
ABSCESSUS Az acut purulens gyulladás lokalizált formája, melynek során gennyel telt üreg képződik
ADENOCARCINOMA Mirigyhám eredetű rosszindulatú daganat
ADENOMA Mirigyhám eredetű jóindulatú daganat
ADHESIO Kórosan képződött kötőszövetes szalagok, melyek savóshártyai felszíneket rögzítenek egymáshoz
AGENESIS Szervképződés hiánya az embryogenesis során
AMYLOIDOSIS Specifikus fehérjék extracellularis felhalmozódása, mely az érintett szervek megkeményedését, megnagyobbodását és működészavarát okozza
ANAPLASIA A differenciáció teljes hiánya malignus tumorokban
ANEURYSMA Érszakasz vagy szívkamra körülírt tágulata
APLASIA Adott szövet növekedésének a hiánya
APOPTOSIS Normál vagy patológiás sejtekben kialakuló szabályozott sejthalál
ARTERIOSCLEROSIS Az artériák falának bármilyen okból történő elkeményedése
ARTERITIS Primer arteria gyulladás
ASCITES Transudatum  a hasüregben
ATELECTASIA Alveolusok kitágulásának hiánya, légtelen, tömött állományt eredményezve 
ATHEROSCLEROSIS Az artériák falának elkeményedése, amit lipidfelhalmozódás okoz az intimában
ATRESIA Lumenképződés embrionális hiánya üreges szervekben vagy struktúrákban
ATROPHIA Sejtek/szövetek/szervek patológiás vagy fiziológiás zsugorodása
ATYPIA A normál sejtjellemzők megváltozása reaktív vagy gyakrabban daganatos folyamatokban
AUTOLYSIS A szövetek önemésztődése saját enzimtartalmuk által
BALANITIS A glans gyulladása
BIOPSZIA Betegekből történő, diagnosztikus célú szövet vagy sejtvétel (bármi, ami nem testfolyadék)
BLASTOMA Differenciálatlan embrionális daganat, mely kis kék kerek sejtekből áll
CARCINOGENESIS Rosszindulatú daganatok kialakulásának mechanizmusa
CARCINOID GI és légúti neuroendokrin daganatok hagyományos elnevezése (jelenleg csak a tüdőtumor-klasszifikáció alkalmazza)
CARCINOMA Malignus hámeredetű daganat
CARCINOMA, in situ Intraepithelialis neoplasia súlyos formája
CARCINOMA, microinvasiv Az invazivitás korai, mikroszkópos fázisa, alacsony metasztatizálási potenciállal
COARCTATIO Az aorta congenitalis szűkülete
CONDYLOMA A genitális laphám jóindulatú, szemölcsös jellegű, HPV asszociált tumora
CONGESTIO A keringés meglassulása és a vér felszaporodása a vénás rendszerben
CYSTA Hámbélésű üreg
DEGENERATIO Nem specifikus reverzibilis strukturális és funkcionális károsodás szövetekben vagy szervekben  
DERMATITIS A bőr gyulladása
DESMOPLASIA Tumor indukált stromális reakció, mely kollagéndús kötőszövetet eredményez
DIFFUS Szervet vagy szövetet érintő folytonos/kiterjedt eloszlás (focalis ellentéte)
DIVERTICULUM Üreges zsigerek falának tasakszerű nyálkahártya kitüremkedése 
DYSPLASIA A hámszöveten belüli sejtek kóros növekedése és differenciációja a daganatos folyamat korai jelenségeként (genetikai károsodásuk következtében)
DYSTROPHIA Nem specifikus károsodás, mely egyes szövetek degenerációjában jelentkezik
ECTASIA Üreges struktúrák kóros tágulata
ECTOPIA Normál szövet nem megfelelő lokalizációban
EMBOLUS Különböző halmazállapotú, erekben mozgó anyag, mely a lumen elzáródását okozhatja
EMPHYSEMA Alveolusok kóros tágulata az alveolusfal átszakadása miatt
EMPYEMA Üreges képleten belüli gennyképződés
ENDOCARDITIS A szívbillentyűk gyulladása
ENDOPHYTICUS A kiindulási felszínhez képest befelé történő tumor növekedés
EPITHELOID SEJT Makrofág eredetű, hám karakterű sejt, a granulomákat alkotói
EROSIO Felszínes hámhiány
EXOPHYTICUS A kiindulási felszínhez képest kifelé történő tumor növekedés
EXSUTADUM Fehérjedús extracellularis folyadékfelhalmozódás, melyet a kapillárisok fokozott permeabilitása okoz akut gyulladásban 
FIBROSIS Kollagéndús kötőszövet felszaporodás
FISTULA Kóros járatképződés üreges szervek és/vagy a bőr között (=sipoly)
FOCALIS Körülírt elváltozás (a diffus  ellentéte)
FOCALIS, multiplex Körülírt, többszörös (egynél több) elváltozás
FOCALIS, solitaer Körülírt, egyszeres elváltozás
GRADE Malignus daganatok differenciációjánakszövettani jellemzők alapján megállapított mértékegysége



GRANULATIOS SZÖVET Regeneratio/reparatio során képződött érdús kötőszövet (=sarjszövet)
GRANULOMA Epitheloid és óriássejtekből kialakuló gömbölyded sejtcsoportok
HAEMATOMA Szolid szöveten belül kialakult véralvadék-gyülem
HAEMOPERICARDIUM Vér a pericardialis üregben (=tamponád)
HAEMOTHORAX Vér a mellkasban
HAMARTOMA Veleszületett tumorszerű térfoglalás, mely több érett szövetből épül fel, melyek az adott szervben normálisan is előfordulnak
HERNIATIO Egy szerv vagy szervrészlet kóros kitüremkedése a fiziológiás térségéből
HETEROTOPIA Normál szövet a fiziológiástól eltérő lokalizációban
HYALINE Amorf szerkezetű, tömött szövet, degenerativ eredetű fehérje felhalmozódásból
HYDROTHORAX Transsudatum a mellkasban
HYPERCHROMASIA Fokozott magfestés
HYPERPLASIA Szerv vagy szövet megnagyobbodás, mely a sejtszám emelkedéséből ered
HYPERTROPHIA Szerv vagy szövet megnagyobbodás, mely a sejtméret növekedéséből ered
INFARCTUS, anaemias Elégtelen vérellátás (ischaemia) következtében kialakult szövetelhalás
INFARCTUS, haemorrhagias Elégtelen vérellátás (ischaemia) következtében kialakult szövetelhalás, következményes vérzéssel (dualis vagy kollaterális artériarendszer, illetve véna elzáródás esetén)
INFLAMMATIO, chronicus activ Krónikus nyálkahártya gyulladásforma, amelyben a mirigyhám akut gyulladást mutat (pl. crypta abscessus)
INFLAMMATIO, chronicus granulomatosus Specifikus formája a krónikus gyulladásnak, melyben epitheloid és óriássejtekből álló sejtcsoportok alakulnak ki
INFLAMMATIO, chronicus nem-specifikus Hosszan tartó gyulladásos reakció limfocitákkal és plazmasejtekkel
INFLAMMATION, acute fibrinosus Heveny gyulladás, fibrines csapadékot eredményező exsudatum képződéssel
INFLAMMATION, acute haemorrhagias Heveny gyulladás, kapilláris endothel károsodással és következményes vérzéssel
INFLAMMATION, acute purulens Heveny gyulladás, neutrophil granulocytákban gazdag exsudatum képződéssel
INFLAMMATION, acute serous Heveny gyulladás, sejtmentes exsudatum képződéssel
INVASIO Malignus tumorsejtek normál szövetekben és erekben való terjedésének képessége
INVOLUTIO Egy szerv vagy szövet állományának csökkenése (mint atrophia) fiziológiás okokból (pl. thymus)
KARYOLYSIS Sejtmag destrukció típusa: feloldódás
KARYORRHEXIS Sejtmag destrukció típusa: fragmentáció
KOILOCYTA HPV fertőzött laphámsejt, melyre hyperchrom, szabálytalan sejtmag és perinuclearis halo (világos udvar) jellemző
LITHIASIS Kőképződés
LYMPHOMA A nyirokszövet primer rosszindulatú daganata
MASTITIS Az emlő gyulladása
MELANOMA A melanocyták primer rosszindulatú daganata
METAPLASIA A szövetek adaptív folyamata, melynek során egy másik típusú érett szövet jelenik meg
METASTASIS Tumor formálás a primer lokalizáción túli szövetekben a tumorsejtek nyirok vagy vérerekben illetve üreges képleteken keresztüli terjedésének következtében
NECROSIS Irreverzibilis sejt- vagy  szövetelhalás patológiás körülmények között, élő szervezetben
NEOPLASMA Kóros és kontollálatlan sejtproliferáció következtében kialakult szövetszaporulat
OEDEMA Szöveten belüli folyadékfelhalmozódás (transsudatum)
ONCOGEN Tumorokban kórosan expresszálódó gén, amely transzformáló képességgel rendelkezik
ORCHITIS A here gyulladása
ÓRIÁSSEJT Makrofág eredetű többmagvú, nagyméretű sejt
ÓRIÁSSEJT, idegentest típus Idegentest reakcióban jellemző
ÓRIÁSSEJT, Langhans típus Granulomatosus gyulladásban jellemző
PAPILLOMA Fedőhám eredetű jóindulatú daganat
PETECHIAE Kisméretű pontszerű  bevérzés
PHLEBITIS Vénák gyulladása
PHLEBOTHROMBOSIS Vénás thrombosis
PHLEGMONE Az akut purullens gyulladás diffúzan terjedő formája
PLEOMORPHISMUS (POLYMORHISMUS) A sejtek nagyságának és alakjának változatossága, általában a malignus tumorok jellemzője
PNEUMONIA A tüdő gyulladása
PNEUMOTHORAX Levegő a mellkasban
POLYPUS Felszínről kiemelkedő képlet, peduncularis (nyeles) vagy sessile (széles alapú, nyél nélkül)
PROCTITIS A végbél gyulladása
PSEUDOCYSTA Újonnan létrejött üreg, hámbélés nélkül
PSEUDOMEMBRAN Nyálkahártyát borító gyulladásos (fibrines) izzadmány
PUSTULA Kisméretű bőrtályog
PYKNOSIS Sejtmag destrukció típusa: zsugorodás



PYOTHORAX Genny a mellkasban
RECIDIVA Korábban kezelt primer tumor lokális kiújulása
REGENERATIO Szövetkárosodást követő gyógyulás, az eredetivel azonos szövet kialakulásával
RELAPSUS Betegség visszatérése tünetmentes időszakot követően
REMISSIO Tünetmentes időszak krónikus betegség esetleges kiújulását megelőzően
REPARATIO Szövetkárosodást követő gyógyulás, az eredetivel nem azonos szövet kialakulásával
RESOLUTIO A normál állapot visszarendeződése
SALPINGO-OOPHORITIS A méhfüggelék gyulladása (ovarium és tuba)
SARCOMA Mesenchymalis eredetű malignus daganat
SHOCK A vérkeringés zavara, melyre hipotenzió és a mikrocirkuláció elégtelensége jellemző
STASIS Folyadékáramlás lassulása, megállása obstrukció vagy pangás miatt
STEATOSIS A máj zsíros degenerációja
STENOSIS Lumenszűkület
SUPPURATIO Gennyképződés
TERATOMA Csírasejtes daganat, mely ecto- endo és mesodermalis eredetű érett és éretlen szöveteket is tartalmaz.
THROMBUS A keringési rendszerben keletkezett vérrög
TRANSSUDATUM Fehérjeszegény extracellularis folyadékfelhalmozódás, melyet a kapillárisok megváltozott hydrostaticus vagy oncostaticus nyomása okoz
TUMOR SUPRESSOR GÉN Olyan gén, mely véd a kóros sejtosztódástól. Inaktivációja serkenti a tmalignus transzformációt
TUMOR, benignus Lokalizált térfoglalást okozó kóros sejtproliferáció
TUMOR, malignus Infiltrativ térfoglalást és metasztatizálást okozó kóros sejtproliferáció
ULCUS Nyálkahártya vagy bőrfelszín teljes vastagságára kiterjedő szövetpusztulás


