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Üreme Sistemi

Erkek Genital Sistemine İlişkin Klinik Terimler

Aspermia : Semenin olmaması.
Azoospermia : Semende hiç sperm bulunmaması.
Oligospermia : Sperm sayısının normalden az olması.
Anorchism : Testislerin yokluğu.
Balanitis Glans: penisin iltihabı.
Cryptorchism : İnmemiş testis.
Epididymitis : Epididimin iltabı.
Hydrocele : Tunica vaginalis içerisinde sıvı birikmesi.
Hypospadias: Üretral açıklığın penis uç kısmında değilde, penisin ventral yüzeyinde, üretral
kanalın herhangi bir yerinde olması.
Erectile dysfunction :Tatmin edici bir cinsel ilişki için gerekli sertleşmeyi başlatma ve
sürdürmede yetersizlik.
Phimosis :Sünnet derisinin ağız kısmının çok dar olması.
Benign prostatic hyperplasia/hypertrophy :Prostat bezinin iyi huylu büyümesi.
Prostate cancer:: Prostat bezinin kanseri.

Prostatitis : Prostat bezinin iltihabı. Spermatocele Spermatozoa içeren epididim kisti.
Testicular cancer: Testis kanseri. Seminoma Testis kanserlerinin en yaygın türü.
Varicocele : Funiculus spermaticus’un venlerinin genişlemesi, uzaması ve kıvrılması, varisi.

Kadın Genital Sistemine İlişkin Klinik Terimler

Abortion (AB): Düşük. Gebeliğin 20. haftadan önce sonlanması.
Abruptio placentae: Normal olarak yerleşmiş placentanın doğumdan önce rahim duvarından
ayrılması.
Cephalopelvic disproportion (CPD) : Sefalopelvik uygunsuzluk.Fetus’un anne pelvis
kemiğinden geçemeyecek kadar büyük olması.
Eclampsia : Gebelik zehirlenmesi ya da preeklampsi’ye kasılmalar (konvülziyonlar) da
eklenirse bu duruma eklampsi denir.
Ectopic pregnancy: Döllenmiş yumurtanın uterus boşluğu dışında bir yere yerleşmesi
durumudur. Sıklıkla fallop tüplerine yerleşir ve burada gelişir.
Habitual abortion : Tekrarlayan düşükler. Art arda 3 ya da daha fazla gebeliğin düşükle
sonuçlanması.
Hyperemesis gravidarum: Anne ve fetusta dehidratasyona yol açabilen ciddi bulantı ve
kusma. Hysterosalpingogram: Uterus ve fallop tüplerinin açıklığını değerlendirmek için, içine
radioopak (contrast) madde vererek, X ışını kullanarak, seri grafiler alma.

Incomplete abortion: Düşüğün tam olarak gerçekleşmemesidir. Gebelikle ilgili dokuların bir
kısmı dışarı atılırken, bir kısmının rahim içinde kalması.
Menopause: Kadınlarda adet kanamasının kesilmesidir.
Missed abortion: Gebelik ürününün canlılığını kaybetmesine rağmen kanama ve düşük ile
sonuçlanmaması.
Oligomenorrhea : Adet sıklığının azalması, seyrek adet görme

Placenta previa: Önde gelen plasenta. Plasentanın bebeğin önde gelen kısmından daha aşağıda
yani servikse yakın olması.
Preeclampsia: Gebelik zehirlenmesi. Gebeliğin 20. haftasından sonra gelişen yüksek tansiyon,
proteinüri ve vücutta yaygın ödem durumu.
Premenstrual syndrom (pms): Beklenen adetten 10-15 gün önce başlayan ve adet bitene kadar
devam eden fiziksel ve emasyonel şikayetleri içeren sendrom.
Spontaneous abortion (SAB) :Dışardan herhangi bir müdahale olmaksızın gebelik ürününün
dışarı atılması.
Tubal ligation :Tüplerin bağlanması yoluyla kısırlaştırma

