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Ignarro

อิกนาร์โร น. Louis J. Ignarro นักเภสัชวิทยา
อเมริกัน ได้รับรางวัลโนเบลทางสรีรวิทยาและ
แพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่องไนตริคออกไซด์
เป็นโมเลกุลสัญญานระบบหัวใจหลอดเลือด
Ignatia อิกนาเทีย น. เมล็ดผล Strychnos ignatii สุก
มีอัลคาลอยด์สตริย์ฆนีน และบรูศีน ใช้เป็นยาขม
ชูกำ�ลัง
Ignipuncture การเจาะร้อน น. การบำ�บัดเจาะด้วยเข็มร้อน
Ignis
ไฟ น. ภาษาลาติน
I.infernalis ไฟในกาย น. ภาวะพิษเออร์กอต
คมม. ergotism, ergot poisoning, ergotoxicosis
Ignisation การทำ�อุณหภูมกิ ายสูงเกิน น. การเพิม่ ความร้อน
ให้ร่างกายสูงกว่า ๓๗.๒ องศาเซลเซีียส เช่น
ห่มผ้าร้อน
Ignotine อิกโนทีน น. สารไดเพ็ปไทด์ ประกอบด้วยเบต้า
อลานีน และฮิสทิดนี พบในกล้ามเนือ้ โครงกระดูก
และสมองส่วนวิถีประสาทรับกลิ่น อาจมีบทบาท
ส่งสัญญานประสาท คมม. carnosine
Ileac
-อัมพาตลำ�ไส้ ว. เกี่ยวกับอัมพาตลำ�ไส้ คมม.
ileal
Ileadelphus แฝดติดบริเวณไอลิแอค น. คมม. iliopagus
Ileal
ไอเลียล ว. เกีย่ วกับลำ�ไส้เล็กท่อนล่างทีต่ อ่ จากเจจุนมั
Ileectomy การตัดไอเลียม น. การตัดลำ�ไส้เล็กท่อนล่างทีต่ อ่
จากเจจุนัมออก
Ileitis
ไอเลียมอักเสบ น. การอักเสบของลำ�ไส้เล็กท่อน
ล่างที่ต่อจากเจจุนัม

Ileoanal ไอลีโอแอนัล ว. ลำ�ไส้เล็กท่อนล่างต่อกับทวารหนัก
Ileocecal ไอลีโอศีคัล ว. เกี่ยวกับลำ�ไส้เล็กท่อนล่างและ
ลำ�ไส้ใหญ่ส่วนบน
Ileocecocystoplasty ศั ล ยกรรมตกแต่ ง กระเพาะ
ปัสสาวะด้วยลำ�ไส้เล็กลำ�ไส้ใหญ่ น. การซ่อม
แต่งกระเพาะปัสสาวะด้วยเนือ้ เยือ่ ลำ�เล็กท่อนล่าง
และลำ�ไส้ใหญ่ท่อนบน
Ileocecostomy ศัลยกรรมตัดต่อลำ�ไส้เล็กกับลำ�ไส้ใหญ่ น.
การตัดต่อลำ�ไส้เล็กท่อนล่างกับลำ�ไส้ใหญ่ทอ่ นบน
Ileocecum ไอลีโอศีคัม น. ลำ�ไส้เล็กท่อนล่างกับลำ�ไส้ใหญ่
ท่อนบน
Ileocolic ไอลีโอโคลอน ว. เกี่ยวกับลำ�ไส้เล็กท่อนล่างกับ
ลำ�ไส้ใหญ่
Ileocolitis ไอลี โ อโคไลทิ ส น. ลำ � ไส้ เ ล็ ก ท่ อ นล่ า งและ
ลำ�ไส้ใหญ่อักเสบ
Ileocolonic คมม. ileocolic
Ileocolostomy ศั ล ยกรรมรู เ ปิ ด ระหว่ า งลำ � ไส้ เ ล็ ก
ลำ�ไส้ใหญ่ น. การผ่าตัดเปิดช่องระหว่างลำ�ไส้
เล็กท่อนล่างกับลำ�ไส้ใหญ่
Ileocolotomy การผ่าลำ�ไส้เล็กลำ�ไส้ใหญ่ น.
Ileocystoplasty ศัลยกรรมตกแต่งกระเพาะปัสสาวะด้วย
ลำ�ไส้เล็ก น. การใช้เนื้อลำ�ไส้เล็กส่วนล่างซ่อม
กระเพาะปัสสาวะ
Ileocystostomy ไอลีโอศิย์สโทโทมีย์ น. ศัลยกรรมทำ�ทาง
ตัดต่อระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง
คมม. ileovesicostomy คมม. ileocystostomy
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Ileogastrostomy ศั ล ยกรรมติ ด ต่ อ กระเพาะอาหารกั บ
ลำ�ไส้เล็ก น. การผ่าตัดต่อกระเพาะอาหารกับ
ลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง
Ileoileal ไอลีโอไอเลียล ว. เกีย่ วกับ หรือต่อลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง
สองท่อน
Ileoileostomy ศัลยกรรมต่อลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง น. การตัด
ต่อส่วนลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง
Ileoproctostomy ศั ล ยกรรมทำ � รู เ ปิ ด ระหว่ า งไอเลี ย ม
กับเร็คทัม น. การผ่าตัดเปิดรูระหว่างลำ�ไส้เล็ก
ท่อนล่างกับไส้ตรง
ileorectal ไอลีโอเร็คทัล ว. เกี่ยวกับหรือส่วนต่อลำ�ไส้เล็ก
ท่อนล่างกับไส้ตรง
ileorectostomy คมม. ileoproctostomy
ileorrhaphy ศัลยกรรมซ่อมลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง น. การเย็บ
ซ่อมลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง
ileosigmoid ไอลีโอสิกมอยด์ ว. เกี่ยวกับลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง
กับสิกมอยด์
Ileoosigmoidostomy ศั ล ยกรรมทำ � รู เ ปิ ด ระหว่ า ง
ลำ�ไส้เล็กท่อนล่างกับสิกมอยด์ น. การผ่าตัดเปิด
ทางติดต่อระหว่างลำ�ไส้เล็กท่อนล่างกับสิกมอยด์
Ileostomy ศัลยกรรมทำ�รูเปิดทีล่ �ำ ไส้เล็กท่อนล่าง น. การผ่า
ทำ�รูเปิดที่ลำ�ไส้เล็กท่อนล่างออกทางหน้าท้อง
Brooke i. ศัลยกรรมทำ�รูเปิดลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง
บรู๊ฅอี น. การเปิดลำ�ไส้ เล็กออกที่หน้าท้องและ
เย็บติดที่ชั้นเยื่อบุเมือก

271
Ileotomy ศั ล ยกรรมตั ด ลำ � ไส้ เ ล็ ก ท่ อ นล่ า ง น. การตั ด
ลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง
Ileotransverse ไอลีโอทรานสเวิร์ส ว. เกี่ยวกับลำ�ไส้เล็ก
ท่อนล่างกับลำ�ไส้ใหญ่ส่วนขวาง
Ileotransversostomy ไอลีโอทรานสเวิรส์ออสโทมีย์ น.
ศัลยกรรมเปิดช่องต่อระหว่างลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง
กับลำ�ไส้ใหญ่ส่วนขวาง
Ileoureteral ไอลีโอยูรีเทอรัล ว. เกี่ยวกับลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง
และท่อไต คมม. ureteroileal
Ileourethral ไอลีโอยูรีธรัล ว. เกี่ยวกับลำ�ไส้เล็กท่อนล่าง
กับท่อปัสสาวะ คมม. urethroileal
Ileovesical ไอลีโอเวสิคัล น. เกี่ยวกับลำ�ไส้เล็กท่อนล่างกับ
กระเพาะปัสสาวะ คมม. vesicoileal
Ileovesicostomy ไอลี โ อเวสิ ค อสโทมี ย์ น. การผ่ า เปิ ด
กระเพาะปัสสาวะเข้าลำ�ไส้เล็กท่อนล่างระบาย
ออกหน้าท้อง
Ileum
ไอเลียม น. ลำ�ไส้เล็กส่วนที่อยู่ระหว่างเจจุนัมกับ
ลำ�ไส้ใหญ่ส่วนต้น เป็นลำ�ไส้เล็กส่วนที่ยาวที่สุด
duplex i. ลำ�ไส้เล็กท่อนล่างแฝด น. ลำ�ไส้เล็ก
ท่อนล่างเป็นคู่แต่กำ�เนิด
terminal ileum ลำ�ไล้เล็กส่วนปลาย คมม.
pars terminalis ilei

