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• Sklera: göz küresinin en dış kısmını saran, beyaz 
renkli sert ve koruyucu bir tabakadır. 

• Koroid: sert tabakanın altında bulunur. Kan 
damarlarından zengindir. 

• İris: gözün renkli kısmıdır. 

• Retina: göz küresinin en iç kısmını oluşturan 
tabakadır. 

• Pupilla: göz bebeği



• Hipermetrop: yakını görememe 

• Miyop: uzağı görememe 

• Prespiopi: yaşlanmaya bağlı olarak göz merceğinin 
esnekliğinin azalması ile ortaya çıkan bir görme kusuru 

• Astigmatizm: göz merceğinin gelen ışınları düzenli 
kıramadığı için ışınlar bir noktada toplanamaz. Bu 
nedenle görüntü bulanık olur. 

• Renk körlüğü: genetik bir bozukluk sonucu bazı 
renklerin ayırt edilememesi.



• Orbita: göz ve gözün yardımcı oluşumlarının içinde 
bulunduğu kemik çukuru 

• Auris: kulak  

• Heliks: kulak kepçesinin kıvrımlı dış kısmı 

• Malleus: çekiç kemiği  

• İnkus: örs kemiği 

• Stapez: üzengi kemiği



• Tonsil: bademcik 

• Parotid: kulak altı tükürük bezi  

• Ambiopi: çift görme 

• Anopi: görme yetisinin bozulması 

• Diplopi: çift görme 

• Nistagmus: göz yuvarlığının istemsiz hızlı gidip gelme 
hareketi 

• Fotofobi: ışığa aşırı hassasiyet ve ışıktan rahatsız olma 



• Anakuzis: total işitme kaybı, sağırlık 

• Otalji: kulak ağrısı  

• Otoraji: kulaktan gelen kanama 

• Otore: kulaktan gelen iltihap ya da akıntı 

• Tinnitus: kulak çınlaması 

• Vertigo: baş dönmesi



• Anosmi: koku alamama  

• Farenjit: farenksin ( yutağın ) iltihabi 

• Tonsiilit: bademcik iltihabı  

• Parotidis: tükürük bezinin iltihabı  

• Katarakt:göz merceğinin bulanıklaşması, göze perde 
inmesi  

• Konjunktivit: konjunktivanın iltihabı 

• Glokom: göz içinin basıncının artmasıyla belirgin, körlüğe 
uzanan bir hastalık



• Hordelum: arpacık, göz kapağının yağ bezesinin 
akut iltihabı  

• Ptozis: sinir harabiyetine bağlı olarak üst göz 
kapağının düşmesi 

• Otitis: kulak enfeksiyonu  

• Buşon: büyük kulak kiri, kulak yolunu tıkar 



• Afaji: yutma refleksinin kaybı, yutamama  

• Disfaji: yutma güçlüğü 

• Odinofaji: yutmada ağrı hissetme 

• Oftalmoskop: göz küresinin içini inceleyen alet 

• Oftalmoskopi: oftalmoskop ile göz içinin incelenmesi 

• Antibiyotik: bakterilerin sebep olduğu hastalıklarda kullanılan, 
genellikle sentetik olarak hazırlanan ilaçlar 

• Antiemetik: mide bulantısını, kusmayı azaltan veya engelleyen 
ilaçlar 

• Antihistamin: alerjinin tedavisinde kullanılan ilaçlar



• Otoskopi: kulak zarınının otoskop kullanılarak 
incelenmesi 

• Tonsillektomi: tonsillerin ameliyatla çıkarılması  

• Alopesi: kellik, saçın doğal ya da doğal olmayan yokluğu 

• Eritem: derinin kırmızılığı 

• Ekzoftalmus: tek ya da iki göz yuvarlığını göz 
çukurundan dışarı fırlar gibi olması 

• Komedon: bir kıl folikülünün açıklığı içinde sebum tıkacı 
ile oluşan siyah nokta 



• Lezyon: patolojik değişiklik gösteren doku bölgesi 

• Sebore: aşırı yağ salgılama 

• Tinnitus: kulak çınlaması  

• Strabizmus: şaşılık  

• Epistaksis: burun kanaması 



• Melanin: vücutta deri, saç, kıl ve bazı oluşumlara 
renk veren pigment  

• Melanosit: melanin oluşturucu hücre 

• Melanom: melanositlerden kaynaklanan tümör  

• Akne: sivilce  

• Albinizm: deri, saç veya retinanın doğuştan beyaz 
renk göstermesi 



• Atopik dermatit: genellikle alerjik yapılı insanlarda 
görülen kaşıntılı, yüzeysel bir deri iltihabı  

• Dekübitis: uzun süreli yatan hastalarda baskı 
sonucu oluşan yara, yatak yarası dermatit: deri 
iltihabı  

• Ekzema: çeşitli etkenler nedeniyle gelişen, yer yer 
kabuklanma gösteren, veziküller oluşması ve akıntı 
ile belirgin, kaşıntılı deri hastalığı  

• Nevus: deri üzerinde doğuştan mevcut koyu renk 
gösteren hafif kabarık oluşum, ben, doğum lekesi



• Paroniki: tırnak yatağı iltihabı, dolama  

• Psöriazis: Sedef hastalığı  

• Ürtiker: deri üzerinde kaşıntı ve yanma hissinin eşlik 
ettiği pembemsi kırmızı kabartılar oluşması ile 
belirgin alerjik durum, kurdeşen  

• Verruka: siğil  

• Vitiligo: deri üzerinde melanin kaybına bağlı süt 
beyazı lekeler 



• Vezikül: içinde sıvı bulunan küçük deri kabarcığı  

• Bül: vezikülden büyük deri kabarcığı 

• Papül: deri üzerinde oluşan küçük kabartı  

• Püstül: deri üzerinde içi cerahat dolu kabarcık  

• Makül: deri üzerinde çevresine oranla renk farkı 
gösteren bölge 



• Hematom: dokuda kan toplanması nedeniyle oluşan şişlik  

• Peteşi: deri altında kan damarlarından sızan kanın deri 
üzerinde meydana getirdiği nokta şeklindeki kırmızı 
morumsu lekelerden her biri  

• Ekimoz: kan damarlarının yırtılmasından dolayı deri 
altında kan toplanması, deri renginin morarması, çürük, 
ezik 

• Purpura: kılcal damar duvarlarından kan sızmasına bağlı 
olarak deri ve mukozalar üzerinde başlangıçta kırmızı 
daha sonra morumsu renk alan peteşi ve ekimoz 
oluşmasıyla belirgin kanama bozukluğu 



• Sikatriks: yara iyileştikten sonra deride kalan iz, 
yara izi, nedbe 


