GLOSAR

Abces
colectare localizată de puroi

Afte
pustule albe dureroase în interiorul cavității bucale

Anamneză
antecedente medicale; informații despre un pacient, despre viața
acestuia, mediul de viață anterior și prezent, probleme și afecțiuni
anterioare, tratamente, boli pe care le are în familie, raportate de
pacient sau de alte persoane apropiate ale acestuia înainte de a
iniția tratamentul

anemie
afecțiune care constă în scăderea concentrației de eritrocite și/sau
hemoglobină din sânge având drept cauze sângerările, producția

deﬁcitară de globule roșii, distrugerea globulelor roșii sau o
combinație între cele două

spondilită anchilozantă
formă cronică de artrită care afectează în primul rând coloana
vertebrală

artrită
inﬂamarea articulațiilor

hepatită autoimună
boală autoimună cronică a ﬁcatului care apare atunci când
sistemul imunitar al organismului atacă celulele hepatice, ceea ce
cauzează inﬂamarea ﬁcatului

proteina C-reactivă (CRP)
indicator al inﬂamației acute, care la persoanele sănătoase este
prezentă în concentrații foarte scăzute

calprotectina
proteina de legare a calciului care se găsește în neutroﬁle și
secretată în fecale în prezența bolii inﬂamatorii intestinale

colon
intestin gros

displazie
dezvoltare, dimensiune, formă și organizare anormală a celulelor,
a țesuturilor, a organelor, a extremităților, a corpului

endoscop
un dispozitiv pentru examinarea vizuală a cavităților din organism
și a organelor cavitare și efectuarea anumitor proceduri (cu sursă
de lumină rece, de obicei cu un canal pentru irigarea câmpului
vizual, un canal pentru introducerea instrumentelor și conectarea
la o cameră foto)

endoscopie
examinare cu ajutorul unui endoscop

episclera
strat subțire de țesut care se aﬂă între albul ochiului (sclera) și
conjunctivă

episclerită

inﬂamație a episclerei

eritem nodular
tip de inﬂamație cutanată care produce umﬂături (noduli) roșiatice
sensibile și adesea dureroase sub piele

ﬁstula
pasaj anormal, de obicei un canal între două organe sau între un
țesut mai profund și suprafață (piele, mucoasă), format în urma
unui proces patologic (de ex., infecție purulentă, operație sau
tulburări de dezvoltare care sunt denumite de regulă după
organele sau părțile la care se referă)

tractul gastrointestinal
tract digestiv

hemoglobină
moleculă de proteine din globulele roșii care transportă oxigenul în
țesuturi și conferă sângelui culoarea roșie

hidronefroză
dilatarea pelvisului renal și / sau caliciilor, cu retenție de urină, ca
rezultat al obstrucției.

Ileus
obstrucționare mecanică și/sau funcțională severă sau completă a
mișcării normale a produsului digestiei cu simptome tipice (crampe
abdominale, vărsături, constipație sau gaze), obstrucție intestinală

incidență
numărul de cazuri nou diagnosticate

leziune
modiﬁcare localizată a țesutului plat; placă

lumenul intestinului
deschiderea din interiorul intestinului

manifestare
expresie

mucoasă
membrană care tapetează diferite cavități în organism; conține
glande care elimină mucusul

prevalență
numărul de cazuri existente

pyoderma gangrenosum
o afecțiune rară a pielii care se caracterizează prin umﬂături mici,
roșii sau pustule (papule sau noduli) care în cele din urmă
erodează, formând ulcerații umﬂate de diferite dimensiuni, cu un
contur de culoare albastru-negru. Acestea nu au legătură infecțiile
sau cu cangrena. Afecțiunea apare adesea ca o formă
suplimentară de manifestare intestinală a bolii inﬂamatorii
intestinale cronice.

remisiune
o diminuare temporară a severității unei afecțiuni

sacroilita
inﬂamația articulațiilor sacroiliace în zona unde coloana vertebrală
se unește cu pelvisul

spondilită
inﬂamația a uneia sau a mai multor vertebre

sporadic
care apare sau se întâmplă la intervale neregulate în timp, cazuri
împrăștiate sau izolate

ESR
rata de sedimentare a eritrocitelor

steatoză
acumulare excesivă de grăsimi în diferite țesuturi

stenoză
îngustarea organelor tubulare din organism

stoma
o deschidere creată chirurgical pe peretele abdominal conectat cu
intestinul, prin care intestinul excretă conținutul

stomatită
inﬂamarea mucoasei bucale

ulcerație
dezintegrarea țesutului epitelial de suprafață ca urmare a unor
procese care au loc pe suprafață sau mai jos

ulcer
leziune sau inﬂamație pe piele sau pe membrana mucoasă care
apare în urma dezintegrării treptate a țesutului epitelial de
suprafață

uvea
stratul mijlociu al ochiului

uveita
inﬂamație a uveei
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