рбзтин тр)·па. 
Obduratit), з;атвеР;(іпнn, здсбе-

:JІння. 

Obduresco, ore, "".рц"У"И. 
Obesllas, опОсцс.ість. 
Obesus, !\"JЦtШй, оп6.систпЙ. 
ОЬех, :гаТка, переШJ{()да. 8&-
ставна. 

о. ilel, БаВГ1ІІьовlt заставка.. Н. 
Obltus, ."'рт., Оl<Oн. Н. 
ObJeetJvus, ОО'ЄRТИВНИЙ, види-

~шН, лрсдметоВИt1. Л. 
Objeclum, 06'0""" пред""'. Н. 
Objectus, СХJI.1ЬШln, нахJf.'ШП. 
OblJque) СІіісно, навнісь, Л.' 
Obllquus, cHicHltn, ИоЩIj\. 
Obltterans t ,варостаючий, вани-
наючuR. 

оь lIIera 110, варос •• нn", .ани. 
, каllНЯ~ 
оы�vlosоІ,' .абудьно. Н. 
Oblongus s. "blongatus, Подоuже-

Нlln'. 

оьnиыlllо,' ".ПРllТQliDlість, 
млість. 

О. 

Nystagmus 50 lnstabllltas осоl ... 
тиш, несправні Р~?ХИ очей" 
но;:шванШІ, Х1іТНіст'ь ~~ 

N. osclllat"rlus, тремтяче 1<0311. 

ВЙН1IЛ очей. 

N. rotalorlus, НРУ"'''ІІВ. 1«>.11{-

8МІНп 0'161. 

N)'X, піч. Н. 

Obs,uratlo, 1 .• '''''"""н,, .. , 2. ва
nа.\lОРОЧ6ННЯ* 

Obsturatus,.l. за:reмвеВИfi. 2.8&0-
nе.мороченuй. 

Obs,uri1as, "P"~a, те""ота. Н. 
Obscllrlls, """яІ!. Н. 
Obsequium, покора, ВІ'Ода. H~ 
Observatlo, СnОСТЄр&'..исюш. ва,... 

г.'lЛД, дoгnnд. В-. 

Observator, СlЮC'1'eреraч, !UtГ.iJя
да\{ •. 

ObsesslO, примусові yшm_ 
Obs"l ... entla, занепад, еЦ)'СТО' 

щення;: 3ttр6щеиВ1J~ 

Obsolesco, аанепада1'И .. 
ОЬзоlеІпт medleamenlllll1, ..... 
етарі;щn ЛЇН. H~ 

ОЬоlа<оlот, перешкода. Н. 
ОьзІаппаl10, ПОЛУА •• Н. 
Obstannatus, Dlшуженш1. H~ 
Obstetrlcans, lJonоroвпfi t поміч .. 

111111 ПРИ Лоnогах. 
ObstetrkJa ars, ЛОJJОЖИUЦтво, 

наУI\В про п6:JОГИ. ' 
Obstetrltlus з. obsletrltllls, по

.ilОЖН1fЧIІЙ. H~ 

Obstetrlx, ПО8UТУ:Х., б8бо, бa&l
бр.1:ниа. 

Obstlnatl<l, аперті.".ь. Н. 
ObsllpaHo, .апертИ, заКj>ЇП"'U. 

•• я t заи:реп. 

O"on~~ 
---~ 

ObsJJpllas,olll s. obstlj)umtapllt.~,. 

JiрНl\Оl1Пffl. - et uй 
ObStipUS,. 6ХllЛСlші\; Сh"рI1ВЛ 1 • 

,Іlо запертв. 

О,ьrоп;),I. antl1fopopba~&, "11'" .. 
в Ощеtl1~\біl, JJ4)Чюt КО1]JOі. ВІ!· 

н .. ,1Ш(J}'ЮТь. аапаДСIfНЯ ШКІРlt. 

Obstru , . біl ІН\ ватри .. 
\lbslruentla, •• 00 

М;1JШn. Н.. і' 
ObstruenS t заПlраЮ,"І , 

Qbsurdesco, еІе, тЯУХН)'ТJt~ 

Oblundentla, 8а0о6и на ... Я"-

щеllИЯ. а. а за'ТRа.. 
Obtu-ramentum, в ТJIЧК, , 

,'0. норок, н. 
Obturare, затlІна'J'II, 
Obturatio, затикання. ~ • ь 

ObturationsHeus, И8ПРО:ХЩЮСТ.к_ 
• pell1l'oit 38ТИК l ... IIl!Ю1і ВІД NC '\, 

11fl. J.. 

Obturator, -ааТиКа. ... 
Obturatorius, 8aTltRa~'bНl!i\, 8a~ 

. Т",1ЬЮIЙ. 1й 

Obturatus, З&1'наИlln, 88Ty:tem Н· 

Obtusus, ТJпИJ1, З8,,·П:JснНіі. . 

ОЬуо\иНо, обroртsнН11, ООВIІВз.и .. 

o:V~iven Ііа, обгортаючі .аоо-
611. "gія: В 

Occaslo, ВИn3<ДОR, ока ~и . 
04:casionalis, випадкови:!t. • 

O«ldens, аахіа. Н. 
OctipllaUS, ПOТIJЛИnПlI!Jl. 

It.'mltШIо .. 1J()OcclpltolrontallS, ПОТ 

ЛОВlln. fJIlt!ШІО-
Oc,lpltomaslold_, П()ТІ 
емочкОВИЙ. цп 

Ос,IРIІІ s. ",сlрШum, пн"."! . 
Occtsl0, Д)·шогубство. • 
Occlsus, '8б'IТU!\. Н. -.ю-
Occluslo, заМJlка.нк~, :aT~~ 

DR"НЯ, неnрох~нЮТ -
О. IпlеІtlпаllа = .1е.... .ін(щі. 
О рорlllае, "аростання 

• . tt. вамкне .. 
Occlusus, зам.КНУТlI f , 

ІШЙ. Н. атаЮ8а.ти • 
Оссо Но,. are,. КРИТИ, в іі"О\ 
ОссиНиІ, 3t\TA6Hlltk, пота НІ • 

'86:а OCblodes, конічна potl о. 

OCh,odermla, М.ідіСТь UnUрИ· 

Оеtпоnosls, чори.с ва6а~в.:Іе~ш~ 
ТШШШІ в l).:!\C.,їlД.OK ;JИ1Н ро 

»0681''''''''''' 
Ocbropyra >1«)"''' .про"а.НIЩЯ. 
Осіапа, ~ь.МИД6"ИД JIРОJIасни~ 

ЦЯ. Н. й 
Oc'tavus, 1ЮСьuий; CJJJ:XOB)t. 

неро. . ' .. н 
Octoldeus, подібннR п. ВІС', • 

OcHlar, онупир, 
Осulагls,очюtЙ. иа. очі, ОЧНIIIt 
ОспI151&, ,,!нар 

,ікар. Н. . 
O~Ulistlca, llа.JИв. про очш 300· 

роб ... Н. n 
O'Hlom"lorIIlS, ОНОРУШН" • 
Oculus, ОКО., ах пра 
Odaxesmus, бї:ІЬ в ПСП. б. 
важному lqюрізуваНИI ву 1Р. 

Odln, 1ІСреJl ..... б~' що .більшу; 
06Inagoga,.aoo • 

lО1'ь п.рей ...... 

Odlui'?, RеИ'Вld'~~~I~~.уБН!l1t 
Odontagra •• о. ..' . 

біль. аубпа полр;ва~ _ 
Odonlbyalos, ""ріВУ8"'" 
Odonllasl5, труд". п,._ 

!lЯ 8"бів. Н. 10gia ...-
Odonllalrla = odonto те;'ь (В 
Odonllnold, ауБИl!Jl маро< 

8)'0О8I1nН). бо 'а""-
Odont1tlв, ... п.хения"у , ,V 

НIIЦfI* І 'TliНll 8 h'OТPlfi: 
Od"ntoblas .. ,К.1Il • • . 

ЬСЯ 8)·(ЮВІlна. . 
ВlffеорЮGТ ИИlIК із зуба. 

Odonlogones, ЩО • вання ау' 
OdOBI"gonla, 81IТВ?РЮ ...• .. , 

Оdбо~IОldes, вуба",n. 'б'lі"": 
Od"nlol\tb, .811ІІІІ111<, г) нп 

мінь. про аубні 
Od"nlolog1a, в.ення . ; 

хороби. "ник воєн. 
Odonloma, кост . 
Odonlosls '" odoDto~:'~·iB. Н. 
.Odonlosleresls, втрв.Т У 
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Odoc, ;U'X, пах, паХJчість. 
О. hlrelnu5, сморід цапо". 
ОсІовтСПІа, засоби ди 1Jюханпn~ 
Odoran5, запаПП"і!!. Н. 
Odoratlo" нюхання, 11ю:х:~ 
Odoralu5, 1. П{'''''У'nJ!, 2. }!Ю. 

ХОВJJЙ~ 

Oesopbagoj_Junoslomla В. 0.'0. 

phagoduod_nostomll, •• Jc" 
}Jеш!n ііЮfПН& з дваваДЦflТ1{ОЮ. 

O •• oph"gomalaela, .амопере_ 
травле.ння іЖНlJка (під'tЩ\ 

аroніl й ПО ~Mepтi)~ 
Oesophagop"tbla, ХОРУваН!lИ 1ж
НИН&~ OdorJfex, """1"1111. 

Odorlmetrla = olfaclometria. 
Odorus, .&П~ІШШЙ, """Учиl!. 
Odynaeusla, ."rooТр<>І"{І' ""уху. 
Odynagoga, 0"""6,,, що приско-

РЮЮ'1'Ь IJол:оroвщt біль. 

Oeaopbagoplastl.a, ШТУКУ>аННА 
lжннна.. 

Oesophвgorrhagla, "po~ а 
іжпине.. 

Odynophagla, 6і.,.. пр" lЮ.!1и-
наняю. ' 

Oesopb"goseop, пр.іm'll дли огля. 
ду іЖНllна. 

ОесІета, наБРЛН t небряен, на-
ШШВ. 

Oesopbagoseopl", ОГЛЯД !ЖНІ'!< •• 

Oesopbagospasmus, .КОР" Іжик. 
О. сопJuпсllvае = 6hemoаіа. 
О. 'иіах, "оро6& Quinck •• 
О. gJottldls = la'Y"gi'JG phleg. 
, nОВ8. 

Oedemalosus, иаnyх.1ІUI, набряк. 
лий. 

O_dem_ ЬІап. d_s hysl_rlquea, 
бі~lІt1 иабрик ШКіри прll гі. 
• тсріl. 

О. ы�иu des ,hY$t_rlqu_" синій 
IНtБРfJИ шкіРll прп гістері1. 

O"kologla, В'.иuи !Іро віДIl0Ш.Н. 

на, 

Oesopbagostenosls, аву_ння !ж
Шlке.. 

Oesophago$tomla, )'Увор.ння но
Риці іЖНнна. 

Oesophagotom, ніж на. РОЗТШі 
ІiRНИКе.. 

OesoPh"golomla, р6зТIiН іжн,,' 
:на, Н . 

Oesophagus, Іжннн, стра.вохід. 
Oestromanla, надміРЮ1Й ПОnо ... 
"НЙ гін. 

ІІН орrnпівмів ДО оточеН}JIf. 

Oenltlsmus, :хронічне ninЦ'l'BO~ , 

Oenomania de.lirium trome~s. 

Oestrus, tеД8, tедзень, дрін. 
Оlllеl"I"', урядовнtI. Н. 
0Illеl"8, аптека. Н. 

Оеоот"І_г, emrproMЇp. 
Oe,ophag«tasla, ПОШllреll1lИ Іж-
НИНВ. 

OesopttageєtomJa, В)ІТНН частини 
і»UIJШ6. r 

O-Sophageus, І""'шюв"tI. 
OesophaglsmU5, кор,і ІЖНlIR •• 

Oesophagltls, .'ПВ""'1І1І І_ин •. 
Oesophago.ardlogramma, крива 
лівою серцсJЮro npисhшn" за
фіноовпн&. через JЖ1ШR. 

OesopbagottJe" 1жtШКОD& Ю1.1Іа .. 
Oesophagodynla, біль в І"",и. 
"у. 

OesophagogaSlrOSlomla, 8вует. 
і· Н('ІШR 1Ж1lИна ві u.t..ttY1JКOM. . 
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ОІІIс.ІПВПІ, 8а8R8чеюtti в СПи,.. 
сНові ~'1jniB. Н. 

Oldlomycosls J .хОр;ування ШRі ... 
ри на- oidїum. 

Oldlum, попіmiцв:. 
О. aJbleans, білява попілиця. 
О. lactls, МОJIошнява поп:імЦJt .. 
Olkophobla, СТР'" божеві"ьних 
ЙТИ ДО до"у. Н. 

Olkos, ЖIJМО. Н. 
Оіnoruаnі., аапійне маЛчЄШlВ .. 
Н. 

Оlеа, оліл. олій. 
о. europe., ОЛИвни, маслини. Н. 
Oleaodrlsmus, отруІии" о""ан. 
дром. 

Ok<r~ •• ~.~rlb~r~ldo~ __________ ---~--~~~== й 

:! OllgOtbloruria, НедосТ ..... ..,ае 
- ІЬrlІls ав.,М.""" лі,,· в .. очі,' 'чу _ 

Olecraoar обу ОIlІOtЬоllа, И<ДOC'lвч~",ов . 

тесоТо СУТІ! е_' тор.нОВ'Щl< Оl',gо-Ьrоmаеmla,иодоerач, "',бар-Olecraoarlbroca '. • 

:J}M'cBOro ~~~Л~б~tі п6.рооТО1і. вива з h,-.озі. ня IСШь .. 
ОI«'.ПОО, .11НТ о" ии лі1<"'ОГО 0Ilgocylbaemla,.",,:IIU~ , 
01-1\1" зап'n и коет,. червоиокр'вЦІВ., • 

W' 
• І дж ..... BJjJ.C',-сvглоб}·. . вщові •• соби. 01l.odaelyl а, ВРО _ 

• .. ... .,.анІ то с! ~'X П8ПЬn'l.8~ 
0le:osa, ~ ",.'..,> 'О;1іл~uy'tЮP. НІСТЬ де",,,,.,. . mй, JI 

OIeosaethar'!lII, о.1\n.Шn, Оllgоdlрslа,llедОС'!'ач .. РІД! 
Oleosus, о,"ІІо.nil, Ti.'li. 'jllbKiC'fЬ М'" 

оліюIJII.ТИn. Н Ollgogalatlia, "в;ra ", ' 
'л о..1иВR. -

OJeum., ~d"'1 ' um . MItI'n&..,1eB& лока. шЄНW1 }(іпь-
О. alllyg а а. , 01lgoglohulla, • ..".. _. 

Н ~п"-lIЩI • олія. • • н 'Кости <{еР;єnJ,щи,,1" ніль--
І І Г'и~СОВ& 0.1ІЯ. - - ь dramnlon .... 1" 

О. '0 о, ~ ''''''''і'''IОТО''' 0.11", Ollgo У . ' 
О. bergami, "".t' ' БЇСТЬ п.1lДИоі води. a:rиG ВlI-
Н ' . в: O'ligobyd,urla, !!одОС'!' 

. {) liа1\1\ОІа О;!ІfI. • . вання: води. • 
О. саса , ueBIdi р,ьототь. Д);lЮ 'croman1&.-

О. cadinum, я;tов OJigomania J /:1 \3М61lше1!а мі .. 
Н. олаяна О;1ія. Ollgomenorт 10 , 

О. cannabis, нон 0H~Ba. олія. Н. Сf(Чf,;а. CnOВJ1'lt ИЄД.()!о 
О crotoolS, "fOТ . тран 0lіІІорЬтеnll , уми , 

О: І«о,l$ а5_1 і, ТP·U!'H. . роавИ'ЮІ<.. )<11>:."""" 
О. IІпl, JlЬИИНnprО~~~tlаіе, про· 0ligopnoea, p'ДJ<o пJI 
О. оИуаІиІІІ $: ОIlІІО' ... ,шil, ."еншеи "100-

ВSШСЬf{(\ ОЛІЯ. В. 'І 'менШeJ.і0 ВИДІ , 

О р"I'._, Т80, Н'фТ... ' Ollgosl"1 а" а, 
О• r1Clnl, РІЩІ1НОВа.. о.~lЯ. ваннЯ (Щll~НИ~м.енmеН8J1 нілЬ,':" 

• ІІІ рож.в" 0;,,8. Н Oligosp.rm, ' 
О. rosarц, .х. дьототь.. 11 Н!lСІНВЯ. ~1Ii 
О. ruscl~ беРЄ80В11ц •• 'в. }юст, еншеие B1't" ~ 
О santa1i, санталова О.ЛІЯ те _ Оligоstеаt:Sі.::кі~~ОТО .'1010. _, 
'О: ІетеьіпІы�а.,' "'ИГ~'llець, Р .1Ювани в",ОО.". 

01Igotric11la, мало -"Bneuв.s:~ Пt'нгшtа. • в' 111 лихе ВПsn " 

О. vllr!oU, вітр'оnь.. О1іІІоl'ОР а, _ 

0Насtlо, нюхання.. 1'''' }lJОХУ. Н. 18 мала 10.'1ь.. 
OII.oIOIll_I"r, "",.'ри O1lgozoosperm х ~i"eць "'6і""", 

",ість живи . ИПО мочі. Н. . ':иеиНJI ню.. І зменше '""н 
Ol!aclom_trll, ~OC"1Д... ОіlіМІ а, Н 

0llуа, 0.1и..... • иА Н. ' , 
ХУ. ові засобl.l. us о..1IJВОВ о- ,. а.-

OIl •• lorll,. 1. Н:;''' 3 НЮ~ОВ" Ollvace 'ri соrpo .... о •• 
2. паХУЧI засоvИ. • О'іуае cereb = . 
обмонка. Н. ruш. "оІК н: , " 

Oltaetorius, НЮХОВJtfi. Olla, баllbJй\, с ~ вада. roлo-
,:;,: Оloрьоnlli, пр .. роДІІ , ,і Ollatlus, ню". В Н 

ОIlЬапит, ""і\аи. - ; су. 6 "'" овочІ. • 
Ollgaomla, неДОl<р" ,И_ , OIU$, roр І )\' ":"P~'-K" 11 (jesro-

О ,or05a = hydr •• m1a• ота.ерЬа !IS, , 

• ...... енНИ "ро.... ло .. ,,~pa. 
О. іі.са, •• ,~ Ь .dj-.мdia• Ollgocardia = r , 

OmaerpbalWl 
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Om .... ___ _ 

'Omagr:~~ }','6~ш в П:t(-ЧNlі?oJ C.\'~ 
t"IDJЦ,~ ;, . . OmphaJopagus, (ktJr3IlJl1'6., lЦО 

3POC~1IICB ЛУПІ(ЛМІІ. Om~Jg:ia~,- біnь в n~"tеЧ('ПЬ1 еу-
г.10бі.". . ' OmphaJ.pbleblfls, , вапа".ння 

l1упце8l1х жил. Omarthrlfts}' . ЗRпа.l~JJ(Jn J1.'1ечс--
вого СУl"побу.' . OmphalophJegm.ne, ф.,еrмо",. 

Omarthrocat;e ~ юрбlW.8ШЩ Шlf:ж 
ЧСZЮГо сУг ~10бу • 

Ombrometer, ДОЩО)tJр. 
Ombrophor, JlСJX'llОСlшіі Д,,\'Ш} ДОW 

П'упця. 

Ompbal.phyma, набряк Пj'IЩЯ. 
OmphaloproptosJs. внпадання 

ЛУПОВIfН}fЯ~ 

ЩІ'};, 

Omenfalls, чепцеВJfll. 
Oment'trs, З<1шцеШfЛ Ч~ПЦЛ. 
O'nentOfixatfo, ЛРП1J.1JІв.ннtн чеп-

ЦlI. 

OmеПіорехіі, ЛРilшJtваннл ЧЕ>п
JіЛ ДО пеРСДНЬоі череnноl стін
Юf (операція "J'ahua). 

Отепіит, чепець, ОТQtш, ~iTHa_ 
Omnibus alternls horjs, що-;rр>"га,. ГОДJl.У. Н. 

Omnf bill0rio, що 2 ГOДllНll. Н. 
о. Ьота! що-го~шш. Н. 
о. quadrante horae J ЩО-Чверть 

roДlSиJt. Н. 

Omnfpbag"s о. omnl.or"_, все. 
jДlШЙ. Н. 

OmOCfaviculare (Іr;goпиш), наДо 
ДУЖ}(ОВlltt ТРПН"\"ТnIIН. 

Omodynla, бі.1Ь в п."Ієчі. 
OmohyoldeUS, ра"lено'Jlз)"lы�o~,, 

811Й~ 

Om.plata = .. ари І •. 
Omos~ п.1ечеJ рамл. Н. 
Ofl)ostrOPhosls! раменне звихненО' 
ня Н. 

Ornotocla) nCj>f>AttacJJj ПО-'10ГIІ. 
Omphalettomla, 1. ВtfТШt П,}"ПЦЛ, 

2. ЩІТШІ Пущ~е~ОI 1іШШ. 
OrnphaJftls, запа.'1(>Юf11 П)'ПЦЛ Чіf 
ПУЛОВIШ1іЯ. 

OmphaJocace ". omphaloceJe, 
П'уПЦСВ& )Ш.l&. 

Omphal.rrhagla. "рово",". • 
lJ)'ПОВ"ИНЯ. 

Omphalosftes, Ш~ДОРО8fjtfи(чrj ио.-
ТВОРП} ЩО ЖllВ,VТЬ лони 111-
.їе ПУI1U6ПНИЯ. 

Omphalotaxis, аалрв.В.1СНН1J 
п,уПОВJlННЯ_ 

Omphalotomla, переТІIН Пупо
ВJfНЧя. 

OmphalotrJpsJa, РО."."Jlення 
П3·ПОlШННlІ. 

OmphaJos, п)"пець, пуп; пупо. 
,Вlіннн • 

Опапlв S~ onanismus, онанія! 
со.:1ОДЇЙство. 

Onanlsmus •• nj"galls = coitus 
il1f,erruptus. 

Onапіііа, онаніст. оолодіn. 
OnCOlogla, вчення про НОвотва .. 

РІ!. Н. 

On(os, гнойовик, иа.росте}IЬ~ 
Oncotomia, розтин НОВОтвору 

(ГО.l0ВНнм ЧІОіОМ ГJlоповнків). 
OnelrodynJa, хороб.'Іпві мари, 
Onelrogmus, JlОЧН& l10JIюція t 

ПОЧНlJіі вн:шв насіння. 
Onefrologia, вчеНJlR про СНІІ. 
Onelron, СОн. Н. . 
Onloman'a, хороб.IІІІве бажан .. 
ня все Н)'ІІ3'8атн, 

Onlrodynla, неПРПGмиаn сон. Н ... 
Onfrogma = oneirQl!D1u •• Н. 
On~ograph, в"мір'ши ОбспІ'У 

ЮНЧJІН. OrnphaloenterJcus, JJ)'ПЦС'.uлшно_ 
вий. 

Omphaloly_Js, РОЗР"В "УІІО""!!. 
JlII. 

Omphalomesenterlea .а,а, П~'П' 
цсві С:УДНlщ. 

ОП"от_!_. = plcthysrnograpb. 
Опота, JlМВ&. ім'я. 
Onomal.'al/a, ПРнстрасть до по-
ВТОРЮВ~шия слів. 

'i8~ 

OQOmatologJa, ВЧ~ШfJl про ТВО" 
рення 11 значіння слі •. 

о om.tomanla = 011О",аlol.IІ". 
o:togenla І. on~ogenesls, ро •• н, 
ТОН 01\рем01 lСТОТН. 

Ол1010g18, ВЧ6JШЯ про (Ю3ВІI" 

ТOk істот.. . 
OnyCha!g!a, 61'" >ІІГТЯ. 
опусьаlсоры�a = опусЬо"l,то· 

pl)i.. .• 
Олусhаuхls; ВlІfiуяюсть. ЩГТ". 
Onychla, ваШl.11ЄЮіЛ нl1"'1'ЄВОГО 

.1Qжа. • 
ОлусhJ1іs, Запалення югтя .• 
ОлуСhО,аtrорhlll, зани~ання шг-

тя. . же Н 
ОnусьосІіпе, шrтвne;)о '.' 
Onycb<>eryptosJs, .ростання юг-

ТЯ. , вого Onychogramma, Н.рпва югтє 
іюtвчш{3.. 

Onychouraph, прилад ДЛR ДO~ 
о . го ЖИВ-CJйджуваННI1 1І1гтGІЮ 

чщ{u,. 

Onychogryphosis І •• nycbogryp.-
siS, пазур". . 

Onycholysl., .лущування НlМ',". 
Onych.madesls, .і.дп~ан"" НlГ-

ТЯ. ' - 'СН1І Onychomycosts, иігтвв& пю -
ВІЩЯ. 

Onych.palh.logJa, .чення про 
хоробll иіг:r:iа. . . 

Оnyеhорhаglа,обнусу •• н"я Н1Г' 
тів. . 

Onychophyma, roрбку •• Т"і! ІІІ' 
, ГОТЬ. ., • 
ОпусЬorгЬехlІ, КРИ:Хr\lет~ ШГТІВ •. 

ОпусЬ.зсЬіоlв, ""ощеп Н1гтя. 
Onychosis, неДорозвитох Ч~І ~и-

б\'ШJіеть ніМ'я; хороба. ЮГТ~. 
ОПУХ; 1. Hiroть,.2. ГНО"НКа. МІЖ 

IIд3.стамп: (ЮГ1ВНП.. • 
Опухаllахls,хороБПU81 'МІНИ 

нігтів. Н. , 
Опух!. = опуо1:.і&. 
O(Jblast~ н,nіТJШ&t 8 КоТроl BIiH~" 

" ... Йце.' Ьаliа 
О.серЬаllа = и;gon_р , . 

- R 8&-Oogamla, роамиожуванн 
tl.1ідн(;юtМИ явчк&мп. 

Орbl .... 

O.genesl. о. oogonesls, роо."ТОК 
НGЧЮ1,. 

ООІоnІит, пеrmіснє в-пце.. 
OokJne1, СТАдія ~ЗВІІТ}{У ч)'жо-

Іда ПРОПВСИИЦ1. 
OOlemma, ЯЄЧиова ободонна. 
Ооп, ПnЦ,", R(;ЧКО. Н. . 
Oophorafgla, НСIUНtlКО1І1!Й бfJ'!Ь. 
Oophorectomla ОVі:ШОООnн8.. 
Oopborinum, витпщка а JlЄlШIП-

ків. . 
OophorltJs, запа:ІСННЯ ЯЄШНIIКt\.. 
Oopb.rohy,terecl.'."la, ""ТІІН ма

Тlщі it ЛЬWНllИIВ. 
ОорЬогоп = ovarium. 
O.phororrhaphla, 81Ш'''НЮ/ пєщ-
ника. _ 

Oopborosalplngeclom!a, "H~H 
RЄШНIІНа. і яttцепр600ДУ. 

ОорЬотosаlрlnІІII' ,З&П."':nНЯ 
"GШИИRjв і яй.цепрово~lВ. 

Oopho ...... lplng.tomla, BIJI'I'IIR 
ЯЄW!llша їt ЯЙцепг.водУ. 

ООРЬ.СIlS (."mu!"., яJЩевцй 
горб0". ' 

O •• k.p, пріlJIад ДJ11I спостере
жень над РОЗВНТI<ОМ ртаШI!" 

И!lХ "'р"днів. " роroп 
Оо,р.с .. Іцсіит = "'Ю"'. 

{ .. nит. ь' 10 ton 
О. t.n.ura .. = иі_Ьор У, n " -

8ura.n1J. • _ 
Opacltas, заиутнUfНЯ. . ІІЙ . 
Opacu_, Н"ПрозорИЙ" те:- н' 
Opallnus мо.'10шио-бlJШ. • 
Open .. doO~ .. hygtene, гіrієп& ОДЧИ., 
нених дверей. ".1 

Operateur, оперо,:<,р. ", 
Ор .. а!!о, о.ераЩ"t· т',. опера. 
ОресаІ!оп еп deux е", , , 
ці" ДВQхмом:ентнs,. )18М .. 

О. еп Irols !~mps, трЬОХ>ю" , 
.а операЦІЯ. ВnI! 

Opercularfs, ПОКРltШКО • Н 
І t s 8: покріШШОЮ; ~ 

Opercu а u '6 ШІ<а' частина 
Opmulum, n "ри 'Re!l'i. 
МОЗНУ, ~цo ПОh"Ри.в&Є ~_,. 
острів. ' 

Ophiasls, ""сина. 
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Opbldlsmus, ОТРJ'ЇН'Ш гадючо", 
"ТJ'Y'tOlO, 

оры�Іохlп,' .. адюча отр)'Та. 
Ophtyon, се~дtlЛ чаеТ.іша ЧОЛО-

Opblhalmom'enlngea vепа, еч"о
оnонова ЖlfЛ&. 

Opbthalmometer, B"MipНl'" мри. 
в6го Ж~"І0бн&. 

Ophlhalmalcla, бі"ь " очах. 
Ophthalmatropbla, 33111"'(I\)IІІЛ) 
. 0'1 .. 1. 

ВИни про:аорих Ч&С'l'1tН ока. Н. 
Ophthalmometrla, ВПМірюввкн" 

lіРНВЩiJf uро:аорих частин она, 

OPbtbalmomlcroscop, "іn_п 
д:tп ог:tяду перс.цніх 'ІВСТИВ' 

Ophillalmla, .'Н'''.в"" очс/!. 
О. аегурСlац s. ЬеШса ". conta. 

glosa о. mllitarls = trасhОШа. 
О. arthrltka = glnucoma. 

OKa.~ -

Ophlhalmomyllls, ... иаленни оч
шtХ м'явів. 

О. mlgratorla " •• утраІы�а,' сп;. 
в'Ч.)·.нш~ 8апа:ШJШR О'lсй. 

О. n"uroparalytica = keratitis 

ОРhthаlmоп"urоmеnlпх, СЇтчав, 
ка ока. Н. 

OPhlbalmOPhacometer, пр"."'І~ 
Д,'!я .8J!~jрювання :КРИВlШIf 
СО'ЧКи. 

lIeuroparaJytica. " 
OphfhaJmiater, Очюі1і, ОЧнtlі\ аї
кар. 

Opl.lhalmlatrl.:a о. opbthalmia. 
trla~ lla)'RЗ. Ilро очні ХОроби. 

ОрЬІьаІтlса, .асобll, "ію, на 
очі. 

Opbthalmieus, очноn. 
ОрЬІЬаlтltiо в. орЬІЬаІтlа, оа. 

паnеНlJЯ ОН8. 

OphtbaJmoblennorrhOta, ГОНо. 
po:l1HC запалення очей. 

Ophtbalmoblepharostat, """і><о-
1ІрІІдер.><YtШч. 

ОрЬІЬаlтосеlе, ""ЦIlН 0'IН0; га. 
лИtm, біньин. 

Ophtl1almocente.!s, nрOnш Оllа, 
OphtbaJmodlagnostlta, C.hnet

'ю" ова ОФ'r8ЛЬмореаJЩія~ 
Q:lbthalmOdynamometer, В!!>lір
нпк СlJ:JШ 01\"& .. 

OPbthalmOdYnla, біль. ІЮJIOТ'rя 
в oцi~ . 

о,ЬіЬаlтоиrзРЬІа, ДOCJIіджу_ 
вання она. і йоro рухів. 

ОрЬІЬаlтоеОРlа, .1І'JшJ! "ір. 
Opblhalmolog, О"'Ш", ліn .. р По 

"""",, "ороба". 
OpbthalmOlogla, ".Ука про о .... і 
%ОроБВ. " 

Opbthalmomalatla, ро""""",,,,,. 
nя ОЧllоі rалПии. " . 

Opbthalmomelalloma, 6чниl! бар
..... Ли. 

Ophlhafmophlhlsls, .'Юш(nннл) 
Она, 

Opblhalmoplntberlsmus, почу,."", 
Ніби В очей СИШІЯТЬСR ЙсRpи. 
Н. 

Opblhalmopfegla, п .. р .... і ... оч. 
них м'язів. 

о. "externa, параліs& 8Овпі1ШlІХ 
оt[Ни'Х М~Я8jв. 

О. Interna, параліаа. ВНутрішиЦ. 
ОЧН1lх ~І'Л8jв (зініщї, РЯС:НО~ 
BOro тільця). 

о. nuelearls, пара.л:іа8.0ЧНііХ.ьrя. 
вів ЯАровоro походжеllН.R:, 

OphthalmoPleuroplegla, пар",,;
Ва Спо.l.Уl:l:ЄНих бічuих pyx~ 
OR&. 

OphthalmoPlosls, ВИпин О" •• 
Opbthalmopyorrhoea, Гноєтеча в _ 
она. 

Oph1haJmoreactlo, Очи. ре&'щія. 
OpbthaJmorrhagla, О'н" КРОВ0' 

те'ІЗ.~ . 

OphthalmorrhexlS, РОЗРИВ .><а. 
ОРЬІЬаІтorrЬоеа, О_а елвао,..,.. 
Ч •• 

OPhtbalmoв, око. 
OPhthalmosemlotJca. вчеll"" npo 
оаН8НП ОЧШц ХОрОб~ . , _ 

Ophthalmoscop, 6im" Д •• рк""о. 
Opbtbalmoscopla, ОСВі ... moВ • ...." 

O'mOI сеРСДnНИ Й дна. . 
Ophthalmospasm ... , очні J<Opчі • 

Opbtbalmostat, "ЯМ!,,,,,''''. 

Ophthalmostalometrla, """'РЮ' 
віlJІ:НЯ положення очеtt.~ 

Ophlhallliost"resls = anophth .. l-
ти!! без6ччя. 

Opbl"':lmotberapla, ;хіну.'нни 
· очей. . ~ 'а 
ОрЬІЬаІтоІоmla, 1. протин 01< , 

2. ВDТИИ 01<&, • , 

Ophthalmolonometer. """'РЮ-
нач 0'111101'0 '1ИСnЄ.fШR. • 

О hthalmolonometrla, """'РЮ' 
р •• ш ... О'!НОГО ТИСЯ.НИП. • Ю 

Ophlhalmotropom"trla, ""'''р -
пання РУХJlliDООТИ она. х r~ 

Op~lbalтoxyвiB = ыlрьаro)) 

818. .,. 

Optata, опіЙОВІ лиш. 
Opiatus, опійОВиІ!. Н. 

ОрШсum, ремео.ло. , . Р,""J{омеюло. 

Н. ВОl< Н 
Орlпlо думка, ."сно . .-

' 8ЮlІІ ошвм. Орlотапlа, ."О"ЖИВ • 

Ор lорЬаі, В"".Ж""'" оп,.". 
Oplsthe ••.•• цy, по ... ду. Н. 

Ьаlo ПОТИ::ШlU1l& Oplsthencep п, • 
частина мовму. 

орlєІы�п,' сереД1"''' ~.:i"Oro 
І'раю П()'l'}lшnnнoі ДІр • 

орl.ІhognoІы�a в. ОРI51110іП:; 
thlsmus, 8иєJl1treВR, H()~ 

· ВЇ!Лl1ЦЯ.·· ПОТIf:пшmа 
Oplsthophalacrosls, 

аИC1JJf&. б3 ПРИЧlf" 
Oplstborchlosls. "оро •• 

· lIe]J& Д80ВУCТl{ОЮ~сroзріnаlis. 
Oplsthothenar = 
ОрlєІ110ІІсш, .... ;rnnшn .. 
ОрlіІЬоІОПП8. ""рк?"6ць •. 
Орlпт, 'опі!!, .идр.ю<. 

h І _ра" недороа· . Оросер а пє, (бев BV ..... бе. 
ВІ1ТКОМ Об.лИ~()кои 1"''r~ 11.). 

носа, 3 ОДИИ , ilЬНй" 
Opodeldoc, оподЄJ!.ь,цои. »n. . 

яаифорове ""'I'IIJ"'IIIlR. 

Opod mш, ""'вора а' ДВО"" ro
:Jо;а.ші: 1 lЦО aPge"l.i~Ь DOf1I.'JП.-
ЦlI>!И. . Ь' 

О III"r.pla =. orgaoot .rap.a •. 
0:;1"110 v"ntrlcull, псреобrл •. 

"''''ШО ШJIYнну. Н .. 
Орр.п_п"11роn,,,,,в,,еюd!. Ь
Opporiunus ad morbum, n,xWl .. 
IШn до хоруваиь. Н. . . 

орро.lllо, 6пір. Н. . . 
Oppo.ltus, !rpOТИJIеЖJШn, сулро-

n'ВIІ1,А. Н. рв 
OppressJo, ПРllГ1JоБJlСНН1І) п ~ 

гнічеllliЛ. І is тио-
O.~pect.ri. s. resplral оп ,с 

НСJШR В. rpудях. Н 

О vlrlum знееИJIеwІЯ. • Н 
о' s, 1. O~O, 2. 8!Р. З . .ішЦ,е. • 
.!Slodont"s., о'!в. 8убll. Н. '. v, .' в: . 
Opsls, з.р. .. аа 'оооб.1"ВОЮ 
Opsomanla, туга 

Іжою. . . 
Opsonln, ОПСОН1И~ • 

Opsonllltherapla, ",!<уван\", 

DПОРСНj"'ВQ.Иня.м мМоІ п;ь" 

мости 88011111>:: ?а}(Т6Р • 

(Wrigh~). '. оф"" .. 
Opsonogen, опсоиоrеН t ст еп.пе .. 

:h'ОЮВ& В8.нцпиа ДО )ц. 

ННИ. • жуваllМ 
Орlaзlозс.рlа, дoe~JД ''lНі .. , І 

. Ю! прll мєхавl , 
СJ'1"Чl\)1 • • I'\':tпз.ЖИЄІ1ИЮ УІ. 
еJ1~:КТрUЧ1Ш4 П .... --.rи '. 

gP~o~~,:,;; світ"') і .ір: 
р '111ar1s що """"у .... """ до Орtlеос , .n 1"'С1<0801'O 
ООJЮВОro норау 

тіла. . е~ІИ . ао .. 
Opt!eOClllotomla, П Jf'" 

ровоro нерву. poвoro 

ОрІIСОІотlа, ро""'''' "" . 
нерВУ.' чeтьcll во' 

Optltopllplllarls, ЩО."" .,.. 
ровоro н"рву j\ 8rnп:::й .. 

Oplleus, .0рови.Й, ?птu ойв" 
OpIlm~m, 011'1">1)". н . 

oтvпшь" мірювач " 
OpIOdynamometer. 'ВИ '. '.' •. 

вяомодаці!. 
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'OpIOf!r.m ... , ___ -.:.. _________ - ___ ~00If! 

Oplogramma,' Образ !Ю3аду О"". 
ор10Ісары�,' спосіб фіlіС~":Ш!IЯ 
справ;щн,ого образу ІІа СІТ· 
чанні (КііЬпе). 

Оріотеіи, вимірювач СIJ~'1И ao~ 
ру, 

ОрlОlурl, .... ",', пр" спроб." 
зору. 

і)риІ, твір, робота. 
Orа, нраЛ, BiHeHb~ 
O~ serrata, за3'у~'1еНJIЙ :н:рап сіт

чаflf{И. 

OrаПs, .у.".,.lІn, ро",впЙ. 
OratJo, мова, розмова, JlfЮ~lО

ва, Н, 
Orblcu[arls, нругдий:, кружа.їо-

ВIІ:І1. 

Orblculus, нружА..1ЬЦЄ • 
о. сШаГіs,г8дніі1 храй с:ЇтчаЮ\і1f. 
Orb15, Обід, !!О:Ю, Н, . 
Orbll. о, orblla 0<,,11, ОЧНJ\ЦІІ, 
ОЧНЯ) запаДIІНа. очна.. 

OrbltaIis, О'П{fщеВI,:f}, очиевиЙ. 
Orbitospbenold = аl" рагу. """із 

spЬenoidalis. , 
OrсЬеа J на:штнв., &1Ou.rН8. H~ 
Oreb •• tomla •. oreheolomla, ха

.чl1щв.ння. 
Or_blalgla, б .... в "nПі. 
Orchlthorla. переСОВjrВі1ННn яfi
ци .<>Долу й втору. 

Or.hldo.alabaslo, СПУС""ШИ 
яtщь в Ю1:Ш'І"ну, Н. 

OrchJdocele, ка:штнова. НП.1&. 
Orebldom.nlngllls = b}'drocelc. 
Orthldopexla, IJРШШlваННR яйця 
ДО споду J\З;ШТ}Ш. 

Qrchldotherapla, .1ЇКS'ВlШIIН B1I~ 
ТПЖЮ\Міі З яєць. ' 

Or.hl.pldldymlllo, .,," ... ення 
яйця й над'п1tця. 

Or.hloeelel= orohidocel •• 
Orchl: = t(mtіЗt яі1це. 
'0"lІlіI5, мпа...,ення яіі.ця~ 
О. «рас efrort », запа.лЄIІНJl яit~ 
ЦЯ Bi..l JlI\ПРУЖЄ'IІНЯ. 

Or.hocel. = orcloidocele. 
Orcl'.lomla = oreheolomi •. 
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Ordinarlus, черговий. призначе .. 
Нllіі з черги, авич!U~щtlt. 

OrdJnatlo _ наказ, ПОСТ&lіОи• по .. 
рада ("j"ари}. Н. 

Ordo, черга, порадон. Н. 
Orexla, охота до і)RИ~ 

organ •. оrg.поп,орt"и. ОРУМ". 
Organa 'ylogenea, HPOBOCYA11II-

ні зl&.:1.0аи. 
О. lae,uodallonls, оріаНlI В"

п.'ІjДНС1fIlЯ. 
О. Іеоlіаllа, п""ові, ровродні 

орtSЯJJ. H~ 
о. sexualla, ПOltові оріаНIІ. Н. 
O'goo •• ldla gastrlca, абі.,ьшен, 

НSI JШClfПН11 в шлуинові. 

Organl'ydrops, збі.ьшенн" рідн. 
нй В оріанах. 

Organl •• s, орі •• і .... "1І. 
Organlsa1fo, CH~la,n, орl'аflізація~ 
Organtsatus, і.· орtsніаованиЙ. 

~. :іКВ3.ВIIIt, живий. П. 
Organlsmus, орr,нїз .. , 'с>ріЙ. 
Organograpbla, опиС орr .. иів. 
Organ.g.ne.ls, ро .... то" opra-

нів. 
Orgonologla, .чеННЯ про С""ад 

ус'1'РОУВ, орl'іінізміs: 
Organon, opr4H, оруця. 
О •• plrale ••• ы�а.,' Kopri'" ор-

l'aH~ , 
О. yomerooasal. Jacob.onl, J ... 

eobson'iB' OPI'AH •. 
Organopalhla, "ОрУ."'НЯ оріа

нів. 
Organopolhologla;' вч.нил про 
хороб:шві вмію! в орl'аПах. 

i)'ganolberapla = opotherapi ... 
Organopexla, ПРUШИВaнwJt Вuпt'" 
ванни optМliB. 

i)rganotropu" помішний при 
праці оріану. 

Organozoa, чужоІдн optaBiB~ 
Orgasmu" ор(авм! почуття по--

.'Іового вадозо..,.ення. и. 
Orlenlвll" сх;дlП1Й. Н. 

·.i)rllltlum; Отвір. . 
OrJgo. походженН1І. 

,., ,." 

-11 ... _~ _____ ~ ________ .....:'0tphraI0~~~. 

Ortefl еn marteau, па..'ісць, НО"' 
дібннй дО MO~'IOТКa. (l'ншривае. 
ний). 

Orlho«phalla, го""в" • довго
ВІІСО:КИМ іНД6Неом 70-75 ет. 

Orlhodlagraph, np"llaj\. ЩО дав 
661"'311 щ"'родпого' розміру. 
без дефентів оерспеНТIІВИ •. 

Orlhodonlla, B.eНIIJI про ВIІПра· 
мення зубів. 

Orlhognathu., чореп, у h'OТPOro 
ЩfmСІШ 8На.ходяться трохи на,.

пе.ред від ЧQJIовоl площі. 
Orlhognathla •• orlhognalhlsmus, 

оБR1IЧЧЛ з. незначно, виСТ&1О

ЧIIМ1f напєр1Д ще.пепаии. 

Orthopa.dla, ортопедія, п .. у ... 
про СМРИВJlСИНЯ тулуба й 
иінqнн та про Іх ліКУВАННЯ. 

Orthop •• dlatr, лі"ар,ортопед. 

Orthophorla ~ нормальне 'аОіlО
ження: очей. 

Orthopbolographla, фото!'рафу
ванни cepЦ1l. 

ОІіЬорпоеа, найвищn:О ступінь 
ва.ДУХIf • 

Orlhor~nlg.nographla = опьо· 
рholoррЬіа. . 

Orlbos, рівний. Н. 
О,іЬо"ор, горляниове _ри&.-

ЛО. Н, 
Ortholon"s, корчі Вllпро.туюqі. 
OrtllJus, налець. на. нові. 
Ortus, походжеН~R f Н_ 
Oryza .. llоа, р1!Ж. Н. 
Оryжоld.а . (orpu.<ula, ри_ві 

тіJ1ЬЦЯ. 
05, отl5, вуста., :уста., рот. 

О. leporlnuld, .. ич" rуб ... 
05, ossls, кість, кісти .. . 

. О. aslragalus = Мl ... . 
'0. Ьаllвlae = t.lu •• 
о. hregmaticum, тім'яна ністо ... 
, ка в етріnь.ча:rіи щві~ 

о. с.иn'ат, нрlfжова кіoncа. 

о. eonvoJutum = еопеЬ& nаriШn_ 
О. єrolapblllcиm = 0$ !cmpora:. 

Іе.· 
О .. epactale, Д-ОД-В'1иова пі6Тfl&. 
О. еlЬПlоldаlе = os cribriform ••. 
О. Ьурорlиld = оо zygomatieum, 
о. Іпсае, ~1Ycкa. потwшшн()І uіст'!' 
ю!.Н. . 

О. Inl.nn"xlll.r. 5. Iпсl,lоиш,: 
еередщелепова ніеточка.. 

О. lооотlпаІиш = оо' <Ох ...... 
O.lnlerparl.lale = 08 іпса •. 
О. lenHcnl.r. '. ,esamold."m_ 

ООЧf(J.І3ата. нісroчка. 
о. praeinterparletale, тім'ячrш.8&· 

RіСТОЧJ(а.~ Н. 
О. stapholdeum = о. п""ісп·· 

Iaro. 
0.510.lрlllо = оо frontalo; . 
О. suturafum, ніcroчна-в шві. и._ 
О. ·lrJba.lJare = 0$ b""ilв.re. 
і). Wo,mlanum о. о. Worml = 

= ot &иtпгаЩт:. 
O~edo, сuорчовс пооіхання. 
Os.b.lepbanll.sls, вдоБМінНJ' й. 
ПОгРубшання калитки. 

Os,heocele =herni .. IЮtOtаlі .. 
Os.ьe.ebalasla, ровuwреюm " .... 
"ШТИИ. 

Oscheoplastlca, штyкysа.IUJ 111\-' 
."'IIIТJiH. 

0.<1110110, """ив.нlUJ, тромтla--
,ня. 

OselllalorlUS, ИllrаВlln, тре''''''й_ 
Н. 

05сl1аіlо = chаRШUS, П08ЇХ&IDUI., 
Oscula J віЧИI), Отвір оудини. Н .... 
Ostul.tlo, ці:ІУВ'ННИ •. Н. . 
Ost"lum, 1. поці...ytIОИ, 2. ву"""., 
Osтe, пах, дух. - ' 
i)smld,oslo, смсрдичвJ! піт •. 
Osmologla, 1. В,",Н"" про ПЮ:.,. 

2. = О8шosolоgіа.· '. 
О.тОІI., просбчуваиня (рідно. 

..ерса ор, •• ; .. ,і пеphи!lЮ1} •. 
ос_. 

Osmosologfa, вчення про ~мoo... 
O'pbresla, нюха1l1UJ. Н. . . 



.' f 

O$Phr.n.ep~alon, occpeд~" нюху 
D МОЗКОВІ. . 

Ost.ocb.odrltl" "пмеюш Nkfoo . 
" ІШ 1і xpntmUt. . . 
о. dlsse·cans, запa.nевшr. прп RO* OSPhr.,lalogla, »чення про ~. 

D3ХИ. 

.osp~re'lom.trla = оlрЬасtoт .. 
иlа.. 

. ~M~· Х'рясТR3 відділю6tЬСіІ 
ВЩ КlOТHll. 

Ospl1yalgla, ."УnЬШ.»'!ІІ бі"ь. 
O,pl1yarlhrlllS = ""хі/Л •. 
Osрllуоmу.Шls, зап",.н ... ""рК' 

ЖОJ!Оro С1рJfЖУ. 

&53, IticrНil. 
О. rapho~_mlnantia •. Inl_real •• 

rta, шсroчю[ швів черепу 
ОSБеlпит, кіСТllnИЙ JЩРYR, ~e~ 
Ш. Н. 

Osseus, Rіе1ЛНnЙ~ кіОТНIІЙ. 
Oss1culum, кісточ.ка.. 
O'S!c.l_ctomla, nll'!'И~ с.'Ухо~их 

ШCТQч.ОК. 

Ossiflcans,. ностепію'ПІЙ. 
OS'!ffc"., I«>Q'roпітn. Н. 
OsslfJcatio, I{ОСТЄlli..пnя. скіст. 
нення. ' 

ОssШсаtus, ~RO"",ніm!Й Н 
Osl~lgla ,. о,I_.lііа, бі"ь' в 

НІСТК8.Х. 

о.I_llі. = ostiti •. 
Ostempyesls, МГНОЄННЯ містки 
О,I •• асиоlа І. o'l.ao(·,,"!~ аа: 

KOnPOBOJl,Hicn. кісто'( , У 
.o'I~oana.,lh"la, • .,;,;.у"енк" 
ЮСТОН. 

Osleoarthrlll', "п_nе!l!IJI кістки 
11 СУгnООу. 

OSleoarl)troc.ce, roрбh-б ... ця кі. 
сток 1 суглобу. 

Ost~oarthropa!laJ змінll 8 сутnо
б~ та.на. IiUlЦRX СУl';r.lOбових 
RJC'J'QH. 

Osleoartllropathie bypertrophl. 
anl. РП.uпііq._ (Р. Marl.), по. 
rpу6ша""" Nicl'ON і СV1'лобі. 
Прll ие..n.yгa% серця А: ПеNm:ів.. 

Osteo.r~hrOloml., ВИТИН .. """"_ 

НИ КІСТЮ! В суглобі 

озІ .. ы�,1� о. ооІеоыaІо~~ .'РОД' 
Бова Rістп& иnіТnJ:iа.. ':кiOTltO. 

.• в6рець. 
OSleoblllitoma = osteoma •. 

OSI •• ehondrolysls; .iд)Uл_ 
хрнстю.1 ВЇД кіСТRИ Ji. сугnобі 

Osleocb.ndroma, Кісткохр" .... · 
аЯN. 

OSI~ocampsla в. o.l,ocampal" .... 
рІВliЮВЮпm СRpИВJIШIИХ :ніо
тон. 

OsteocarClnorn8, niСтpRК :кістки 
Ost~oclasia, насИльне 1tам.аи~ 

:ю.еТJ\И. 

OoI~oClaeI, припад до ""_ 
'ЮСТон. 

O.t .. ~opl(dolor .. ), ніЧІІИЙ бim. 
» ЮСl'J\ах при праиця%. " 

Osteoeranlum, кістяний череп 
Osteod_ntlo, кіотва "уоо»;"'.. . 
О'Ц;Оdlаstаsls, РО8ХОДЖЄИ"" zd.t-

ЦІн 8...'Іамано! нісТ'RИ. 

Ost.odynla, бi.nь '» кіотк"", Н 
Ost.oectomla "" osteotomi':. . • 
OsteOlibroma, kiCTRO-J>QnОКliЯJ\ 
Ost-ogaogra_na, сиМе .... кіот.юr· 
Ost.og.o_.ls, РО.'ИТОк кіOТЮJ:: 
Osteog_o_s, ЩО ВПIШR • кістки 
Ost'.grapbla, ОШlО кі.""" • 
Ostooidchondroma = 08Щ;сhо". 
ш"ma. 

.o.loold .. , подіб!ШЙ дО "І ...... 
Н.· • 

O,t.oldoma І. oslєoldum, а •• 
ВН(\11'!IШПі'): иіC1'lU::[К чи ЧJ1.OТИ-
на IilС'І'НИ. ' 

Osl_ologla, вчення npo кіс ..... 
OsI_oly.I., 38111<_ Ku.тк,; 

(ВОМоктуваIlНН). 
Ost.oma 5. oslєold, кі"тинк. 
O,teoma1acll; ро.мякшевня 

RlCfКU. 

Оst'ОП1а!аСlсus мвгкоко<>І.'І!Й 
OstеОП1аllсosls '= o.teomaiaCia. 
050 tеОП1у.lаlgll, біль в шпШові' 
ОI_оту.llІlз, вап"",,",,ия щпf: 
NY· . 

O,.teoncus, "00'I'fq. 

,.-" , 

Osteo ,leer(J$ls, JIСtqЮ3(l., "відяіраu", 
Ші иіСТІut. 

Ost.oo0510, .'''''ДУЖ&!ШR ЮсТІ<П. 
.ost_opa_dlon, .В'ІІИimdI: мїД • 
Osl_opathla, недуг" кіоткп. 
.о. l1aemorrhaglca inf.ntulli 6. 

morbu, Barlowl, Д!IТR'П,I1'Г!l11' 
аець· . 

Osteoperlo,tI!ls, .ап,,~онDл міст· 
кп й окf(}тя:~ . 

о. I_ophag = osf,eoolas •. 
.osleophl.bllls, •• шлони" IЮtл 

кїатно І rубuюш. 

о.І_орl1оп, ПРИJIад ДО ВИСПУХУ' 

DUПlI.R кісток. 

ОоІ_орЬопlа, "вук при стука,,,,., 

ІЮ :кїстнах. 
Osttophyton" :ві.цм:єнюаавпtt в4,.. 

Ііістень. 
Osteopla6tlca, пер""ажуваш", 

HiC'I'OJ<~ 
Osteoporo5ls, ровріднеl:l:ПЯ, uша

р{н::тість KicТ1Ul~ 

Osleopsathyrosls, ПРИХl<ість кіо
ТOlt. 

Osteosartonta, саркоМА Rістки. 

O,I.o".I.rosls = ebnrneatio оа· 
віиш. 

Osteospongloma І. оstеosропglо
sis, губ"l&Т6 поrpубmа1:lВJi юс .. 

. ток. 

()steosteatoma, .'1'01tЩU& сарко'Мп. 
кістки. 

Osleolabes Inlanlum 5. П10rЬus 

Moel1erl.B.rlowl, ДIІТR'П'ЙnШ
дeць~ 

Osteotom, ніж на роВ'r1Ш .. iCТJW. 
И. 

Osteotomla, РО31'ШJ ніСТІШ, ro~ 
отець. 

OSI_oly1us, "іст" .. наг"іт"". 11. 
Os11tl5 аала."'ІЄh'НJI RіСТlШ I ro<:reць 
-О. hypertrophlca05, зап .. ,еmш jl 

ВПб~'IІ:tіC'J'Ь ttістия.~. 
-О. superllclalls = саriез еітрlех. 
'6. raretlcans, вапалutmл кістки 

8 РОЗС·'-ІОКТJ1Ja.RnНМ солей і 

.. ро.роста"",,". 
Os!lum, B)'cтJ\, YCТJ\, вістя,lm>ір. 

ї 

. .о,Іо,ll, скЮntсиП". 
Ostrea, ОС1р!lr&, »YC1pIrЦR. 
.o5tr( е )I.muo, отруl .. lІ" .уотрв. 

ЦJlIІИ •. 

Оla, вyn. 
Otagra •• ОІаІіlа, бі.1ь у вусі. 
ОlарЬоп,. nр ... ,ад ДаЛ "хом.,· 

ваНІІЯ зryJЮВ5ІХ хвИль. 

Olba_matoma, NJЮВИJlIІ lІутаОI 
ча.UШ8RИ." 

Ollalrla, вчення про "ущиі "о· 

Oir.:~ о. ollaler ,Bymmi!<,,,n'8P 
,Ї;; вушних "'.роб. 

Оlіса r.medla, lІynші .niюt. 
Oticodynla 5. otlcodyoo,ls, Ме. 

niere'oBe вушне запD.морс>'і0И": ..... 
Otlcus, "ушипй. . 
Otitls, •• п,,""иия "уха. 
Оtl.т, BiAIlO'llUlOK. Н. . 
Olob l.оопЬо.,., •• """.вня ""Р"Я' 

НЬОІ"О вуха 3 1'ІІовтгчою .. 
0І0серllа1ІІі 5. otoce,halon, по
твора ві ерос.1ПШі чи '8бті .. 
lЬ~lJи,.m вухамп~ . 

· Оlо<опl., »ушнпй каЮв6ЦЬ. 
otосоро"ls, )!IВ!,;u<a. ""увова "...,.. 

111\. 
ОtoсуоІа, с.1)"ХО»ПЙ міхурець .. 
Olodynia, бі.'11> УІІусі. 

.оlog_оео, "J'ШП!ll, nO"" .... ""ПЙ У 
" в,"сl. ' 
OloglyphOn, B)"XOBepnta. Н. 
ОІоlіІllш І. оlоlltЬ, вущинl! 11&-

мія~ць~ 

OIOlogla, .""""" "ро .)'11ПІі "' ... 
робп. 

.оІотусо,1' = m:;тingomycosUt. 
ОІораіlllа, .ушне ."".р) .... 1І1М. 
Оlор_"lа, СРИШ!!1!О""" »ух", 

· OlophOn і •• lорhОО;ijШ, прWutд 
ДО1Я a.,imn:eIOIR e:ryry.. ' 

Оlорllооll, пр .... увавн,.. 
Olopie.is, у"ухбта "ід •• _ 

801'0 'J'IJcltelUUl • ue.рсвіЙВ:ИКУ .. 

ОІорJиsllса, urrJ"l'Y""""" вух ... 
Оlоруопьоеа, 1110"""'. 8 вуха • 

· ОIОПЬВІIІ, NpoB'...... " вуха. 
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ОІorсЬоеа, 1ІІІт1Нl\1Шll 3 В.)'7.:а •• : 
Olos,lplnx = tuba ЕтІасы1. 

оtЩlеrоsls, вушна' ск.lероза. 

О(ом:ор, ~.\·Щ!іа. "'ШНR, ПРИ.1ад 
;:t,"Ш ог.1П.l,y ВУХ&.. 

Otostopfa, ОГ.1ЯД вуха. 
Ototoxfa, 1IеДОЧJ"В3ШIП по ОТРУ: 

іJШЮ. . . 

Oulotomla = cieatTicotomilJ..~ 
ОУ, plsclum, р"бя"" пкр'. Н. 
Ovalls, ова.lь.1ш1і. 

OYarla Itys {l& 'МЇх)"Р'ЄЦЬ ясшюшQ.. 
Oyarlalg!' '. оуатlа •• oy.r/al_ 

neuralgta, нервовий біль в 
ЯЄШНIf~ах. 

Оуатlаll. і. оуатlcпs, '''>nJНI'''О' 
1Ішl t Ю'іНlIR'ОDJJtt. 

Ovаrііnum,ВUТ111ІЩn зяєшвшdв. 
O.arln = oophorin. 
ОуасіосеІе, llЄЩНUR В }шлі. 
(h·,r!ocenle.I., ПРОТ"" ЯЄl1lНП' 

НОВ(}ГО міхурця. 

o.,rloepllepsla, чорна пемі ... jд 
ХОР.\'8аННЛ llЄlШlиків. 

Ovariomanla, 1. психічні nору
шеюНf прп хоробах llЄШНUК&, 
2. = nyrnphomania. 

Ovarlopr1vus, що ВIШlшав ПО 
ВJI;ж:n.lЄниі ЯЄШНltків. 

Ovarlotomla, ВlІТИН RЄШНJШЇВ. 
Ovarltis, запа.'1еиня ЯЄІШШК'\. 
Ovarlum, llЄШНIlR, ЯnИIІК. 
Оуl УlІеll"т, жовтон. 
OVld"cl"., ,,/!ц_прО.jд. Н. 
'ОУlnаІіо, щеплення овечою ","Іім-

фо.,. 

0."131/0, відхО,ІІЖСІШН "6'11<&. 
ОУиlит, ПGЧНO. 
Оуит, нl!nо. 

О. mоllе toctum, яnц_, •• арене 
Jtа·Мпrно. Н. 

ОхаІаетlа, збіJlWЦ-еюlЛ щав;зе_ 
воІ Iшс..1I1JШ 1,1 RJЮві. 

0'8I1СІІ', щ«вдевun. Н. 
О,аll.т"в, отруJlll1Я ща •• ,е.ою 

I<JІC:JIИJІОЮ. 

Oxall"m, щ.вllІ. Н. 
Oxalurla, Щавлева. 1{11с.'l1ШQ. в 

"10ч:і~ 

Охузesthеslа = hYp"raestheai •• 

Oxytepltalla, rooтpoвep,,& 1'0"0-

ва. 

OXytephalus, I'ООТРО"':10ВІ!/!. 
ОХУСОССI Ьасеае, жур.в.пйн ... 
Oxydatlo, о)шслеНIІR) ОRИСh"ЄЦ-

'Ні. 

Oxydalus, ОRис"еllнl!. 
Oxydulaius, снис,.,ий, .Cl<Васні •. 

lt1ІЙ. 

Oxydulum, иедОюrс. 
OXYdum, OКIIO. Н. 
Охуесоl. = hypcracusiв. 
ОХУІепlцт, юіо:епь. 
охуьаетосlоы�,, про.об"Р.IІИ", 
насичений юJссшем. 

Oxyk!nesla '. oxyklnesls, біль 
при рух&". 

Охутеl, tшс.,.1J.OCOJIОДЮd't, иедо
виtt. 

ОУlрата, що несуть Н/!ЦЯ. 
Ovls, ВШЦЯ. 

o.lsactus, Jраафі. пухірець. 
OYOtentr"m, нЙц.,,!/! осередок. 
ОуосуІ, RЄШН!\. матерня к..'ІіТИlІа. 
о.ОІепlа 5. ovogenesl5, ро" ... _ 

Охур ы�І8,, здатність ""рняток 
бі:н)крівців вбірати :ииcnі 
фарб". 

О'уорlа, и ••• "".l!но 1'OO'rpн.ii 
вір. 

ток я:вчпа~ 

Оуиl" 6тааllanа; І'раафові пу .. !. 
рці. 

О. N"bOlhl, еш,"овwt пухіроць 
Ullfl1::ии матиці~ 
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ОХУОІтlа, l'OO'rpи/! 11.,,,. 
Oxypltonla, д •• !шшtt го.лоо. Н. 
ОХУ8, ""CJlнІ!. 
Охуl .. , roетрЙН&, ,6етріеть. Н. 
ОхуІосlса, О"""б", що ... іцюо. 

.,rb переn"в. Н. 
Oxy"rls vermlcularls, I'ОС'І'р.,ч6н, 

Дllrяча rJUtcтa. •. 

Ot.ena, ем"рдя",,/! ,,"ЖІІ.(Ь). 

OZ011, ТРJtа'l'Oмовай HHOO1lЬ. 

ОІопаІиІ, Ш\ОЗОНОВАUlln:~ H~ 

OzonometrJa, Jшsн~ченНJI ~OB~. 

Ozonoscopla. вlд"ривa:шrя 080' 

НУ (В рі:\I"'Ї ЧІ! Д.'НІІ)\О). 
. Ozos!omla, Н"ПРII."!1И/! дух • 

вует. Н. 

Р. 

Р. т. = }Ювt ш.ortem, по суєрті. 
РаЬ"lат, ІЖl>. "а,р". Н. 
рассы�пl� granulat!ones = f~veo· 

Іас granu]ares 8, grзnulatJопе! 

Ofв.chnoidal ... 
Pachlsmus, :грубmаипя, ПОТОIl

Щ3.ННЛ. Н. 

РасЬуастіа, і. хоро6;:ш~ _груб· 

ll!аlШI{ Пз""D.Jців. 2. Вб1.~ьmeння 
рj"ШІ прп сїріи.roміе.'11f. 

расьуы1рьатопn І. pac~blepba· 

то!!. І. расьуы�рьа,,а,' по· 

грvбшаини "р." повІна. . 
Pachycephalus, трубоrОllО.JIЙ (з 
пере;\чмпо зrслnм: ля:мбд()о< 

В1ІДНІІМ nmО'М • " 

Pachydermalocele = el_phantl' 
as:is. neuromatosa.. 

Pachydermla -elephanti •• i. Ма· 
Ьпт. . . 

Р. laryngls, ароroв!"ни = .• 0801 

обо"оинu roртою (roрлявки). 

Pachyderm"., rOВCTonmipнl!. 
Pacbymenlngllls, .ап .. ,е""" 

TBep~o[ ОПОВlI мозку. 

Р. сеrУlсаПs hyperlrophlca, дoв~ 
rOTpeB~,e 3аПL1еННЯ ооо 

nшfiuоl Ч3.СТ1!НU стрпЖj_ 

Р. ехІета pcrimeningitiв. 

Р. Іп І .. па haemorrbag~ca = ь_ 
matoma durae ше.triВ. 

Pacltymenlnx = dur. шаtвr. 
Р'Сltурlеитlt!І тallgna, "IL~ 
новотвір ребров"l 0:rer6ч:ш. 

РасhysаlрlпgШs, дов:отр!."". 
'.""ІІ_ПИJI Ю!депро.оДJJI. 

P.Chysoml., "ороб.шв. п~труб
шанJUI, W1l"'1UIX чt\CТЩІ ТІЛа. 

13 

PachyvaglnltJs суоtlСа - colpo· 
Ьуретрlа.іа .yвti.... •. 

Paclnl еОТР"'СІІlа, цOrПНОВ' т.-
nєчка.. 

Paedagog!a, Н"У""про аю",ву-
ваШIЯ моло]:\і~ Н.' , 

Paedarlhrocace, roрбкоВІЩІІ "'1' 
Г~10бів і Rit:1'OR "1 Аітей~ 

Paedatrophla, ДІ""'''' вй_"""" 
ІШ. 

Paederast, nєдepaeт, "У'",,,,,о,,,· 

ник, • 
Paederastla, neд.р""""', >lYЖО' 

.n:ожс'.rВО. '. -
PaedlalroS, neділтр, IIIKapBIДIUI' 
тлчих хороб. Н. . . 

P.edlatrla, ""У"" про ЦИТЯЧІ 
. "ораби. 

. Paed!ca\lo = paeder""tiA. , 
Р. m""ebrls, .uоJt6в,нlШ • жш· 
КОЮ через вад. ' 

Paedlcter"s, IUIТЯЧ& ЖОМЙНИЦІІ. 
Н. . . і 

Paedlomeler, upиlЩ д.:tя аи .. -
рюва.НIUI дiтdt. 

Paedophll!a, 00"0". почуття 
уУЖЧI1Нll до х..10nЦШ~. 

Р. ero\lca, хороб.,пве нoxamш 

дітей. hi 
Paedophlysls bullosa - ретр • 

gus nеоnaЮrnш.. .' 
PaedolropbJa, ro~1ШJI Ці'!IІ. 

Paedotroph!um, еир.roьКІІІІ ДLII. 

Р:";Пlа 011Iclo.1I8, пЬюIl!Ji. Н. 
Pagln., eтopїlm&. ; 
,Ра!аеепсерЬаlоп, ,"""но,н.іі __ 

"он. . '"'" 
Раlаеоапlhrороloglа, ..... ""я -r-

jIoicropWDIY ;uoдmty. 

• 
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Palaeonlologla, нау"" про "и-
мсрші тваршш. Н. 

Palalinum = pa1atum шоНе. 
Раіаllппв, пlднебш.н;!1!. 

Palalodynla, бl"ь (IЮ.1Jовини) 
піднебіlШJJ. 

Pafatoglossus, піднебінно-яа1fКО .. ' 
вий. 

Palal.maxil1arls, пі.цне5ішю·щtl· 
л-сповuЙ. 

Palalopharyngeus, піднебіlШО-
пр6ш!коnиЙ. , 

Раlаіорl'ОІlса, ШТУКУ"ОІіИН під· 
небінив. 

Palatos.lplngeus, nіднебlн1l0' 
рурко"и!!. 

Раіа 10sthislS, щlЛ!",& пі.цнебін· 

Н". 
Раl. 105 lарllyilппв, пі,цнебlК!lО-

R8Н'q}{овиtt. 
Раlаіпт, пЩв:ебlикя. 
р ~ fissum = palatosohisis. 
Palea, плівка. Н. 
Paleaceus, ПЛЬЧ8.тиЙ, .nynтt1AЙ. 

Ч:8.ТlIЙ. Н. 
Pallngenesls і. pallng_nla, чМо 

ТІіОВС повroрення у нащадків 
ОО!1аН fiPE'ДRШ. 

Раllре,II" neгепев" ЧУМ&. 
Pallaesthesla, почуттн "ібравіl, 
тpe~inBII. 

РаllаnaеоІЬезl., відсутність По
чyтrя вібр&ціl. 

Palliatlva, J]іни)що 8DJ111В&ЮТЬ 
тj.'1ЬJШ на. O1tpe-Mi овнам :X:O~ 
роби; . 

РаЩаtіvus, що полеКЩУG, по
. ЛСКПІ)о'вач. Н. 

Pallldu5, б.аідЙIl. 
РаШum, "овнова нерел. 
Pallor, блідість, б"lдбт ... 
Р. vl'ginls, б"іднЙЦ1t. 
Раlша manus, ДОЛОНЯ. 
Раlтае рll""lа_ vаgJпа_, 8arnн, 

1\11 с..11180воі обо..'10ННИ піхви. 
Palmarls, долонний. 
Palmalura, ВРОOJIі имьці. Н. 
Palmldaolyll~ = "yndactyli&. 

Pa!moplantarsymptom, жо""" ••. 
ба рв~,еИШI ДОПОН<:n і nj1J.OlUOD 
при ra.Р1іЧНОВНХ хороба.х. 

Palmos, биття, r6HiT серця. Н. 
Раlтоосорlа, ВИOJIухув""ня ЖИ"-
чина. 

Palmospasmus, тре1l1ТЮ'JЇ Rорчі. 
раlраы�lо, намацAJJыlиll. 
РаІра,_, вим"дуІІ&'1'И. . 
РаlраІІо, ВlІмацуваннн. 
PaIpalorlus. ДОТИКОВlI!!. 
PaJpebra, повfко, RJIinKa.~ 
Palp_bralls, по"іно"и!І. 
Palpl іасе, KQJIOTIlТIt(}b, тріпотіти ~ 
Раlрll"llо oordl&, .акмот оерця. 
Paludismus, болотяна пропа.сни-

ЦЯ. 

Pallldo.us, бarш,отиlІ. Н. 
Раlиє, багно, БOJIОТО. Н. 
Palusler, багновий, боПОТJlИИЙ. 
Н. 

P.mplnlformls, "оао""",,1І. 
w Pampfegla, пара.nів& всіх M'1:l3ip 

Tino.~ 
Pana(ea, лін на вояну хоробу, 
пан&цея. 

РапаrШum, """ОО, в""ооонь. 
Рапаrtеrlltfs,г&пмення всіхшаw 

рів "prepil. . 
Panarlhrlt!s, "ananеиня воіх оу· 

rлобів. 
Paocardltl., вап..".mш ВОЬОГ(> 

серця. 

Panthrcstrum remedlum, "сеці· 
nючий niR. 

Panchymagoga, пронОснини. 
Pancreu, піДUШУНJtов& sапО8&, 

ч:ереВОСJ1ИННо.. 
Р. Wlnslowl, г ..... кув.ти!! дода
ТОК підш.nушtoВОl 8&J108П. 

Panereasachylla, недостач. "ере· 
вос.nиНU,. 

Pancreasapopl_xla, кровоте ... ДО 
ш;цшпУВКОВОІ ЗМО8И. 

Pancreasdlabeles, піДШJIУНКО"'" 
3kn0во~и!! дінбет. . . 

Panc,eallcoduodenallS, niiIUIJIYН' 
ново"двая&;ЦЦЯТRОВИЙ~ 

PancreallcoJlenalls, пlдlWlУ"!W
по-се~'І{сзіJlНО8ИЙ. 

Pancreatfcus, підш.'І)"'НRОВО-ЗМ:О-
8QВIIЙ т черевOМItНяпЙ. 

Pancreatln, nаиррса.тіи. черево-
стіна. 

·Par.creatltfs, аапа..чеинл під.
ЩJlУШ\оВОі 8МОВИ! череJiO'o' 

. enJ;ИJШЦЯ_ 

Pandemla, sа.rмьий. І10шевть. 
Pandemlcu" вв.rа.льио-ПоШЄC'l'

ни!l. Н. 
Pandiculat10, повіх.аИИR. 
Pangenesjs, теорія Да.рвіна, lJ.t\ 
котрою всі орІ'аНIІ тіла беруть 
удl;! " с" ... адl .apo~"y. 

Panhldrosls, потіння цin:ОJ'Oті.nа. 
PanJe:ula, мітла, ВШИН. И; 
Рапіs, печetшй хліб. 
Р. blscoclus І. lІuссеlШlus, оу

хар. ]І. 
Р. eucharlstlcus, On;JaTI<IJ. Н. 
Раптlхlа, м,їша.НJІН& д.обрих і 
mншх гарод:ковn:х частин при 

розвиткові ПОТВОРіl (reopія: 
\Veissmann'a.}. 

Panneurltls ерlоетlса = Ьеті· 
oori. 

Panolculus adlposus, l1iдmKipll" 
ашропа J-iлітча.нН&J кївДра.. 

Раnпоsus, n.пів:ков1ІЙ, л&тновв..і\" 
Раппиі, пліВR& рогівкп, 
рапоры�аlтlаa і. рапоры�аlтизs 

І. рапорЬІЬаlтllІІ, sаЦaJIeпJIR 
цілого ока. 

РапозllІlє = . ..teomyelltl. dif
іпза spontanea.. 

Panotttfs; г&114;ІС)ПlЯ середньою 
вуха tt пе}ЮвittН1Ша.. 

Panphagla, .0еIДН;СТЬ, хоpotmи· 
ае nОJдаИНR ВCboro МОЖn. ... 
""ГО. 

рапрnlеы�lв,' ... _,еиия всіх ша· 
рів ЖlfЛК. 

рап(Іо)рьоы�,' DоnохливіC'tЬ, 
СТрах yo",,:n. . 

Panplegla, 8nX'nnЬН& пармїга .. 
PanslnusJtls, ВW)М€lШЯ: воіх 8&0-
ТОН. 

Рапlотlша •• рап І.тlтl.,!. р"8' 
)lОВв. на МІlгах ? 2. = de~j, 

Panlomo'phla, адібні!:Ть прпй-
."ати ріжку форму. 

Рарао_, somnll_'um, ""іщ .. ".к. 
Р. осlепlа!_, сяіп.". 
Рареl = Р"РІІ\а. 
Paptlla, ПУГl>plIИ, пипна.' 
Р. асшtlса Ьаslшrls, Кортllв ;.. • 

,рій. 
Р. _«uаш . IІПІпае, llUТЧа",,,.!І. 

пyrа.ршс. ' 
Р. artlflcalls, ОООИ&. Н. 
Р. calcilormls І. сарlІаІа 8. clr
сumvаllаш а. vа!lаш, об_о· 
В4-ниt1 луrарнн. 

Р. conlca о. clavata s. lungllor
mls, БУ,';lавчаТlІЙ пyt'aрИR~ 

Р. Inclslva, uі.цнебіпнИЙ П1""· 
ри.к. 

Р. mammae =: mamilla,~ 
Р. Sanlortnl І. d.оdепl, пу .... ряl< 

дванадця'fКИ~ 

Р. Vaterll = р. duodenj. 
РарПііrls, uугарИНОВIfЙ. " 
Paplllllls, ""палешт ""ровоro 
пугарuиа. 

РарШоmа, бород",,"", паnіJ!Ь· 
ом'". 

р ~ areoeJevatum = ш;>'ооsіs іun .. 
goid ... 

Р. neuropathlcum 7' """VUI!II": 
nroраІЬіош. 

Раршоmаtosls nlgrlcans = ас .... • 
thosis ліgrіоans. • -

Paplllomatosus, бородавчастий. 
РврШоrеllпllls = neuroretinititl. 
РарШоtоmіа =сЬо!едооЬоtoшl&і 
Рарраlacl, "'ра"". по ПОИУ"'"" 
ню "ух ...... ры�ьоtoшпзs рар. 
реІаеі. ". 

Рариlа, 1. іуда, папу ... а. 2. міху" 
рєць. З. нвїтк&_, . 

Pal'l'lalos, іуДВО •• rnй, iyiI8.w 
тяn: Н.· : .. 

Рариl"".' іуДаоВlIЙ •. .о. .. 
Papyraceus, папіrювпЙ •. ,. ." 
Paq"eJlnisatlo, npНпіи .... М при; 

падо)! -П.n.келеав.. 
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Рат, рі.ний. Н. 
Para-, Ho.;10~, nPИ~, бі:JfI-, ОО-8&-. 
Paraanaestbesla, обобічuе 8ЖП" 
ШОІІНЯ чутлJtВОС'!1f. 

'Parabfosls t опсраТJmнс спо..'lучси- . 
ня ДВОХ істот. 

ParaolB,I, 6ічинl! ,"РОДОК. 
Parabla,loma, IЮвотвір • біч. 
ного З&JЮдку. 

I'.rablepsla, пер"ШІ<ОД3 ВОРУ. 
РнаЬиllа, рОвіІВД lІ<>ІІі. 

P4faeanlhosl., буЯн"" бородав. 
частоf eєpOTВJI шкіри_ 

Рат.ееПI .. I., np6тли. 
Paracentrall., прносер"ДИій, 

іІРНЦЄНТpaJ.tЬНlІЙ. 

Paraeephalus, потв""", • аедо· 
роаВШіеним 'l.орепом~ 

РатаеЬоliа, рід жовтЯниці (КО
ли ЖОDЧ 8 псч1UНlI йде до 
кро.и). 

Parachroma, незвичайне ваба-рв
ленкя m:нірп. 

Parachromatlsmus, 5" расаемо
таtoы�роІаa в. parachromato
sJs, c:rinOT8. Н3- барви. 

РасасЬсоп, невчоовий:. 
Paraclnesls, jЮ3лад ROор,ципа.ціІ. 
Paracolfe ... , б.,И3ЬЮlI! до 'Руоо! 

J:;llЩRН. 

Paracolltls, вада..'1еmш оовніш
ньоl верcтsи грубої RИпmи. 

Расас::оlрlоп, в.'1УЧИfi1'kaulJна, що 
оточує п!хву. 

Par.colplll, = paravaginiti •. 
Paraensis, хибне с..'1укове по-

чyтrя. " 
Р. аирllcаlа = dip\acuвi. bi.uAu. 

ra.lis, подвОєюtй слух .. 
Р. 1001, ""рв ... иОЧ>"""JI напрям. 
ку агуку. 

Р. Wllllslana, підавщова Му. 
.хона yвa.ra п.ідч:ао гanа.оу •. 

Paracyosl" оо.Wтпц .......... іТ. 
иі<rn.. 

Paracy,lllls, """ ... ени .. мі_. 
ltИ ШтО міхура. " 

{ОО 

·Pм"ypopьy.i~ 

Paractenitls, U8.ВR~~Оза.."ововО Зз~ 
пan6JШЯ. . 

Paradldymls, ПРllчіпок додатна 
nЙЦ. (Girald ... ·ЇB устріВ). 

Parodoxla sexualJs, несвовч:,аеииft 
прояв попового почуття (у ді

тcl' ї старих). 
Parodoxus, .дивиМ. 
Paraesthєsla, хибне ПОЧУТТЯ} 
трудЙш. 

Р. olfaelorla = kakosmїa ВПЬ. 
jectiva. 

Parafflnoma J HODO'fJJip, ЩО Ви
lШК по влорснува.внlO tmра. 

фіну. 
Paraffinu:m, па.рафін, аєм",їяmJЙ 

віск. Н. 
Paragannnaclsmus ~ ВПСЛОВПЮ~ 
вашm за,}Jjсnь*~ і «В»~~Д» і '4.Т". 

Paragangllon coecygeum, пр". 
кУприкова. залова. 

Р. 1\lleuarollcum = gIobus Со.
roticU8~ 

Р •• uprenale, прлицpmIR. 
РаrаgапgJlоma, 1І0rютвір • Па' 

ра.ra.ні~'1ія. 
Parageusla ,. parageuslla о. ра. 

raleusls, зіпсутий сма.к. 
РаrаПlпlIП.llо, c"y-nч:yoа!IRR 
ріжнородю.х бактєріll. 

Раrч;Jeооldаll.,. ПОJlожений 1«;). 

.'10 сумооовоІ ва.ГJlІІбшш. 
Par.glossa = шасrogJo ... " 
Paraglossla, вапa.n6ИWI під fl811~ 

І«>М. 

РатаgnаlЬио, потвора, у котро! 
на вli;шці 3Ha:xOДIJТЬCH Heдo~ 
РС:)іJщшеНllі1 БЛU31ІIОR. 

P.ragompho,ls, ВlU!Шlе .. "" ди. 
тячоt голівкп: (ІІідчао породу). 

Paragonlmyla.ls, XOPY."'d. н. 
diвюma рпlmоna!е. 

Paragraphia, помилка при tiись .. 
.п. 

Parahlctrosls, ам:ша mtOCТJ1 ІІО
ту. 

РатаЬуРОРЬУ8Iі, бі'ІІШі! "ізко, 
.вй дод ........ 

~tt'atosl. 

Parakcr.losis, нздов"чаQиезро. 
"говіНJJЯ шнірн Чlt cnшювоl 
QUo.їОННИ. 

Paralalia, за.ГШ{У~RНlIЯ: иа ro.по.. 
СШИIlХ. 

Paralbumlnum, nРІJбіпкОВl!ва. 
Paraleprn.ls, ""роба, подібна ДО 
<рудію (до ПFО""'И). 

ParaIexia, хибне ЧJtТRJiRR,. ва
м)на. слів при чит8.1шю. 

Paralgesla 8. рат.lсl., відчув",,· 
іlЛ бо.,"UO ли 'іоrocь J11)}lВМЯОro. 

Parallaxl8; пов""""вий рух. 
Par.loglca, пер""ручуваннл "о· 

В11 иататоuіК&АШ. 
Paralogis.mus, 1І0ва, щО CJ{J}~a.

єтьсп 8 новоутвореНlІХ 1 не.

зрозумілих Спів:. 
Paralysantla remedla, '."'0о6І!, ':10 

IJ.аР~).'1ізую'l'Ь Ф}'НlЩll opr~BlВ. 
Paralysls, парг.JШIа., пара..·:ши. 
Р. асіІаов з. Parklnsool, тро'" 

тя.ча, пара.ліза.. • 
Р. aocenden. в. Laodry, ДOГlpllJl 

napa.i'tisQ.. 
·Р. geoeralls progresslva = СІе· 

menti.a. pnralytic&. 
Р. glossolabiolaryogea в. с10880-

lablopharyogea = para.lysis Ьп· 
Ibarїв. • 

Р. lоfапlпm •• ·'рlо.ll, = роl,· 
ош,,,,liu. infantwn. 

Р. тиосиlатl. pseudohyperlrophl
св s .. Duchenne, пармїва й ВИ~ 
бу.l1Лість м'явів. 

ратаlуоорьоы�,' страх .вхорува· 
ти a~ пар""lзу. 

ParaJyllca пар •. ,іашl •• ообп. Н. 
Paralylleu~, І. парадітnчанtt, 2. 

паpazij.НШИR~ 
Paramastltls, вапa.nекия вавкCJoo 
ло иолошиоі 8МОВИ. 

P.rameclum •• 11 = b.lantidiwn 
ооli. Н • 

Parametrla t парамстріІ, Вll'І!ВОрИ ~ 
що зцаходя1'ЬСЯ в ПРJlМ&ТВЦ& 
вjй .клjТЧaJщі. 

"ParametrJtls, ЗDuалени"!' к.'1iT~ 
чаННІ! иав~,о и&т~. 

Param.lrlu;n, паР''''В1рій; при· 
маТlщева клітчзн.ка. 

Paramlmla, n.ідміuиа мімїlШ •. ' ~ 
Paramttoma, рідка частина. мі· 

ТlIНHO! ШUIВМIt. . " 
Paramnesia, ПОМИЛКlt пам·я'Ul •. 
Paramusla, фaJIьпr.ивий ""'.ос. 
Paramyoelonus mulllp!el, ~oo· 
. reicho'Bi ОИl.ютрu.'Шl їrОРЧ1<-: -

Paramyolonla еопсепllа.аlаеіlell! 
вроджені наuружеш . !C:OJ?'ll 
• иерухошотью і! ствеРД1!еи· 
мм i.t'.fI8jB~ . 

Par(ajaoaeslhesla, обобічне ."" ... 
шен.ия чутmfВОСТИ~ .. 

Par.naoalls, побт!ву HOCY.~ .. 
Paranephrln = вuрrarєпЩ. 
Paranepbrll18, ва,""",НUЯ ".вко,: 

.по НJtpІШ, DpШl1tp'lИЦЯ. " .. 

Раraпепrоlоmlа, рОвт." "'рво-
JЮ{ піхви.· ,.; ~i 

Parangt, ~ett.'10BCbKa.,·.· ;~.O~ 
m.кіри. . . . '. 

Paranola, параноя, божСВ1ШШt 
беаум 8 о;мапниШ1 У,Л8a.шJ~ 

Р. expanslva, ЄJ(cn!tH?~DИe боже~ 
oiтut. :" . 

Р. Inveol.rla, вигадана. оо.-
вUшл. • 

Р. отісlna~lа. спаДКОве божеаlJl' 
JUI~ . • 

Р. quеrпl.оs, .варливе оожеВ1Jl-

JlЯ. ". 
Paranoik, na.paHoiR, 6оЖeJШlh .. 
вИЙ 8 омa.tIIШ)flї унвами:. 

Paraparesls; спм:етричний пШ:па-
раліж. ... .. 

Parapede.ls, прооочува.внл жов· 
ЧУ до КроВ". . . ..... 

. РатарЬа.lа І. paraphernla, п>ІУ' 
тавня в сn.о:вах. 

Parapnlmoals, удЬка,· rinm",,' 
сь1tий к6внір, ВRЩЄ:ШІевин 8&0-
ROЧсноl'O пропОнця. . . 

Рапрьonlа, мінливість 1'О1lоеу ... 
Р. аlы�аnа,' .аистn'ІИЙ roaoo. 
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РасарЬrзsl., ШІУ2'анWI в речен, Рarа.ltlсі~а"іRи ПР"." 'Іу"'о!дЬо 
ня". . Para.lllc1lS s.parasltarlus, чу: 

Р. lь ..... II •• і. Уеипа а. раса. жnУдниlІ, г""a"aolIНfl. 
поlса, ШІУ"''''''' в ""о •• х і Par.s!ll~erlsItl1lS, ;шбu .. УНВ., щО 
реченнях. в ТJЛІ лрлoyml чужоiWf. 

Paraphrenla, хоробnНВJtl1 Н8ХИn' . Parasltlsmus, па·Р'"Щ'l1іЗМ:, ЧУ-А;О-
ВЖIlВttТJ1 нсt:\оці.1.ьні й Heвiд~ [ДСТВО. 
по,,;дні С"О... Parasltologia, В".ІШП "РО чужо. 

Р. ЬеЬеllса = ЬеООрМепі.. .. ·Ід".· . 
Paraphrenllls, .'п •• ,ення над-і Parasllophobla, СТР.Х перед .". 
. підлсрепновоl ~.:tітчаикп. ·.жоідами.. . . 
Paraphrosyne, "рл,ков. ".Йч.н, Parasllolrop, ПРОТ''''УЖnlд, 
ня. Paraspadla, бічний отвір ""..,. 

РасарlаАlа, хороб.,иа. розрое. воду. 
тавня тиаЮDl. Paraspasmus, корчі Ao.niumix 

Paraplasma = ~'г.тіtoш". . 
Р І І r- КlНЧJtН.: 

arap eg а.1. паpa.nlза roріJ.J!Иі.Х ParasteatosJs, вuдіJIЮВ&UИR лою 
чn до..'"Іїшніх кінчив, або всіх на неSВД4и:йнім: м:icцi~ 
ра,,,) ... 2. пар .. ,I ... (Ч.СТlпш .. ). Parastemalls, прпгруДиПНnЙ. 

Р. dlabetlca = рзешІоtг.ООв di.· Paraslrepsls, иаліввви""ення. Н. 
betica. Parastrutna, . ВОЛО 8 додаткової 

Р. m.mрhЩса = OOr;· beri. бор"''''ово! ."""811. 
Р. 'ра,!lеа .ongen;laI16 '. ltIorbu. Parasympalhlcus, ПРllспівчуй' 

Litt~i} вроДжєна корчова ПQ.w НИИ, са.~ЮУПР8Dна нервова со-
раща&. стеМ8, що зветься 'l"8){QЖ CII~ 

Р. ~rlnarla, на:soрОтна лв.ра.1іsa стемою бл:уиач& в Шllршім 
МІхура. . ана.ч.iшlю. 

Parapl.urlll. = peripleuritis. - РаrаSУПВnCЬе, 8.па.~ен"я np<>1lI" 
ParapleXla = pare.plegia. нових м~язів. 
Раrаррendl_Ш., •• ПВJ'6ИИЯ на· Parasynovltls = оуnoУіtiв fun· 
ВНОЛО хроб.ан:ув&тоro ВЙJЮCТку • . goo.a.~ ... .. 

Parapraxia = apraxis. дієва н.· Р.аrа.sурhШs, lІіз,,; об'яс" ....... 8· 
доцільніC'l'Ь. ' ~r-

ЦІН • 
. Paraproetltls, прнкутнв 3ЗПА..'lСН* Parasystofe, параОnСТОIІ&1 про" 

НЯ, принtrнunя. ДО8жсна перерва між СпОр0-
Раrарsorlаsls,хороба, поді6н&п& -ченням і ро8lШlреНll.fIМ серuя. 
"ушпипець. Par"le.tl. = epididymi •. 

Parareetal!s, ПРIІ"утнlJI. Pвrathyltlus, додатиов" r"e •• , 
Pararbotaclsmus, гаркавість. відмнова змова. 
Pararbylhmla, непоеТ!!lн. пору. Paralhyre.~enes, ЩО винии в ДО' 
шенил РІІТМУ Жl1вчика. даТНОВОІ f;r.-рлаПОВОІ 8Илозп. 

Par~rthrla &уllаЬ.rш, ."l'ІlКу»&- Paralbyreoldeus, прибоpnаио· 
ТІсть. . ВИЙ_ 

Paralhyreoldeetomla, ВI1ТJlН Afl-
Parasetretlo, неслра»не ВIJДі."tЮ- . даТftOВlіХ боp.nаПОDИХ B8МS. 

•• ип... Paralhyreoprlvla, ""ан лі""" ВІІ-
Paraslgmat'smui~ шепелявість. ТIІНУ додаТКОВИХ боp.uКОЗІJХ 
Para.sltes., паразити, чужоJди t 8&П03. 

га.IUtПаCJI. Paratt~ rотувaии.s:, Л8ШТУВвJiКfI. 
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РаrаtопsllШls, •• П"""!lН" навl«>· 
.10 )IlВ(дaJlИК&. 

ParatrlcboSls, неспраВНИЙ рі", 
во."1()СОЛ. 

Para trlmltlВ, біль в МОЖ"ИроччІО 
після iвAIJ· В&рШ •. Н. . 

Pares1s, пареа&. пі1Шз.,рмїв&. 
Parell.US, піВl1ара.~і_. 
Parhedonla = pamosі ... 
Parhidrolis, """ВІІ'lВЙНВ потїИWl •. 
Ратіе&, стіна, М'іР;іШ~. . 
Parletal\s, 1. прnстіпнnЙ. 2. тІ· 

Paratropbla = dy.tropbi.> 
Paratltberculosls - tuber<>ulid. 
ParatypblltlS, •• п ... ,"""" навно· 

до сліПОі IШJ.IXКИ. 
Раса Іурыt,' ILtIр •• иф, :сороба, по· 

;,і6". на тиф. . 
РасаltmЬillеаl16. Иав1<OJl0Пynц.· 

вий. 
Paraltrethrвlls, навюі"омочовО. 

довий. 
Paraurethrltls, •• ".ленин н"""о· 

.:10 "ЮЧО1Юду. 
Paravaglnalls, ПРIlИЇХВОВllJl. Н. 
Paravaglnllll, а.na.~еПWI ..... КО· 

.1.0 піхви, прИnїХВшJ,Я. 
Paraverte'bralIS, . лрпхребоВПfi. 
Paraveslc:ularls~ навколо мочо-
ВОГО міхура. 

Раса'ОПlа, середшt В.РСТВ" вуб· 
. вої Qшшці. 

Paregor!.a, ваообн на ",",ПОНО, 
виИJ1. 

Pareldolles, об""н поч:yтl'я .. 
Parekkrlsia~ несправне вDдшю

JI&ИJШ. 

Parellcepbalo«le, .. озочкова ки-
"11;. 

РаrenсерhаlОЛ, з. расеп.ерЬаl0а, 
мовочок. 

РатепсЬута. nареwшма. мезга. 

Parencbyltlatltl&, ІІlш8JЮJ!І!R па· 
ренхJt1~tИ орtaпіs . 

Pare:nchymatosu&, Ме8I'ОВПЙ. па.~ 
реихщ.fатозипft. ' 

Parenchyltleltlbolla, м.вгов. ва· 
ткаU1Ш. . 

Parenttralls, позаКИJПllosnll. 
Parenles, ба .... "й. Н. 
ParepldidYIl1I. = paradidymis • 
parepitbyltlla, хоробllвв& "",. 
. вість, ПОЖ8WПtШсть. Н.. .. 
Parmsla, пмов& збочення. -

м'ЯJПІЙ. 
Parietoltlastoldeus. t� .. '""o-о..,..- , 

КОJJJІЙ~ , . 
Parlslbltlla, прОлщroвl миtд8JIИ-: 
,_!Ш. 

РасlаІЬтlllа, ЗМla.nе!lllR проли-
кОВИХ MntAMnKiB. ' .':"" 

Расllaа, 'рівиі"",Ь, Н. 
Parodynla, незвичallний біль при 

породі. .' . 
Parolla.lorlus, біла' НІО"овоro 
ТрШ'ymинв. . . 

Paronycbla.= рnycЬіа I~, 
~апВJIeu1!Я навколо Нlrтя. 

РатоnусЬоаlа, присут~і",:" нігтів. 
па неЗВК'Ч!lЙНОМУ МІСЦ"'.· . 

Paroophoron, penIТ~" "еР"!СИОI 
В:Ир'КU Jt lWqIOKll1l. ВЯ8Jll ма· 

. rnцї.· '. 
Ратор1а, снроневі otJВ.Ї. КУТИКВ. 
РаторlОП, вамовна очаЙ • 
Расорlиm, дашон Над О'ШМ". Н. 
Paropsla 6. расорІI. 5. paroras\s, 

уш>«>JlЖCІІШІ вору, .УШКОД""", 
пиЙ зір. : 

Раrощhldlа, переміщувaнWI яJI"· 
ця. . 

Расосехlа, .іrroyтnй "...... . . 
ParolltlJa І. parosphresla, .шоу· 
тий нЮХ. '-' 

Parosl(e}alls, при"іO'l'ВВЙ. . .' 
Parostosls, о.кЮтнення навколо.. 

о'КїсТя. . 
Parolldeoltlass.lerlwl, правут: . 

но'жуаМЬН1!1l. . .' 
ParolJdeu6, пр"вynDlИЙ.. ,<., 

Ратоllа, ПР"ВУJJ1l1а .Мо .... ели· 
нівка. '~ 

Parotltl6, ПРI!ВyшrtIЩІІ, .anмeИ'_, 
ип nРИВУ11ПІоt аа.п08l1· ,. 

Р. epldemlea е. polyltlВтpba, 
~ВИНН&. ..' 

1911. 
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Paroyart.ll. 

Parovar lа IIs t І1рlшєшlltIКОВI!tt· 
·Пршіfiшшщші~.· , 

Parovar!olom!a, ВЙТІШ nPllnOШ, 
НІша, .. 

Parovar!um = ероорЬогоп, прп. 
яєnmии, ПРllflЙЮШ. 

Paroxysmalls, наПRДОВИЙ. . 

Paroxysmus, нn.падj перепад,. па~ 
рош:аt8М. 

Pars, частJ1JЩ., CТ()po~a, бін. 
1'. ampu!larls уenае coronarlae 

magnae - оlп.. coronar!u •• 
Р. proporllonal!s, паЙ"а. Н. 

. Partes аеіІuаІеБ, рівні Ч8С"l'ШШ 
Н. . • 

P~rthenla, дiBoцrвoI зінок, ца
НЛJtство. Н. 

Parlh_nogenesl" н""""Щнен. 
ро.""ожуваННR. Н. . 

PartJalls, чаСТКОВIIЙ питомий 
PartJceps, спільник І • 

Parllcula, частоЧка' 
Parllcular!s, nPНВВТ;'П!t, 00о6"и. 

В!lЙ. Н. 

pa::~tus, ЛОД.іJIЬНItlt, розді .. "'Іенпtt. 

Parturlens j nородіЛJIЯ t nо.ліж_ 
ніщя. Н. 

РаrturШо, П6nОГJl з-'оги 
Partus, n6piA, п6л:~ГИt 8П~ГИ. 
1'. agrlpp!nus, порід rnжка"". 
Р. caesareus, порід через ціс.ар-
ський р6з.тин. 

1'. condupllcalo C",por_, перед. 
"Часний порід Баразом I'OJI.ОВОЮ 
11 задо". 

Р. Immaturus, порід нездатного 
до ЯШТТЯ n''IoДY 

Р. l_gШmus '. n~turall', 8'''. 
ч.іl!шll ПОРід. • 

Р. praeclpltalu" раптовий пбріл. 
Р. p.'aemaluru., передч.,,!іИЙ п<>-

РІД· 
Р. praelernaluralls, неприрол. 
. 8!1Й· порід. .. . 
Р. 'eeundarlu" nupiд другого 

БЛИ8НЮJ(а.. 
Р. serotlnus, (щjаноlИЙ порід. 

Р. оlееО5, "увий порід (об,..,,. 
ПЛОДОIlOІ рlд"ни). 

ParulIs, фЛЮ)'«(}Ї$l,· ГНОли на яс. 
иах~ 

Parumblllcalls, npипупце,иR 
Parurelerlus, поблизу "о'ЮпР6. 

.оду. 

ParurelhraHs, по6лИдУ "ОЧОlОI11. 
Parurla, біль при моченні. 
Parvlta5 parllum, дрі6ліс,..; .... 
тин (.і"а). 

Parvus, ммий. 
Ра., цШиl!. 
Рав.аіе" і .• " •• д."ня "'.НП. 2. 
npБХІД. 

Рasзlо, торпШпн, "ороба. 
Р. Шаеа = іШ"". 
Passlvl.m~s, і. терп""".;.":'. 2. 

Пl!IOЮ<>hШlliWl. 
Passlvus І. рasзlопаllІ, ""Рад""" 

НJ!Й, пасJ!В:U:ИЙ. 
Pasta, па.ста, тісто, МlЮТ1lnо. 
Р. аllЬа.ае, дівоча "",ір •• Н. 
Paslerlsallo s. pasleurlsatlo, зи •. 
ПЛІджування рjдпни HQ.rpiBfl.B~ 
НЯ>! 11 до 65--850 С 

РаsШIІ, I1МТП"ЬІ<И. • 

Paslosltas, Тіі>туватість. 
Pastosus, тіотуватиЙ. 
Ра5IО., І,...,. Н. 
РаіеlІа, наRO.nіПОR, НilКОЛШедь. 
Раіеl1асІа,· 1faRQліИRОВИЙ. 
Patens, .ідкритп!l. . 
Раl •• noster rachltlcu., ЧQТНІ! 
. пр" КР!lвусі (на ребрах). 

Paler"II •• , батькі_ство. 
РаІЬета, душевиий біm.. Н. 
РаІЬ.llсио тОІсоlоо = шuв.u-

lu. obJiquWl "преЕ;ОЕ ~иIi. 
Pathltus, И&CJІвпиit иеАEJРRОТ. 
Pathoa~lnt п']'()ма1l1, ЩО І1нколtl 

б)'ВlL€i В Moqi. . 
Palhogen.s, ХОРО(;'",.ОРЧІІІІ. 
Pathogenesls, ВIІІШкан"" 11 РО.' 

ВИТО}( хоробп. 

РаlЬОІепlа = p,thog<>neoi •• 
Pathognom!a, вчення про ознаки 
""роб. 

, : 

. .. . ~-

РаІьоєпоrпlси. в. pathognostl·· 
сиІ, в;]аСТJtвиfi xopooi~ 

Pєctorlloqula '. ,eclorJloqulum •.. 
8міl\11СІІЮІ ГРУДНОГО ro.nоеу. 

Р. aphonlca, В"".Ш·.ва 08"0"". 
Ресlо" груди, огр'!мя. . 

.. Р. earlnalum '. саlllпасеит. ну· 

Pathograp),la, Аое"іджуванШі 
nenHol особи ·Иа хоробпіlВЇ 
ВПЛПJШ. 

Patbologla, !!аука про хороби. 
Р. cellularls, теорill, по KOTpiJI 
жороби а8..11Qжа'l'Ь від ·~Mi.в в· 
J{ліТJilIах~ . 

1'. bumorall., """рія, по KOTpiJI 
ХQpoб:tі ВRЛСЖа.ть від змін:· в 
рідинах 'Х'іла~ 

Pathologlcus, "''''''lоtіЧКJ!ft, хо
роМшшit. 

Palhornlrnla, подібність хоро
б1l без орtМfїЧИИХ вмів ДО 

. хороби з орrа.иїЧJtИМІI: зміn&.,... 
раlьорьоыа' отра" переА х"ро' 

бою. 
Pa!hos, і. стражцllШlЯ, 2. ",ara, 

ХЇ'іЬ. В. 
Pallens, хорий, теР!1Jl1lчиlІ. па

цієн" 
Patfentia, терпеливіоть, терпля-

чість. 
Pa!or narlum, ніздрil. Н. 
Palres, проДки, npащури. Н. 
Patrlcldlurn, 5,'!:'Ькоибпвство. П. 
Paueus, uечис.nеи:ви.tt~ П~ 
Pausa, перерва.) зуnинка., па.nва.~ 
Раихl1lот, трохи, небагато. 
Pavldus, бо".кп!І. П. 
РаУlтеn!иrn, д""I."", дп", брук. 
Р. orbltae = риіе. Im.ri", ог-

bitae. . . 
Р. Іутрапl = іасі... jugulari8 

cavi tympani. 
Pavor, страх, пере."u1.К • ., 
Рєап, стисярач .. 8М'ИcttaЧ Ре-

аn'а. ' 
РеСІеn; гребінь, гребillЩlo. 
РесІlпаІиs, гребі!tЧаС'!'ИЙ. 
Pecllneus, гребillпотпl! • 
Peclorall., грудинний, огруМЯ' 

ПИЙ. . 
Pecloralfremltus, грудн. греМ-

тіIIUя. .. 

рячїrpуди. . .1 

Р. ехсауаlот, запалі грудп •. 
РеСІі5, худббаt CHO;r~a: И~". 
Pedes, ПОМ.· ... , , •. 
Pedesis, биття, тOJ(.iT. и. 
Pedlcularls (morbus), ВОJШIві_ 
РеіІlсиll '. pedlculldae, вom.I •. 
Pedlculosls, ВOШИIJість •. 
Pedlculus, .о!па. . . . 
Р. capil/s •• саРIIIIIII, оо- го-
nови. 

Р. роы�,' "обпнова »0""' • 
Р. уео!lтепtl, одига"" .оша. 
Pedlculosus, вошивий. 
Pedlluv!um, куп;дьва BOry. 

Pedologla, .ЧeJl!l.!l про вп_а-
пости rpyиту. ' 

Peduncu1ar/s, стебem.чl\C'!'llЙ, КО'. 
ліичаСТПЙ. ...., .... " .. 

Pedunculatu" стебпуват!UI. П. 
Peduncu1us, ніЖR&, сreб.ло •. 
Pedunculus сеІеЬеlll ,;. prooе ..... 

ad тщlпllаш. 
Р. cerebrl, мозкові иiж«Jit. 
Р. conarll, шиш,{ов, иіЖІШ (""'; 

ст"ка taenloe tIw.\ami). . 
Р. flаЬеШfоrmls, вillлоподібlli 
віЖКИ.·, . , 

Р. рlпеаllа = glаheпu\J1. . ' 
РеduпсulоmammШаrJs (fas.lc~ • 
. 1us), CJ!ЇnOK В()JlО}tOИЄЦЬ JJII( 

corpus ш"mmil""!,,. . 
Pegma, arycroк, СI1Ш. . 

Pelnotherapla, "ік),,,,,""" """о-
ДОМ. П. . 

Реlrз, АООЛЩ, OIJроб ... Н. ' 
PeJor, гірlШ'Й. Н... ' .. 
Pel.de = are .. Сс"" - a10pecl&: 
РєНота) пДRМItС'S'о. )J:ИС1fПКв... , 
РеIl051', ві .. и. "р"ви, і}агрЄ.ць. 
Р. rheumatica, підшкірний "JМ>" 

. 80ВІIJlI'В при ломцеві .. · " ~., .. ~ 



, 
, 

; і 

і ., 
І 
І, 

! 
1I 
! 

~ , 

! 

• 

!. 

; 

PeU_flr. 

;р:еl~I:~':=:::------_"':""';'------_~_~Р~IОDurI. 
, agra •• реШ, aegra, 'І""Н"" '-
ХРОНІЧН~ оаrроюВО'НIІЯ .... ~. &.r""1 'Реmрhlgus,'пухfрннко. ' -

, тою 1<".УРУ80Ю 81ПСУ· КОВ ' ПУХ/РЛІ' 
J " Р а В~,fСIt:Пиа. - .. . . 

PelJagro,orlum Ш • h 
р"х но. пепяrруППТIlJ)Ь АпН хо· • I~n~~nl~::: •• pomphOllx 8. dlu. 

РеlJепІІа = o.boпi~ Р. gesl:11 І вмо. пухlрюшо.. 
PeIlfcula, 1. ШRіро~'I(а 2 бо пих.' оп s, пухfрянна B!\гiT~ 
ЛОIlН& спірохет. " о ~ р 

РеШ" шкір0. . 'COvegdetalns '. Iramboesloldes -

PelJucldllas " '. " n у omato ' -
PelJucldu, ,проз6РІСТЬ. Н. ' maligna. .1. pemphigoides 

Pelotte ,прозорий. 'Pendens s d 
РІ' ПРIIТ1lскач пелот lus ави' реп ulans 8. pendu .. 

elr:operltOnltJ, ,. pelVlpe;IIOnl Pend 'І ,""ий, ЩО ВИсить. н. 
ре~и~~~~JIенн~ 1tIИСИОВОІ оче: pene~a;~is маят:;к •.. 

PelvlcelJulJtJs _ скрівь.' ХIДИНil на-
PeIvlcus s реlУI parametritis. Penetrans, наскріаний 
РеІVllпеtе~ s nuls, МИСКОВlfl1.Н ний. Н.. І Проступ

м 

. • ре vlmetrum Penet . 
ІIІІРНllЬ' АlИСНи Н ' ВИ- rare, ~РОТИсвюва 

PeIvlmetrla :. ходитц. Н. ТИсь, про-
Pelvfoplastr' ВИМІР AlИ~НИ. Н. Penetratlo п 

С8, Хlрурtlчне ро никанн; н}ЮТИскавня, про-
Ре ШІ 'I'PleНJ~ 'Пlски (Crcd~) з- Р '. 

v о От'а 1 . enlclJJatae (arlerlae) . 
МИСИIf. 2 'іs~:О8ТИ~ ПJfРКОDОі те заКінчопн.я б'ю' Щlтнува-

Pelvloperlt~nllls ~ublOtomia. . РепісlJJl, юіти' ЧОК., 
niti.. - pelveoperito. РепlсlШ Ц)." , ' 

Реl І " ро '1lит ". penlclllus, = оо. 
v S, МIІСна М ..,rgl ив, ИИТИЦЯ ет ооо 

Р. aequallter J'u 'IПса. чик. ,и лг, И84.-
Мірно 8Вуж:ен О mlnor, рівно- Репlз, прvт _._~_.--;-

Р. апgustа а МlJска. Р. са tl ~ ,ПР~нь, корінь·. 
Р. аПkllоtJ~:узьиа r.п;ска.· р vus, СЮIlщення. 
юtсиа. ,СНОСТСНJ.Па ВУ8ьиа Р. duplex, подвіЙний . 

Р. cerebrl ,,;, іn! . P'I~:ulms,'apluosB' дS.·овЬпl,'JJlldU' ;'~·IPar. 
Р сохаl І undJbUlum • gcaan І . Р прут 
8вужена ~I'C"":US а, навкісь епltfS,8аП8.,lIенп· • 

Р k 
... '>ао Penna я Цl.l10ГО пр17'l'а 

• yphollca аn' Іа' , перо. Н ,J' • 

навкісь 8ВVж gus , горбата. Pennatus, пеРffС~· 
Р. lumbolol'd~t. ена. МИСка. PensflIs, зьис.І1ИЙ • 

В.'1сна Мllсиа1са , nРIIЖ:ОВlfКРИ~ Pentastomu t що Висить. 
Р. Папа но . пнтовустнr:~ пятовустс, Г.JIПста, 
Р пl І' ротна "'-Нсна Pentosurla' , 

• т. parva еl І . , пснто 
пласка "Шсна р апа, мапа n Pepslnum' пе . 8а в мочі. 

Р. оЬіес ta, Bac.'1~He, Ре І ' ПСІ1І І трав.І1ЯНИИ 
. Р. splnosa _ k Ja ~f1Iска. ps ПОІ('·П, ПСпсіuоteн п фе' 

- а Rnthopelv' мент пепсіну - ,ро р. 
T~BaTa МИСl\R (КіНі 18, ОС· Pepsls, траВ.І1е!ПUI" , 

Р. spondylollsthell _n). Рерll • 
снена зботl'!<> са, .\IIICI"a, сти- Ре І cus, .І1егкотравud. Н 

"'І"JlJI"І ОСтю . Р оп, пеnтoн. • 
ЖОВJfМ хребо~.. IНlМ Крll_ Peptonlsatlo ' 

Pemphlgolde. _ ,.' .... ' , перет.ореННR б' 
, П) ХlРЛIlК08ИЙ. . ІОв В пептони l.I1" 

202 'Peplonurla,' пеп;:;'н В . . МОЧІ. 
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Peptotoxln, отру!lНlф п.омаІп 
. (r.ю:.fСС виникати Прll травлен~ 

ню). 
Ре. prlmam IпІепІІопет nalurae 

sanandae, первісне загоєЮUl. 

Н. 
Р. secundam Intentlonem ",lи· 

rae sanan·dae, загоєнНЯ Qіс.пя 
гноєння. Н. . 

Р. vlas naturales, натура.:їЬНИМ 
шдяхОМ. 

Peracephalus, потвора без roло~ 

ВІІ. 

Peracldlla. = hyperaciditaв. 
Peracutus, загострений, рапто

ВІІЙ І наглиЙ. 
. Perceptlo, переймания, усвідОМ-

лення, спостережеlmя. 

Р. col0rum, барвопочуття. Н. 
Perclla, tyтаперча. 
p.lamellata, t'утанерЧОВlfЙ па-

пір. Н. ' 
Perchempla,lra, tутаперчовий 

пnастир. 

Percolatl0, н8Стоюва.ння лічии-
ЧИХ рослин. 

Perculsio, глибока СОlШість. 

Percutare, обстукувати. Н. 

Percusslo, обстукуванвв, пер-

кусія. 
Р. dlrecta, обстукув.ИИН п8JIЬ' 

цямп. 

Р. Indlrecla, обстукувaиsя при
ладДЯМ. 

Percuteur, прІ'І.лад ДО масажу об-
стукуванням. 

Peregrlnallo, пбдорож. Н. 
Peregrlnus, чужоземний. Н. 
Perennls, СТaJШЙ, тре(і)валиtt . 

Perfecti:o, досиона.лість. Н. 
Per'lalu., npоДУв, IІРОДмух. Н. 
Perforans, ПРОТІ;'ЧНІІЙ, и6.скрі8~ 

НIІЙ. 
PerforatlO, ПРОТltк:іння, проді

равлснИЯ. 

Per'oralor 6. perloralorlum, про, 
ТlІкач, пробifiНИИ. 

. .. ', 

Perforatus, ПРОТИНУТІІЙ, ' про"-
діравлеЩfЙ. ' . 

PerJrlcllo, проетуда.. н:: 
Perfuslo, оU:tшво.ilНЯ. Н. 
Perhydrolum, рБЗЧ11Н llереи1tСУ 

l·бдня.Н .. _ '".- .. ~ .. 
Perl-, О', об·, на.вкруги-. 
Pertadenltls, запалення навколо 

залови.- , 
Perla.llenltis, 8аna.rtенНЯ БаВкмо 
чужого тіnа. 

Perlanal~s, на·виОлокутній. 

per.langltis, I:Іапаления иа~кOJJ,О 
суднв.·' .. 

Реrlапglосh()иtis, 8аua.левня.·JI&'" 

ВКО;10 жовчопрОводу. 

Perlaor~\tis~. 8ап~~ення н&Вноn~ 

аорти. 

PerJappendlclll" вапanеИИН В&
BKOdO хробакового паростку. 

Perlarterlltls, запалення вовніІП
ньоІ о·болонки б'ЮЧОR. 

Perlartbrltls, навнолосyrлобове 
ва·палення . 

Perla,laJls neurlll', псреРОj\жеи· 
ня иервовоl тко.Н11Н1{ кр)том 

ЗДОРОВО І вn.,.їьцевоl вісі. 
Per Iblast, ираl1НШ сінцитїЙ (пр:и 

РОЗБl1ткові пташиного яйця). 
Perїbronchlalls, навколодіDllКО

вий, ПРЩ:J;ПШКОВЩ1 . 
Peribronchltls, наВКОЛОДИШ1\ове 

8апалсип.я:. 

Peribrosls, катар краІв і h')'ТИ' 
ків повік. 

. Perlcal, індійська :хороба шиір:и 
j кісток н.їНЧIІIІ. Н. 

Perlcanallculart6, ~1tцівочко-· 
Вlф. ' 

Реrlсаrdlасорhrепlсu"ооерА.-пе. 

реnнбвоjl. 
Perlcardlacus, ос"рдиій, есер' 

цеВJ!Й. 
PerlcardlaJls, осеРДИИIІЙ. 
Perlcardlorhapl1la, 8аШlfваИВJI 

осердя. , ' 
Perlcardlolomla, np<>ТI!H -Pj\Н· 
Pertcardltts, 8аН8JlеиWl осердя, 
'осерДНlЩЯ, ;, .' .. ; 
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РесlСanllllni ';"z- . 
ро...... ' ~l'M, ""Рцс"" <!<). 

Perlrardoperlllepatltls 
. ,.'JeнJU1 нори й ~ 
Реrlfоше..Шls "'.кових ОПОН. 

, запалення пп ОООРМ JI ОІі ' ••• палCll· 
JlОНЮI. ,МОП ОIЮІ обо .. 

РеrlсеmenШls· аа 

- HOJlO aOfBOH" HaB~ 
Perlgangllitls • 
поо , вапuєнви обо-

Внода губи':! падсннл ва.. 
Perleem.ntum "'УІІОЧКИ. 

JЩ tvдза 

Perlgast"tїs, ~апален 
BUHlf 1ШІУНКУ Ни Оче~ 

nО'<lщ. ,цем.ит ОубnОI "у. 
P.ncent •• ls o,,-.,~ 
РІ' ""~IO.'""" 

Perlgasfrlum . 
вина. ' ЦШУН~ова. очере_ 

er еІІоlаngltlз • 
вколо ЖОDЧ~ 8а.пa.ncmtя Нв.

Perlehol.eystltlsIlpoBOДY. 
ВН()JlО Ж()В'ІІОВ~ 8в.Щ~J1енн:л На .. 

РиlЬераlJt1 .. 
,....... і, Ззпa.n:енv", о'.-он 
нп пeчiu .а,п VCU! -

Perilympha к':;, 
ка. ,АПЧНа. neрсвіnНlі" 

P.rlehondrlt!s оо МІхура. 
Є'tНЛ охрnc' ааШІJlЄЩIR: охрП .. 

P.rlcho1ldrium ТnIЩn. 

Perilymphan ltI 
goltl. Ва g S І. perllymphan. , па.тrення ВЗ 
(ЮКОDlfX еудц ВRMO ші· 

<:111. ' Охрлсна, ОХРll_ Perliymphatltus, • пр"пе-..'n 
НОВИй r~ .. 1 НИ~ Perlch01ldroma· о 

Perlehorloldeal; "РЛС""". 
:ковий. З, HanHOJlOcyдВв~ 

Pericolpltls _ . 

Perlmening/tfs _ 
giti.. - расЬушепіп. 

Perfmeter, ЬІІмі в .. 
Perlmetrla s ~ нк ПОЛ" "ору Perleolllls ;. РОnvаgіпЩ •• 

, па.лeнн.n о ~ 

Р Ю, "Руб"", ЮfiI!О "'роВП. 
erlcornea"s к. 

Мірювапн~ :r~tornetrfa, ви~ 
Perlmetrl ... s зору. 
Perlmetrltls ' пр""аТlЩеввtI. 

, sапа.ленВJf 
Вl1/і ,. nаВК().,1:0рогівн 

Р , ПРll}югівко ow 
erleowperltls JII<і1. 
~ЇO Cot\"'I"IJ:I?'O' аапа..чення 11881(0_ 

Р • .... Во! """"ви 
efleranlt/ • 
в' і, ЗQ.паnенц 

Л, ОЧЄРСnUІР'П очсре-
Perleranlllm ~. 

, J о~ерюп'я 
!ШіІ ЯЛОМОК J черево-

Рєrlсulоsш • 
Perlculllm, 'n:~=П.'ПІцjj. В. 
РиlеуВl/tlз ека. В. . , запалення 

. НП &ПХ:ура . очеревп_ 

Perldeetoiiilat 
H4BH(h'lO • розтин мучні 

Perldenlll" РОГІ."". В. 
Perldenlltl:' "ав"о.'08убn'<іІ. 

.лепtuI~ . ,ШН1~OJrОВУбне дЗП&--
Perldlastole 8'П 
РОченКЛ!і/ і ) IfН:Кз. між СИQ~ 
цп. Р<>8lШ1рек"" .. ""Р

Perldldymls 
PerJeneephalius АIЬпвіп.а testis. 

l\oi.r..r ,8аППJ1е1ПUl 'Пі ... 
Р - KOJ!1' --
erlenctPhalo~enlnCltl.,. ."" .... 
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ВlШ:lI матиЦі очерс_ 

Perlmetrlum ~'.pЄв 
Perlmetrosalpln IІI "ва ""'щ~і. 
очерс g s, вапа.лення 
IЮДjВ:~ .ма'ТЯці 11 ЯЙцепро~ 

Perlmyelftl., оап 
Вих ОПОІІ. а.пЄВJUf СТРМto-

Perlmysltls ва ' 
обо,."10}fО'; о:~:нл!і ЯЗОВих 

PerlmYSlum' , ". ""ця. 
8ен:ь. . ,М .fI3QBB-П)'ХВ&,Ои fя. 

Риlпаеаli.. ..е"", 
Реrlпаеоащеsls КPO~'OJII<i!. 

ВаНJlП ri 'СПОСіб зanш· 
PerlnQe~~e ":: й ... '''' .. '1'6 ..... 
P.rlnaeoPlastl':": "·ЖШ<роччя. 

ры�a І. риlпае • pterlnaeorha. 
"ув анн" о.уп hesls, щту. 

Perlnaeotomїa"""'PO""". . 
"POЧчR ' poвmи """"" 

І'е,lп.е,,';', .. е,.",,,,,,, 
РеТlпаеІІВ •• ..... ччя..· 
РеrlпеРIlr{tl~ОЖИНP<>'lЧ.ВИЙ_ . 
'Jl(!HR1f. ' DpЦIfИрнове .аапв-

.. :' . 

Pcrlnephrlum, npllHilp1<OBa. О'Ю-
1}6Ішна. 

Perlneuralls, Н"""OJlОll"РВОВlIЙ •. 
Perln ... rltls, .an .. ~енШІ верво' 

оо! 060лонltИ, ОІІЄРВIЩR. 
Ресlпеи,lит, о".lрм. . 
Ресіпецт = perin""um. 
Perin"clea,ls, прИllдро .... lі. 
РесlnоlсlІаІ в. perlodlsm1l$, "аво

. lютuіс'1'Ь І періОДllпість. Н. 
Perlodleus, ltaBopomwl, періо. 

ДllчюtЙ. Н. ' 
Perlodonlium, " .. Іет" зубш.х пу. 

JIO'J:OI<. 

Perlndontltls, аап"'."Н" бніетні 
8)'бних корінціВ. 

Petiodus, доба, 'Іас, період. 
Perloesopbagltis, НввКОПо!""'''' 
мве ЗапалОИRfl. 

Perlonychla, •• пм"ВlШ шкіри 
Ш1вН0l10 нігтя. 

Perloophorltis, .,пмеиШl не· 
wюшопоl очеревuвJi. 

Periophtbalmla = c .. psu).iti •. 
Periop tometrla = .I"'rimetri •• 
Perlorblta, оЮст" <.",,1. 
Perlorbititls, .•• П""."8" о""оro 

ORiCTlJ. 
Periorehltls, •• naпel!Wl яйцев!!", 

обo.nОSОН. 
Perlo~talls І. perloslealls, оніст-

нпЙ. 
Perlosteopbyt, Он;с",вь. 
Perlosteum, онЮт", періост. 
Periostltis, 8зпе.л8вая окістя, 

ОН{СТНИUjl. 
Р. albumlnosa о. 5ero.a· І. поn 
рисиlеnц" біmcовпсте запа-
J!еllНЛ оніс." (morbuo ОШerі) • 

Р. Іашпа tranll = p""hymen.in. 
gіtіз eJCterna. . 

Р. mаIlCn.JlШ<О""lIа • .е"няок1СТfl 
Perlostosls, місце .... "бу""іс ... 

HICТ'lUI. 
РеrlрасhутєпlngШt ехІета -

paohymenlngiti. ""terno.. 
Perlpancreatltls, sап3JIен"" .-

1<0>10· nЩШЛУI1",?воl """"ІІІІ. 

. -~ -

PerlparQtltl5, .'П"".""8 8ВВ1(01l0 
пРJt:вушноl 8Вn:О8И~ Н •. "о 

Perlph8tltls, ·ваПaJIciШn _-
вого каПШУКL ..... . 

Perlpherla, neріферіи, ОROJUЩ!l, 
ОБВЩ. ... ., . 

РєrlрЬесlеш, оI<OJШ1ll!ШЙ.: 
рerlрhIeы�ls,88пQJ1е,,,,,,ожй>ші1,' 

(УА{nm.~иця:~ '. 
РerlрhrепШt, •• п;"""""" п<lвeрх· 

и; пepenиА (roрішиьо! ... 110' 
JIIшньоI). . . 

РесlрlавІ = pellioula. 
Perlpleurltl" .'ПaJIенwi між О" ... 

r.s'l1l<oo JI стівкою грудей. 
Peripneumonla = pneumoplw. 

l'iti8. 
PerJproelallS, при"у;'ній" 
Perlproctltls, ПРИНУТИЄ ... пап_в· . 

"". 
Perlpro'latltls •• """".КШІ нав· 
ио"о прппрtrні. ., . . 

PeripsoftlS, ЗВПМСІШЛ' иавКО.1IО 
НрllЖОВОГО ,м'яву. . 

Perlpylephlebllls, з,пмеНия ва· 
. ВІ\О.іІО брамно.l жили. " 

PerlrenaHs, ПРIIНПРКОВиJI. 
Perlrrlgatlo, пропо"існуванwi 
порожнliни від 6твору Д~ 

, отвору. 

PerlsalplnglUs, .""м.в"" о ..... 
реВJIlIП яйцепроводів. " 

Perl,lgmoldltlS, .ап .... е""" на
ВКОЛО дVиви~ 

Рerl5рermaШls, "вп"".""" в.в
кОЛО сіfll'Я1l0ro npo1Юду". 

Perlsplenllls, прв_овівRoвe .... 
ПaJI6RИЯ. 

РесlзlalІlса, .",рос"""", ... , ... ,. пе
рзвальновуваВRR ~K. 

Р. reme"'" засоби, вБУАЖУЮчі 
переВaJIЬ1ЮВУВ&НВЯ ЮШІОК. 

Perlstaltl_, nepeв&ЛЬІ<ОВиJI. Н. 
РerlstaШkhormоn, noбуАНIU<_ 
ре8аяькбвуваивя.· . 

l'er!slaphyllnus (museulu&), ..... 
'І""ВИЙ "'''В.. ., ',... ' 

. {1 f 
' .. 
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./ 

Peristote, nсебіЧ1fС СТ1іГlШJl1l •. 

PerlstrumItis, аltПМЄJІ11Я на8ио~ 
110 вола. 

Perlzc:tma, пас6и на КИJJУ t пилопа 
:nOB.RBl\S." Н. . 

P_r~lnlsmus, рід metalloth,,,,. 
рІ.... . РеrіsуrlпgЩs chronic4 па,I·· = 

granulosis оові. 
Perlsystole, розширення· серця. 

а наступною 8УПИIIНОЮ. 
РеrllепdlпЩs, " ... 8.'"ВIІЯ Н8.,,0. 
"о тtжнл. 

Perlucldus, ПporiОРIІIІ. Н. 
Permanens, ПОСТійШ'fi, cTв:J'rнfi 
Perme.bI!Js, проcтymmй. 

PerllenOnlum, Тужн .... оOOJrо". 
"". Per/lheiloma = b..,ma;ngiosar_ 
соша. 

Perllhel!um, "овнішня вєротвв 
дрібних СУДИН. 

Pec~Ha, ДООВідченніСТЬ t вправ_ 
ШСТЬ, 

Perllomla о. perleclomia, обрі
"уваннп рогівнп. 

Perllonealls, очереВJIIII!ИIІ. 
Р* toHette, післяопераційне вюr 

Р!ІДь-ув&Ння. череВНОі рани. 
P..,loneolomla, рОзТин ОчерО. 
Виви. 

Ретllопеит <. perllonaeum, о ..... 
рЄвнна, очеревfя • 

PerHonlsrnus, ознаки, подібні 
.до запалення очереВИНИ. 

Perllonllls, .апaJtення очереви, 
НИ. 

Реrіtопsillаrіs = retroton.illaris 
Ретllonоllllll" npимиrд • ..,шо"'; 
запалення. 

Perllubarls, ПРИРУР.І<ОВнІ!. 
~erllus, ",,":вець. Н .. 
rerltypbi!lll', •• л ... е""" очоро. 
вшщ H'n8KO.;1Q сnіПОJ )(ИJшm 

Perlureterftls, S11па.1f8Ння нав ко: 
.по J,fОЧОПрово.цу4 . . 

PerJurethr'tJs, запа..'JЄННЯ навн.о. 
по МОЧОВОДУ. . 

Perlyaglnltls "" рar"""Jріtіs,npи. 
ШХвове 8.1\.ПltJIСНIUI. 

·PerIY4SCUlarls, nPІІсудинииli 
P_rlvaSCUlltIs, "рНсуд"''''е· .... 

паленIUI. _ 

PerIYI.eerlll. = роl"",..,.іЯ. 
Р_rl.епШ. '" pcri.lieniti8. • 
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ритеаыllаа,' npoo:ryШlіеть. Н. 
~ernlelosuJ, JIИХIt11, шкід.:rmвИЙ. 
небезпечний. . 

Pernlo 5. pernJones, дрощf, мо-. 
роз, трясця. 

Perobrachlus .•• perochlrus, пот. 
вора в ,Винрив.nеJIІІМ11 РУНQ..\J.И 

PerocephaJus, потвора • вед": 
розвиненою ГОНОною. 

Perodactyius, ПОТВQР •• ".ДОро.
ВИНЄНlJМIf пa.nьцями. 

P_rodynla = c.rdialgia. 
PerOko~us., . потвора зі 8мєвше
ною ю.пьК1С1'ЬЮ хребів. 

Peromella о. p_romelu., пот»np' 
н~едорозвинеllИМИ кіичиuамп. 

Риопе з. peroneum, .піі.r.кова ні
стна, сопілна.., 

Peroneus, сопinНОВИЙ. 
Pe~pus, вроджене ВЙКРЦВJЮПВЯ 

Hlr. . 
Peror_1 = per 08. 

PerosJs, скa.n.їчеиия· пока.лічев .. 
"". Н. ' 

Perosomus, IlO'l'Вopa 3 недоpon. 
1Шненим тулубом. 

Peroxydalu" перекпедоlШЙ. Н. 
Perpendlcularls, npoстопадний 
сторчовіfЙ. f 

Perpendleulum; перпеНДIІI<УJl"Р, 
простопаДt СТОРЧ'АН. Н • 

Perpetuu., безваеташm/!. . 
Ретр Не_lІо, .а"Рі"'!"aJrИЯ, пере. 

"РУ"J'В"'''Я б Ю'Пm. 
P~rs~cuteur J пеpecJlідува'l на. 

ОlIJдува,Чt f 

Persecut(o, еліДКУВ9ШUf отеЖ&-""". ' 
P.r,_cutu., пере.тідженlll!. 
Perseverant'a, впертість nocTijt~ 

иіO'l'Ь. • 

p.~."'!!.~_~~.;;. .. ______ '-__________ Pt7td ,ща •. 

Persevero, не ",.В" ...... , тро(і}ва· 
ТИ. 

Perseveratlo, бс:впеРОО'8.вне JЮ-. 
вroрювання яноro небудь CnO-

ва "'" руху. 
Perslcu&, пероьниЙ. Н. 
l'ersl8le11ll, •• ввий, Н. 
PerSOn8, персона, оооба. Н. 
Personalls, особиcmй, персо .. 

Н8JJЬ1ІИЙ. Н .. " 
P_rsplcallo, 1'ОC'lJЮ80рlеть. Н. 
Perspleillum, ОКУ"ЯРІ'. Н. 
Persplcuas, видний. Н. 
PerspiratJo, шt<ірие ,ЦІІХВ,НН.JI. 
Р. Insenslbllls, шкірна ВІІШН&· 

газів. 
Р. sensiblHs, ПО'l'ШU. 
Persuaslo, оер"КОИУ •• Ш!И, Н. 
Perlerebrans, в<>ртЙЧ"IІ. 
Pertєs •• тЬІаlеа, 1_ випБРОI<У
вання насШRЯ. 2. вічие ви
порскув8iUlQ Hac~. 

Perllnatla, Впертість. Н. 
Perlurballo, вс.кооот ,ва!lOрym.и

НЯ, аа.буреlШ1l. 
Р .. crltlca, збіпьшення гаряч
ни t згіршення хороби перед 
переломом їl .. 

Petfussl& = tussїS oonvu1siva., 
каШJIЮR~ 

Peryerslo; перев<'риy-rїсть, оо· 
np1lродні.".... 

Perversitas, неnРВРОДllість по
пова. 

Perversus, перевєрнутий, неnpп-
род"и/!. 

Pervlg!llum = ugrypnia. 
Рervlus,прохiдunЙtПРООТУПНИЙ. 
Рев t НОГдо, отуошt, пnюснJi:. 
Р. anserlnus malor, гусяча 'n&n' , . 

на, ТУ1ЮlGIl8 :,,-,!вno 8 М .118]8 
sartorius, graclli& et вen11ten .. 
dїn06US. 

Р. а. mlnor = plexu. paroti. 
de .... 

1'. calcaneovalps І. саlсапеиІ = 
иІірев. . ... 

Р. _qulnoyalgas, кbtСЬJ<О'lU<JБе' 
, ро e'fYПIDI" 

Р. equlnOyarU8, кіuоько,,,,,,,шJ,.· 
ва.ступиа. 

p~ ечиlпиІ, 1,інська сtyІШЯ. 
Р. excavatus, снпеШнп~а. cтyn. 

НЯ.. ін':) 

Р. ы�росатрl� та}о. = Ьірро. 
campus. , 

Р. Ь. тlпо. = •• 1 ......... іо. 
Р. рlаппо, масна. СТУПIlИ. 
Р. уаIІи... шевєр&, В""РИМ.ВА 

(наоовиl) СТУПIlИ. .. 
Р. varus, RJJИШU8. ВКРІ!ВАЄВв. 

(до серед"ни) СТУПllJi. 
Pessarlum, песаріЙ. 
Pesllc._mla = pesti. Сиlmіnana. 
Pestllerus, "У"""іІ, "ОРОВнІ!. 
PestlJentJa, ЧУ"., ... р. 
Ре.Ш.пtlаll., чумнnll, подіб· 
ний до чуип~ 

Р_оlllenlиа, чy>nmЙ. 
Pestfs, чума, мор, моровиЦ1'l. . 
р.Іесы�е,' крапчмrі провов;', 

JIJlВИ, ILПJIМIt. 

Petechlalls, ПJJЯ"иomЙ. 
Р_Іlоlи. ерlglullldls,дер_н Вад": 

roр;тнии:ка.~ 

РеШ таl, .,еrки!! Н8Пад чорно\ 
немочі. 

РеІll1 trlgonon· = trіgопоп 1uш, 
I>&lв. . 

Petrefactlo, овАпвеивл, скам.'я
півня. Н. 

Petrefaetus, ева.ІШ]nість, ьетре .. 
фaк"r. Н.· . 

Pelrlflc.llo = pet.ref .... io.·· 
Pe-trlficatus, ввa.nпілиЙ, ска.'я .. 
ВШИЙ •. 

P~trlssage, мfcеВНЯ:,J РООМJU1t1oИW1. 
Pelroleum, нвфт&. Н. , 
Pelropbaryngeus,нa. .. 'ШIО·nP6.!щ: 
новий. " . 'f 

PelrosalplngO$laphyllnus, """,'а" 
но~Рурt<О-ЯIJJf'IП(ОВИЙ.' .". '1 

Pelrosellnum, петрушк ... Н; 
Petrosus, .нам '.RИИетиtt. ": '. і'; 
Pelrotympanlca flssura, к",,'ово-
~ бубеНIІ. щU"Ша. . . 

Peyerl plaques = nodulllymphe;,. 
tioi ЗПJ:OgаtJ. . ".} 
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Рlапп. = IIcotnbulum. 
Phacilis о. phakltls •• nll,,~О'IІІЛ 

с6Ч}і:11~ 

РЬасосеlе, IшстріВflННЯ с.оЧ1Ш. 
РЬасосуоtltl. о. phacohymen/tls. 
запn:tС-lшл СОЧRово:ro напшун&. 

Pbacoeldoscop, ПРИ.'"Д Д'Щ РО.' 
гляду ві"бllТНХ образів ип
передній частині CO"fЮ{. 

PbacohydropsJa, BOДllaa ПО"уда 
СОЧИ1I. . 

РЬасоЬуmепltl. = phacocystiti •. 
Pha.cohymenoscleroma, "атвср, 

д,JННЛ СОЧноnого напшуна. 

Pbacoldoscop s. рЬасlосор, врі'. 
• 1<1:;:1; і.{:tЯ розг.~l1ДУ зменшс.них 

Образів на псрєдu.іЙ ч:а.оТltпї 
СОЧНО130ro капшука. ' 

PhacoJysf~, розчинення ООЧКИ. 
РЬасотаІасlа s. phacomalakla. 
РОЗМЯКШ6ffНЯ ООЧ1m. 

Phacometer, вимірювач СОЧ1Ш . . 
СОЧ1іощр. 

Phacos, с6чка. Н. 
PbaCOicle~oтa, а&тяердіпня еоч .. 

ни. 

РЬасosсор = phacoido •• op. 
Phacoscoloma о. phacoscotasma, 

заlіа.'1а~t:yЧепня ООчки. 

PbaenakistosCop = atroЬo.cop. 
Рhа.поmеПОloglа,. в.е."", про 
Озна}ш ~роб. 

РЬаепоmen з; рЬаеоотеопт,. 
поnпа.) ЛВІІЩG} феномен. Н. 

рьа_поры�.lтопор •• моде.ль 
окоруnnшх .и 7'яаїв. 

Phagedaena, швидюt:й і ГJ1Ибо
}-шЙ спА-'"le}lh. 

Phagedaenicu:s, иахи.льн:иЙ до 
ШІШДКОГО з'МЄртвіннЯ', 

Phagedaentsmus, ШІШД:Ка. R ГоЛJI
бона 8мертвіліоть .. 

Phagla, ВОіДаннн. Н. 
Phagocytarls. ЮlіТll!lно.паж"р. 
.,ивиЙ. 

Pllagoe:yt, н.,іТІШа. що ПОIДRЄ 
. бщ<ТСрН (м ...... і".в). 

РЬптвео~~ . 

Phagocytosls, фаrОЦIІТ". Нllі. . , 
'l'ИНJш ппяreрЛI!ВІСТЬ. 

PI,.gokarlosls, дірч"тіоть "дер 
бinQRрівців. . 

Pbagolysls, н""'датність 6і,,0. 
нрівців ЗНіnцyвати М"іП}Юби. 

Phagomanla, пажеРJIIIвість. 
Phag.ophobla ~ dysphagia рі)'. 

cblC8.~ 

Phagotherapla, "ікуванин Biдl'{). 
дОвува.нням. 

Phakltls = ph""itiв. 
PhalacrosJs, ІЮлноіПRВ, .лисість. 
Phalangltls, 8аПaJIеннн ".СJlач. 

ка. 

Phal.ogosls = triohi".i. = di. 
Btrichiasiв. 

РЬаlапх, масnа.Ч6и, фа.да.иtа. 
Pballocarclnoma, піC'rp'Ш прута. 
Pballoplastlca, W'fY1'Y1І3Нин пру. 

та. 

РЬаllш, прут, пр;treнь, иорінь. 
РЬanесos, .'І.впдиl!Й. Н. 
Phantrosc:opia, просвітлення .. 
Phantasla, .фа ... "";", ую.иість. 
Н. 

Phaotasma, "ороб".... мрій· 
ність. 

Phantoma, фантом. моделі pi(R~ 
них Qрrапів. Н. 

Phantoscop = .trobosoop. 
Pbantoscopla = retroscopia. = 

pupilloвoopia. . 
Pharmaceut, 1. апreчнщ1 учень. 

2. фа_це"". 
Pharmaceutlcus, апreчниІІ,. фар. 

МіщеВ'11!ЧНI!Й. 

РЬалnасlа, 1. апте.нв. li&vкa. 
2. а-п'1е1(&.. ~ 

Pbarmacodynamlca, Вчен"н про 
дin~ ~iHio. . 

Pbarmaeognosta, ,l.l:iRoaHaВCTВO. 
PharmacokatagraphologJa = ",. 
- ceptura.. 
РЬаІтаСОIОІlа, •• ення про "іки 
та Іх діяннл. 

РЬаІтасоп, "ін. Н. 
Рhаrmасороеа,д_ржа.ниЙ ре""'р 
лінів і способів ІХ ГO'lу_ания •. 

plla.rmaeosiderosls, СН)'ПЧУВRШ!fI 
:Jа:lізз в ТН(lШlllах. 

Phlebarterlectasla, '. одночасне 
pD3Шltр(ШШ1 »ш:tu J\ б'ючtш. 

PI,.rmacotherapeutlca •• pbarma. 
co1herapla, :lіНJ1JUNНЯ :Ііиа.Мll. 

PI,.ryngalgla , прО.,"!,,,впЙ бідь. 
Phar)'ngeetomia, про.аИ~ОВlrrnв~ 
Pi1aryngells, пр6.1""ОВIІЙ; • • 
РІ"ІУПІlотпо, ПРО-'ІШОВ' корч •. 
PI,aryngltls, .. п",;енllЯ ПРО""КУ. 
Pharyngocele, про.~и,юв,<1І ... 

ПЛІ!. 

Pharyngocephallnus, проlIИl<О
ro:IОВНIІЙ. 

Pharyngoglossus = gIossopharyn· 
gcus, Я811~О·nРО"1Il1ЮВl!n. 

Pharyngomycosls ,про,шков, мі· 
Сню.иця. 

Pharyngonasalis, иооо·про"""":' 
ВIIЙ. 

Pharyngooalatlous, пі~""бiкl!о' 
npo:tURОВUЙ. 

Pharyngoplastlca, nrryкува""н 
про:шку. 

Pharyngorhlnoscopla, оглПД во· 
<"прози"у А прозпку. 

Pbaryngoscopla, oгJUIД ПРО"'ку'·· 
Pharyngospasmus, про:шь'Овп:ІІ 

С't\орч, 

Pharyngostaphyllnus, проли".' 
nЗllЧRОВПЙ. 

Pbaryngostenosls, 8вуженвя Про· 
.1111\У. 

Pharyngotomla, роатив про.~пку. 
Pharyngotyphus, тиф про""ку, 
Pharynx, пр6.1І!.К, пет.к&} ro~"lO~ 
Phase: $. phasJs,. ві;\мін.а, ЗМlВі\, 
фма.Н. 

Phenotum, R3.рбо."ІОВ& KI1C;o"'litнa . 
Pbenomen; з1nва, .flВl1ще, поява .. 
Phllantropla, ЛЮДІІність. Н. 
Phlltrum, 1. ці;\и"о. 2. ДО""""" 

и. ropiwнiJ\ губі. 
Р. chlrurglcum, cepeдu" чacrиН" 
по~вШн.1 ",нчоl губ0. 

Phlmosls, фі>lооа, ВJ .. ьюdl про· 
обнець. . 

Р. palpebrarum, •• ужена Щ"1.1,ва 
повіи~ 

Р. spontaoea extremltatum, по· 
CTjnOBt;> роа.ашрю;взН11.J1 ЖWI 

і б'ючок па НО1'&Х. 

ры�ьесІаоlа,' РОЗnn'р<НН" """~. 
Phlebectom!a, В'ІТ"" Жlт. 
ры�ьепІуота,' поширеНIIJ'ЖИ'nt. . 
РhlеЬШs, •• П..,О""" жn.~и. 
Р. ПОdUlаrі. пеесоtlеа, 'у,"",

заППnСJl)UI ЖlId: зі sиертвїн .. 
llЯм. 

Pbleboclysls, вп"реку'В""WI до 
жпл. 

Phlebolibrosls ,ств.рдuеиllЯ оо.". 
Ph!ebogramma, ,,,,,,!Ьна h1)l!вa . 
PblebOgraphla, 83шrСj;1UiН.UI onТ' 

тя жп:t. . 
Pblebolith, И')lUreць в жвш. 
Phlebologla, "...,ИllЯ про :IOIJШ. 
Phlebometrltls, •• П .... _""" ЖWI 
мзтиві. 

ры�ьorrьасla,, "ро""""ча • жи
ШІ. 11.. 

PhleboselerosiR, <rrВepДИeшtИ 

ЖIIJI. 
Phlebo.tasls, нрПВOCПlШ в "",. 

Л11::1.· .. 
Phlebothrombosls,bathh-вВJ! ЖІ1-

JШ. 

Phlebotomla, розтин "",1\11. 
Phlebotom. UYЩ"ДЛО. 11.. 
ры�ІІта,' пр"""''''''''' (1.""",. 
РЬ.lеІІтаІІogа, .. ""би " •• _"р' 

R,·В3ННЯ. • 
PhJegmasla, ",,"~B"", бею""'" 

ЦЯ. Н. .' б' 
Р. alba dolens puerperantm. l' 

*'шft набрлН Ііа ногах У вa.~ 
rітlШ'Х. Н. й 

Р. а. d. осиll, e.~aoтe.a" оче 
у пороаlлпь• . 

Phlegmatlcus, 1 .. _"рnil. 2. сао· 
і\ШЮljt~ Н. . 

Phlegmatorrhoea, с"""",,,ч", ро-
піЮIЯ. -

phl.gmohymen!tls.(1.'11'aoвe .aaa~ 
денНЯ оч.но[ ~'IJ·чиівtcВ6 .. " 

, 
і 
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Phlegmone, бt\х; ф.1еrnОllа, на· 
ГНОЄННЯ підш .... ірНоJ J\..!J:ітчаи .. 
lШ. 

Р. emphysemato .. , (03О911Й бек. 
Р. IIgnosa .ош (R'.lus), ""ер· 
дий бсх 1Шfі. 

Р. Ludovlel = angina Ludovici. 
Phlegmonosus, &\хОВlfJl, ф"ш("" 

803111І11:. 
Phloglstlca, •• пальні о .. оби. 
Phloglstlcus, в."алЬБuЙ. Н. 
Phlogode., воrН"С1"IЙ. Н. 
Phl0g0genes, ЗQпаЛЬНJІЙ, ЩО ви .. 

к.л:инає запв,,'У€'ПНЯ. 

Phlogosls, аanа.."1СННfI, Тftжке З8.
палення. 

Phlyctaena, пухірець. 
. Phlyctaenoldes, пухір .. "" ... иll, 

БУЗЛОМТИЙ. 
PhlyctaenOSIS, nyxір.а_ хору· 

в!)нн:я ШRірlf. ' 
Phlyctaenulosls, "ух;р"сore ва· 
палсния ВДУЧ8івни, 

Рhlуzасlщn, ВСПІШ& nYСТУl1&. 
РЬоЬіа s. phobos, страх, Я~QХ, 
ЛЯН. 

РЬоЬорЬоЬіа, страх ne}icA llаПl~,,
даМІ! стр""у. 

РЬоеотеllа, недороаВI1ТОК ча
СТНН кіичнн. 

РЬосomе!пє, ПOТlЮр8 в І!едоро.· 
впне}{шш чаm.tна)ш кінчпн. 

РЬопаоІЬenlа = mogiphoJU", 
с..'1вбиЙ l'OJ100', 

Phonatl0, подu.в.аввя rолосу. Н. 
Phonautogтaph, 1ІрJl.'1ВЛ, ЩО за .. 

8ltfl.чає го.'1000ві :Х:Вllлі. 
РЬопе, 8B(r,Y". Н. 
Phcneenta11axls t ввміна голосі
ВОК j ше.nестівок. 

РЬопета, ПРJlчуваННfI} R(J1'pe хо· 
РllЙ рахує з3. .цНІСlІість. 

Phonendoscop, прилад ДО nll()ЛУ
">,В'''8'' (Bian<:hi). Н. 

Phonendoscopla, sшз.n,.хуваННR 
фоПЄJt;J;ООКОПОМ. 

РЬопотапlа, наХІІЛ до душогуб· 
СТ8а. 

РЬопотеіеІ, Вllмірник м.n:оеу_" 
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Pbonometrla, ДOCJIіД"'У"анlІЛ ",. 
nосу. 

РhопоmуОklопuз,· І'ОЛОСІІиfl 
сиорч м:'лаів. . 

рьопорьоы�,' С'І'р." І'О"ООУ. 
РЬопор,lа, кольоро_ий слух. 
РЬопоосор, слухо ... Р)'РК"". мі· 
крофоНО". 

Phorica, апходон. 
Phorometer, ВИАlірювач вісі ко

COГQ ока. 

РЬorот,пlа, ВI"tiР"""RНЯ опро· 
ТІIВУ ш)(іри проти t8JlbBa}Ii~ 
'ІНОГО отру .. iшt. 

Phosphaturla, ПРПСyr1lіеть фос' 
фатів у мочі. 

'Phosphorescens, блискучиlІ. Н. 
Phospborescentla, блищанкя рі· 
чей JI тсщ{оті. Н. 

Pho.phorl.mus, отрути" фос" 
фором. 

Phosphornecrosls, Hebl"'8a ЩО' 
.пепів П~И ХjЮНітtНому sа.трою
ванню фосфоpow. 

РЬоорЬо,osсор, DpИJI"д ДЛИ до· 
сліджу"КИЯ фоофоресцепцil. 

РЬОіаlіlа, бі". від с_ітл". 
РЬоІоЬаеІиlпт = mioroooccu. 

phosphoreвcen.. . 
Photochemla, вчення про .пічии

Ч'IJll ВПШі! світла. 
Photochemotherapla, nіку •• пlШ 

свіТ:tои. 
Photochromother8pla, Л;КУ"аппя 

1\о.'1ЬОРОВІIМ світлом. 
Photodysphorla, подр.",ненни 

свіТ.'10М:. 
рьоіоІтары�,' світ.п:ЄН:Jtя, фоТQ~ 

r'pвфув,,,ня. Н. 
PbotOhaematachometer, Вlfмірю

ВR.Ч нроno6бігу. 
PhotoJJmo" туга аа свіТДQИ_ 
Pbotometer, свіТ;'10мір, Іимірю· 

вач світла. 
Photometrla, вимірювання сипи 

світла. 
1'!IоІорьоы� •• страх пеР'д світ"ом 
РЬоІорlа є. рЬоІороlа, "О"РИ • 

очах~ 

~~urIO~'~ ~----------------------------

PhOtoptometrla , 9I<яірюв",ш!! 
Phthlslother.pla. "І"У.МІІ" ОУ' 

сnі'Т.'Іовідqуваllf{Я~ • 
photorex.!s, Tyra за СВІТЛОМ. 
photorrhexls, Іlєрe.n:ом.лЮВ!.\НJlЛ 

ХОТ. . 
Phthlsls, ОУХОТІІ. ~C""'CB. roрб· 

}(Овііфl. . 

c:вiт:ta. .' я: 
Р. аиа, чорні сухоти~ 
Р. ьгоnсы�llІ,' oyxO'l"" прllД{lllt· 

Phototherapla, С1НТЛОЛШУВiU1Н ~ 
Photot11ermothcrapla, лі~ва1!Н" 

Т(%1П:'Ш пр6мінями сВІтда, 

}{овиХ зa.noa. • 
Р. ы1ьІ� = _trophia bulb': 
Р. са IСlllо,., roрбl<ОВnЦn ~1 "".П· 

РЬоІоі,ОРlа з. pMtotropl.m«" 
ЗДЯ'J'пісt'ь РОСJШН обертаТRСЬ 
д,о соКЦЯ. 

РhOІохуllll, ... бухов" 6&во."'" 
Н. 

PhreR, riерепn6. 
Phrenalgia, бі"ь перепи" 
Phrenasthenia, мо81іОИа, невра.--
сmJія . 

Phrenesls і. phrenesla, душев"а 
хороба., 

Pbr,nlcogastrlc«s, ШЛУВИО",,'П" 
реПНQвиfi. 

PbrenleoJl.nall" переПИОRо-се. 
;tсзmr:овИЙ. . 

Pbrenlcus, переIПr6виІІ. , 
Phrenltls, ЗІШ3JJсв.НJ1. ~реlDIа. 
Р. potatorum = dеlщuт tre· 
тем. 110 

Phrenocвrdla, "._рова серЦІ! • 
:10"801'0 доходж~· 

Phrenograph, АОСll1джу_а" рух' 
,1'JИООСТИ переШ181 •. 

Phrenolepsla, уров", ДУ'n<И' 
Pbrenologla, вченнн про ~epemt. 
Pbrenopathla = рзусЬos' •. 
Phrenoplegla '. phrenopl,xla, пО, 

l)спиова пз.ра..лlза.. , 

ненняМ. 
Р. florlda о. ІВllорIСВП., пр'" 

с:корсні сухоти. , 
Р. laplcldorum, oyxO'l'll """св,,· 

рів. . fI 
Phthora, Л6УВВ:ННЛ, 3І11С)'!1'В. • 
Pbyllodes, ЛИC'Jуватu1l. П. 
Phylog,n~~Is, .... ШІЯ "РО роваи' 
ток родІВ. . 

Phylogenla, POBmrr<>K ~ДI •• 
РьуIОП, і. л""",К. 2. рІД, пока· 

діннА:. Н. 
Рьута, вуз""I<, ryЦ.' • 
рьутаІооl, = tubereulo .... 
РЬуоета, д>',У""а, Н/ФІ&· 
Physeter, кашв.nот. 
pby,latrla, лі1<yoaRlІН cn"~ .. 
ПрИроДИ. _ мп 

PhY5Iai:~ ,:rіко.РJ U10л.tку.1- C1!JlB 

nр"роди. !nІ 
РЬуоlсиє, прпроанПКі прпрод . 

"'І"'" са.нітарш,Й Дlnар. .,. 11, . 'й Bn:~ 
Physlognomla, воВН1UU11 

rляд, облИЧЧЯ. об' .. 
Physlognomlcв, """НІШ про • 

пuYnВНОro ifшття паЮвlJІ. 
явJI tV -- порм:е. . .'ІЬ" 

Physlologla, .нау!,""ро (ані."lв. 
Н" '-ни1"ТЄВl прол:ви ор . ,.. нади-

Phy,losIS, lІВПРУЖОВНЯ, 
ma-нНЛ. -, - я сила-

Physlolh,rapla, "'1<.У"8НН , 
мп прироДИ. 

. Pllrenoptosls: ОПУЩЄ1Sн.я ПСРЄПн' 
Pl1ricasmus) гаРЯЧН?Вl дрощі. • 
PJ,lhlrlasls, вОШИВІСТЬ. 
Phtblrlus, • ."".. 
Р. рпы�s і. Ingl1ln811., "оНОВ" во· 

Рьу,lо, прllРОДВ' 
Pbysocele, tазова ІНШ": }і;~~ЮІ.;. 
РЬуоосерьаlш, .... зи 111.11. "РО ша. К 

Phthlslcus, сухотwtй, сухотни .• 

Н. про ОУ' PlIlhl,lologla, вчення 

ХОТІІ, f>V .. 

рI,Іы�I.орьоьlв,' стрМ перед -, 
хоташs. 

roлови~ . • 
physometr., (а". 11 "аТ1'ЦІ. .., . 
Physostlll'!'lnlSml1s, 01рУ!Н1.,п ...... 

8ОС'1'Иі'МI1l0іІ. - ura.DI 
РЬуlalор •• lа = Ьerpeo IonВ. • 
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~- ._~--------~--~~~-~~ Pltbec.abtbro~. 

РЬуtlсио, ро",,,,,"шlІ.:Н.· Р f І '.~-
P!lyI!b.zO.~,IUJtj""'OB"i!poC;:!lfН' • есс .асЬ!пlсі Blau·d.ll. itіl',j·л. 
шш "КЩ.fШЬ~ . НІ! Blnudil. ·Н. . . \ " .. : 

РЬуlоеЬетlа, хв,,;.. РОМ"". PlJocarplnum. піJIонар~і;і;,R.бо. 
РЬуlоn. ро",,,IIІ&. :Но р[",,цсиь.· . 

РІа, онона. Р!lоmОlоrlus,1Ю.'ОООРYU""'іі.н. 
Р h 

P.IOSllas,I1O.IIO""T;O'" :н 
•• rзе noJde., паВУТIIНИ" ОПО. РІІ • . 

~ OSUS, волохатий 

Р на. Рllат. вмо". • 
• mater, ~Іяr]{а. опона. РІ ... 

Р; теnІnх, l\lЯгпа QПОJІ&. р melosls, СII'1'ість, ОщіСlIстj<rrЬ 
Р,аІсЬаетl. = lipacmia Iпе.II., ої нцс". . 

РіР!.а,.о"от" на НС.ВЮШУ·їЖУ.:н. Рlп_аlіз. glandul. = cp;physi, 
сас s oorobn = conarjum. 

І mus, хороб,щ,!ва. ОХОТ0. ДО Plneus, СОСНОВИЙ. 
чого небудь~ Рі 

Plc_us, С>ІО"lJстиі1 •. Н. ngueC1l1. і. plngultudo "ЮО1" 

Pferogeusla, rіРІЩn присма!{ n'''1f1Ma. на білиові она.' 
Plcropeg.e, гіркі A""'R""&' PJnguedo, "'''р, товщ. Н. 
Plcrotes, гірн.іс'l'Ь. H~" PinguJs, ТОВЩНИЙ, MOOНlIЦ. 

Plcr(ttoxfnismus, оrрУіниn пі~ Plnleus, СОСНОВЦЙ. 
"ротонсіном. Рlппа nаsl, "РИ"" нооу. 

PI_dra = ПіСhoзротіа. Р!ппаIШdus, шmіВПСр1IСТJrn. Н. 
P!esma, ВJIЧ.о.вки, r""ша. рІп .... І 
P.gm І' JЩ :н".а 115 = pennatu8, МР,·lстні1. 

, еn , [1l(МЄИТ. БАрвник бар-
BJIВO. 'РІ . 

РІ І РІПІ., lІШірна :><оробо в МС!<cJщі. 
gmen atlo, забарв.nеннл пиІ, сосна: 

Plgmenl.lrophia, .НlШ.!lН~ бар. Р •• bles, ЯЛнна .. Н. 
BBIIК8.. РІ 

Plgmenllndur.tlo, СRyПЧj'ваннл ~~:f.' в""ірювач Ж"РУ ь мо· 
б&рвника РІ 

Plgm tOd . І 06copl~, ВlІмірювання Ж"РУ • 
. en. erm а, хоро6 .. шкірп МОМЦІ. . 

81 8МІНОЮ барВни..,..... Рlре 
Plg І "Q Р r, П'-ЦЬ. 

теn omelsmorphosls, пе~. і І "-
творення: барвиииа., ~I- per Smtt8, ОТРУJ"Ннл перцем. 

Plgmenlomelastasis, барвнико. Plperllus, перц.внй. Н.· 
вий вансоок Plpette, піІЮ"І'Ка., С&fОl<тачка.. 
РІ' РІ gmentophagus; H;JiTJlH8.. що queur, \{оповік, що хв.тув ш1· 

НJIЩ1IТЬ бnРІШИН,' НОН Д;І.я по...'lо'Воro за.ДОВОДЄПНЯ. 

Plgmenlum = pigmcnt. Н. РІчОсе, ."0", укм. 
Ріl. '. рlll, ВОЛ"""" Н Plrlformls, ГРУlШ<у •• тпtl. 
РШаrJs, Bo.'OCIIHllil. " Рlс І І 
РfII I1 ор asmos s = kal~ .o.r. 

а о, рісТ во,о",," РІ ІІ 
PIII~ormlS, 8OJI~c~yв~Тlln, по. s ormls, roрохуватnЙ. 

ДJбннt! до Вооооу . РIІоЬатаІ1l! 5. plsounclnal1ls, 

PlllmJcllo, ВО'ІОССП·. мочі Г<!рО"о·га.ЧКУ •• ТIІЙ. 
Р1IJ1І1а, ГОРОШин"а. п;ty,к~ Н Pls~metraearpeus, ropoxo·.~· 
P1II1I1~e ,,:lо!llеае feaalae; iT~in: n JlеТКОВlІn. 

СЬк, Пl!'у;п<и Н РІа1lт 58 Ilуит, горо". . 

Р. 851811".. .;"..... РllЬееаПIЬсориз, "'·П-ТІ~'!· 
• , ре1lОВ' шty"'ш. • v'" о> Q 

Н. . ~ЮIІIІН"'ММПа. (теорія Dubo· 
І'). 
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rituttad •. _анш 

Pllullarla.glandula, >10.1<08'; !НІ'
шип. 

Рilиllасlоз а.рIІ1lIІозиі, с.,Й3!І. 

нціі, с~шзЯ:вJ{Й. И. 
РіІиИасіатиа І. plt1l11lsmus, хо· 

РОО.",В\ln CТВl! прп '&хору' 

uаншо шиmJОJ. 

Pityrlasls, ПбрШIl!ЦR. 
Р. furluraeea = ввЬопЬоеа. зїсса. 
Р. lIehenoldes cllfonlca, хроніч' 

на, подібна 'до .nиша:ю nO~ 

IlЛИЦЯ. 

Р. nlІСа = mеШвmа. 
Р. <0608 «(iib.rl), рож.ва пор· 

П:ПІЦЛ. 

Р. tabescenllum, п6рплиця у 

вt'!С118.'ЖЄПИХ. 
Р. уес.Ісоlос = dегmaюmуоозі. 

lurfur.cea. 
Pltyrodes о. pltyroldes, виоіоно-

пиl\. Н. 
Pltyron, висівки, tpяс. Н. 
Рlх. е"'ма. Н. 
Р. Jlqulda, дьоготь. 
Р. sollda І. пlІСа, чорпа емма. 
Н. 

РlасеЬо, лїlt на :заСПОJ.ЮG1НI1І. Н .. 
Placenta, 'nОЖІІСЬRО, зч(rстоК , 

ЧІIСТИ'nО, мJcтище, пллцент& . 
Р. рrаеvіаtплпцент&, ЩО містпть

и 

сп спереду. 

Placenla.ls s. рlаеепшсlи-, О'ВІ
стItови1t, ПJ1JЩСUТOВ.uЙ. 

Plaeentltts, .8!1J1ВJ1СННЯ ЗЧИСТJ{8. 
Placenloma mallgnum, 8""."'0· 

внО пістр.як. 

Placldus., тих»fi, .narіДПIІЙ. 
РlаСІІ&, ЗЧ1іСТОК. 
PI.d.roma І. pl.darosl_ •• plada. 

rol." пу"ірчостпП IІlосро""'нь 
новіна. 

РI'іа , ~OТl1piKYТllitI оБКJla)l. Н. 
I'lаиlосерЬаllа. ПJ1аСКОГОJЮВicrЬ. 
Plaglocephalus, П., .... юГOJ!о."й. 
Plag1l1a = longuet.te. 
Рlапа (ossa), ллn.скі кістки. 
Planltles, л.nощ&, ріВI;ІПИа... Н. 
PI'nocyl, Мl1идрі8На. !Uliтuн .. . 
PI.nogamel, рух"" ... І ........ . 

Pianla, poemma. 
Р. pedlS, підошв •• Н. 
Рlапівrlо,. підошб8П1lII. 

РіапіаІіо, с&джеIlКЯ. Н. . 
Рlaпuш, ріШl11на, ШІОЩ3, nмв: 
1'. bllnellnamm s. bls lnellnatam, 
двоеладИСта площа • 

Р. In.llnalum, спад1\<>т .. пЛощ&. 
Н. 

Planus, П,іІАсRИЙ, nласиа.Т1IЙr 
РIaЧ1lи, цятЙ. Н. 

Р. jаuпesJ.~ЖОВ'lі пsшМ1l ПО роз-
млгченНl -МОВКУ. 

Р. IІз, .. = leucopJakl&. 
Р. muqueuses, лранцеві,·мокну· 
, чі ЦRтюt. - . 

Р. opa1ines, мо.пошняоі ЦЯ'Т1Ш.' 
Р. Реуиl, P.ycr'o8i цятиН. 

Рlиsта, п.плвма, СИІЮВ&'ТRа, nfJ.,; 
ОО'1Иilа.. 

РlаБтоее1lа~ п,nявматпчна и.nі~ 

тоа. 

Plasmotyloma = рlаIШ10mа.; 
PJaSP10desmes, Шfтчасті міжкnі. 

ТlШJfї СJlОJlУченн.я. 

PiasmodloslS, SRхоруваннл ва 

ІІЛЯ.вмодіЙ. 
Plasmodlum 1.lellorme 5. lтта

tu1atum, гм&паа 'І'рОпічВОI 

npoпаснпці. 
Р. malarlae, гв.nапас чотирідєв

роі пропАскnцi. 

Р .. praeeox, , гало.пас 'J'ропічвоl 

проnаснuці. 
Р. Уlуах., гs-."І&пас трЬСХД6ивоl 

ПРОП&с.ницL "- . 
PJasmogonla, поява первісноl 

плпЗмн. 

Plasmolysls, рбзпад ПЛ.ОМИ. 
Рlштота, варостевЬ .8 ипі'lИ8 

DЛ.R811И. 

PJasmoptysJs, ВИХОАЖeJ!ВЯ ",,;. 

Т1IRиоf _Іатеріl 8 lt.'l.ітиии. .', 
!'Iasmo.rhexls .5. рlаоц10 •• ы�lа,' 

posnap; тілець крови.," 
Plasmosoma, .асрня.ткп. па:я8ма 

(Altma.nn). .' 



, 
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P/asodermaloses, >:оробl! ш.dри 
від "пБJ·s\.1ОСТП ЧІ! ІІО_ВОР;" 
11. 

P/aaI~III, 61:101< ""JЮЗ'<"ННIJІІ " 
JЮді. 

. Ptastiea, 1nТУНУВ&1ШЛ, n"'1ЯС'1'.u:~ 
ЖІ. Н. 

Plastleus, штуноваииі't, пл.ястИ'Ч~ 
МА. Н. 

Plastldae, Ва .. ""1 'о •• на ••• "яі
'І'ІІН, 

Plastldula = microsom •• 
PlaSlogamla, МУ'" ""Іn,,, без 

СЩ),1;учеННR адер. 

Plathelmlnlhes, ,,,Ао,,і гя"оти. 
PlatycephaJla, п .. '1D.С1іОГОЛОвjсть. 
Platy.ephalus, пп.сноI'<h'ОВ'ПІ, 
РlаІусnетіа, пл""". піцстсrня. 
Piatycorla І. piatycorlasls =ту_ 

drіа.зїs. 
Piatymetaphrenicus, п.'.ЧІІСТИЙ, 

ШііРОКОШ16чпtt. Н. 

Pialymorphla, корот". Очна віоь, 
(д'""новорlоть). Н. 

Platypodla, П""КОногість. 
Platyrrhlnus, пласlЮНОСIІI\. 
Piatys, ПJlІІ<ю,lІ, ІШ'рою!lІ. Н. 
Рlа!У.та myoldes = muscul"" 

.su bcutnneuliI 00l1і, wufiний 
П~1ЙстеJJЬ. 

PlegaphOllla, В"СJlУХУВ.""" "В
гвиї8 прп ПОстунуваиню гор
ТАві. 

Plelochromla, .бі.1Ьшснпn он,,,їр 
ЖОВЧОDОro баРВНІша. 

Plelomastla = polyma.tia. 
Plelonurla, абі.'1ьшена ні.'1ьність 

мочі. 

РlеОСУlOSI5, ро31\ШОЖун,ния мі-
'1'JШ .. 

Plenitas s. plenllUdo, повлість, 
. ро""і.,..,. 
Рlenиа, по_. 

Plerosls, І. Н&ПОВllеИJJЯ t 2. ца.. 
права. 

Рlє,lорl., очні корчі У коротко-
1101"':'. . 

PI •• saesthesla, рід Вllсау"ув, •. 
НlІ !і ІШСТУНуванЙя. , 

Plesslgraph = pl ... imetcr. 
Plesslmeter, ПJl""іметр, <лу. 

НОВ&. ДОЩсчка. 

РІ.IЬот.llа = polymelia. 
Plethora, I{РОВiroтість, СОКОЯН

~iOTЬ. 

Р. abdominalls, переповнена. 
бра.мНОЖНJlЬНИх С-УДIІВ. 

P.I,ocoptlca, nісn.яопсраціЙиа 
ИРО8lfстїеrь. 

Р. hydraemlca І. ЬуроІоnlса •• 
venosa, КРОВІістість при в6іЛJ,. 
шенню рідинй крови. 

Р. hyperalbumlnosa = hyperal. 
buminoai8. 

Р. роlУСУІЬаєтlса = polycythae. 
тіа. 

РlеІЬосlеи., І<РОВ"ОТПЙ. 
Plethysmograpl., ваппсувач "ро' 
вонапоnнепня нінчпн. 

Plethysmographla, обмірювання 
нін:чин прп ріжнім: KpoвGHa. 
повненвю Іх • 

Pleura, n..чевр&, олегня:, сщ:еroчф 
ня, легенева. оболонка. 

Pleuralgla, бі"ь 8 мОго",,;. 
Pleuralls, ШІЄВРОВІІЙ, .000егене

ВИй. 

Ple"rapophyses =proceвsu.trans. 
verвi verteЬraruш~ 

Pleur.,la 5. рlеиСЄІI ••• рlешеоlе 
= рЮurіtі •• 

PI."rlll ... 5, =еврітичНий. 
Pleurlll., аtmа"ЄН1fЯ wreври, 
""е .... иЦR. 

Pleutвc:ele, мп&. олег6чиі. 
Ple"roe1ysla, ОИПOJlіскуваиWl рlеотогры�a І. рlєотогрыsи.,' 

р!жвородitість, багатоформ_ 
ИІO'fЬ. . 

Pleonasmus, надмір".. кіль
ність .. 

IL'leDpolЦ)I ПорожнНии. 
PI.urodynla, КOJiьки в ТРУДНХ
Pleurollth, камшець у меорі •. 
РlеиГОIУІlа, розтинання .ростів 
меара. 

PleuromeJus, 110'1'8(1)& еі ~6i;'?~ 
шепою «Ї:ІЬRІСТЬЮ roРШШІХ 
НUіЧ1Щ, ЗРОСJШХ 8' }J()патною. 

Ple.rboesophageus, о.чсro'ПІо-ІЖ
)!ШЮВJlй. 

Ple.roperlcardlalls, О/lегочио
оссрдпіЙ. 

Pleuroperltardltls, 3аПlUlеВШІ 
о..lсг6чні Й осердя. 

Ple.roperlpneumon~, запал"нп" 
легенів і олег6ч:Н1. 

Pleuropl.gla = орhthаlшорlєu
roplogi •. 

Pleuropneumolysl$ = рп •• то· 
!уві •• 

Plcurop~eumonla, ,Зllпалення .ле~ 
генів і олего'Ч'tн. ' 

Pleurorrboea setosa~ CllpOB8TH.f\ 

рідин6. 11 О.леГОЧІlї$t осреДЯI~l. 
Pleuroscopla, огляд П~'1СВр1і. 
PleurosolU8, »роджеНlIЙ р6.щеп 
тулуба. 

Pleurothotonus. "орчоо. _ги-
пання nбін. . 

Рlеисоlотlа, пр6тuн олег6чНl. 
Pleurotyphus, ТJ!ф, що ПОЧJ~иа.

ться В8лаленнJlМ О;ІеГО'ЧlIl. 

РlеисоуlосеС811., "".roчио.иу
ТJЮщеВIIЙ. 

Plexllormls, опивтениn, П"Р""""~ 
reИ1l1l. В. е-

РlехиІ, спліт, СJI1lетеиня, ПЛ 

таю. j _nte 
Р. Auerbaelll = р ."и. шу -

riCU8~ 
.,. Melssnerl = рІ""",, 8UЬШПСО-

aU8. . ШnvuЮГО 
Р. $antorlnl,1. општ 8 

""рОУ. .......і 
2 оміт навколО прl1лр.р ..... 

РІI;а, е&ГИНRа. 8МnРШ:а... Ііз 
Р. Hu.thke = рliса .r1~ . 
Р. polonl.8, "овт;tи'j!'ОВ1':"Їuш 
Р. yentrl(ularls =. .g"'::tuш 

ventriculare == JJgа.ще 'us 
thуreoorytaeпоіdеuш 8'рег. lі 

.,11( •• (onnlventea І. Kerkrlng 
. = рlioае oirculares.. . 

Р. гееІоиІегlпа. •• ~lI!lJи~ac~ 
Do.glasl, Dougl .. ОВ' Пlою-
Сfl'Чиові nз-rnНки. . 

РІІ(81111$, аб6р."""n. . 
Plltatura, .аг ... "., абпps. 
Рllсаlи., .б6РИСТIІI! •. 
I'lIcldenlln, зубов", •• іЮ. СУДІ .... 
Рllеоlотlа, ро8'ІІИ бубенио! ІЮ-

реТ'ПlI!'R. В 
Рlоса, !'уДЗ, IІУвn"". • . 
РlотЬ., пло"б., lJ1ПЗIUIИна. 
Plombage, П"О>ібуоанnя ,ш,","-
лювання. 

Рlита, пір',., ПУХ •. В. 
Piumaceolum, корПl~. 
Plumbeu6 = saturП1Ш1R, оnн" 

ВЯИll:А. Н. 
Plumbum, 011,,80. 
Р. acelicum, """.ЯИllh цукор. 
Р. oxydalum! бмЙВас. 
PI.mosus, п.ряоrnll. К. 
Plumula, пір'яЧRО. . 
Plurlgland"larls, .... 01'03""0.-

I1ИЙ. • К 
PI.rlml бiJtЬШI<Л.. • 
Plurlpa/a, lWfоroпородиs., )іПОro~ 
роцаа. '.кілька 

. РlиІlрОlагlІ, що '!... ~ 
біг,;"';", иi.nькаб.гувови.Й. 

Рlиуlа, ДОЩ. 
Рluуlаllз, дощевІ!!!. В. 
PluVlometer. дощо"I.!', 
РIУ. _ pulvis. . _ 
РnеотеІег = "І1U'Oшеter В : 
Pneuma, "УХ 1 диха~. . () .. 
pn •• marthrosls, ПОВ'ТРЯ JI '1 

fяООі. І. 110-
PnептшOS а. pneum~s, _ 

оітр" (іМ") в черевн,й ""P"JI 
юmі. П~К" Pneumath.emla, .хо .... -:---
П08і'!'рЯ до "ро.... . ба 

I'neumallca remedl.,."", ,що 
8буджують 1\Пхаан:lt. іІ 

Pneumall(!IS, вi;wпооиll, А-

,,"" ...... Й, К. .. а' іу' 
Pneumatotele, І. ПОВ''!'рJШ . 

NЯ І 2~' J1f:'геиєаа кил,. - lш' 
Р. еарlІlа- pne ...... t.occpba • 
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Р. vaglnalls, повітря"а НМ" 
RaiI}jТІШ. 

Рп.п~.toсерь.IПі, повітря піп 
IlffllроЮ roловн~ 

РпеитаІomеlег, ДІІхомір. 
PneUlI!atomelra, повітря в .. ". 

')"ЩІ. 

Pnellmatometrla, вимірювання 
д{"''''!!"". 

Pn.umal~mpbalus, повітря в 
пупцеВJ. 

Pn.~таlогехl$, БР8К, відсут, 
ШС'1'Ь ПOnlТ]1R. 

Pneumatoscop, і. ВJI)1ЇpHI1K BIJ~ 
доху t 2. прJi:tад до ВJIявnен
ня ГНQЮ В ОІ3ре,цнШIl1.Х СМОЧ~ 
XOBOro паростку. 

Рпеитаloslі, АМУ""8, роsдупя 
tаза.ии. 

Р. cystoldes Intesllnorum, бу"ьк!! 
ПОВ1ТРЛ В сnпзн:иці иишон. 

Р. ро!топит етрЬувет •. 
Pneum.lolberapia, пікуванин 

8~'ЩСІЩ:М ЧИ розріджеmі:М по-
ВІТРЯМ. . 

РпеатаІоlЬогах, повітря в труд. 
лій ."роди"ні. Н. 

РпеатаІигіа, повітря в .. очі. 
Pneumectomfa, 'lаСТltВfШЙ В1l~ 

1'ПJ:I ;roreніз. І 
РпептоЬасillа. = ь •• Шu. Frio. 

dJaenderi {при за.паn:еsню ле. 
генів). 

Pne~mobrontboloml., про",,!!. 
fPlШЮl. 

P~eumoceJe, легеневе RИJt&. 
Р. scrotalls~ повітряна. нила. на,.. 

"1f'1'IШ. 
Pneumo,entesls, проТ1!Н "еооні». 

. РпеатоеерЬаlІІі, повітря в "". 
редШIН1 черепу. 

Рnеаmоtо •• ~з Fraenkell, дрібно. 
К)'іІець 3ППі\..~е}ІПЛ .nеreиів. 

I'neumop,trltas = уaguo. 
Рпеuтоептта, ві,цдихова крп .. 

rneumograpJtla, записування ДІІ. 
ховях pyxiB~ 

I'n,un,tobaematothDra~, "ро. і 
"?ВІтрЛ В о.лего'lЮЙ середи». 
ІН. 

Рпе~т6ЬаетІа = рпеumаtJш~-
тІ". " 

Pneumohaemorrhagla, KpoвOW
'1:& 8 лсгепів чи до легенів. 

Pn,umoltydrometra, повітря J\ 
ропа в ".тиці (ура"і). 

Pneamohydroperlt.rdlum, пові. 
тря J\ ропа в осерді. 

Pneumohydrotborax = hydro. 
pneuD1othorax. 

I'neumokonlosl., вапорошення 
лсгеНІВ. . 

Р. anthrakotica, вапорошенНіІ 
легенів вуг.nем. 

1\. tb~llkollca, •• порошеnня "е. 
геНІв вапном. 

Р. s,lderotlca, В8,порошення .nе-
гелів Ba..'J.i30M~ . 

Рnеито 11th, nєreневнй .камінець. 
Pne~molys/s! .ї,цстороиеЮI1J вро. 

СТІВ мегоч,,;) .• 
Pneumomalacla, РОЗ)Ulнnreнвл 

nегепів. 
Pneumomassage; масаж .nегеиів 
згущени" і ро"рiJIжєним по. 
вrrpяи. 

Pneumomelanosls, чорно барви
во В nе.reип:x. 

Рпеитот"tor = pneumatometer. 
Рп,атот"Іг/. = pneumatome
Пів. 

Pneumomyc6sls, IUIіси1hшця ле-
:генів. ' . 

РП'НlІ!опаІеlееlаоlа, BiAcymi<m. 
110ВІТРЛ в neгенях. " 

Pnea'!loneetaS!a, ровnmРОВ"" м· 
:генІВ. 

PneumOnla, ва.П8J1ЄнНЯ легенів 
лєгенииця. . ' , .. J 

. Р. аппехIУа', &..ч:Шt;tНве 8&Пan:ен
}ІЛ легенів. 

ва. ,. 
. РпеатОІгарЬ, . ~~пи.ува. дИ. 

. Р. сЬгоп/еа = ·оіпЬ08ів puJmo. 
nuш. ". . . 

ХОВIJХ РУ'Х:Нl. . P.lobularls=hronchopooumoni ... 

, ..... 

!!~~~.m~~.~ .. !. ____ .~ ____ ~~~ ____________ !ОUМD"ph.Пds 

Р. massiva, НРУI108ИС З&ПQ)JСННЯ 
:JС'гепів (Grunc}lcr). 

p~ notha~ дo(tll1C1J1COB6 8&пs,..lевня. 

Pne:umonie e:otonneuse, запоро· 
ЩI:'JШЯ 7leгc}(in ба.ВОnНЛJІ11.М 
поРОХОМ. 

Рпеumопlе:us·, заna.nЬJlо~.nеге:нє~ 
. ВИЙ lше;амоиічнмЙ. 
Рneu~опlеСО(,СU8 = dip1~oocU& 

F ... nkeli. 
Pneamonl)tele = pneumatocele. 
рпеumопоkопlоsls = pneumoko. 

niosi •• 
Pne.umono1Ith, леrellе1Ш'n 1<а.иі~ 

Jlець. 

рпеатопоmаlасla = рпеито· 
Ша]асів.. 

РпеиmопоmеІег = pneumome· 
Ш. 

Pneum.nomy,osl. = рneитошу' 
совіб. 

Pneumonotomla = pneumoto· 
roia.. 

рпeumораtы�,' .11"",,,"11" ,,:ороба. 
Pneumoperlcardlum, ПОВІТРЯ " 

Рпоl $. рп.еа, nИХalШЯ. Н. 
І' .. иlит, ".Ш"., $01'''' Н. 
Р" vllreum, Ш""Яllка. Н. 
Pod_gra, поД_фа, уn6ми. 
Pndagrltas, под.tpl'lЮ!ll. 
РodаlІlа, бі:1Ь • нозі. 
Padarl!!rl!I., •• паn<mвя 0)'1'1106у 

но1'И. 

I'odartbroeate, roрбновuця oтrn-
Н •• ОГО ОУГI10бу.. . 

Podelcoma, м.дурсьпа нога ("". 
роб& ПОПI) ОПp1lЧlm.єн.а роо.'ШD~ 

Н"МП ЧУЖОїд'МП" '. . 
Podeneephalu,s, п"".ор •• ~OB,!' 

;tєжаЧJ1И М()6}{О)( в& Н1ЖЦl~ 

Podtx, заДІ SnДНIІЦfI. 
l'ойоротрЬоllх, пухірча"'" ..... 

1Іа..1СI:і1IЯ BfI.:JUHOro пa.nьця на 

нозі. 
РОІОП, борода. 
РоgОПIQSіЗ, "uдміРН1lJl рі.,. боро· 
. дп.Н. .' 

Poikl!ob/as!, чер~оиокрlвеЦl> • 
ядро", 

осерді. .' 
.Pneumoperlloneum, ПОВІТРЯ в 

очер<\"ипі. 

PO!kllotyl.s, червовокрівцl' в.,. 
ЗВIІЧ.ЙJlО! фор>ш.. . 

Polkilocytbaemla s. pOlkllGcyto
зls ріжномаulпі черВО'flОRp1:8' 

РпеumореГltопШs, Da11"-,е1lНЯ 
очеревшIU піп upпсутн<юти в 
11ій nOBiТPH~ 

Рпeumорехlа, прJШШВ.НВ" ".,. 
'ГСнів. • 

Pneumopleurltls = per1pneu",... 
пів. 

Рпеиторуоlьогах, J1o»i'!'J»l 11 
ГHЇn в ОJЮrOч:пі. 

Pneamorrhagla, щю»отеч& в "е· 
гeHiB~ 

Pneumoserotbor"" = bydropneu· 
roothor&.x~ 

РпеатоІІІегарlа, "iKYB"НWI в 
пнеВ)lliТIІЧJШХ }{омор8Ж. 

Pneumothorax, повітря в (}lICw 
ГО'Чній пороЖШlні~ . ' 

Pneumotomla, pooтmt "OrelllB. 
Pneumotyphus, "е",не»и1І тиф. 
pnr.a• душення, зaцymeНІ"IJI~ 

, . 
ці при иедокров ю. 

Polkllolberml,us, вu"",,кров1lЙ. 
Ро!п!, Dl<0JI, rO"<I<&. . 
Р. dou/oureul, бот<>""-' 
Polarlmetrum, "пмірmш "~. il пo.n.ярїзова!ШХ nPOMlНtв~ 

Polarls, 6ігувов!1Й. . • 
Polari';allo, 1. вjдxи~ен,,~ IIJЮ' 

",івів, 2. p6~Д рlДШfll """"-
1'рПЧ:НИМ етрУМlвеи~ . 

РоlасеаІагаеіа, ",,!<М!ЩЬ _ .... 

воro К.ПI1fY1l" (СІІ"роду .... 
в·ваду)'· . 

РоІепіа, ЯЧl!!mIа крупа. В. 
po!lkllnlka, ;фпmц.l!,.11" n·...,...,.. 

. допомога. ~oдJi~M хори", по .. 
ліК;tіпіка.. .... ":' 

PnJ/оепсерЬаШlз, """",,,.,,,,, С.
poro иозковоro ,.ла~, ." 
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Р. асn!. b.cmorrbaglca snper/or, 
ЗlШJ'!,l(oJШН сірого моз.НОDоrо 
Т,1t1. :) }{рооотеча~ш на дni З-оІ 
lіОfoJOРIJ. 

РоllоепсеРЬзlоmуеllt/s, .ап",,,,"_ 
lІЛ (:АРОГО 1\111 !о!ОЗ:kJ" 11 С1'рIlЖУ. 

Ро//отуеllt/" "Л"'СИ1lR ciporo 
стрижовоro Т,,19.. 

Р. ьи/ы� = роlО'епоорЬаlіііа in
ferior. 

Pollosfs, СllвіННIf, 
Роl/ак/оиг/а в. pol/ak/urla = ро_ 

Іуигіа. 

Pollєx, nа.л:~. Bc..'lUKtrn ПQJIeЦЬ 
118,. руці. 

РОl1иііО, по..7Юціл, випорокYDa.u. 
Шl насіння у сні. 

PolluClo'nes dlurnae, 8l1ТЇ.ханнл 
lІа.сіння при мочеНЩо I'lП спо;. 
ропшенню. 

РОllих = роНех. 
POlonychla, роВро •• атш нігтів. 
Polus, бігун, DOJJJOO. Н. 
P.Jyadenla '. poJyaden!tis, 1 •• а. 

ПВ.JIeNПl1 ДСJ\ільно:х: запоз, 2. = 
= pooudoleucaemie. = ооеnі& 
Trou_u = morbus Нodgki
nї. 

Polyebezia, дооroтрев •• 1а (хро. 
нічна) 6ігуниа. Н. 

POlyehlorurJa, .бі.~.шеJl"1t Мо" 
рідів в мочі. " 

Р.IyСЬ.llа, >lНОroжов.я. 
P.'ycbr.'smus, РЇ:Ююбо.РВ"іСТЬ, 
багатобаРВНі •• Ь. Н. 

Poiychromaem/., абі"ьшения 
КРОВОб"РВJIИКУ » прові. 

Polyehrom.si. = роlусhro!sшus. 
Polyebromatophllla, _тність 
. червононрівцjв барnи'1'ИСЯ еу. 
'';ШIЮЮ фарб. 

POlyebr.matopSla, добре ВИД_. 
НЛ всіх ба.рв. 

Р.ІуеЬуНа, над"ір """У. Н. 
POlycylhaem!a, POSШlожепнл 

'Чсрвоnокрjвцn'. 

Р. туеl.ра!Ьіеа •. morbus Уа
quezl •• OslerJ, РО.'!Ножен. 
Пи черlюнонр-іВЦ1В в IШJікоаJ. 

Р. rubr. '. megalospleniea •• 
орl'ПI •• , POS .. ножуnaНИ1l ч"р. 
ВOJІонрізців. при хороОв.х ее
JIЄВШки. 

I'o/yad,noma, Чn"".""і "'ОВ""КІ'. 
PoJyadenomatosls Inl,.llnall. = 

Р. <. ЬуресІопlса 6еJ.lюесkl,pos. 
множення 'Іервонокрівців зі 
збї.'ІhШ611.IfЛИ Тш)нев:ня крови 
без ХОРУВ"ЮІR селезіпни. 

Potydacrla; надмірна мьооність, 
шrЯRСИВІС'J'h. Н. 

= роlYPOSіо intestinalis. 
Polyaem/. = рl.іЬога. 
P.ly.es!hesla = hyper...thesia. 
Polyandrfa, J1(mwндріл, спів .. 

ЖfіТТя жіНRИ 8 декіПЬRОМ3 
'ЧОJIОвjкаЮt. 

Polyandrion, цвш·гrаРЬt млв..ц<>
вище. Н. 

РОlуаrtЬгЩs, .~пале .. ія де"І"._ 
кох СУглобів. 

POlya,tlcular", &.""'ОУГ"о60-
вий. 

P.'yblastes, біlIонрпщі, ЩО ви. 
'l'ВОРЮЮТЬ('11 при ДОВІ'Оrрева .. 
JI1ІХ е:аnа.1'Н'ПllЯХ. 

Р.'усЬеl,!а, llОТВОРВ • бm.:шою 
ИЇnЬ!{істью РУН. 
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PolydactylJa, багато ••. ,іоть. 
POlydaetylus, БОГ." •• "'IІІ. Н 
Polydlpsia, надмірна сирага. 

' Po/ygalaclla, над .. ірна "олош
ujcть. 

Polygamla, поліt&МЇ1І. сniВЖJIТ~ 
тя чо.."lові;т 8 ;цскіпыtи~~ 
жінками. Н. 

P.lygJandularls, бага"'''''''",IІ. 
Р·'пIОЬиllа = poly.,~b .. mia. 
Polygnathlls, потворв, ЩО .. ав 
б;Ш8нюка На. щелепі. 

POJygOnla, IIJIOдючicrь, п .. ід-
ніс •• (у "Оnов'Ків). Н. 

POlyg.num, баг,,'rOКymик. Н. 
Р. lag.pyrum, '1"""'" Н. 
Р. bYdr.plp,r, ГІр".к. Н. 
Polygynla - роlУіаші". Н. 

P.lygraph, ПРIf}(~I!' rn..0 одиоч.
сово заЗI1ДЧ,,'Є Р1ЖНl рухи. 

!!!J., .... P~fg~'!.P~b~ ______________________ ~~~ __ ~~~ 

Р.lуписlе •• lо', перевага 6"гато
sщеРІШХ 'БL,'tо~рівці8 __ 

Роlупус!псlа, абі"ьщ~ внді
..... ~,..Ba.}Hf1I мочі В tlОЧl • 

РоlуЬаетlа = plethora., 
P.lyhydramnla, .біJlьщення 

ні:lЬJЮСТIJ плоД,овоі води. 

P.lyhydrla, пі •• mвіс ••. Н. . 
P.lykarl.cy!, бnr •• Оlщ.р"а к",· 

тина. 

P.lykl.nl;' = рагаmуоkloпuв 
multiplex. ,_ • 

Polykoria, зайва ЮЛЬЮС'l'Ь 8І" 
н:щь. 

PolykrotJsmus, ЖИВЧI1К 8 дoдaT~ 
}\ОВШ.Ш підJlООСННЯЮf. 

P.lymastla '. polymazl~ ••.. р.
І thella, 5бj~1.ыІ.(на. Ю.ТJ:ЬR1С.ТЬ 

,.~опоnnщх запоз. або ~МОЧ~JВ. 
PoJymella, збіnьшепа RJJlЬ1ПСТЬ 

нінчnп. . 
po~enorrhoea, батата .НJся'Чнв.. 

poly~ec, ба.г.атод.ільниf1, ба.га.то~ 
ЧnСТIJННИЙ. 

P.lym.rla, 1. ОДНОСТ~ИI\ фО~' 
• РІ' ЖІШХ хеМІШ\JIl ~ • MY~"1<~ • Н 

бh;'8ТОДj~1ЬП)СТЬ. • • в 
Р.lутlіи. (таlагіа), ",аДІЙ ро .. 

витку ПJlЯ8~(ОДіл ПРОПWШ1Щl. 

р.lутосры�a 5. p.lymorphlsmus, 
рjжноманітНІСТЬ. .., 

Р.lутогрЬпв, ріжнОм: ..... т;'IІЙ. 

Polymyelllls, .аШlJlе(н:::",~;, 
СТРДЖQВОГ? ТJlИ. n 

Н. НП1І декШь .. P.lymy.~III~, .... ""'" 
кох м ЯЗІВ. еиі4L" 

Роlупеисltl~ ••• ~алеННR Д 
н,ох неРВІВ І ПЩВi.1t. . 

1'. ату.Iго!,ы�аa асulaФі~~~>:::і; 
JІЯ ІІСРВІВ 8 атро 

і n1\раnі8аии~ beri~ 
Р. endemlta •• реcnlеl ••• = 

beri. h ів ко.-
Р. р.усЬовl. = РОУ. QII 

sakovi. ерюdt. 
Ро/уп"с.lеа,I., бага .. яд 

.. ~ б' а кшь" Poly.d.ntla! . а ІJlЬШев 
кість ауБІВ. • 

Polyopla, nOAB~IUI .'Р. _ 
Poly.rehldla, збшьшена Jdnь 

ність fНЩЬ. • 
POlyor,xla, нс"а",t!рmпш,.,.ь. Н
Роlу.ггЬут.,пlіl., ... пале""" " 

рОва.тuи.х ОООЛОНОК§ ,'. . 
Poly.tJa, додаткова Byvmj. 
P.lypagu., под"ійпа потвора ,. 
ОДНОЮ rо.rюво». Ьг+' de 

РоlурапагthrШ. =.п ,t16 -

formans. ' , fram. 
Polypaplll.ma и.рlсит = 

Ьoesіа. жда,,-
P.lypathla, ,,!<Ладн_ erpa 
ал. Н. . , . 

Р.lурЬаіlа, па",tpJП1:::''';~ ...... ", 
РоlурЬитасlа ~ . при . 
Д,еИШRОК JlООВ. , '" 

Polyph.bla, страх. ""."""'. 
P.lyphrasla, б"'їr.;~т~~iWп.,. 
Polyplonl. в. ро ур , 

тість_ ~' , 
P.lypn.l = t •• hypnoe. 
Polyp.dlum vulgare, П8n0poтl>' 

Н. "--mJI rp1Iб Н . 
РОIУР·'П8, гу""п . ' .. в 
Pofyp.sla, пахи .. до П1НЦ'І'В'. • 

І увавнл ва ПОJUПII .. Р.lур.' " ХОРІ 60 ' ... ча_ 
Р ventrlcul , ро" 
'ШJIУНRовоr CnП31WЦl. І 

. -" пр .... п-Polyposus, 1ЮЛ1ПОРlm, . 

ковИЙ.. в/ітиВу 
Р.lуроtoт, Х:РИJlад 11"" 

""ліпів. Н. іжвих 
Polypragmasl~, спро&. р , 

способів ДiИYDав~пок ": 
Р.lурпа, поліп, пр _ Їуріо; 
P.I~sarcla adlp_- РО" 

ща. . Iyserltls .... -РоlуsеrоsШs 5. ро oбw.o-
п.a.nєнвл СИРОВ&ТИИХ 

нон. . 
POlyslalla, ... ~..,..., 
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!. 

l'oI,i~",=-___ _ 
Р ----~--------~~~--~--~~~I'~~~. 

o~pI.'I. . поn;с""",, (БJIО"~1Ja 
J.о?ttб1mщlЯ 1{QJ1Jщат) Н 

Polysperrnla = spcnnat.,n:hoe 
Р. nlgrl, COl<OPlilla Іі 
Р. Iremnll, ОСІІ"" Н . 

POlystl.~la '5. polystlehl.sls B~; 
в дСюльна рядів~ .., 

Poreelanell8, ПОРЦ;""'~О."І!. 
Ротееllи&, пореол. Н. 
Porclnus, -аШ'ИЧ1,J! ' Н Polylhella, .бі;'Ь1!reuа "іль •. 

смо'Чнів ла ГРудях псть 
роlуІтlсы�a і. JЮlуlrlсhоsls 

POrtu8, СВИня Н ~ . 

Рот~псерЬаllа, • .... ~o ... шn 
лоХцтіС'?ь. . . ' BO~ TIC'rЬ~ а рнс--

Polylrophla, П"IJМі=е ЖНn, 
ня. Н. .t'~.. _'Іен .. РОТlотаПII, "ОРСБJI"~"J! 

Maндpyвa.тu. Н8.XJIЛ 

POIYЦ~la, .більш.п"" и'-ь" 
Мо".. J.!! ",ости 

Рогпе, повія 
ротпоітlры�'' 
Відання ~ непристойні O]IO~ 

Рот І мa..nюнни. РОlуУаlепІІІ' . 
б.nrаТОСЛ.'І:НlJй·~~'llвадеНТІІПЙ, 

Pomacen., лБJJynщий Н 
Pumatum, пояада. н' . 
Pomphollx = p.~pЬ: 

otran а, пухіРЧIlСТ' . 
в ішиви 1 череПОВі 

Pompb . ЩU8. 
РоmumUS~~;;рець, ГУд"о .. , 
Р Ad' , .. 0. 

• aml = ргошьс ' 
ryngis, борлак бас"іі" І.· 

РОПdеrа, вага· т' . . 
POnderabllls ' "гарІО', Н. 

, ЩО 1.[8в Ba;rv 
ЖИТь, DцгБМ11i't Н ~.п ва .. 

POnderatlO, ;важ~нн' 
POnderosus, ва;кюіfi я. 

rQ. Н. 1 ТЯЖЩ)І Ba~ 

POndo, фунт, Н. 
Pondus, ваРі Тяга 
Р. medlcjnale р. 
Р , аптсч.иа. ваг& 

• сIУі!е, ЗВllчайиа • 
Р. сопlгаrlпm п~ ваг •• Н. 
Р ІІІ ' r-- .ma.ra В 

• • рес Cnm, .нтОм . • 
ВА вага. . 8, ВJIасти~ 

Pons t міст Н 
Р. ТlГlпl ;"" '8ubstuni' 

та ta. posоотіот Ів. perfo .. 

Р. VaroJl, Уатоі'і!)! 
PontlcuJus, ~tiC'rOI( міст. 
РорІ .. = fo.sa " 
РорШепs . ~pIIW", 

,ПIДНQ.1lJЮJиIt Н. 

Popnlarls, "'рсди.!! ' 
ипn, н. ' ПОny""р. 

РОРПlа!lо, '''ЧIOДЦСН 
ціп. ия, попуnя .. 

Рориlп.,·I. ' .. рІД' 2 , . топ6nп. H~ 
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Por!'sls ;. ротоаl!а. ' 
TlC'tЬ. ' tuпaРНС' 

Porosls paJpebrae - сЬаla . 
POfOSUS, шnаРJlСТЛ; Н zJOn~ 
Ро Ь ' • 

<р УТI.lllо, с"' .... 
дрібно. . ННЯ. на· 

Porrlgo, .бір~ .. ' lffiЗ ... рі' 
хороб 11mіри чи ЖНJІХ 

Р. decalvans = а 'ВО~ОСОЯ. 
Р. '_уо.а = f .. vu~,a "re.tu. 

Р. larvalls Inlantum" • 
ШАй rOJIOBIf ( .' ОRpИ"1 .;J.И~ 

Р. зсиlиlal У д, ... 1І). 
а = f.vus 

,i'orrum, і. !UlБУJlЯ '2 
д •• "... • . боро. 

Porta, ворота б' 
.. h ' рам •• 

• ера 11& = Ьilns hep.tiв. 
Porlalll, "О,lЮ'l'lIll!!"'" 
Ро ІаІI ' vр<>МШІ!!. Н. 

r о, "OII.!eнllII Н 
Porle.cansllque • • 
Portto 11 ' nPППМk'м.ч. 

. Р • "Р'І1я, пайк.. ':аС'ГІ( 
• cerallna ulerl до,,1 ,. ... 
ва. м'ти' , шия Ч'aCТlIN 

, Щ. 

Р. Inte~medla Wrlsber 11 
VUS Intermediua g = ner-

Р. mollls ратllІ se;llml 
lЮustіоU8 .' = nC.t'VU8 

.... vаglпаllз иlетl паво"'; 
на. И8.'1ИЦі.' части .. 

P.orus, Отвір, щlnЙllа, Шпара. 

' .. ," 

P •. trota,hlllco - ЬІІссlnaІorlи" 
irrи.:ір у JщшtКОlty нрппі НЛП" 

новоІ ніСТН11 (ДЛЯ ilсуваль~ 

1101'0 неРБУ). 
Pos15, Jl:итв6. Н. 
Poslt1o, l1ОВl1діЯ t стан, ІІоотава. 
Р. 10_ІІІ5 dorsoanler!ore, хребто· 

во-переднє ПО1J3ДОВЖWЗ ПOJJО

Н{::'IШя. ПЛОnУ. И. 
Р. І. dorso Р.51_тlот., :хробтоlЮ' 

g.аДllЄ VОlІздоВ/tШС IІOnОЖСННlІ 

шюду. В .. 
Posltivus, ста;щй , позитивнпfi, . 

ДОДз,тН1\Й. Н. 
Posltus t ПОСТ8ВЛ6Щ'Й' 
Posologla t вчсннn про дооуванпя 

лінів. 
PosslbilJs, "о,КJ1н"иJ!. В. 
Роst,·піеЛR. 
Р. mortem, по Cft.tepтi. 
Ро. Idlph lerlcus, .іCJJлобкд6до· 

вий. 
Post_pllepll~us, lUCJ!""aO&Ao'.n' 
post_rlor, •• дніА. Н. 
Posterltas, н'щ!дRи. В. 
Po.t_xsplratorius, піс:rnвИJ\ИХQ· 

ВИЙ. 
ро.tf_brШ., п;"""' .... ря>n<ОI!1!IІ. 
P05th_mipleglcua, ПО одцобі~· 

ній па.ра .. '1іаі. 
Posthla J ~'J,!t.tiHUe зерно. 

Poslhlop Jas Ilса, Ш'l'~",yn""НЯ 

пропQнця. 
Posthltts, запа.1:СЮUl пропонця. 
Poslhollth, " ••• iHCЦl> npoпОю.\л. 
Postholomla = oiroumclsio. 
Posthuntus, иаРОД~-e1fиі1 ПО 

• 'Смсрті ба.ТЬR&. 

Postlcus, aвдnlll.. 
Postmolarl., за иyтnім" аубами. 
Рostnюгtalls, nOC""Р"""I1. 
Postnatalls, 110 Н'роджеипlO. 

postoperallvlIS, пoqперапillнИn, 

піс.ll:Rопера.'І'1tВ}lИЙ. 

postpon_us, спі8"епнJI, .. баре· 
>шn. Н. 

p •• tremns, oora.ниill. : 

....мlpllоІ4 

р. ьаы�и •• - ,,,,,і •• 'Hippoera· 
ti ..... 

Posluralalbumlnurla, бі.'ІО!<" .іо: 
чі Пр1f 8міи&х ПОJОЖСННЯ. 

роІаторьоы�,' .... 1'"" !ЮрСд ..,. 

"учо., вода", В, 
РоІаtoт, п 'allJl!UI. . 
Р. slrепuп!, гіРlшJ! п'flllІІЦІ1."; 
Potatorlum t піяцтво, n'янC"tDO. 
Potentla, (}1(;І18., адо.Т1іїСТЬ, мож;': 

Jшаість. . 
Р. colundl, .Д.Тllі .... ь до ополо,' 

ванНЯ. 

Р. c~nclplendl, .дsтaї"". ДО аа· 
вагіт:кенв.я. . 

Р. generandl, плід"ї""'" 
Potentlal1s, 1. адаТllltiI, с .. ль· 

Нllп) 2. еаХОП8JШЙ. и. 
Potestas = potenti •• 
Роtlо, 1. IllIТОО, 2. мікстура. 
РоІотапіа, п'ЯНСТВО, наХИЛ АО 

п'листва. 
Potul.nta, папоl. В. 
Pot!!l"nlu., П'ЛllнJI. Н. . 
РоІит ••• polus, ".П!JI, "PYS"', 
Ро!п. pomaceus, аб:lJ71.1дІИК. Н. 
Pondre, пудра.. 
РрІ. = praeparatus. 
Pra_llcum, nJЮЮ''''''', вnр.аи. 

Рта_·, переІІ'. 
Ртае.. = praєcipitatus. . 
Рга_сапет .. , персд ПЮТРЯ""", 
PraeёardlaJgla, і. перед -ув-

В"1II боле .. , 2. ооpneв'''Яellllll • 
Ртаесапllо, оотор6т. Н. . 
Рrае<:еdеnз, поneредціЙ. Н. 
PraecentralJ., перед_редиШ. 
Prae<:lplture, осад",>,"""" . 
РтаесlрlІаІа, гущ., 6С.вА, • ..ш", 
РтаесlрlІаІlо, ОС&;\ЖС!Ш1І· Н. ' 
Pт:~I~~llIт, осад, ryщa, фус, 

рс.есІрlІаtпє, осадЖ"инJI. Н. 
Ргае<:Ірl!lп, "'P""""rycт""I<.' "" 
Praeclplt!nogen, AllТіteи ре&іу-
юч"n а преxdnї'1'іНоv. ", .'! 

Praeclpl!oJd, преll.ШітJн, щовry· 
б". при нагрів"""lО ДО OO"I~ 
сво., ","у. 
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PtaeeJpue, JJe-реваЖJJО~ 
Pr.ecordlum,. передсердн. 
"аееох, noрсдчасний,. 8апчас<-
ПІШ. 

P,aepalellar/s, передн.дкoJlішro_ 
ВИЙ. ' 

Praeposlllo, Пр1lпущеннn. 
Praeputlalls, псредпponО'ЩСВllfі. 
Pr._pul/afus, Обріввю,/!, Н. 
Praepul/uiв, проп6нець. 
Praesaglens, віЩУВIIJIЬНJIIІ. Н. 
Praesaglum, Bim,yB8JIWJ, перед~ 

. Praetuneus, JlсреДЩПШОВl!Й. 
Praecfestfnatlo, ППЮJачеnНR na
".ред. Н. 

Ptaed'astoJe, иїIJцева час'.f1Ш&. 
СИС'roJ]U. 

Ptaedl.stollcu., перед р"nШИреи. 
ИЛМ СС}ЩІІ. Н. 

ріка1lllJf~ 
Ptaesc]erosls, початкове ствер
днення. Praedlct/o, віщув.ння. Н. 

PraedJfettlo~ 1Jибір; пеpuroнство. 
Praedisposft,o, схи.nеUJJЯ t пахи-
леЮІЯ. 

Praescrlpllo о. pra_scrlplium, 
Прnпие. . 

Р. medlta, прппис, рецепт. H~ 
Pr __ ._nIll5, передC'tар"чип. Рr._ех/stепs, що був раНіш. Н. 

Praefeetura medJca" С8иj't&РU8r. 
yII}J •••• Н. 

Praeformalio, Н.П"Р<'Д YТliope
Ш!Й етан. 

РтаевепІцт, Чl\Спсред cT8picтыo~ 
Praesens, ~перішніJl. Н. ' 
Р'_".П.IО, пер"ДЧу""". Н. 

Praegnans, 1. вз:rіm1f.Й, 2. ВИВ
uачниJЇ. 

Pr.eballux, praepollex, ДОД""но-
В!lЙ ВСlU11ЩЙ па.nець. 

Pr'-JudЩum, .обоб611. Н. 
Praematurus, псредчасlШЙ. 
РrаemахШаrіs, псредщеЛСПО1!lІЙ .. 
PraemaxilJare 08 = 0$ .incisivum. 
Praemedital/o, надУ"'yn.ннн. 
Praemolaris, пеРСДlІGJi)'1'11ій. 
P .. emorlalis, псреде><OPТUnI!. Н_ 
Pra_nalalis, перед иароджен""". 
Praenuntius, вісryи, віщувam._ 

l1JfК. Н. . 
Praeoedema, зrpo",адшенnя во

ДІ) n opraJij беа слухання 
його. 

Pcaepacanв, готувач, црепарз-
тор. Н. 

Praep,r.l, препара? 
Рс.аерасаіа vena, .RШІ& ва чo.nі. 
Pr.ep"alivus і. p'.-paralorlllll, 

піДІ'О'!"ОВЧlJіі. Н. 
Pra_parafor, 1. 1WI!юooptor, 2. ",_ 
тувач иpenара1'іВ4 

Praeparat іо, ГОТj'1nUOlя. 
Praepare1um = pracparat. . 
Praeparь:us, ПРlJroro1JllJIJ1Л, ЗJla .. 

roA)f~!:!ii. Н* 

РтаеБеntиtlо, Постава ШІОДУ при 
ПО~птиові Породу. 

Ptae._olla аоlтl, прИТ().,,,ість 
дужа. 

Praeservatio, 8&X1fCТ. В&ХО}Ю}f(О}f. 
IJЛ. Н. 

Praeservattvus, ааЖіfСТ.lfИЙ, за~ 
ХОРОН"ИI!. Н. 

Praesllgla, передвісники. 
Praesumptlo, DpНп,'Щепнл. Н. 
Pra.sYSlole, переДСПС'1'(>JIа. 
PraesYSlo/lcus, передс"е"'"'1і •• 

nИil. 

Pt_el.rnaluralls, DpO'>.'I!Природ-
НИІІ. 

РсаеуаlJсе, П6рСеИJlЮВ&ТИ. 
Praev_lIllvus, 88:1."НСТliпll. Н. 
Praeventus, попередження ~ Н. 
Pr_ev.rl_bralls, перс.цхребовп!!. 
Pr_.vlslo, п"редб4~еНI!Л. Н. 
Praevlus, попередній, ІНI.перед~ 
лежаЧИй. 

Pr_lId/um, .Нід.ннл. Н. 
Pravus, }>Овпусnшй. Н. 
Рсах'в, піка.рьск& np.a~TIIJ;D~ 
лінування .. 

РсеІит, гніт) "JJСНeJlПЛ. 
Р. -bdomlnale - premnla abdo

ntілаliSt ЧСреБНlIЙ гніт, nlC~ 
нення, JJpeo • 

, -., о-

Presbyacusla 5. presbf.cusI6, ета· 
рсча. I1ригпуховаТ1СТЬ." , 

Presbyoph,_n!a, "".р""е ЗДІІ"'" 

неlШЯ~ оз6~ 
Presbyopl8. старе ... Дмек 
Рість. 

І C'l'fL'nAче'ДaJIОКОЗОPresbyop си., г 
риll. 

P,esbytes, 1І.!д. Н. 
Presbys, старІІІ!. . 
Presslo, ТJ'Iе1IСННЯ:, ГНlі' •• І!-. Н 
Pressorlum, Л6ЩМа., КJШJ:tJ. .. 
Pressoril.ls, J1атисна.ч. Н. Н 
Pressura, заЩ6М:.ІСНnЯ, аАщсм. • 
Prсssцs, J'HiT~ ТИСН~НIiЯ. ~ 
J>rl_plscon і. priap"cum, 8аво 

";ч". "'рУнд,,, Н. 
Pri:apis~us, ДOBгoтpCМlJIe напру~ 

;ЦC'НJНI прутил. . 
Prlapus, npyr, прутєкь, мор"". 
Prlma Inl.ntlo, перше ват""-

нення, . 
Pr/m,. Уlае, пеРШІ KPO~· І! 
Primarlus, перпшй, n:ерВ1СВИ • 
Н. . . 

Pr/m/para, пеРВІСтка. 
Рсітltiуиз, почат,,"Овий, ПрllМIІ· 

'l'шuшЙ. 

Prlmogenl Іи,а, пер_істка, першо- . 
радл.а. Н.· 

Pr/m.g.nIIU8, первенець, перnro· 
РОlІ.ень. Н_ 

PrJmordia1fs t засадничий, по-
чаru:ОВIJtt t первj'СНИЙ. , 

Prlmula aurlcula, пеРВОЦВІт. Н. 
Р. уеrз, РЯСТ. 
Р. ОШСlп.lІs, бож" РУЧ1<а. 

PrJmus., 1lf.'!РШUЙ, Н. овнпй. 
Princeps, В&еаДЮlч.нЙ, гол: , 
Н. н 

Prlntlplum, початок.· . Н 
Ptlon 5. prlsllS, ПИJIИn. ";'ло. 
Рrlsmа,ПРJI8ма~ грапчuтє 
P,/sllnus, давНІ!!. Н. Н 
Prlvallo, по_бавдеии". • 
Prlvatus, приваnшЙ. 
Рто autore, ДЛЯ автора. ЄНІ. 
Р. Ііlе, д(шна доза, дo~a на ро • 

Р. 40оl, одив до.... . .. 
І' paupero, дпn бlДllОro. Н. 
hOagglutlnol4, ... інеииЙ.кроао-

еціпепь. і 
Рrоаmпlоп, первіснпfi амн ОН. 
Proavus, прадід. Н. . 
РrоЬаЬШIas, Й"'ВIРИl6Т' • 
Proballo, Іспит, дОк .... Н. 
р,.ьаloсlш, пробвий, И." пробу. 
Prob_, праб'" 
ProbJtas, .есність. Н. 
Рrоblemа,пробпе"., .адн'" 
Rсрозрішене питання. Н . 

Рrосеrus,внооиий, roPДIIII~ : 
Processus, 1. .ПрооЮН, би ро 

СТОН 2 neребll' хоро . 
Р. ВlотмЬасЬі/, rа.'Ч' •• тlІІІ ви· 

остон грa.nЧI\'І'Оі }(.1DТRH. 

Р. РеМоіПI, виnn!\ п.~АrівRD _п
роотну Ю11tн()воІ юстки. 

Р. нео/.I, Нспlс'ів "проеми го· 
рiшu",,! щМеnи. 

Р. puerperalls, ппродід"".. ra-

РН'lКа. ..tilor-Р. teslllormls - ооrpш r 

pr:~;'ent/a _ рropto.і. = pro· 

pr:l.7::i/o, схиnеНI!" ноперед,' 
Н. НІІІІ Н . 

Proc1ivJs, ваnш. . • цп". 
Proclivllas, ва"Jiл:e""", в .. 
Н. """ВО • . 1',,,,,._118, 8.вcne ч_,._ . 

. Ptocreallo, nлоджеu:'~' бідь В. 
P·roclalgta ". proc .- , 

pr::l;r:~'a = "treвi" reot~. _ 
Proclectasla, роаШllрення УТ> 

иwІ ЮІШКИ. Н. . &С'1'ИНН 
P~oetectomta, ВИТИН 'ч 

:иrнf ' .' .• 
Proltll~, "вnnnеИRН ,КУТНІ. 

І І_ - rectooo о. 
~~~;iI.Їoтla, розтни Kymt 
й міхура. t . :. 

P, •• lodyn/a, бі"ь в кути. . B~ 
Pr""t._lyll1,.pJa.l/ea, nrryкyna 
нн n іхв .. ·Й кутні. 
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Proctologfa, вчеипл 'Іро хороби 
І<уТ1IІ. 

РrосlореrlпеОПhaрhlа, Вши" .... -
1111 М<.'ЖJШРОЧЧIl J't :КУТІІі. 

ProctopeXla, ПРUШlIІЩJfJIЯ кутні. 
PrO.toplaslfca, ЩТУI<y>lВnnЯ "ут-

нІ. 

Proctoplegla, '1аралів& кутнІ. 
Proctoptosls, випадання кутні. 

Proctorrhagla, "1'0_"". 8 "ут-
ні. 

РСОСІоссЬарЬіа, 3ПІІІвання H~'THi. 
Proctorrhoea, CnlIВОтсча.,. :кутні. 
Proctos, :кутня, вихід. ,Н. 
Pr".tos.op . = rectoясор. 

Proctosfgmoidectomia,8l1nlН "у' 
тні іі лУнВIІ. 

РrосtоslgmоldЩs, .впаnення ку
'f11i tt .лУНВJl. 

Proctoslgmoscopla = ""'toта
nоscoр~а. . 

Proctospasmus, м'язові юрчі 
нутні. 

Proctostenosfs, звуження J-tутиі. 
Proctostomfa, В1Jтворенни ОТВС 4 
РУ кутні. 

Proctotom, ніж на РОЗТJІН HYТHj. 
Proctotomla, РОВТ11Н Hyrni. 

Procumbens, лежачий. 
Procursivus, передбіЖllnli. 
Procu"atio, наХI,.'1СННЯ вперед. 
Procurva tum (genu) , прогнуте 
назад J(о.піно. 

Prodlglosus, ДIIБІШЙ, ЧУДІlИtt. 
Prodlglum, ДІІВО, чудо. Н. 
Prodroma, ПОШ:р('дп;:еllН1f, віщу-

ВQНJt:я~ 

PrOdromaJJs, ЩО попеРСджув, ві.
ту •. 

Prоdrоmш, вістун, віснин. 
Producllo, ПРОДУкція, ВJlроБIiИЦ_ 

тво. Н. 

Produetlvus t ~"'РИСНJtjt. ПРОДУ1<* 
ТlІПНИЙ. 

Productus, npoдукт, вироб. Н. 
PrOi!ncephalla, Потвор. в МОЗ, 

J(OBoJl) }іШІОJl) 11,(\· чо:tі. 

Proёncephalon, передній >l080К. 
PrOi!ncephalUs, потвора • мо •. 
КОМ llВзовні. 

Prolanus, в"""ідомиJI, проф.,.. 
Prol.clus, успіх. Н. 

Prolermenlum, профер"оnт. 
Professlo, "'''ЯТТЯ, професія. Н. 
Profluvfum, абіПЬЩСJt:ий BlfrlX

j 

Юlті:кз,IIИЯ:. 

Prolundllas, глибина. Н. 
Profundus,. ГШJБQки!. Н. 
Profus, ~еПОМірнВЙ. 
ProrUSlo, IUВ1JДІШЙ відхід, бі-

гун:ка. 

Profusus, достатний, Р:1СВїІіі. Н. 
РтОІаііет) первісне черево. 
Progena"a (Iacl"s), об,",""" • 
_ сильно ВlIСТ&ЮЧ1Нd підборід~ 
дяи. 

Progenia, ВJIстаюче підборідд.я. 
Prog.nles ". progenllura, иащад. 

J(И r понOJJіния:. 

РтОІепllос. прабат""о. 
Proge.ria, передtJ:4сна старість. 
Proglottls, мп. progloltldes, дo~ 

спіnі ссtмспти бuндовн;х: глист. 
Н. 

рсоІпаІы�a о. prognatlsmus, ви. 
ставання в'Й".шщі (в ВИ1<РПВJIеJ{~ 
НЯМ .убів). 

Prognathus, ,nюдпн9. з вuстаючою 
В1fJШЦЄЮ. 

Prognosls, проtп""",передрік",,_ 
ня. 

Р. аосер. о. dUbla в. IпсиІа, ВО
пеВНа проmоза. 

Р. Ьопа, добра проtпова. 
P.lnraust., несприят,nпв& npo~ 

rяОВ&.. 

Р. іеІаllа, передрікав"" С"'ертв. 
Р. та!а, ПОТіШа npotн08&. 
Р. P,SSlma, ДУ_ пога".. про
това. 

Р. quoad lиПСllопет, ... таllо
пет, проt1:lова що ДО рухів, 
що до Вuдyжа.ИНR. 

,',. 

Р. Ч. а. rest\tutlonem, про"""'" 
що ДО шшо}Юту ДО NJШУnОro. 

Р. q. а. І.три., проtп08а що до 

;;об .. , """у. І 
Р. Ч. а. valetudln"m C!lmpl •• m, 

проrnоз& що до. ЩЛJtQВПТОro 

в"дужа1і1t1і~ Н 
Prognosllcus, пер"дб .. "еНІІІІ:. . 
Progresslva paralysls, поетупо ... 

па.раліва . 
Progresslvus, поступовиll: •. 
Progressu., поступ. Н. 
Problbens, ram.><УЮЧ1,IІ. 
Pro 1._110, ПJlЯ"уваmш. . 
Prolapsus, nипа.даJut1I, ВПСТР.~ 

вання. Н 

Рсоl.llО, продов""",.",: . 
Prolepsls, П;Р"нД"СЮПI напад 

пропfюlllЩl. • . 
PrOlilerans, буllIШЙ, .пбу"''''!!. 
Prolileratio, розплід, ро.мно

ження роа:ростапня. 

Prollgerus сптиіпо. d!scuS, ro~i 
бочок 11& внутршшїй сторо 
Graltf~ ОJlОro міхурця.# . 

Prolongatlo, продоВже>lRJ1. 
Promlnens, ВJ!СТRЮЧIlі\. 
Promlnentla, виступ, roр60к. 
Р laryngis 6oPJI"", ба •• 

• • nAдrір'я пе .. 
Promontorium, пеr-· , 

редгірок. . • cochle.". 
р. tympani = сmшєntlа 

rїe.. 11~' 
.PromorphOlogla~ ."""911 ПРО. _ 

віС1lі звіl'ИННl 1і РОСЛИWf1 

троl (Haookel). 
.Ртотоllо, пpor""ошув.,,"" (док

тором). 
Promplus, nPУДl<иl!-. Н. 
. РтоФуе.lосуІ, _ пеРВlсна мозкова 

1UtПllиа. . 
Pronallo, nPOН&DIIt, оберт""WI 

АОJIQні до.чу. 

Pronalor. оберто.... • 
Pron.phro. в. рсоп.рШlит, lІер 

віспа Нllpкв.. . 
Pronutteus, nеРВІоне ядро. 
.PronuntJatlo, . 8116108&, ВИ~О· 

""'11811. Н. 

Рrоріdеи.tlса, ВСТуп до .... уЩ'l. 

Propagatlo, ПОl.!ШРЮВ~:Нl~~, 1111І. 
рсщuя. '. -

РтораІет, Ilраб .. ты •. 
і аш", х"ро· Propath а. пер"дчув 

б1l. Н. Н 
Propendens, ВВjICJJ,IІЙ.' • 

Propepsln = pcpamogen. 
РторерІоn ~ a.lbumoaa.· . 
Prop~pIonиcla, пропеnТOliВ мОЧІ. 

Propllasa, .т'" поділу .... .,.,рньоl 

:к.."'lїТШIИ. • а.соб' 
Prophylactla, .... побі"'''' а п. 

ProPbylac!icus, звnобінumn. Н. 

ProphylaxiS, охорона, ...,тер .. 
же1lnЯ. 

Proplnqui, родОН& •. Н. . 
Propinquitas, СПОР1Д1lЗННІСТЬ, 

-нро-вність. 
PropOM поперечні 'ВOnОRОНЦЯ 

за~~ь пр~довженоro f,Ю8' 

ну. ів 1І0"ірProportlo, пропорц , 
ність. Н. . Ь 

Prop.rtlollalls, ПРОПОРЦІО"""-

Н1IЙ помір ний. В. ' 
Рrоро;Шо Б. proposllum, виОСОК. 
проповкцїя. Н. . 

Propr\etas в. proprlum, """"9'~Ь. 

prj7rlus, 8дВСТИвnli. ""в.сиий. 

• • 6ордюжю>.Оro Proprovar, lmТII'p 
прНЛ:RДДЯ В НfiвИtcУ. 

ProptO$ls, 8ИСТРіва.пия. Випад .... -

P.:;~lsIO, 1. см" нуді, :І •• гп-
ванИЯ наперед. rC 

РСО$аріа '. prosapbla, ме 11. 
.."тор розтин .... Prosector, ПРО~ • 

Proseetura в. ртов._Іотlит, ро.-

ти1іaJ1ыш. ій ()80~ 
Prosencephallls, породи БJJ':.811IО: 
Prosopagus, потвора 8 . 

НОМ на ош. - 10' 
Prosopalgla = ·tio. dou ~:: 
Prosoplegla, lІ&р""'8& ~& • 

Prosopodlplegla, об06іЧ1і& ра 
nїз.а обmJ'Ч'llt.." ". . •. . . 
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PtOflopod,..morpbl8 
PrOI' .... o bulIII 

Prosopo~ysmorphla, поступова. 
. ОДll061'І1Іа парпліза об.личчя. 
Prosopon, .1:IІЦСі об:JfIЧЧR. 
Рrоsор~пеurаlglа, біль у трой. 

чаСТІМ перВі. 

Prolanopla •• protanopsla '. , C;JJ· 
Пота на чер:JOНПЙ кольор 

Proteasa! твОри.во, Що псретр~в" 
nюв БIJlОК. 

Prosopopagus, потвора 8 БЩIВ-
lfЮКО)f на очні чи ва оБЩIЧЧЮ. 

Protclnum, протс[Н, бі.лl\ОDІtllа 
Protelnthera~la, біЛНОВIІНllе ol.i~ 
Кування. 

Pr<,telnurla - albuminurja,· Prosopoplegla = proscplcgia. 
.Prosoposchlsls, щілина. об.тшччя: 
Prosopospasmus, сfпаиня, корчі 
обличчя. . 

. Protektlv, єдвабна. 'і'н:sнина: на. 
МОЧСНа в о.ліІ. 

Proteolysln, ПРОТЄОilівів, твори" 
ВО. що роаЧllняв бі.лО"К. Prosoposternodymla, ПОТВОРН, що 

ВРОСJШС.Ь оБЛIlЧЧЯМ Й груд_ 
нИми ИlСТК8ШI. 

Prosopothoracopagus, потвори, 
щО ЗРОС:lИСЬ ШllЯlolll Іі огруд_ 

Proteolysls, РОЗЧИнсння Й трав
.лення білку. 

дЯМ". . 
Prospeclus, 6гляд. Н. 
Prospe~mla •. prospermalismus = 

= cJaculatio РІаесо.х. 
Prosphysls, врощення повік 8 

ОКОМ. 

РrОSР~УБесtоmlа, РОЗТJІН вроетів 
ПОВІка В ОКОМ 

Prostata, ПРlIорtrвя, простата.. 
Proslalalgla, бmь в ПР"прутні. 
Pro~tatectomla, ВИТИН припрут_ 

НІ. 

Prostatfcus, прнпрутнсвий. 
Prostatfs.mu8, .хорування п-

npyтВl. пр 

Рrо~tаtltIБ, запалення ПРllпрут. 
НІ. 

Proslalocele, КИпа при Утн' 
Prostato~lth, камінець :; пр~~ 

пpyтНl. 

Prostato~rhoea, ВlІтікання з при-
ПРУТНІ. . 

Pro~tatotomla, РОЗТІІН прп прут_ 
Нl. . 

Pros tJtutlo, ПРОСТllТУЦія 
ста профt~сіЙНа. ' розпу-

Prostoma, псрвіСНІ' 
Р І вуста. 

ro.s ratfo, знемрга, внеСIfJlСН_ 
нл. . 

Рrоtаgоп, білковина, що містить 
фосфор. . 

Prolaml. бе . . , ЗСJРI(ова бlnнов1tна. 
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Prothesls, штyrrnа ваміна втра
ченої чаСТІIНН тіла. 

Prothrombasa, тромбін. Що не 
п~еnшов ще в Sl\ТИВIJУ ета. 
ДІЮ. 

Protlstae, найпростіщі одно-
н.піТlІнні УстроІ. 

Protoblast, первісна RJIітина. 
Protocyesls, перше завагfтнсння 
Protodyastole, перша частнн~ 
серцевого РОВІШlренпя. 

Protogaster, первіСНIІЙ ІІШУНОІ(. 
Protomedfcus, міністр ВДоровля. 
Protonephros, первісна иnриа. 
Рrоtопеurоп, первісний неврон. 
Prolopalhla = idiopathia. 
Pro~opathlcus., самості.йний, пер-

. ВІСJШЙ. . 

PrOI~p~yt '. prolophyta, наЙпро. 
СТІШІ РОCJIИВИ. 

Protoplasma, 1. клітинна пnяз
ма, 2. первісна ПnЯВ!.lа. 

Proloplasl, первісний .іродои. 
Pro~ospasmus, корчі - перед-
ВІСНИКи. 

Prolos, перlUИЙ. 
Prol~typus '. prOlOtyp першо. 

. вЗІР. Н. ' 
Pro tovertebrae, первісні хребll~ 
Prot.o~oa, ПроТовоа, НаЛпрооті-
ШІ ]СТОТИ.. . 

Protrahens, t.що Тягне наперед, 
2. подовжсний, ПротягнеНІІЙ. 

Protrusto, В11mlна·ннл BilmfH 
Р. ьоlы� = exophth,.'lmu8 .. 

,'., 

. Protrusor, ВИПЩJач; ВИТИСКlLЧ. 

Н. 
Protru~USt випнутіІЙ, ВlIТИСНУ-

тиЙ. 

РrоluЬеrапtlа, горбовИна. 
Р. аппulаrls = ропв Varoli. 
Р. Blchat = mеsспсерhаlоп. 

Provectus aetate, підстаркува-

ТIІЙ. Н. . 
Proverslo, ВТІIНання наперед.· 
Рrоvldепtlа і. Jir~vlslo, обереж· 

ність. Н. 
Provldus, 1. оберсн<ний, 2. стар· 
ший. Н. 

PrOVfsor, провівор, аптекар. 

Provocatl0, провокація, штучне 
ВІlнnвканИ1І, Н. . 

Proxlmalls, проксім8..'1ЬНИЙ, бли-
ж.чиЙ до гоnови. 

Proxlml, родичі. Н. 
Prudens, обережний. Н. 
Prunus, С-'lпва. Н. 

Р. cerasus, виumя.· Н. 
Р. lauracerasus, JlаВРОВПlШlевє· 

дерево. Н. 
Р. splnosa, терен. 
Prurlglnosus, сверБЛЯЧIIЙ. 
Prurlgo, свербець, боnДУР. 
Р. agrla •• lerox, тяжкий евер· 

бець. 
Р. dlalhEslque, свербець приділ. 

теві. 
Р. gestatJOnlS, свербець вз.гі,

. НИХ. 

Р. hlemalls, ЗИМОВІ.Й свсрбець • 
Prurlgob·ubon, вбіnьшения BUOS 

. Ilрll свербцеві. 
Prurltus, ЛОПТЯ.ІОІ, чоо, перечос, 
свсрбnячка. . 

Psalterlum Davldls = сошіввша 

Ilippoc,mpi = lyra Davidis. 
Р. Bergmanni, ЗМОРШКlI мовко

ВОГО водоводу. 

~sammlsmus, піскова фіаь. 

Psam~oglloma, ввапніпа tnio
ма. 

Psammoma, пjскуватий ново--

твір.' . 
Psammos, пісок. . .. \ 

Psamntosus, пісковиЙ. .., ... : 
Psammotherapla, .лінування піс

I{ОМ. 

Psatyrosls,· роаТltраIlВЛ.· Н ... ~ 
Pselllsmu ••• pseHoles, 8arвкy

ватість. 
Р. тапкапаllв, ваГllкуватіст.. 

прп отруІИню МQHtaBoM • 
Р. mercurlalls, загнкуватіо'І'Ь 

при О'Іруlни", живи.. срі!>, 

пом. 

Pseudo .. , мпnьно-, хибво ..... 
Pseudacusls, сnу.хова ом6.на. '~ 

Pseudacusma, мильне cnухове 
почуття. . 

Pseudaesthesla,. миnьве почут-
тя. Н. . 

Pseudarrhenla, неправдиве ~iв

чурство (roрмафРОдИ'l'И.м). 

P •• udarthrllls, исправдшоо &а. 

na:rCHHn суглобу (гіс-repіи). 
Pseudarlhron •• pseudartbrosls, 
фальшивий сугnоб. 

Pseudencephalla, потвора в роз
щепнутим хребтом і ~011ШІІ--. 

ц,сю та з СУДИННИМ II'РОС1'ОМ 

. аа:місць мовку. . 
Pseudoacholla, МlL'1bHe бевЖОВ': 

ЧЛ. 

Pseudoacllnomycosl., хорував· 

НЛ, подібне ва занедужаиlUl 

ПРOJaІЇНЯСТIІМ rpибко •• 
Pseudoalbumen, фа..льnmвиЙ бі

ло"К. Н. 
Pseudoalbumlnurla, бi1l0К в мочі 
нсрвового походжевИJI. ..; 

Pseudoanaemla anglospastlca = 
= pseudochloroвis. 

Рsеudоапglпа pectorl., ·вервова 
ссрцсва аиtїва., 

Pseudoapoplexla, ОI'OJ1БМШЄl!1lR 

бr:а ~ювковоІ кровотечі.' ;. '. 
P.eudoappendlcltls, бmь в .псці 

виа:::ОД)h'СfШЯ а.певдіксщ. без 88" 

пan.еВRR Йоro •. 
P.eudoartlculatlo,.· фваьJIIВВIIА \ 

суглоб. Н. 
PseudobJepsla .1. p.eadobleps". 
омів .. аору. Н; __ ' •. 
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Pseudobulbarparalysls, овиаКн 

б".<.пьбtLрНоJ пара1Jізи ві CTBepд~ 
JJ<:ННЯ~І СУДИН мозку. 

Рsеudос:аrШаg!пеus·, О."'ЛЬМО-
ХРНСТIЮВШ1. . 

Pseudoehanere, фМЬПІНВl!!! ТВ6р
дпй' чн .млгкиЙ: 6o;1aK~ 

Ps.udo.:hlorosls, БJJ.ід."не"іч без 
В.мін в ирові6 . 

Pseudochorea, l!епраВ;~11в&хорея. 
Pseudoebromaesthesla, ОМШІЬИ" 

ро-зпівнаван}{я Rо.л:ьорів. 
Pseudoeo«}'godyn!a, ОМШІьпm1 

бі.:!ь "УПР"'Щ. 
Pseudocrisls, ноnpаВДl1вш1 пере .. 
"о" "ораби . 

Pseudoeroup, незаразливе вana
mш}{я roртані. 

Pseudocyesls, ОМJfЛЬН&, поЗірll& 
BaГЇ"Hic'J'Ь. 

PseudoeystJeercus, фальшиви]! 
цистіцерR. 

Pseudodementl., ноправД!!во бо
жевілля. 

PseudodlphtherJa, неправдиві об
Rn6.WJ·, 

Pseudodoxta, ПОМНЛRа, Н. 
Pseudodysenterla, неправд"'''' 

Ч(,рвjlIJ:t& ... 

Pseudodysp.ps!a, ""рвов. lІе
стравність. 

Рseudоеlерhапtlаsls, н.правдпва 
с..'Х(щовість. 

Ps*udoeryslpelas = eryвipela8 
phlegmonosum. 

Р. su:.tепd!поsum = апgіпа Lu
dovici. 

Pseudolluetuat!o, ОМИJlЬна фІІ'" 
нту.ціи. 

PseudogenesJs, оперативне ви· 
'1'вор~ния НУ'1'ві, 

Pseudogtioma, llепраВДІІва t,i'lї· 
ома. 

Pseudogonorrhoea, неправдив. 
н6.паИRa. 

Pseudohalluelnatlo, фалЬШl!ВО 
МQ-Rчеиu:а .. 

Pseudohermapbrodltlsmus, 110' 

праІЩ11Ва. оБQпOJlїcn •. 

Р. ТетlПlпоз, lIel'P"ВA.O. обо. 
Ho .. ,icrt. шіНО'J& (присутність· 
аОВllіШllіх чоловічих lJOИОВНХ 
optnHiB .і жіНОЧIІХ 3'-'100:). 

Р. maseu1l"us. щ:',пра.ВДlIІНl ооо.. 
ПО}lі~Т!. ~о:tО~іча (присутність 
8ОВЮШНlХ Ж)НОЧЦХ ПОЛОІШХ 

optA-НіВ j чо..'lовjчпх Вl1ЛОЗ). 
Pseudohydrartbrosls (genu), В" 

правдива. водлпна. RОПіна.. 

Pseudohyperlrophla, фе.аьт.а ••• 
ровростаннн. 

Pseudohyperlrophlcus, фМЬШВ. 
"O,po.pOMltI!. 

Ps,ud"ll.u., позірш.і\ '''''рут 
Rlшl0Н, 

РseUd"!пfluепza, ".nP~.AII.' 
інфЛЮ6I1Цв... . 

PseUdoleueaem!a, ""пр'.Д"". 
білонрjnlЯ t morbun Hodgk:ioi. 

PseudoHehen chronleus Vida!!, 
непраВДl1вш1 червоний лИШай. 

Pseudologl. phantastl.a, фан. 
. '1'ас'l'ИtfНв. брехnивjO'J'Ь. 

Pseudome!anosls, посмертне ••. 
БIlРВ.1{С1JНЯ JJIНjри. 

Pseudomembrana, Ф&J1ЬШllва пе
рОТЯН1!а. 

Pseudomembranosus, фа.пьшиво· 
пере"1'И}ШОВI1Й. 

Pseudomenlngltls, нопра"мП" 
запалення "МО8КОВIП оп6и. 

PseudomnesJa, ПОМИЛКИ пам'яти:. 
Pseudomyopla, непраВі\и"а ..,. 
ротковоріОТ ... 

Pseudomyxoma, фальmпаа "і.· 
сома. 

Pseudoneuralgla, нервовий бід. 
душеnноro IІОХОДженм. 

Рseudопеurltls орІIс:а,н."р"вд"в. 
ааnаленнл ЗОРОВОГО верв,. 

Pseudoneuroma, неПР&ВДIIВIIЙ 
Н·РВRЮІ. 

Pseudoophthalmoplegla Wemle
ke, иеJ1рs.ВДIІВ& очна пар~і8а. 

P.eudoparalysls, иепраВДIІВ& 
пар""Ша. 

P,eudoparalytlc... п.правдиво· 
ПО ра,nіТltlJНИЙ. ., . -
. ;, ",' 

pseudOparaphta.fa, !І.пра.дива 
]Jl).рафравj~ ' .. 

Pseudop.rap legla, 1!6ПР.ВДНВ. 
пармі'38 кjll'Ч1111. 

Pseudoparesl.s, Jн~праВJlИ»а. пів .. 
парМі&-а.. 

P,eudoperlton!tls, стан, подібний 
,цо вапаnення очер6виии. 

Pseudophotaesthse!a, фе.аьшив. 
відчУв"ння б"рв. 

P.eudopl.sma, фе.аЬШ1lВIІЙ пов.,.. 
твір. Н. 

Pseudopodle, фальшиві ЦЇЖЮ1. 
Pseud.pteryg!um, фl!.J!ЬШнаиl!. 

RРПJlЯR. 

PS"UdOp! •• ls, фл.'!ь!Ш,вlІЙ віко· 
onaJ\. 

PseUdorables, HonpaВД!llla сна· 
женина. 

Pseudaf4sls ,ХIJБННfl.IІШJJЬJWЙ зір. 
Pseudorexta, фв.nьшпва ОХО'1'в. дО 

їжн. 

Pse"dorheuma Іlотио, ф9.J1ьum' 
. ВllЙ nоме.ЦЬ. 

Pseudos, неправдивий, фаnьЩD~ 
вю1, брехливий. 

Pseudoseleroma, товщове .а.-..вр
Ане.mm. 

Pseudoselerosls, !!озlрне .... еро 
днення. 

Pseudoseop, прЙ1lВД. що 1І0К"У' 
річ; ""!!ід.Орат. 

Pseudostupor, н.пра"ди". ОС'І'ОВ' 
nіШDi. . 

P •• udotabes, CТI!.Н, поціб!шй ЛО 
стрижовпх сухот. 

Р. риlрЬесlеа = neurot.hea. 
Pseudotetanus, нспра.вдюш.tt пря· 

"16nь~ 
Pseudothanatos, ••• мір.и"". Н. 
Pseudolhella = pseudдherme.. 

р})rodіtівшus m&sculinuв ех· 
temU8. 

P,eud"trlehlnos!s = derlМtomyo. 
sitis. 

Pseudotuberculosls, 1!6Лравлив. 
горб.,6ВIІЦЯ. 

Pseudotumor, ф ... ,ьиn,виll нарас. 
теНЬ. 

Pseudovar!ola, вітрnн", віепn; 
nіsд6ЧКJJ •. 

Р.еudохапthоmае!аstlсum,ф.."..-
)llIf.B8. едlІeтJІЧН3 ксв.нтомв.. 

PsIIO&', ""скА. Н. 
PolI~.lo = таШ08Ї8. 
Psllothrum, ааообн, ЩО ИИЩВ.Т. 

во.лосся~ 

РоItІасО&lє, ... па,.еиия 1ШfYIIку, 
НИЩОН і легевів. (sа.ра.жemм 
від I!fШУl'). ,. 

РіО •• (musculus), оередп!й кр!іІ' 
жоний М'Я8'-t.!~-:· . ": 

Psoasabscessus,. гнойовик при-
ЖОІЮГО м'яву.. .• 

Psod.ymus, вроелі потвоpll, ~o 
:М:аЮ'1'Ь т :' .. ЬJШ дві ноtи.,; іk:Ч 

Psolt!s, ааUll...1{СННЯ RРJ!Ж9~ro 
м'ЯSУ. . _ :;" "t 

Psomophagus, :JЮДИН3, ЩО lЮВ'raQ 
н.епережовв.ву стра.ВУ. 

Psora = всаЬіе8. 
Psorelytrla = ооlрШ. grапulo ••• 
Psorenterla в. psorenterltls, на-

брАк СЛlfВJЩці RНШОИ. .' 

Psorlas!s, '''YJШIШreць, "ушпІй. 
Р _ Ilпсоае = lеиоорl.ш. bucc.· 

Іі •. 
Р. І. пеаІа = lingua. geogr&

рЬіо ... 
Psorophthalmla =, ывьзrad. .. 

nitie~ . 
Psorospennla .ulan.. І. , •• ro

орerшОО/$ Darlerl = ooccidi ... 
8i8~ .,.' 

Psyehagoglca, .... 06.. проти. 
ЮІости. . . '.. " 

Psyehalgla, дynroв!Щй біЛь.,:' . 
PsyehasthenJ., душевн" ." .......... 
РєусЬе, душа. . . . 
Psychlatrl., вчення про дynroв-

ні хороби. .: ...... :.', 
роусы�ов,' душевний, ..' . " 
Psyehoaesthe.la, душевна .чУ-

. nість. .....: : .. >" 

Psy.hoaeustl.um (centrum), щ. 
ХОВІІЙ центр. 

P.yehoaesthetlcum (eentrum),; 
осередок орtаиів по~л. 

i~;, : 
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I'sYCb".nalyals, .. '''''ша душе». 
lШХ почува.вь~ 

P'ycb"ebr"m ... thesl. = &udl. 
tio oolorat&. 

I'sythogenla = Ьувюті& 
Psychogenes, AY1!!CaJlOI'O' поход

н<СННЯ.· 

I'sych"genesls, вчен"" npo РО._ 
ВІІ70К ДУШС:ВЩfХ Функцi.n. 

I'sychogeuslcum cenlrum, """ро. 
дон ellWНY. 

Psych"gl ... i., •• rll"YВ",,"". 
Psych"inhlblt"rlcum (cenlrum), 
осередон га..'ьмуваннл. 

Psych"logl., н"уна про душев"е 
життя. 

P'Ychometrl., .И>lірюnaиня ду_ 
ЩСвmlХ прояв. 

Psych"mot"rIUS, пеих,,-,ютор
ниn. 

P'Ythoneur".I" нер.о.а хор". 
ба (беа орrанічних ... ін). 

Р. maldlt. = poIw.gra. 
Р,усЬ"орІlсит (cenlrum) оос-

редOl' "ору. ' 
Psychoosmlcum (cenlrurn) осе-
редок нюху. ' 

роусьораlы�,' душ.вна хnpoба 
РіУсЬораІ.ЬоIОІIa, ачо",,,, ~ 
ДУШсаН! :>:ороби. 

pSYCh"phrslca, В"н"я npo фі. 
811'Чю пщстаВlt душевноі ДШJIЬ" 
:ности. 

Psycb~n'orla (cenlr.) ,ОСерод"о 
УСВlДом.це-ння" почувань 

I'Sychosexual!s hеrm.рhr~dШs. 
р то!, дущевна OOOIlOпic'J'Ь 

sychosis, 6ожеВі.:tn:л, ЛУШ~DНа. 
хороб&. . . 

:"У.ЬОsthe!llа,у>"'''''о ..... н.>Юr .. 
sycholherapla = Buggc.tio • 

hychroaesthesla, почутт" . ХО' 
JЮду. 

hyehroalgla '. роусЬтоЬуриае .. · 
. іЬевіа, Uo;tЮ1JО відчування хо-
1Юду. 

P$yeh~omeler І. P"ycbromelrum 
ІШШРШШ JЮХН<Юm ВUХ1Ю}fір' 

I',ycbropbor, ОХQJ10д;ну,. .. ч н' 
"'уеЬГОІ, ХОJ1()}!fШЙ. Н. . . 
l'sуеЬСОlЬетрlа, 1!ікро"" .. х . 
ЛОДОМ. О 

РІ. aequ. = раrroa aequaI.. . 
I'lагml.а, .. соби На 'ХВІІН" Н· 
Ptarmos, чхаrШJl. Н. " 
Pie.~lon, чаС'Х'IШ& заднього гo~ 
РJШНЬОГО загострення Be.тl~ 

PI
ltoro крttЛ& к.лпноlЮ[ ніСТІШ 
еrnаlІlа, біль а п'ті . 

Рlе<>:Іlит, кршпlк, п';'"к ІІа 
OЦJ, малк.а.. 

I'terygoldeu., НР""80ТШ!. 
I'Іе~уІораlаІlпи&, l<ри"о'піднс-·· 

. БIIlВИЙ. 
Pterygopharyngeus кри"о-прб .. ,,
. новий. 
Plerygoslapbylinus, КРИ"О-ланч, 
ковий. 

Pleryx, "РП"О. Н. 
plllosls, відоутніеть вiJI. 
Ptlsana, пчміН1ШЙ відпар Н 
Рtоmaіпum,пrома.Іп тpyn~ ~T~ 
рута. • 

Ptosls, tJіиоопад, повіко6пвд 
pty~la.goga, •• ообlf "" ст";". 

ВІС1.'Ь. Н. 

РІуаllпит, nТianiH, СЛИННИМ. 
Ptyall.mu&, ."J"I.wtDiO.b. 
I'!yaloeelє, набубнявІння МИ"-

І' ІІО" IІрОводу. Iyalоееіа&lа, :ро.зширонн" ":!Ии
'юro nPOооду. 

РІуаIОlilЬ, "'инний ",,,,Іmщь 
I'lyalon, ."';lІа. Н. . 

РРlІуаlllОlгьтьоеа, "'''''ю.<>Ча. Н. І' уа = ptyalollth. 
Ірl. о. plyama, ПJllOваНІІЯ 

РоЬеОlотlа •• p"blolomla, ро •. 
тин ПОl10ВОІ кістнв. 

РР"Ьи, дороcmШ, ."УЖНЇ'ІІІІІ. Н. , иЬетааа,. "гМу-Л{ніЛJС'і'Ь. 
.иЬеа, 1. JIоБIIК, 2,. JIOHOBe tю. 
лоооя. . PSYChrolusla, .. І"ув •. н"" хо .. од. 

НОЮ' 8ОnОIO'. 8. ,РuЬшеrе" мужніти доопіВати. 
и. . : 

риы�иа,' .л6GИКОВJtЙ, JI6ло:вий~ 
P"blosub"mbllleallв, "",,,,-під· 
пупцевиЙ. 

Pub's . os, n.онова кістна.. . 
Puboeoccyge"S, JI,,"o-КУПРIІКО

ВИЙ. 
l'uboproslalJeus, 1<ОПО-lІрllnPYТ-

неВІІЙ. 
рпьо ••• lеаll., ЛОllО-"Ь:УРОВИЙ. 
І'udeпdа, пр"родж ... ая. 
Pudendagra, шанкр у "ОНОl<. 
Pudendaii., ооро.mивКЙ. . 
Pudendohaemorrholdalls, .ОРО"· 

Jlо·Ф,::одови1t. . 
Pudendu m mu lIebre, жіноче лоно. 
Рudепdus,еоPQМЇТnИn. 
Pudleitlx, соромливість, встщ" 

illІвість. Н . 
Pudor, ебром. 
Риеllа, дівчина. 
Р. риЬііеа, повlп. В. 
РиеrШ., дитячnll. 
PuегШlа. s. puerlJlsmus, ДIІТ8Н

eТ20~ 8;{итнневня:. Н. 
PueritJa, юнацький він, f40лоді 

рOlШ. Н. 
Puerpera, породiлmI:, породnль--

mщя. . 
Puerperalls, UОПОГОВlfЙ, nQJllЖ· 

ШI'lиtt. 
Puerperium, цологоsз доба. 
Pugi1!uo, щіп" .. , щШоч"". Н. 
Pugnus, RYn'aн, І1ЯСТУК. Н. 
I'ulebrltudo, "р""а. 
І'и!ех IrrHan',. блох". 
Раllсlпи', б.,ОіШІний. 
PulI"l"tlo, буявНІ{. 
Риll". galllnaceus, "1Рчn, 
Рulщо, аєгРНЬ, легке, пегепя. 
Pulmograph ~ pne~1I!)(}gr"ph. 
Pul1110l11eter, ДПХОМ1Р, 
tulmona1ls, raогенсвпЙ. • 
Pulmonarla (у_), "ereнeВl еу· 

дини. 

Pulmonla 5. pulmonltls,."" ... ell' 
ип легені. 

Р"lра, і . .... 'І.. пу.,,,,,,,. 2.. КН· 
сіль. . . 

І'иlрlll., '''1ІІ'''''>!!'Я .уБИОI ...,.. 
rи. . 

Pulpo.us, и.зro.u:II. . , 
PuIS ~ рuШuo. 
Pulsans, nYnЬCj'1O'!l,II.: 
Рпl.аllll.,. б'Ю'IJ<OВu:II. 
I'ulsallo, пуа,.ація, би ....... , 

'1'()lЮТі1JНЯ~ 
I'ulsalorlu& = рuJaatШ •• 
P1.l1sus, пульс, »«IB1flJК.' 
Р. allerвana, ,,",,"'81111 ""' .... К, 

чср,.уючиll. . 
Р. anadicrot"., _."11І АlЮC'l'уа· 

не-внй Прl1 ПЩIIЄСОИНЮ. 
Р. anacrOlU., ",".,ИІ< oдuooтyn· 

nевпrt ПрІ1 піднесеuию. 
Р. а'Уlllтlсив s. Irregularlo, не· 
рівноміРlшіt ЖИВЧИК. . 

Р. blgemlnus, пар{,еТI'1І _.""К. 
1'. caprlcana, піцстрнБУlO,иll 
»wвчuи. ~ .. 

р ~ celer, ;кn.ВЧ11R ШВ1lдюdl, ~ 31 
ШВUДЮІМ підвесекНЛf4. 

1'. colurnlcan., триетупиевu:II 

>ІО.в'ИІ<. '''' 
Р. debllls, юю .. "JI, анес""еIlllЙ 

Ж11В'ЧІIК. 

Р. delleleM, ВИIlНOJOЧІІ!\ ""' •• 
'ЧJlК •. 

1'. dlcrotus, noA.iJlnu:ll ЖПВ"'К. 
Р. duru., ..... I'дull .",.ЧИR. 
Р. IIbrans, ryчRп/l' жив ....... 
Р. lililorml., IШТНynaтий ЖИ" 

Ч1tи. 

1'. lortlo, .иn'пn жа_. 
1'. IrequenS, lІрІ'ORореlШ1І """'-

ЧИК. 

Р. IП8е4иоll., иерlввuIi """' ...... 
Р. Inanl., порожnШ ""11"'111<. 
1'. Incldens ',. IпсI4п"" етупнеао- . 

ПРJJбзrвnючий ЖIf8ЧIІК. . 
1'. In,.nslbllls .п.чутний , •• "" ....... 
1'. Inlercurrens s. IntercI4ens,.· 

nереБПВliЮЧ1іЙ Ж11ВЧИ'И." . 

Р. Intermlttens, nel"'pll • .....".mI 
ЖlJвчJtJ<."" 

І'. Irregul.rls, и.рl8иомірпоll 
ЖJfВПК. 
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. PuJIa. •• Iae:rotat 

Р. ka1ac:rotus, JНJfВ~ШІ( одиоо'1'УП~ 
1/"'BJ,11 ЛJЩ СJlздаJJlIЮ. 

--!'-~ 

РипСlаlив, "1""""''''''11. !<ралч •• 
J>. magnus~ В(':UfJ\иlt ЖJJВЧl1J(. 
Р. тоШs, Ш1і"ІШn ЖИВЧМН:. 
Р. туитиБ,. Ж1JВЧJfR ЩО далі 

стІ!. 
Рип'ctlо, npmK. 

:\!('HlUНii j CШl:бllПfЙ. 
Р. oppressus, еТПСl1ЄНН.й 31I1ВЧJfК. 
Р. parodoxus t ДШШJ:lЛ ЖНВЧИ}( 

(ПРlf ВДn~ові вникав). 

Punctum" 'крапка, 'J'OЧ1І:а. ' 
Р • • _«ит .матІ_ІІІ, JIf.,.iott'OM 

С.11іпа ПnЯltfl. Н. 
Р. Ilхит еl т_ыl,' и'П80nиіі 

ПОЧll'l'ОR і прп.кріn.лення. 
Р. plenus,. повний жп.вЧИR. Р. 0.8Шеаllопl., ТО""" сЮ."." .... 

'М. р ~ rarus, поJJШьний ЖНItЧIlК. 
~ ••• Неп., піДC'lpllбуючаn ""'В-

'Пf}(. . 
Р. ртохІтит .1 т,тОIІІт, на/!. 
БДlIЖЧ& й нпйдвльШ& 'J'OЧRК
ясuоro 80РУ. 1I~1 P.slrlclus, R'ПРУЖСН"11 жив

ЧИ". 
Р. tardus,. 8апівиений? Ва.баре .. 
ний ЖИВ.ЧИН. 

Р. trеmuJus,.треШ"я':іИЙ живчик. 
Р. undulosus,. ХВИЩ1стиі1 ЖИВ-

PUnC1ura, 'J'oч:кове припі}(ан1UJ. 
Н. 

Punc1us, прОrnКОl1lI:ft* 
РиПі'П', НОJIЮЧ1ІIІ. Н. 
Рuпgо, кстОТИ, ЩПИ1'а'I'J!. 
Рипl.", rpаиuта. Н. 
Рипl""5, tpaIIМОВиJ!. Н. 

""І<. 
Р. уасииз, ПОJЮНtlIі11 ЖJfВЧИR. 
Р. vlbrkns, .ібр)·ючиn "'''.ЧИк. 
РиllасеІІО, ""l!IyВ"",II. Н. 
РиIУ. = pulvis. 
РиІУегаге, cтupa'l1J нв, ПОрошок. 
Н. 

Риlует,ит (m,dltsm_nlum), лі" 
у вцrдядj Порошку. 

РиIУ,тl"аll., роsБР"."УВ'IІІШ. 
РиІуетl'"lот, РО3брН8І<ува.,;. 
РиIУlп"т, lЮдyI!tJш. 
РиIУI5, І. порошо". 2 . ..урнв,. 
сажа. 

Р. ".rophorus, IID'''У'ШJI поро
шо". Н. 

Р. а. 'ахапв, ПРОВОСНlfЙ nnшу .. 
чи!! порошо". Н. 

Р. еІІпуевееПБ, Ш1JnГnIЙ nopo~ 
ШОJt. Н. 

Р. іто",lсиlи., •• РНлстиJ! поро. 
ШОН. 

Р. grossus, }'РУuчатnй ЛороХuок. 
Н. , 

Р. виы�І/в,' ДРібllИ'! Порошо". Н. 
1', sиЬtШsslтиs, дрі6_ньЮfй 
порошок. Н. 

Рипсіа, 'roЧ1<и, kpanкu. 
Р. СІоlОГ05а, БОЩОЧі 'J'OЧЮІ. 
Р. IциІтаІlа, СЛhоаові 'J'OЧМu. 

PupJlla, Suпіця, зд.РНЧJ(S, Ч:о.nо-
ВіЧОН j Ty.ttOK. 

РUРШ"rls, .іИl!'ШШ!. 
Puplll"met.r, ." .. ірни" зіниці. 
Рирll/о •• орlа = retinoscopi. = 

s.ki,nscopia. _ 
Purgans, засіб иа П}ЮЧВІЦЄnня, 
ПРОНОСRе. 

РиТіапН", проноснІ .'соби. 
Purgaffo, СПОРОЖНювання, про_ 

Ч1ІЩСIIIІЛ. 

РиТІаНу", npo"оснІ 8800611. 
Purga tlуо. в. purga 'отlие, про. 

"осниl!. Н. 

РиСlflсаtlо, ''''''''''''Н. очитОIl-
ня. Н. 

PurIIOTml", ГНоtlю ... ТнJt. Н. 
Ритlо, пурів. 
Purltas, 'ilИСТОТА. H~ 
Рuтрига, баrpeць, топова під .. 

lfIRірпа ХрОВ0Т6ча. 
Р. PUllco'a, пл",rn 110 понуоав_ 
ню блохам. ' 

Р. W.rlllofll - ІІ10ТЬ"" macn
I06О8 WerlhofН. 

Ритритеив, багряний. ПУРОуро_ 
8ИЙ. Н. 

PurUlentus, МІіЙJmЙ. t'1!OltOBIdt." 
PUf18S, tг..rстнй, ЯСНИй. 

"и. 

Pus, }'нlй. 
Р. Ьопит ,І laudabll., ry.тиlІ, 
жовтавий ГИ~Й. 

Pu"ler, .U.У~'1Іач (при JIj"y. 
ВІШНЮ зубів)~ . 

Pus1ula, прищ, ГІ!оА:чка.. 
Р. maHgna = anthrax. 
Pustufoes, глоЯ'n{овиЙ. 
Pustu!osus, ПРlfщовиfi, rноя::чкО-

вnJl. Н. 
Рu1атеn, лушпива. 
Риіог а. pufredo, ГНlшизиаt mИ-
нЯтина. 

PUlref"ctl", ГНИ1'r". 
РцітекеПі, гниючиЙ. 
Putresc:en1Ja., см:ердяче ГНИТТ1J. 
Pu1rescln гнИnень. 
Рutrеsсо,~е,tp~ВіТИ,гвитu~ 
Риlтlаи5, rlIП.пШ!. 
Руает!а,. гноs:кров'я, 38.rнO'GВ9Л 

КроВи. . 
Pyappendlcllls, r:нili"" ~аШ1.1lев, 
'ня хробaRys'ТОro 8 .. РО":"У' 
РуатlЬС05 з. pyarlbrools, гнійие 

8а.П~'Сl-l1т СУГJIобу. . 
Ру.посаrdlа _ tochy •• rd18. 
Руспоd'5 о. pycoos, ГУСТИЙ, ря.· 

Иlf"Й, ча.стнЙ. Н. 
Ру.порпо~ _ роlypпоё. 
Pyenostopfa, npocві'l'JleIIВЛ про-

м-інлми. В. е еli 
РУС110511, .rjствепил, СТІ! рдн -
ПЛ. В. их 

Ру,IIII., вап""енпл вврков 
М-ЙСОЧОR. 

Ру,lосуоllll., .'~'JI~НИ" 5ИрІ.о
ВI1Х МlI00ЧОR 1 МіХура. 

Ру,lосуоі •• п"зlотоо 10, "!,У?",,С:' 
ня нирновоІ МIJОО'lКИ1SnXУР • 

Pyelograpbl., рентtенуваиия . , 
НИРRовоІ ІОІСОЧКП по па,!ов~ 
ненні іl контрастною РJДИ· 

пою. • кaмiHЦJ:I 
Ру, оШhоlоml", "ЯТЮ! 
чсрсз р6ВТ1Ін .мl1СОЧКn. )Ш~ 

Ру,lоперllrЩ., •• П .... ІІН" 
соЧJtl1 й НИРюt. 

Pyelonepllrographla, РСНТС"">';'" 
вапня НИРRовоі МИCOЧ1Gl 

шшови('нию lf кo.нтpaO'J'Нo~ 

ріДШІО». ( 
'Pyclopllcallo, '''.!іШеН1ІЯ, оп.· 

р~цШ:не) Н11Р}{ОВО( миСОчКИ. 

Pyelos, )lJl00чка (ниркова.)" 
Py,lolomll., ро"'"ИИ ИИООЧЮl. 
Ру.те,l ••• ру .. 15, мю"от" Т80-

P~~' .1ІIІІНІ, вадющ,,;Н.' Н 
Pyi~aeиI, піtмм, квр.пик. • 
Pygodldymu" потворн, що.рос-

ЛIJСЬ )fJlСа.Ми~ . 
Pygomelus, ПОТБОРв., в :нотроl на. 

КРШl\ах знаходиться недоJЮ3~ . 
BlIIICHIJf1 бдизнюк. 

РУіораІи., б,,'Ш8""Т&, щО 3рОС' 
;щсь КРПЖIiЮl •• 

Pyle, .оро"', Н. 
PyJ,pbl,b,cI •• ,., PO.lIDrpe:II"" 
ВОРОТНОІ ЖПn:R. 

Pylepblebltls, •• пад,н"" 80""'
поІ 'жилИ. 

PyI,lbrombosls, ... тк.нил 80JlOТ' 
.аоІ жплИ. а " 

Pylor,<lomJ., .irrnи бр''''''''' • 
Pylorl<u., бр"uшковИЙ. Н. , 
РуlотISlll". - ,py1orospc1!1llus. ' 
Pylor!!!. ulc_ros., бо.'ЯІ<О'" .... 

na."J~J:І1ІЯ брамШffi&. 
Pylor"plasllta, ~СКУВ'И"" 

браь!1ШJ(&. б М1ШК& 
pylorospasmus, кор. р& • 

РуIОТО5I_п •• I$, звуження БPl'''-
!шкв..' Ар 

Pyloru" бра ... "ш, ворот . , ' 
руоы�лоrrhоеа,. гноооmIВ~Ча.~ 

Pyoeel. r_trouterlna, 110 •• мam-
Ц('Ви1t ГНОЯК. 

Pyocephalus" моЗН:ОВJШ ГНОЯК .. 
. .. .. --ійна н." Ру",оlро.,I" ПІ".U_._ 

py"o~~ Ipos гній в піхві.' 
, б . """"'ьоrorllОЮk Pyocya.n_US, ОЦII1 ":'0 , 

Pyocyt гнійна RЛlТnН&.. . 
Pyod,r:nlle уеіеlапlе, .... оіНия 

. 8 pvарост&пнRМ.' 
шюрп 'ЙJlе 3QuuеНИR PyodermlllS, гн, 
uшірв~ 

" , , , , , 

і 
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Pyodes, nодіБНlІ11 ,," тиiJI. Н. 
Pyogen і. РУОІ.Пе. і. руосоп.

.ticus, Гl1ШИИ.іі, r:нО)QЧJ.1Й. 

Pyog.nesls, .нтворюааниn ГНОIO. 
Н. 

Руоgепlеuз, гновтnoрЧ1l1l. 

Pyohaemla - руаещі ... 
Pyometra, гній в матиці. 
Pyometrltls, гнійне ."Шl.'ЄННR 

матиці. 
РуоmуеНа з. руотуеІоз, гнояи 
у СТРJlжсвім: проводі. 

Руоп - ри •• 
Pyonephrftls, гнійне ВапапЄния 

нирок. 

РуоперЬгозlз. rній в ''''рковій 
М1100чді. 

РуоорhогШs •• "l'Ilo"""" Мник". 
PyoovarJum, гній в Я6'ШНИнові~ 
Pyoperleardlum, загно,ння осср· 

Д", 

PyopbthalmJa, заГНОЄНI1Я она, 
гніІІ а оці. 

Pyopneumop"rl.ardlum, гиiJI і 
повітря в осерді. 

Pyopneumothorax. гніn і пові· 
трн в О~1егбч:ні. 

Pyoptysls, IШНЗ1W!ЮВ.о.nнn гною. 
Pyorrhoea, гноєтеча~ 
PyosaJplnx, гніn • яйцепроводі. 
Pyosl" загно\1ННJl, 
Pyospermla, гніі1ис насіння. 
Pyosp'enltls, З"гноєння с .... "ін' 

нп. 

Pyothorax - "тру.ша, 
Pyoxanthosis. ЖОВТlln гній. 

Pyramldalls, пір .. иідовиlІ, ост-
рішиовий. 

Pyramldes, піраміди, оотр1unщ. 
Р. (ochl... - шоdеоІu •. 
Р. r"nal •• }IaJplghJl, МaJpigb.i'e· 

ві шtpкові піраміди. 
Pyr.ml" острішок, піраиіда. 
РугеІI.а ~ antipyтeMC&. 
Pyretltus, Г8РЯ'!lюаИЙ. 
Pyretogen, Сl1рl1ЧИlLНl!К га.РЯЧКИ. 
Рутеtо]оg]а,вченюшро Г"РЛ""у. 
Ругеto. 5. рут .. !о" мр"""", 
PyrexJa, гаРЛ'ЧНОDиfi стан. 
Pyrgoeephalus, ruиш-куваТ8 го· 

Jloaa.. 
Pyriffirmls, грушкуваrnЙ. 
Pyrog.nes 5. РУГОІеп, "причин· 
НИК гарячии. 

Pyro"gnosum ае.шm,' j\epenRJ! 
оцет, 

Руготапlа, хороБЛ!ll"'Й R8Jtпл 
підпа...'Іювати. 

Pyrophobla, жах ВОГПІО. 
Pyros~ пшениця. 
Pyrosfs, uечіп, зг~га. 
Ругоtl.а, ідкі, ПОI<У'Іі ".соби. Н. 
РугоІохlпа ЬасІиlеа, огрути 

поБУДJI1ШlВ І'о.рячюt:. 
Pyroxyllnum, піроко!.nін, вибу' 
хова бавовна.. 

Ругиі, груша. 
РуIЬіа,іо, 'l'OOpiн, по котрій до 

гістеріl належать TLr.:bIUt ті 
ОЗНSНІt, котрі МОж:н.& BMO}JJleBw 

!!ЛЯ ycyнyтn (ВаЬіnзkі). 
Pyurla t гній в мочі. 
Pyxls, баНЬ1\&, б..'1яшаЯR&. 

Q. 

Q. 5·=чоапІит 5аllз. 
Quadrag,minl 8. quadrlgemlnl, 

чt>!r'J.и'рчата (БЛIf3IІЮИ'И). 
Quandr'ngularls, чотирі"утнШ.· 
Н. 

Quadra:iguIum, ЧОТJfріМ:УТIШН~Н~ 
Quadra!!s і, quadrant, "верть. Н. 

Quadratus, JCвадратовий, чотир-
бічний. 

Quadrlcers, ЧО1'ирігоJ1OВ"Й. 
, Quadriennls, чотирірічнпЙ. Н. 
Quadriga, грудна по.явКа. 
QuаdrJgещlпа ·'0:;:tlra, _ •• рч .... 

о,і·горбив. '. . 

Quadrlgemlnl - quadragemini. 
Quadrlgemlnus, скл"дєн.1Й в 4 

чаСТIІН. и . 

~.plac.t, сиі"ьЮJ хочешl Н. ,. 
Q~ 6аі15, СRіл:ьЮl Jtllстачиты� ~. 
Q. Yls, в Одповідній иIЛЬК<Юl'.I· 

Quadrlmensls, ЧOТl.ріиіоя"""Й' 
Н. 

Quadrlpara, щО РОДІІТЬ по·чЄ, 

таерте. '. . . 
Quadrlplegla, ""р''''''.'' ВСІХ ІОН' 

ЧИН. • • 
~uadrlpolarls,. ЧОТllр.б.ГУНОDIІIІ. 

. Quadrumanus, Ч(J'f""рорукий. Н. 
Quadrupes, четв_роногиll. Н. 
Quadruplex, _верниl!. 
Quaerulans, суТ".... . 
Quaestlo, пптаНlІЯ, }{вес'І'1Я~ Н. 
Qualftas, яніС'І'Ь, .дача. Н. 
QuаШаtIУUS, ЛJ!іс;пИЙ. Н. . . 
Quantlm.ter, В""lрЮВ8'f ПРО"'-

ні. Roontgeu. 
Quantltas, к\JІьиіС1'Ь. Н: 
Q. виlllclЄIIi, • достаТНІіІ t<i"b' 

ностіІ • 
QuantltatlYus, кіЛЬИІСТНИЙ .. 
Quantum, с.:кіпько, скїm.:ки. Н. 
Q. IIЬеІ, е.Ш'ЬІ<" ""вroдиоl Н. 

Н. " 
Quarantaln., карант.'" 
Quarta pars, четверта частина. 
Quartan. f.brls, чотирЩени .. 
пропtcннця. 

Quartanus, ЧОТІ!ріденнИЙ. Н. 
Quar!us, ч ..... ертИn. Н., 
Quarzlamp., l{rom_yer'o." квар· 

цов"а nямоа.. . 
'Quassatlo = сопqu ..... tJo. 
Que«us, дуб. Н. . 
Qules, опокіЙ. Н. 
Qulnqulna, """ ... 
QUintanus, DJlТ1!Д.Иниl!, Н. 
Quintus = nervus trige~inU8, 
nитий п.ра. . 

Quoad, що до. ' , . 
Quotannus, 1Ц0рі'l1lИЙ. Н; 
Quotldlana, шод""н" npoпасвв-

ЦJI. . . 
Quotldlanus, JЦOj\е"ниІ!. Н. 

", ' 

К. 

R. = recipe = rad.ix = ramuв = 
R'aumur. 

Rables, екав, СRАженіта.., 
аасе s. rassє, :Раса, ПЛ~М 11. 

Raeemosus, tpoнув"ТИЙ. 
Rac.mus; tpoИ3. Н. 
Raehl - гЬасЬі. 
Raciage і. ra.lement, ВUШ"Р"бу-
. ааннН. " 
Radlalis, кромівввий, проміи· 
ний. 

Radlatio t промmеНИЯ t сЯяння, 
сяіlво. d' ta 

R. «ntralla = corona. [а 1& • 

R. ocelpltothalamlea, U~И;ШШ)
lІо~:зорове сяйво (GrQ.tl)~ ове • 

Radlatus, про .. іJlя .... Иn. 
RadlcaliS, корінЮlil. Н. 

Radleotomla, перi!тюt .&ДнВ 
стрnЖOВIІХ ""рівців. 

Radlcula, ""рівеЦЬ. Н. 
Radlcul.rls, корівцевиJi'. 
R.dIСUШIs, 'anoJlewт '''''Р''''''''' 
вих ltорїиців. . < 

Radloae"'lIs, радіоаJtШВ""Й. 
Radloearpeus •• radlQcarpalll, 

npoміllС~IНtn·ЯОТ1ЮВПЙ. -. 
Radlodermat1tI" .апмени" ПП<!

рlі від OCBiT~~В8.~H1I ~ np6l1l" 
ними. -.. 

Radlogramma = roentgenоgrаш· . 
та. . - .:, -. . . 

Radl?graphla "" ro.~~р10~-
РЬІ8. • ' 

Radlologla, Р"lІіo;rot1Я, · .. ч ....... 
про IІрОміи; (Roєntgen'a ..... 
....ті). Н. 

~ ..• 

! ; 
.. ; ! 
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, ... dJOfDd::or:.... __ -:-____ -,--:-:-_____ -.:.. ___ --..l 
.RectNjP" 

R,JdfG~et.er, ВJ!мjРІШR tшUН~'" R 
пrю'I1l'" Rocпtgeп·... n~Рldltas,прУ/\Ніс'І'Ь,Ш8R/\Rjсть 

Radlopnor! urrУЧllиJі радіо"""".. ""рlаи., ПрудииЙ. ШВИДml.ll. . 
ниit засІб. Rapt~s, вибух, fiпa.nахнещщ 

Rad,'nsc.opla, просвіТДМIНЛ лр6_ СХОПЛСШІR, раптова ПО ' 
"'Нют Roengen& Rarela.ctlo о •• rare'lcatlo,lo~";;: 

Radiolherapla, 1. n;;'уио.ннл ра. Д"'.""" (ЮС'І'Ок). 
д)в~l. 2. Jtінуваинп пр • Rаrfщ, рjдиість~ Н. 

. нямн. .м,· Ra~us, рідкий. 
:adlou/narls, про .. інє.пj""".иіІ Raslo, ""'еВIІВ. 
аа/llт, радій. • . Raspatlo, ОО""''''''',,",Н8''. 

Radl~mdermatltl.. вапanо"в' R 'r~ ~ тю ~= aspalorlum, .j."~"бу.а" _< 
дi~~I ПО, наСВітJIЮВ.анню ра_ 1lIПИЛЬ. .....-··r ... ~}ЦІ'-

Radlus~ 1. пр6мінь, радіус 2 Rasura, .тру"""". Н. 
ПРОМІНєва иіс'l'Ка.. " Rathus, пацюк, щур. Н. . 

Radlx, корінь :аІIО'а· 1. rюзум. 2. спосіб В 
R. Ігіаl. 1I0re~tlnae ф' R' те епаl, СЩl()іб ;qінуи,,;"'н' 

кпрін". н. ,!ЯЛ"О.,,!! аl.lопаllо, 1. rю"ум.виіІ 2 . 
R. пшІ, переніссн. Н. ЦІЛЬНИй. ' • ДO~ 

R
Ramenlum, nП,їр" .. "Y"K~ Н RaUCed! 5. raucldas 5. raucltas 

amex = varicoceIe '. ХРИПОТА. J 

RаmШсапs, РО8Г"'~у;"'НиіІ Н RallCldus, О"РНПJIиіІ :н 
RаmШсаtlо, rю.г&лу_~.· ~::fIU·'r"РllПJlИ.Иjj, ·..."Рип",,!!. 
RamOll/sselllent .~_" _ . р ос ... ио = _.п. оп. 

,.... ' <U4tw.1ьне РО3- оопо? ~.и . 
U')ЮU~ННЛ тианщш -. ... СІ. 

R."dU cerveau, nГ'змяК·п ... ."Н" ~"'.. Reactlo, DpoТидfпмlU1 . ''У. 'N ~O.. т~ R.acf!v о. геасІіУIІО uPJ;::~Ц1Л. 
Ramosus, пп.. ' ЧlII:lНПН~ , Д1JIе.ч, 

Ч""""ІІ ... ~г.пу"",,,ий, гиль- Re.adflxlo, прпшиванн .. 
Ramulus, Гl\Jlувн& ГЛ Р}7)О'oJО! mtpюt П&ВОDО !!aHД~ 
Ramus, гa~yвь •. < ~ JIН&. Reagens; 'Ш1mиЙ. 11. • 
Rana, .... б... R.aJ[s, дій"RиiI"пра . 
R.,.culenla, І"",,,,,.. бь. В "-'1ЬНиіІ. Н.' ._іІІ, ро--
R.lempocarla "'_" "'а'.. • Realflas, дій .. !сть :н 
R '. VJ~ 'Жаua. Н. Recens, свjжuй н' ші н 

anC:ldus, ЦВі.rпlit, згіРКJUl11 В Recept В. rесерt~m~ВПРЙЦI1~ ре 
Ranlna. (arlerl ••• tvелае) ~iд': цenт. .' • 
пst1БОВI судини. ' Receptaculum, СХО80н: пр'_ 

RanuJa, жаб.ка ( . ще. .' j:mlolИ~ 
піД·.811ЧИJ!н ПЩ ."цко,,). R. спуll = o ... tern .. сь lі . 

R.~:~с,:.аtfta·,розum:роннл про. а. p,edunculosum = ~19~HB aCUA 
lДш.1'ytfково! ва'nО8И 8ticocerebralia. 

R~~aU.nHcu.lus, Чl1стНlШ, ЖОвта чі'l'" а. urfnae = vesiO& 
n Receptlo, пр"йм,н,,~ :н 

Raphanla - ergot;.mu. РВСИ' Recepllvlfao, .ра8Л1І~Ї<>':" 
ЦП, Мj1lW11іця. J оти.. пивіf.t'Ь. Н. _ t чут,. 

::ррппапио, родьна. Н. Rec .. &e~ll.or .. , п_рехо"у"" .. ;, врий. 
е = I'hl'l,I,e. ,. 

Recessus, 8Aн,rroK, ,S4п4.цин:а •. 

JlettQu. аоlеІІot Іемае tnter~uDeataN 

R. _nle.rlor 10 •••• Interpeduneu. 
larJs, передня В1UJ8Дина. pi8~ 

. I:НШl oepe~HЬOro мовну. 
R. cymbiformls, ЧQВН&С'f'& запа~ 
ДЩI4. 

R. duodenoJeJunal/s, •• падIШ& 
дваJIiА.ДЦЛТ1Щ-ХУДОРЛRВ&. 

R .• рIІутр.пlсио, н.дбуб.ни& 
вnпадИНIl. 

. R. ЬуроlутрanlСІІО, бубонив-
Л:'lIШПШ западина. 

R. pirlforml. = .inu. pirifOrmi8. 
Recldiva, н .... прот. р<Щllді •• 
R.cldivu., нпвор6тниfi. 
Recipe, візьми! Н. 
Recipere, брати, приЙма.ти. Н. 
ReciprocuS, взаємниЙ. 
Reclinatlo, ВJДХШІ, віДХJlЛення. 
R. иlесl = ",trofJ""іо иШі. 

RесоgпШо, 1. СТВ.РДЖУИ""Н". 
2. рО8шунуианlШ. 

R. Іdепtltаtls,етвердженкя іден· 
ТlIЧПООТВ. 

Reconvalescens, видужюtн. 
Reconvalescere, впдjжув.аТИ, вn· 
$Ю ... Тl1. 

Reconvalescenlla, ВИДУЖУИ'''''''' 
Н. , 

Recoquere, спряжиm, (шаритп: .. 
Reeordatio, споШШ. 
Recreatlo, ВЇДПОЧJIИОК. 
RecrUdtscentla, пог:ірmаШІЯ. 
Recl. = rectificatU8. 
Rectalis, кутнввиЙ. 
Rectlflcallo, "")цє""". подвіЙ· 

НI111 пореПУСК. Н. 
Rectlllcatlsslmus, Н&ЙЧllстіlШlЙ. 
В . 

R.c!tllcalus, ",,~ще!mll. Н. 
Rectltls = proctiti •. 
Reetocel. = proctoєele. 
Reclocoecygopexla, upuкр!плеи· 

11" "У"'" До кj'nрпк". 
Recloperlneorrhapnta, межикро
ччвве nPllкріrnreпlШ KJ'1'Ifi. 

Reclopexl. poslerl.r, пр])прі". 
лення вадиьоl стінки кутні. 

Rec Іор lш Ilс. ,"ІЮР8Т!D!И'; .ву-
ЖОНШІ путні. . 

RectoromanOSf:opia, осві1'-nенвя й 
огJЩЦ КУ""І 11 lI,tквп. 

Recl.sc.p, пр"лад до ... і.ми· 
. Н" КУ"ні. В • 
Reefuscopla, освіТJIеиия й огляд 

Еутиі. 
Recl.tomfa, р ... Н!І І<утиі. .. 
Rectouterina excavatto = са.VПIl1 

Dougl •• i. 
Rectovaginalls,кyт" .. "ixвomIII. 
RесlovеsJcаlls,кути.·мЬ:уровRЙ. 

Reetum, кутпя Юuпк&t хутМ. 
Rectus, ріВНИJl, 11роО'!'иіІ. 

. Recurrens, noвороrиИЙt 3ЬОРО1'
виіІ. 

Reeurvatio, аїг;вєJШR. 
Recurvatum gtnп, прогиуте "". 

ліно. 
Redlntegratlo, "он6вле",,". :Н. 
Redressement, вНпросТ6вуи ........ 
СКР1l8лень (векрова.ве). 

R. 'осе', насильне ВЙІІрОО'l'в,нин. 
Н. . 

Redresseur, uрила.д ДО Вu:тя:ra.ишI 
чужих тіл 3: міхур&.. 

Reductfo, і. вanpа.влemm:, 8а-
ПРОВа.д~ння~. 2. $иеВ1lЮИIUI. 

Redupllcatto, подв.в""" " ... ОВО., 
RedUx, в:ворбnшЙ. . 
R. Ьаllих, вeJIllЮIЙ пa.neць воrи. 

ВJlJ<p1fВ,лєН11Й вгору. 

R.lleelomeler, B1U1i.\'~B&q перо
ЛОМЛЮВ8ННЯ nPОИlltlВ. 

RefleClor. відби ...... рсфле!<ТОр. 
Relleclorlus, відб"в...ш. відво-
rютНиіІ• . 

R.llexlo, відБJlJ!&ll!lJt, B/juIopoТ 

R:tf~':.~~: reflex, ~PYx' ре. 
фlI.не. 

Relormallo, пеpetD01"'''''''. ре. 
форма.ціи t 8міиа. и.. . 

R_lrac!a аОІlі, ..... вme1Ш д ..... 
Relract.rls, воврВ8ІІЙоиіІ. 
Refractlo) аrИ1l&lШJ1, мом.aeивs. 
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Refractometer, виміРJЩК іп;це
l\cy .18М!lІfJJЛ сnіТ.'І8 в оці. 

Relrlgerans, оХОЛОДЖУЮЧИ/!. 
Н. 

Refrlgerantfa, засоби ІІа. OX03IOД~ 
(JЩШІЯ, осві'I(СJШЯ. 

R.lrlgerare, ВПОТУД"'І'ІІ вдруте. 
Н. 

Relrlgeratlo, О"O:n6~Ж'Ш1lЯ •. про. 
студа. 

Refrlg.ralus, .... радИЙ. Н, 
Refrlgerator, ХОJJОДl{ИК J хопа
ДОВЮІ. Н. 

R.lrlg.r810rIU8, Б.О охоnоJiжyв. 
Н. 

Refrlgerlum, ОХQJIоджепЮl. 
Refrlngens,. JtО~ШИВltЙ. 
Regeneratlo, відновпе:ЦИllt ві;ц-
РОДженnн, реtенерація. 

Reglrne, життєвий ПОРRДОИ, pe~ 
ЖІ!М. 

Regfo, 6бmар, околиця, царина~ 
пеііо 011"clorI8, roріШRЯ ."""". 

ІІа НОСОБОГО проводу. 
R .. resplra10rJa, Додїщнл 'Ч'аСТИна 
Н0ОО80ІО проводу. 

Regfonarls, вщм:ежоваНН1t, OHoe~ 
сдсннЙ • 

пеіlц. тотЬц., жовтliннця. 
RegrєssJQ, Ві;з.во}Ют, П$WnJf.!UI. 
Regressl"us, Bil!'!9l!!1!!!II!!. 
Пеgrеssus, вЩв.орот, занепад. 
е~nравшю, реtyJIRМШ. Н. 

RegUlarl., рсryі1ярииtl, удадне. 
НИЙ) ааДПlitt. 

Re~ularJ1as, РС~У;ІЯР!ljС'1'Ьj naд~ 
НІСТЬ, СпраВНJСТЬ. 

пеіиlаllо, улади6иЮl. pety, 
• 1ЮВ8.ННп. 

Regulator) Ш"Р:МЩШЧJ petymtTOp. 

пеІЦГіllаtlо. BiAr"". ",t'rXG. 
пеlтрІа.Пlaliо dentls, вовжу, 

Rell"retur, по.тори! 
Reje.t!., вІДРllГУВnННЯ. 
Relaps, 1. спадання, 2. наворо1'-
хороби. , 

ЯеІаіlО, повіДОМНЄlIJtя; .піДІЮ' 
шення~ Н. 

R. medlca, n:іна.рсьнn. пООВіДk3. 
Н. 

R. теdlоо.!еgаllз, оудово,мед" •. 
не посвї,цlJеНIfЛ. Н. 

Relatfvus, вjдuосннй, ·рe.n:lІ'1'1{В-
ниl!. Н. ' 

Relaxans, ЩО ПОПУСКaG. ПОJIе}(~ 
иryв. 

п.!ахапІ!", """оби. ЩО 8МЯКШУ' 
Ю'1'Ь І ,ПОЛЄНШУЮТЬ. 

RelaxatJo, КВОЛіоть, оолООлеНJlЯ. 
Relaxator !утрапl, звільню ••• 
бубонно! l1еpkиющ . 

пеІ"хаІиз, внесИJ!ениtI. Н. 
Remedfum, нін, засіб. ' 
R~ аdjuvапs,допоиагаючий, ni,ц

П.))Jагашcrнй лік. 

Н,. cardinale, ГОЛОВНИЙ пік. 
Remfnfscentla, споМJШ, пам'ЯТЬ. 
Н. 

Rem'ssfo; ліm.м, nоnекшn.ннп. 
Rem~ttens, Підьговий, попусиа,.. 

ючиtt. Н. 
Remotlo, віддалення. Н. 
петОlи" до.цекИЙ. Н. 
Rеп, нирив. . 
п •• CceSSOrlu. = lilandule Bupr ... 

renalis aooes80rla. 
п. arcualu. 8.con_r"l ... 5. ІІП~У. 

1II0rmls, "уво •• "" ІІИРК". 
R. тlіТ"П ••• in.ЬШ., бдукаючл. 

НИРІ"&. 

п. prlmordlalls, первіона н"рка 
(\Volff'oBO ТЩО). ' 

пепаll., IlІІрКо~ИЙ. 

ванин 11 ПРПГОюваllНЛ зуба 
на ЙОГО міоці. 

Relnfettlo t Цо'8С зара.жєнnn. 
Rel!1versfo, n3прпз:reIlНR (ма'Ги. 

Rentull, Нllрнові чa.cтJtlfНН пnо
ду. 

Renes parv', НIJриові, е4.n:оаи. 
. Renll.rmls, япркуватиll. Н. 
Renllens, вІдпорниlІ.. , 
RenorenaJls refrex, < ч:yrтНJість 

ЦІ): л( ·В"РН()IJlШ. 
Relterare, ПОВТОРЮВIVrИ. 
R.,ter.IJo. :ЮВТОpt'llН1! •. , МИРЮІ ПР!І ХОРУn8ННЮ друrol 

• ВИРИ" •. 

ReAOtypb.!l _ . ~ '~~ ______________________ ~ ______ ~П~~~llf~'~ 

пепоlурЬц& = nephrotyphu8. 
Rепоvапs, ПО1l6В~1ЮЮ1l'11Й. Н. 
Renova tlo} ПОJlОВnСJlll1l, відбудо~ 
ва. Н. 

Renverse, ПСpe'l'пнанн.я ПОВl\ва
.а. 

Reorganlsatlo, перt$?рl>ty'ВанJIЯ, 
вміна.; роорtasпnаЦ1Я. . 

пер. = <ерсшtш. 
Reparabllll, напрв.вJlИЙ, яапр ... 

вИJlИЙ. 
R,par"tlo, 1. rO!нвя. 2. віднов· 
д.ения, н&правnецWl. 

ReparatorJus, що відновJIЮ?ТЬ~ 
(Щ. Н. . 

Rереllепtl",ро ... нлючі "",П. 
Repens, ПЛnЗУЮЧИЙ, п.nа.вуп, И. 
Replantalio = roimplantatio. 
Repletlo І НfШОВП6ПUЯ. Н. 
п. _а"llаl!. d.ntls, пnо"буван-
ня ""ба Н. 

R. уеn rlcull, переповнення 
ш.пувку. Н. 

Replelu., наповнениІІ. Н. 
R"ропIЬШ., заnpнвпий, що да-

ЄТЬСЯ заправWrD. . 
Reposlllo, 1. ЗАDpaмеН1і1!. 2. 

ВnPOИQДiКСНJ!Я. З. :rШРІВШІНВЯ. 
R. en ы�с,, еn ~аsзе J запрllЗ~ 
лення кипи в М1ІПКQК. . 

Representallo, прадота.nнц'во. 
Reproductlo, відтв6рення, оо· 

ков.nення, ровмножenня) ре. 

ПРОДУIЩія. . 
Reproducl!YIta., ПЛОJ\ЮЧlСТЬ. Н. 
ReproductiVus, пJ:tодюЧJ\Й, 110110· 
вnеШfЙ. Н. 

RерIШ" п" •• уючий. Н. 
Repu1slo, відштовхуванJIЯ. Н . 
Repu!sorlum oesophageale, !ЖJІІ!' 

RODUft поnttQвхувач. 

Rечuіе., відпочинок. Н. 
Res, річ, справа. Н. . 
Reseetlo, роЗСІЩін:. вііТИИ 1 BOpJ· 
ВУВ'ННЯ.· б' 

Reservolr, резервуар, вод08 ІР. 
Resldualls, ooтaтlll, ... n.ий. . 
Residuunt, решта., QCТ8-HOH, Jш-
ШОН • 

Reslduus, OO'taJtИЙ., пишній t зАЙ· 
ВІІЙ. . . 

ResJna, рсЗIШ&, смопа. ,Н. 
п •• І.,!lса, ryмo" ••• Н. 
Reslnosus, смo.nиетИl1. Н. ' 
п.оі,іепllа, опір, оідП.Рllість 
сnpOтlШ. . 

Resolullo, 1. ро.пуокавня. 2. рі· 
шенют, pesоn:юціл. Н. ' 

п. "Irlum, ""оон"еНИR. Н. 
Resolutus, }Ю88Rsапий; 8Н6СИJIе.. 
nнn. Н. . 

RеsolvеnS,РОВПУCRаючий,8ВIЛЬ
нюючиfi. Н. 

пesolуеп ІІа. .асоби· НА роапу-
екання. Н. 

ResolVO, ро •• ,..увати. 
Resonablll" лув3ючий. 
Resonans, відгук, вfд'ro.n:oo. Jf1" 

на. К. 
Resonallo теІа\llса, "."."" •• ИЙ 
вЩгук. . 

Resonalor, прЙnaд. що .ідту><у •• 
Resorbe.u, ВОldоtcryючиft, вбі .. 
риючий. . . . 

Resorbentla, всмонтуючі ааооб~.· 
Resorbere, всмонтувати, вб1ра:

ТН. К. 
пеsoтрtlо, во"Ьшryв"""" ингу

ВftНПЯ~ 

Res,ectus, ПОваж&1DI.1I, по~rа .. 
Н. . 

пеорlтаllО, ді.хаНИR, ВІДДИХУ-
1tзнпя. 

Resplral.r, npидад не вдиху-
вання. . 

Resplratorlus, дНх .... "ий. Н. . 
ResропslЬШ., ОСУДНИЙ, O,цnOB~-

ДaJIЬИИЙ. Н. . ;' . 
Restauratlo, ІЮновлеНlit{, ВіДНО'" 

в:іСIIНЯ. Н. 
RestauratorJ вЩвОВдЮвач. ~i 

Restiformia corp.r.. = р ......... Ь 
8П$ оеroЬеШ ad ",adul1am о • 
Iongat.m. ' 

ResШоnnls; .. отувчаТИЙ. о'"~ ,:, 
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RnUt::.~tl=. ________________ ~~~ ________ ~ ______ ~ ____ ~~~ 
_ 

Rєunlo 

RestltutJo ~ JJІшвеІ)Н(~ШШ, 1І0ВО
рот. 

R. ~d integrum, поворот До пер
ІНСНОro стпн)' (здоровля). 

Resuplnus, JlnВЗllак. 
Rеtаrdаtlо,lIопі;rl1.иість rаНlша 
забара. 'І 

Rete, сіТН8, l'ofсрСЖ8, спліт. 

R. artlculare, суг.:юБОDlІй СIJліт 
R. ~1~lplghll = B.tratum ge.:mi: 

natlvum. 
R. mfrаЬПе, б'ЮЧRОВlIЙ клубо-
ЧОК в нирці. . 

R. mucosum = stratum шисо
Rum. 

R. test~s lfalleri, СУДUllИСТа. сіт
по. шtця. 

Retentlo, етрш(, затрнмання. 

Retentl~nls cystes, міхурці при 
неВIІДJ."1ЮВUJIІІЮ сонрету. 

Retentus, ваТрltl'of8ННЙ. Н. 
Ret!cularls, еі'І'ІаетиЙ:. 
Retlculllm, сіТН8, сіть. Н. 

Retlforml~, сітчаСТIIЙ, діравий. 
Ret!na, Сlтчанка, ретг.нв.. 
RеtlП8сulum, прип6на., npинрі. 
плсшш (3 иnітч8.Ш\П) 

Retlnalls, сітчаПКОВІIЙ . прина. 
• '1еіЮШЙ до сітчанки ' 

Retinens, С1'рІп.IУВ&Ч . 
Retlnltis, ваП8..;'1ення· сітчанки 
R. albiJmlnurl,a ". Brlghllca ~ 

~ephritica, запален.ня сі'J:чав~ 
ІШ lIІІРНОВОГО походження 

Re~lnochorJoiditls, ваП8JIенн~ 
СІТ'ІаІШп fi судпнівки 

Rellnoscopla = optaSl·0· . 
']1 sсорш = 

рирl osccpia = keratoscopia 
= ceratoвcopia. 

Retorta, хемічна бань 
RеtrасtШs, СТПГ8ЛЬНlIЙ

К&' 
Ret:actlo, відтпганн-· от 

11
"" 1::1, нга.н· 
... , СКорочунаннн. 

Relraclor s relrahens . 
R"I • І· , ВІДтлгач. 

І:: r".:c ssement ввуже 

R. thoraclque, 'авужув~'"" 
рудди. n ог-

Retro-, за., Поза-. 

~etrobUlb8rls~ позаБУЛЬJlfШllllЙ 
. etr~caecalfs s. retrocoeealls з~ 
СЛшою RlIШКОЮ. ' 

Ret~ocesslo, відходження 
шлля.. В зп-

RelrocolIIs spasniOdlcus, "ОР"о. 
вс СХИЛСННЯ Гопови назад. 

Relrodevlallo ulerl - tr 
positio uterї. - r~ О· 

Relroflxallo соlll Uleil, пр""ш. 
ваннн DШЙІЩ матиці дозаду 

Retro!lexlo uterl, перегнуттл Ma~ 
ТlЩI назад. 

Retroflexus, пер')гнутнй назад. 

Retrognathla, запала щелспа 

Retrograda amnesJa = amnesi~ 
Retrogradus, ftдучий назад пово~ 
ротний. ' 

Retromalleol2rls, а8-кісточковий 
З8кол6дочковий • 

Retromandibularfs: позав:Нлице
вий. 

Retronasa1fs, позаносови.й. 
Retrooesophagealls, позаіЖНико

вий. 

Retroperftonealls, позаочсреВl1Н
ний. 

. Retroperftonltls, по~аочеревин
вс 8апа.п:ЄНВR 

Relropharyngealis о. relropharyn. 
geus, ПОЗ8пр6mшовm'k. 

Retr~~osltlo uterl, відсунення 
TIIЦl назад. 

Retropulslo, відсування, відхи
лення дозаду. 

Retrosternalfs, поз'аГРУДIlННlfї1 
повагр~уДнвнний. ' 

Retrotonslllarls, поз&Миtдалнко-
вий. . 

RetrouterJnus, .позаматицевиЙ. 
Retrovacclna, ТЄJlЛ'І& пll.сока (на 
щспленнн ВісIПf) 

Retrov~cclnatlo, перещеплюваи
ня ВІСПИ (о людей на телят). 

RetroverSIO, Схил доваду 
Retrovlsceralls, пов&утРоБЮIЙ, 
пованУтРощевиЙ. . 

Reunlo, а'(>Днаннf.I, заroвннf.l. Н. 

"'~ . ~"'V:!. . 

.. J~t'uplo per prlmam lnttnllОD~Ш 

R. ре. prlmam Inlenllonem, пер
uі(ше зя.госння. Н. 

R. per secundam Inlenlloneni; 
ОD.Г0611l1Я по гноіllНЮ. Н. 

Revaccinatto, псрещепmoваШІR, 
щеплення BДPY~. 

Reverens, віДВОДНІ1Й, відверта.-
ючиЙ. . 

Reverslo, в1дворот, вергання. 
Revislo, перегляд. 
Revocatl0 Іп vltam,оживлеННR.И 
Revolo, відслонювати. 
Revulsio. відтягаИНR. 
Revulslva, засобll на вjдтяг&ннл. 
Revulsivus, відтяг9.Ч. Н. 
Rezeptores, рецептори. 
Rhabarbarum, ревfnь. Н. 
Rhabd lа, :tЮn'ОНОНЦЯ пересмуже. 
них м'язів. 

RI,abdltls slercoralls = anguil· 
lиlа ip.WBtinalis. 

Rhabdorne, патиЧки it пугарlfКИ 
сітчанІШ. 

Rhabdomyoma, пересмужений 

мJяв&к. 

Rhabdomyosarcoma, сполучеиЯJI 
lIересмужеllОГО JtiJHBD.lia. в еар-. 

І<ОМОЮ . 
Rhabdonema Inlestlnale о, ОlrОП

gyloldes = "trongyloides .te· 
rcoralis. 

Rhachlalgta, біль в крижах, 

спині. 
Rhachtanaesthesla, онечулював
ил долішвьоl частиНИ тілв 
впорснуванннм. під СТРlІжові 

опони. 

Rhachlcentesls, пр6ТlіИ стрижо-
ВИХ опон. 

Rhachlodynla, біль в cmiНi. 
Rhachlokyphosls, горб. 
Rhachlomyelltls, 8апменН8 

отрижу • 
Rhachlomyelos, стрюк, хребто
вий моЗОК. 

Rhасhlораgus,Мltвнлта, щО ВРО

СЛІIСЬ :хребтами .. 
Rhachloparalysls, стрижов. п.· 
рміва.. 

І' 

. ВЬ~wn.Іot. 
...... 

Rhachlolomla, ·РО8ТI'И хреБТа. 
Rhachls, хрс6ст, хребтоВІІЙ 

стовп. 

Rhachlsagra, хребтові уn6ми •. 
Rhachlschlsls, хребтов" щі"ина. 
Н. 

. Rhachlslovalnlsallo, впорсну; 

ваннп стоваіпу під еТРllЖОВ) 

опони (д.nл знечу.nсннн). 

RhachltJcus, Кр1fВУШIlИЙ, рахі
тичний. 

Rhachllls, КРИВУ"" •. 
R. hаеmопhаgіса = mОГЬUБ Bar· 

lowi. 
Rhachitlsmus, кривушність. 
Rhachlolomla, РО8І<риванни 

СТРИЖОВОr;J. канму. 

Rhagas о. rhagades, .{Йди, ре: 
пання. 

.. rhagla, -тсча, -кровотеча. 
Rhamnus са Iharllca = caзcarа 

sagrada. 
Rhaphanla о. raphanla s. rhapha
пlsmus,отруlННЯ насінWlМ д.и

коІ редьки. 

Rhaphe, шов, шво. 
.. rhaphla, ·ВUПІВD.ННR. 
Rhaphls; ГО:Іка. Н. 
Rhaphogemlnantla оооа = о .... 

Buturarum Wormiana.. 
Rhenchl = гЬопсЬі. 
Rhenchospasmus~ . КОРЧОllС ~

піннн. 
Rheometer, вимірник ~лектрич· 

ного струмівя. 
Rheostat, пристрій, що вводить 

опір в елсктричний прбвід. 
Rheotom, псрерушува"l еn,Е"КТРИ· 

'lНого струміuя. 

Rheum, ревfnь. 
. Rheuma, течія, теча. 
Rheumarlhrltls о. rheumarlhrosls 
сугnоБUВJlЙ ломець. '.- . 

Rheumatalgla, ломцеВllЙ бi.n.ь. 
Rheumaticus, ломцевиЙ. " 
Rheumatlsmus, лом~ць •. 
R. mus(ulorum, камчУк. 
Rheuma told, хороба, подібна. до 

'nОNЦЯ. 
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Rheumalokell. = pUrpura Ь..,. 
morrhagiea. 

Rhexfs, РОЗРZІВ, розір:muш:n. 
Rhlcnotes) {~ вморшнувцтість. 

Rhlnophyma, РОзростан"я носу, 
"Уш"а. ' 

2. ШНжеНllість. Н. 
Rhlg .. , дрощі, тро",.;",,,,. Н. 
Rhln., '. rhlnO., "ООО'. 
Rhlnagra, і. НОСОВІІЙ -(Н.'1Ь, HO~ 

сові уЛ6)fІI. 2. 'WР:ВОШІЙ Hic~ 
RhlnalgJa, НОООВИJ! біllЬ. 
RhlпепсерhаJоп, Нюхова 1J11С'І'П" 
на ~08HY~, 

Rhincncephalus о. сы�осерьаlио •• 
потвора s нсподі.1е1JJіМИ моа: .. 
НОВИМИ півку,nямп й м'яc.u:
СТШt XOOOTor.1 замісць носу. 

Rhln_urynler, 'У"ОВ"і! ПР""''А 
Д.1Я СПШІ~' НОСОВоl нровотєчj. 

Rhlnhaemafoma, "рово,,,,,,,> в 
носі. 

Rhlnlalrlca, В'елм про носові 
"ороБІ!. 

RhlпШs, I'О""'Т(Ь), .апалсннн 
}юсовоі С.JПtзнлці. 

RhlnObJenorrhoea = rhinitis ble. 
nопЬоіса. = ы1nопьос'а. nasa~ 
Вв, НОСОВа СЛlfвоrnоєreчв. 

Rhlnobyon = ГЬіпоnrynіег. 
Rlllnocephalus = хЬіпспсерЬаluз. 
Rhinodlaphanoscopla, освіт"",. 
ВЮЩЛ НОСО1Ш% пороЖlfИН~ 

Rhinogenes, НОООВИЙ, Носовою 
похо.ц:нrellllЯ. 

Rhl,поlаНа, ryнлвіоть, ryrНЯ. 
ВІСТЬ. 

RbJnoHfh, на!оонець в шюі. 
Rhlnollthlasis, намїнцї в носі.Н. 
Rbfnologia, вчення .про носові 
жореби. ' 

аЬІпотУСОіlІ, НОСОВа пліснrtви~ 
ЦЯ. 

RhlПорhаryпgllls, иосопроляно. 

~hIПорlаSllса,щтYJ<YI!aНЯЛЛОСУ, 
Rhlnorrhagla, ЛОООва КРОвотеча, 
Rhlnorrhaphla, 81Ш!ваПпя носу. 
Rhlnorrho.a = hydtorrho •• па. 

. .... 11 •• 
Rhlnos_leroma, отвЄрДllеиня. 

здсбе.nіllиа: ПООУ~ 
Rhfnoseop, НоОовий освї'Z'.лЮ1J'ач. 
Н. 

~blnoscopla, ОГJlЯД носу. 
Rhlnost.gnosls, .... ОжсННя в но. 

оо. Н. 
Rh/tldosls, 'морщене обnИ'lчя. 
Rhlza, корінь. Н. 
Rhlzoma, "орінцщ ••. 
Rhl:wpod, Л'КОРШОК. 
~blIoloтla РОІlегіor, ,6зти" 
ЗПЦ1fіх Мозкових ROрінців. 

RhOdo_yt, 'ОРВоИопрівсць. 
Rhodopsln, зоровнl! багрець. 
- rhoea, Віш.лИВ, теча. 
Rhomben •• phalon, .адній "0801<. 
Rhomboldalls 5. rhombDldeus, 

РОМб:ува'1'1fll, ROCO-ЧО'І'Ирінут_ 
ній. 

Rhonch .. " хрип. 
Rhopa 10серЬаlllS carclnoma 105П', 
Dpппускальиий noБУДНJШ 
nістря:кв.. 

Rhola.clsmus, гар"а.ість. Н. 
Rhyas, R&npAse o:кo~ 
Rhypia = "'ріа. 
Rhyl/do,!s, ваги" рогівltII. 
Rhylmlcus, роз,';рниlІ, ритміч-
ЯlJU. Н. 

Rhytbmus, рооміриіе?ь., _'Іад, 
РИТМ. 

Rlbe" .мородиш. Н. 
RI_lnlsmu5, отрУIШ<1f Р'ЩlfЛОІО. 
Rfcfnus etimrnunls, pan"AepeBO. 
Н. цй И<'l.rар. . , 

RhlnopharyngoscoPla, огпяд но-
conpft.1JJHY. 

Rhlnopf10nia = гЬіпо]аlіа. . 
~hlnopllthalmla _ ГЬinепсерЬ,,_ , ·1"". 

Rletlfs, Отвореиj вуста,паЩQ,.В .. 
R. luрlпи8, B08tJa пащв.. 
Rіgldllа~,з.Ю1Я""!СТЬ, 
RlgldllS, 'ОRJIЯКJU!Й. 
Rlgor, 8аДУбіllJШ, 881(Jtяк.nість. 
R. mor-tJs, ПОСМер1'lfе задубіНlfll .. 

'"., 

Rlgorosum, іспит на iЦOR"fOp&.
RJшз, щіnJiна, шкалубuна, IIIIJA,. 

ра. . to' 
R!m,,1a = gJottis ""рив па. 
Rlolanl m1ЩuJus = ра ... palpl;' 

Ьхаlїв шusсu]і orbicu1anSooulI. 
Rlsorlu., сміхун (м'не). 
Rfsus, сміх, pcгi1'~ ~ 
R. sardonlcus, RОР~ОВИЙ СМІХ. 
Rltuall., В"""8.GвиJl. Н. . 
Rivlnl du_I"8 = ductus sublin· 

gua.Jis тinor~ 
R. 'ОІ'атеп = incisUr& tympa,.. 

nica. 
Rivus, CТPYIfOH~- • 
R. la_rlmall" тринynrя ЩШІШ& 
внутріnmьоro КУТИН& ОЮ1~ 

Rlzlforme _orpllKulum = cot· 
рuьcиlиш oryzoides. 

Roborans 8міЦНЮЮ'1иtt. Н. , . . 
RоЬоrапtfа,аасобина8ИlЦИ~Яt 
піДСlшення. 

Robur, с"ла. Н. • 
RObustus, СІтьний. крllПtИЙ~ 
RоdеП8, Р03ідаlОЧІIЙ. 
Rodenlle, тризуни. Н. 
Roenlgenographla, фотоrpафу; 

ваНJlЯ пр6міняМ'и R~Dtgen 3. 
Roentgenoscopia, ПРООВJтn~ваи· 
ЛН промїня"" R!!ntgen а .. 

Rolandi ,пl_"5 = sШcuвсєп!,<"Jiв.. 
R. ,пЬ,lапІlа = Bub.tantl& g1>' 

latino6&. • 
Romanoseopla = ОСВІТmoв~1ШІІ 

:й OГ~'1пд .n:ующ. . • 

.",001'" ~---

Rosmarlnus offl_lnall.. РООМ'" 
ри". Н. 

R051ellum, рсстріб. 
Rostrllm, дзю6, дзьоб. 
R.tallo, обсpтal11UІ, КРУЖ"Я""". 
ротаціЯ. ' ' 

Rotallvus, "OJJоворотиlIЙ. н.. 
Rotalor, "р)'ЖІІЯЧ. ' 
Rotalorlus. КОJJОIЮРОТНИЙ, "Ру' 

жa..ilOнSЙ. • 
Rot"la = 1. :patella. 2. ro1l18"0. 
ра.мепноJ RІC!'RИ9 ' 

Rollllae, l<ОрЖИНИ. Н. . 
Rotundatus, 8акруг!',шdI. 
Rot"ndlta" опруглють. 
Rolundus, круг .. ~Й. . 
Rubedo, за:червонumя ШК1РИ~ Н. 
Rubefaclenlla" ваооби "" ...... ер-
воніння ШКlри. , 

ЯиЬеОlа) 'Червона висип ка, ша--

рlв:ка.. , 
Rubeo, ж(m)арf1''', червоНІ,... 

RuЬеr,черВОНПЙ,иалквовПЙJl. 
Rublcundus, рyиmmll. ' 
Rublgo, іржа. . 
R"blglnosu., іржавий, '1 
Rubor) saчерВОНUIНЯ J В8жаjJ Н" 
М. • 

R. facl_l, руМЯJl1U. . 
Ruborphobla, "трах по.ера"н,,,,,. 
Rubus fr,,_llt05U., ожина •. Н. 
а. idaeus, :М8.."'IUиз •• 
R •• ахIШ" IЮОТ~"ЦJL ~ •.... 

Ruclltalio 5. '1І_lп" відгик, щИ· 

R:са;:а~сldШі, .п~чіЯ •. В ~ 
Rudimentarlus s. rudlmenlarls, Romanul18 S = flехпr& SlgDloldea. 

Roncbus = rhoncbuB. 
зачатковий, недороввикeнu~ 

Rudіmеntum,8RВ8ЗОК, початок. 

висушу· Rudls, 1. ",",е_, 2. 11X"~ 
Roob, КIfСі.'1Ь,. Н. 
Roph.llca, 8асоби .. а 
_анІШ. 

Rosa a"l"flta = 111&1 de fOвe = вnl!. Н_ ... н..' 
pellagr ... 

R. cenllfolla, троЯНА!'. 
R. eglanferla, шиnШ1lна. Н. 
Rosaeea аспе = acne гosaееа. 
Rosace"s рожеВИIl. н.. 
Roseola, Їюаеоnа) рожевз. ПЛЯМ" 

..... po..reвx". 

Rofus, русявий, РИЖИЙ', ,:,. 
Ruga, .морщи" . ' . '6ні 
Rugae pennllorm .... ВIJI"OnОД1 

ЗJ,tOршЮl.. • " .' .. 
Rugllus, бу"ыютя,' ~, 
в.ння (В черев,). . "'п' 

Rugosllas, зморшкуваТIОТІо. • 

:из 

''І " 



'! 

1 

І . , , . . , 

........ , 
Rugoous, .""РІІП<у",,",нJt. 
RUIII"" аееlо,а, щав/ІІ. Н. 
Ruminatio, ре:'l,ПfГaJЩJI 1 жва1СЩJ~ 

l1Я. • 

а. ·humana, віДРljГУВnllНЯ. 
Rumor, JUCJIeCT, шарудіння. 
R. COnlrlcla!!.nls, шу" тсртл. 
R. росиll IЄБ,' = bruit де pot 
1~1., деРСllчаНWII розбитою 
ГОpllП<lі. 

Rapla, брудні с.трупи, рупїл 
(пр" трот./! доБІ nра"Ців). 

.~~ ____ ~8~.~ 

Rupllo, розірваlllIЯ, пор';"" ... и •. 
Rllplura, розрив, ПОруха. 
Rurall., С;JlЬОЬЮln. 

R~I оlецт, бор""внn ДЬО",,"_. 

Rusmа,засоОИ1fаоБС."А_ . . ov.IІОСllШя. 

Rustlcanus, сiJrьсьниn. 
Ruta gra.eol_n., рут ... Н. 
Rypla = гцр; ... 
Rylldosls = гhШdовів. 

S. 

5
8. = signa, signetur, зазна.ч:l 

• 8. = sccllndum artcm Ф 
ховшt спосібr І на a~ 

~. :. = 8иЬ {;л_m, перед "інцемl 
. а ~ с. а. ~ sub ііnеш сoquелdі 
~~ГОАай перед кінцем n8.~ 

S. q . = виlfісі.л. quantitM 
СЮДЬНИ Треба 1. 

S R.lI1allllm =' соlоп оіgшоі
deum, .луквн.. 

S. $. N. = signa 8UO nоmілс. аа .. 
8 нач свое призвище І 

s. s. У. $иЬ sfgno Уепепl', заанач 
ЯК отрутуІ • 

SаЬа4Ша, "О""ЙЦЯ 
Sabfnae lОllа, nист~ liО3tЩЬНО 

JlJIОВЦЯ. Н. го 
Sablnlomu8 ........ -, - ~ r'УШНR козацьким 

ЯJJовцем. Н. 
ЗаЬоlиlh, пісок. 
З. conarfl, ШIIШJiОіш1і пісон ( 

gl. сопаnі). в 
ЗаЬаІТІ, пісок 
S І -• ІН rJcs.,. нестра.влеиа іжа в 

IWIУННОВl+ . 
Saburralls, nіСІЮВ,IЙ' 

JliОIilfЙ. ' нсстрв.в-

Satcadf~r' ОВОНО діІХ" .~.~" 
рив" -.пп t nepe~ sa . "а.сте дихаИ}JЯ'; . 

бtcatus, roрбинкуваТlltt 
ИНИОВ>Jjt~ Н. . ,тор-

Sa_eharlflcatJo, ."ТВОрю.ания 
S цукру} заС8-харювання 

accharomet... о. saceh.u:o._op• 
в. saecbarlmel.r ,,= . S ' о/·,РОШ.р_ 
acch~rimetrla, ВИЗ1fачува.ння 
вп.юрюваuия .цунр , 

Sacehar/num, ЦYНPi"~~ "" 
рш. ' Х&-< 

SaссhаrОlеuП1, маелОцyJ<ор мао-
лосахар. ' 

Saccbaromyces, дріжд'иеВі Гp1lб. 
ки. 

S. albkans = oid,'um ІЬ' 
б', а. IСа.ns 

lJIi& попmвцл« - , 
S. cerevf~fae,. дріждmевиitГРJfООК 

(nИВНІ др.жджі). 
S. _llр.оI4.П5, В"Н!І; дріжджі. 
Satc~atomycools, ХОРY1lання на 
ДР!жцжевиЙ грибок 

Saccharosa', тростяниЙ HV 
сахар. В. ~KOP, 

Saceh.rosus 5. ,aechar.lu. HV. 

КРОnlfп. Н. ' ~ 
Sacebarus ,. зассЬагиlІІ album 
ЦУКор. ' 

S. рlиlllы�. ОJ1I1В"!lпil цуко . Н 
S •• 1110, B'IIIGrpaAH!lJl цу р. . 
Sa«llorml., 'roРБПНКу"т:::~' 
Sa.cul~rI8 (~Й"~.), Tl1JlyaKa від 

n,c.rvl Yestlbul1 до ma.cula acU8~ 
tIca ... ceull. 

Saceutl aJveolare., легеш:ші пу-
хіра!. 

S. соН = hau.tra. 
Sacculu, торбинка, ворочок. 
S. еlllрllсш = utricu1u.. . 
S. ~Iorgagnll = vent.iculu8 Іа-

ryngia. 
Saccu, мішон; міх. 
Б. hеmlеШрtlеu. = utrioulu8. 
Sac.er, святнА. В. 
S;.lgnls = herpcs "'.00'. 
S8.taI15,. "рпжовИй. 
S8cro.oecygeU8, 1<рIlЖО-1<YnPнко-

ви/l • 
Sactocolylolde8 (di.tantia), від

ДRJ(6НИlcrrь uCpcдripR& (рro
montorii) від :місцн над пу
бовою ямною. 

Sacrocoxalgla, 1<рВЖО'''Ул_mово 
хроніч~е 8аИ8Лення. 

Sacr.dynia, І<р"'К"DUЙ біль. 
Sa«. lliаеио, КРИЖ<>-1<Jlубовиll. 
Saerols.hladlcuo, 1<Рllжо-оід""ь. 

ни.tt •. 
Sacro)umballs, і{РЮНО~ПОЯС)IИЙ. 
Sacrosplnosu8 в. 58«08plnall., 

ИРИrJЮ'ОСТЮИОВU:Й. 
Sacrotuberosus, НРllжо~roрБИНУ~· 

ватиН. 

Sacrum t КрИ1'Ні~ крижо1t' KiCТRa, 
НРЯЖ~ 

Sa.I •• a Ір Іпх, нnбубнявіапй, рос-
1"ягнутиti яйцепровІД (від за:
ткнення ОТ80РУ), 

Sadfsmus,. СВJЩЗ?lf: (ненормальне 
по.'1086 почyrТЯ t що ВliRВJJЯ" 

ИЬСR В уявз.х 'чи вчииJ{8-Х 

налічсниа, fl:OO навіть :вбпван
на особи иншого полу а ста .. 
ні !10ЛО:ВОГО збудження). 

Sagittalls, стріJІЬ'l8СТИЙ, рівно:, 
біжннtt 8 серед.вьою ПОЗДОВЖ" 
ною ПJlОl,цIfНОЮ тіла. 

SaJ, сіль. 
S. car.li;;!:m lасlШum, І\араьс· 

бадська. cinь~ 
Salac:itas, хтйвіС1'Ь, пожадли~ 
.віоть, непомірно вмиltиtt Ю&-
ЛОВИЙ гін. . . ;. 

S8.lcy1, СlшіЦ1fJlова ЮlcnQa. 
Sallcyllsmus, отру)ниn ouіщ.· 
ЛОВИМ" прспаратмо,. 

Sallens (pulsus), підс1"рИОуючuil 
ЖJmчик. 

Sallna те4lсат.піа, COJIякі ..... 
ооби_ 

SalJnus, OO>Jяни/l. Н. . . 
S. Ilихио, "ОКр1Іl! mшіall. Н. 
Sall.a, мина.. . .. с, 
S. sympathlca, ГУС'" "".на (ІІРІІ 
подражн~нню спіВ'Q'ЙИИRа). 

Sallvalis, с.,1инниft, c.JlИиясТИЙ • 
Sall.anlia, .'''''00' па o.nuвотечу. 
5allv.ll. 8. slal.rrhoea = ptyв-

Jismus, с.1JИНОТОк, eJDшотеча ... 
5allvatuo, CJlЙЯJIвиll. 
S411 •• manla, ClIИНllвість. 
Sall •• lllanus, с,'Ши.а.tII. 
Sallx alba, nо.а. Н. 
S. eaptaca. І>Србм08. и. 
S. еlпеш, верба. Н. 
Salo1ismus, ОТ'руїния сn.;пОJlО,м. 
Salplngecl.mla, I1tmm иЙцеnp6-

воду. 

SаlрlпgШs, ""паn.ния "lIцenpo
ВО/!.У. 

Salplngocele, :кіт', що lI1iCТSTЬ 
"Йцсnpcвід. 

SaJplng.cye.18 = grвvitlitaв I;u. 
bari&. , . 

Salplngooopborecl!!mla, в...,... 
яйцепроводу n яєпп<иК8. 

Salplngooophorltl., .. "".n ....... 
яnцеnpotюд"v й RЄШJIИ1:{.~ 

Salplngopalallnlls, трубо·nі_ 
бїННlI1t. 

5alplng.pexIB, npпкріП""ВJIJI .... -
ЦСnРОВОДУ. 

Salplng.pharyngeus, труб<>-пр6-
ликовий. 

Salplngorrbaphla, .шиа ....... JIЙ. 
ЦОПРОВОду. . .; 

SaI,lngosсорla,огJlЯjl Eust8ch' іе-: 
воl рури (труби). _ .. 

SalplngoslapllyJInus, тру.бо-"аи.-
МІВЙ. :, ::. 

Salplng.sl.lllla, ворйцil. "йце· 
npoводу. .. 

:шо 

. ... 
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Salplngotomla, прОт1JН SЙЦ6ПРО' 
""ду. 

Salplnx, 1. ліЩ"прОвід Раllоріі, 
2. рур" '!'руба, провід Euвт. 
сыі. 

Ssnlellla,. ці"ющ" Тр...... Н. 
. Sалfes, юшка, рідк& нров Чfl 

·rнЩ. 

-Sanloes. рідкий, ЮШ1ЮвиЙ. 
SаПIIвs,здоровля. SзlsеdО, ООлоний смак. Н. 

'SaJsus, С<4'ІОНИЙ. 
'Saltans (рuшuв), lІідстрибуючпit 

Ж1fВЧ:nК. 

Santonlsmus, ОТРУіНня са.И'l'Oні
_"НОм. 

Santorlnl сапаll. = ductuв ра.
crcaticus accessorius. :Saltatfo, танець, TlII{6]~. 

S •• anctlVJtI, ТАнець СВ. Віта. 
Н. 

SaltatorJus,. СКОновий. стрибаю
чий. 

'Saltu" СЕ\ОН • перєскон. П. 
Salub_r .•• salubrl8, ціДЮЩИJl, 

roііюlJt. Н. 

-Salubritas, СТан 8ДОРОІтН, 8,цo~ 
ровля. .., 

:Sзlus, 8ДОРОВJ1Я, добро. Н. 
З"IUlarIS, "ОрНСIlИЙ. 
Sa~utatlo, привіт, привітання:. 
Н. 

Salvla of!JclnallS, ш.""ія. 
SаmЬuсш nJger, чорна БУЗJlиа. 
Н. . 

Б. rас:еmоsз, червона буаИ!lа. 
Sanabllls, rОіtкнй, ціJ1ЮЩllil. 
Sanabllltas, ,'Здоров"еяня, ГОЙ. 

ність. Н. 1 

Sanare, В11гоюваТІ{І УSДОРОВJlЮ
вати, ліку:ва.тн. 

Sa~atio, Y8AOPOBJtSl1HR
t 

в.Иду_ 
ща.ннл~ 

Sanatorlum, _"торш, 
Sanatus, ЗДОРОВШ1, що ВИДУжа.в. 
Sanctl АПІопl1 !gnls, Антокі. 

BorOnL. 
Sangull.rus, НРОВОllоониJl. Н. 
Sangulllcatlo, :крово,вброк"". 
Н. 

Sangulneus, І<ро(і).",вий. 
SanguInitus, rаріі'lек}Ювипі1. 
Sangulnol_nlu8, 1. .а"ро(і)_ 

ВЛ0Нllд, 2. кро{j)ва.впотий~ 
Sanguls, "ров, ><рі.. . 

З. cartllago = cartil",gu согпієи. 
la.t~. 

S. еаг"псиlа = рарillа duoden.i. 
B~ ductus = ca.na.Iin &ntorini. 
S. emlssarla,&ntorjn~oBi ВІіроот. 

НІ!. 

'8. іПСІіисае = Їncisurae сйпіlа
gіпjs moatu! acustici externї. 

S. рар Ша = рарШn. duodeni. 
S. рlехп. = рlо"и. pro.tati .... 
В. tub~!cula = tubereulum cor~ 

niculatum. 
Sanus, ЗДОрОвий.-
ЗаРЬ.ПІІО, СХОВ'НПil (араб.). 
Зарlсп" рсаУМНи/l, мудрJlЙ. 
Sapl"ntla, мудрі.ть. 
Sapo, МИЛQ. 
$. kalJnus, ПоТасовс МІІДО. 
.8. m"dklnalls •• medlcalus, ою. 

ДИЧ1l0 МИло. 

В. рlсеиБ, дьогтьове мцло. Н. 
S. vlrldl., ."".". 'шло. Н. 
Зар"пас ... <. sзропаІи., !!пль. 

lJиіt, АIИЛЮій. Н. 

Sap"narl. оШеlпан" Стягач. Н. 
Saponlllcallo, пеperворенWI в 

мило, оБМIfJtОВН1J. 

S.ponlimus •• ІаРОIОХіПіотІІІ,. 
отруішm оаПОl::lін~ми. 

Варот, О"'''н. Н. • . 
Варог In.ipldus, пСоМ''', бр." 
, оману. Н. 

sal{0.r'saerJm:nJa, 1ДіШЙ на смаu 

Sappblsmus = "то. I .. Ьіоиа. 
Sapraemla = .ервіо. 

San,guls~ga = hirudo оllіо;" .... 
па, n Щ;іИ&. 

Ssng"lnisugu., "РОВОOOOllиt! •• 

Saprin = ptomвin (КОТріll"nоИй, 
в ЛЮДСЬНИ" трупах). 

. Saprogene.в, ГНИЛИ8НAuИЛ, гин" 
.пЯ8ИЙ • 

s.t,U'.U •. ~P'~~~'.~.~'-------~------~----------~---------'-~~~~ 
S. macrot;IIu:lare, BMн1tOK~i!~~,· Saprophytae, нс.ш~і.ціІиві гни· 

;шзш1ні 6аК'l'OРl14 
Saprostoma, ... брід з ОУ"'" Н. 
S.proles, гниття. 
Sзrс.fпа, нуnьки, ЩО м:~ожа'f'ЬCfl 

в трьох lІНnРЯ:МИа.х 1 СНУПЧУ
ються в пачнуваті громадКИ. 

Sаrс.іпurJз, оарціНll в мочі. . 
B"rcoblast_. а. 8arc"pla,I_., 1m,· 

ТtJ)Ш з НNrnНХ ВJtТВОРЮЮ'І'ЬСR. , --s: ~ 

ПСРОСМУ;1ЮЮ )l ЯВИ. • 
Sarcoc.ele, 1. oJepllG}ltiaвis вCfOtl, 

2 sarcoma 8orotl. . 
S .• УрhШllса = оrohШ. syphl' 

ІіМса. 
Ssrcocopta, ""іщ. Н, 
Sarcocystls Llnd.m.an~l, жороб.· 

TnopJJi S1U'C08РОГldп. 
Sarcoda, RЛі"иниа ПАсока, П6Р"' 

вісиа пасоМ. ,.' 
Sarc.odlna, ІІа1ідрібllіші перВ1~Н1. 
SarcoeplpJoc.eJe, ч-сrЩЕ:>ваиилана-

ЛИ1'НИ. 

Sarcohydroc_le = hyd.roccl •• 
Sarc"glla = .aroopl""m.. . . 
Sarcoid, поверхо~і. М'ЛСОПОДlБНl 

парости на. Ш~lРl. _ ' 
Sarco lemma t ОМ Л8В.R, вояонов. 
ЦСП& піХ5Инка. 

іатеоІеисаетіа, м'язове біло-
'пров'". же 

Sarc"ly.ls, розпад п.рвсму • 
НИХ ВОll;ок6нсць. 

SarcoJyt, решта nic.ilR розпьа.цу 
nорссмужснJ:tх во.'l?конец • 

Sarcoma, оа.рном&, м ЯС~Ка 
З. alv"olar. = endoth.l,om". 
S. cartllagln"sum = сЬоп<'Jroввr.. 

8. ~~~I~~ocellцlaгe = dooiduom .. 
malignum. 

S IIbrosum = lib!'088l'Coma. 
S: lи,!І"nn. 8. luslc.llular", во

ретено:кліТJlНІІ& С&РЖ>Ие.. 
В. glganloeellulare, вел_IІ"""О

"Клітинна оаркома. 
Б. Idl"pathlcum Каро,I, Ка.ро· 

ві' ОВ& еа.РКОМ&. 

па са.рІюма. ..,,' ':: ... 
S. m_Ianotlcum = mеlШlОВIU:OO, 
·та. ",.\.,: ;., ... 

З,. mucosum = тухова.ісЬn:tа.. 
Б. тиltlрl_Х Ila_morrbaglcum I~I

opathlcum Каро,1 = а. Р'і' 
roentosum multiple%:. '. 

Б. osteold_s ".tcoвМcomа... 
S. r"tundocellular., нру""он"" 

ТllЩIа. CI\PHOМQ... 

Sarcomatod •• , подібинJ! до ""р
KOМ1l. Н. 

Sarcomntosl$, 1. корування на 
оа.Р:КОМУ t 2, РОЗПОВСЮД}lН~'Н,& 
сарнома. й 

Sarcomatosus. С&РКОМ~ТО.8НИ, 
Ca.PHOМOBlIit, М'ЯООКQВИЙ. 

Sare:omelattJn, 6Арвюш мenn'Н,о-
ТИЧНИХ са.Р:КОМ. ' . 

SarcOJnphalus, roрбинувв""Й пу· 
пець. , 

Sarcophaga сатш1а, м ЯOllа· 
муха. 

SагёорЬуmа, "'"оа", . 
Sareoplasma, naоои!.\ м язових 

ХJIі1'ИП, во.1I0НОIl. 
Sarcoplastes = .arcoblasf.?S. 
Sarcopsylla penetrans, lI'ОJЮва 

БJIОХе.. . а,.. 
Sarcopt •• Ьот!пlо = aca.ruв ... 

Ьіеі. ІШ 
Sarcosp"rldla, чужоtДІІ тва.р 

(рід sporozo<!o). . І 
Sarcolrlpsia = ·Corasem.nt, В 11'. 

р,Ї!l.ЄННЛ ТШUПUI РО8ДИ~ПJlМ. 
Sardontcus rls~s, са.РДОН1quЙ, 

корчевий ОМІХ. П. 
Sartorlus, Hpaвeц~4' = ."tw,' 
5at., 1. = В&turв.t~о •• 
Satlans, снти"lІ. В. ЙТІСТ н' 
Satietas, НМ(tЧCJfU.я,.с ь.: 
Sstl.la. vllз., персон.ее.в" ....... 

satfs~' :~ltn) довоиil '. , .. 
Satur 8. saturans, и~чеИИlt 

ситий. В. . 11 
Saturat1o, U8Cl1чепня; иаовче~ 

р6ВЧlПl9 

:.1 
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, ' . Saturn/nus, OJ1l1В"'III11 Н . 
S81urnl6rnus " 
Saturuum ,Q'J'РУ!ИJНt OJЩ80М .. 
58 І . ,0.7111Ю. Н. 

!ft' .ail$~ і. нопомірно. ХТи-

Sсarlllсаtш, 10 
б.шtl!. Н lІар aНltl!. Н1Іру. 

Scarl.tlna, 'ШJ<ар 
NЯ. .lШТIШ8.. тАрп-

::I~Ь~' :хороблш:щл ПОНо
rш у мущпи :J 

»атїсть обл '. СJЮ1fУ-
S. 1.,УIІаІа, СІІ.'ІНDна 
S. зlпе ехапІЬеrnаІе гар"ця. 

5aurlasls. ЛУ':::::;ТіСТЬ Шl<іри 
Sbll:., ~b/ss. = ""btiliWr.· Bubti' 

1 61lnЄ. -

Seaber в. scab/dus, 1. іиерст"'ій 
о. рапатиil. 2. брудний Н ' 
""аы�вs кбе' •. 
S N ,. ор та., Ч'Vхl\.чк&' 

. oгveIlca в, BoeCkll т' 
Корост (' , ЯШка 

5 в. ., струпам!!) 
cablosus, IЮРОСТflJШЙ . 

Scabrl/les uпgulum . . 
Нігтів. ' RРИХRJС'J'Ь 

Зсаеуа, 'nівА.Н, ліво.<ruv 
Scaevollsmus лі. РІ' ••. а. Н. 

PY"М:.n. ' оруюсть, ліво~ 

Scala, С"ОД11 драб 
ісаІеnи ' пна, ·скa.nл 
НИЙ .. s, др~бllнчаСТНtt, Hepi~-

Sc:alp, стя:rнсна І) ГОлови • 

Scal.prum в, scalpellum :,ра: 
ЦJ 1hщn ніж, CRA.,1Ln:mb є"Н 

Scalpturlgo. шкрлб'IІІUI . ~. 
пан"" R • др,,-

Scapha, ~о"';п" й 
Scaphocephalla • ча "". байдак. 

.пава. ' 'ЮJlвува.та то .. 

~::~=~:Pbalив, "О"''''!'Оло ... !!. 
5сариlа ,Ш, чо"иикукаruй, 

t Jrопатиа 
Scapulae аlаl8 . . 

паТnIl е, 'h."РилаСТl ло--

І. :aPh;tdeae, ЧО8нуваті 1І0пат. 

~::::::;y:a, 'lОпаТКОВI!Й бі"ь. 
Scaplllod ~І~О:ТЩ)DІІІІ,. 

l"і8. у myalgJa 8сари-

Scapllloeclornl . 
5са І а, BliТlIH nОПМНIt. 

р ив р ІІ, "ОЛО!) бе. 6 . 
SсаrШ<аtlо пас' Іі к Р'ПR. Н. 

вания. :; ,Ш вип, нарбу .. 

5с. rlf 1<. lor ні, .. :; ДО .lасіНШіНЯ~ 
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ВНСJfПЮf. :; rар1ЩЯ б~ 

SC~~lpoat~~oldD' T
k
aR ,ава"" четв.рта 

S ,U es ова хороба 
ca~l~_tlnosls. "Орук.пня ~ .. 
дlvnе ДО гliриці ' 

~earlallnosu8, гар~цевиn, . 
ca~pae lascfa = Іазсіа crCma ~~ 
пса. . B~ .. 

S. IО'8а - t . S. J - TIgonon femora]e. 
I~:~ lоп = ganglion v .. tib,,-

S. песУЬ6 - n nus. - ervu8 n8sopa.lati~ 

Scat. = .catula 
Scatologla, пепр~сто-' 

ва. Н. цnа РОЗМО-

Scalophagla = kopropha іа по
Щ,аинл ВlfПор6жнсвь g (~же-
."'Ь""ми) н 

Scatula, норо' ~ 
Н. . 3, шка.ТУJU<а. 

~celero8u8, 8.l\оЧ1!ННИЙ Н 
cel,l"n, кістЯк ш . ет' Н 

See/.tyrbe (І_О/І~аns) _ . . 
ІУВ;. agitans. - раг&-

S •• p/lclsmu8 оу . 
ність. н' М!l18 • непеВ-

S •• pllcu., ;'enевнпй Н 
Sehank,r (о " 

бо :t Щ нкер, венерп9НИЙ 
МК. Н. 

Schasls, ШRрнбеJШП Н 
Scbaslerlon при'.': . 

бок_ П. ' .- до· ""ру-

s.h.rna, ввір 8р>.Зо Н 
Seh'l\1a Ilеи. ' к.. 

Тl1'iJ{ltЙ. 1 зразковий, схема-

~сьы�ІІу lеоls, бороВНОВИ!! IlЮВ 
с 151. 5. асы�таa в. всы�za nk: 
щсп. щШйна ' t"'''' 

SthI81._, РОВЩ~ПО-. 
Sthl.t.oyt = microayt, 
Sehlstoglossla, рбвщеп' . . 
R8и~а. t щuшна 

, "»_ ф'Jt 

5c!!lslokollla, щі"(IІІ'" nоред"""І .. Sclrrhocele, пістрЯк яйця. 

'IL'P".nO! erillИ. . StlrrbOma, твеРДИ!! ні"трлк. 

Schlslomella, ров.кOnии& «іНЧIІ' Solrrhophthalmla = .. іrchО800П· 

ІШ. ·lС 
SСhlstорrо.орlа,щі,,"наоМиччя. Sclrrhosls, аатвЄрДllении • 

SChlslorrhachls, хребтов .. щіnи- Sclrrhosus, оатвердUш!!. 
на. Scirrhus, В<mОJUllШflИЙ, твepN 

Schlstosoma, потвор. ві щіJШКОЮ диlt nістрЯк, скір, 
чорсаа 11 иедороввииспими І<;н- S.16610, рб'ТІІН, pca,Pla. . . 
ч"И\l.МИ. Scls.urn (vuInUJI), 1"8"11" рв.к .... 

Schtzo .. , р<>Вl<оЛено-, ровщепну". Stissura, щі."JUна, POBPЇS, щер-

ТО-. бино_ 

Scblroblepharla, пові!<ОВ& 1llK,," Stlera, білq"""о, _рдl.",,-
"убииа, р6вщеп повік.. S.leradenltls, ствердиеlUlИ .іІ.-

SChlzocepbalus,. потвора 8 по- пов. 
д,їльиою щілиною ГQЛО}I1І. Stleralls, білч:а.нновиl.· 

Sehlzogonla, роВ'lНожу.аю,и 00- Scleral.l8phyloma, qаOТl<овий.lі· 
діло"м. ЩІИ біnчанки. 

Scblzornyc_te8, бант"ріt. Sclerecl8sla, ,ППІІнання бin.ап-
Schizonythta, ,нігтєвl\. щїlllIН&, l{Н. 

крихність пігтів. Sc1erectomla, часТItОВИЙ вітИН 

Schizophasla, бе"ЬКОТ&ИИН. біnч.",w. 
Sehlzopbrenia = demcntia ргае- 501«ета в, scl_roma в. 6cl_r.-

оох. dermla, ~щебє.'1і8J:І.R, стуж6.віН~ 

Scblzopbyla, І. б .... "'рі!. 2. рос- "" шкіри. 
,;']"811, що vo~мпоа::уюТьс.я JШ~ Scleritls, gаП&ления біnЧRНКИ .. 
1< • .,""0 ПОД"'О". Sclerochorloldills, •• пмеиия біл-

SChlzothorax, щілина orpYмlI. ЧSИІШ іі СУд1LНjвки. 
Soblzotrlchla, рбзщеll Rі!Щі. во- Sol_rocon!un;'llvitls, вап .. ,еиия 

n:оссл. И. 3З;УЧllівки fi БL"'ІЧанки • 

Sola, тіиь. :r::. S.l_rodaotyl!a, здебe.nіllRll пмь-

Sclagramma, Rl>пtgl>п'і,СЬRИЙ ців. 
пєtаТIІВ. Stlerodermia 8. scleroderma, 8дe~ 

Sc!agrapbla, Rc>ntgen'i .. """ фо- беnіния шні!", • 
тоtpафування. Scleroedetna = вclerema neona .. 

Sclameter, .,"';ри"К прб,,;иі.. toruш. 
Sclas.opla, 1. _ntgenoscopi ... 2. Sclerok_ratosls, ,.паnе""" біn-

метод ВItВНn'ЧСНUЯ: ОЧ1Ю1 ре- чаіJКиfiрогівКR~ . 

фраЮ\і!. 5.1«01l13, •• rверд!пия, стужа. 

Solall.us = i""hiadicUJI. ,imIЯ. 
5сlеntlа, ек.иНl', иаука. S. larynges = rhin",",lerom •• 

Solll.et, то •• себто· К. SclerornоЬасlJ/us.Ьаціnріносип&-
Stllla· marltlma, морськІ' цк- роми. . . '. 
бу ••• К. Sclerom_nlagltl. = p'Chymвnin-

S_lmpodlum, ноші. Н, giti..··· 

S_lntllla, испр.. . SCleromenlnx, -рди ""'""""" 

Sclntlllan., блискучий, и.кри- 0_', .,"1!. Н. . . Scleconychla, .грубшаикн аі ... 

·Sclntlllatl., искри .... ах.· тів. 
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SCJeronyxis, иР&іН!\' іііЮI~lJюt 
J'О:lIЮЮ. Scotopsfa, МУШШ! • (}Ч&Х~ 

Scotos, -.reив6та. тt\мрпnа.. 
ScotosJ.,. затемнення 8іJ!ИЦЬ~ 
Зет. = вoгiЬatur, па.nИllJП! 
S"r_allls, ""'р".нlШ. Н. 
Scrlbere, nIIСа.ти. 

5clc'Oplllhalmla, .роотання бів
ЧЩIJЩ 8 рогівкою. 

Sclcrosarcoma = e.puJia. 
SClerOSjs, СТ.)"Жlіnіння, вдебелін. 

1111. . 

S. асіесІатит = 8rtcrioвclerosi6. 
Sclerostomum duodenale = an .. 

kylo8toma duodcn"le. 
5cle'O$lellosl. "'Іап •• = .. Іе",. 

dcnnia.. 

ScrlbomanJa, ;хоробnJIВItН н(Lхил 
до nПСSШlя. 

&,lрlо,IIІ&, п."""'huиn. 
Scroblcull/S (eor4Is), """., ді .. 
сеРЦщшй (властиво ШЛУнко_ 

5".rollc8 = •• 1 ... ". 
ScJ.,olieonyxl. = 8cl.ronyxis. 
S"'.r.tlt,. = .cJeriti •. 
S"'.r.lium "1.'11', рі",ю. (с!а. 

v/cepo purpurea). Н. 
SСlеrоtОщіа, р6зтин бі,їчаш.щ. 
Selerotosc:opfa, ВйАlір бі~'1Ча:нк()-

001 НрIlВИНИ. 
ScIopetarius, вом!С"паЛЬН1lіі:, 

стрі.1ЬП1Пt. 

S"'op.top'aga, стрinьна рава. Н. 
Scorex, ШJ1I1JJнt, roлівна. БIlНДО~ 

воі ГПlfCТn. 

S"OlieoidJt!., в.штоннп хроба. 
"yвaToro ВИРОС'І'ку. 

Scolfolordosis, ВJ1f<РИВnенпя Хре.
бта вбік і .перед. 

ScolJosjs, ВНКРИВЛЄН1ffl хребта 
вбік, " 

5cOIop$, HYCН1fH, Шматок. Н. 
S"opl., огллд. Н. ' 
S"Opula, щі."". Н. 
Scopus, мета., цinь. 
S. iofaotllls = тотЬи. B.rIoWi. 
Sc:orbuflcus, г:нuльцевнй. 
Seorbutus s. Storbut .. Гfiи.л:ець, 
скорбtr. ' 

Scordlum = tliсuсrіuПl skor. 
dium, чцснlll{. 

ВIІ1\). 
S"rOphIl18, >к6она. 
Scrophulldes, подіб:не на QЮвна 
захорувалня щкірu. 

S"r.phllloderm. I/k_,osl/m, шов. 
нlютc дорування шкіри. 

S"rOphlllosls , »,6ВЮЩІІ. 
S,rophulosl/s, ЖОВНу.ати •. 
S"rOphuJotl/b_rcl/losls, roрбко-

tщипа. ЖОВННЦR. 

Serotall&, """",ков"lІ. 
Scrotum, нanИТК8.. 
ЗстиреІ і. іетириІиі, стара ап
~чuа J.rar.a. = 1 t25 gr. 

іСIІІ_Іаl/о, вроджена "у."о.а
тість. 

іеlltlforтlе, по.лу>шскуватий, 
подібний на ЩИ,тоR. 

B"atalala. - lЮutiformі •• 
Scutu]um, Щllт6н) Дощечю}. 
S'ybaIOO, тверді вИпорожниви. 
ScyphuJus, .1Іійочка.. 
S"'yPhus, ЧА])J~8) lIJR.1JЯНИ3. 
Бсурьш' Vi'l/ss'nll = .infnndi. 
ЬиІиш сосыее.. . -

Scythl"us (morbll.), ""дені .. "і 
правці. 

Seba;ews J ЛОnОIШЙ. 
S_bast.mallla, рєпіrіtlие боже-
віЛmJ .. 5ео,llІт, повJJ;. 

Seotodynla, м..lіоть, маосність, 
зttП8,)IОРОЧОНIlН. 

SelJIРЩ'IІS. "o1100111\. 
і_ЬоlllЬ, "оІІОВИіІ камінець. 
Seborrboea, 'nовто.в.. Seofograpbia" тіJf6ВШІ зарио •. 

Scotoma, :морок вбру J чорна ппJt
~Ш • полі аору. 

SCOIOphobla, стр.,. перед Т .... 
IІОТОIO. 

Б. ,ong .. tlva = _lиРО8 etythe-_ 
mаtosuз. 

Seborrboitus~ .nовtellfННЙ. 
S_bllm. .!ІіЙ. 
З_І. СОrtll/lllт, ріжюі. 

Зссаlе eerealt, жито. . атп 
Secare, РО3ТИ1lltТlt} .JЮЗРІЗj'1J а: 
.seci's'sI0, ,відхід, BIixtД, ВНД 

:нпJНП. 11 іт"е Seecssus Jnvo1untar ,MIIМQX 
II вппорОЖНЮ88ШЩ. м6~1С]ПІЯ . n' 

50_111510 Рl/рl\lа< = .упос І' .n· 
Jlu1aris. 

Seeretlo, Dпдіnювання. 
Secretodermatosls, Ba.nQJ1eH~" 10 

шкіри. в побільшеним ВНДШ .. 

:вnшtflМ. . S,.,etorius; ВIІД1ЛЬНИ.tt. 
• на 2. тав-Secretum, 1. JШДШСН .0:, 

МШЩЯ. 

Secretus, Вllдї~иі1. 
S,"lalor, H.c.~Jдyaa~~ . 
Sectio, рО3ТИН, рОЗ.t-'" . а 
S alta, ВlIСОШ1Й р6зтин. МІХур • 

і· апаlотl". = &utoРЗJ.· 
• • A"L ..... "Й розтин. S. taesatea~ ЦІСQ.Р",р~ і-

і. l.t_r8110, бічний РО"""!! '" 

хура. dI трупорозтиН. 
і. l_ga!ls, судов: ро''''''''!! ров-s. medlвna, м:ежю\ 

ТІНІ Jl1ixypo.~ lytbrotomia. 
S •• agln.lis = • й 
S.""ndarJus, .... CтynJI~, j!ДPyrв 

.. 'рvroрлдu"n • 
3 чсрr J і"\ "6' .nож1іСЬR& S,",,0410 •• , п Р>Д 

(ПnЯЦСНТР1). • другв 
Se<:undlpar., ,!ОРОД"''''' .:еБУДЬ: 
SecundLtm, srlARo S 'ШМ 

Н. . о 8 наукою. 
S'" 8rtem, 8fЩ'l! о 8 природою. 
S. naturam, BГiДJi й 2 СПРИlІЮ" 
S.el/Odb', 1. други , . 
, 'ІиЙ. Н. ний Н. 
SectIrus, спокійний, пев • 
8 .... 8110 saСПОНО6НJ1П. 
... , б а S66ПОНО6I1ШJ. S.4811'8.0.oo "И) haeшо

S_d,nl.rll/. (то,ы/s = 
~'d " .. hOidtes. місце вн&ходжшшп, 
~ , • йпорож .. 2. вииіТIІ, відХОДІІ, В 

ИО1ШR. • ""би. 
5_4 .. тorы�' 6с>Док ХОrй 
Sedlle, крімо, СТlдОЦ". г: • 6с&д ... 
Sedlinenll/m. фуси. r.tщ • 

&«!шtІan. Jablon:Qt 

і. Jal_,II!um, >lo.oBnll. осад .• /;_ 
Segmentallo, поди !Ul1'ІІШ. В 

твір боРОВИМ. . 
S myoeardll, (попере"''''!!) р63. 

• П&Д серцевих М'ЛВОВПJ: воп()-<
к6нtЩь. 

Segmentum~- віДТИJlОИ, С~Иба~ .. 
Segnis, y"ipKOBaнnJt, .Р""'" 

жсu.dI, б.ttдJ.·жиJ!, . 
Segnitle&; у.lірJ«)в~иRісты� рІВНО" 

B8.ro... , 
Segr_gallo, ~іддinю.в"""". , 
8_1 •• 11., д6бlР, добіб. PAB~:~ ка 
8.1.0. uoglllllm, та n 

нігтях. ! е1ЮВЙД4 S_I_olasl. ,. ,_Іеп отl/О, 
дн. 

і_lІа, ciДJl6. '''''0 
S. obstetrl_la, пfn~ro: •• ~ь.ool; 
і. ІІІЕ"І". о. 'qu ;.,., с;ДЯ:о. 

4іеа, АРЧI1К, турец 86) ...... 
5,1І",і.lс.раnaІI?, "Р?ДО 

wl арчц1"& нplSЬ B1C. 

8ellarls, сї!!"овJdI. 
SelJatu., CIДJlacrU!'. Н. 
Semen сімн, na.clHWI. 

semeskls, ШОС'Г}fміСЯ'Шlfit. ~. 
Semf .. , пів-, Ho.niв~. . ; . 
.8етіаlblоlот .. , .. е.Півбшяв.о;t 
s_mlарertus,кап~дЧJ:"-. 
іетIЬаlоeuт;' пmКУП1Jlh: ... 
Semlcanatls, кан&вна, пlВJtа.в 

Se~i::';"ularl, &. seml"Jreul.tus, 

иапівокрyrлll1\. ~aи. вanі.-
SemJ<:oc:tU$, }ЮДОD&t'~, . 

.... ponll1\. Н. 
Semltubltalls, Пi.в.nі!j,"'і:.:;" 
Semituplum = SСПl1. а •• 
Semldetu.satlo, и.п,~п.р.!~ 
S,mldlaphanlls, lІаПllШр030Р " 

Н. . Арах .... Н. Semldr.,hma, . ПІВ • 

Semillexfo, ~іЬ8ГИВ~ВЯ. 
Semlhora, ВІ "'bl~:""~.niвpo1l' Semllarv8. , 
виток ryб. 

І' , 
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Semi1unarfs,. півм:іслцевий, пів
місЛWIШЙ. 

Semlrnembranosus, піsпeperин-
n:ОВІІіі. 

Sеrпjmоrtuus, напівмертвий. 
SCfJlJna lі5, на.еішlЯНJfЙ, сімl'яниЙ. 
Sеmїпitеtus, насїнястпЙ. В. 
Seminlum, вЙсів. 
SemJnodus, жмут пЄ"reльоп. Н. 
SemJnurla, насіння в )10чі. 
Sernlologia о. sernloti .. , .... у" .. 
про ОЗIIЗRlI хороб. 

Semlovalls, півова,і1ЬН11Й. 
Semipennatus, напіВПОРl1стиlt. 
Semirotundus, півнуаьовий, nів-

"руглШ!. 
Semls, ПОЛОВП]J&. 
Semtsomnis s. semlsomnus, на.

nівсонниЙ. Н. 
Semlsomnlum, півсон, чутний 

СОн. Н. 
SemJsplnalls,. піВОСТJtlКОВИЙ. 
Sernisuplnatlo, піввЙверт. 
Semltendlnosus, півтужпсвпЙ. 
Semlteres, наuіВКРУГЛlln. Н. 
Semltertlana, сполучення ЩО~ 

Д(',ННОї та ТРIІДе'нноІ npопА.сНИ

ці (малярiJj. 
Sernlvlr, напіВ>ІУ""lIва (євuyж). 
SemlvJvus, нап.іваш:рпЙ. Н. 
Semo1lna, манна крупа. Н. 
Semper, завше, sаВЖДlr. 
S~ vJrens, вічв:оsмениtt. 
Senectus, старість. 
S. deerepita, стареча н6!.IЇч. Н. 
S .... ga polygala, e''''''ta. Н. 
Senex, старий, дід. Н. 
SenJlis, старнм, старечий. 
Senilismus, ста}К'ЧІ 6міни ор!&-

Hi2~IY, т'ІОВНО шкіри :й прп
род .. к~ння. 

Senllltas о. senlurn, старіст •• 
вік стареЧ11ft. 

іепlит рпесох, передчаен& ета· 
рісТь. 

Sennae . (оtlа, сенсс, мєксаН
дріцсьне JШСТЯ. 

SепslЬШs, 'у""IІ, "УТЛ;"И!!, бо
J1ЮЧПЙ. 
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SеnSIЬШtas,S. іеnоlllш, Чулість, 
. ЧУ'l'jJивjсть~ . 

SensltlvlIs, відчув""ЬН!!!!, qул"JI. 
S_nsltorlurn = ... nsoriит <Ют· 

roUП6. 

Sensornobllltas, зцібвіст. до ру
хів в 8S1JOЖJІості ВЩ вми~ 
СЛQВИХ ВpQ.жінь. 

S.nsorl_llls І. s_n.orll:lI', чут, 
тєвuй, аМUСЛО8ИЙ. 

SеЛ$оrlum, і. свідомість, C&MO~ 
чулість, 2. поqуття. . 

Sensual!srnus, ""УН" про .а.,.,.· 
пість душеВЮIХ рухів від ор
(амів почуття. 

S_nsualitas, чуліст •. Н. 
Sensus, ПОЧУТТВ:t вмнсn. 
S. cornrnunls і. sensorlum, оа.,о

свіДО'll,іоть. ' 
S. Irlgorls, "ОРО8 по_а шиірою.н. 
Sententia, думка. вnсиовон, ooi~ 

ніл. 
Separanda, ЛЇRn:, що перехову
ЮТЬСЯ OJ<p6MO. 

Separatlo, відділення, віДОRре-м
n:ЄННЯ, poВJIyкa.. Н. 

Separator ~ відділювв.ч, »і;ЦОRРСИ~ 
RИR~ 

S,paratus, roДОRp<ЮІ_ .. 
Sepsln, .1"НЙ"їень, 1"НмИан&. 
Sepsls, гниття, зo.rн6євНJI крови. 
S. gastrolntestlnalls, отруlННЯ 

м"ясом~ 
Septernrn,strls, СЄlo!Имj""шнШі. 
Septbaernla а. іерІIс:аеrnlа, от-

руlНИ1l крови. 
Septana, семиденн& npoП&сВИЦЯ_ 
S'ptentrlo, піввіч. Н. 
S_ptlca, nш,,!!внйиі .... терl!. Н. 
S_ptlcaernla ~ .. pthaemia. 
Septltopy._rnla, ""РуIИИ1l й ...... 

МfОGlШЯ: крови. 

S.ptltus, ",,!!л!ій. rиилИвИЙ,rиИ
JUf8НnНИЙ, ООПТИЧНJІЙ. 

Septlrnana, ,,,жде,,.. Н. 
S,ptogenes, ВІІ""ИUYl(tч"j! ."НТ· 

т". 
Seplulurn. переroрОдочка., п~ 

ТИНОЧ1Са. .., . , 

s,~рпeurnatЬОШ~ .;, Ьуdroрп"'" 
Septum, п.ретинк", переropoд- ~_ 

..ь mat.w,.ж. . 
на, попе,F'ЧRа. . Seropurulentus, СllРОватк. o-rmtt .. 

S. в.с!lnl = ""Iumna ...,na!'8 . 
5 Cloqu,tl = ""ptum femоrз;I<>. se~:' (1IICD!b,alUl, tuni ... ). сlІ, 
5~pII d,lectus, ~amiв .. na, 1\'~. ров,ТН" оболонка (оОО"он"., 

» ссрцегііі !tlжШЛУИОЧJ\оЮЙ покрита eнДOТ6JlїiM). 
Пfрети"ці. SetosanglllnolentU1l, с.qюва."о· 

З'рll devlatlo, вигинан:вя ВО- крівавl!Й.· Н . 
оовоl пepe-ntиJ<И. Seto8ltas, оврооаТЧ&тіСТЬ. . •. ' : 

S,plll', переroрожеНl\Й. Н. Serosllls, 8"'''1''_ сироаатио'. 
Sepulcralls, моrИ.~ЬИJІЙ. Н оболонми* ' 
Sepulcretum, цвин.арь.. Serosus,опроваТ1lИЙ. 
Sepulcrurn, иоrила. Н. S .. otherapla, лїuyDaИИI! еиро-
Sepultura, пожорон. Н. оат"а" .. _ В. 
Sepulturarllls, ПОХОРОНООI!JI, по- Serotlna (deeidu .. ). пі.ПI! від· 

ХОJЮННJJй. Н. па.дна обо'nОfl:К'а.. 
Uquardlne, rліцерінова витяж· Serotlnus, 6зuіонС"ииR:, спіlJие-
ка 8 ЯЄ'l:,К. • 

Sequela, висЛЇД, ВИCJJJДОJ<. НІІЙ. б мудрости В 
1\ Н S. dens, ву ;""'~BHII . 

Sequens, HaCTYnН,:,.· Serovacclnatlo, впорс .. ,-- бо 
Sequester, 3MePТBl~a чаСТJtна СНр08аnw а !1ер1'ВИМИ а 

містки, секвестр. И. . ослабденuМИ мінробаМИ. ' 
Sequestratlo, відді:Іюванвя вІд- іпоуаесіпа, сирова.тив. 3 ~epт-

мерn:их ч8СТІIН 'І'J<&ВИШ!. • вими ч:и: ос.лаб~енuмn: ИlИРО" 
Sequestrotomla = пєcroWПl1l'. 

вeqo_ баМІ!. . .. . ЧІІЙ 
S.questrum = . . Se.pens, .птю\Й, nn'.УЮ . 
Ser,nu" ЯСJ!ВЙ. Н. Serplglnosu', плазуватий. 
Setl •• us, шовко"вl!. Н. Serpigo, лп .... Й. Н. 
s.tltum·, шови. Н. j. ош,,'" 

"n (ан' Serra, ПП"". . ""-й S. adbaeslvum, шовков SerraIUS .убчаТ1!IІ, що .. _._ . 
tліі\оьКПЙ) ПЛ!WТ1!р- Н. '. !I.IJШ.II ...... (на 

< Н 50rr.-lln" 8убчат, 
Serles, чер.... '. • 

.стр офіц'· ра.ву). уб. _ 
S. medlcarnlnu~, ре Serrulаtus,1(ріБНО' чат_ •. 
кальНИХ ЛЬОВ. . . UD1 В Serum, сир6вв.тна, (щрОве.ть. 

·S_rlnurla, """,т аlЬот,п .S. аlЬиrnlпиrn , 6і.лКОВВRа.О!lРО-
М:O'i.i~ 

Sermo, мова, poгМOBa~ И иаТJ<.I. І т npoти~ 
S. turnultu ... us, белЬКОТа.нвЯ. • S. antldlpbt-r СІІ 'В. .. 

дова опрова""'" '.-
S_ro-, еироваТh'О·,. ОИСІІП- З. роЬоllПОrn • tлобул1Jl СИРО-. 
S_rod,rrna!osIs, шmр"а. сnрО-

ка 1,lСл.я вno~ува1lJ1П з. i:db-, 1І10лоwна ~lIpoвaТR&: В;", 
ват""· .. ваИИR s.samoldeus, еочевкуваТІІЙ. : . 

Serodlagnostlta, Р'"'П"''''{.ватю,. S •• qlll, півтора. В.· _. н·. 
хороб ІЮ JI!<ОСТЯХ enp . Se.quIMra, півтОр'~ 1'ОД!!пп. '. 

Seroes, спроваТt<O:::';tlbrIПОSU., Sesqulllbt8, півтор" фун .... Н. 
Serollbtlno.. а. 11 .. . о_МЇСllчmdl. 

сироватко.ВOJIо"""ИUИ _тlсlо> sesqulrnens." пlвт ........ Н 
Ser.pbtblsls. end!"'lca Р Sesqlll!lodus. півтора іудва. • 

sa = beri-berl. . 
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Ses.iIIs, І. СIІД"ЧJdt. ·2, непо. 
РУШ1lIf!l. Н. 

Slderodromophobla, страх І.д"", 
Seta~ щіТ1І1Jа. Н. 
Setaceum, ваво.."ZlЧRа, З!і.ВОnОR&. 
в. c:andens, плflТШtОВJttf дріт 

!'pй'tШ'ШШІВ1 Сl\різь Н'роо.теп~ 
1 ровпечспнtt. 

Setac:eus, щіТИНIІСТНЙ. Н. 
БеІоsл, щітк". Н. 
БеІОІио, IЦiТКОВи!І. Н. 
8everitas, c.y~opiCTЬ. Н. 
Severus, СУВОРIІJl.:н. 
ЗехиаІіа, ПРJfр6дщелня J подові 

opr""". 
SexuaJJs, ПОJIОВИЙ, поronfВІШЙ. 
5exus, лол, поголів'я, рjд, ОТ&ТЬ,. 
Sbampoon, ПОрошок До МИттл 

ГОJIОВИ~ 

Sha~pooing, массаж (піСJIЯ пар .. 
ш). 

ShOCk. ОГOJlомше.нвл ШОН 
Sfal~, slalo .. , елино-: ~ 
Sfaladenitls, 0апаJI6JШН СЛинноІ 
аUО8И. 

8!~laioia, CnШIОгщші 8&собк. 
Slзlоdосhіtls, зала.чення с,пИlIОw 

ПРОВОДУ. . 
Sfalolfth, СJШнtшй H8.ьsinoЬ. 
SI"lollthi".i., хоруванНІі " .. 
слинні K&Minцi. 

Slalon, слl\на. 
SJ"'~pbagia, .''''.уванн" (хороб. 

JШве) ,«ужо! СЛ1іН1f. 
S'a.lorrboea, CJшноreча. 
5Jbbens, ЩОтдл.цItськиfi СJ1фі

:JLoiA. 
5!ЬіІanі, СВИСТJJЧИ'n. 
SlbJJus aurfum, Дзвін, СВІІСТ У 
вухах. Н. 

Sic:c:affo, сушення, ВИОУШУВnН_ 
ня. Н. 

Sleeatf.us, ПОСУШЛИЯИЙ Сухий 
Slec:ator J ВJJСУШJIИН.' • 
Slcc:~tas, су.хіСТЬі посра. 
SIc:c:us, СУХIІЙ, Висохлu:n~ 

S8ЛJSIfJ.ЩСЮ. Н. ." . . 
Sidero~, DaJlізо. Н. 
SJ4eros's,· аa.njзо в ТJ(8НИНА);", 
s. bUlb(, змінна 9RUK8. в оці. 
S~ pi.ll.monur!f, :вапорошення ле-

геН1В Sll:ЛJЗНии порохом. 

Sideroscop, ,:,рПла.д до ВИWУ"у_ 

S 
JUuiНя г8Лl8ННХ СИ8nОl( в оці 
!gШum, nеч"тк". Н. -

Slgmatlsmus, лихtвимова БУJ\Вn: 
{<QJ;, :Но 

Sigmo!deorectoolomla, •• устя,,,. 
"" nука" (В Rornani) 8 ,,~"t
НЄЮ Мцшиою. 

Slg'!'oldeoscopla = гоrnап •• с.
РІ .. ' 

Slgmoldcum (соlоп), JlУк,а. . 
Slgrnofdeus, ЛУКВОВИЙ J ПОДJБJшіі 

ДО В. 

SіgmоіdШs, ."" .... Мия пу"'''. 
Slgяа ". ilgnelurl ... онаЧI 
Slgna tu~a J :ваВВf~че}Щff, ()зиач{'н~ 

НЯ, СН'Натура. 

Signe de !'ОПіlе, сіре ""барвлен. 
11" ніГ'гів (при npoпасннці). 

Sfgnetur = віgn .. ; 
S .. Іио потlпе, l!ВПИПШ свов ПРIt~ 
..ИЩ-' . 

Slgnfllcatio, 8М!і&чу1І&ИUЯ. Н. 
Slgnum, знан, O8JIsHa., с.л.ід. Н. 
S. mal! omin!s, lІеприsМ1l.. 00-

.редпов.ід;ь. 

S. morbl, 03н.н" .хороби. 
S. mortfs, ОВвана смерти 
SiJentlum, МQВЧ8НЩt.. В.' 
SШсfОНth, бnиС"УЧЛI! ".міноць 

бn.ищ'н. ' 
SШСlьm, І<ремшь. Н. 
SШ4uа, лушп"" ... 

5lсиа, ИРОВОСОСllа бв..нька Н 
Slderan~, UJDIfДJшtt БЛ1fС~DJ'~" 

}J'ИЙ~ "' . 

Slderocrenae, ~а,llі8псt;i дже~.nа... 

811iqbosa = d.squшnаtіо. 
SlIIquosus, що J!YЩИ~ьс,,_ Н. 
SlIus, КIlРПМИn. . 
Sflveslrla, .. ісо.Иn. 
S. Ьото = hypertricbinoвїs unї. 

vсrзаUз = hirnutismus •. 
SlmШs, .ХО"Ш!І, подібuиЙ. 

SlmlUl ... 

Slmlilla., І. slmllltudo, подіб. 
ність. Н. . . 

Slшопе. lolllcuiorum = дето· 
сі"х fоШсulогurn. 

SimpJex, зввчайни1t, простий. Н. 
SJmpllcllas, В.'!'l'ЙИість, ІІР""'" 

тОт ... 
Simulant, nюдина, що вдає хо· 

рого. 

Slmulatlo, уд •• аинн, прию!ду· 
ВО}JЦЯ:. 

81mulalor, уд •• ач, приl<иды< •• 
8ітиl"lи., удава""Й. Н. 
Sfmus, ІШРПАТ.иЙ. 
Slmultaneus, одночасний. 
Sinapls bras,la, гіРЧlіцл. 
Sinaplsmus, Гірчпшиии. 
Slnciplt.lis, чолов!lJl. 
Sinclpul ". slnclpitfs 08 = оо 

front&le. 
SJngularls, ОДИНОКИЙ, ОДJ.шак. В. 
Singulorum, рівн& часТИП80. 
Slngullb8, гикав" ... 
Slnlsler, "іви1І. Н. 
SІПUШ8 = .inusitis. 
Sinuosus, зат6КОВJJt1. ва.нутно

впh. 
Sійus, аатона, S~ИУТОJ(J пазуха. 
S. c:avernosus, печерllСТ& З3,ТОІ(Q. 

(білл '-Р'JlI<'). 
S. clrcul.r!. Rldleyi, Ridley'OBa 

заТQна (СЮ1адаєтьс.fI з sщua 
cavernosuв et іnterсаVЕ:rповns) .. 

S. corporl8 ca!losl Уеоаlll, щер
бина l\іежи f.tOOKOBlIM СВО,чо~ 
Щ::l!f (согр. са.1108.) та ltoro по~ 
ЛСРСЧНИf.1И волонна.МИ. , 

S. Шghтоr!, Щедспова IЮ,Ора. 

S. pet!cran!l, БУnЬJ!3SКРОЮ' .що 
КРУЖЛЯ6 niД Оl\lстлм ~сРеЛ1 
(St.rchmeyer). ...... .. 

· S. pl.rilorml' = r.oosou. piriior. 
тт. 

S. ~cularls - nИі.ul ••. prost;a-
· tlCUS;. '. 

S. r«talls 5. Моrgаgяl, 8МОp!llКН 
хуш! (l<утВ""I.КІІWІШ). . 

S. Schtemmll, ЖШІ"". кабnучк& 
на переході ЖИЛИ в б:iJrчnнRВ 
ДО романп . . , 

S. 5ерН pet!ucldl = •• v.m .. 'p1J 
роПuсidi. . 

з. urogenitaHs, )tОЧОпonова ве,.. 
",к" ( .. родку). 

S. Valsalvae, аат6ка арproПIІХ 
B8.crs.BoH. 

810аоlll., і .• an .. ,eJDI~ .'ТОКО. 
2. В9.ПIlЛЄННЯ кістноІ порож· 
И1!НИ. 

Slnuspb!ebllls, зап.."""",, о.то
ки. 

SlnuspleurJt/s, вanа'I'>lI1ІЯ 0"0' 
тОl:{lІОro вАl<УТКв.. 

Slnustrombosls t 8в.ткиенпя :ваro~ 
ки. 

Siphon, С_фОIl. . 
· Siphonoma = суlindroш •. 
· Sirl."" СОИЛlDнпtt уД"р. 

Slrupus = оугирио. 
51stio, спин, спеен.н.я. Н. 
Silleirgla = ,noroxia hystori"", 

віДМОВlІ('НWI від Іжп. . 
SlIIologia, нв.~'К. про !ІН)'. 
5Hlomania, ненашерапвість, .хо .. 
ромовий ТОЛОА. Н. 

SII!ophobla, страх пеРСІ! І>иоЮ.Н 
8ltls, спрага., '.If«U'ti.1 ura.ra. s. fJltercavernOSU5, слопума ме

»>и мтонами Арчuнв.. 
S •• """іть, aor:ae ~Iacalisleri,· 

Sltos, 1_. .. 
Sftus, С111Н, постАва •. 
S. IlIversus в, perversuo а •. lr.l13-

versus •. персвери(;нь. П~~8в. 
. почаТОR доnрньоІ .аорти 
(а. , ... nдenв). 

S. Morg"gnl, 1. загю,бии& .. іж 
голосовими ВIН:Jдам.и. 2. ва.rЛИ'" 

. БРн& на utl'iculU8 prosta.ticus.. 
S. paran.salis, бічна ПОРО!ЮIl"1ІІІ 
носу • 

· иtr;юЩJВ. .; ,. .. 
Skatol, СНВ':ЮІІ, смбрідевь (а ек .. 

снремеитах). 
Smegma, cMcrмa, }{38И,iJО, ·OМIV-
стка..... .-
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. Smegmab •• illl, паТflЧКИ, що бу
вають у СМССМІ, вушнііі сірці 
і T~ П., подїБJіі ДО t,bo. 

SmegmoJitb, НАмінець ві сме!'ми. 
Soelal1&t rpoм:адськnй, суспjn:ь .. 

ниJi. 
50СН (тц.сцl!) ~ syn.rgistc •. 
Soda, СОДА. 
50domla, ",,0"'''011<01'.0. 
S •• mm •• lngll $иь.ІапІlа ~ 8ПЬ-

sta.ntia nigra. 
501. = solutio i solutu8. 
Sol, І. оонц •. 2. рідний КО"ОIД. 
Solanlsmus, І. ОТРУ!ИНП 00""-

ніном. 2 .. отруlпня BinayroJ!J 
бврабо".ю. 

Solauum nlgrum, паCJJЇИ, гдйст
ник. 

SoJanum tuberosum, барабо.1Я, 
нарroппл. 

Sol"re (g"nglion) = ga"glion 
ооеІіасот. 

SOlarls, соняшиий. Н. 
So lа Ilит, потіха. Н. 
S&!~1'., підошва.. Н. 
Soleus (rnusculus); Щfтновиt1 }(о

сий M~пB. 

Solicatfo, сОНRшна купіль. 
Soliditas, міцність, дебелість, 

певність. Н. 
SoJfdU$, міцний, дООс;шй, neb-~ 

Нl,й. Н. 
Solltarlus, саМ;Тlшfi І віДонрем, 

ДОН.ІЙ. 

Іоllіаао, самітність, вщоирем
Д6ННЯ. Н. 

Sollum, 1. купі.". 2. тру(м)на.Н. 
SolublIis, l)ОЗчішниіі, розпус* ' 

1\З,,1hНИЙ. Н. 
SОI"ЬШlа., pnaчuнніоть. 
501_110, РООЧИІІ, р6зпуск. 
S. fowlerf, Fowlcr'in розчин. Н. 
S. pJaeentae, 9іДJф1~JlНR ,аОЖl1~ 
СЬШ1, ЗЧ:ИСТИD.. Н. 

S. retJnae, BiддiДCHНJ1 сітчаНRИ', 
Solutitas, розчинність. ' 
SoJ~tus, 1. РОЗЧIІНClшtt, 2. вімі .. 
. .1Існий. Н. 

50lvel ,. ,.IУаl"с! pnaчиниl Н. 

Solvens, ровЧинвИИ. Н • 
Sоlvепtfа,зас.оби на J.Ю3ЧІШЄНRЯ. 
Soma, тіло. . . , 
SОlпаtlеus, тj~'ІеСНИЙt папежнnJt 
до тіпа. 

S.matOdldyml, арОс"і б.1rнанлта, 
Som.lologla, ""УИ. про Ti.~o. 
Somalopagus, "РОС"; БJ!11аНЛ'J'а 

8 онрсмимн l(ЇIIЧИН&МИ. 
Somato,teura, зовнішній листои 

)fсзо;хермu~ 

Somalostopla, OГJIдД тІ" •. Н. 
SomnambuJlsmus, СllОвИддR. 
SornnambuJa s. &ОmпаmЬиlш, 

сиовЙДа. 
Somniculosus, е8СПаний, дріМJШ-

вий. . . 
Somnlum, сон, мари. 
Somn"fo, СJlll'lИ. 
Somnlloqula, рО8мова 'крізь еоп. 
Somnifera, снодійпі засоби. 
Somnlfer, Cl{одіЙНJ:1Й. Н. 
Somnol.nlla, хороб.1rи.. оон· 

ність, оон. 
Somoolenlus, оспалий .. 
Somnus, ООН. 
іоnatlо, дзвін, гук. 
SOnde, І, "ОНД •• 2. трубна, рур-

ка. 

Sonltus aurium, дзвін у Byxax~ 
Sonometer,. вимірним слуХу. 
Sonorus, Го.'10СННЙ, дзвіннnЙ. 
Sonus, зв(г)ун, голос, гун. 
500r,. ПJtіситнс:а- t ){OДOWНn по-

піJIИtUl. 
Sophlstl_atlo, IТсуванн .. 1_. 
Sopor, спnя'tJна, вмора, бes1'А:мQ.. 
50porll.r. .~ 8Отпіі"Іа. 
Soporosus, бсетяииий~ 
Sorblllo, юшка.· 
Sorbus aucup.rla, гороБИна. 
S. еlсаісІх, Д8юБJtНИ8. рябинка. 
Sordes, бруд, cмi'1Т1l.· неч:ис1'О'1"'а. 
S. gasltlca = ... bu.oтa. 
Sordldus, брудний, ""'ІІ.oтиJI. 
sor •• , сестра. Н. 
SOnlS, купа. Н. 
Sostrum,. нaroр6да, !"JHopap •. 

. ·і .. medlcum, н"roРОА8.:" 88 піну" 
В6НЮI, ТОІlOрар. •. 

Sot.rla, рлтунок. Н. 
Soterlus, рЛ1'У11КО""Й. Н. 
Soubr .. aul de. t.пdооЗ = "uь.: 

8ultue tendinuD1. 
Sp. = "рisoа •. 
Spado IIIpp.craIICu" ~аф •. 
5рапа.тlа = .... "тіа. Н. 
5paniocardla = bradyc.rdia. 
Span!opoo1!, •• бореяиJi .іддиХ. 
Н .. 

Sparganon, пелюmк8., ПО81tва:ч:. 
Н. . 

Sparganosls, сповиваивп дитини. 
Н. 

Spargosis, 1. с.1:QНОИа. шкіра. 2. 
8ад~ржlU{ПЯ JЮ.10Н8.. Н. . 

Sparsus, роаЮfдани1і. Н. 
Spartismus, отруіМнn РОСJШНОЮ 

5paI'tium scopnrium. 
SpasmodJeus, ІЮРЧОВНЙ:. 

. Spa.modynla <r_cial., перехрест
ні "брч; (Brown-S~quard). 

Spasmogeou. і •• pasmogen, вв· 
RJtИН,)'ЮЧЯl. J\ОРчі. 

SраsmорhШа, Rа:ХШІ ДО нОрчіе. 
Spa.moloxln, пр •• ц ... стр,," 
Spasmus, СIЮРЧ, н6рчі, СУДОМН. 
S. agll"" = рат,lуві. agiiana •. 
S .. c.antnus І.· супlСа.в,: корчова. 
УСЯЇШJ\а.· ." . 

S. <Ionlcus, С!п..,НЛ(I<ОРЧО •• ) •. 
S. !а,I"II. = tic oonvulsif. 
Spastlcus, норЧОВИЙ, судомииR. 
Spatel, лоп&тка.; шпатель. 
Spatla, ;nопа1"О",",. . . 
Spallum, прОстір, np6сторінь. 
S. lrldls, Fоnta.п'озі ЩЇnJI1ІI1 ,]i~ 
. gamcnti pectinati Jridi.. . 
S. Inl.rlasc/ale, Tenon'o.i .щі: 
тІНИ •• ' 

S. lolervaglnal., щіmj~п он"р' 
. в'я зоровоro и~рву. 
5. Теоопl = о. іпІеПаасі.I •... 
S. medlasllnale, "іж..1Сreне"; 

проотори_ 
S. Vlrcl!ow.Ro1>la, .. міжсудинчі 

МОЗNові прОстори •. 

11 

.... ' . 

і. zonuJare, щілини zonuJяe сі. 
liarJ... ,': '.' :,I:~': 

Spatula, лопатка, шna.rnir~, Н. 
Spettalls, спецiJtnьии1t ... оообnа:t 

ВJtй, фа.жОВ1fЙ •• _ : " .• 
S,ec. = зресіев. , _. " : · ... I:.~ 
Sp~les, І .• ИГЛЯД, •• ір. 2. Вбір; 

ВJ;J.ля. .,' ' .. " 
S. aromatleae, запашний чаА, аа.--

Ііа.шн~ 8imtл~ .' '. :.:' ',:; 
S. dl_r.tl<ae, мочоroиfШЙ ..... , 
- еілШJ. . 
s. emolllentes, зімп на. роSМlfи .. 
щення.; . , . . ' 

5. lахаоl •• s. аl. Germala, про· 
ноо:нnй чай н. ; 

S. ресlо.аl .. , rpуди&й '!аЙ •.... 
Speei!lca remedla, специфічні оа' 

ооб11". ' :.: 
Spec.ifleus, npинa.nеашиЙ, сm:ци .. 
. фі'ІНВЙ. '.. : 
SресШum, >о!Юнь"а nр6тична. 
Specl.om.ler, спектро_lр. : 
Speclropholomeler, спентрофото' 

мір. '.. , 
Speclros<.p, спектроИір. 
spectus, nОМЯД, "ір. В. 
Speculum, дзєр:иа.ло, свіч:а,цnо, 
S. н.ІтОПlі, блпскуча. чоотuва 

псрепна (дinфрo.tМІІ). .., '.: 
Sperma, насіння, сп~рма.:· ~ .. , 
Spennatfeus, на.сіннянu.Й" сім'я .. 

ний. .;. 
Spermallda., насіВIJJIНЇ" .Ародни; 
5permalllls = ·Іпп;саШі. "" d .... 

ferentitjs. .-,. 
Spermaloblasles, .ароіuю.і .1<;'1, 

'1l1ШI НООШRfI+ > .:., ",!., 

Spermatocele, . :t:iaciHBR~a ~,; 
Sp.rmatocy.leclomla, .ИтWI 11 .... 
'сіпнявоJ юtnй. 

Sреrmalосу.Шls, .. зап"".ШiR ,,~~ 
, !'Іtнпоro _міхур-щt.... ~,'.; 
5p.rmatocyt_s "" .perro.tidae. 
Spermatogene.sls,BJlTBip насшМі 
Spermatogonlae, ИОС;И8ЯW .аро
..Jlklt-; ."::.: .;.: , ,.""'1; ;; 

5permalorrhoe.,. пасіка ......... '· 
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Sperma .О50та, Ilасі"няе~ тільце. 
Spermatotherapla, ;Jікуванnя на· 

CiUllfJНlI~11 ВIIТНіlшаМіl. 
Spermatozold І. spermatozoon, 

вапnіДНIІН, нвсіШIJIR, веРЧll:К. 
Sper~aturla, насіння в мочі. 
Spermlnum, насіНlІяна вJiтяжив. 
Spe~mlogenesls = spermarogene-

818. . 

Spermocentrum, центрозома на
сіJШЯНОГО тільця. 

SpermoIJth, шісіНИRНИЙ камі ... 
неці •. 

Spermophlebectasla, »О3шНреННН 
Жll,,'І Jlасіllнлноrо lIЮТУ3ИЗ. 

Spermophorus, иасіllняеТIUі. Н. 
Spermot:Jxf9 = сytotoхіп . . 
Spes, надія. 
Sphacelfsmus, ХОРУВВІіНН на вох

КlIЙ СП8..'1.СНЬ. 
Sphacelodes S. sphacelosus, від-
мерлий. 

Sphacelus, ВОХJшR спii..nень. 
Sphaera, куля, сфера. 
Sphaerlcus, RУmlСТІIЙ. 
Sphaerobacterlum, круглі тоІж-

КlI. нокки. 

Sphaeroldeus, МУЛИСТIfЙ, KPyr
.пий. 

Sphaerldlum = .phaera. 
Sphaerulae sangulnls, тіnьця кро-

ви. Н_ . 
Sphagnum, мох. Н_ 
Sphen, ""пи. 
Sphenobasllarls, 'КJШНО-ЗSC8Диil

чий. 
Sphenocephalla В. sphenencepha

ІІа, НЛlШОГО~'ІОвіеть. 
Sphenocephalus В. sphenencepha-

lив, К.:1IIНОГОЛОВIJЙ. 
Sphenoethmoidalls, ,,-,ино-сИтя-
. ний. : 

Sphenotrontalls, иmIНО-ЧО.повИй. 
Sph!noldalls s •• phenoldeus, КnH-

новиА, ИЛltнчастий. 
Sphenoldltls, 88по.пеННІІ и.пино~ 

воl кістки. 
Sрhепоm""Шаrls, 'Ulllио-щєnе

повна. 

2!18 

Sphenomandlbularll, кnпно-•• і
.'1lщеВІIЙ. 

Sphenoocclpltalll, .клі.но-поти
.'1IIIОНІ,А. 

Sphenoorbltalls, k""ho-очНlIЦ~
ВІІЙ. 

Sphenopagus = cpignathu •. 
Sphenopalatlnus, к;шно-піднс

бlнинА. 
Sphenoparl е іа 115,И;І11 но,т"ї м' ЯН ЙЙ. 
Sphenopetrosu5, ИЛUНО-СНСЛІІ

стий. 
Sphenopharynge'us, :KJllfho-пр6.'1I1· 

ИОВІІЙ. 

Sphenopterygopalatlnus, ""''''0-
RРІI:ІО·~іднебіIlНIІЙ. 

Sphenosalplngostaphyllnus = (еп
sor уеІі palatini. 

Sphenosquamosus, НЛJlНО-.'lУСИО
ВИЙ. 

Sphenostaphyllnu5, H;IlIHO-ЛЗlіЧ
ИОВІІЙ. 

Sphenotomla, р6ЗТІІН і\Лllновоі 
.кістки, проверчеJlIІЛ споду че
репа. 

Sphenotrlp5la, вс'РЧСННЯ нпино
вої і\істки. 

Sphenozygomatlcus, Н:ШНО-ЯРЬЮ' 
ВИЙ. . 

Sphlncter, СТІІскач, замии'ч. 
Sphlncteralgla, біпь в кутиєвому 

ОТJlсиачу. . 
Sphlncterectomla, частuнний ви
ТИН стисивча. вес~лии. 

Sphl~cterolysls, 8віпьневня врос
.. '101 весепки. . 

Sphlncterotomla, протон КУТИЄ
вого стuскача. 

Sphlncteroplastlca, штукування 
иутнєвого СТlюиача. 

Sphlncterotonus, напруження 
СТИСRача . . 

Sphygmobolometer, ВlІмірювач 
СШІ" живчика. 

Sphygmograph, .апuсувач жнв
Чllка, 

Sphygmographla, .апuсуванкя 
живчика. 

Spb)·gmotraDIm8 

.. Sphygmogramma, ж:нвчииова 
I\РlІва. 

Splrlllosls, хороба, сприЧинепа . 

Spl.ygmologla , вчення llро ЖІІВ-
чИR. 

Sphygmomanometer, ВllиіРІовач 
ТllснСЮIЯ ИроВІI. 

СRСРдЛlIЧИ8МН~ .... " 

Splrlllum, св~рдпичк" .. "о 
Splrlllum Obermelerl = .Вріro

chaeta. febris recurrentiв. 

Spl.ygmoscopla, дос .• іджування 
іЮ!ВЧИКа.. 

SpirltuaIls, ДУХОВІіЙ, душевuнА. 
Splrl'uosus, СПИРТОВІІЙ, Н. 

. Splrltus, 1 ... ДУХ, nі!хaкnя. 2. 
Sphygmophonla, авукові об'яви 
ашвчнИа. 

Sphygmotonometer, Вllмірювач 

зміll ТllСНСННЯ НРОВП. 

Sphygmus, жИвчи". 
Splca, :КО:ІОС; колосова оБВЯЗі\а. 
Spicula, иіСТЯlшfi ШПlІНЬОН (при 

ГНОЯ]і8Х ністои). 
Spigelll IІпеа = !іпеа semiluna

rjs. 
Splloplaxla = elephanti .. iв Grae

еогиш. 

Spllus = naevus pigmentosus р1а
пи8. 

Splna, остяи, ОСТЮ:К, гребінь . 
S. Ь IIIda = rbachi.chisi. = hia

tU8 spillalis congenitu8. 
S. 1II0publca = eminentia Шо

риЬіса . 
S. ventosa, хронічне запа.\lення 

:кісто:к ПaJIЬЦЯ в побільшевяям 
Іх_ 

. Splnalgla, біаь в хребті .. 
Splnalls, 1_ оеТЮl<ОВIІЙ. 2 .. хреб

ТОВІІЙ. З. стрижовий.. 
Sрlпоsососсуgеus,ОСТЮRОВО':КУП-

рШЮВl1it. 
Spinoso5acralts = 68crospino8u8~ 
Splnosus, остЮИОВItЙ, ОСТІІСТІІЙ.· 
Splntherlsmus = .cintillatio. 
Splntheropla = .ynсЬу,і •. 
Splnula, шшшьк"_ Н. 
Splr. = .piritU8. 
Splradenltls = hydradeniti •. 
Spiralls, шрубуваТІІА, .а"руче-

НI1Й, спіральний. " 
Sp Irema, кпубочкувата фаза по-
ділу кn:іТПНR. " . 

SрlrШlсld, свердпuчковбіЙЧИn. 

СПІІРТ, 

S. aethereus, Гофманоькі "роп· 
пі. Н. 

S. dilutu5, &.0% спирт.' 
S. е Уlпо, коНЬЯR. 
S. tormicarum, муравлнНІ'Й 

СПИрТ. Н. . . 
S. lrumentl, roріпка. Н_ 
S. saponatus, МШІЬНИЙ СШlрт.lІ. 
S. Ylnl alcohollsatus, 95% спирт. 
Н. 

S. Уlп! galllcl, французька го
рілка, иовьяи. Н. 

S. Ylnl rесtlliсаtlssl.пш, 90% 
СПlfРТ, н. ..' 

S. Ylnl rectlllcatus,.70%·cnapт. 
Н. .' 

Splrobacterla, свердnп"ОВ" бак
Терія. 

Splrochaeta, свСрдличк.&, спіро-
хета. . 

S. balanltidls, пропбицев"сверд· 
JШЧК&. '. 

S. buccalls, s. dentlum 5.' dentl" 
сиlа,уств&, вубна свердличка. 

S~ Duttonl, кліщова. свеpдn.ичка. 
s.· Obermelerl, сверДnНЧК& поВО" 

ротиого тифу. 
S. palllda, бліД8, праицев& свер· 

длнчка. . . 
S. pert,nuis (Carstellanl), сверд' 

.'lIIЧНз. IГ8шЬосsіа.е ·tropioa.e. 
S. retrlngens,. сВСРДЛIІЧК& при .. 
р6дження (не пранцева). . '.' 

S. Vlncentl, Vincent'o88 сверд·. 
ЛIIЧКа. (при анііні). 

S. Thellerl, сверд""'К" OOИDol 
·"ороби. ' .. 

S. Zlemannl = leyoocyt<>zoon, 
параВllТ (ііn.окрівців. " '.. .; .. : " 

Spl,~meter, Вllиірник .діlха~JI. 
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Splrom.1rI8, ви .. ір ВД",,"yrol'O 
11 BIlДlfXliYTOro повітри • 

Spl$$lIm, Гуща. Н. , ' 
5рl$$1І0, ryстиЙ. 

Врl~поеу~, ....... шНІ; ОДl!ОllАровпli 

Spllal, шпит ... ь. 
ЗрІ. = simplcx, 8впqаitниtt, nро~ 

СТlfЙ. 

5рlanсЬесtoрlа, """"равно nо .• о. 
Ж(>ШНІ нутрощі •. Н. 

Splan_bnlcus, нутряний, нутро. 
ще8ИЙ. 

Sрlапchпоlоglа, ."НИI! про ну. 
трощі. 

Sрlапchпоm,gаllа, збі . .ьnreнм 
нУтрощі •. 

Sрlапсhпоп, нjтpoщі, нутрощІ. 
н •. 

Splanchnopl,ura, внутрішніД'"". 
сто}\. мезодерМІ!. . 

Splanchnoplosls = епООторlosі •• 
Splanchnoscopla, ОГJIПД нутро. 

щів. ' 
Splen" се.'Іез1ПN8., сеПСжjьь. 
Sрlепа'щlа = IСи"".",і .. li'''Bli., 
Spl,nalgla, біль в свneві'щі., 
5plend"ns в. spl'ndidus, блиску' 
""Й. Н. 

5pl'ndor, блиск. Н., 
$рlеnесtощfа, ІНітин селеsjНRИ. 
Spl,nempbra.ls, новОтвір в ••• 

лезінці. " 
5РI"П'01"&, сел""і"о""а~ 
Spl"nl"", •• ооб .. лротц "орувавь 
, селєаіНRU. 
Sрl"пlсоgаslrlсus = ga.troli.na. 

Не. . . . 
Spienlcus, ~ле8іНКОВ]lЙ. 
Sрlепllі""llо , •• pl'nlsallo, ОС8' 

.лезЬtення f сєлезїНН'ОВIfА Вn:" 
ГnЯД. nєreнiB. 

Splenltls, ~апаnеН!fЯ Ое.лезіНRП; 
SplenJum, обroртна. J серзстКlI'. 
S. gradalum, дрвбlUlЧІ1СТ& обl'Ol'" 

'I'R&. 

БІЛОКРІвець. '. .' ' . - . 
Spl,noeytOI_lic.emla, білокрів'я 

8 riереХОДО1lИМII формами біао-
HpiBцi8~ . '., . 

Sрlєпоhуреrlhrорhlа = ар,,"no. 
mega1ia. 

Врlепот.l.сlа, ровwшшевни ее. 
, .тrевінии~ 

Splenomegaffa, побіаьnrellВll се. 
.лезівки. 

В. Ilbroadenlc. = (ibTo.дen;~. 
, S. Iroplca = kal!\-az.ar. 

Splenopalhla, хору •• ни" • .., •. 
В]Н1(І1. 

Зрlєпорє"lа, ЛРИШlI •• нин' сме
вінни. 

Splenopblebltls, •• па;ленн" ЖИЛ 
се.ilезіНКIІ~ 

Spl"nopneumonla, """ивне запа. 
ленна леreнїв. 

Spl"noplo.I., всуне""", бпв)! со. 
,1J:езінии, бпукаюча селсзінка. 

Spl.norrhagia, крО.о ....... в C"""~ 
ЗЇНХІt. -" _ 

Sp1enotomia, рОзnlВ сеJIезіJfh'-н~ 
5plln, НУі\ЬГі..· ' 

Spodlomy_lItls = polimyвliti8. 
Spod.s, .. тІ.. Н. . . 
Sponda, ліЖКОf ПООТіль. Но. "." 
Spondyl_, spondyl ... , хреБО.ю.., 

хребто.... ' " 
SpOndylalgla, бі;ль в "робах. 
Spondylarlhrltls, зап_левнn хре" 

бових суглобів. . 
Spondylarlbrocace = moтЬШі 
"Potti, горбковиця хребів. 
SРОПdуШls, гапa.n"и":п "реба. ' . 
Sponllylollslhes/s І. 'pondyloplo~ 

51" "УН"Н"" "реба. ' •. 
Spondyloly,I" ровмаблеНUR В'!" 

5,I_пlш, реU;ИRС'1'111! ,(,,'на); • 
5рlепосl,I,I., штучне. окапщt. 

чення: OOJiеаінии.. '. ..,. ,t: 
Splenoиle, С6lЮзінна »: R:и.nі.~ 

<веа .між х'ребаии. " ' ,,~ . 
SpOnllylomaIaCI~.:· ро~ .... ~wеи .. " 
хреба. '''''''. 

Юfn&. сеnе.е,Ш:кв: '" : І" SРОПdуlоmуеlltls,l/aIUUIe.llИІІ :.ре, 
бі. і ,отри"",.,;:. с '" :., : . ", 

Spondylopathla (traumatlca)'.~ .. 
ро:;рiJlжi;nl!" "ребів ,(morbUfl 
Юіmmоl.). ". 

Spondylopl •• ls =BpondyloliJltho' 
,бів~ . ,'..:. . • 
Spondyloschlsls, хребо.а ЩIJI{mа. 
Spondylosls ты�отеllа,' cry ...... 

.,еии" хребта. : 
Spondylosyndesmla, ,ЗМЩИОІІ"" 
, хребill. ".. . 
Spondylus .;. vertebra, "реб. 
ЗРОПіlа, ryбкв, вамб"К.. . 
Spongioblast, 1 •• "РОДКО'''- ",~. 

':riIНlI HeBpot~'1ji. 2~ ве..1ШН МІ
ТIJНИ. fyдax.iB еjтчанки. 

Spongloplasma, rуб""",., сітка 
R:Іітив. -;.. 

Spongiosa~ .губ'і&Вка КІСТКИ. 
5РОПІlо,ио, губ"acтцJI, ШП"РЙ' 

СтИЙ. ~'. '";' 
Spontaneus, еаиовjльвий~ . 
Spora, снбрв, ."род.нь. 
Spora4icus, ПО6ДllИЧ1ІЙ, JJUП&Д ... 

КовиЙ.. . 
Sporan.glum, б~. 
Sроrldшm, СПОр1Дl1t. , . 
Sporoblast, ',спо~ ..... , ""С;Л1Д 

з'єднанн. ra.иЄТJВ •. " . . 

Sporophoru" .. асbm~СТИЙ. ' 
Зрото," _ .porulatlo. :. 
Sporotrlcho51" шкіриВ ПЩ6"ЙВ' 

. Іса. ' . 
sporozoa,. сПороаоі, за.родеИЦl. 

(рrotozоа, що РО."1I0ЖУютьса 
епосами)." ' " 

Sporu allo, в"творюв8НИJI сnoр. 
Зртау, ровп6року •• '" , 
5ртltu, впбpet<ува., '!"'l"'Ц . 
Зртце "'" aphthac troP'C"'. 
Spuma, піна.. -
S. 'ЬИlllі/опI5, ШУМУВ"""'" Н. 
Spumo,uo, пШnoтиJt. 
Spurlus, ХИбиНІ!, иеnpввд~вlІЙ. ' 
ЗриІит, ф.'lЙt .... , харнот ......... , 
З. aquosum, рідке хаРКOТШПIJt. 
S. сосtum,жовre,иепрозореXl'l'" 
КОТИИПR. "0;. 

5, croteum. шафранове харко· 
,'.. . ,'. 

'fИВВR~ 

~ audum,<Щизu.стехаРКОТluntЯ: 
S. crue-ntilm·, кроваВlіСІе Х&рКо .. ·· . 
ТIШНR .. І. . і" 

S.lIbrlnosum, ВМОИН"" .. '>:&1"-, 
• КОТИ1l1U[~, " , . 
S. fundum pelen.,' J<2.PMTIII""', ' 
ЩО осідав .ва ДНО., ' '. 

Spulatlo, від.х&рнуваиии,,', '/~ 
Squama, лу~на,. JIY,uшliва.. . ' 
Squam_masloldeus, "уско .. ",о: 

чн6виЙ. ".": : 
Stjuamosus 5. sqшunеus, .!Iycк6~, 
,ПИЙ. ~1JYокат.ий., ' .. 

Stj"arrosus, етрупm ... ,А.· , 
S аотanит, ",Укав. ' , . 
Ss~ = &Сті!, ПО.пОВИН&:" ::; ~ 
SI.bIli5" ПООТШНІІЙ, ТР'ВюiJ!. " 
Stabilitas, постійніСТЬ, CТ~ICТЬ. 
Sta4ium, 0О'аИ,. доба,_ сrа.~IЙ. 
В. akmes, Паі!ВИЩI!!! ступ"", ХоО' 
: роба. ' 

S. algldum cboleт~e" " ."",,"К· 
.nість (при х<тер.).; 

і. aтpblboll~ит, переход6.11Й 
стан. И. . ,'. ~." 

В. asphyctlcum cholerae,,,1,, Cn'!". 
венна дпхаНЮ1 npп- ,ХОМРІ. 

. 2~ пооиніаня шкіри Прl! ~~ле.: 
рі, ,',,, '.< .:' , 

S. decrementl" ПOJIекшшu:~ ХО: 

іі. W':~~m.·tIOnl$, .доба ІІ$'..{.,.; 
~ИR. :~.'" ,. ~ 

З •• rnpllonls; доба .исипання. 
S. lа.IIІIІ,,,"АН, найвищо! ' •• 
рЯ'НИ. 11. .• It ' 

S Ilоrltlопls, р6ВКВ1Т ВИО1ШК • 

S: Increm,nll, ,доба РО8аитну "о· 
роби. й &Н 

S. IncUballonl" "ПОТАЙНИ ,СТ , 

"ороби • " ' ," <.: 
S .. IпушІопіІ, OO~IIlт()K XOPO!JA· ",' 
s. krlseD8, доба .~epecl~eH~ Ж;~~ 

s.~:;.m.r.m, ';061>: П.Р;Щ~І~ 
uиків :tороби.,.:'· .', ,. . : 

'і rєсопvаlеscепtlа",~оба, -щ. 

в. =iuu:q~, ·~i~.';;'~~~.: 
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Slaellnodermla, почуття стяган· 
ня шкірu. 

Slagnallo, СПІІН, застН!. 
SI.I.xI8 = .тхі •. 
Stamen, OCJJOBR, васада, Ірунт. 
Н. 

St&rinum, Цltна, цинь. 
Slapedlus, стременний. 
SlapeS, 1. стремено, етрємепцє. 

2 .• ріс& pedi •. 
St.p .... nkyl.sls = orooclerosi •. 
Slaphyle "" uvula. 
Staphylb •• m.toma, Я."ЧRОJШЙ 
" НроВНЯR. 
SI"phyllnoph.ryng.us, "8ичк600· 
прбли"овий. 

Stapby!lnus, язичковий. 
• Slaphylllls, ""п.пенИІІ Л8НЧl< •. 

SlaPhY1ococcus, tроноиу"ец., 
ipOН'la ті кульни, tpoИОRОІО<. 

Б. cereus albus, біnиЙ· ВОЩатий 
"іроно:куnець. 

SlaphyIo.dema, наБРЯIІ пзи." ... 
БlарЬуІоЬаетІа, отру!нн" "рови 

l"ронокупьцями. 
SlaphyIohaemaloxln, tpOHOl<YnL-

цева отрута.. . 
Staphyloma, ВИПИН ОЧllо! стінки. 
StaphYIumycos!s, ".роба, спри-

1:JJtиєиа tpoНОНУl1ЬЦЯf,Ш. 

StaPhYIoplaslIca, ШТУJ<YВання 
п~днєбіннл. 

Slaphylorrhaphla = uranorrh .... 
рЬів.. 

Slapbyloschlsls, розщопленнй 
ЯВИЧОR. 

БlaрЬуlоlотlа, 1. операція ОЧ. 
нОГО випину, 2. иfДТlfН ЯВJИR&. 

Stasls, застfй, СПИН. 
Slasobasopbobla, страх стояти 

n ходити. 
Stasophobla, СТР'" стОяти. 
Statitus., заСТ~ЙНВЙ, . статнчн;и'll. 
5lаІlт, зар.з! Н. 
StationarlS t с:rаnий, ·поотіftuн,tt .. 
Stalometer = ехорhth.1mошеtеr. 
Statopathla, відхип она .від ЗIШt 

чайного стану. , 
Statura,. стан, статура. •. Н •. 

8' .. ' .... 

5. eorporls, зовнішній вигляд; Н: 
Statl1s t "Став, становище, НОН-

СТJlТУЦі.я. -
s. adynamlcus, став QнесіlnеЮfR. 
S .. anglnosu8,CTAH постійних серо-
цевих корчів. . .' 

Б. arlhrltleus = s.rthrit!. imper. 
f •• ta. 

S. а51Ьеп1СU5, ст"" 8Hec""єНl'''. 
S. crtbrosus, гnіздuе ро8ИЯRlпен

ІНІ MOSКY. 

S. gastrleu5 = gastrieismus. 
S. hypoplastleus, стан недор08' 

пинення:. 

5. lутрЬаllсио, пасо",,"а.~О8ОВ]fЙ 
стан. В. 

S. mаmШаrls = etat шашеllо"е, 
. борода.ч"тість ШnУЮ'О801 
c.nизпиці. 

S. mlgraenosus, с"""нй біnь оо· 
.лови. 

S. nascendf,. стан виникання. 
S. pra.sens, сучасний "'.н. 
S. Ihymleu! s. Ihymlcolymopha

tJcus, зміна :заг.а.лЬ1l01 нОнети
туціі черев абіnьrnєШUI t.'1ези 
та' .лімфатичних ааnО8. 

Slauroplegla, пере"рест.на пара-
ліза. 

Slaxls І. 5talaxl. = IltiШ_іdium. 
Sleapsln = lip ..... 
Stearodermla, нооправне ВЩ~j~ 

'nюванn.я: wиірноro .пою.· . 
5learrhoea, 1. not_., 2. товщ 
у Utшор6жненн.ях. 

Slealadenoma, з6nО80В"Й ТОВЩ, 
нА ... 

іlеаІоееlе, ТО"ЩR& "ип". . > >.' 

БІеаІота = іірош .. НЬ", •• ш. 
Stealnmaslla, ТОВСТ; грудні а8-
лози • 

Sleatomaloes = lipomaroes. . 
Steatoneerosls, р6 ..... д. товщу •. 
5ІеаІорукlа s. .Іеаlоруиа, опа-

систість доnішUЬОІ половини 
...улубу(ГотентоТJtи)· •. В .. . 

5t_atorrho_. "" оl<>апЬое .. . 
. St_atosl!,. 1. опАсllстіоть,2. = 

etearcderm.ia. ' .",. 

steeblornetrl.t , 

Sleehlomelrla, .чення про же-
"ічні nponopIIil, . > 

БІекотуl. !aselala, комар', що 
передають жовту пропв.с~ 

иицю. 

БІ_ІІ., 1. ВОР", аір" .. (поділ 
яйця), 2. перехроотпа nовяз* 
" .. грудей. . . 

Slell.tae уепае, .'РЧ&(lТ' жи.nи.~ 
Slеll.lus,"6ряиИЙ, "іРЧаСти!!.Н. 
51_llul., "іРІ<.. . 
5t_llula. V.rh_yenll = ",пас 81<>· 
Наш. 

S І.паиmа о. 5Іепаитио, зітхан
ня, ст6тін. Н. 

Stenobregma, череп, •• ужений 
спереду !! "ropl. 

S lenotatdla, стпоиенІО! серця. 
SI_noeephalla, 8У8ьиоroловість. 
Slenouphalus, 'у.ы<голов''й •. 
SI.nochorl., •• ужевни. 
Slenokorla, •• ужвим 8іниці. 
Stenokrolaphl., •• рсп • запади-

стнми сир6НIІМlI. 

Бlеnоnlаnио = Stenoni ductu8 = 
= duct.u. parotideu8. 

SI.nopaeus, а .ув .. шм ОТ"ОрОМ .. 
Н. . 

Stenos, тіоlШЙ. В. 
Stenosts~ звуження, стяrнеННJI, 
повужчаиня. 

Stenostomla = mіcrostoшіа, 
'У8.І<і 'у""'" 

·St.nole&, тіснОт .. , журба. Н. 
SI_noth.rax, "УВ'І<і труди.' 
Stenotleus, в.ужеИIІЙ. . 
Stercora. lш.пор6жвення, ено-

:кременти, J(8Л. • 

Slercoraemla = еорrаеш,а.. . 
Stercoralis f tt8.лови)1,еRсирсмент* 

ний. 
StercorarrUS t наnовиЙ .. 

Slereodymus, ПОТВ6ри,що "р<>е-, 
;1ItСЬ черевом і ~Оnі(uніМИ кіи~ . 
чинами. . . , 

Sl.reognosla, розпізя.ваннн д6-
ТИКОМ. 

StereopJasma, густіші Ч&(!ТИНКИ 
П~ОnЛЯ8МИ. " 

st.reos.nsorlum, відчуввнWl до, 
ТИНОМ. . . . ... 

SI.reоsclаgrарhlа,ФОТоtp~ ... : 
кн прбміиями: R4ntgen а .. 

5t.reoscopla, просвітJIЮ'1UIWI 
. пром.інлМJI Rбntgеn'а~ . 

Sler •• taxls, механічне ~: 
ИЯ РУХ1ШВИХ ЮJітни: 

Slereojypla, стат ... ' не.мlя-
ність. В. 

Sleresls, відбіранвя. В. ~ 
Sterlgma, підпора. В. . 
Sterills, l!єп.~ідliИЙ, ЯПо .... !!. 
Slerlllsall., знеW!іднення. 
Slеrш ... tоr, "неп.,і.цжуво.", -

рілisRТОР. . ' • 
Sterlllsalus, иеППlДпиll, ввеПnIJl" 

нений. В. . 
SterlJJtas, неПllїдність, Anовість. 
Slernalgla, 1. бі". в rрудній 

"істці ( .. грудиику). 2. = ав-
gin& cordie. " 

Slernalls, ГрYJIипвнl!,. тру_-
новиЙ. . 

Sternoclavlcularls, трYJIИ_J<II1I)o 
. чпцевutt. . 
Slemocleldomasloldeus, труд-

(Н)ItJ:J.О~ЮlJOЧ:llце,смо~вВЙ •. ..: 
5ternocoslalls, груд(и)пио-JI'!" 

браний. ' .. 
Slemodymus = otam0P":I!"'" ~ 
5ternodynla = .terMIgI&. .. 
Sternogonlom.t.r, вимірни" тр",. 

IІ{И)ПUНОro ")'І"'. ~ '. ' . . 
Sternohyoldeus, ГРУД(Н)пВ'НIІІУ

JlЬRОВИЙ. 
Sternomasloldeus, rрYJI{П)I!І',," 

смоч.ковиЙ. 

Stercus, СDОРОЖНННИ, J(ПJI. Н. 
Ster_oagnosls а. sl.reoagnosl~, 

нездатність роsріжнюваТll РІ- . 
ЧИ дОтИl<ОIl.. 

Sternopagus, ПOТllорв, ЩО!lpOCl1 
JIlIСЬ груд(н)"но.,; 

SI.moperleordlacus,. rpYJI(H)~,,? 
осердиШ. . ... 
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Slernothyreoldeus, 'ГI'УД(Н)IJИО
~·:ООр."1аftОВО~ХРRСТНОВifЙ. . . 

Ster~overtebralJs, ГРУі!(Н)"НО. 
. "реООВ"IІ, 

'Sternum, ГРуд(и)йна, "оБИ"на. 
; грудиин, " 
Sternumenla = sternut'l<>ria, 
Sternumen tum J ЧХ8Нtm, чах. 
Sternutlnatl", "ханип, ""к. 
Sternulalarla, .-соби "а "".!lН1І. 
ЗlemІІlаIОЕ!иа, 'XВJrь.шJ!. 1L, , 
Зtеrt"r, ХРОПіНН1l, харчанН1І, 
~ІеЕІОЕ"аиз І. зІиіОЕоеа, хро. 
ПЛЛЧИfI, жаРЧ&1тJi:. 

Slethodesmlum, J. І<Орс"", шяу, 
рі.н., 2, груд". 'обгоpniа. н; 

зІеіьоіЕ"ры�,' Вlдзн'і';уі.,нн" 
ДUJQl.Ч:ЬЮJХ рухів. . 

ЗІеIЬОіЕ"РЬ, '."иоув_" Дихаль. 
них РУХів. 

Зlеlhоmеtеr, В"Мір"ин ШИРИпи 
грудоll. 

SlethOPhonometer, ВИміРНИК 01I. 
,пи згуків. . '. 

~,lеIЬоз, 'груди, Грудпа кпіТина. 
Slelhoscop, ОООnУВувач, трубка 
, (Руриа) до оОО"ухуваюrл. 

Sllmlllanlla, ."""б" И8 аDoрУ. 
ШСJІНЛ, ЗбуД'f«(:НWI. 

81lтиlаtlо, драЖ"''lfll1l, •• "P1~ 
шеННя. 

8l1mulln, Ир<>вп"е твор" •• , що 
абуд>Кув q'Bro!UI'l'<)ВY. 

81ImUIUI, СПОНУ"". пООУ!!"" •. 
81Iр .. , ОТО(\.:IО. 
8l1рllез, етеб'ШIІIІІІ, п'роотов, 
БНРllса, СТлryIO'Іі, а-бп. 
81!ХIІ, К""'К" ... "".,.,.", Н. 
SI""dllas, неДоречнІсть, ДУР!!п-

цл, Н:jсе.Jriт.8:ИЦJI~ 
Бlота, J. (В)уста, рот. 2.uшара, 

<\твір. 

Бlотас"се, ровранеНН1l PO'l'OBOI 
CJIIІЗНицl. 

SI"macbalgla, w"уmiовиn 61" •. 
БI"таСЬ~lJі, ШJIУUКОВ\ІІ!. 
зI"тасыс,' ШJIУНков; -_би. 
SI"mаСhl~US,шдунково,трав, 
пий. 

S l"maChus, W"Упок. . 
Slomalgla, W"УБКОВlІtI біл., 
БlотаІ", Шпарн' (".пр., ",іж 
- I(,.'tїTIfHa.ltJu СПрова.ТlІоl ОООJlОН. 

SlelhoscoPlclIS, 060"У"08"1І. 
Stelhoscop/a, Об""У"УВ8Н1!Я. 
ЗІЬепlсиз, Мlщ,,,n, ДУ"'ИІ!. ' 
Зllоlum" ""ТІІМО". О.}'рм •. Н. 
Stfgma, і. ВКОJl) ШТих, 2. аНан. 

ки). 

Slomalllls,' ~alIaJI.НН1I ОnИвниці 
,РО1'у. . 

оанак&-. . 
З. enteroplotlcum = _ш fluo. 

'tuans t Sti1Jor'OB& 00Н'&и&. 
З. !Іпеаllз JII.lplghll, .'.дианнв 

ММIf'К Ж:un в біn'ыlli (8 ee~ 
"О-інці). , 

ЗIIІтаlfааllо, ,Кро ..... ".ИНІ' 11 
р6/ЮтріА ви"'''в'' (при гioТQ. 

ЗI~~;'I~а, 'JЛт";'ваи"n, ПОВН&-
-ЧеииІІ.. " 

SIШа, ""nІ'''' I<pan""., 
Stlillcldlum, Н(Р)8nВ .. "", ВИті. 
квнн" "" К(р)вnляж. Н. . 

SI/IUI, цrr"p. прОти.ка" п,.,.,.. 
ч6~. 

S. aphlh"sa І. У •• 'сulаrlІ з. fl-
Ьr!по •• = "phth"". 

Б. 8phthophyta = !!ООГ. -

Б. i-ПІтаеПОІа = nощ". 
Б. ы�етosa тетотапасеа ... &11. 

glna VI_nti. , 
Бlотаlоloglа, нау"" про "ороби 
роту. . 

БlотаlотУСОІlг ... 8оот: 
БІОПІаІОРlаОI!са, ilIТУиуванип 

вуст. ' .. , 
Slomatorrhagla, . "рово_а, • 

вуст, 8 роту •. 
Бlотаlо.с"р, ~йпад дян "тянду 
роту. . 

SI"тal".copla, or;ШД роту. 
51"mal .. us, 1. mп"ристий, 2. 
'. ВУСТВИЙ і РОТОВktЙ. . 

St.mocephalus ... "yoI00"ph81 .... 

St"~oxys. ealCllгan., пеРВИОЩI!К 
сош!оl -шраБІ!". 

Зlо"аlnlваIIО, зиеЧУ.JIюввння ото· 
· Вв.fИОМ. ~ . ' . 

Skabfsmf:1s, зивоОкІсть, ~-
()Hicть~" . 

З. aceomodallvu,.' •• 800"''''''. 
прп &КОМОД8ДІІ. _ • _ 

З. а Itemаnі, Мl'ІlЛJIва. ВИ_I<~6ТЬ. 
З. apparens, Наявна ЗI.t~сююсть~ 
З. еоnеОтllап., СУПРОВІДна .п· 

воокість. . 
S· "onvergens, з~jжна. 8J.1ЗОО1НСТЬ 

.... • 6И S. deorsum vergens, ДОJJlnUЩ ~ 
зоокість. - . ' 

З. dynamlcus ": lаl.ПОі ИрIlХО' 
. вана зИЗ()ОR1с1ь. . 
З. exlernus В •• 'IУ.ТІІ.ПО, розбlЖ' 

на. "ЗИ300ИJQТЬ. '. . б' . 
S exlernus parallelus, РІВНО ІЖ' 

• на nизО()кіоть.' , . 
S Internus = 8,. convergen~. 

• . зи З. sursllm ""ТІІ_ПЗ, ГОРІШНЯ ~ 
800кісТь. 

8trab~d1eter, вимірник 8ЦЗOOR.О· 

Slr"lum; веp6t ... ; ша!" М&у'і 
С1ш6а.. • . _',' ; 

SП. Іцm corll _diposum, ОУТУРм" . 
З. сІ.отІосарlllзre =- laщin". ~?~ 
. rїorutpil1aris. : -. .' 

S: cYI!l!drl.<;um, пайг:,и~~. ""Р-
"'." шюри (MaJj>lgh\.). _ 

S. germln"H"um, Мalpighї'O" 
"вер<:тва; , . 

8. granulOS,um, рога." BeP,OТll'" 
. ШRіри. ' 
8 gтloeит сеnпirlе в. clnereum 
• 'овме rhomboldeae, оі!.'" ТnО 
на дні pQмбоватоІ' лм~.: . 

З. Inler.llvar. І_тпlасl, М'ЖОJ!Й' 
вова. верства. '" . 

S .. іоп"lе Лrпоldj, б,і1l' BOIl~KO!,' 
ЦА' w1 ВИУТРІШJflЙ ГОРІШ~lЙ 
п.'ющі зоровоro горбн& 1 .• 
четвер&СТ1ІХ r:oрбн$.Х. . 

Stremma, :ОВJlХ, ВВll~евИ.ІІ~ .::: 
Slr'pen" шум:mвиІІ, ~аМ1РИ 
Н . 

Slr.phendopodla = ре. Vat'UII. " 
Strephexop.dla = рез v.Ij!o •• 
Slrephop~d!a; ."!<ривJI ..... вога. 
Slreplllls, wарудіиНJl, 'xp~cкlTI ЗI~:Ь~;;'еIТlа, .liмірюваНН1l 8И' ..о"і.о, гм... . _ 11. 

8ООКОО1"И'. SlrерlоЬасШus, .. nВНЦюЖКОВIІ 
Зп, аli.lотlІі, ,,".рвців зи_ко- баціл. " . , ь-

Streptooo«us, Л8Jщю~(qва ~yn , СТИ,. d8.iura ПК .' stramon!um dal'!ra. =; '. нв., "'НЦЮЖІІ ,,' " . . . 
. 8tramonium, KIMJfЦR. " S. inft~celluJarls =:' ше~~ ... 
Slranglleus, mрамовий e"pjт КИ,' ои. іпtraе.еПuW ... d' І" ... , ..... 

Б. lапсеоІаI.1IS .. ,'Р, . шоН. . RRПV1пен~ 
Slrangulallo, зашморг, ......... _. рпситоnr ... , ' . 

" Зlтерlосоесаетl., .тре. .,,,,,,,,І<ИІІ ' ин. . '6 . V"1.ча за .. 
Slrапgulаlus, ."шм рГИ,.. , в крові. '1<1<0 .... 
душ.""й. Н. . . 'Slreplomycosls, стрептоко 

В. Inqueo" повішений ... ·В. n"1J.існЛви:ця. ' ;raar" 
Зlта~отlа. болюч. мочення, ilо Streplolhrl,,:, :"ВНЦЮЖІІО.~ , 

' мста nnЮ1ВL. ., . ирвlUIЯХ, 'иавЬр· fб lerl'" міоікь кри SlrаlШсаtlо, укладавил, , S. аитеа '" ~0.onp6.0ДY. ' 
ствуаа.Н8Я. Н .. ',. 'сто.. вап8ЛСНН"Х ~. анни на 

SlrаШlсаtus, Уо'ІароваНlIЙ,! . Slr_plolrlchosls, Х'(РІ! ,: 
й '.. Jta-IЩЮЖI<ОВУ .nn 011'\", , . ~. s:r~ir.r;;'I~; BePCT80.iI~.'~~PO· 8Ir!a, _..yr', пруж611. " 
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5. еornеа а. lermlnalll, "і"це
ВІІЙ пру"""'. 

'. Inlennedl", БШа.· СМУІ'а ню
ХОВОГО ТРІШУТJJlша. 

З. longltudln"". LaQcIslI, ПОВ
о до»шнj ВOJJ(}~О"ЦЛ п'мrітно
:вого тіла. 

З_ m.duila'ls іЬаlатl, В""О1<ОН
. ця: внутрішн't>ого l{раю горо
!Юг0 гоpбl<а. 

5trl". сиtlз dfstensa., смyrп від 
роwrЯГУВ8Н1JR llJ.}(їри. 

5triae gravldarum, СМ)І'Н вагіт-
ВИХ* • 

S.o1factorlae, біJJі ПРУИОПІ вз. 
споді lJЮХОВОГО ТРIІИУТНlfна. 

5. tran.ve,... corporls саllо.', 
поперечні сяугtx нАГllіТI{ОВОГО 
TjJIa,. 

Strikttus, пругttC1'IJЙ)' пос:иуro
ваНIУі1, пересМУіі:\"{'ниtt, сму
гнастИЙ. 

5tr/ctura, ввyяreння. 
. Strldens, ."РIІПУЧИn. 
Strldor, С~Рllпівuя J ШІОН. 
З. СОПіеnltиз •• ІЬутlсш, ХрИ

потіння при Диханні новона
родж ..... Х. 

З. dentlum, скр"готавня зуба
мИ. В. 

Strldulosus о_ strldulu8, П"."",,8-
ВИЙ, nmПJl1lЧиА ... 

Strlga, щіТІІна':Н. 
5trlgll/atlO, натирання щітка-

ми. Н. 
Strlgosus, щіТnНlIСТИЙ. 
Strlngens, стяril.льнИn. В. 
5trlngor, стАГJ·ваннл. Н. 
5trloceilularls, пср<с"ужчато-

к.n:іТ1fнииt1:. 
S trlocellu lare туот. = <ЬаМо
ШJоmа. 

Strobll., •• ",оити бпндов"" 
rлист. 

Stroma', основа, решт6вання. 
Strongyloldes IntestJna/ls, кпш-

""В!lЙ оухірчАк. . 
Strongyloldosls, хоруваllИЯ на 

}t;IIWRO~ro l:Іухірчака .. 

. Strollgylus .rmatu. 5. Inl .. tl. 
паНІ, RіНСЬJШЙ:. пухірtJll1t (r.лп .. 
ст .. ). . 

З. duodeQal1ll = ancЬyloвto",a 
duodenal.. . 

5tropban!l.mus, oтpY!BВfI стро
ф!fJlТO!І. 

Strophвntus, строфа.вт. 
Stropbulus Inlantum, двтяча ВІ!-
снпна~ 

5tructura, .н.,.а, будова, У"""Д. 
Struma, .000. 
5. B.sedOWI"na, !ю"", ор!! х<>р<>

бі Вasedow'a. 
Б. endothoracfca, ме;юrстіНКОDe,. 

поаагрУДпинове Bo..1JO~ 

З. Inllammator/a = .trumiti •• 
S. retropharyngea •• retrovlsce-

ralls, nooaпp6Jlинове вono. " 
S. suЬstеrпаl/з. = endothoraeica. 
Strumectomia, витин во..'18. • 
strumlprlvu., по.бaвnеиnli 

в6шl. 
Strumltas, .""lІстіеть. Н . 
StrumltJs, З8UUЄUUR B~a. 

'StrumOSul, 1. вол~li. 2. = 
8Orcphulo."". . 

Strycbnlsmu., отру!нпл Мю.от-
lШМ горіхом, стріхнін.ом. ' 

Strycbnos, блювотнн/! горіх. Н. 
Studlosus, 1. СТУI\ОВТ. 2. пи.,Ь· 

ІІИЙ. Н. 
Studlum, студіЮВ8.НIІІІ, ВlІуЧу~ 

В8JfНЛ. Н. 
5tultШа, глyn6та, недоУмство. 
Н. 

5Iиltв" дypeJIЬ.. . .• 
Stupe'aclens, ОГOJ10МШУЮ'ИЙ. Н. 
5Іир.lасlenіlа, .особи на 01'0-

<lI:ОМЩeвnя:. 

Stupel"ctв., ОГOJ10мшеш,Й. Н. 
Stвpldllas, пр"дурвоваті""", бев

гл:fвдв_ 
Stupldus, і. аапаморо,eшrll, 2. 
дурио ..... /!, Jlетяфиl!. 

Stupor, остовпіння, пеЧУ'nїСТЬ.t 
8tвprator, tвмriвиЙк. В. . 
5lupru", 8. Btupratlo, "(Вату" 
в_. 

-"~о 

Slyll ca.,!lel, п .. 'riI'ЮI 11& при-
nіке.ния. . . 

Stylil.rmls proce"UB = proces
в.в .tyloid.WI. 

8lylocbOndrohyoldeu" 1111ІІЮ' 
:xpRCTRO-ЯВУJIЬНО"ВИЙ. 

Subclavlus, I�i.-\t<J!ЮЧIІ Ц<>1lИЙ. 
Subtoctus, 11с;\овnреIШЙ. Н. 
SubconJunctlvalls, п;д."учніВltО-. 

SlylogIO'"US, шило.язиков"lІ. _ 
Slylold.us, шu"у .... тнй, шпuч6с 

ТJln:. ' 
StylobyoldeU8, ш"",,-яау;ІЬh'О-

виЙ. • Slylom"stoldeUB, ІІІІІ,","'''ОЧ''О-
.• ІІЙ. ...А. • stylopharyngeus,I����"O-П.",,,,,,,., 

ВИЙ. 60· КО S Іуlоthyrеоldе.з, ш""о- 1"18. • 
ВІІЙ~. 

Stylus, 11І11"0. 
Slymatosls semlnale:, h!"'вотєча 

з насїння.нIIХ ПУ;КlрЦl"В. Н. 
5іурllс., КРОJЮCІІІl1Iні •• ообll: 
ЗІурІIСІІВ, 1. терп"irй, вп,кidI, 

2. 1tJЮВОСПИПНIІЙ. В. ,.
Slyrax в. storax, СМОЛ •• Н. 
Suavts CЄk"ІОДЮlіt, nРJIЄIotНИЙ. Н. 
SUb".~I.bularl., під крьше.ою 
я"вою_ . ( Sub •• ldl ... , НОдОRИСШC'fh шлу-
8"'0.'). . Subacldu$, нис.пє.ньюU\, }іВас* 

."Й. . .• _ SubconJuncllv!lls = epiaclor.t... . 
Sub,ontln.U', чЗCТllнно-пеР"'. 

рванИn. . 
SUbcorllcвll., nідкорсвИй. В 
8ub •• "talls, пір.рсбрсвиЙ. • 
5оь.серIІаІlо, " ... опоШ""". 
. хрускіт .." 

SubcruduS, НОД08ар""нЙ. Н. 
Subcrur,lls, п;,цпідеreгн?в'dI .. ~ 
Sube:uneu$ = gyrtt8 fUSUQrm.I •• 
SuЬ.utaпeuS, ni)J.шкіР"IUI. 
З. соШ то •• иlио = р!аtysш& 

шуо!""'. . .,. 
ЗиЬсиІI. = оо!:, 8UООutaпеа. 
SubdelJrlum, де1'1{е за.ту:манеВВ!lа 
Subdeltold'us, під TP"I<)"I'В'" 

И;1і80И. -. .. 
Subdermalls, пїдшкір,,!І1І:. 
Subdlaphtagm,tlcu •. = .иbp~ 

nicus. . 6' Н Subdlv[olo, po.~6Дl", n ДIJl. • 
Subdorsalls, ПQСПlІннпil,~ 
Subdulcl., оо~одеuькпЙ, ]І, .• 
Subduralls, ПQ'асp;lOOПОВОВиІ!. 
Subdur.', ,вер:lY""ТUЙ' Н'(шed 
Subencephalon, піди6вСJ;) : 

нєнькИЙ. Н. . 
Suba~romlalls, !1ід барко."'" в .. • 

оЬІ., pons, .. rp. qu~ • рив
Subepiderm.ldall., пlДlllКО 

Su::f~~II"!lS,· підиї.боП~>І'~~ РОС7НОМ. • Subae:uw$, иа.піВГОС1'РUЙ , ПО)llр~ 
"!ln. • Н Sub"maru. гір"у""'''''' • Subancon~s, nїД1lїКТЄВI'Й. . 

Sub"p.n.ur.tlc •• , пi;tрс.ту"",s-
вий. b.rach. Subatacbnoldealls 5. $и 
nolde.. ПідпаВYТU!l""Й. 

SUbarcuahrS, пі,цду",~овп1І. ..' 
Subcallosus, П;ДIl8ГН'ТКОВ'ІЙ" 
SuЬсарsulапs, п)дмішсчr;ОВI1 • 
S.b.erebel1arIS, підмоаоч."вuR. 
Subcerevl.I., квас. И •. 
SUbchondrвlls, пі~Хр··т"о.!'n' 
Subclsio., підріз}~ваННflt ПІДп!" 
~ ...... . 

SOOft noрок, aarna:xo, чш. ~ 
5иЬІ,;сl>IІ" підроа~~і~о Subfebri!lS, п!ДГ"рп." в 

38,5"). , ов n subfemoralls, пlДстеru 11. В 
Sublrlgldus, . хс;юднува .. ult• • 
Subftontalls, ПlД",?.пf.иn~іdA>
subglenoldalls = Ш~ 'Ч . " 

lі8, Ііі.. ";'0118 SUbglo"ltls dlphthero , Ь ... иа руадєчці .мзнка, (шоr. ,. 
R'ga) : .,.,. 

Sub~IOliIC"'; DiAro"""""K~~вlk 5ubhyo!devs, Пі!\!,"УЛЬКОВ •. '.'. 
Subhumet.II., п,~рамев~п ...... 
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Sublculum <.<nu .АlІШІопl •. "= 
=. 11)''''. Мрросатрі. 

SUblnflammatorlu5, Пlд •• п,-". 
вил. 

SиЬраlеllагlз', Підчаш"""ОВи!l. 
Subperlosta.fs, підокіСТЦСDtfЙ. 

ваы�gulпаllо,' піДпаХВIiИииJl. 
SubJnvolutlo uierl, nOBi.'IЬH~ С}Ю~ 
рочуваШIН ltIR-'l'Jщі. . 

8иЬ риl Іоnе"llз, njд"очереВИllІІ1І8. 
ВиЬрЬгеПIСІІВ, підпереП!іОВIІ!I. 
Subpubfcas, пj.ltаОНОВJJп.~, 
5ubr/sus, УсміlПК&. Н. 
Subrolundll$, .... n1!жe "руr"нЙ. 
Suhruher, ЧСРВОJfЛВИЙ •. H~ 
SuЬruI"s, рижеНЬКИЙ. Н.'. 
Subscapularls, під"опаТиО"IIJI. 
SubscleralJs, підбіJlчан,ювий. 
ВІІЬоеГlрl!о, піIlПИС: Н .. 
SuЬs,r"s,;s, ПіДСИРСВ"ТUIIJI •. 
Subsldentla . риРllJає = synize. 

8ub'". mors, ,паr.n:а, 'раптова 
сиеprь. 

5I1ы�и.,' IІtr:шл, раnroВІІІI. Н. 
ВаЬІЄСІlуио, ОСо{і"СТІІЙ, суб'. 

6КТНВВtIЙ. Н. . 
SIІЬІесІIlО, опаБКIlі!: піД;\Q.kНЙ. 
Н. 

5l1bjugall5, під'яр.'ІО.JlЙ. Н. 
вllы�. = 8ublitnї •. 
SUbfatlo, nідставаИН'R) Bi;t,1Ynt,Y

вавllJi[~ 

Б. eatarattae, П00уваlfJШ по.']у_ 
ДП паперед. . 

SubJlgatJo, заВIJвЗ.li1іЯ, ПОВJfван-
І!Я. . 

Subllmar., перепускатп Л" згу. 
ЩУВати. 

вuыlаІt $. оuыlаlum,' суб"і. 
.аІаТ, 'жзорак живого срібла. 

вІІы�mаllо,' гаРЯчий п.реПУСК. 
". Н. 
sиы�ml.,' поВерХ6вШі, "ep:.-"іА. 
Bubllngualls, ПЩ'''""ковпй. 
sиы�.аllо,' нОдВНх, RaЦlliixн .... .,..... '. 

5uЬmа.хШагls, njдщtlnеПОВIІЙ. 
ВиЬmеП/Піеаllо. пЩмоsко-опоно. 
'вий; . 

ВІІЬтепlаllо, підп.ідборіддлниіj. 
SUItft1erslo, 8АtoПЛСННR. В. , 
ВиЬтеrзиз, ПотоплеНШ1, пото-

JIУвшиlt. 

ВІІЬтlll.г/о, ".вшиЙ від прос". 
ного зерна.: 

ВІІЬтІІСО5ао, піД."".О""IІ •. 
SUbmUScul"rls, ПіДМ'''.6впlІ •. 
SUbnlger, чоpuуватuЙ,.' Н •. ' .. , , 
Subnormalls, меllший &.ід IІОрми. 
Subocelpllalls, Підпоти,щ,пщий. 
Suborb/tal/s = infraоrЬіtaШ •.. 
Subpar"lIllcus, ПіВП"j>OJIіТUЧIІІ'Й, 
В"ЬР"ГlеІаllо, njд.ім'аиnil..".:., 
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вів = occlusjo pupil1ae~ 
SuЬsldlum, ДОПомога, під"", ... 
Н. 

Subs.lslenlla, Пожl\ва. 
SUbstantia, т .. "Іо. м:а:rePія. єетво. 
S. а~.m.пt/па, .уб"а по.~Iів". 
S. erlbr",. m.dla = іаті" .. ter. 
. ' minafis. 
В. 'barnea d'nllS, "убовl\и". . 
S. ""сlрlепs, всм6ктуюча ""те. 

рі". ... . 
В. lerragln •• = 1000. ·соегиlео .. 
В. g,l"tln ... , IIpar""c1a суб-
. '·станція. . 

. В. nlgr" Soemmerlngll, еіро..чор
. Н!" суООтOllція ""РВСВИХ 'ryд_ 

81В. 

В. rublcunda геп/в, ".nО""Рвоиі. . 
МИркова СУбсталціл.. _ 

В. veblculum, домішк... Н. '. 
Substernalis, ПідГРYдllИКОВIIJI. 
SUЬSШ"!1~. 1 .. '8а"іllа; 2. заету. 
. паЦВJl. 

SuЬstratum, 1.' фунТ, 2. :l:llpg": 
Ве пі,ц"6ж>кя.. Н. . , 

SubsuJtus, cUJаИВR, ;6ргзния. 
5ub,urdus, 'Г"Y"~'''II. H~ 
Sa~lemporal/s . = 'nfratempcra_ 
Ш.... . 

Sublelidl';ell$,; niДт,;іЖ~вВIIJI: .. ". 
Subthalamus =, h.VPOthaщ,;, ...... 
SuьthуrеQld~US;Підб<,>рпа."вlІЙ, 
ВиЬІII/І,. і. -юUt; дрібllП'*, 

2. ЧУТЛИВd, HЇ~~.,;" . 

". 

5uЬШl!as, 'I'OHIIЇ<lТl>,. дрI6н;сть, 
ІІ ін<н їсть'. . . . .' . 

Sublympanleus = hуроtуmраш. 
сиа .. " . . 

SabamblJlcalls, підпупцевиЙ. 
Subunguealls, niднirтєвнll. 
Sacc,daneum сариІ, опр ""ов" 
новонароджених. 

SuctedaneU8, пjдпоровиt\, під
к.itfiдови1t. Н. 

Succenlurlatus о. висееПlо"гlо!, 
ПРJlбіч:ний, ДОДaтRовиtt. 

Suctessivus, поСлідовний. Н. 
Succosus, ооковй.й, ОО}{ОВИТlf~. 
Succuba, ~;йна. ПрІ. 8вичa1tНlМ 
сподО:ваlШЮ. 

Succubus" 'ЧОJIовін під жінкою 
при еПОЛОВDlПіЮ~ Н. 

Suсеulепщs,' СОКОВИТИЙ. 
SUCC!!S, citt. . . 
Succussio Hlppocralls, ""юп.нвя, 

плсскjт в грудях.' 
Suctio, ссання) Сі(онтапия • 
SUdaml"a, nlТIІИЦЯ. 
Sudar/um, прШН&. 
Sudatio, потіНIІЯ. Н. . 
5udalorl. ..соби на 1101111" •. 
SUdatorlu:U = саlіdarju~,пария, 

прlЙня., . 
Sudatorlu" потовнl!. .' 
Sad<i, прlтя;·. 
SUdor, "п.іr. '. '. . 
s. angIlcus, по1Ова raРЯЧRа.: , 
S. urlnOSUS, по'tіннл ~очею •.. ' ' ... 
Sudorat1s потови1t, ШТИI!і1:. . 

Sadoril."; &. sudorlllea s:.sudo. 
rlpara, 8асоб~ иа. потшwt. . 

Sadorllero, ПQТ1'І'И; 
SUdor!llcus, ПОТОroJlниil. . 
Surrlciens,; виртача.ючиЙ, ДOCTa~ 

тнііі. ... бку.' 
Sullltus,· піДІ<УРЮБаШШ, о • 

SII~Ic:,~~:Jf,,;g~AY""'''.lIit: Н. '. 
• задушен-5ullocatlo, ДУШЄНWI, ._. . 

Su~:~.atorl~i, .~ШIИЙ, 
удуuUlи"н!І; , " Н· 

5ullumlg.tlo, niдиурюll&Нllll. • 

8ull ... lo •• гn .. е, КРОIlOИ!>Wш. 
під роrівиу.. ,'. .'. 

Suggesllbllls,. 8".т ... 1І 1\0 _ 
МО!J.o"І6ЩШ. '.: ~ 

Sugge'l/o, В'"ои;юшІЯ •. .'. . 
Suggesti1as, намом, ПР,ИМОS •• 
Suggestlum, Пі'111І!Ова., 8МОВа.. 
SugШаtl., I<РО"О.'IJlИИ, ""!іЯ" • 
SulClda, """orубец •• Н. .. .. : 
Sulcld/um, са""ryбство •... 
Sul gen_rlo, .80.рідний, """-

б;;Ш1ш1t. ' ~ . . 
Sulll", ... шии .. , Н .. 
'5аШls, св,nшчni!. . .. 
5п!."!о·" боР08н6ВIІ!І. жо"обу, . 
. ваТІІІІ, '. .'. 
SuJcifonnls, оорозн8С!НЙ" Я{<?,:-, 
, ·"'16бистнJi:.' .. ' •. ' • " 
5ulc"S, боро""а, """'об.·РIВЧ .'. 
S. R'ПІ, окру.ща. боро ...... 
S. Rol"ndl, центр''''Н'', Rolau, 
д' ова борозна. '. 

SuJlas сіль сірчЗН()J ЮІ~ч{щи. 
SUIIls: сіль сіpqіШТОі IШcJШ1!И' 
Sullocarbonlsmus, ОТРУ!Н"'. CJp~ 

KO·BjTJ'«eM.· , ~ 

·Sulf.hydr~g,nlam; сіРКО80;'Іень •. 
5u!I.n.1I5mus, отр,j'ЇНIІЯ СУЛ~· • 
фоН"""". '. .• 

Sull"xy,mus', отруlнЩJ СlрчаН<;J<> 
ЩfО2ШНОЮ.. " '. " ' ' 

Sallllr, сlРк", Н. . 
S •. praecJpJtatu,m .. сірч"' •. i<~" 
. 1'<0: Н. . . . • .' 

S; subl!mat.m, СIРЧ"""Й ЮlIТ. 

Н. . . й 
Sulturleus, сірчана .', . 
Sullur.sus, сір'l1W1'llЙ. Н. 
SummarJl.t1J1 s. sulJ1ma. СУИI\,' 

, eMiCT,.ц~. 'В"'taш вершки 
Summ. = 8uDlDll . ' '. _, 

ром..... ..... ... }.,. . ..... '; 
5ummus, Н3ЙВ!uцн1!. ~ ••. ' .. " 

.. '. ',."" ." .. Saper., HI'JI" .... . • di/.os 
Sup.racldltas =. ~)'P"T":~1<II":' 

.,иірна.., ИI!с.'t~ст.ь. . , 
J{_ " .• , '. 

"'."'.. І - ·:т~;'I .... Superbus., mus.eu ut -;., .: ~ 
... сіо. осоl •• uporюг ........ .. 
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Sutd,!!!! 
5upertllla,J$, броВии/!. 
5up_,clllum, бров"'; 
З. acetabulf, "Rjю1і містКІ! НRВІЮ~ 

.. 10 КУ.'ІЬШСВоі ваГ~1J,'lбшlИ. 

Supe'l.tlgatIO, ."'"а. перовто. 
ма. Н. 

Suppu';'ntl., 8"006 .. , що обі" ... 
_ шуюrь ГНQєтечу. 

Бцрритате,· гиоіТJfСЛ, аaгu6юаз. 
ТJICn; ИаnpаВі'.Гв, записаХІІ 
(про очі). 

5upe,lecundatlO, s. 5.Р"IО'_ип_ 
datio, заn''llднеННff ДlJох або 
б!~:ьше ЦАОН з ОДНО! ОВуля_ 
ЦН при ОДОIІОЯу або кількох 
сJtолОВI1UНЯХ •. 

5иР.,IІ_I.lІо, поверх6.IІЙ. 
ВиР'.IІ"lоо, ПО!ІСР""Я' 
Superfoetatlo, зашzіднсн:ня лє. 

Вирр"гаІІп, "аrn6в"ня. 
Suppu.atlvus, ""ойовий, rнjJi. 

ИИЙ; 

Sup,a., над_. 
Suprachorloldeus, "одсудив"". 
вий. 

ЧОН ріжноro дозрівання. 
Superlor, rОрjШНі11, sepxhin. Н. 
Superna tura Іів, наДприродний 

НI1Д3ВIІЧаЛнw. J 

Sup.aclavlcularlll, иадl<JIючице. 
вин 1 Ш~ДllУЖ1(оВИА. 

8upra_o!\dyloldeus, нади""одо •. 
НОВI1й. 

Sup.aco,tall" Jlадре6ро.ий. 
S.praglenoidalls, "ад'ЯМКО"Пn, 

Supernumerarius, З8,ЙВJIЙ,. по+над 
певне ЧJlС~'10. Н; 

Вире'пиІ,ltIо, п.д,,;pu. годів"". 
Superpositio, нак."1аданнЯJ одної 

~ro. друту XDII.1IJ CBjT;J& при 
IНтерфсреНЦїl. 

Superregeneratio, надмірне но-
80тв6решUl. 

8иР_'.'_'.іlо = hypersccretio. 
Виретоіltfо, забоМ .. н. Н. 
ВирlпаІlо, зворот, ВІіворт (до-
"О"'ю вгору). 

Buplnato" 'ВОрОтJШ1<, •• "P'h-. 
НІШ (>і·Н.). • 

Бирlпе, rОРlі.'lПЦЬ, вавзнан. Н. 
Supinus cuы�uз,' "Є""'ЧllіІ на. 

взна.К. 

Supp. = 8uppositorium. 
SUРРlеmentа'llfS,додаТliО8НJI. Н. 
В"ррIlСlит, кар. ІІа смерть. Н. 
8":."51110, гАдиа, припУщення. 

SUPPosltorlum, ЧОПJ!К, свlчна. 
SUPPOSltU$, ПР>"ущеШIIl.' 
SU'ppre5~fOt гамування, прцтйс-

11еинн, спин. 

ШідсуrnоООвнЙ.· 

Suрrаhуои.us, вад'Я8УЛЬКО.И/!. 
Suprama,ginalis, иадкраЙнiJt. 
Supramastoideus, иа.Домочковиtt~ 
Sup,amaxillarls, І1адщє"епоои:/l. 
S.p.anucl"a"" "ад'ядро.нй. 
8upraorblta 11., наДочницеВlІ1І. 
8up'.patellarIS, "адчашковиJ!. 
8ирт.рlп •• II" надшИUJковнЙ. 
Suprarenalln, наДn:ЙРКО!lеІІЬ~ 
SuprarenaJls, наднИР.t<овиЙ. 
Suprar'nln = еріП'рЬгіп == ad. 
renаЛп. 

8UР'яsсарul.ГIS, "адлопатко"иJ!. 
8цр'а'рlпаlі", наДООТЮІ<"ВиJ!. 
Вирга,рlпаІиІ, И&Дrpeб;ІЦ!иlІ. 
8upra"ternaIIS, надгрудИJtкоВИJl. 
Вuрr.tОПSШaris, надмнrд/IJIИко, 

вий. 

Sup,at,aglcus, lІадцапико"иn. 
Supratrochlearls, Н&ДRuліщаТИЙ. 
SupravaglnalJs) надпіхlЮВИЙ. 
Suprav.~t'ICUlarl;, ""дш"уио,,~ , 
ковнЙ. 

Suprav .. lcalls, н&дміхуроаи/!. 
Bup,_mu8, uаllвнщє/!. ' 

s. ~enslllm, раптова перерва 
МIСЯЧJUl. 

БиРРІеєвиs, а&rpirив.ниIt, ПРНАУ; 
шений .. 
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81lrи, :rЙ?на.. , , 
S."Шm.пlаtlоп (фрапц.). над. 
МІрне ВНЖlfL'ІЄНИЯ. ' 

SuraJls, JfИ1"КОВUй. ,,' 

SUfculu., парістон, п"'р!.,.. 
8utdaster, приr.n;ZуJiаmJl;. 

.'- , 

Surdlta., Г'nУ"'6тв. . 
Surdomutltas, rпУ"'ОИl"бт •. 

-Surdomutus, гn.ухонімиЙ. 

SусhП05рhухla, "plI0""l"'''''8, 
жИ8ч"ца. 

вусЬпитІа,' час'" '"Оче",,'" 
8уе .. IІ .;. асп. menta~a.:~ ... 
nAn:~шт во.:WСЯJIИХ МІШЄЧЮВ, 

Surdus, '""У"'"ІІ, І1ечjtl. 
Su.menage, (фронц.) перообrЯ· 

ЖЄПНЯ:, 8НООЙЛЄННЯ. 

Su.eeptlo, ""peil~нн". 
8и'р«lи.,' !lідоаР'JшlІ. 
SuspensJo, 1~ ~і~вішуваНП~t ~. 

віШ8ННЯ, 2. д)муванпя ПIДВ1~ 
ШУВaJШЯМ. ' • 

Susp.nsorlum, підтрниувач, n>Д· 
вішувач~ . . 

Б. srrotl ~ wудлтковий. ПlД}НlIIУ· 
ваЧ. 

Suspensorlus, підвішєНJIЙ. 
Suspensus, повішений. 
Suspltio, під6.ріИн~. .. 
s. піmlа, надмірна. ШД08РІЛ!С'І'Ь. 
Н. 

Susplrllu., .;тхе.ния. 
Susplrium, аітхв.иия, важне ДИ~ 

жаННjJ. 

Su,t.ntatulum, підп6ра. 
Su.urrans, rУЧ1!l\й. Н. 
Биsцттиs aurlum, Д8ВJП у ву.ох. 
Sutura, шов) шво, ШI'ІТllб, ст6ЧIІ~ 
на (у кісток). 

Б .. ansata, петельчастий шОВ. 
S. bregmato-mastoldea 5. ~a~leto

masto1dea, ст6ч1!н&. TlM 1ІНО
CKPOH$bo-сtroчноuаРlСТКОВ&, 

s. clre:umvalataJ обвалО-ваlШЙ 
ШОВ, 

s. е:lауаіа, вuковиit щОВ. 
S. еопlїпиа •• р.Шопum, куш· 
нірсмш1t шов. 

В. Іпlеrепdоgпаthlа ". раlaНпа 
medlana, сеРСДНl1 ПlДиєбшн!. 
стОчнпа. 

S. Іпlerторl.; переРИDЧlЮТІІ1І 
ШОВ. 'би 

S. lambdoldea, """БI\ОПОА1 " 
С'J'O'ПtВ&. . 

В. nodosa, стебновиll, ryДOOD"-

8иоівчо.тК&. , ~. 
S. поп para.ltlca = ""nc, бт\н, 

да. 

Bymblosls, свіВЖllтт>l. 
8ymblot.. = dcrmatophagu' 

(!<.'Ііщ у JШ<ірі твар",,). 

8ymblepharon, ОJ>OЩ!'НWI по.;· 
НЗ 8 01(ОМ. , 

Symm,,'la = .ущроdіа. '. , 
Symmelus, потвора зі "роепи". 

ногами. 

SymmetrJa, помірнІсть, _ спм:ет
рів. 

8ymmetricus, по"ірвllЙ, . 
Sympalhlca ophthalmla, ов,очуй' 

не З8,пa:te1D1R oW;' • 
Sympвtheetomla, ОI\ТIІИ СПlачуй· 
НUJШ..· ~ _ '. 

Sympвthlclsmus, в>Двищена 
др8жлtlвість спіВЧ,)"ЙНII1(а •• 

Sympathlcotomla, рО3тИ" СПlВ' 
чу"-hшна. . 

Bympalhlcotonla, пїд!щщен., 
др8:ІиІlfвість сnівчу11НИН&. 

Sympathla, Cn;В"УТ""" ,'. 
SympathiCUS, cnіВЧУ"ЬШltI, св,.-

чyJIИIIЙ' ' , 
Sympathoma embryonale = ~':

glioma еmЬrуопаlе sуп>р.t. ,. 
сuш, ;:шхиit наростеиь C~:118" 

чyfUl""&. 
Sympllonalluls. "'''· ... ни. ше· 

n.eCTjВOK. 
5ymphyseorrhaph!., 8ШИВallНЯ 

;JOHOBol 8POOTlВK1I~ -
8y;"physeot~mla. р6,тни~~sо; 

воl вРООТШIUl. .' .. ; ;._ - ." : 
Symphysls. .РОСТІВ"...' .. , .... 
Symphysoeephalus, б"".и ... ~'!Щ~ 

З"РОСЛIfJ;!Ь I'OnOB&М:~,' с", 
Symphytus, .рослиА. Н •. 
Symplasma, ... ,іТIІ!,ИИ~. р6з~ 

. "о",(\С'1<& (пОон>ду)., ' , .'." " 
J1YCK&T& стОчUIІ& .. 

тиП ШОВ. , 
S. Щltlаll., О1ріnьч_а оточи· 

ІІВ. 

S. SЧllаmоll'l, 
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Зутро~lа .••• утри., ПОТВОР" .і 
3рос.,"ІІІМИ IlогаИ.1f... • • 

. ' Symploma •• оуmрlоmо., ,",накА 
. ( .. ороби). .' .. " 
. Symptoinatleus, ~ИМ'nТОldflТИ"{; 

IшJ! •. 
Symplomatologla, '''УК'' про 03· 

lіЗIШ хороб. 

Зутрlоmосотрlех,. 8бlрК& о,. 
нах, підсумок ознак; 

Зутри. = вympodia.. . 
Synadelphu., потв6ра ,; подв6-

GНнм:и ніJIЧННа.ми. 
Synaeslhesla, спіВ'lУТТЯ. 
SynaJgla, ВЩГУl< ООлю • здоро
вих нервах. 

SYnJne:he contaglosa, ваП'а;~ення 
COJh'" (ГОРЛАН""); дифтерія. 

Synantl.eтa,· ВИСlfПК8.. 
Synapsts, місце 8JIученпя двох 

нервів. , . 
Synarthrog~s, нсрух."lIlВе спалу. 
ЧCnня ЮСТО:К. ' 

Syncanthus, зр6щення -ОДНОЮ 
ИУТПR& ОЧНОГО повіка 8 ОКОМ. 

SyncephaIIf$, потВоРІІ, щО ЗРОО:" 
~'ІИСЬ ro.ловами •. 

Synchlila, 'рощеНilЛ' губ. 
SупеhОПdrоsls, "P"~ТКOB" опо"'у: 

:ка. ДВОХ ніетон. _ . 
SynchOndrolomla := аутрЬувео. 
. tomi&. . 
Synchronla, одНо ..... о.іоть.; 
Synchronus, одяvч:аООВilВ: .. 
5ynchysl., 1. ~роіцf-ЮЩ, 2. ввті. 

ка.нн") ВПWШD. 
Бупс:оре, раптове- зНЄов.лёНI(J:I, 

r JIJtБОR&НС-ЛРl1том:ність ,ом:ерп 
.через па.РВ~'1іву ОСРЦВ. 

Syneyllolysls, ,ро.ІтаД ткаНвl! 
посдіду (JJОЖИСЬКа.)~ "І", 

Synoyllol1'ln, сmщитіо.nівів. 
Synoyl!Oma,m,x,U! н4ростень .. 
'юЖ!,оьн& (п"""і.ду). . 

5упеуllот, '!'рупа кn.iTJlI!, сп •• 
ціЯЛl.olІО lt1Iітп~n: ПQвер.::ссвоro 

. спітєniR хор'іОll.а. : :.~. -: ~ 
Syndactylla" ар6ще.КlШ, пмьцID. 

2'12: 

",-.'" 

.... ' 

SYnd.ctyiu~; ',01 зрос",ими п ....... 
цям:n. 

5уndес lотlа = poridootomia • 
5yndesmllls = 1. conjunctivlti •• 

, 2. вапа.."1еНIІ~ ·ВНЗМ: • 
SyndesmOlogla, .".ння про вя •. 

ла. . " 
Syndesmomelrl., ВІІ>!ір глиби. 

. ин мішечка. 8лу-чнівJCИ. 
SyndesmosfS, спОЛуКа кісток влз~ " 
лами •. 

5yndesmolomla, р6аТІПІ пll.", ... 
Syndesmus, вНЗдО. 
Syndrom, обрав хороби. 
зупесы�,' dЛіПJIЄННЯ:, врощев.ня. 
Synergla, співдіЛRПНЯ. 
Synerglsmus, опівді.л&НIfЛ (cep~ 
цевих шпуноч:кіВ)4 

Synerglstes, епівдійнИlШ, спів~ 
ЧИВІІУ.Ю!. . 

Synllesls = оесlпоіо рuрш .... 
Synkanlhus = .рощення очного 

J{ути:ка~ 

Synklnesls, опі"ьиий рух. 
Synklltismus, знаходження пло~ 
. ду В правильній вісі. , 
Synklonus b.lllsmu$ = paralysis 

аgіta.ш.. 
5ynkope. = sупсоре .. 
Synocha а. synoch..... постійна 

.знесилюю1{&. ra.рячна •. 
5ynochalls, 1. певпйІШИЙ, 2. за • 
·пальнШ1. 

-SynonJmus, однозначний. 
5улорhrу., "POCJIi брови., 
зупоры�аlтlаa - суоl"рі •• 
5упорslа,. 1, ~а.баРВJ]еннІ! мух. 

2. cyclopia. 
5уаор.I., .бірн!!!! neper""II •. 
Syaorehldla, ВРОЩСІІШІ ".чок (В 

ч~реві). : . . . 
Synostosls, кістна сполука. 
5ynoll., .рощения .ВУШКНХ.IоQ •. 

'<ок (прп BiДCyтDOO'1i .щ ...... 
. пів) .• і • . _ ,_ 

5упо.еСtorilІа, витин' сyr.nобо. 
-с. рідинноl. оООлОИЮl. : ",'. • < 

,SY(lovla,: сіцовіл, суrлобова рій 
див;. мaCtЙ8$).~:. 'і'о ,,".. р' .0: 

~~':І<lаІІао!!!. __ . ___ -':"' ___________ .~-,S"-1~",,,"~I_~ 

5упо.lаlls, СУГJIОбо·рЩВlIИИЙ, С;.- . S1'lпgоаd.лОmа"", Iymph."gio-
11ОвілльниЙ. та tuOOrosum multiplex .. 

В. meml>rana, Оіно.ія~а обо· S1'lngobuJbla, щ;.'lJiии 1 поро",'. 
ЯОНХ& еуглобового .м.IШ~. п(нш подовженого стрижу. 

5упо.!IIІ, ааПМОННIІ СІНОВІЯЛЬ' 51'lngo.ysladenoma о. syrlng .. 
но! оболон"и. cystoma Е .. s1'lngoma = lуш~. 

5упlахlі, шов, ШИ'ВО. phangiotn& tuЬorosшn шоltl. 
Synthesls, з'вднаннн, олофа. рlех, чисяенні аденоми поro~' 
Synlhorax = thoraoopaguв. в"х заао •• 
.8ynlopl., відношення орtаиів Sуrlлgоmenlпgооеlе, J(peБТoвa 
мІж собоJO~ щі.лЙ1іа. 

SypJlllldes, прanце.а ВПOnПJ<&. Syr!ngomyella = scl.roai. сев· 
tra.lis medullae sріnа.Ш, ви-Sypbllldologla, В'.!!ИИ про праи' творюванl1Я щ;Jl!!н (п"".р) ., 

ці. • 
СтрИЖІ. 5урhшdорhоы�,' жах перед пра'" 5yrlngomyeloceJe, щі.лnи .. хреб. 

цями. та 11 .трижу З росШИpemu!1І 
5урыll,' прмщі, ''''філі.. отрижевого каналу. 
S. d'embl.o, пранці бо. пор. і.· 51'lngoplasllca! зо.кривlJ.IШIl щі. 
НОГО боJIЯНа.. пlrnП, НОРИЦі. 

S. Іпsолllum, прs .. ці исполові. 5уrlлgоlоm, ИіЖДnЯр6ЗТJlllуЩі. 
5. posleon.epllonalls, з.раж.1IWI "ви, 'ІІОРНЦЬ. . . 

пра.UЦЯМl1 по ваЛJJідвепню~ Syrlngotomla
t 
розтин Hop~i. 

SурhШsаllо, ПРШЦЄПЛВ"Н1! пр .... · 51'ln>:,:1. норllцл, BOB'~~, щі. 
ців. яї,"". 2. tuba. Eu.tмhii. . 

5ypbillll.us, пpanце.вtI, пран· 5yrop ... в. syrupus, ооковйК, о. 
цю.атпll, роп.' 

Sypblloderma, 1. пракце •• 8ахо-- Sysomen, потв6ра. ДBO~ 1'<»10.' 
ру.ания шкіри, 2. !'у....... ва ..... 

Syphlloldes, споріднеnвЙ. пJ1"И' Syslema, jшIад, ОІ'.те .... 
ЦЯМlІ) подібнnlt ДО np&HЦlB. • 

Sypblloma = gumma. .yphlliti"". S1'lem.llcus, ПООЛlДовuнI!. 
SyphIJop.lbl., 1. nР":,,Ці. 2. хо· Syslemal1sallo, УПОРИДКУВШІІ. 
руван"я на праИЦ1. 5yslema\ologla,B'.HlUI про Ук. 

зурьіlорьоы�a і. sypbllomanla, .пада, ""оте"". . 
жах перед "рanця"". 5ysloJa в.· 81'1010, Clloтo.Il., сти. 

Syphllosls, хоруваUlIJi иа пр"'" Cl<аиlUl, ОТНraRIUI. . 

. цІ. S. аllerпans = hemiByвtolla oor. .8уrlлgа .lIlgar!., боа, бу06к. Н. шо. 
.81'ln&IIII, О"ПМаНИИ Евотахіа· 

воl рурки. 5yslol;.1I8, сиотолl'ІІІИЙ., . 

, ," .. 
'", " 

; \,,о , 

. . і 1 , .. ~ 
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С. = ІаII .. 
Т. = іопш, Іenоlо. 
Т. В., !ШТП'!Ю. roрбl<овйці, Ііа. 

ц;;ш туберКУЛЬОЗН. . 
ТаЬаеоеопloslо риlтопит = ta.. 

Ьз.совіs. 

Tabaeosls, ""пор6ш"""" "t1генів 
ТЮТЮНОМ. 

Т abatum, ТЮ'І'ЮИ. 
ТаЬ8П'" ЬОУ/ПIl8, б6ло", С"іntlкь. 
Tabatlere, тоб,кирка (Н""' .. при 

норіві OO1JИROro JТA."1ЬЦR). 
Tabes, ОУ:<6ти, .&лIШ"А. 
Т. оесеЬ •• ІІ., CYXOТl! стр""'''. 

мізновj (стрижу і міВКQВИХ 
В"РВів). 

Т. dorsalls, "трижеві сухоти. 
Т. Frledrleh.a, спв.дк6 .... аБУ
Р"ННЯ (Д!!СRоордnиацін) рухів. 

Т. Jac:tea, ВИС8ВжеШlЯ в вмлї .. 
ДОК мопонотечі (tалактореJ); 

Т. mesenl_.lca ". mesaralca, гор. 
бков/щя аlшов от6'ЧИRИ~ 

Tabescirc, а8.}lеП8ДМ'ІІ, М1ІрШа... 
вітп. 

ТаЬеl/еш, Стрижосух6Тl!ик, та. 
беТИR. 

Tabldus, мt'tpщавий, 88непA.nиЙ. 
Tabopara/ysls, сухоти cтpwцy 

аі ступиевою пв.рал:іао:ю 1108'" 

"У. 

ТаьорЬоЬ/., стро>< вахОруваТIІ 
на стрижові сухоти. 

Таь .. I., nZlliТO""", таМIЩІІ. 
Т. ехl'",а = Ьщ,іn& ех_. 
Т. InШI!~ о. уl .. оа = І"",ім 

int.еnщ. 

Таь .. lal .. о, ПЛПтнув"m •• Н. 
ТаЬаl_ІІА, табо' ... а, ти"".ивй 
КОр""'к .. Н. 

Ta'hes, rntnМИ, 8ІІаки (_іриі). 
Та.ь .. mіпlпgШques 8 •• «'bralo, . 

II.,']J.IMH I1ші]Н1 npв. 'lЛЖюtX ввp~ 
ВОЦХ a8xopyВi\Н1UIX. 

Т. bleuAtres, сині ПШІ"" ао 

27.~ 

Т. 

Т. d. Іеа = angiOI!l& ,ішрIО>;. 
Т. 'опctlеа, "" .... і а""мп шкіри. 
Taebogramma, кр"в" ШВИДКо-

СТИ ~ЧИRa~ • 

TaChometer, ви .. ірнии ШВИДI<O' 
СТИ. 

Tachycardla, прискоренв. дiнnь. 
ність серЦІ!. 

. ТасIlУРIl"ІІа, аоспішно. Ід ... 
ТаоllурЬсааlа, швщ .... "0"&. 
ТаоЬурЬуіахlа, швидка ре&кцїл 

ор... "'''У .. в. отрyjШпll БЧИ, 
КОl{ ВИТЯжок 8 оріа.нів. . 

ТаоЬурпо!, арискор ... е дШШUJ. 
ТаоЬуа.lа, ари.коре ... м6чеш",. 
Taotllls, ДОТИКОвий. Н. 
Tactu$, і) д6тин, 8МНсn ДОТИПУt 

2, ро ... ір, "&)1. 

Ta_dlum, "Удьга, домдв., оо"". 
rlliI"iCT'. 

Т. Уllае, UYДЬryв .. "ип жцТТли. 
ТаепІа, бішда, бивд6на ГJШС"'. 
Т. armata = t. soиuш. 
T~ eucumer1na, огірнова г.n.истs. 
(С"бам). 

Т. есы�осоесIt.,' nyХірчасТ&, со
liaч& Г_. 

Т. flmbrla •• "ОВкова ефа Аш-
l11on'i61l0.r0 pory. 

Т. Inermls = t. sagiнata. 
Т. lаla - botb:ciocephal"" I .. tuв. 
Т. m.dlocanellala і. ,aglnata, в". 
.пан гпета. 

Т. папа .. аеприаса, кар.ли. 
нова rШlста. 

Т. 5011ат, овбро"" .. , "'МІО"' ... 
r.лист&. 

Таепіае .011 Valsalya., аООД01l
>КИі смуги rpу"боl КИ!ПІШ. 

Taenlaeformls, БИ_І!, бнн. 
дуаn.тий, подібний ДО б"нди. 

Taenl.sts, X"PYJ>_ "'Н""ОТИ. 
Taealelda і. іаепlІаІ. (remedm), 

ГЛИСтоroині В"""б ... 

ТаеПIОIa, смужка, ПРУНlечои. 

. Tatn10phDhIa 

Tardltas, "'И'I1<&, 8аМ>ра. Н. таenlорьоы�,' СТР"" аа:<орув"ТІІ Tard!Yus, nШUiJI, вапЬн8JШЙ. 
ШІ. ГmJСТИ. Tardus, повiJrь)ш.й, saба.pипR:~ 

Та181ІІ18, біль IJ п'яті. . Tarlnl fascla dO!ltata = .[ ... 16 
Тalaris, на.п

J

ЯТ1{{>ВI1Й, m.пtя'Ю- dentata. Ьірросашрі. 

кіСТRОВИЙ. Т. Іossa = І"""", іпterpodU1Ю11-
ТаІсиm venetum, Т&ОДЬК. Jarie. 

Таllрев = рез 6аI0&",!"'" Tarsalgla і, біль ...... ,"",,, .. 2, , ... 
таllротanи. = luxat!O manu. naлснии шевАреl erYmI', 

congcnit&, кри.оr.учка. , . Tarsalls '. tarseus, 1, noвіно· 
Таlоеаlоап_опаУlеи .шl., ваа ЯТ·. "РnСТI<ОНИЙ. 2, заппесиовИЙ. 

Ko-n
t 
ЯТО~ЧОВJiИRуватиі!. Tarsectomla, ВПТ1lI1 ніО'ЮR 8аПЛе.. 

таl0еаlеапеІІаи~'ят:ко-~ J1roви1t~ 
ТаlосrurаIIS,и8.П Я'І'Н<rПIДС~І1І0* 

ВИЙ. 
Taloflbularls, вап'я'І1Ю-n.вт:ково-

RЇстпИЙ. , 
Talonavlcularls, нап я.ТRО·Ч:ОВНD~ 
КУваТИЙ. 

таlоllыalв,' ,,"п'ятко·го .. іико· 
ввЙ. , 

Talus = ааичв1ш, нап Я'Ю}{t 

. падступ':к. 
Tampon, в&тuчка, ТМШОJl. 
Tamponada, В8.ТИН8}ШЯ, за.кор

]{6вувamш. 

Tamponall., ."тин........ ~. 
ТапаееІат уц IІа._, при.оре· 

тень Н. 
Таппl.а, дуб .. "о. Н. . 
ТаППlп .. т, дуббВ& Юlс>шВ&. 
Tapetum eer_brl, ..... ет "&)1 __ 

НОВІІ&Г.! ш;ryпоч:кам:и. 

Т. nlg.um, 5aptlн .. a ... рства в 
зіниці, 'Ч'орніВК&. Н. 

тарьерьоы�,, стро.::< бyтn похо-

ваним жива)!. . 
Тарlоеа, І<рохмаль 9 рослин )&" 

troph ... Н. 
ТароlаІІ_ ,. lароlетenl, ... ,,,.ж 

П()с'ТУК,}'Б&ПНЯ:М. 

Taranllsmus бo»reвіm.пиlt ..... 
мець (нібl1 ~.ли вкусить тараа .. 
ту,,). . . кий 

Tarantula, T8rp{mтyi1, В<»ЮО_L 
па.вуи. 

Tardatlo J еабаps,. noвinь:ненм. 

тііх:шnшш. . 
Tardlloquus, що по.ш,ьпо го.о· 

pllTb t пові,лЬНОМОВJIul. 

""а. . '''6 t 
Tarsitls, S&пмеН1Ul ПОВ"" во 

"рястки. ' 
Tarsok laіlа. опер"nlО"" ІШианИЯ 

С"У"пі. 
Tarsomalaola, р<>"МПКШ3U11J1 по·· 

віковоl :ltрЯС'l'Ю:1. 

T".sometatarseus, заппеспо· 

п.пеСНОВllЙ. 
Ta.sopla,tl.a, ш:тукув:\ния по-

oiI<OBO! хрнomи. 1_ •• infla 
Tarsoptosl. = pes у ..... _ ",. 

matori". . 
Tarsorrbaphla, 8Ш1l.'lШI! noв.· 

1«)ВИХ КраІВ. " 

Ta.soromla, вити 'l3CТIШ" п,," 

.інОIlOI :кря""",. • 
Та .. а, раIРСЬ'.'КIІІ, ООВ"""'" 

ХР1lСТК_&. ............А,.,. _ 

Т p.dl', зап.tIcНО, .'J~' 
T:u.taricus, винnш<овий, BWII'IO' 

н:ам'JШВЙ~ 
Tart.r ... , .J\ШIпК, .п""ИЙ ...... 

мівь. . Н 
Т. denllum, .у5нИЙ кан'В'.. . 
Т. 5libiatus, б.mIt01'J<nJ! " .......... 
Таіhl, ро8Т1trnепия, .ру"""""! •. 
Т І е оаусна""" фарби !DII 
а О""І, _~~_'''' '''''''!'''''''' ·набс.;'JОItЬ ("",Ш~" ., r~ 

кв.. 6иd'l1'lll . 
ТашlПll8, вon6вий, • 
T.u.oeh.IJiCIIIla ....... pox"" .... \01. 

елішв. в !!рОві. . . сл;. 
таа.орьоыа. cтpu перед 

К8r.fИ. ва 
Таха .. ІахаIIО, B •• aвo"~6 

ціна. Н. 

" 
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ТахІ., і. порядок. 2 ... пр6влеи
т ПЛ" еаnраn''"1QIІВЯ. 3, тропh\м,:: 

• Ь. С'.:с:;:;: tuЬcrcuiosis 
Teehnl~us, щ"..."."Jt, ~15;t_ 

roХ11]'I{}ШЙ~ • " 

ТeehП?llIJlа, наука про обробку 
OnpJBЦJB. 

,-ТесІосlш, 1!lШрИВо.ю ... ,й_ 
. ТесІпт, накриття, дах. Н. 
Tectura, ""піро_" обropтка (ва 

лlм). Н. 
. Теgшеп, Н&ИРПВК&, uакрпттл 

п6ирпnIКS. J 

'Tegmentalls, накр'шковnJI по· 
КРШUНОDиlt~ J 

ТеІтепlпт, покрпвanо; оп6н,,_ 
Tegumentum, ., іпІеgптепІпш 

1. шкіра. 2, п6крuшка. ' 
ТеlеЬота = trісlюmа. 
ТеіеЬОРіlа, чоpmrl! ,,6ро" (<>ко

т,!",) 3. вуб'JllТП1lШ кра"ми при 
M.tpeB]~ 

Теla, ткаиJi ..... 
Т •• eellulosa = tехtпra !атl
II~ = еопlехПі eeilufoslls, 
~ЧІТlIНна ТRaВJlШlt aisдp34 

Т. еоnjuпеtlvа, Мучна n<aшma. 

Т, depurata, обеа""'Р""" 1If3р.п11. 
Т. Im,pregnata, н"сйчеиа ""Р.ПІІ 

(п."рох"."" .... ). 
Telae&thesla, "УТ"""і ..... на від
Д&ЛЄННЮ. 

Tclanglosls, ""руваиия судИн. 
Teleangleetasla = паеУ'18 у.вОи

~08и~, rroшпро:uил ВО:J.освпнїll 
І ДРІбвих ""'П. 

Teleangleetl!tleus, " поширенах 
воJtОСВИНIВ. 

Teleaaglectodes, " иошире.mмв 
судинами. 

T_legOllI8, lmmПI m>pшоІ вам ... 
ВООТИ ва па:ід n-іА цpyroro
батьк" (не I\Оводаао)_ 

Теlеm:ерhаlоп, Ч_ первіс

НОЮ НО81<У t В нoтporo 1ШИИ

кають иовкові пiвRJrni 
TeleneurOB, обвіднИй (~іф!>-
ріВвнй) ".Вр6в. . 
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ТеlеоіОІlа, нау..... про , дОці" •• 
mcn. 

Tel~pathla, ніІіа' існуюча здіб· 
НІстЬ деЛlJlfХ осіб відчуваnt 
nвпща, В1WI,6..'І(ші прОсторо-
нью 'РІ часом. . 

Teleroentg"nogramma, R/}пtgoll'. 
1".,1.". фото!'рафуканнn Ііа Bjд· 
лалеН11Ю бim.lІІl", ні", 1.5 ш. 

Telodendrl~, нівце»і гапу.кп 
веРВОШІІТШUШХ вЙРостків. 

Те101єтта, ооо,п6пна за.RіJIчеиь 
рухових нервів В f,!'лва.х. 

Т"105росlйI8, підвідділ "porozoa. 
ТетресатеnІпт, вдач., натур. 

темперамснт. ' 
Temperans, засіб на U&СПОКОSП· 
!Ш. 

Te:::perantla, ПОtolірковаивіе-ть. 

Т"тресаfПса, теп""на темп"""-
тура. . 1 -Е-

Tempestas, ПО!'ОД&, неЦОr<)ДS. 
Т.треІlIУОЗ, евоо'!АС1!иJI. Н. 

Тешроса, 1, скр6вl. 2, .....",. Н. 
Temporalla, 1, окровеВИ4. 2, чао 

совиJI. . 
Тешросасlns, 'l,оовиJI пил,,· 
• ВИЙ. t 

Temporoaurleularls, в. аііоl_Пі 
a~rls, С1(ронево~вymвRЙ, пі .. 
д.Jtм{,ч вуха (",'".). 

i-mpus, І, окр6ю •• 2, 'І"", пора. 
, таІпtlппт, рвнон. Н. 

Т. pra_llnltum, тер"і.. речи· 
пець. и. ' 

ТетоlenІіа, оn'""еlШJl опоlа-
JIS1.' ' 

Тетоl.nіІІВ, п'ІІпll пamrrий 
Tenaeltas, "итрі(е)в':"іо,,,. • 
Тenасоlпт, держак. 
Т. раlр_Ьrзсцт. 1І0вікоро"ши· 
рювач (івстру"""т). 

т_nаlІlа = tcпсЮvagiпitl •. 
Tenu, ПИПКИЙt 1ЮСТійlШЙ ви'" 

тріВa.Jl1lЙ. ' 
Te~~eoa І. t_пdlпOllШ, тужно-

Tendo І. tendlnum, тУ'''''IІЬ, оу: 
х!\ жила... 

T_ralold, . "РОJ\Жеииll нішаииJI 

Т. Aehlllls і. "аlсав.пв, АсЬill'їв 
тужен'. 

Т. eoronarlns .. аПnЩU8 fibro· 
_ SU8 oordis. 

Tendoplastlca, шгукуВ&l!ll" ту. 
"",іп. Н. 

Tendorrhaphla, вшив!Ul1Ш ,туж
lIJ!. Н. 

Tendntomia, р60'І'ИИ тyвuш. 
Теп40вупоуlІlа 5. tendovaglnltll, 

::sападеннл тужнеВо1 піхви. 
Tenebrat, темрява, 'J'bJ.ta. Н. 
Теnес, делікатний, чу,пий. н. 
TenesrnusJ :напруга, р6тяr в& 

ниВ. 

Тепlа = "'.ni ... 
Tenodynla, туЖlЮВвJt біпь. 
Теnoп, туж"вь. 
ТепопlІIІ, вuпменвл Тenon'O!lO-

1'0 напшучна.. 
Т_попl еаріпlа = і_і. ЬиlЬі. 
Tenontagra, папаJI"""" тyвuш 

11,,6"11, ло.reц:ь). 
ТenорlаІІlеа, штукува1lllR туж. 

"". Tenorrhaphla, вшиваRRR тужни. 
Tenosynovllls = "'"dov.ginitiв . 
Тепоіот, тужиери4 віж. 
ТenоІотlа, перетин тужни. 
Теп .. eutls = Boleroderma , 
ТеП510, "&IlI1yrrя, напруЖ0"""
Tensor, иа.n:ивА'І t 
ТепІа"пlпт, ДO'l'И1<&льце. Н, 
Тепіатеп, спроб ... Н. . 

UОJЮтвір. . 
T_r_tacardla, "родж<>ниJlliедор6. 

ВВИТQ:К оорцв. -
Т«аIОlogI8, ""У"" про поtDор!І. 
Terati>mв, .роJ\ЖСНПЙ З01!OТlOіl' 

в 1!ЄДОр08вшreпих <>р!'аІІЇВ. 
тесаІорьоыа' СТР"" BPO)l.lm1 во" 

твору. '>, 

Terat •• ls, lIOТIIOpUic'I'I>, ІІО'<ІІ&Р" 
ність: ;,Р· .. ! ,о " 

ТесеЬеllв 8. terebra; cDi,рДвв'; 
дм череду. . ' 

T_reblnlhlna, ,жиryвщь, сJ<ll.IШ· 

T:.:ri8ns (нЮпв). проtq>~It; 
ПРОД\Р'.'ЮЮЧlIЙ (боnлк). 

Ter_brallo = perforatio. 
'ТеІ", круrлnlt. окрyrлnlt. 
ТеСІ"lаІетаllО = dоnюlate""lia. 
тесІит, п6вад, потimМ; а tergo, 

• ••• ду. 
Term'cu., rennовиJl. Н. 
Termlnalls, кі.!Ще.иІІ. 
Termlnallo, ,..,Кі ............. !dвen. 
Termlnolog!a, .бірка ВІІ",овіа. 
Н.> 

тermlпш, і, !<РОО. речll_', 
тep~iiHI 2, назва, вUс.пів. В. 

Termom_ter = thormom"ttum. 
Term"penetratlo, тер""tЮНетро. 

ція; преrpillаlllШ чоC1'lU< ~ina 
еJ16нтрIAВЮ'1'ЬЮ~ .. 

Terplnlsnws, arpylШUl .... рпful ... ...... 
Тепеus, ВЄмЯIlСТ)JЙ, 8(ЩJLRвиR. 
Н. Тепепиs 5. terrester, ОС)IIIDЙ. Н. 

Terror, ""'х. Н. . 
ТесІIa раІ., тро.ЙUA. ТРО'" Ч .. 

Т. sul"ldll, спроба с.·могубств ... 
Тепіосlцт, Н .... /,Т. lІІа.тр6. 
Тепп. IпІеІІlnпт, тонкі киш""· 
Tonuls, ТОІІІ",ІІ. Н. 
ТеппlІаІ "псросlз, ЩУПJIіоТЬ. . 
Tephromyelltls = po!ioll).yelitis. 
Tepldarlum, теllJllllІ поиiJI в рии' 
сьиій n:а.впі. 

C'l'иНВ, :Но ' 
Т«Іlапио, rp"ДeRlШlі.tpИJIИ'" 

ВІІВ. ' -' -' 

TertlarlusSyphlll', "Р""'ЄllіJJP&и' 
Tepldua, теПJIИ4. Н. 
Terabdella, 1\ров_і бів'КИ. 
TerвIa, потп6ри, по.вари· :Но 
T_ratogenla, ПОХОА""'ІІНН nOЧ· 

:ва.Р· 

ці. 
Tertlarlsmus •• речи доба прав' 

T.~:ioaIIO .. d' ArIionvaliaa.tio• 
Tesserae (08) - ",І ... 
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т •• Іа. 1Шt'р(' ).'1$"110. Н. 
ТtF1аmtпtum, заповіт .. 
ТеБ1ісопdіа = kryptorchi8mU9. 

-ТtБtkularіS, nfщtlВIIЙ. _ 
Ttsticu1us, я.ііц~, Ш)·.lЯТКО. 
ТеЕ=Ншопіит, 1, .заповіт. 2, п6-

~1!iдlta. 

Та:ііБ; яйце, Ш)":ІЯ~О (рІ. ту
ЛЙ:Г<і). 

Ttstjtis, гаП8.."1tННR яйця. 
Testudo, 1, черС'наха. 2, по. 

ItH?J:i.<I., в' нотрШ ОДІIU завій 
IJрш;:ри~ао J.p,}-rnn подібно до 
Чf;'j.*'ІІІіці. . 

Т. іП"еrsа, ПОВЯІ;lна.13 набmlже. 
НИми ilIiВОЯ!lIП. 

Т. re\'ersa, ПОВязка 8 8авол~ш 
!l'і:~:lа."1t!Н]fМИ, р6стічиими. 

Тешпіа, к6р"і, корчевий стан, 
ен6рчення. _ 

Т. artuum = сопtrасturа апі. 
eulationis. 

Tetankus, скорчевий, корчевий. 
Н. 

ТеtaЛіfоrmlS, подіБНІІЙ до нбр. 
-чjв. 

Теtaпіл s. tetanotoxin, ТЄтано. 
ТОнсш. 

ТеіапоlУБlп тетано.ліаїи. 
Tetanospasmus, upя>щеві к6рчі. 
Теtaлш, прямЄць, правЄць. 
Telrabraclllus в. telrachlrus, ПО. 

тв6ра а ЧОТlfрма рукамп. 
Tetracrotus, ЖUВЧІШ 8 "ОЛІрма 

ХІПt.'1Л!lШ. 

Tetracoccus = lllїcrococcU8 te
tragcnus-, 

Tetragenus, 'Івірн.и (Мікрононки, 
що снnадаютьсл ПО-ЧОТlfрі). 

Tetragonum, Ч'отпрікупшк. 
Tetragonus, ЧОТJtрінуrnіЙ. -
Tetranopsla, аір, при: нотрому 

-Gрп.нуо ЧОТВСРТІІНІІ зоровоro 
ПОШl.-

Tetraplegla, пn-ра.'1іза всіх чо
ТllрЬОХ ніllчін. 

Tetr~podus-, ЧСТВСРОНОГИЙ. 
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Tetrapus І. telrasceJul, четверо. 
нога потвора~ 

Tetraster, чотирі зірки. 
Telrastlchlasls, віІ в "ОПІрі 
ряди. 

Tetrastorna, чствсровусті хроба. 
.Ш. 

Telrodon, фуtу (отрута • .осо. 
БЛIІВИХ ЯПОНСЬJШХ риб). 

Texls, розт6плення. Н. 
Textura, будова тканин, CTP~'K

тура. 

Тех tus. СП.іІіт , плетенвя, П.іІетIlВО. 
Т. cellulosus cutaneus, підшкір
на ніздра. Н. 

ТhаlатепсерЬаlоп [th&l"",U8. 
.metathalamUв, epithaJamus], 
межим6аон. 

Thalamocortlcalls (tractu.), під. 
ложжо~коровйй тракт. 

Тbalamus optlcus, зоровий гор
бок. 

Thalassla, r.lОрська иедуrа. 
Tbalassophobla, страх оеред МО· 
ре ... 

Тhalassotherapla, лік:уваинп ІЮР
ськими кУпелями. 

Tbanatologla, HaY1t" про ознаки 
смерти. 

тhапаlорьоы�,' страх c .. epm. 
Thanatos, смерть. Н. 
Thaumatrop = stгoboвcop. 
Тhea, чай. Н. 
Т. chlnensls, чай ХИНОЬКllit. Н. 
Tbebalcus, опійовий. н; 
Thebalsmus, отруІння опівм. 
ТЬеЬеа11 loramlna уепае = fo. 

ramino. venarum minimarum. 
Т. уаІУпІа = valvula вinUЗ со. 

ronarii. 
Тheca, ю:онрівець. 
Т. 101llculI, вnучнотк/lин" обо. 
л6виа Gra.o.f'oBQro міхУРЦЯ. 

ТЬесозота = bilharzia. 
Тhelnlsmus в. thelsmu8, отру. 

Іния чаєм. -
ТhelalIla, СІючн6вий біпь. 
ТЬеlаВlв, ссанКи трудей. Н. 

, 

1Ьо .... 
1Ь~d~IІ~Ь~~~~~ __________ ~----~--~-=--~~~== 

Tbermologla, ІІаук. про "'WIВ·, . Tbelills, 8"ОМ""'" трудного' 
смочкl\. 6 иpuво. 

ТhеlопЬакlа, с"очк ва . 

Тh~;Ьіast, яRце~е яд6рце. 
h вавдаиия, тема. 

Т ema, , . ПaJIЮХ6. 
Тhenar, roрбоК)І явlВ 

(великоro UВJIЬЦЯ~каове - де. 
Тheobroma .. сао, 

рево. '. трута 
Тh.obromJn, тсобро"1Іі, о 

8 1(aKaoBoro ~;&:=:. божевiJI-
ТЬеотаnlа, реЛІ . 

nя. при на.-
Tlleophrasla, м:оли~а . 

,. ..ориоl Вt:моЧl. падов - - чий 
Тherapeutleus, JllЧИИ . . 

Тhеrарепtlеа І. ther'::'~B:':~: 
вапня, науна. про . ла 

-Thermae, Ten''li лазИІ, джере . 
Тherma, теп.nо_ 

ну тім. .... 
Thermolysls, диоооцшцlЛ, винп

: и"а.Иня ~пла при ,киnввих 

процесах. '. . 
Thermometer, теПЛОМІр. 
Thermometrla, міряння т:ома.. 
'Thermometrum = thcrmometer. 

• IШ1ІR Тhermopalpatlo, доспщжув 
теплани д6тиком. - _ -

Тhermopenetratlo = dlatbermla. 

Н. 'рюв,,, Thermopheugoscop, ВПШ 
- ноl птрат.tI тепла. 

ШКІр па 
Thermopbobla, c~ax тсп • 
Thermophor, отр,вач. . мов 
Thermoplegla, ll'i''''IВ. ПJI"! 

або серця від ве..1ВКОІ'О 're • 

Тhеrmuроlурпоё, ~рискорек. 

дИJ<&RRЯ в Ітеl .ПJlI,реtynювовпя 
Thermoregul~ о, . . .. 

те- теплвви ТІЛа. • а до ре_ 
Thermoregulator, IIPКn д 

(у.лювання тепла. 

. амя 1bermaesthesla, BlД'IJВ 

Tb~::;oaeaIbealoтeIe, , ви.dрю· 
вач почуття тема.. - аllВЯ оП що да.в по· Thermostat, прIІЛ"""",, 

Тhermalgla, боЛЮче вІДЧУВ "1\ У теПJIIІКУ. . СТІ НІ' thermotroplsmus, 
Thermotax 5 s. жереха тепла. 'l'6пла·1 теJШоджерельвИЙ. обертання до д . • ........ а теп-

Thermals, Т" почут· ІЬ apJa Лlкув р.и.п. Тh~rmапаеstheslа, втра ~ Тhermo er, . 

ма ЛОlt. t вимірювач тя те • бо юче відЧ:У· Thermotonome e~,. 'ІД вп.'Ш. Thermoalgesla, n . тонусу м ЯВІВ П 
ВМІВ вания тема.. тpaT~ відЧ:У' вом тепла. 'бкість до тва--Тhеrmоапбаlges а;; те""а. Theromorphla, ПОДІ 

вання о:по . вач ТВ. 
Thermobarometer, наМІРЮ р'Ш. Н . 

Theros, літо. . В - -свевня Йtl'ТеПJlі· прuпіиаиия. Thesauru~, СКуч.Ркб; nп~авWl. Н.-Тhermocaus еа, , . ня ThеSіорпоё, ш1' ,.,. В 
2 васоби ва прllП?-кав . и- дження 'жер. • 

Th~rmoeauter, ПРИfiшач, пр Thesls, твер а:КИоШUI бпу_ 
п/lлюв,,'" ,. ак Тhlgmolaxls ,. подр 6_0... . 

Тheпnосаutеrесtоmіа, Вар.1' каючuХ к:пТJШ Д _ І 
upипмюВ&че... про хв' Тhlоп, сір"!'. а . джере. .... 

Тhermochemla, наука ты�реке •• CIP1 НІ _ paeudence-
"ічне """"о. 'Thllpsencepha us - . : 

. Тhermodynamlca, "е"""іЧИ& ,те· pb.lu.. КА""" .0М1lкАакв, 
орів. тема. "ния '1'6' Thllpsls, стИС '.. _ _ 

Тhermographla, 8am.'oyв)~ 8I\.VuIу •• аия. 
пnии1і. тім (tpaфlчие • 
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ТЬоra<.аdеJрhus,потвОри, що 
аРО('ЛJJСЬ roрі1Шlіми ПЩІОВН" 
" .... и ті,.а (rpудьми). 

Тboraealls а. thoraeleus, ПQJІеж· 
• ш/! ДО грудеП, rpудииl!. 

Thoraeoaeromlalls, rpудно·бар·· 
иовцевий~ 

Thoraeobroneho!omJa, роатп 
Д(ШIИП черо. rpуди. 

Тboraeoeen!esls, nPО11!К rpудеЙ. 
Тboraeodldymus, потвори. що 

.РOOJПlеь ГРУДЬМИ. 

Тboraeodorsalls, rpУДНО'СПИJI-
lШЙ. 

Thoracodynamomeler, ЗlIмірю
вач СИП вдиху. 

Thoracodynla, 6mb з rp)'ЛЯХ. 
Thoracogaslroschlsls, щіаияа ... с· 
реаа й rpудеЙ. 

Thor~cograph, відвнl.Ічувач по· 
вемпого (горівонта.лыІго)) 
НОНТУРУ грудей. 

Thoracomelosls. оп"раційн" "ву· 
жуваЯ8Я огруддя. 

Thoracomelus. потвора а п"до
РО8ВJшеВIJМ БJllt8НЮНО'М ка 
грудих (вд"більшого • якоюсь 
ОДНОЮ ніНЧИJIОЮ). 

Тboracomeler, "имірю .... Обся:· 
ГУ rp)'Aoll\ 

ТЬогаеоmеlгl8. " .. "ір об_Н!7 
rpуд.Й. 

Тboracopaglls = .""rnop'!!""' по· 
ТВОр1l, що .poc:me. rpУДНП. 
Нами. 

Тboracopl.s!!ca, пггуну!ІаІІ!Ш 
rpYAell. 

Тboraeoschlsls, nродя,"н& щі>Ш. 
на orpуддя. 

Тbor8cost_nosls, "увьні rpуди, 
8вужопе orpyAдв. 

ТЬОГ8соІи8Іпз, "юдина а пе
ДОр08в,mеШlМИ грудь)t'.а'. 

Тboracolornl8, рОз ..... оrpуддя. 
Thoracolom, ніж па ро .... п 

оrpyд.ця. 

Thoradelphus = thoracadeJphue. 
Тbotax, orpyAдв, rpyди. 
Т.ек ЬіІеап, •• n .... i rpуди. 

Т. paralytlc1lS, jIo"ri. ВУЗЬкі й 
пnl.lc!<і rpуди. 

Tbrlpsaphobla. страх перед orpy. 
шуа."""" .. 

ТЬгоrnЬан І. thtombl", твОри. 
ВО, ЩО 6прИ"і1ППОЄ вціІшю-
""ШШ кро1ІИ. . 

Тbrornboangltls, КрOlювціппе .... 
ПaJIевня: еу.ЦИJI. 

Тbromboarlerlltls, вап"'."в" Й 
.М"І<!1mш 6'Ю'П<ll. 

Тhrornbocyt, КРОВОШlООтиа. 
Тbrornbogen, тромбоteн, твори· 

ВО, 8 котрого ВИТВОРЮ6ТЬОJ1 

nПрИЧЙ1шИК вціпmoВ8ННЯ Itpo .. 
ВИ. 

Тbrornbok!nasa, матерія, що оо
реВОР.ИТЬ тромбоtе.н в тром
бі". 

Thrombopenla, 1іедостач:& HPO~ 
DОП:r.о.сroи. 

Thrombophlebltl$, В.ПaJIешш й 
8IlТК&НUll жил. 

Thrombosln, фібоmоrои. 
ТЬготЬовlв, в.тНиешш кровя
НИХ судин тромбом, RpOВО" 
еціп.nеиая. 

ТllrСП10US, нрововціпевь, НроВfI-
рд. за.-;'Пчка~ - . . 

ТЬуrnеСlоrnlа, витин r".ви. 
Тbymlasls, ПDCOнувата КО"ОТИ-

туція. 
ТЬуmlсоlyтрЬаІlспв. r"е"о,п8-
СОНОlШЙ (стан, ковституцi1l ,. 

ТЬyrnІсш, r"евовпll. . 
Тhymlosl. = fr8mЬоезіа. 
Тbyrnltls, аапа.лев"" ''',",Н. 
Тbymogenus, що ВnИ,ИR 8 tЛ6ВИ. 
ТЬуmОРГI.ш. що виник по ви-

. Д1ЛСИНЮ l'n:еаи. 

ТЬутUі, 1, l'левз,. 2, тіиiml. 
Тhyreo8denltls s.. thyreoldlll ...... 
Пam>н8Я боР"8R6s0! .l.IJIови. 

Тbyreoanlltoxl", борпвковвй ав
ТІІ'l"()ffсіи. 

Тbyreoplasla = athyre08ЇS, без· 
боpn:анiJlfя. 

Thyr •• orytaenoldeus, борп""о
ао·"ив ... коВИЙ (м'яв). 

Thyreocele, в6nо. 
ТЬугеосегVlеаlls,борааково,ший, 

ний. 
Тbyreocrlcoldeus. бор"ако",,' 

перот!re'8и1!. 
Тbyreogenes, бори",,6В()ro оо· 
ходження. 

Тbyreoeplglolllcus, боРJIliКОВО·. 
"здroрп!1l!RОВИЙ. 

ThyreoglosslIs, бормково-"вико. 
ВИЙ. 

Thyreohyoldeus, борааково·,,&у· 
nьиоJ:WЙ •. 

.Тbyreoldea glandllla, бор"",,6ва 
зI.IJl_. 

Тbyreoldecthesls = ."othyreo· 
рохї&, 

Thyreodeclornl8. JШТIIн борла
ковоl 8алоlШ~ 

Тbyreoldєs в. thyreotdeus, бор· 
пановий. Н. 

Thyreoglobulln, борпановий О.' 
руйний білок. 

Th;reoldln, борлаІ<6ВQПЬ, тіроо
IдШ. 

Thyreoldlsmus = hyperthyreo· 
вів. 

Thyteoldllls, .,,,,,,,,,ения борп .... 
!ІОВ0! змови. 

ТЬугеореnlа = hуроthyreoіdіз· 
mUB. 

ТЬугеорЬаГУl1gеш, борпаново. 
пр6nпковиЙ. 

ТЬугеоргlуиз, щО ,"НИК по ВЙ' 
;цаJlенню бор.ла~овоl В8.ЛО8И. 

Тbyreoplosls, .СУВ'''''''. опуще,,· 
ня борпаково! •• "ОВН. 

Тbyreotornl8, розтин торп"""" 
...ере. борпВІ<ОВУ "рястку. 

Тhyreotoxaernla = thyreoidis
mU8. 

Тbyreotoxlcus, борпакозо."rpyll· 
ниЙ. , 

Thyreoloxll1, TiP?"~poтeIД, ~10' 
doxyindolprop.on ОВ. """""

тIы�,' 1'OJJіике.. ,суреля, ~ИR& 
пiдeтeruоаа. к)от}(а, ~м.лна.. 

. Tlblalgla, біль В· ro..~lиці. 
Tlblalls, roJIш,ювJiй. 
Tlblollbularls, I'OJIіИRО'-" 

ВИЙ. 
тIы�паоlспІагlо,, ronїП __ 

пуваТИЙ. 

тIы�рееоnеаlls,' roJIiпh .... "_ 
вокі61'1ШЙ~ .' 

Tlblotarsalls в. tlblotarseu. _ 
,пjНКО .. UПJlесно1ШЙ. 

Тlе, clno!Шя:. . 
Т. eonvulslf В. doulour."", .mш

ют, с:іпанИ1і обпичu. . :" 
Т. de 6ulno". KOj>'iї "'""ів ОІі

.ilИЧЧJI. 

Т. de Julfroy = сЬо .... el~ca. 
Т. d. Sa!aam єо".иlзll 11." <818-

toJre, сіпа.иия: 8 ирУ1J:е_ 
roJ10ІЮ!О~ 

Тlиие, вбива.ти, ваби.ва.ти. 
T~тbTe, BlдTlll(.1l( aryиy, weибр. 

бар"", 
Т. m6tallique, МOТ8Jlевий ""У". 
Тlllае Ilores, яиповпll цвi'r. Н. 
Tlmldltas, иес>lU!ввість. Н. 
Tlmidus, боПВІ<UJI. иeovimt· 

.ВЙ. Н. 
Tlmor, страх, жах, МК. B~ 
ТlrnоthееЬа_Шus=бацiJш пкрі'" 
(рыluш рrзtenвe). 

ТIП.lIО, баРВJIе""". 
Tlnrllonslherapla, "іІ<ув ............ 
ХНХ ИО1l0тв0рiD аиіліповИ1f8 
фарбами. 

1'inctura, вастОRИК&. 
Т. abslnthl, ПOJlИиівІ<В. Н. 
Т. ac.on!ti, аноиіriвка.. В .. 
Т. аlоё;, еnбуріВК8. В.· . 
Т. amara, гірка НQ6rollШt&. И .. 
Т •• ssae loel!dae. мофетiвJ<&. и.. 
Т. bel18donae, по.шmк!в ..... Н. 
Т. <апnaы�s Indleae, ltОПОwui-

вівК&. Но. ' 
Т. rantarldum, .. аіікіВ ..... Н. 
Т. <8р.lсl, перціаК.. Н. 
Т. сы�aе,' >:ині,"",. В. 
Т. castorel _anad_IS, БОІіРіВ-

ке.. В. С ·н 
Т. ~~nnaU10RI, цин&иoвilJ'Р. .. 
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Т. conyallar!ae maja1Js, .. онв"" 
лііВК&. В. ' 

Т. d!gllalls, ",перстlВI<&, 0Т1!-
гачівна.. В. " ," . 

Т .. !errl, ЗL1ізна. вacroЯНRа. Н. 
Т. haemoslatlea, КРОВООПІПІН .. 

.и3СТОllИкв.. Н. 
Т. genllanae, roрі""в1<і ...... Н. 
Т. Jodl, nоДШlJill>. Н. 
Т. mепthае I'lресltaе, !>UI'I'I!i ...... 
Н. 

Т. 01'11, опіlВ"", Н. 
Т. Rhel, ревеНів ..... 
Т. strophanll, c~i.K", 
T.yaletlana., о •• рлнівка, Н. 
Tlnea .. tt nпсїн:u.я: .. 2, хропіпі 

JШШв.[. 

Т. аlы�епа,, білі IIJUI ..... н. ДО
ЛОП1lX і JJідошва.х. 

Т. сШorum larsl = bl"pha;rade· 
niti6. 

Т. decaJvans, D:и'nиоіння. 
Т. layosa в. yera в. I\lplnosa = 

= 'ауцв. 
Т. !url"racea = 80borrhoc ... icc •. 
Т. granulata = аоЬог grann· 

I.tus. 
Т. lтЬсlсаta h.rpез toшп· 

ra.ns. 
Tlnnltus aurlum, ту!!, д •• ів У 

:вухах. 

TlnnllS теtalllеш, ".ТМ •• ИіІ 
вryп. . 

ТItШаllо і. ІIШlаtus, "ООи,,· 
т&ния:, др&жнеНВR. 

Tltre, тітр, кіл:ьнl0ruе відяошеи~ 
нп субстанцій, потрібне ДШі 
ДООЯГltСНJ!J1 відповідноІ peв.K~ 
ці!. 

Тllсаllо, тітре.ція. 
TlluballO, I!Ilтбчувв.нlШ, хит3в.-

lШ. 

Тоеоdупаmоmеler, віАЗяs."У.ач 
ОIJJІИ jt ДОВЖШШ пеpe.n6гів 
(скорчеnь .. "тяці). 

To.ologla, !lау'" 11р<> ПМОГИ, 
п6рід; аИ1·ШОретво. 

ТоllеНе) щ,'шu\уваШLR раЮI пе· 
ред вnшиванвЯм. 

Tolerabllls, терпимий. н. 
Toleranlla, .еРПИ>lіоть. 
Tomentosum eor, ПОDОТJlие oep~ 
ц •• 

ТотепIОВІІВ, повстяm\Й. 
Тоте, вІДТІІНО". Н. 
Теmlа,p6JIтив, роарі., >q>3я1Illll • 
Тотоlо.l. (франц.) = _tio ..... ...._. 
Топ, ЗryR, ТОВ. 
Топgа = fraшЬое.і" tropi .... 
ТопІ.. = roborantia. . 
Tonlcus" 1, 3АtiцuююЧИЙ. 2, стл-
гаючИЙ. 

Tonograph, вимірювач і вапи
сynач ооредсуДD~ИОro 'l'ИСl:lЄR· 

ня RpoDH. 

Tonome!er, 1, егукомір. 2, .И· 
мірювач ТИСВ:6ЛНЛ прови. 

Топотеlтlа, впмірювапвя 'Х1І(}<О 
иЄиltR: ПРОВИ. 

Топорhапt, ваписуоа" 6ГУ"ОВ"Х 
XВilllЬ. 

Tonsllla, мul'да.пик, Юіl'.ца.пива. 

Tonsll1arls, ,ш(дмеsиl!. 
Топвlllесl"тlа, »ЙТИ" МИ(Д8J!II-
м. 

ТОПіlllltlв, ва_ння миtд&JШ' .... 
TonslllOllth, МПЩaJШl!QВИіІ ,. ... 

иіиець. . 
Тоnslllоlот, npliлад па 8ЙТШІ 

ШlQtЗJШКів •. 

Tonslllotomla, 811ТВВ IІШщ"""" 
. ків. 

Tonsor, цирульник, І'ОJIЛ:P. 
Toosurans, стригУ"; herpes ton-

.uranз, стрижі!!. . 
Tonus, і" ваnpужeв:нJl. 2t ТОП. 
Topa.ilh .. la, .ідвкачувовия міо· 

ЦІІ II6mKO". 
Topalgla, відтре.пичеиИil біль. 
Topl.u., roРООК, н"ріст, l'yA •• 
Tophyp.rhldrosls, "ісц ••• потів· 

"". 
ТорІ .. , .,ісц •• 1 васобк. 

Topleus, "ісц.вИЙ. '!'І. 
Topoalgla = top.Igia: 
1'opographla, 0",,0 ",оц_. 
TopOlUlreosls, місцеве вие.,у"еп-
М. 

Toponeurosli, "ісцева '!Свро' .... . 
ТорорЬоЬІа, С'І'Р"'" деяних ",с· 
·це_Й. . 

Topolhermaeslheslometer, ." .... 
рювач »іСЦЄВОl Т0nЛИJlЙ. 

ТОРІІ" "ісце. 
Tor'\ltar, с.уДJШопритиск&Ч. 
Т. Иеrорhlll = oonfluens ої, 

nuum. 
Тост_пl.·і. tormln., болі,гри"ь, 

неспоній. 
Tormenlum • ..ук.., тортури. Н. 
Torment\losus в. lormlnosus, тер· 

ПЛn'lИЙ, веоnОRШнuЙ • 
Tormlna nervos., ft6ЛЬЮІ в ЖU~ 

ВОТЇ1 РЇS&'qиа. 
Torpens, знооиленИЙ. 
Torpldus, 1, "лявий, 2, .ці

певіJIИЙ. 3, mipnI8.B~. 
Тосрос, млявість! иечуЛlСТЬ, 8a.~ 

иімi.иwt. 
Torqueo, крУТНШ, перепручу-

в"ТВ. Н 
Torrens, потік, стрУМОК. . 
Тосвlо, ."РУ"У"""'ІЯ, закручу

в,а1Ш,Н, Cy:tt&нWl. 
Tot1!(um), тУ"уб, к9.до.б •. 
TortlCOIII. = oaput оЬ.1ар""', 

крnВОnUlfl. 
TortuosUS" сt\рyqЄИ1fЙ, BlIKPY~ 

ч:еНlttt. 
Tortllt3, .,ука, ТОР'{РП. 
Т. otlS, JI<>ТO"Ї к6р ... 

Totalls, ."""Ь1UlIІ, О""Ь; цiJiий. 
Н. 

Тоlпт, ціле. В. 
Тоlш, 00." .. 11, ціяИЙ. Н. 
Тоцr" Обіf. звОрот. 
Т. de maltre, """,,деиWJ оооду 

ДЗЬООО" ДОА""У· 
тournlчuеl, Сyдll1JOCтпс!!3ч. 
Тоuх .url.ulare, КОШ."Ь .ідlЮ
дра_сlШЯ .ymпОI rA.ny!lt<ll 
б"JI1«'Чft. (n. ".ІІі). 

тоn.тlа, отруїН"Я вров". 
Toxalbumln, білкоос гpil!;oo. 
Тохапаетlа, нс"окрїв'я від .... 

троювашtя:. . 
Toxlcaemla, отруїння вро .... 
Тохlса, тpiJI"., оrpутп. В. 
Тохl •• IIО, отруюваlПUl, 8atrpУЮ-

ваниЯ. И. ' , 
Тохlсllц, отрyllніоть. 
Toxlcoderma!ltls і. loxleoderml

іlІ, 5аПaJ1Є.usя I1IKip~ викn.и" 
наие ОТРУТОЮ. . 

Toxlcoderma, "иоnп!!. по arpy' 
lRRЮ. . 

Toxlcologla , кау .... про о~".!'ути. 
Тохl.от.п1а , ""ро6", .. "" ... жв.в- . 
НЯ отруІтuся. 

тохl.ораlы�,' хору""""" по ..... 
тру!JIЮО. . 

Toxlcophldla, arpyllll" r8Дl<\1<й· 
ТохIСІІі, отруnниЙ. В. ' . 
Toxldermla, хорув- """ри 

від orpу!l'.ІІЯ. 
Toxlgenes• ВІІІІ1t1IJ1ИЙ по orpy-

!ПИЮ. . 
ТохlП і. I.xlnllm, отрут&, 'ЮІ<-

To~~aeтla. .ілсута orpyтoli> 
КроВ. ' 

тохlрьоыа' orp .. x перед отру-Torula, 1! В!"-"Ікова ~одyпmа.. 
2 дріЖJIЖ" драЖН". 

Т. cerevlslae = sa.ccharom~. 
Totull slramlnel, COJIО"",Н' ,,"о 

1I1J111.... . 
Toxllherapla, "",у."""" . orpy- , 

тамп. 

щат •• Н. ( • 
Torus, валОR, подушка І УА. 
Т. р.Зіауапl, roрбок при ко· 

вта.нIІЮ. 

То,llо, О""ження. Н. 
TOStU5, підСJ4ажеsПЙ, спечеИUЙ. 

Toxold, в"діЮ'" О'І'Р,У"а. 
Toxopeplld, отрута ВІД р611W1"ІІУ 

біЛltа. 
ТохорерlОП, отруl!а. .....6рНIІО 

білку. 
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TrabecuJa, попер6чна, ДJЛИЯ&. 
Trab.ecularls, попсрочковий, ді .. 
nинниЙ. 

Trabs cer~brl = COrpU8 calloBum. 
-Trachea, дff.ШnНК, дихавка. 
Trachealls, ДІІШНИКОВИЙ, дпхав" 

новий. 

Trachealgla, ДИШНИНОВИЙ біль. 
Tracheltls, аапa.nзнвя дЙШиикв.. 
Tra~he!lsrnus, K6p'lї ШИЙНИХ и'я .. 

ВІВ 1 перекров.uенWI ГОЛОВИ 

(при чорній lІ~мочі). 

Trachelodynla, uшfiНIІJ! бідь. 
Trachelomastoldeus musculus = 

longissimu5 capitiв. 
Trachelorrhaphla, аnшв_внn 

ШllttЮ1 ы�тlщіi після ВПnІВУ 
ШРМlів. (Emmet'OB& опер_-
ція). . . 

Trachelorhectes, к&ркол6м (при 
dec_pit.tio). 

Tracheloteratus, потв6рв. ва пmf 
Tra~helosyrlngorrhaphla, вй""'; 

ПІХВQвоІ нориці {фістулп} й 
зшпва~я ШІІЙКD матиці. 

Tracheobronchltls, запалення діІ'" 
ШНlIlі.а Й дЙmон. 

Tracheobronchoscopla, ОГJlЯА ди
ппшна tt ДНШОК (метa.nеВlIЮІ 
рурками). 

Tracheocele s_ trасhеоаёrосеlе 
ДIППНИКQВlI. повітряна кип" 

Tracheolaryngea1is, ДИПІНИКОВО: 
гортаннпй. 

Tracheolaryngostomla, p63n'H і 
прItUUІ~аIlИЯ 6твору диwник& 
ДО ПDПРИ. 

Tracheolaryngotomla, РО"ТИИ 
ДЮnНИК& 11: гортані. 

Tracheomycosls, дпппш:кова плі
СНЯDJЩЯ. 

Tracheooesophagealls, АИllIВИКО
IЖИИІ<ОВий'. 

Trache~pathla оаІеорlааІlса, ко
стян) вовотвори дишииковоl 

спивниці.· 

Tracheoplastlca, штуку.аник АВ
ППlина. 

Тr.aqulilu. 

Тra_heorrhagla, кровотеча а д~-
. nmнна. . 
Tracheoscopla, огпяд ДЙШНИК~, 

8а допомогою дишииновоro

двернма. 

Tracheospasmus, снорч д,иuwи
ка. 

Tra_heo5tenosls, авуженни АИШ
вана. 

Tracheotom, віж И_ ровтин д!ni
ника. 

Tracheotomla, ДIfШНИКОр6втии. 
Trachoma, сухий вопос, тра

хома. 
т __ hordarum vacallum = СЬОІ-

ditiв tuberoBa. 
Trachomatosus, суховопосовиЙ,. 
трахомовий. 

Traetlo, тАгвевил. 
Traetus, 1, тягнепкя.· 2, ШJlЯХ,. 

на.примок. З, сніп6к, пЬ.сl!olО. 
Т_ ·_entralls ІЬуml = емаН .. 

thyreopharyngeu"_ 
Т_ dlgestorlus, стравний lШІях 
Т_ 1II0II~lall. Malsslatl, допо: 
моговс пЬ.смо пmрокого стег
в6вого роатужпя. 

·Т. Inteslln.lIs, кШwm КИllD<O-
вий lWUIХ. І 

Т. longltudlnalls = Btria longi
tudinalis medi_lis. 

Т. rubrosplnalls, сніпок Моп&--
kov'a_ ... 

Т _ solltarlus = radix deacвn
denв gloBвoph_тyngei. 

Т. thalamo-occlpltalls, Gratiol'
ове пасмо. 

Т. v~stlb~losplnaIl5, сніпок вщ 
D~Hters o~~гo идр& до етрижа. 

Tragl = plll = hirci ВОЛОски 
У вусі. ' 

Traglcu5; ц_пиковвЙ. 
Tragus, цап, тупий .Просток 
ка передньому кр_ю вyuшf_ 

Тrапсе, !aHtn.), ватумашаість" 
иеТЯ:МНІСТЬ, еКСТ88а. . 

Tranqulllltas, спокій. Н. 
Tranqulllus, спокійнвй тихкй 
Н ,-

""rr ..... 

"Тrапs-,: крівь-, Про-, !Іова-• 
Transcortlcalls, 1, пежа.Ч11Й поза 

корою (поз3.НоровШі). 2, ШJlЯ
ХІІ,' ЩО епо~учують центри 
свІДОМОСТИ в МОТОРНИМ цен

тром мови. 

Transferere, переносum. Н. 
Trans figuratlo, llоpe:rв6рюваиня, 

псреllнакшувaвнn. Н. 
Transfixatlo, прОтuн МІО'ких ча.

_ ~тиlt перед вfдтпном. 
Transforatlo, пров~рчува1fИЯ чс

Р2ПОВОro споду trаnsfоrаЮJ'і
um'oM. 

Transformatlo, переміна, пере.
тn6реllНЯ. 

Transformato." s. trапsfоrmеurпе- . 
рсміuюв3.ч (епектрuч:ноro на
пружеаия). 

Transfuslo, перепив""WI (кро. 
ви). 

Transltlvus s_ transltorluS, пс-
реходовнв, екоро.мuиУЧИЙ. 

Transltus, DС~ХЩ. Н. 
Translucldus, npoворнfi. 
Transmlgratlo, .анесевня. 
TransmlsSlbllttas, переносltмі:)ть. 
TransmisslO, переніс, перенесен-

нЯ. 

Transmut.llo, перемів_. 
Tra'lsparens, npo30РНЙ· 
Transperltonealls, поз.оче~впн-

виЙ. 

Transplratlo, потіиии:, Па.руван
вя, шкірне дilхав:вя. 

ТrаП5рlапtаtlо,пересаАЖУВа.в:ня, 
перещепяював.вн . 

Transposltlo, переnpOв~джував
ВИ, перемfщеавя. 

т _ vlscerum, treреміщев:ня иt
. трощі. (роднме). 

Тtanssubstanllallo, tpytrrO.a ва
міна-. 

Тrапssudаtlо,npoc6чув_нWI, про
сик'вия. 

~anssudatum, прос6чив&, тран" 
ОУД&". 

Transsudatus, Dроо<>.еииЙ • 

Trlth8eslbul8 ~ trlehllllb 

·Transver6alls, попе~ч~ий. 
Transversectomla, вІдтне DОП8* 
ІЮ"НОГО хрсбовоro вИростку. 

Тransversus, поперечииЙ. . . 
Transvestltlsmus, одягання оде· 
жі шnпого попу. 

Trapezlus о. trapezoldeus, тра-
nсцНlниJl. 

Traulus, шспсл-КвиЙ. Н. 
Trau1ismus, шепепявість. 
Trauma, ІІОРУ-Ха., ушкодження. 
Traumatlcus, порушни:tt, ушно· 
дженпЙ . . 

Traumatlsmus, 8н&чне зрушен, 
НЯ після вe.nнкого ушкоджено 
н..'1. . 

Traumatopnol, сичаНIIR при вlд-
дuховl (поранення леreнів). 

Trematode., ссунці (гписnl) .. 
Tremens, тр8МКІІЙ. 
Tremor, тpe!liTiIIWI, ДРИЖ&RИ. 
Т_ musculorum = dYBtaxi_ agi-

tans. 
Т_ opiophagorum, тремтіаия при 

отру ЇННЮ опі6М. 
Tremulans, тремтячий. 
Tremulus, тре!lIКUЙ. В. 
Trepan а_ terebra s_ trepanum, 

и.ОЛОВII1t свердШіК д.пя ч.ерепу. 
Trepanatlo, евердліяио череna, 
Trephlne, невеликий трепА.в. 
Trepldans, тремтячий_ . 
Trepldallo, тремтіяня. 
Trepldus, тремкий. 
Treponema pallldum = "ріІо

chaeta раШda. 
Trlangularls 5_ trlangulu5, три-

кутній. 
Trlangulum, трик.tтиm<-
Т. РеІItl = trigonon lumbal •• 
Trlas, тpillцR. . 
Trlbadla = Ьоmoвехп_liвmUl ! .. 

mininus. 
Trlcephalu5, триron6".. потв6ра. 
Trlceps, тридШьИИЙ. тр""""О

Bнfi. 
·Trlchaesthesla В_ trlchalgl8, по

біл.ьшев&. чуттuість ВО;1lОООIl. 

.28& . 
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.Trlch.uxIB, буjlнИй ріот вопосея. 
. TrIchlasl., вкруТ вій. 
Т. veslcalls =' рШmiсtіо .. 
Тrlсhlпа splrall., воnосИ,ка. 

TrlchlnoslB, вonосimвиЦJI •. 
Trlchobezoar, волОСЯНИЙ ltaMi-

иець в шnувку. 

TrlchOcephallasls, хороба, спрв· 
чинена воаосогол6вцем. 

Trlchocephalus dlspar s. Irlchlu· 
rus, ВО:J:осогол6вець. . 

Trlchoe.plthelioma paplllosum 
тиlllрlех = epithelioma ade· 
noidc8 сузtісum. 

TrlchoglossJa, волохатИй язин. 

Trlchoma = р1іса роlоniса • 
Trichomanla = trichotillomani&. 
Trlchomonas t віець (піхвовий 

черевнКй). ' 
Trl~homycele, воnоскувата мі· 

СІВЬ (цвіль). 

ТrkhОП1усоsіs, волосяна міо
НЯВІЩЯ. 

Т. n~dosa, .хороблива iyД8~O
ваТІСТЬ волосся. 

Т. ~аlmеl1lпа, жовті tyдаки в& 
Пlдпа.хвОDlМ волоссю. . 

Trlchonodosfs, волосяні tyдзкв. 
Trlchophagla, кусавия й по
лuнання BO'n:OCCII. 

Trichophobla, страх наЙТи в lжі 
волос. 

Trichophytla, корування на ВО
;JOCOMOpHllii грибок. 

Тrlchорhуtоп lопsurап. = ші
cгosporon mentagrophites во
лосои6р, 'nИСIІНСЦЬ (грибок). 

TrlchopllarlB, вопОСОН8пimа~ 
(,,'яа). 

Trlchoplllo.IB, ровщеплеНIIfI во· 
лосу. 

Trlchorrhexls nodosa t крихкіСТь 
іудвоватоro волосся. 

Trlchosls =. і,. ~richiasis. 2, не-
доладний рl"Т вопоuся ~ -

Тrtplex 

ТrlСhОllllоmапlа, вискубував"" 
волосся (при неРВОВIІХ хору
ваннях). 

Trlchoiomla, тридinьність. 
Trlchromatla, справне орівнту
sаuия в трьо.х ronовнпх бар. 
B~X (1JОРВОНій, зеленій си. 
НІО). ' 

ТrlcoI, трико. 
Trlcrot'smus, ЖИВЧИR 
хвилями. 

8 трьом& 

Trlcrotus, трихвплевиЙ. 
Trlcuspldalus трійчатий 
Тrldermoma, 'наростевь ~ трьох 
~Р(ЩКОВІІХ платівок (.'ІИСТ
КІВ). -

Tr:~nf", третяк, трьохрічний. 

Тrlепсерhаlu. = triocephaluв. 
Тrllaclalls = trіgemіпuв 
TrJ!ollum, ноmoпіина. . 
Тr/gaslrlcu., трnчeревцевий. 

Тrlgетlпl, тройчата (бnп~нюкИ). 
ТrlgеmlПU8, троїстий. • 
ТrlgопосерhаlUВ, потв6ра • не-
дорозвиненим чмом. 

Тrlgопuт, трикjтвик, ТPIII<Yт. 
Т. lemora]e Scarpae, стегновий 
трикутник. 

Т. Нuпlеrl, Нuпteг'ів трикут-
ник. . 

Т. lеmпlsсl •• Rhelll, Rheil'OB& .. 
тринутня стА:жка. 

Т. Lleulaud!l, трикутник мо· 
1JOBOro міхура. . 

Т •. lатЬаlе 8. Реіlll, Petit'iB 
трикутник. 

Т. urogenltale = diaphragma. 
urogenitale. 

Trlocephalus, потвора 8 недо
РОЗВJlненою roлоВою (без во· 
са, очей, вуст). 

Тrl~rchldla, ТРИЯАвість, присут
НІСТЬ трьох явць. 

ТrI~legla, IІврміва одво! 1'0-
Р11ШfьоІ 1I обох дonішиі:r. кін
ЧИВ. 

Trlplex, иотрil!вий. Н. 

'!!!P11r:1I .. eompletD 

TrlpHcltas сотрlеlа, повне по
тровнвя. 

ТuЬa FaUoe 

Tromophl1la, врО~жеие тромтін· 

Т. Incompleta, неповне потр6-
6ИНЯ. 

Trlpllcller, потрійно. Н. 
Trlplus, потрійнИЙ Н. 

НЯ. .. :. 

Tromos, тремтіння, дріжакИ . .. 
Тrореlпlsmus, отруlвни тponel

H01tf. 

Trlpper, наконечник, напаяна. 
Tripsl. s. Irlpsla, кришення. 
Trlpus, тринІжки. Н. . 
Т. Паllеrl = t. саеliасnm. 
Trlquelrum о. = 08 ulnare, три-
гранчаота кістка. 

Trlquelrus, тригрuнчестнй. 
Trismus к6рчі ЖУDВЛЬНИ.х м~явів. 
Тrisomata, потвора в трьох ва· 

родків. 
Tris~Ianchnlcus = 8ympathicU8. 
Trlslichlasls, потрiJiні вН. 
Tristimanla = liреmапіа, тяж· 

НОДJ-·~иість. Н. 
Trlstls, оу.ший. Н. 
Tristltla, смутоК. 
Trilaeus = febri8 oortiв.na. 
Trltanopen, сліпий па фіяnко-

вий кольор. 

Trlllceus, ПШСНИllDlRЙ. 
ТrШсum, m:nенИЦR. 

Trilurallo, ров""ранвя. Н. 
Trllus, тepTJ!, шарудіння. 
Trocart = troicart, дудчkте 
шипо. 

Troch. = troChi80i. 
Тrосhапlеr, 6вороть. 
Trochanterlcus, оворотиевиЙ. 
Trochiscus, маленьКИЙ И<>РЖИІ{, 
Trochlea, коліщатко. 
TrochlearIs, коліща.ТПЙ. 
Trochocardla s. Irochohorl,ocar-

d lа, и.оворот серця коло ововl 
вісі . . 

Trophe, вижИвnеНШІ. 
Trophlcus, СПОЖИВНІІЙ , вижив

НІІЙ. 
Trophoblasl, первісна яйцева 

обол6нна. 
Trophoedema, довготрівa.nиЙ мі· 

сцевuй щ~БРЯIi шкіри. 
Trophoneurosls, нервовий }ІОв
лаД ВUЖ1lв.n:епня. 

Тrорhопоmlа, наука про обмів 
матеріі. 

Trophosphaera, яйцсва обо"он-
}Ш (перІІПlХ двох тижнів). 

Tropholropl,mus = сhemоt.aхіз. 
Troplcus, тропічнRЙ, теп.ІІИЙ. 
Tropismus, притягуваnия або 

вїдUП'OвхуваШUI кnітив ден
}ШМ11 Мі\терїями. 

Truncatus, сналі1JЄВИЙ. 
Trunculus, стеб~JIьце, пеиь6к. 
Truncus, стебл6, стовбtp,·чlJpeD, 

стрижень. 
Т. IппоmlпаlllS = 8. anonym&. 
Т. Jugul.rls = dUCtu8 Іушр"'" 

ticus dexter. . 
Trypan"sl$ s. Irypanosomlasl., 

сониll- .хороба. 
Trypanosoma; Bi€ЦЬ ооив.оl ХО· 

робп. 
Т. С.slеНапН s. gamblense В. 

ugапdепsе, DоБУДВIIR соввоl 
хороби. 

Т. lиl. = ,piroch.eta раШda. 
Trypstn = pancreatin, тв6рИВОt 
що ·розщспnюв. бin.ок~· • 

TrQchocephalla круг"оronовість. 
Trochocephalus, кругnоronови1t. 
Trocholdes, круГmIСТНЙ, крУГ-

Тrурslпоgen, перВІСНИЙ трппоm. 
Tryplophan, проД)·"~, ро.щеп-

;tIсннl1 білка трltпсшоМ. ' . 
Tse-Ise, африканська муха. 
ТиЬа, руРа, трубв, ~.Bкa. . 
Т. Euslachll = 8udltIV&. . .. 
Т. fallopll = t. оуагіі 8. ovidno- .. пий. 

Trochoscop, OTЇn дпя .пеЖ8ННЯ 
:короro. при реитtенув~пвЮ, 

Trolcart~ дyд~ecтe ши"о; . 

tus = metro8a.lpinx =? t. ute-
rїn&.. 
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'ТU~=b~~~_, __________________ ~~----------__ _r~---1\u~~~ •• 

ТиЬаІе, запров8.джеш1Н ЦШІШ. 
TUb"rlus, . ц.івковнй, тр,;~БНIlЙ) 

рурl<08ИЙ_ 

ТuЬеt,roрбовина, roрббк,tor"п. 
Tuberculides, ВІІСИПlш. при горб· 

},-О8яці,' roрбковииЙ. 
ТuЬеrсцllпum •• tuЬеrсullп, roрб· 

н6всиь, roрбиовиuн& отрута., 
туберку"ін. 

ТиЬессиllsзІlо, ПРИЩСrnIЮ1ШШШ 
roрбновпці. 

Tubereuloderma "'" Hehcn "ето
phulosorum. 

Tuberculoma, горбчак_ 
Tuberculomyces = ЬОСШWJ tu· 
Ь .... ulosuз. 

Tuberculosl., roрбкопJ\ця. 
Tuberculosus, горБRО:ВИЧННЙ t 

горБКОВНЦСВlIЙ. 
TUberculum, горбок, горбочом, 

паГіроК. 
т. allrlclllare Darwlnl, D""wi· 

n'in ВУlшшfi горбок. 
Т. carotlcum, горбок па попе .. 

речному аОро •• ко.і VI ши1t· 
нооо хреба_ 

Т. caudatum = pro..,.."" oanda
tWJ hepatis. 

Т. еlпесеит Rоl"пdl, хребтом 
roрбовивв. . подо:вжuоro 1110 .. 
ОКУ. 

Т. eomlcul"tum = cartilago <юr· 
ni"ula.ta. 

Т. cu~"lforme Wrlsbergll, Wris· 
oorg'iB горбок. 

т. dolorosum, нервовий l'yj\1!OK 
1Ш\іри. 

т. Іпtеrvenosum Lowerl, горб0" 
між 8вусmоння!:t ЖШl~ І 

т. 'песrоg"пlсum, тру""""!! оор. 
6oR. . 

т. Santorlnl = t. сoтnіoulatuш. 
т. vagln.e Lusehka = са.ina. 

urethr"lis vaglл..,. 
Tuberoslta., пar;рчатість, ра"'

т-іст-ь, ша.рша.вісn.. 
Tubero.osacrum = .... rotuЬero-
8um~ 
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Tuber"sus, roрбкуа8'1'1IJt, t?дз ... 
Сl'иЙ. 

Tuboovarlalls, трубоRlШІІllIИО
ви:ІІ. 

Tubooyarlltls, ."п"".ння яйце
проводу Й явшні\ка. 

ТиЬаlасlв, трубчос'І'ИЙ, дуд""" 
с'І'ИЙ. 

ТиЬиll, цівО"КIІ, к"нмьці. 
Т. В.lllnl = tubuli ,,,na1 •• "",ti. 
т. eontortl, крrче"і ""нмьці. 
Т. sеm!пllеrl"асlll"Я1lj к .. """ьці. 
Т. urlnHerl, "0"08і каКa<lьці. 
Tubu[I."t[o, 81<ТВОрЮВ'!ПІЯ піх-
аннон Д11fI ЗШИТИХ нервів. 

Tubulosus, труб""mй, РУР .. 8-
тиЙ. 

Tu.bulus, рурна.) , ціВ1tниа. 
ТиЬие, рур", труба, провІл. 
т. dlges!orlus, СТР"Шllfi провІл. 
т. relrlger"ns ."ntort"s, охол,,-
джу."", 

Tumelactlo, опух, напух. 
Титеасеп!I., пухлИна, н"брllк. 
Тптlаиз, """У=ИЙ, в&бубкll. 

ВЇJl:IJЙ. 
Tumor, 1, о"У", "апух. 2, ва· 
росте"ь. 3, новотвір_ 

Т. аlЬиз = fungus. 
т. Ilbrosus ііЬroта. 
Т. тисOSIlS = тухо"",_ 
Т. уазсиlosш = апgіоШ8_ 
Tumultuarlus, шум.ливи:ll_ 
TumultllS, шум. 
Т. зитопls, ("оробкива) бa.JIa. 

кучість. 

Типlса, обоп:ОНИ&, плmна., on6 .. 
R&, сорочна.. 

Т. аdу"ntш", """"О"ООУІ\ІІІІ"" 
обоЛQНка. 

т. albllgln.", біяя" ... "боЛОIІИ8. 
т. darto" м'язова обо""""" яЙ· 

Wi. 
TUnlc"tus, оБООp'l'110.ИЙ. И. 
Тир"lо, розшИрю ... " lIII!ЙКИ мА

тиці (В корі!!"" дере.а N,.....). 
Turbldus, к"""мутний, х".риRЙ. 
Н. 

, Turhlnal. 8. turhmаtuш 01 = 
= соneЬа. nasa1із .infшіот~ 

Turc:lea веIlа, Ар'ШК, "7J>"ЦЬК!' 
сщло# 

Turg.ns, и .. пруженпй, ""бpm<' 
лИЙ. П. 

Turgeseentfa 8. tu~r, иaдpt. 
ж<mВЯ ва.брЯЮІJСТЬа 

TurgldUS: в"пружений, и&буб-
иЙвіли1t. . 

Turgor, "апружem<Я, B8UНyт1'i:. 
т. "Italls, житr<i .... шору"",в, 

вість. ~ 
Turlo. паросток. 
Turrlce-phalta, впсока roa.OBa. 
Turunda, ва.DО.пїчн&, турувд.а.. 
Tussltu1a, иевenи'ІКИЙ ка.щe..тtЬ .. 

И_ 
Tu •• lculatlo, ]lОкаIWПOВIWIIJI. 
Tussls, каШenь. 
Т. сапlпа •• соп"иlаlуа •• te

rloa = pertusOЇS. 
т •• IІІlllсаlіуа, аадtnшивий 11&-

шeJtЬ. 

Tutus, вабевпечeвdt 8a~ 
ний. П. 

Tyloma •• tylll5, вlimіТИ8, МО· 
вОлЯ •. 

Тyloslo,' н"тиpAwIa, ~еввя, 
иаrиічува:ВIІИ .. 

Тytnрanоіот, ІІQЖИК' "1\ ltp6-
ТИІ' бубеНl'О! !ЮРОІТ .... Ю!· 

ТytnрanІІМ 5. іутрапоп ~ .... 
ТUl,. ~ymp3tli, бубcИli" 110-

рожай" ... 
. Тytnpanиe, БУБок. , 
ТурЬаетlа і. typhohaemla, .... 

фові оа!ЮlUU' в арові • 
туры�іоп!а •• роашире!ШЯ й І!ІІО

лість мі",,1 tdnm<lt. 
Турlll",18,lо, рооширов"" мі·' 

поl кr.tШК1I. ' 
ТурІІ1lt1s, ... пa.>lеШIJI міпоl JIIШI. 

Тy';':.ioCelllllltiS = pars.typhUtill. 
ТурІІlоп = ._шn "'" сооошn. 
туры�а •• ""іnnЙ. П. 
туры�Іlа,' оліООт". 
Тyphlospasmus, .КО!'" міnоl 

ЮJІІ1КИ. 

,Тyphlot"ml., р6sтlЩ' міпоl JIIШI' 
Ю1. 

Typnlotransversostomla, ,ВуаІ' 
иЄШlR c.n:Шоі ~ ПQn~речиоt 
иIШ10'R. - . . "/. . 

турьоЬаеlllОоlІ "'" typhlotuber· 
culQsiB, 1LШИДКЇ сухо.'rs. 

Тypbod"S І. typhoes І. іУрІІottll, 
'111фовИЙ. . ' 

ТурЬоЬаетlа = typh ... ш.а: 
ТyphOld, ... хорув .... "". под,бке 
в .. твф. 

.ТурЬотапlа, ... й .... """ npn .... 
фі. 

ТурЬоаІІЗ, '!'llфОвИЙ. 
= Тypbotoxln, Т!!фов& отруті\. , 

Тypbotllberculosis, ШВlli\ка ropб
, к6 •• щ"., "', .
ТурЬиl1l5. " .... "ькi<l! твф; 

т. clll"r\s = pacbibIep~. 
Т. Іlпguае = k"кюрlonlа. 
Туlоои" Вat'ВіmОl!и:ІІ: Н. 
тутр"nlа = meteor16Пl""
,yтpanlcus, бубе;иl!1l1\. 
Тytnpan~mus 5. tympanltes 
meteoлsmus .. 

Tympanltl. = і, meteorіSПl~ 
2 запале...... бубо,пЮі """",, ТyphllS, т"ф, ,",фу... . 
ТJІИЮl. 

Тympanomastoldetl5, 
СМОЧNОВUЙ .. 

Т. mandschllrlclIS, "."АЖyptь-
бубerпЮ- ки!! тиф. . Wi 

т. dlаgпоstlсuш, рідинв j\rol • 

ТутраnорЬоnlа, 1�"�!-"ірИІІЙ Щ. 
1j'I< ,'("nЮУ У ВУСІ. 

Тутраn oseор\а, 6r""lI б!бcИliОI 
перети""". 

Тympanostapedlll5, бубевІ!О""Р"-
nеиJWЙ. , . 

19 . 

d .. r.ao1 poвlЩil. 
турlеІІВ •• ров,,6ВПII, в"ріаа"., 

'І'1IПО.ИЙ. . 
ТуРll5, врово", •• Ір. 
т. Ь"УIПІІВ, б .. цlл бmчо~ roр6-
"088ці." 

'~ ":'7fr:::~f,~~:,*jlf1:ttffiФ!іі': 
- • "". ' .> • ,,', ':, 
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Т. СОЗlаlls, ",удне дЙJ< ... ..,.. Тyrosln, сИр"" трil!nо. 
Т. costoabdomlnalls, rpудно·чс- . ·Тyr"sl&, в:9рд""""'''. ВОЩ"НIIJI. 

1"'811<\ ДИХ&!1Н". Тyroloxln "" tyroзln. 
Т. InУ'В1l., перекручений пе- Tyr"toxlsmus, oтpy!!I1UI сИрно» 

ребіг ("ороби). отрутою. 
Тyroma, сироподіБJlИЙ "а.очнЯк. Тysonlanae glandlllae -ghm-

. Tyro., сир. . duhm praeputi&lи. 

U. 

U. с. 11&111 eommunl, на .... 
,,,,,ьну потребу. 

Uber J nИМRt діі1Иl\. 
Ublqultacr &. ab!qullar!. о. иы�lіs 

(Ш'гjsь РОВПОВСЮД'ttенІJЙ. 
Ublqultas, РОСЛОDсюд.женність. 
Udom_ler, дощомір. 
Udus, во".шll. 
Ша, яоно, mшо, (мн. nсн" mша.). 
Шаlgl., щ.ш..поВ!.1І біль. 
шаlгоры�l.,' 118.1ШRa1Wl: нсе ... 
Ше.rа. ООлнкИ. ура.ии. 
Шесrаnllа, ООJlЯRОТщ<Р'li •• ооби. 
Vlеега!!", pos'Яrpюваннл. 
Ше,гаllvаs. боJllІІютвбРЧIІI!. 
Ше"гаl1lS з. 1Іlеесо .. ". иlеего· 

за" ООлRнОвиll· . 
иlееео, ие, fП'pm'И, роз'атрю

B&1'Jf~ 

Шеus, боJlЯн, ур"."'" 
U. аmЬusШоnn, о. mОIl.,БОJlЯИ. 
подібний до полечення; мяг
ний Шf),Нt<pt м'лнець. 

U. асl_llеI81" штучний боляк. 
u. cal1osum, 3МО80J1ЇJIий боппи. 
U. еоспеае в.греп" мавyчJlЙ 

ooJJ.ftК роrlвЮ!. 
U. eorrodens Clark!I, ГРИ"УЧІІЙ 

боJJЛК (на portio vngіпаlis ute
"l). 

U .. durum_ твердlut, Cllфі.nіТJJ.Ч
}ШЙ боппи. 

U. elevatum, болли 8 ВІІСУЯЛИМ 
дно .... 

U. етеlы�ит,' ДРМRJlИВ"Й ООлЯR. 
U* mlxturn, міша.1ШЙ болян = 

= ohanere mixte. 

U. pcpllcl/m, боnкк .;,ц оамо
е~раВЛ.IJIIЯ (шлунку). 

U. perforans, "родlр •• лIOЮЧИЙ 
болл" = шаl perlorant. 

U. rodens, рооlдаючиЙ· оо.n:я:к, 
шнірнпй лістрЯк. 

U. slnuosum, ва.rллблениЙ бо
ЛЯИ. 

Ш'gyrlа, буяння ВJI)"!IIотна.lІИ
ии і иєвроtлі[ на моаRОВИХ as,.. 
ООНХ (прп ідіоти ... і). 

Ulerythema, вИсипка, що 81WШ'" 
шає ло sal'6єипю шрамн. 

UI.Іатlа, рОзтни шраму. 

Шltl., .а,,"'спнн ясен. 
U1na, JIіmfзна., .niК'NВ& ]{ЇC'I'JШ ... 
Ultiarls~ JІЇН'I'GВПЙ, ПОRтввиl. 
U10dermltls, аапa.nеиия шкіРl1,. 
що S&JШШає шрами. 

Ulon. нево, Амо. 
Ш"псus - epulm. 
UlопЬоеа, КРОJЮreч ••• оен. 
UI Ilта praeserlp!io, оот&нн. прп-
знаwниSl. Н. 

U. ratio, ОСТil.lfНft порада.. 
Ultlmum morlens, пр~ .. оерце

ве вушко (ПРІІ CMepri СШІНЯ" 
єпсn. Ilібlt останнім). 

U~ re:luglum, ОСТЗНIІЇй рЛТVll0И .. 
Ultlmu., OCThHHifl. Н. • 
Ultrabrachyc'phalla, 1<0POТltOro-

ло:>вість (ЇllДєн:a більшнй ОО) .. 
Шtrаdоltсh"серhаllа, nовroroпо
вість (iH~CKC меНШІІЙ М). 

шtrаmlеrо"ор, У1lьтраиімро
скоп. 

tіmЬШеаltt 

UmЬШеаlls, ПУПЦ~DlIJI. 
Umbllicus, JlУПЩ{Ь, пуп, nyп6н. 
Umbo, і.пуп. 2. !JИІ!ТІШ (це"." 

бубоllноі переr ...... и ву.а). 
Umbra, тінь. 
Umbraculum, дашок. Н . 
Uneatum Оі = 08 hаШаtum. 
Unela (14 аса), ун.\ія. 
Uпєlпаrlа оиооепаllо, = anky. 

lo~t.()rr..um duodcnale. 
Unclnarla.l. = "nkyJo8t"mia. 

;зів. 
Unol!orml5, rаqкуватий. 
Unclnatus, гач.НОDИЙt вахАРnЮ

чеIJиіt. 

Uncipressura, СПИНСНJІЯ f(poBOw 

течі гачиом. 
Unetio, '. Inunctlo, натир"ННЯ, 
нама.щув&ння .. 

Uпсtus,. н.ам"щенпЙ. 
ипсиІ і. unclnUS, га.чОк, :кар

JlJOчка.. 

О. gyri ы�росатрl,' raчкувата 
вав6я: (сполука. межи МИЮ" 
бзmрuз і согnи Ammoni) .. 

Unda, ХSИJIJJ. 
Undatus 5. undosus з. undulatus, 
хвилястий, ::tвн,nюватнЙ. 

UndJna, o.m:a ка.ПI\JJЬНИЦJl~ 
Undulatlo, Х:ВИ'nЮВ"&НВЯ. 
Ungllalls, иіl'Т<lвиil. 
Ung. = unguentum t масть, ма

стВ:во. 

U. acldl borlel, бор"" >lМТЬ. Н. 
. U. baslllcum; смоЛJlста !IМТЬ. 

Н. 
О. cereum t ВОЩl\.на мастЬ. 

U. dlachylon, О.чивлtl3 маСТЬ. Н. 
О. hydrargyrl clnereum, шара, 

сіра. масуЬ. 

U. laurl, бобков& М9.СТЬ. Н. 
О. lenlene, коnьдиром. Н. 
О. para!!lnl, парафшов. масТЬ. 
Н. 

U.Wllklnsonll, нор6сТЛR& масть 
Н. • 

U. %Іпсl, ЦЙІІМОІІ& .... Ть. Н. 
!Jnglll', Kiroть. 

U. eorneae _ опух, nюЯнка РО-
riвR1f~ , 

U. hlppocratlcus, еиці иlrті (вра 
омерті хори" на ..юreиі). 

Ungulla- ,pt.erygium. 
Unlсеllulаrls,ОДllОJ<.'іtйНПІІІІ. 
Unlcolor, одноБАрвнuJt. 
Unleornls, ОД>lороrиJl. 
Unicus, oдn""""II, одииlL". и. 
Unlens, об'єднуючий, ,'одву-

ючиll Н. 
Unll~t,ralls, одиобічиuJt. 
UпПоЬаlus, одиоч&СтиоwlІ, 0)\' 

нодільниЙ. 
Unlloeularis, OДHOГHi"дua4. 011-

номіСЦЄВlІЙ. 
Unloeulus •• unloeular'a, oДIIO-: 
окиЙ. 

Unlpar., "Ішка, що ОД ..... рав 
пороnИJI~. 

Unlpennalu., одвоперl1Й. 
Unlpol.rls, і. одuовиJlOОТИoвnll; 

2. однобігуповвJ!. 
Unlsопш І. IІn"опl.1І8, __ 

ВГУЧІІІІІІ. Н. 
Unltarlsmus •• "пllas, oднicтJ.. 
Unllls ,агІl5, однобокий. В. 
Unlvcrsalls, •• г""ьИИЙ. В. 
Universllas, і. евіт. 2. універ-.,...,..,.... 
UnocuJus, і, ОО8Я81<&'11& OJU[O 

ОКО. 2, Од1l00киЙ. 
Urachus, Ж)пЯн, "о,овВІ пmy. 
рон (у &АРОАИ&). 

исаетІа, иочспрів'R. 
Uraemlcus, мочекроввиІІ. 
Uragoga, засоби, що ГOIlll'Do ~ 
чу. 

Uran., п60УА ка 110"1. и. 
Uranlsmlls, МУЖ0Jl6!ІІСТВО• 
Uranoeoloboma, пlднебівв .. щі-
пЙВ.. . 

Urano,aga8 - eplgnathOl. 
Uranoplastlca, шryиуваВИJI qЦ
RсбінИR. 

Uranoplegla, паp&JI!ва. вlднобіа-
118. 

Uranorrhaphla. IШШвів:а.. .• 
",с6іиал. 
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UranO$ в. palatum, пы!оIин1l.. 
Uranoscblsls І. uranoschlsma, 

; пjднебіпп& щілина, 808Ч8.- пА.

Щ". 
UranostaphylopJastlca, utryRy

ВI1ІIНЯ піднебіння й яЗичкв.. 
UranostaphyJorrhaph!a, .ш ..... и

. ня піднебіння й язичка. 
Urarlhritls = arthriti. urio&_ . 

'Urasa, МОЧОІШН:НС nty)іЙЛО (ев· 
вим, .що викnикав ШУJr1YВau· 

пл мОЧовuни). 
Urata,· 'мочсЮfCJIЇ со.п:і. 
Urataemla, мочов& К1іСn:ЙНа. тв: 

_. Н""".,; в ")ІОВі. 
Uraturfa, зБJJIьшеПНll мочовоl 
Rиеnини 1'3 11 солей в м;очї. 

Urea, мочовИв:а. 
Ureasa, ""ориво (""ВИМ), щО 
розщеплює мочовину на. 8.-м.о· 

Ki~ і вyrлеипслll1lY. 
··Ureographia, _имір кількости 

виділеноі мочі. ' 
Ureometer it М:ОЧОВІIНОМЇр. 
Urests, м6ченкн. 
Ureler, мочоПР6Від. 
Ureteralg1a, біль в МОЧОПРОВl)ДЇ. 
Ureterectomla, в"тин "очопрО-
. воцу. . 
Urelerieus, мочопровідниЙ. 
Urelerltls, ВВп"лення ""чопрО, 

воду. " 
UreterocoJostomla, '''Уотненн& 

!lОЧОIIJЮВОДУ в ТОВСТОЮ киш· 
І«)Ю. 

Ureterocystoneostomta в. urete
rocystostomla) В8устнення: )10-

чопро_оду tt Mi"YP~. 
UreterocystopyeJ!I!s, •• пnл.нм 

.. іхур', МОЧОПРОВОДУ Й нир, . 
І(овоl МИС1<R. 

Ureteroenterostomia, ,_у.тн.аші 
МОЧОnPO:SОДУ 8 RJlШRОЮ. 

Ur.terollth, к."ікець мочопро
воцу. 

Uret.rollthlasls, хорування ·на 
НRМЇ1ЩЇ в МО'lОlIJЮводі. 

Uret",oJllholomla, _"ТlIЯ " • .,ів, 
ЩІ В >1ОЧОПРОВОДУ. 

UreteropyeloneOstomla, азу.ти.· 
ня )Ючоnpoводу В ИИРНОJЮЮ 

ми(Ц[Ою. 

UreterOlomla, ро3ТІ!Н мочопpl>· 
воцу. 

Uretbra, мочовfд, МОЧО8а цівна, 
мочівнfm. 

Urethralgla, біль в мочоводі. 
Ureth,alls, мочовОДННII. 
Urethrectomla, вmин частини 

иоч:оводу. 

Urеlhrlsnщs, .. Орч! "о'!ОВоду. 
Urethr!tls, ваПJIДеНН8 МО'ОВОду. 
Urethrlllcus, ЩО оrooувтьOR до 
8апалєинп мочоводу. 

Urethroblennorrhoea, ~П"""". 
иаNQнеЧВИR трпппер~ 

Urethrobulbarls gJandula = gJ&n. 
dula. bulboureth:ra.lis Cowperi. 

Uretbrocele, _.пии мочо.оду. 
Urethroeystltls, 8апa.nеннл мі
хура j! мочовоцу. 

UrelbrodynJa, веРВОВI!:і! біль в 
мочоводі. 

Urethrohaemorrbagla, КРОВ0,..' 
. ча 3' МОЧQВОJty. 

Uretbrometer, ви"ірвв" nw:рп· 
ии мочоlЮДУ. 

Urelhroperineoserotalls, мочовО
до:меЖИ.L<РМЧЄ·К&JIИ1'RОвшt. 

Urethrophraxla, непрохіднlоть. 
мочово.цу • 

Urethroplasllca, Ш"l'YкувмWI "о· 
човоду. 

Urelhrorectalls, "О'ІОВОД0 - кут
ній. 

Urelilrorтhagla, НJЮ"OТСЧ& • мО
човoц.v. 

Urelhrorrb8phfa, ",!Ш.~ншt "0-
човоду. 

Urelhrorrhoea, _лиіютtlча в "0' 
човодУ. 

·Urelhroseop, прилад дМ ОГШIJIУ 
МОЧОВОДУ. 

Urethroscopla, оглид "очоводу. 
Urethro.spasmus. ROpqi мочово
ду. 

Urethroslenosls, ввУж01lllJl 110-
чово.цу~ 

Urelhrotom, нІ", ІІа р6втни МО
човоДУ. 

Urelhrotomla, розтни "очовоцу_ 
Urelbrovaglnalls, мочоводо-піх. 

вОвпЙ. 
Ur.lbroves!calls, "очоводо-міху-

рОВJlЙ • 
Urellca, мочоr6НJ11 ваооби. 
Ureum, мочовШ". Н. 
- urla, - м6чеІШЛ (хоробливе). 
Urlca diathesls, нАХI1Л ДО '8;Ц6р' 
жування мочовоt киc.nЙии з 
тілі. 

Urlcacldaemla 8. urlea.mla, мо
чо:а:а У.иеJIппа в .крові. 

Urlcolysis, ровnyeн&!1ІШ МОЧО
во! КИСJ1ИВи'. 

. UrJcometer, зимірю""ч MO'lOВOI 
НИСЛI1ВИ. 

Urlcus, мо'!ОвйJI. 
Urldrosls а. urhidrosls, потіння 
)tОЧОВIШОЮ. 

Urlna, >10'1", 06ч(а). 
U. Jumcntosa, наламутиа моча. 
UrlnaJe о. urlneau, посуд на 

мочу. 

Urinarla veslca, мочовий міхур. 
Urinarlus ~ мочовИЙ. 
UrlnatJo, м6чВНИJ!. Н. 
Urlnller, иочовоДJПIЙ, МОЧОВИ~ 

ВОДIІI!:і!. 
UrlnJflltratJo, проо6чув&И1tJl ""

чі. 
UrіПОПlеtеr, мочомїр. 
UrlnOSUS, МОЧОВJd1, щО 'ТXf16 мо
ЧQЮ. 

Urobllln, .. очож6 .. снь_ 
Urobillnaemla, ~'Р"білін • "ро

ві. 
Uroblllnlcterus, уробілінов .. око-
втЛНиця. ' 

Uroblllnogen, .мадо"" Ч&ОТІІИ& 
, свіжоІ мочі (від світла пере .. 
. ТІІорювться в hydroЬШruЬin). 
Uroblllnurl., уробілін в >!очі. 
Urocele; мочоВа ~Jша (КЗJlU'ПШ). 
Uroehrom, мочо_,,1І б~рвевь (>КО-
вrий). 

. иroеуапоаlв, си"" .,:о..,;.. . 
Uroeyslls, "очо.пll .,ix:fp. . 
Uroeyslllls, .""""еюm >ІОчооо1'О 

міхура. " 
Urodocbmlum, посуд А"" .. 6-

чеJlRIІ~ В. 
UrodynJa, біль при мо...,"""'. 
Urogenltalla, >lОЧОПОJlОВ\ ор! .... 

іН!, ПРJlР6джеlJ1lЛ. ... . : 
Urog.n!t_lls, "очоподовиj! .. 
Urolagn!a, Шlmt жlиочоl мочі 

(у ",,"охпмів.). 
Urollth, >Ючовl!:і! к,мін •• 
иrolltы�ь,, ""рув8ІШЛ на 110-

чові к&мінці. . 
Urolog, nіиарлід"очовиххороб •. 
Urologl., п .. у .... про мочові .хо
роби • 

UroJoqula, Прl!6тр_Ь до не
прпсroйвп спів (у психіq: 
иохорих). 

Uromelus = "ушmеluз. 
Urometer, 'впміpnик питомоl ва" 
гл мочі. . 

Uronephrosls = hydronephrosia. 
Uropbobla, страх ПОМО .... тиОЯ " 

невщповідний час. 
Uropo~sls І. uropoiesJs, "й-rвlр 
мочі. ~..' 

Urorrtioea = ioco"tinentia uri-. 

"""-Uror.blnum . І. U1Orubln, черв0-
ННЙ Мрв.нь мочі. . . , 

Uroscopia, lІ00лi.1lЖУВaн1tJl МО'Іі. 
UrosepsJs, oтpyllll'" мочоl&. 
Urosteatolllh І. U1OSleolltb, 'ІОВ· 
ІЦовпй мочовий JШмінець. : 

Urоlо,lсае\Пl. І. ",010'8етl8, 
О'l1)уівПJ1 RРОВИ кочовими 

трit!л...... • . . 
UrotoxJa (:Воuсhard);кількість 

мочі, що lЮжt!l 8а.бdТИ t Ч. 
. живоl вагп Т~РИНІ! (приБJIИВ" 
НО 40 сш'). . 

Uroxantld - іоdЮan. , .... , .. ; ::.! 
Ursus, ведмідь. .... . 
Urtica, ЖМJ1ва.t RpOпи.вз.. . 
UrtJcarla. "'МЙВНІЩІІ, кропи"-

111"1", ЖllговЙЦІІ. 
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U. alba 5. poroellanea,' біла, 
порцеJJJUlова кроп~внпця. 

U. con'erta, вгуртовина кро
пивниця. 

U. 'a(~tltla, штучяо вnнnинавя 
:КРОПИВlIИЦЯ. 

U. lebrllls s. evanlda, кроІШВ' 
ииця гарячкова, нетрівала. 

'\І. perslans s. chronlca = urll
~atlo, тріваJlа. 

U. plgmenlosa, барвиста кро. 
пивниця. 

U. luberosa = erythema nodo· 
8UШ. 

Urlloallo, 1, крош\ввпця, що ча
сто повертаЄ'fЬСЯ. 2, лінynан
ня жa.nввою. 

Us, (gen olos), вухо. . 
Usitatus, біжуЧ1'"..й, ввіIКЛИЙ. Н. 
Uslllaglneae, грибки ва житі, 
головня. Н. 

Ustio, пanення, спалюванвя. 
Ustor, спа.'lюва.ч трупів_" 
Uslus, палений. Н. 
Usura, шмjrа, натертя, ВИЖО
лобuва, поmм6ревня. 

Usus, ужіlТOК, 8вliчай, вживав
ан .. 

UI allquld Ilаl, абп щоеь було 
8J.Юблево (ДШJ васпокоGIIIIЯ хо
poro). Н. 

Uler, той і другий. 
uteralgla = hysterвlgla. 
Uterlnus, матпцевиЙ. 
Uleromanla = hyвteria. 
Uleroscopla, ог,,1Щ матиці. 
Ulerolom = hY8terotom. 
Utеrоvаglпаlls,uj:во-матuцевиtt. 
Uterus, матиця, матка, урАз. 
u. arcua tus, .пуновата, дyr&CTa 

матиця. 

U. blangularls s. blcomls, дво· 
рога маnщя. 

U. ы�оlllо,' ДВОПІИЙИа .... тuця. 
U. ы�оrпlss duplex, подвійна Аво· 

pora .ІІаТИЦR. 

U ... 

. U. bloornls unlcollls, дворога. 
одuоuшйна маТиця. 

U. blcorporeus, двотша матиця. 
U. blpar!ltus, дводільна матиця. 
І). dlsseplus о. seplus, переді. 
лена, перегороджена. матиця. 

U. duplex, подвійна матuця. 
U. d. ппlооlllв, подвійна матиця 

в одною lIПfЙкою. 
U. dldelp.hys о. duplex separa

tus, подвійиа матиця. 
U. loelalls, зароднова матиця. 
U. Incudllormls, .. атпця подібна 
на ковадло. 

U. Inlanlllls, дитяча маТlЩЯ. 
U. mascullnus = utriculus pro· 

staticus. 
U. верlпо unlcollls, ОДИОlIUlЙИа 
переділена ма"пЩR.. 

U. subseptus, частково переді-
лена матиця. 

U. unlcornlS, однорога матиця. 
UIllls, нор"спкJl, потрібний. Н. 
Ulllllas, к6ристь. 
Utrlcularls, торбllВНОВИЙ, вороч

ковиЙ. Н. 

Ulrlculosaocularls, ворочко·мі· 
mечкови.й. 

Ulrlculus = sacculus ellipticus. 
Uva ursl, ведм~же вушко .. И. 
Uvallo=8taphyloma. 
Uvea, 1. tpoна, 2. оудйпна обо· 
"лбяка, судин{ока. 

Uvealls, tpoнчатпй, tpoновПЙ. 
Uveltls, запалення судивівки. 
Uvula, Я8ИЧОК. 
U. blllda, розщеплений ....... ок. 
U. veslcae urlnarlae, 88J16к мо-

чового трикутника. 

Uvularls, явичковИЙ. 
Uvulltts, заП8J1еив.я: явичка. 
Uvuloptosls, по.рa.nіва явичка. 

" Uvulotom, lІіж ва витин явичка. 
Uvulotomla, ВИТИВ Я8ичка •. 
Uxor, молодиця t шїВка. Н. 

У_ІІІІ 

ванlIЯ м.атиЦі до "ІіереАиьоl 
піхвовоІ стінкп~ 

·.··v.· 
У. ;,,; 1, vena. 2; vlsus. 3, vlfrum·. 
Vacca, корова. . 
Vaccllatlo, хита.ння, КОШІвания. 
Уассlпа, вісnяна. пАсоК8., ще~ 

Vaglnalls, піхв6вПЙ .. 

пима; = variol& vacoinв, ко· 
РОВRча віспа. 

Vacclnatlo, 1. Щ~Dлевил віспи; 
2. всяке щеплення. 

Vaeclna tor J той І що прllщеппюв 
. віспу 1 вjопощепfA. 

Vacclnatus, щеп.пгвиЙ, прище· 
пленuВ."Н. 

Vacclnlum mlrllllus, чорнйці 
(ЯГОДІІ). 

У. oxycoccus, жураВJJИНа.. Е. 
У. уllі. Idaea, порfчни (червона 

смородина.). 
Vacclnolae, додаткові вfспивки 

(не в r-licцnx щеллення). 
Vacclnolherapla, лінувавRЯ ще· 

п..'lєниям. 

Уасиоlа, порож:вЛвк&, печерИ,а 
або пухірець, наповнений Рl
ДllНОЮ, В КJIіТИІ~і ?,бо одно
илітпннім opta.в:lBMl. 

Vacuollsatlo, ВИТВОРЮВR.8Ш1 по
рожнявок, пухjрЦїв .• 

Уасиит, порожнеча, порожвв 
місце. 

·Vacuus, порожній. 
Vaerltas соеll, мінлИвіоть по

roди. Н. 
Vaga arthrltls, вапалеиня, що 

пореходить В OAHOro сyrлобу 
на другиЙ. 

Vaglna, пfхва .. 
-У. mascullna = uterus m~u, 

linuB = utriculus prostatlcUS. 
'У. Scarpae = f&aOia crem .. te~ 

rica. . 
"У. septa, пере~рожена ПJхва. 
У. опЬверla, вапшпереroрожева 

піхва. 
Vaglna. Іlхаllо в. vaglnollxallo 

І. vaglnollxur. ulerl, арИШИ· 

y~ portlo uterl, піхвова ча.отива 
матиці. 

У. processus ,оче~ВlIииа вморШ
на. 

У. lunlca lеоllв, обroрткова обо.· 
лонка яйця. 

VаglпаШls = periorohitis. 
Vaglnlsmus = vaginodynia. 
Vaginltls = oolpitis, вапa.nеиия 

піхви. 

У. testls, а9.П8JIеuRЯ обroрпш 
яйдя. 

Vaglnodynla, 1. снорч. иf"'!и. 
2, підвищена драЖЛИВІСТЬ nlX
вп. 

Vaglnollr.allo ulerl = vaginae 
fixatio. 

Vaglnomycosls, піхвова пnіовА: .. 
виця. " 

Vaglnoreclalls, піх.о-кутвій. 
Vaglnoscopla, ОГтіД nixви даер
кмом. 

Vaglnourelhralls, nixво·мочо, 
водний; 

Vaglnoveslcalls, піхво."їхуро· 
вПЙ. 

Vagllus ulerlnus, крин дитивИ 
в матиці (пiд'lвс" облогів). 

VagoaccessorlUS oervus, спільна 
вазва "блукача й дoдaTKO~O~ 
верву. 

Уаіоlотlа, p68ТIlВ, пеpblИІІ бny. 
"кача. 

Vagotonla, 1, підвищена драж· 
лп"вість блукач!,. 2, верво
віоть від ввищено. драишио 

вости бnукача. " 
Vagolrop,. вворушува .. , ооБУд· 
вик бл~ача. " " 

Vаgu.(пеrVuв),БЛYRа .. ,~»· 
чий вер •• 
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'І 1; і Valerlana olflclnalls, Jlихомаи. 
U' КІІК, овсрьАн&. 

"о:і Valens, вдоровий. H~ 
Varlatlo, вміва ХИТ&llнll ва . 

ція. .' , РШ-

. :і V І t і lu .~; . І а е ud Паr "т, ПЇ1JНИЦЯ J шпи. 
,. таль. 

Varlcella, вітряна віспа • 
Varlces, ЖИ""кЙ. 
Varlcllormls, ЖИЛЯl<уватий 

. : 
і' [ 

l' . j ~ 
" 

1', • 

, . 

Va'etudo, вдоров"". 
Valga genua, Hom подібні до 
Х, шев~рі ко.пін~. 

Valgus, вігнутИй в свредиву 
Valldus, sдоровий дужий . 
Vallatus, "БВЗJr6в':"иn • 
Vallecula, до.пинка., ва;nЙби~ка. 
ValJum, ва.л BQ.."10K· 

Valsat.vae ant~um ~ ~trum tym. 
panlcum. 

V. IIga~lenta = ligamenta аші. 
cularla.. 

V. slnus = SЇnU8 аопае' 
Valvula", заставна, хnипа~нз 

НJlЯ:пна. ' 

V. ваиы�l� в. соll в. lІеосоеса. 
lis, васТавна. між тонкою й 
ТОВСТОЮ КИшнами 

V. Eustachll, ПрИ~іВк6ва аа
. ставна. 

V. Helsterl, ЖОвчнин6ва ва.гив
ка. 

V. Ht..:schke, сль6вна ваставна 
V. I,<erkrlngll (connivente8) ",; 

pll~ae circulares, наб.пучко
вап загЙяRП. 

V. Morgagnll, кутнєв" ваг"';" .. 
V. !hebeslt = у. SinUB corona: 

r11, персдсівкова ваставка.. 
V. vaglnae = Ьушеп 
Val~ularls, ваставн6виА 3:JUlПав-
ковuЙ. 1 

Valvulltls, вапа.лення ваставки 
· Vampyrus, У~n)-:Шр, ваМOJ.ір. .' 
Vanllla (fructuB) ваніJlЬ 
Vапllllsщus', отруlння ВЗ:Віnь 

· Vnpldus, ТУХJlИЙ. Ю. 
Vapor " пара. 

, V. c.rbonl., чад. Н. 
· .Vaporarlum, парова JІМНЛ, прій-

Ня. .' "." 

· va~o)re2s, І, ДУХ, повітря (віпсу
ТІ. t дмУчиа. 

Vaporlsatlo, прlt.піltапня парою. 
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Varlcoblepbaron = angiom~ са
, verno"um palpebrae. 
Varlcocele в. varlocele = сп. 

воооlе, Ж~'nЯНR насінняноro 
мотувна.. 

Varlcompbalus = сirзотрЬаluв 
пупцеВRЙ жиnяк. ' 

Varlc05Us, ЖИЛЛНОВRЙ. 
Varlcosltas = ры�ьесtaзіаa 
Varlegatus, рябий, перистпІ та-
ранкуватий. ' 

Varleta., одміна ріжиоот"",, Н 
Varlola, віспа. ' • • 

V. bae~orrbaglca Pustulosa, чор. 
ва ВІспа. . 

V. вlnе ехапІЬетаІе в. lемlІ 
varlola 81пе varlola J 

віспа 008 
ВИСllmm. 

V arlola 110, npищеПJlюва""'; тод. 
сьно[ віспи. 

'Varlolllormls, 'подіБВIІI1 до віс-
пи. .._ 

Varlollsatlo = v8.riolatio. 
Varlolold, леГКа віспа. Н. 
Varlol~s~s = variola modificata 

в. mltlgata, ocnабnева віспа 
Varfolosus, ·вісповИЙ віспи й' 
VаrlоIОV~ССlпа, Ш\ОО~а опраВ:ж: 

ВЬОI ВІQПИ. 

Varfus, ріж,вий, мiвnивИЙ. 
Varlx, ЖИмк. 
Varoll pons, мовновий Mjoт. 
Varum І:Пil, поги, подібні доО 
КЛШllаві копіва. . ,. 

Varu~, НЛишавий виrиутий 
. бjн. ' ва 

Vаз, 1, суд6на, 2. пр6від. З, ців-
"а. 

Vазsа, .1, судини. 2, проводИ 
'. , ЦJВКВ.. . 

V. aberrantla ЬераІlв жов'ІО
в6ди в печінновім в,{вnі . 

) •• ~. ІевІlв = dllctllJi аь;,rrап-

.' 

V. cpldldymldls = ductuв ері-

. dіdущіdis. 
V. vasorum, СУДИВ" СУДИВ. 
Vas'cularls, суд"овий. 
Vascularlsatlo, витвір судин, 
. пророста.J:I.JН1 СУДИВt1МИ. 

Vasculltls, вапмепня судин. 

Vasculosus, cy-дивНИЙ. бага.тиЙ 

ва судини. 

Vasculum, сУДЙвка. 
Vasectomla, витив судиви. 
Vasoconstrlctlo, стискання су· 

-диви. 

Vasoconstrlctor, судиностион"ч. 
V 2S0соrопа, судинний вінець 

стрижУ. 
Va.odentln, судР.виа "убовйиа. 
Vasodllatatlo, попшрюванВІІ су-, 

ДR<I. 

Va.odllatator, СУДRВопоШЙ"f'Ю-

ва.ч. 

Vasomot.r, судииопорjпmиR. 
Vasomotorlus, СУДRВопорymyю-

ЧИЙ. . 

Vasoparalysls в. va.oplegla, па
ра.піва. судин. 

V2sotrepsla, аа"ручуваиия су

ДНИ. 

Vastltas, спуст6пrенВІІ. 
Vastus, 1, nmро"ИЙ. 2, спуст6-
шений. 

Vaterl атриlа = diverticulum 
duodcnale. 

V. corpuscula = corpuвcula .... 
шеllова. 

V. d1vertlculum = diverticu· 
lum duodenale. 

Vecordfa, божевіnм, навіж~в-
ство. 

Vectatlo, (вда . 
V_ctIS, nід6Йма. 
Vegetabllla, 1, роеJlИВИ. 2, рое-
линна страв0.. 

Vegetabllls, роМИННИЙ. 
Vegetans, буйний, ряснИй. 
V~getarlanlsmus, споживавня 

(впключно) РОOJ1инпоl отрави. 

Vegetatlanu., роеJlИRОСПОж6. 

ва ... 

Vegetatlo, роароСтаИВІІ, picr. 
Vegetationeo, буЙJDIЙ p6гpicr. 

Vegetatlv .. Nenешу.tеm, сш· 
чуйвий У""ад (В mиpoК01l)' 

розумінню). 

Vegetatlvus, Ж1ІВкПй, в авяа"" 
В росто... ,'о ' 

Vegetus, роаюііtJJИJl. Н. 
Vebemens, пруДКИЙ, сwrьиий. 

міц1ШЙ. Н . 
Vehlculum == conatituena. 
Velamenta, в"",,<lви. 
Velamentosus, а"""оновИЙ. Н. 
Velamentum =' velamenta. 
Velllcatlo, щїnаиия. Н. 
Velocltas. швидкість, жвавість .. 
Н. . 

Velox, пrвидиий. Н. , 
Velum, васnoна, ва.віса. 
У. іпtеrроsltum = tela' chorio

idea. vel1triculi tertii. 
V. раlаІlппт, """ке піднебів. 

ня.. вилоЧЮl. 

V. trlапgulаrе cerebrl = tela 
tertii. chorioidea. ventriculi 

Vena, жпnА.. 
V. azy-gos, непарtiста. жпn". 
У. bssl!lca, Jlіктвва (княжа)' .... -

.па. 

V. сауа, дудчаста жиnа. 
У. Galenl, М:ОВКОВ& В6.-'ІИR& ЖІШа. 
V. hemluygos,. вапівнепарliота. 
жпnа. 

V. ranlna, під.'ПВІІКова жила •. 
У. salvatella, п'ПСТJCова жunа 

(четверта). . 
V. Sappeyl, г&nyвки сеJlевlВ· 

ково! жunи. 

V. Stenonl = у. vorticosa. 
V. Tl1ebesll, ввй,.енпrа ЖИJ1& 

серПJI. ., ' 
V. vortlcosa, вирувата, вириста 

ааш'. 
Venaesectlo, кровопускавИR, 

СНИДВ-ЮUl нрави (жпn.ьие).'· ' 
. Venalls, продаЖRIIЙ. " , ' 
'Vendere, продавати." '",'''''".,' 
Venellclum, lІyпr_ryбство 'Іерев, 
OТPY(НВR. '. ' 
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VeoelltuS, отруlt"'Ш. . 
У_nеnа, ·OТPYТII, тplJ!. .... 
У. ааlа.8. eorroslva, ПРIІПікаюС 

чі, ПaJIні отрути. 
У. nаСС911са в. Blupef"cl_oll., 

огол6ЯJ1Іуючі, BaГBJtЬнo вне
ЧУJJюючі отрyrи. 

Уenеп. tus, ОТРУGJШil ••• тро.пиЙ .. 
VenеnОіШ, 1. отрyrllиlt. 2, от· 

р)iluиtt. 

Уеnenцт·, oтptra, трiJI"о. 
Venereu9 B~ venerlcus, Dсверпч .. 

НИЙ·. 

У"nеСlа, хороб" прup6д .. ення. 
Venerls тоnв = шом pubi •. 
Venerlsmu5 pyorrholcus =. trip. 

per. 
Уепотоlосев, "п"опорУшники 

(нерви). 

Venoscl.rosI8, СтУжАвіиНl' жил. 
Venositas, жИ.n'Ьuиtt стан нрови 
(насичення вуг.nенис..'1ЙНОЮ). 

Vеnоsш, ЖllJIЬUllЙ, тИловий. 
Уеnоуеnos!отlа, ",и.ЧООВУСТНОИ-
на. 

Venter, Ж:1віт) черево, череВЦ6~ 
У. mu5tuJl, и'Jiзо:в8 черевце. 
V. pendulus 8. propeoden8, ввис-

Лltй ншвіт. 
Ven!11 в. уеnlllпт, з3ст .... "&. 
кmtш<". В. 

VеОШ.llо, npoвітрюВ&ння. 
Ventllalor, npoвітрю»ач. 
V.ntllls, вітровий. Н. 
Venlosa ірlnа, верет<>пув"rий па. 

JIець при roрбнmшці, ПРІШ-
1IJJX. 

УenlО8Пі, ""дy'l'ИlІ. Н. 
Уепlса!., обroprиа ва "ерево. 
Уеnlсаllв, "ореВиli1t. 
Уепlсе А Irols 58111І08, три "а
гпйбюш ІЮJЮДIlЬОI черевної 
отінlUl~ 

Уепlсlспlасll, .1, 1nIIyИ0'IRовиll. 
2, шлуш,ОDИЙ •. 

Уеnlсlсаlп" і, ш"tво". 2, ПL"У
НО'ЧОМ, HOМOpa.~ 

У. АrаоШ _ І"""" rhomboidea. 

У. ыiспlасlв •• Ш"УВО", ·lІо;Йб. 
шt1t до nicuoBoro годинника. 

У. cerebrl, иоаковий ._упо
ЧОК. 

У. Іисnпепll, ""ряк6в ... l!:rичка. 
У. lатуОІl8 в. 601еПI, ropmiк. 
ОВИЙ вз-нn,иарон. 

У. JforgagnJ - .... l&ryngi •. 
V. Sylvll І. Vleusseol/ = верtпш 
!ЮlJuсіdnm. 

Ventrlloqula, "'еревовіщаИlllI. 
V.ntroflxallo nіесl 8. уепlсоflхо. 

ra uterl, ПРIІШl1вапня тіла иа.~ 
тиці до 1І.р"диЬОI '''ре8116 
стіН1(И~ 

Vеnlrоs.орlа,огляд ШІІУНІ<1 при· 
ладом (Ott).· 

Vепlrоsш 5. уеnlспо"из з. уеп-
trlosus, чер.ватий. Н. 

Уепlиз, вітер, п61118. 
VenulaJ ЖИJlоqнз, жИnма. 
Уепи. vulglvaga, повік, 
Уета conjngota, дШон.. попе
ре"" .. ""<Щ.' 

VеrаПlп, ".м"Р.щев& отрута, 
Vеrапlsmus, отруrння ч.мери-
цею. . 

Verairum аlЬит, бша чемериЦІ!.. 
УесОО ІІз amnesla ."б1В"""" ""ів, 
Verballs suggestlo, прямо",,,,,-

1lЛ, ВМОВJIЯния. 

Verberallo = flagall"tio. В. 
Verbigerallo, беfШ1Ю'І'&ІІне поо.о-

РlОВ3-ЮLR яноro небудь слова. 
VеrЬuш, мово. 
VеrlslmШs, праВДV!ІодібнИЙ. Н. 
Verltas, правда. В. 
Уест", хроб"кlІ, "'ерв .. , ГЛН. 

отИ. 
. Verrnlclda 8. vermllnga, ,&Соба 

r nuС'ГО Г(. ни і. 
Verml.ularls, хроб&Иуватиlt. 
Vermlculltll, "&1І"'01l8Я хроб .. -
Kyвaroro ВИРООТК1, . 

V"rmllоrmls,хрОб""1Dа.ТIlIt, .. ер_ 
вакува....а. 

Vtrmlfuga _ .. еrшl.ісІа. 
Уеттіпаіlо - heIшШthi ... is. 

'.,',' 

Vermlno88 ·.соlІ.8, кОІІЬІІИ· від 
г.nиотівь 

·у."IІО, а3в0рО'!' в 1'01l0ві, ва: 
naМ:ОJЮtreDШI.. -

Vermls, XPO~"" "Dpвйк, .МИ-

ст... h 'd 

У. а .tomacho І.езо, .. зорО'!' .. 8 
. roЛQJJі від хороro шлунну. 

У. сесеЬсl - plex~.,. 0<01 ем. 
.У. dlgltl = pa!lВt'1tшш., , 
'Vermlx=proce"""" тепn.опlи ... 
Vero.lli, В<ЮНЯИ1lI!. В" 
Vernlx иsoou, пол, ШКІрне ха

СТII'іЮ (немовля:'!'). 
Уесопа!lвтив, отруіИ!lJl верон,,-

лоМ. 

Verruta, борОдав" .. , 
V саспosа s. тоШ. і. то!lиl-

• _llormls = fіЬrоша тоПп.-
епт, . n р 

V. netrogenlc., ТРУП.ЧИ го-

бок. . . бо 
У, рlаnа JuvеПШ8, IO~.p", -
родавии МOJIод.и:х 001б. 

У. seborrholca з, ,"пШа = ke· 
ratom(\ senilis~ 

Verrucosu8, бород"вчаст,:,й. 
V errпІа ресиуl.п., ""рув'''''.ьк. 

бород.""'" 'It 
. Versatllls, l'УXJI"вий. ""'ПОl<, -

ииl!. ....._а 
Versallo, верче!IRа, "PJ--" 
Н. _"-,, ра-Verslcolor ,ріжно"оllЬO",,~-, 
бий пер",,,,,,,Й. 

Versl~, обер""lI1t1I, перев"Р"''''-

v;7;bra, а. verlebrum, хреб, 
8яв6к. . б 

У. anlltllnalfs, .п&ДООтuЙ "реб' 
У. рсот!пепо, DИ!ІІІ~ТUІІ хре • 
Verlebralla. "реБОВЦІ. 
Verl.br.!ls, хреб6DиlІ. 
Vertebrodymn8, БJlИ"ИRта, що 

врос.nись ~ечаи&. 11 
. Vertere_ ВОРТl'Х'И, поверта~. • 

~ в. um.иль Vеrtех,веРШОМt и6рХ1ВК , 

Vertlcalls, ввИоnвll. ОТОРЧОВ1іій, 

У. .It аисе laе.а,·"",,?рО'!' .. 
ro.Ч:О1!'і при ХОpylls.вИl вуха. 

У. anglopathlca а. cardlll!ascu
·Iarl. заворО'!'·В roлОВ' ПР" " . етщ\рдm'''''' суДИll. 

У. laryngea = iotu. larynge~. 
У. lenebrlcosa = вcotodyn .... 
Vertlgophobla, стр"" перед B.~ 

па.мороченWlМ. 
Verus, сnpIJ.ВЖIillt, правдu.ВІIЙ. 

ve~~nla, божевілля, недоумство. 
Vesanus, божевільний І дlPJIlIЙ. 
УО8I_., 1. міхур, 2, пух.р. 
У. destlllalorl., л."бик, лере-. 
. г",шиіі "уб. В. 
У. lеl!е., ",-6вчии", И<Овчовиll 

i:r;yp . 
у.
М 

utIJl~rl., мо"овий міхур. 
Уезlсаllо, "іхуровпll .. 
Vesltans, засіб,. B~Д RКOro BII~ 
Т50РЮЮТЬCJJ ПУХl~l. Н 

Уевlсаnlla, ll"РИВКІ "асобll: _ • 
Veslcatlo, в1ІНИ_ пр.рlВ. 
. В . ) 
vesleatorlulll,mymk&(--. 

у~~оаЬ40mlnaIlЗ, міхур6во-че
У;::::;' міхуроВ" ".та. . 
Veslcolixallo, прпnш:':::,.:; 

X1J3 до пероднw 
СТІрИ. • JIOВO" 

Ve.lcopu\Jl-us, ""'УРО80' 

вий. . ВО'ЦУП-Veslcount\Jl1IcaIlS, "!хур0 
цевИЙ. . мАп-

VesleouterlJlus, М"'УРОВО' 
цєВUЙ. • pjxa6-

Veslcovagln.lls, .uxypoвo-

проотоп6.двПЙ. .." пвl 
vеrllсшum,. " .. ор_а 

ВИЙ. . Ів· Іх""""" 
Vезіtоvаgll10~есtal , .. п-
П!хвО-ВРВій. . ........ ....... 

. lУ IШІfВО'І1<&· 
. VerlICOSUS. _провИй. 

VeslcuJa, .. іхур<\ць. uJ-...... -· 
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У. afr .. , ."I'<'И~Вwi' міхурець , 
Н. ' " ,,' 

У', cholec)-slls, то"qовиJi ,міху. 
р<Ць. Н. ' , 

У. !еП .. '. bl1iarla, ЖОВЧ'вий 
"r.t;!']>. ' 

У. ~.rтІпаtlуа, .арОД><О"ПЙ пу. 
ХJрець. 

У. GraafJ, Graal'ЇB пухіреЦl. 
У. Malplgb/, :'."'н.вИЙ юху: 
р<щ,. 

У. PurkJnle, яйцеве ядерце. 
У. prostallca, ."Г:llіБПR& при
пр$'тпево! аА...,озп. 

У. з.тlпаН., нмів"" .. ий тю. 
рець. -

V.,lcIIJ.rJ', пу:.:іpnеВIiЙ. 
VesituJltls, а&па.'ІСВНЯ Н6.Сjвня~ 
'" }ШХ пухjр!J.i:а. 
>'esiculosus, пухір'lll.cТИЙ'. 
Vespa, ос". 
Vesper, веЧір. 
Vesреrll"з; вечірній. Н. 
V_sper!l!Ionls аlае = lіgащеп. 

t'.m latnm n .. сі. 
У_ЗllbиІасlз, присінкавий. 
УеЗIIЬиIІІМ, пр.roU!ОК, перед_і. 
ВОК. 

Vestlglum, елід. Н. 
Уеоll. і. У.іtlшеоtит. 8. уаІ/. 

lиз, 6мr, одежа. Н. 
У.І.,I!,асl"в, В""'рИИ.рии!l вві. 
роmкарсьнИй.. ' 

У.lи" ОТ"рllll, Д,в;'іЙ. Н. 
Vetuslas, о.арість. 
У.~,,:Ius, о.арий, вакорівiииJi. 

Уlа, дорога, JП..чJtx •. 
У. ..alllr8115, ПР"рОДНnЙ JWU\X. 
УIЬ.х, уIы�ез,' КрОВJШ; омути 
на ш"ірі (ва пр .• пр11 pwpura). ' 

,Vlbrans, тро>!ТIlЧИЙ', .... ~ 
чий. ,~.~-

! \' ,VJbratlo t тремтіIlВн,КОJшваJJНЛ. 
" і УIЬсаIОС/ІІЗ, rp<мийй >rИ~_.А 
.·)"!І И. • ~ ...... ~. 

І) " ТІ'.' У/Ьсlо! УIЬСIО .. о.,' півшрjбень 
1 . вібрІОН. ' 

, J ,'Іі І .• , :rI8sao, во"";',, в кос;. 

'і'!'llу , ' 
'І ' '{. ';.", 

'VlсиrJtn. вас1'jп:aий. 
УI"lпи., СумеЖПИI!, суоіДИШ. Н, 
VlclssJludo, оміка, перемів", ' 
Vle!"'senil ann = аnaa 8иlюlа. 

v .... 

V.~~bliв - IішЬuз І.,.. ... ov .. 

У. valvula - valvUlA .inn. оо. 
, ronarii ТЬеЬеоіі. " - , ' -

. УlіllатЬиlі"тив, И"XJlJIДО'",н,. 
друв"""" (у .і"",ри", ... :.:). 

Уlсllа'!llа І. Уlсllаllо, І. Уlсlllа, 
A~aJtlcrb) сторожкість ЧУТ~ 
НІСТЬ. '" 

Vlgllапs, "УткйJi, (>roрОЖКЙЙ. 
VlgШш, ЖВ&lllоть, бадьорість. 
Vlgor, """", "іЦІ.. Н. 
Vlhea mlnor, б .. р"іпоit, Н. 
VШІ, "'''ОСЙІІ!Ш, КОСОКЙ. 
Villosllas, ВОJlохатість. 
Уlllови8, ВOJIOХМиJi. 
VllluS, ВОJlОСl1ВК&, иоомИк. 
Vlпсиlиш, обг6р'rиa, оп"різи .. 
8ЯSnО. • 

Уіповиа, ВІІВии!І. Н. 
V/num, ""ВО. Н. 
Уі Іrиmепll, roріпиа. Н. 
V ii~ mlrаЬШs. "іоова фіИ.Dка. 

У. Ir100101, бр3'l'ИI!. Н. 
VIOlac.us, фи.JlИОВВIt н 
УIОlаllо, iвDJ!T, .ri.~. 
УIОlепIIО,I1І""Т ",С"",",nio Н 
УIОI.Пlиз, fвlU!~Вии!І, в...,;",,: 

иііЙ. Н. 
Уlс, ЧОІІОDіп, муж. ' 
УlсасlПllаІ - .ynandria. 
Vfrago, тroловіиопод.jбно. жінна~ 
Virescens, ."".піюЧиJi. ' 
Уlrgз - ропІ •• Н. 
Vlrglnalls •• уіссlп."., дів6чий 
, иеваltмаllИЙ. Н. ' 
УІссlпltaз, ІІІ"оцnc·.· 'н. ' 
У1ССО в. У. Іпlаеіа • .1Іі8"""': 'не. 

га/llІ.ка). Н. . , \ 
Уlссипеиlа, дl.""IІИ ... н. 

. VI,ld .. 

Vlrldans, """""иу •• ,..,IІ;' 
Vlrldls, в""."иІІ Н. 
Уісll. membrum = репіа. 
Vlrllla, чо"о"іqе прир6джони". 
УlсlllІ, '10011,,"1'11І11. N. 
VlrШ"mllS, чо"ові'иl! виг""д У 
жінки. 

V IrШІм, "УЖІІІ.ть, чо"овіча СИ· 
. па. 

Vlrlum oppresslo, sиесЙ".НIІ". 
Vlrosu8, і .• ".РІІЮЧИЙ, 2. от
рУйний. н. ' 
Уlс!из, чеСIІОта. 
V/rulm!u", .арамЙВnЙ, тріІІ",,· 
вий. 

Vlrua, огрута, в .. ра. .. .. 
У. апіт"IIІМ, жива ... р ...... 
У. аll.пи"lит, OCJIабneна ііа· 

р"''', 
У" de& сиез, зараза скажеии.ви. 
'У. [іхит, аа.рав& скаженина, 
перенесена на. стриж кріпи ... 
на. . 

У. уассlПlеит, варв ... ДМ щ~. 
ППОВМ. 

Уlа, си"а. 
У. а tergo, СІНІ&, щО тисне 

•• &ку, 
У. Ша!а риdlеШае з. s!uprum, 

8l'вIlJl"УD(;ИИR. : 

У. таlос; О"Р"П""'" 
У. medlcalrlx I\alurao, цілюща 
оп •• а прИрОДИ • 

У. УI!а. 5. У. Уllallв, жи ........ 
сила.~ 

Vlscera, КУТрОщі, Тр<бухи. 
У. Іпt.sllпаllа, тМьБУ"И. 
УIІс_са!lв, нутрощевиJi, иугра· 

иИІІ:. 
Vlsceralgla, аутроще.пй бiJIь. 
Vlsceromolorlcus, иутрощ_пору' 
шпий. 

'VI8Cldu., "ипкий. 
Уlасооl!аа, ,",пніоть. 
Vlscusus, n:ипкиЙ. лепкий. 
Уlвеит, (".It, карУи .. 
VlslЬШs, ~ИДRIlIt', ."ДИМІІЛ. 
УМо, ПР"В~'І, ""pt.. 
УlвlіаllО, "ід. їд .. "". Н. 

v_ 
, Уlsoсlи., "ОрОвliЙ. , 
Уllит _І 'с_р_Сlит, виД_не 11 

аиo.l!д_по (оудово,""IIU""иJi 
протомо,,). 

УI.и., і. вір, 2. 'йстрота а6ру. 
У. ы�осиlасl.,' аір обома О,,"ма. 
У. ОСі"ПОП, 30рОВИjj'У"'Рій, око. 
УІІІ, ЖІІТТЛ. ' 

)'4 rn1nit!l4, nедве nOMimї 08"&" 
. . ки жu'М'я • 
УНаllв, ",,,,.,..виJi; 
Уllallітиs, .,енн" ПрО жи,....у 
.""у. 

,Уllaтlп, віт"";". 
VIІ.Шпн" ЖОВТКОВІІЙ. 
УIІ_llи. ". уlt.llит, жовток. 
УІІІ. рсlта. Іormatlопls., пор· 

вісні потв6рноств. 
УІІІ.llо, ШКОА&, ушко-""""",,,. 
Н. 

УllІІlсо, бооб",рв .. і ХІ"'''''' Il& 
шкірІ. ' 

VIIШgоld.. ".nthoma. 
Vlllosus, "аДJllівnl!, :шбвИй. 

. V. clrcu.1us, 8ачароване HOB~. 
УІІІ. Уlп"_с., виноград. Н. 
Уlltнт, вада, х!\ба, ('!А. 

. Vltreus t ШКnЯl1lШ, с:и.'шс1'llЙ • 
Уllсlп •• udllorl. = endolympha. 
Уllс •• осиlосl. = Ьuшог vitro .... 
Vllrlolum, ау"'рв", • 
Vllropresslo, наДУWYВШIlll ва 
шnіру lUЮ1ЯНОЮ ДОЩМКОlOw 

Vllrum, і. шиnо, 2. III1WiHK", 

с..ЧОIН, пnлnm:&. 
У. ocular_ ы�асllІІІм,, окулЯри. 
Н. 

VlуасlШ, жваві" ... 
Уlуах, _ •• ІІІІ .. Н. 
Vlvldus, нm.пЙ. 
УIУlllсаlIО, "" .. IDJ!Юванвл. 
VMs_cllo, рбвrtl. живо1' ..... 

рІIНIІ. 

,Уlуив, ", .. вий. 
УосаНв, і. "",ооовиll, 2. 1'0.1І0-

оl"и ... 
Уос"_с"IIО, l'OJIооlnюі, поо.1JIвe 

В1tНРllИУВIlННJ11"Оro ca.мot"O 8ВУ

ку. 

" i!~'''''''' 
.," .,;1 .... ,'~, "~, ~ I.,,~ ""'~"# 
,~(,"''', ",{,,~,.~ ~~~~--~~~~~-~~~~~~~~ ",", "",'" 
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Zetazlsmul, по ..... " вимова бук-
ви Z. 

Zlne1.tm, !t2~!f; П}fНь.. 
Zlnnll zonula = zonula оНімів. 
Zoanthropus, "юДииа, що УЯВJIJl8 

себе ... іриnою. • 
Zomotherapla, аікувапИJI ЮШ· 
НОЮ а (шровоro мяса. В. 

Zona, пао. пояоок, ч6рсс, оое .. 
реака. 

Z. demareatlonls, гранична ... -
жа. 

Z. orb Іси 14rls Weberl, п;дс6"ю
юче пасмо наnшyиа кульш6-
вОГО оу.,,66у. 

Z. parendlymatosa, коровИй шар 
ЯGШUинQ.. 

Z. pectlnata, ч.стив:а I",:nїn ... 
Ьпі1аriз у внутрішиім вусі. 

Z. pelluclda, прооора обо"Ови& 
яєчка. 

Z. radlala, проиінnстий віно
'ІОВ. 

Z. \ alsalvae, засадвЙ'П!. п ..... 
'1'іlша мпман& (В усі). 

Zonaesthcsla,· почуванвя посу. 
Zonalls, """"8Ш1. 
Zonalus, підпеpeвauий. 
Zonula, ПОROQК. 
Z. Arnoldl, жмутковий пОЯеок 

В )ЮЗRОВЇ .. 
Z •. Zlnnl1 = zonnla oiliaria, 

ПОЯCQк рясnовИЙ.· . 
Zonularis, поясковиl!. 
Zonulitis, 8fI.:і1апеннн ряскового 

ПОЯСИ,''. '. 
Zooanlhropia І. zoanlhropla, :'0' 

роб.,1.l1De УНВnf:ННЯ «ОО: :вві .. 
риною. 

Zooe,aslla = aodотіа. 
Zoogloea з. zooglea, окynчeullЛ 

6акторiJI. В . 
Zoogonla = pbylogeni". 
ZOOld, подібний АО 8вірlШU~ 
Zoologla, ІІІІ.УК& про тварвнп. В. 
Zoomagnctismus, тваринний ·ма.-

tвeт ...... В. ~ 

.~ .. 

. Zoon, тварйпа, жmют6q .. , - Ci:{';i.;!~ 
рй ..... В. 

ZoOJlhllla ИОІlеаеа~" 1:"~~БJr: 
Т .... рll1l д;111 .. 
жени&:. 

ІооIlьоы�,, страх псред 
11010 .. 

Zoopsla, пр ... й,цжув....,,, .O •• .I'~ ... 
(у п·яниць). 

Zoospermla, жmю Н""!пIШ •.. 
Zootrophotoxlsm1l8, _.отру:rивк 

м'ясом 8ВЇриии. 
Zoster:l пас, ПОЯО~ "".: .. , 
Zuma, яуховне вt.чїНИfl. В.:'і •.. 
Zygapophysls = рrooeввuз ш.ї.:.: 

cularis v.rtвbrarwn. 
ZYlloma, ПР"О, ."уд&. .,:, 
ZYllomalleofronlвlls, армо","· 

чо:rовfПL "о 

Z-omatleomaxlllarll, Jiij;;' 

х. 

х, І. х:ем ... нсенол,-2. вим . 
упЦ!1 (В ствр'''' ЮШ'8Jlij. ' 
_ np<Iмші = np6мiнi Ronlr 
gon'a. 

,".~."i>Ji< ... :~ Xanthelasma = хnnthоllШ. 
'. Xanthelвsmoldea = шtісагіа pjg. 
, mentosa. 
· Xanlhln, "".птін. 

~ ;"О}е,'''· Xanthlnurla, яо."тШ в МОчі. 
· Xanlhochromla, жо.'" .аМри

: .. '""':'.V'.' nепня тканнн. 

. ХапІЬосуапорвlа, С/lіn6т" " .. чер· 
· 80!!У fi веп"ну барви. 

Xalllhodermla = xantooma. 
: ХапlhОIlШ, шовтеиьиий нарое

тень шкіри. 

Xerlon, порошок. ·В. . 
Xeroderma рlgшenloзит І. xero
dermla, сухість шкіри, СУХО-

nndР'Il. 
Хиота,nyс.ата сухіоть шкіри. 

. Xer.phlhalmll1l _ хеroaї!l еоп

junctlvae. 
Хиоо, сухий. 
Xerosls $. хиоІеа, оисихаапя, 

сухІсть. 
Х. ьиlы� =. :xerophtb .. :wUl. 
Хи •• І.тlа, СУХІСТЬ У вустах.· 
Xe,.!!cus, оухий, О"ОО"ПЙ. в. 
Xlphlвternum, rpyдт.mc, грудиА 

кіс.тш.. . 
Xlpbodymus, БJmзмт&, що вроо. 

;>ШОЬ груля"", 

.10 RpIlЮ ~, ' 
щеп.пооий. .,~: ..... ,.,.,.:~,. 

Zygomalleolemporalls, "PMO~ 

Xanthomatoslв, хор,,""""" И8. 
:иемrroмуv 

Хапlhорзlа, жовroвoрість. 
ХапІЬоз, ЖОВТИЙ, жOJlТOI!О>ІО~ 

ХlрЬооynla, бі.ль в мечикові. 
Xlpboldells і. хlрЬоlа.,., ........ 

ку.атиit, МЄ'ШКОвlІЙ. 
. іжропевий; . . ... 

ZYlloma !lеоа, ярмОІІиJi. . .. 
Zyllnd,"rla, о .... кИ, ЦШIЇНДри',.·· 

ночІ. .(~ 
ZymAza, опір .. , ро!!'!""", ІІіу::' 
ММО. 

Іlтlп, в{,твір .. дріжджів (m.'іІ·; . 
Zymoeyt, нnітииа, що вІIІШ#::. 

Н&в шумувf.ППR. . 
Zymollen = proferment. 
Zymologla. п .. уяо про ""в",,!!I~-

ВЯ, шуму"""""_ 

Zymolysls, роаnyокання 
"'А. 

Zymosls = f.rmenta~io. 
ZymOlhe,apla, .ліJlYllIUUU! 
дтами, квашениною .. 

Zymotleus, ~~~:~::j~j' Zylodlallnosls, 
роб доспід .. "" lIaJ1 

ЦІІ..... :t:I;11<i~:';~~ 
Zytolysln, ~~.В~"И~ПИR=~R::~~~~~; -.' ZytopJ .. ma, 
Zytotoxln • 

'," ". , . , " 

оаІІ. В. 
Xanlbosls = :xanthoma. 
Xenogenesls = heterogenesia. 
Xtnomenia, а~'!'jпaв. місяпma 

КроВотеч ... 
Xer .. I., сухий кетит(ь), ..... 
ншt(анuя) CJШrшпді носа. 

ХlрЬораХІІО, БJmlШЯ"", ЩО вроо-
RИСЬ мeu:иaии.. . . 

Хlрооа, ...... 
Xyrospasmus. КОРЧі IIIL1IЬЦЇІІ У 

"'''''РШ • 
Хувта, к6рнія. В. 
ХУ.!І, mкpoмliджеlШll. П. 

У. 

У •. ".",. = yttri\!JD. 
У. Ьасlllиа, баці" червінки. 
YOghllrt,lIorypT (беаг.ре.ьк& рв. 
_ви .. ). 

Ypsll.lormls, подібний в .. У. 
Уиla, """0.. .... " ... 

z. 
Ьа тш, :иукуруаа, nшt»IИчкаt 

... Іе. В. 
. Zelвmus = реl1ар. 
. Іста, КУ"О"ІІ"ІІ ПООУА- В. 
Zenlrllllgвlls. - в!досереДJlOIWIІ, 
від_редиій. . 

Zепlrlр.lalls·,д~"IІ, АО' 
середній. \І 

Zeoltold, бlryaО .. тіпЬц6. . 
Zeo.lrosoma, осередво ті.льце. 
Zestokausls. прuпl ...... uя М&П· 

цеliol ""'nВIIRцI. . 
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Уоlа rnапus, дм611Я. 
VOlarltl., до,n6JJИИО. 
VоlаlШs, "етючий, "отки!!. 
Volatlllsatlo, ВlІвіТРІОвання,ВИ-
ДИХУВRlШН. . 

Vоlепs-поlеns, хочеш-не хочеш. 
Vols.lla, ЩИПЧИКИ. Н. 
Volt, ОДІІНИЦП ЄJJeKТPOMOТOp-

1101 сипи. 

VOiumen, 6бсяг, міСТI\іС1'Ь. 
У. риlтопит аисlит = еШ· 
рЬувеша. 

Volumeter, виміРНlIК обсягу. 
Vоlumlпоsus, міСnШЙ 1 оначного 
обсягу. 

... -; Vоluпtаrlus, са~lОвіnЬНИnl ми-
.мовіЛЬНIІЙ. Н. 

Voluntas, воnя. Н. 
VoIuptas, ав.ДОіЮлеНIIJI. 
Volutatlo, ХППlIтанвя, хитапWI. 
Volvulus, пеptl><рут кишок. 
Vomer, пемfш. 
Vomeronasalls, пемішево -:нооо-

ВllЙ. . 
Уоmlса, 1. печ~рав n:егеві, 2. n:е-
геневий гвоАк. 

Vomlcus, б"ювcmwй. 
Vomltare, бдювАтп, вонітувати. 
Уотltlуа = emetica. 
Уотltо neg'o, жовт. пропАо
ниця. 

уотltорьоы�,' страх вб",юваm, 
набпю&ати. 

Уотllо,lа = vomitiva. 
УотltІІ,lllо = nauзeа. 

Vomltus, бпюnанвя, вонітував-
ня. ' 

У. marl!1us, морська хворість. 
V. matutlnus, раніпmв МІОвав-
ня п' ЯНllЦь. . 

Voracltas, uсваЖ~plIИвість по.-
Jнерпивість. ' 

Vora.s:, пажер.'1ИВИЙ. 
Vorlex, вир. 

302, 

Vorllcosus, вировНІ!. 
Vox, 'гоn:оо. 

у.1' .. 

У. ans.,lna, гуоячий го"ос. 
У. сЬоlиlса, вмучений, холер
ний гоn:ос. 

У. сlаudеsllпа, ш~(»піт,шоп .. 
тіння. Н. 

У. rauca, ХРИІЩИВИЙ голос. 
Vulсапlsаllо, оброб"ювання ry-
ми сіркою. Н. 

Vulga,ls, ввв.аllвиll. Н. 
Vulglvaga, повія. 
Vulп.rаЬШlas, ран"Йвість. 
Уиlпе,а,lш, р.н~вuЙ. 
VUln"atlo, пора"еIlВЯ. Н. 
Vulпеrаtus, поранепий. Н. 
Vulnero, раПИ1'И 1 порА.нити. 
VUlnus, рана. , 
У. caesum В. Іпсlslvum, ріоан1. 
рана. 

У. conlusum І. conquassatum, 
розчавn:ева рана. 

У. laceralum, рвана рвиа. Н. 
У. rnorsum, иУсанн. рана. 
У. penetrans, ГJIlібоив., наскрі
. 8на рана. 
У. punctum, и6..10та рана. 

У. sclssum, руб"ева рана. 
У. sClopeta,ium et bomba,da

rlurn, вогиепAnьва рана. 
Vultus s. vulus, пице. вид, об
nиччя. 

Уиlуа = Introltus vaglnae, со· 
р6мк&, СТУЛlIRa, жіночі по~ 
р6ги. ' 

Vulvarls, соромковиЙ. 
Vulvlsmus = vaginismuB. 
Vulvltls, вапмевня сор6мки. 
VulvovaglnaJls, ооро""о-піхво-

вий. 

VUlvоvаglпltls",пменнясорои' ' 
ки n піхви. 

у. у. '=, 'venae. 


