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C1, C2... [Α1, Α2...]. Αυχενικά νεύρα.
Ca [Ασβέστιο]. Χηµικό σύµβολο του ασβεστίου.
CABG [Στεφανιαίο αρτηριακό µόσχευµα]. Συντοµογραφία του Coronary Artery Bypass
Graft.
Cabot Rings [∆ακτύλιοι Cabot]. Ερυθροϊώδεις
δακτύλιοι, που συναντώνται στα ερυθροκύτταρα. Θεωρούνται ότι είναι µικροσωληνίσκοι της
µιτωτικής ατράκτου ή υπολείµµατα πυρηνικής
µεµβράνης. Παρατηρούνται σε περιπτώσεις
µεγαλοβλαστικής αναιµίας, λευχαιµίας και
δηλητηρίασης από µόλυβδο.
Cachexia [Καχεξία]. Κατάσταση αυξηµένου
καταβολισµού κατά την οποία ο οργανισµός
καταβολίζει µυϊκό ιστό. Παρατηρείται σε χρόνιες ασθένειες, όπως το ΑIDS, ο καρκίνος, η
καρδιακή ανεπάρκεια τελευταίου σταδίου. Τα
κύρια συµπτώµατα είναι η απώλεια βάρους και
η αδυναµία.
Cachinnation [Καγχασµός]. Έντονο γέλιο χωρίς
ιδιαίτερη αιτία. Παρατηρείται συνήθως στη
σχιζοφρένεια.
Cacosmia [Κακοσµία]. 1. ∆υσάρεστη οσµή, που
προέρχεται κυρίως από τη στοµατική κοιλότητα. Τα αίτια µπορεί να εντοπίζονται στο στόµα
(δόντια, ούλα, γλώσσα), στο φάρυγγα ( αµυγδαλές), το ρινοφάρυγγα και τους παραρρίνιους κόλπους (ιγµόρεια). Εφόσον δεν υπάρχει
βλάβη στα δόντια και τα ούλα, στο 80% των
περιπτώσεων η κακοσµία οφείλεται σε αποβολή πτητικών ενώσεων του θείου από βακτηρίδια που συγκεντρώνονται κάτω από τη λεπτή
επίστρωση βλέννας στην επιφάνεια της ρίζας
της γλώσσας. Η κακοσµία που προέρχεται από
το πεπτικό σύστηµα είναι σπάνια και, συνήθως,
προέρχεται από σοβαρές παθήσεις του στοµάχου και του οισοφάγου. 2. Η αίσθηση ότι υπάρχει µια δυσάρεστη οσµή στο περιβάλλον, χωρίς
όµως αυτή να υφίσταται. Συνήθως, πρόκειται
για οσφρητική παραίσθηση της σχιζοφρένειας.

CAD [Στεφανιαία νόσος]. Συντοµογραφία του
Coronary Artery Disease.
Cadaver Graft [Πτωµατικό µόσχευµα]. Όργανο
που λαµβάνεται για µεταµόσχευση από πτωµατικό δότη. Ο πτωµατικός δότης είναι το άτοµο
που απεβίωσε από εγκεφαλική βλάβη και την
ώρα του θανάτου του βρισκόταν σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας, όπου υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης της αναπνοής και της κυκλοφορίας µε τεχνικά µέσα, ώστε να διατηρηθεί η
αιµάτωση στα υπόλοιπα όργανα, πλην του εγκεφάλου.
Cadaveric Renal Transplant [Νεφρικό µόσχευµα από πτωµατικό δότη]. Μεγάλο ποσοστό των νεφρικών µοσχευµάτων προέρχονται
από πτωµατικό δότη. Τα κριτήρια αποκλεισµού
πτωµατικού δότη περιλαµβάνουν ηλικία <75
ετών, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθη
νεοπλάσµατα µε πιθανές µεταστάσεις, σηψαιµία, AIDS, περιτονίτιδα, παρατεταµένη ισχαιµία και ηπατίτιδα Β.
Cadmium Poisoning [∆ηλητηρίαση από κάδµιο]. Η οξεία δηλητηρίαση µετά από εισπνοή
καδµίου προκαλεί δύσπνοια, αδυναµία, πυρετό
και, σπάνια, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
και θάνατο. Η κατάποση καδµίου προκαλεί
ναυτία, έµετο, διάρροια και κεφαλαλγία. Χρόνια εισπνοή ατµών καδµίου προκαλεί πνευµονικό εµφύσηµα και νεφρική ανεπάρκεια.
Caesarean Hysterectomy [Καισαρική υστερεκτοµή]. Βλ. Cesarean Hysterectomy.
Caesarean Section [Καισαρική τοµή]. Βλ. Cesarean Section.
Café-au-lait Spot [Καφεγαλακτόχροες κηλίδες].
Κηλίδες της επιδερµίδας που εµφανίζονται σε
ασθενείς µε νευροϊνωµάτωση. Σπανιότερα συναντώνται σε ασθενείς µε απλαστική αναιµία
Fanconi ή και σε υγιή άτοµα.
Café Coronary [Στεφανιαία νόσος της καφετέριας]. Εισρόφηση ξένου σώµατος, που µπορεί
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ανωτέρων αεραγωγών. Η πλήρης απόφραξη
προκαλεί ασφυξία και θάνατο, αν δεν παρασχεθούν πρώτες βοήθειες. Η µερική απόφραξη
εκδηλώνεται µε βήχα, δύσπνοια, θωρακικό
άλγος και αιµόπτυση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι ασυµπτωµατική. Βλ. Heimlich Maneuver.
Caffeine [Καφεΐνη]. Φυσικό συστατικό που βρίσκεται στους καρπούς του καφέ και στα φύλλα
του τσαγιού. Είναι ήπιο διεγερτικό του νευρικού συστήµατος, έχει διουρητική και υπακτική
δράση και προκαλεί αύξηση της αρτηριακής
πίεσης και της καρδιακής συχνότητας. Χρησιµοποιείται για τη θεραπεία της ηµικρανίας.
Caffeine Poisoning [∆ηλητηρίαση από καφεΐνη]. Κατάσταση που προκαλείται από τη λήψη
µεγάλης ποσότητας καφεΐνης. Τα συµπτώµατα
περιλαµβάνουν ανησυχία, άγχος, αυξηµένη
διούρηση, αϋπνία, ναυτία, τρόµο και ταχυκαρδία. Η θανατηφόρα δόση καφεΐνης είναι 10gr,
δηλαδή το ισοδύναµο 100 φλιτζανιών καφέ.
CAGE [Μείωση κατανάλωσης, Ενόχληση από
κριτική, Ενοχή, Πρωινή κατανάλωση αλκοόλ].
Ακροστιχίδα των λέξεων Cutdown, Annoyed
by critisism, Guilt, Eye-opener drinks. Μνηµοτεχνικός κανόνας για την αποµνηµόνευση
ερωτηµατολογίου σχετικά µε τον αλκοολισµό.
Η θετική απάντηση σε µία ή περισσότερες από
τις ερωτήσεις θέτει τη διάγνωση του αλκοολισµού.
cal [Θερµίδα]. Βλ. Calorie.
Cal [Μεγάλη θερµίδα].
Calabar Swelling [Οίδηµα Calabar]. Εκτεταµένο µεταναστευτικό οίδηµα του υποδόριου ιστού, που εντοπίζεται, κυρίως, στις αρθρώσεις.
Είναι διαγνωστικό εύρηµα της φιλαρίασης Loa
Loa, ένα παράσιτο των τροπικών και υποτροπικών περιοχών.
Calcaneal Epiphysitis [Επιφυσίτιδα της πτέρνας]. Ρήξη του χόνδρου της πτέρνας, που συµβαίνει στη νεαρή ηλικία. Πριν από την οστεοποίηση της πτέρνας, στην ηλικία των 16 ετών
περίπου, συµβαίνει ρήξη του χόνδρου στην
επίφυση της πτέρνας. Η ρήξη οφείλεται στην
υπερβολική καταπόνηση του οστού. Η θεραπεία περιλαµβάνει ακινητοποίηση του άκρου
µε γυψονάρθηκα.
Calcaneal Spur [Άκανθα της πτέρνας]. Προβολή και επιµήκυνση του οστού στο πρόσθιο
τµήµα της πτέρνας, που έχει ως αποτέλεσµα το
σχηµατισµό εξόστωσης που µοιάζει µε άκανθα.
Προκαλεί έντονο πόνο στη βάδιση, αλλά και
στη στήριξη. Είναι πιο συνηθισµένο σε ανθρώπους µε υψηλές ποδικές καµάρες. Η θεραπεία

συνίσταται στη χρήση ορθοτικών βοηθηµάτων,
που ελαχιστοποιούν την πίεση στην πτέρνα.
Calcaneal Tendon [Αχίλλειος τένοντας]. Κοινός τένοντας του τρικέφαλου µυός, που καταφύεται στο κύρτωµα της πτέρνας.
Calcaneus [Πτέρνα]. Το µεγαλύτερο οστό του
ταρσού. Συντάσσεται προς τα άνω µε τον αστράγαλο και προς τα εµπρός µε το κυβοειδές
οστό.
Calcific Aortic Disease [Ασβέστωση αορτής].
Εναπόθεση ασβεστίου στα τοιχώµατα της αορτής, στα οποία µπορεί να προϋπάρχει αθηρωµατική βλάβη. Η παθοφυσιολογία της επασβέστωσης δεν είναι πλήρως κατανοητή. Όσον
αφορά στην επασβέστωση στις αθηρωµατικές
πλάκες έχει βρεθεί ότι το µικροπεριβάλλον του
αθηρώµατος µε την παρουσία των αφρωδών
κυττάρων ευνοεί την εναπόθεση ασβεστίου. Η
επασβέστωση σε περιπτώσεις απουσίας της
αθηρωµάτωσης δεν έχει ακόµα διευκρινιστεί.
Calcific Tendinitis [Επασβέστωση τενόντων].
Κατάσταση κατά την οποία εναποτίθεται ασβέστιο στους τένοντες. Η επασβέστωση συµβαίνει, κυρίως, στους τένοντες των µυών του
ώµου και παρατηρείται σε άτοµα ηλικίας 30-40
ετών. Τα αίτια είναι άγνωστα, αλλά έχει παρατηρηθεί µεγαλύτερη επίπτωση σε ασθενείς µε
σακχαρώδη διαβήτη. Οι εναποθέσεις διαλύονται αυτόµατα µετά από διάστηµα 1-4 εβδοµάδων.
Calcification [Επασβέστωση]. Βλ. Calcinosis.
Calcinosis [Επασβέστωση]. Εναπόθεση ασβεστίου στους ιστούς µε αποτέλεσµα τη διαταραχή
της λειτουργίας του αντιστοίχου οργάνου. Στα
αίτια περιλαµβάνονται οι φλεγµονές ή οι τραυµατισµοί των ιστών, η ακτινοθεραπεία, ο καρκίνος, ο υποπαραθυρεοειδισµός. Η κλινική
εικόνα ποικίλλει ανάλογα µε το όργανο που
προσβάλλεται.
Calcipenia [Ασβεστιοπενία]. Έλλειψη ασβεστίου. Η απορρόφηση του ασβεστίου εξαρτάται
απολύτως από τη βιταµίνη D, γι’ αυτό η
έλλειψη βιταµίνης D είναι συνώνυµη µε την
έλλειψη ασβεστίου. Η έλλειψη του ασβεστίου
προκαλεί ραχίτιδα στα παιδιά και οστεοµαλάκυνση στους ενήλικες, οστεοπόρωση, πόνους
στα οστά, µυϊκή αδυναµία και αργοπορηµένη
αποκατάσταση καταγµάτων.
Calcitonin [Καλσιτονίνη]. Θυρεοειδική ορµόνη,
που µαζί µε την παραθορµόνη παίζει ρόλο στην
οµοιοστασία του ασβεστίου και τη ρύθµιση του
οστικού µεταβολισµού. Η συνθετική καλσιτονίνη χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται µείωση του ασβεστίου, όπως στην
υπερασβεστιαιµία επί κακοήθων νόσων, στη

- 174 νόσο Paget και σε σοβαρού βαθµού µετεµµηνοπαυσιακή οστεοπόρωση.
Calcitriol [Καλσιτριόλη]. Μεταβολίτης που
προκύπτει από την υδροξυλίωση της βιταµίνης
D στο ήπαρ και τους νεφρούς. Είναι 5-10 φορές πιο δραστική από τις πρόδροµές της ουσίες,
την εργοκαλσιφερόλη και τη χοληκαλσιφερόλη, και ένδειά της προκαλεί ραχίτιδα στα παιδιά και οστεοµαλακία στους ενήλικες. Η συνθετική της µορφή χορηγείται για την πρόληψη
και τη θεραπεία της αβιταµίνωσης ή υποβιταµίνωσης D, όπως σε περιπτώσεις ραχίτιδας, υποπαραθυρεοειδισµού, νεφρικής ή ηπατικής οστεοδυστροφίας, µακροχρόνιας λήψης αντιεπιληπτικών, θηλασµού.
Calcium [Ασβέστιο]. Μέταλλο του ανθρώπινου
σώµατος. Αποτελεί το 1,5% του συνολικού
ανθρώπινου βάρους. Περίπου το 99% του ασβεστίου βρίσκεται στα οστά και το υπόλοιπο
1% στα µαλακά µόρια και στην κυκλοφορία.
Ενισχύει τα οστά και τα δόντια, συµβάλλει στη
µεταβίβαση των νευρικών ώσεων, συµµετέχει
στη µυϊκή συστολή, στην πήξη του αίµατος και
παίζει ρόλο στην ανοσολογική απάντηση. Η
απορρόφηση και η οµοιοστασία του ρυθµίζονται από την παραθορµόνη και την καλσιτονίνη.
Calcium Channel Blocker [Αναστολέας διαύλων ασβεστίου]. Κατηγορία φαρµάκων που
προκαλούν αναστολή των διαύλων ασβεστίου
στο κύτταρο. Έτσι, εµποδίζεται η διακίνηση
των ιόντων ασβεστίου εκατέρωθεν της µεµβράνης µε αποτέλεσµα τη µυοχάλαση των αγγείων
και την επιβράδυνση στην ταχύτητα αγωγής
των ερεθισµάτων.
Calculus [Λίθος]. Σχηµατίζεται από την εναπόθεση κρυστάλλων. Οι λίθοι εντοπίζονται είτε
στους νεφρούς και την αποχετευτική µοίρα του
ουροποιητικού είτε στη χολή.
Calculus [Πέτρα]. Μαλακή άµορφη µάζα, που
σχηµατίζεται πάνω στις οδοντικές επιφάνειες
µετά τη λήψη ενός γεύµατος. Στα πρώτα στάδια του σχηµατισµού της έχει µαλακή σύσταση
αλλά, αν αφεθεί, αποκτά σκληρότερη σύσταση
και µπορεί να αφαιρεθεί µόνο από τον οδοντίατρο.
Caldwell - Moloy Pelvic Classification [ Πυελική ταξινόµηση κατά Caldwell-Moloy]. Ταξινόµηση της πυέλου µε βάση τη µορφολογία της
σε γυναικοειδή, ανδροειδή, ανθρωποειδή και
πλατυπυελοειδή.
Calf Muscle Pump [Μυϊκή αντλία της γαστροκνηµίας]. Οι φλέβες σε αντίθεση µε τις αρτηρίες στερούνται µυϊκού ιστού και η επιστροφή
του αίµατος από την περιφέρεια γίνεται µε τη

σύσπαση των µυών µέσα στους οποίους πορεύεται η κάθε φλέβα. Η λειτουργία αυτή των
µυών ονοµάζεται µυϊκή αντλία.
Calfacant [Επιφανειοδραστικός παράγοντας].
Ουσία ανάλογη µε τον επιφανειοδραστικό παράγοντα των πνευµόνων. Χορηγείται µέσω της
τραχείας σε πρόωρα νεογνά για την αντιµετώπιση του συνδρόµου της οξείας αναπνευστικής
ανεπάρκειας. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνουν την πνευµονική αιµορραγία, την
εγκεφαλική αιµορραγία, τη νεκρωτική εντεροκολίτιδα και τη σηψαιµία.
Caliciviridae [Οικογένεια Calciviridae]. Οικογένεια ιών που περιλαµβάνει τα γένη Vesivirus,
Lagovirus, Norovirus και Sapporo-like virus.
Παθογόνοι για τον άνθρωπο είναι οι ιοί Norovirus, που προκαλούν λοιµώδη γαστρεντερίτιδα
κυρίως στη Μ. Βρετανία. Η νόσος είναι ήπια
και επηρεάζει ανθρώπους κάθε ηλικίας. Επιδηµίες της νόσου έχουµε κυρίως σε κλειστό περιβάλλον, όπως τα σχολεία, τα νοσοκοµεία και
τα γηροκοµεία.
California Encephalitis [Εγκεφαλίτιδα της
Καλιφόρνιας]. Νόσος που προκαλείται από
οµάδα ιών που µεταδίδονται στον άνθρωπο
από τα κουνούπια. Ο ιός που αποµονώνεται
συχνότερα είναι ο ιός La Crosse. Η περίοδος
επώασης του ιού είναι µια εβδοµάδα. Τις πρώτες τρεις ηµέρες έχουµε συµπτώµατα γριπώδους συνδροµής, για να ακολουθήσουν τις επόµενες µέρες συµπτώµατα από προσβολή του
ΚΝΣ, µε δυσκαµψία αυχένα, λήθαργο και επιληπτικές κρίσεις. Ένα 10% των παιδιών που
προσβάλλονται παρουσιάζει επιληπτικές κρίσεις και µετά την ανάρρωση, ενώ ένα 2% έχει
µόνιµη παράλυση.
Callus [Τύλος]. Ο τύλος -κάλος στην καθοµιλουµένη- είναι µια πάχυνση της κεράτινης στιβάδας του δέρµατος, που εντοπίζεται κυρίως στα
δάκτυλα του ποδιού. Η κύρια αιτία πάχυνσης
της κεράτινης στιβάδας του δέρµατος είναι η
έκθεση σε υψηλές µηχανικές πιέσεις και τριβές, κυρίως από στενά υποδήµατα.
Calmodulin [Καλµοδουλίνη]. Πρωτεΐνη που
συνδέεται µε το ασβέστιο και παίζει ρόλο σε
ποικίλες διεργασίες, όπως η φλεγµονή, η απόπτωση, η µυϊκή σύσπαση, η ενδοκυττάρια κίνηση, η ανοσολογική απάντηση και η ανάπτυξη των νεύρων. Συνδέεται µε πρωτεΐνες, οι
οποίες δεν έχουν την ικανότητα να συνδέονται
µε το ασβέστιο και χρησιµοποιούν την καλµοδουλίνη ως ανιχνευτή ασβεστίου.
Calorie [Θερµίδα]. Η θερµότητα που απαιτείται
για να ανέβει η θερµοκρασία 1g νερού κατά
1οC.
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ισοδυναµεί µε 1000 θερµίδες.
Calvaria [Θόλος του κρανίου]. Τµήµα του εγκεφαλικού κρανίου που αποτελείται από τέσσερα
οστά, το µετωπιαίο, τα δύο βρεγµατικά οστά
και το ινιακό οστό. Στο βρέφος τα οστά αυτά
χωρίζονται από ραφές που επιτρέπουν στο κρανίο να αναπτύσσεται παράλληλα µε την ανάπτυξη του εγκεφάλου.
Camera [Κοιλότητα]. Κάθε κοίλος χώρος του
σώµατος, που εγκλείει διάφορα όργανα, όπως,
για παράδειγµα, η στοµατική κοιλότητα.
Camphor Poisoning [∆ηλητηρίαση από καµφορά]. Η κατάποση καµφοράς προκαλεί σε πρώτη
φάση έµετο, διάρροια και διέγερση, µε σπασµωδικές κινήσεις των άκρων. Σε δεύτερο στάδιο προκαλεί καταστολή του ΚΝΣ µε κώµα,
άπνοια και θάνατο. Τα συµπτώµατα εµφανίζονται 5-90 λεπτά µετά την κατάποση.
Camptocormia [Καµπτοκορµία]. Υπερβολική
κάµψη της σπονδυλικής στήλης κατά την όρθια
στάση, κάµψη που εξαφανίζεται κατά την κατάκλιση. Θεωρείται ψυχιατρική διαταραχή. Ο
όρος χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά στον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο για να περιγράψει ένα
σύνδροµο που εµφανίστηκε σε νεαρούς στρατιώτες. Στη σύγχρονη ιατρική βιβλιογραφία ο
όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει την
κάµψη του σώµατος σε ασθενείς µε νόσο Parkinson.
Camptodactyly [Καµπτοδακτυλία]. Μόνιµη
κάµψη ενός ή περισσοτέρων δακτύλων. Τα
αίτια περιλαµβάνουν συγγενείς ανατοµικές
ανωµαλίες των οστών και των µυών των δακτύλων, καθώς και τραυµατισµό των τενόντων
και των συνδέσµων. Κυρίως προσβάλλεται η
εγγύς µεσοφαλαγγική άρθρωση του µικρού
δακτύλου. Η θεραπεία είναι χειρουργική.
Camptomelia [Καµπτοµελία]. Συγγενής δυσπλασία του οστίτη ιστού, που χαρακτηρίζεται
από κάµψη των µακρών οστών των άκρων. Τα
οστά που προσβάλλονται κυρίως είναι το µηριαίο οστό και η κνήµη. Η καµπτοµελία είναι,
συνήθως, ασύµβατη µε τη ζωή, αν και έχουν
αναφερθεί περιπτώσεις ατόµων που έχουν επιζήσει µέχρι τα 17 έτη τους.
Camptomelic Dwarfism [Καµπτοµελικός νανισµός]. Μορφή νανισµού στην οποία υπάρχει
αυξηµένη καµπυλότητα των οστών των κάτω
άκρων, δηλαδή του µηριαίου οστού και του
οστού της κνήµης.
Campylobacter [Καµπυλοβακτηρίδιο]. Gram () µικροαερόφιλο βακτήριο της οικογένειας
Spirillaceae. Μέχρι το 1972 θεωρούνταν απο-

κλειστικό παθογόνο των προβάτων και των
βοοειδών, στα οποία προκαλούσε εκτρώσεις
και εντερίτιδα. Σήµερα γνωρίζουµε ότι είναι
σηµαντικό εντερικό παθογόνο του ανθρώπου.
Κυριότερα είδη είναι το C. jejuni και C. fetus.
Campylobacteriosis [Καµπυλοβακτηρίωση].
Γνωστή και ως καµπυλοβακτηριδιακή εντερίτιδα, είναι η ασθένεια που προκαλείται από το
Campylobacter jejuni. Το µικρόβιο µεταδίδεται
στον άνθρωπο από µολυσµένα τρόφιµα ή νερό.
Μετά από µια περίοδο επώασης 2-5 ηµερών,
παρουσιάζεται υδαρής ή αιµατηρή διάρροια µε
πυρετό, κοιλιακό άλγος, κεφαλαλγία και µυαλγίες. Η θεραπεία είναι συµπτωµατική.
Canal [Σωλήνας]. Κυλινδρικός κοίλος αγωγός
για τη διοχέτευση υγρών ή αερίων. Στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν πολλές σωληνοειδείς κατασκευές, το σύστηµα µικροσωληνίσκων του ενδοπλασµατικού δικτύου στο κύτταρο, οι νευρικές ίνες, τα αγγεία (αρτηρίες, φλέβες, λεµφαγγεία) και όργανα, όπως οι ηµικύκλιοι σωλήνες του έσω ωτός.
Canal Of Corti [Όργανο του Corti]. Όργανο
που βρίσκεται στη µέση κλίµακα του λαβυρίνθου του έσω ωτός. Το όργανο του Corti µετατρέπει τις διάφορες συχνότητες του ήχου σε
νευρικές ώσεις, που µεταφέρονται στον εγκέφαλο. Πιο συγκεκριµένα, η παραµόρφωση των
τοιχωµάτων του λαβυρίνθου από ηχητικά κύµατα κάµπτει τα τριχίδια των τριχοφόρων κυττάρων του οργάνου του Corti, µε αποτέλεσµα
τη µεταβολή του ηλεκτρικού φορτίου των κυττάρων, µεταβολή η οποία µετατρέπεται σε νευρική ώση από τους δενδρίτες του ακουστικού
νεύρου.
Canal Of Schlemm [Σωλήνας του Schlemm].
Τµήµα του αποχετευτικού συστήµατος της
γωνίας του πρόσθιου θαλάµου του οφθαλµού.
Canalicular Ducts [Σωληνώδεις πόροι]. Όρος
συνώνυµος των όρων γαλακτοφόροι πόροι και
χοληφόροι πόροι. Βλ. Lactiferous Ducts, Biliary Duct.
Cancer [Καρκίνος]. Με τον όρο καρκίνος περιγράφεται µια ευρεία οµάδα νόσων που έχουν
ως κοινό χαρακτηριστικό τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό των κυττάρων που δεν ακολουθούν τους κανόνες του κυτταρικού θανάτου (
απόπτωση). Ανάλογα µε τον ιστό που προσβάλλεται, διακρίνουµε τα καρκινώµατα ( νεοπλασία του επιθηλιακού ιστού), τα σαρκώµατα
(νεοπλασία του ερειστικού ιστού) και τις λευχαιµίες και τα λεµφώµατα (νεοπλασίες του
αιµοποιητικού ιστού).
Cancer Bodies [Καρκινικά σωµατίδια]. Οξύφιλα σωµατίδια υαλίνης, ποικίλου σχήµατος και

