Összetett szavak az orvosi nyelvben

AZ ÖSSZETETT SZAVAK MEGHATÁROZÁSA

Az egyetlen (egytagú) szóból álló szavakat egyszerű, a kettő vagy több egyszerű szóból egybekapcsoltakat összetett
(többtagú) szavaknak nevezzük. A tagok között lévő nyelvtani viszony alapvetően kétféle lehet: mellérendelés vagy
alárendelés.
A MELLÉRENDELÔ ÖSSZETETT SZAVAK ÍRÁSMÓDJA

A mellérendelő összetett szavak írása kétféle lehet: vagy kötőjellel kapcsoljuk a tagokat, vagy teljes egybeírást alkalmazunk. A szóismétlések szinte kivétel nélkül mindig kötőjelesek (egy-egy, már-már, réges-rég, nőttön-nő). Az ikerszók és a
valódi mellérendelések esetében a kétféle írásmódot a toldalékolási próba dönti el: ha az összetétel mindkét tagja toldalékos, vagy mindkettő felveszi a toldalékot, kötőjeles az írásmód (orrán-száján, testi-lelki, izeg-mozog: izgett-mozgott). Teljes
egybeírást alkalmazunk azonban, ha csak a második tag toldalékolható (rúgkapál: rúgkapált és nem *rúgott-kapált, mert
az teljesen más; siketnéma: siketnémának; mendemonda: mendemondáról).
AZ ALÁRENDELÔ ÖSSZETETT SZAVAK ÍRÁSMÓDJA

Az alárendelő összetett szavak írását két tényező határozza meg: az öszszetételben lévő egyszerű szavak és a szótagok száma. Az összetett szavak
tagjait, vagyis az összetett szavakat alkotó egyszerű szavakat szóösszetételi
tagoknak/elemeknek nevezzük. Szokásosan megkülönböztetünk szóösszetételi elő- és utótagot.
Az orvosi szóösszetételeknél az összetett szavak írásmódjának általános
szabályait érvényesítjük. A két egyszerű szóból – szóösszetételi tagból –
alakult összetett szavakat mindig egybeírjuk, függetlenül attól, hogy hány
szótagból állnak. A kettőnél több összetételi tagból álló összetételeknél, ha
az összetett szó alapformájában – rag és jel nélküli alakjában – hat szótagos
vagy annál rövidebb, egybeírjuk. A hat szótagnál hosszabb, többszörös öszszetételeket az áttekinthetőség, könnyebb tagolás kedvéért kötőjellel (értelmezést segítő, tagoló kötőjel) tagoljuk a két fő összetételi tag határán. Ez az
ún. szótagszámlálási vagy 6 : 3-as szabály.
PÉLDÁK

vérvétel (két szóösszetételi tag [vér + vétel], három szótag), értelmezésváltozás (két szóösszetételi tag [értelmezés + változás], hét szótag),
vastagbélgyulladás (három szóösszetételi tag [vastag + bél + gyulladás], hat szótag), petefészek-gyulladás (három szóösszetételi tag [pete
+ fészek + gyulladás], hét szótag)

AZ ALÁRENDELÔ ÖSSZETETT
SZAVAK ALKOTÓELEMEI
SZÓÖSSZETÉTELI TAGOK Az összetett szót alkotó
önálló (egyszerű) szavak.
SZÓTAGOK A beszéd ritmusának alapegységei.
A szótag egyetlen magánhangzóból és tetszőleges számú mássalhangzóból áll. A mássalhangzók önmagukban nem alkotnak szótagot.

AZ ÚN. SZÓTAGSZÁMLÁLÁSI
VAGY 6 : 3-AS SZABÁLY

• Ha az összetett szó alapformájában (rag és jel
nélküli alakjában) hat vagy kevesebb szótagból
áll, mindig egybeírjuk az összetételi tagok számától függetlenül.
• A hatnál több szótagú, három vagy több szóösszetételi tagból felépülő szóösszetételeket
kötőjellel kapcsoljuk a két főrész határán.
• A kéttagú összetett szavakat, a szótagszámtól
függetlenül egybeírjuk.

Megjegyzés: Ha az összetételi előtag hosszú mássalhangzóval végződik, és az utótag ugyanezzel a mássalhangzóval kezdődik, a három azonos mássalhangzó közé kötőjelet kell tenni, mivel az összetételi határon egyszerűsíteni nem szabad: hossz-számítás, eszpressz-szerű (vö. 365. oldal).

A SZÓÖSSZETÉTELI TAGOK SZÁMLÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

A szóösszetételi tagok számának megállapítása rendszerint kézenfekvő, nehézséget nem okoz. A gondot az jelentheti, ha az
összetett szóban igekötő, képzőszerű utótag található, vagy egyik-másik eleme idegen szó.
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IGEKÖTÔK

Az igekötők közül csak a két vagy több szótagúakat tekintjük külön szóösszetételi tagnak. Az egy szótagú igekötők nem
számítanak önálló tagnak.
PÉLDÁK

• vérvisszaadás (három szóösszetételi tag, mert a vissza- igekötő két szótagú, ezért külön szóösszetételi tagnak számoljuk,
de a szótagszám csak öt, tehát a szót egybeírjuk), vérleadás (ebben a példában már azért is egyértelmű az egybeírás, mert
ez csak kéttagú összetétel, hiszen a le- igekötő egy szótagú, tehát nem külön szóösszetételi tag)
• májlebenyduzzadás (három szóösszetételi tag [máj + lebeny + duzzadás], hat szótag), májlebeny-megduzzadás (három
szóösszetételi elem [máj + lebeny + megduzzadás], hét szótag, a példában a meg- igekötő a szóösszetételi tagok számát
nem, de a szótagokét megváltoztatja, ezért kapcsoljuk kötőjellel)
• vizelettartás, vizeletmegtartás, vizelet-visszatartás (az alapszó a vizelettartás két összetételi tagból és öt szótagból áll; a
vizeletmegtartás egytagú igekötőt tartalmaz, így két összetételi eleműnek számít, s hat szótagból épül fel, a vizelet-visszatartás már két szótagú igekötővel rendelkező [vissza-] szó, így a vizelet-visszatartás már három szóösszetételi tagból és
hét szótagból áll, tehát kötőjellel írjuk)
• folyadék-visszatartásban (a vissza- igekötő két szótagú, ekképp a szó három összetételi tagból épül fel, s mivel hét szótagot
tartalmaz, kötőjellel kapcsoljuk – a -ban rag nem számít bele a szótagszámba)

KÉPZÔSZERÛ UTÓTAGOK

A képzőszerű utótagokat szóösszetételi elemnek számítjuk (gerincvelőféle [három szóösszetételi elem: gerinc + velő + féle,
hat szótag], de: gerinccsigolya-szerű [három szóösszetételi elem: gerinc + csigolya + szerű, és hét szótag], ezért a kötőjel).
IDEGEN SZAVAK

Az idegen szavak is részt vesznek az összetétellé válásban. Az egyszerűség kedvéért idegen szónak az önálló használatú és
idegenes írásmódú formákat tekintjük, az idegen eredetű, de már magyaros írásmódú szavakat a jövevényszavak közé soroljuk. Három alapvető felépítési mód lehetséges az idegen szót tartalmazó szóösszetételek vonatkozásában: idegen előtag
+ magyar utótag, magyar előtag + idegen utótag, idegen előtag + idegen utótag. Az orvosi nyelvre elsősorban az olyan idegen összetételek jellemzőek, amelyekben két, idegenes írásmódú latin (görög) eredetű szó a magyar nyelv szabályai szerint
kapcsolódik össze. Minthogy az összetétellé válás művelete a magyar nyelvben alakul, így a helyesírási szabályok is ennek
felelnek meg, s nem az átadó nyelv szabályainak (vö. 335. oldal).
PÉLDÁK

• coronariathrombosis (két szóösszetételi tag: a coronaria és a thrombosis is önálló idegen szó, az összetétellé válás a magyarban történt meg)
• pacemakerbeültetés (a pacemaker a forrásnyelvben [angol] kéttagú összetett szó, de a magyarban egyik tagja sem önálló
szótári tétel, így egy szóösszetételi tagnak számoljuk; a pacemakerbeültetés tehát kéttagú összetétel, s így egybeírjuk a
nyolc szótag ellenére); de: pacemaker-visszaültetés (a vissza- két szótagú igekötő miatt a pacemaker-visszaültetés már három szóösszetételi tagból áll, ezért kötőjelezni kell)

1. Idegen előtagok
Az összetett szavak vonatkozásában a legtöbb nehézséget az idegen eredetű önállótlan előtagok okozzák, amelyek az
orvosi nyelvben igen nagy számban használatosak. A kérdés az, hogy a magyar nyelvben az ezekkel az előtagokkal
alkotott összetételek hány tagnak számítanak. Ennek eldöntése egy vonatkozásban fontos: ha az idegen önállótlan
előtagot tartalmazó szó újabb összetételi utótagot kap, érvényesíteni kell-e a szótagszámlálási szabályt. Ha ugyanis az előtaggal bíró szót egyetlen elemnek tekintjük, akkor az utótaggal együtt kéttagú összetett szót kapunk, ám ha
az ilyen előtagú formát eleve összetett szónak minősítjük, akkor az újabb taggal együtt az összetételi elemek száma
három, s így a szótagszámtól függően alkalmazni kell a kötőjelet. Erre vonatkozóan az akadémiai helyesírási szabályozás nem ad megfelelő eligazítást. A következőket az akadémiai orvosi helyesírási szabályzatból idézzük: „Néhány
idegen tő (centi-, deci-, deka-, extra-, hekto-, kilo-, ultra) az idők folyamán önálló szóvá lett. Az ezekkel (valamint a
milli- szóelemmel) alakult szavakat összetett szavaknak tekintjük.” Továbbá: „A fent említett elemeken túl napjainkban már más gyakori szókezdetek (anti-, auto-, bio-, foto-, infra-, inter-, makro-, szuper-, termo-, video stb.) is erősen
közelednek afelé, hogy önálló szónak tekintsük őket. Helyesírásunk egységének érdekében azonban szótárunk a központi normához igazodik, vagyis csak a fent említett előtagú alakulatok számítanak összetett szavaknak.” Ebből a két
A MAGYAR ORVOSI NYELV TANKÖNYVE

341

HELYESÍRÁSI MEGGONDOLÁSOK AZ ORVOSI NYELVBEN

idézetből kitűnik, hogy az orvosi szaknyelv vonatkozásában komoly gondot okoz ez a kérdéskör, ugyanis a szabály
ugyan eligazítást ad, de csak látszólag.
PÉLDA

A carcino-/karcino- idegenes és magyaros írásmódú önállótlan előtag, amelynek azonban van elemkörnyezete, azaz
különféle utótagokkal kapcsolódik össze. Akkor, ha önállótlan utótaggal kapcsolódik, a keletkező szót mindenképpen
egyeleműnek tekintjük, függetlenül attól, hogy az utótag esetleg elemkörnyezettel bíró önállótlan utótag: carcinopﬁl/
karcinoﬁl. Ugyanígy egyeleműnek tekintjük a szót akkor is, ha az utótagnak létezik a magyarban önálló használata:
carcinosarcoma/karcinoszarkóma; a sarcoma/szarkóma önállóan is használatos tagja a magyar szakszókészletnek. Ez
leginkább akkor tűnik sajátságosnak, ha az utótag a magyar köznyelvi szókészletnek is aktív tagja: ortovegyület, hiszen
ebben az átlagos magyar nyelvi tudás is egyértelműen érzékeli az összetett jelleget, ennek ellenére egyelemű szónak kell
tekintenünk a fenti szabály értelmében, vagyis az ortovegyületvizsgálat kötőjel nélkül írandó. Elképzelhető, hogy ez a
szabály a jövőben változni fog.
Megjegyzés: Előfordul, hogy egy szóban nem egy, hanem két önállótlan, ám elemkörnyezettel rendelkező előtag kapcsolódik össze az önálló használatú
utótaggal (termoradioterápia). Bár ebben az esetben a nyelvi elemzés szerint nyilvánvalóan háromtagú összetett szóval számolhatunk, a szótagszámlálási
szabályt ilyenkor sem alkalmazzuk: a termoradioterápia 9 szótag, ennek ellenére nem kötőjelezünk. És ha újabb utótag kapcsolódik a szóhoz az orvosi
helyesírási szótár szabályát követve, akkor sem kapcsoljuk kötőjellel (termoradioterápiaalkalmazás). Az ilyen nehézkes és hosszú összetételek helyett
azonban szerencsésebb a szerkezetes megoldás: termoradioterápia alkalmazása.

2. Idegen utótagok
Léteznek önállótlan utótagok is, amelyek önálló szóösszetételi tagnak számítanak, ha előtagjuk is önálló szótári tétel. Ilyenek például a -centrikus, -centrikusság (érzelemcentrikus, munkacentrikusság). Ezek jóval ritkábbak, mint az előtagok. Az
orvosi nyelvben inkább az jellemző, hogy az önállótlan utótagok önállótlan előtagokkal kapcsolódnak, így ezeket az alakulatokat mindenképpen célszerűbb egyetlen egységként kezelni: ortopédia, farmakopédia, hipnopédia, logopédia stb.
3. Tömbösödött idegen szavak
Akad olyan idegen eredetű szó is, amelyben az előtag nem, az utótag viszont önálló szó, de a két tag jelentéstanilag nem
átlátható, tömbösödött. Ezeket értelemszerűen nem tekintjük összetételnek.
PÉLDA

televízió (a televíziókészülék szót egybeírjuk a tele + vízió + készülék részek és a nyolc szótag ellenére, mert a tele + vízió [televízió] jelentése tömbösödött, s így egyetlen szótári elemmé vált, vagyis a televíziókészülék kéttagú összetett szónak számít)

A SZÓTAGSZÁMLÁLÁS SZABÁLYAI

A szótagszámlálási szabály alkalmazásakor fontos tudnivaló, hogy mindig az alapalak, a szótári alak szótagszáma a mérvadó, tehát a toldalékok közül a jelek és a ragok nem tartoznak az alapalakhoz, ellenben a képző igen, hiszen a képzők szerepe éppen az, hogy új szót, új szótári egységet (alapalakot) hozzanak létre.
JELEK ÉS RAGOK

A szótagszám tehát az összetett szó szófaji alapformájának, azaz jel és rag nélküli
alakjának szótagszáma. A jelek és a ragok nyelvtani viszonyítást fejeznek ki, a szó
alapjelentését és szófaját nem módosítják, következésképpen az írásmódot meghatározó szótagszámhoz nem tartoznak.
PÉLDÁK

• koszorúérbeteg (három szóösszetételi tag [koszorú + ér + beteg], hat szótag [ko-szo-rú-ér-be-teg]); koszorúérbeteget (három szóösszetételi tag [koszorú + ér + beteget], hét szótag [ko-szo-rú-ér-be-teg-et], de csak hat szótagnak számít)
• gyomorfalgyulladás (három szóösszetételi tag [gyomor + fal + gyulladás], hat szótag [gyo-mor-fal-gyul-la-dás]); gyomorfalgyulladással (három szóösszetételi tag [gyomor + fal + gyulladással], hét szótag [gyo-mor-fal-gyul-la-dás-sal], de csak
hat szótagnak számít)

KÉPZÔK ÉS KÉPZÔSZERÛ UTÓTAGOK

A jelekkel és ragokkal ellentétben, az összetett szavakhoz kapcsolódó képzők beleszámítanak a szótagszámba, mert a képző hozzáadásával új szó, azaz új szótári
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A jelek és a ragok a 6 : 3-as szabályban
nem számítanak a szótagszámba.

A képzők a 6 : 3-as szabályban beleszámítanak a szótagszámba, mert ezek új
szótári szót (alapalakot) hoznak létre.
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egység keletkezik. Mivel a szótagszám az új szótári szó jel és rag nélküli szótagjainak száma, s az új szótári szónak a képző
is része, így a képzőt beleszámoljuk a szótagok számába.
PÉLDÁK

Képzők:
• ultrahangvizsgálat (három szóösszetételi tag [ultra + hang + vizsgálat], hat szótag), ultrahang-vizsgálati (három szóösszetételi tag, hét szótag); az ultrahangvizsgálat főnévből az -i képző hozzáadásával hét szótagból álló melléknév (ultrahangvizsgálati) keletkezik, így érvényesíteni kell a szótagszámlálási szabályt
• vizeletürítés (két szóösszetételi tag [vizelet + ürítés], hat szótag), vizeletürítési (két szóösszetételi tag [vizelet + ürítési], hét
szótag); az -i képző hétre növelte a szótagszámot, ám a szóösszetétel csak két tagból áll, így ezt is egybeírjuk

A képzőszerű utótagok, ahogy a nevükből is látszik (utótag), egyértelműen szóösszetételi elemek. Ezt az ún. mellérendelési
próba is mutatja: méh- vagy hüvelydaganat-szerű. Ezt az összevonási műveletet valódi képzővel nem lehet elvégezni. Ebből
következően a képzőszerű utótagok szóösszetételi tagnak számítanak, és ha összetett szóhoz járulnak, akkor az összetételi
tagok számát növelik, vagyis három- vagy többtagú szó keletkezik, ahol már a szótagszám dönti el a kötőjel alkalmazását.
PÉLDÁK

Képzőszerű utótagok:
méhdaganatszerű (három szóösszetételi elem: méh + daganat + szerű, hat szótag), hüvelydaganat-szerű (három szóösszetételi elem: hüvely + daganat + szerű, és hét szótag), méh- vagy hüvelydaganatszerű
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AZ ALÁBBI SZÓJEGYZÉK VÁLOGATÁST TARTALMAZ AZOKBÓL AZ
IDEGEN EREDETÛ, ÖNÁLLÓTLAN ELÔTAGOKBÓL, AMELYEK ÖNÁLLÓ HASZNÁLATÚ UTÓTAGOKKAL IS ÖSSZEKAPCSOLÓDNAK
ELÔTAGOK

PÉLDÁK

acro-/akroagroakrilaktuálaminoantiaudioautobalneo-

acropathologia/akropatológia
agrofóbia/agrophobia, agrobiológia
akrilsav, akrilnitril, akrilaldehid
aktuálpolitika
aminosav, aminocsoport, aminoacil
antikoncepció, antitest, antitoxikus
audiometria, audioanalgesia
autoimmun, autohaemolysis
balneoterápia, balneogynaecologia/
balneoginekológia
bioﬁzika, bioplazma
centiméter, centigramm, centiliter
cianogenetikus/cyanogeneticus
cisztoplasztika/cystoplastica
citotoxikus, citohormonok, citogenezis/
cytogenesis
deciliter, deciméter
dekagramm,
dinamométer, dinamogenezis/
dynamogenesis
elektrostimuláció, elektroterápia
endotrachealis, endonukleáris, endoparazita
epigenezis/epigenesis, epispinalis
etnobiológia, etnomedicina, etnogenezis
europlasztikus
exartikuláció/exarticulatio, exkréció/excretio
exoallergia, exoplasma/exoplazma
extrachromosoma/extrakromoszóma

biocenticiano-/cyanociszto-/cystocito-/cytodecidekadinamo-/dynamoelektroendoepietnoeuroexexoextra-
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ferroﬁbroﬁto-/phytoﬁzio-/physiofoto-/photogalvanogeohaemato-/hematohaemo-/hemohelioheterohexahidro/hydrohiper/hyperhipo/hypohisto-/hisztohomoimmunimmunoinfrainterintraizo/isokemo-/chemokilokontra/contrakozmo-

ferroprotein, ferrokinetika, ferro-oxalát
ﬁbrobronchitis, ﬁbroadenoma
ﬁtoösztrogén, ﬁtoparazita, ﬁtoterápia
ﬁzioneurózis, ﬁzioterápia, physiopyrexia
fotokémia, fototerápia, fotoindukció
galvanoterápia, galvanopunktúra
geomedicina, geopatológia
haematocysta, hematodinamika,
hematomorfológia
haemodiagnosis/hemodiagnózis,
hemodinamika
heliobiológia, heliophobia/heliofóbia
heterociklikus, heterodisztróﬁa/heterodystrophia
hexavakcina, hexadactylia
hidroterápia/hydrotherapia, hydrokele,
hydrocolpos
hiperaggregáció/hyperaggregatio, hiperakut
hypopharinx, hipometabolizmus/
hypometabolismus, hipopotencia
hisztogenezis/histigenesis, histolysis
homolateralis,homoerotica/homoerotika
immunkezelés, immunvédekezés
immunogenetika, immunoreakció
infrarenalis, infraclavicularis, inframikroba
interdigitalis,intersexualis/interszexuális
intraperitonealis, intraoperatív, intranasalis
izokromoszóma, isocephalia
kemoterápia, kemoreceptor,
kemoimmunológia
kilokalória, kilomikron, kilopond, kilovolt
kontraindikáció, kontraszelekció,
kontralaterális/contralateralis
kozmobiológia, kozmoﬁziológia
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kromato-/chromatokromo-/chromokrono-/chronoleukolokál-/locallympho-/limfomakro-/macromegamegalomenometameteoromezo-/mesomikro/micro-

cromatopsia, chromatographia/kromatográﬁa
kromoplazma, kromoterápia/chromoteraphia
kronobiológia, chronometria(kronometria
leukoagglutinatio, leukotherapia/leukoterápia
lokálanesztézia/localanaestesia
lymphoblastaemia, limfoplazma
makroﬂóra, macrokineticus/makrokinetikus
megabaktérium, megaciklus, megabulbus
megalománia, megalocephalia
menopauza/menopausa, menotoxin
metaﬁzika, metakromoszóma, metazselatin
meteoroﬁziológia, meteororezisztens
mezoklíma, mezoplazma/mesoplasma
mikroanatómia, microinfarctus/
mikroinfarktus, mikrospóra
millimilliméter, milliekvivalens, milliröntgen
miniminilaparotomia
minimálminimáldózis
mio-/myomiokardográﬁa, mioprotein
monomonociklusos, monofázis, monozigóta
morfo-/morphomorfogenetika, morfogenezis
muco-/mukomukomembrán, mucoderma
multimultigravida, multienzim, multivibrátor
nanonanocephalia, nanomelia
narko-/narconarkoanesztézia/narcoanaesthesia
nátronnátronsó, nátronvegyület, nátronlúg
necro-/nekronekrohormon, nekroparazita,
necropneumonia, nekroszadizmus
nefro-/nephronefroradiológia, nephrotoxin
neoneoplasma/neoplazma, neothalamus
neurálneurálterápia, naurálpatológia
neuroneurobiológia, neuroglobulin, neuropathia
nitronitroglicerin, nitroprotein
nonnonrecens, non-disjunctio, nonreszponder
normálnormálérték, normálhatár, normálanatómia
normonormospermia, normotípus
noso-/nozonosofactor/nozofaktor, nosointoxicatio
nukleo-/nucleonucleoplasma/nukleoplazma, nucleotoxin
nullnulldiéta, nullsejt
nullinullisomaticus, nulligravida, nullipara
oculo-/okulooculogutta, okulomotoros
oftalmo-/ophtalmo- oftalmoreakció/ophtalmoreactio
oligooligoepilepsia, oligonukleotid
onko-/oncoonkocitológia, onkoradiológus
ophthalmo-/oftalmo- ophthalmoherpes, ophthalmooedema
organoorganolélek, organopszichózis, organotaxis
orto-/ortho
ortomorﬁa, orthoplastica, ortovegyület
osteo-/oszteoosteoﬁbrosis, osteoplasctica/oszteoplasztika
oxi-/oxyoxicsoport, oxikromatin, oxycephalia
ozmo-/osmoozmoreceptor, ozmoterápia/osmotherapia
ökoökoszisztéma, ökotípus
paleopaleopatológia, paleocortex, paleokinesis
paraparavitaminosis/paravitaminózis,
parahepatitis, parainﬂuenza
pan-/pánpánimmunitás, panbronchitis
pato-/pathopatoﬁzika, patoneurózis, pathoocclusio
pedopedobarométer, pedopszichiátria
periperilymphaticus/perilimfatikus, perioperatív
pharmaco-/farmako- farmakoallergén, farmakogenetika,
pharmacometrum
pharyngo-/faringopharyngolaryngitis, pharyngomegalia
piro-/pyropirofoszfátok, piroterápia/pyrotherapia
pneumopneumoatmosis, pneumokirurgia
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poli-/polyposzt-/postpre/praeproprotopszeudo/pseudopszicho/psychoradiorerectoredoxireo-/rheoretrorhinorhodoschizosclero-/szklerosemi-/szemisero-/szerosidero-/sziderosomato-/szomatospermospirosplenospondyl-/spondylostaphyl-/staphylosternostomato-/sztomatosub-/szubsuper-/szupersupra-/szupraszexuál/sexualszociálszociotachyteletendoteratotermo/thermotetrathanato-/tanatothoracothrombo-/trombotopotoxiko-/toxicotoxotransz/transtritropho-/trofoultraureterourouterovaginovaso-/vazovesicovideoxantho-/xantoxenozoo-

polialdehidek, politrauma/polytrauma
posztoperatív, poszttraumás, postneuroticus
previtamin, prekurzor, praeuraemia
proampulla, proenzim, prohormon,
proinzulin, provitamin
protoplazma, protodiabetes/protodiabétesz
pseudovaginitis, pseudocysta, pseudoglioma
pszichoallergia/psychoallergia,
pszichogenetika, pszichoszindróma
radiodiagnosztika, radiodermatitis
relaparotomia, rekombináció/recombinatio
rectoplastica, rectosigma
redoxipotenciál, redoxirendszer
reobázis, reodinamika, rheotaxis/reotaxis
retroversio, retropozíció, retrovírus
rhinocephalia, rhinoderma
rhodotoxin, rhodostagma
schizománia/szkizománia, schizotrichia
szkleroprotein, sclerotherapia
szemiantigén, semiﬂexio, szemiszintézis
szerobakterológia, seropapula, szeronegatív
sideroﬁbrosis, siderosilicosis
somatomotoricus/szomatomotorikus,
somatoplasma/szomatoplazma
spermokultúra, spermocentrum
spirométer/spirometer, spirochaetosis
splenomalacia, splenotyphus
spondylarthritis, spondylodynia
staphylhaematoma, staphylodermatitis
sternopunctio, sternoclavicularis
stomatoglossitis, sztomatoplasztika
subcortex, submucosa, szubklinikai
superﬂexio, superinfectio/szuperinfekció
suprarenalopathia, szupravezetés
szekszuálpatológia, szekszuálpszichológia
szociálhigiéné, szociálbiológia
szocioterápia, szociodráma
tachycardia, tachysystole
teleangioma, telefázis, teleinjectio/teleinjekció
tendoﬁxatio, tendoplastica
teratoblastoma, teratocarcinoma
thermoparaesthesia, termoreguláció, termoelem
tetradactylia, tetraplegia
tanatofóbia, thanatophobia, thanatospermia
thoracoplactica, thoracopathia
thrombophlebitis, trombokináz
toponeurosis/toponeurózis, toponarkózis
toxikománia/toxicomania, toxikoinfekció
toxopeptid, toxoplasmosis, toxoplasma
transvaginalis, transzformáció, transversus
trifokális, trigeminus, trichromasia
trophoblast, trofoblaszt
ultrahang, ultracentrifuga, ultraﬁltratio
ureteroplastica, ureterocolostomia
uroarthritis, urobacterium
uteromegalia, uteropexia
vaginopathia, vaginoscopia/vaginoszkópia
vasodilatatio, vasomotor/vazomotor
vesicoﬁxatio, vesicokele
videolaparoscopia, videoanalízis
xanthoﬁbroma, xanthogranuloma
xenoglossia, xenophobia/xenofóbia
zooﬁziológia/zoophysiologia, zooparazita
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