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A 
 
A band 
 - prążek A (dot. budowy włókien mięśniowych) 
 
A box 
 - blok A (genetyka) 
 
A cells 
 - komórki A (komórki wysp trzustkowych) 
 
A site 
 - miejsce A the amino group of the amino acid at 

the A site grupa aminowa aminokwasu w miejscu A  

 - miejsce aminoacylowe  
 - miejsce A rybosomu 
 
A streptococci 
 - paciorkowiec grupy A 
 
A/E histopathology 
 - zmiany histopatologiczne A/E 
 - przyleganie i zacieranie struktury 
mikrokosmków 
 
a-amino-3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazol
e-propionate 
 - kwas 
a-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazoloprop
ionowy 
 
aardvark 
 - mrównik 
 
AAS 
 - patrz: anabolic-androgenic steroids 
 
aa-tRNA 
 - aminoacylo-tRNA 
 
AB toxins 
 - toksyny AB 
 - toksyny typu AB 
 
abacterial 
 - niebakteryjny abacterial pharyngitis 
niebakteryjne zapalenie gardła 
 
abalones 
 - uchowce  
 - Haliotis  
 - ślimaki z rodzaju uchowców 
 
abandon 
- zarzucić (technikę, procedurę medyczną)  
- zostawić (potomstwo)  
- przestać uprawiać (pole)  

- zrezygnować z (używania terminu)  
- zaniechać (stosowania czegoś)  
- porzucić (młode, gniazdo)  
- odrzucić (hipotezę) 
 
abandoned 
- leżący odłogiem  

- opuszczony  
- porzucony (pole uprawne) 
 
abasic sites 
 - miejsca z usuniętymi zasadami 
 
abate 
- ustąpić (objawy) 
 
abatement of symptoms 
- zmniejszenie objawów  
 
ABC 
 - patrz: antigen-binding cell 
 
ABC cassette proteins 
 - białka układu ABC 
 
ABC model 
- model ABC (genetyka) 
 
ABC transport proteins 
- białka ABC  
- transportery ABC 
 
ABC transporters 
- patrz: ABC transport proteins 
 
abdomen 
 - odwłok 

 - powłoki brzuszne to make an incision in the 

abdomen naciąć powłoki brzuszne 

 - jama brzuszna 
 
abdomen tip 
 - zakończenie odwłoka 
 
abdominal 
- dot. jamy brzusznej abdominal radiographs 
zdjęcia jamy brzusznej/brzucha  
- dot. brzucha  
- dot. odwłoka the number of abdominal bristles 
liczba szczeciek na odwłoku  

- odwłokowy abdominal bristles szczecinki 

odwłokowe/na odwłoku 
 
abdominal actinomycosis 
- postać brzuszna promienicy  
- promienica brzuszna 
 



abdominal aorta 

2 

abdominal aorta 
 - aorta brzuszna 
 
abdominal aortic aneurysm 
 - tętniak aorty brzusznej 
 
abdominal aortic plexus 
- splot międzykrezkowy  
- splot aortowy 
 
abdominal bowel 
 - jelito to empty the bowel opróżnić jelito  

 
abdominal cavity 
 - jama brzuszna 
 
abdominal coelom 
 - pierwotna jama otrzewnej 
 
abdominal cramping 
 - skurcze mięśni brzucha 
 - skurcze brzucha 
 
abdominal cramps 
- bolesne skurcze jelit  
- ból brzucha 
- skurcze brzucha 
 
abdominal cuticle 
 - kutikula na odwłoku 
 
abdominal discomfort 
- uczucie dyskomfortu w brzuchu 
- dolegliwości brzuszne 
- bóle w jamie brzusznej o nieznacznym 
stopniu nasilenia 
- pobolewania w obrębie jamy brzusznej 
 
abdominal distention 
 - wzdęcie brzucha 
 
abdominal esophagus 
 - część brzuszna przełyku 
 
abdominal glands 
 - gruczoły odwłokowe (u pająka) 
 
abdominal inguinal ring 
 - pierścień pachwinowy głęboki 
 
abdominal mass 
 - guz w jamie brzusznej 
 
abdominal muscles 
 - mięśnie brzucha 
 

abdominal musculature 
- mięśnie ściany brzucha  
- mięśnie ściany jamy brzusznej  
- mięśnie wyścielające ścianę brzucha  
- mięśnie powłok brzucha 
 
abdominal organs 
 - narządy jamy brzusznej 
 
abdominal pain 
 - bóle brzucha 
 
abdominal prevertebral plexus 
 - przedkręgowy splot brzuszny 
 
abdominal prolegs 
 - posuwki 
 
abdominal roseola 
 - wysypka na brzuchu 
 
abdominal sepsis 
 - sepsa pochodzenia wewnątrzbrzusznego 
 
abdominal slits 
 - przetchlinki (u pajęczaków) 
 
abdominal spines 
 - kolce odwłokowe 
 
abdominal swelling 
 - obrzęk brzucha 
 
abdominal tenderness 
 - tkliwość brzucha 
 
abdominal ultrasound 
 - badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej 
 
abdominal ultrasound scan 
 - badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej 
 
abdominal viscera 
 - narządy jamy brzusznej 
 
abdominal wall 
- ściana jamy brzusznej  
- ściana brzucha  
- powłoki brzuszne fetal activity was visible 

through the abdominal wall ruchy płodu były 

widoczne przez powłoki brzuszne  
- ściana odwłoka (u owada) 

 
abdominopelvic region 
 - jama brzuszna i jama miednicy 
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abdominoperineal 
 - brzuszno-kroczowy 
 
abducent nerve 
 - nerw odwodzący 
 
abduct 
 - odwodzić the muscles that abduct the limb at 

the hip joint mięśnie odwodzące kończynę dolną w 

stawie biodrowym  

 
abduction 
 - odwodzenie 
 
abductor 
 - odwodziciel (mięsień) 
 
abductor digiti minimi 
 - mięsień odwodziciel palca małego 
 
abductor hallucis 
 - mięsień odwodziciel palucha 
 
abductor muscles 
 - mięśnie odwodzące 
 
abductor pollicis brevis (muscle) 
 - mięsień odwodziciel kciuka krótki  
 - zginacz kciuka krótki 

 
abductor pollicis longus (muscle) 
 - odwodziciel kciuka długiego 

 
aberrant 
 - nieprawidłowy (gameta, rozwój, struktura) 

 - zaburzenia an aberrant number of 

chromosomes in the zygote zaburzenia liczby 

chromosomów w zygocie  
- zmieniony (migracja robaków) 

 
ABG 
 - patrz: arterial blood gas 
 
ABI 
- patrz: ankle-brachial index 

 
ability 
 - właściwości the catalytic ability of enzymes 
katalityczne właściwości enzymów  

- zdolność the color-changing ability of 

chameleons zdolność do zmiany barwy 

kameleonów; moisture-holding ability zdolność do 

utrzymywania wilgoci; the virus's ability to attach 

to a host cell zdolność wirusa do wiązania się z 

komórkami gospodarza; genes' ability to be 

activated by proteins zdolność genów do 

podlegania aktywacji przez białka; the ability of 

cells to undergo unlimited divisions zdolność 

komórek do nieograniczonego dzielenia się 

- możliwość the ability to survive without oxygen 
możliwość przeżycia bez tlenu  
- umiejętność the ability to speak umiejętność 

mówienia 

 
ability to adapt 
 - zdolności adaptacyjne 
 
ability to compete 

- konkurencyjność plants' ability to compete with 

weeds konkurencyjność roślin w stosunku do 

chwastów 

 
ability to evolve 
 - plastyczność ewolucyjna the organism's 

ability to evolve plastyczność ewolucyjna 

organizmu 
 
ability to fly 
 - umiejętność lotu 
 
ability to move about actively 
the ability of bacteria to move about actively 

zdolność bakterii do aktywnego ruchu 
 
ability to navigate 
 - orientacja w terenie 
 
ability to proliferate 
 - zdolność do wzrostu (bakterii) 
 
ability to regenerate 
 - zdolność do regeneracji 
 
ability to repair 
 - zdolność regeneracji uszkodzeń (u gąbek) 
 
ability to see 
 - widzenie the structures responsible for the 

ability to see struktury odpowiedzialne za widzenie 
 
abiotic 
 - abiotyczny 
 
abiotically 
 - abiotycznie 
 
ablate 
 - niszczyć (prądem) 

 
ablation 
- usunięcie 
 
abnormal 
- niewłaściwy (białka)  
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- nieprawidłowy (białka, wielkość narządu)  
- podwyższony (aktywność organu)  
- chory  
- nieprawidłowo zbudowany (cząsteczka)  
- nienormalny (fenotyp)  
- o nietypowych właściwościach (tkanka)  
- nietypowy (ekspresja genów)  
- odbiegający od normy (rytm serca)  
- patologiczny (powiększenie rozmiarów tarczycy)  
- nieprawidłowo rozwinięty (płód)  
- nadmierny (rozrost)  

- nieprawidłowości an abnormal urinalysis 
nieprawidłowości w badaniu analitycznym moczu  

- uszkodzony a repressor with an abnormal 

binding site białko represora o uszkodzonym 

miejscu wiązania 

- nieprawidłowy wygląd abnormal genitalia 
 nieprawidłowy wygląd zewnętrznych narządów 

płciowych 
 
abnormal allele 
- wadliwy allel  
- zmutowany allel 
 
abnormal apoptosis 
- zaburzenie apoptozy 

 
abnormal blood clotting 
- zakrzepy naczyniowe 
 
abnormal cell 
- komórka zmutowana 
 
abnormal condition 
- stan patologiczny 
 
abnormal growth 
- zaburzenie wzrostu 
 
abnormal growth pattern 
 - niekontrolowany wzrost (komórek) 
 
abnormal internal genitalia 
 - wady wewnętrznych narządów płciowych 
 
abnormal meiotic division 
 - zaburzenie przebiegu mejozy 
 
abnormal mitotic division 
 - zaburzenie przebiegu mitozy 
 
abnormal operator sequence 
 - wadliwa sekwencja operatora 
 
abnormal phenotypes 
 - zaburzenia fenotypu 

 

abnormal sperm 
 - nieprawidłowy obraz plemników men who 

produce abnormal sperm mężczyźni mający 

nieprawidłowy obraz plemników 
 
abnormality 
- zaburzenie abnormalities of olfaction 
zaburzenia węchu; an anatomic abnormality 

zaburzenie anatomiczne  

- nieprawidłowość abnormalities in the EKG 
nieprawidłowości w EKG 

 

abnormally 
- w warunkach patologicznych  
- nienormalnie telomeres that are abnormally 

short nienormalnie krótkie telomery; to produce 

abnormally thick mucus wywoływać nadmierną 

produkcję gęstego śluzu  

- zbyt abnormally high concentrations of red 

blood cells zbyt wysoka koncentracja erytrocytów  
 
abnormally active 
- hiperaktywny 
 
abnormally high 
an abnormally high GA concentration 
nienormalnie duże stężenie gibereliny; to secrete 

abnormally high amounts of stress hormones 
wydzielać większe niż normalnie ilości hormonów 

stresu  

 
abnormally large amounts  
 - nadmierny poziom abnormally large amounts 

of glucocorticoids nadmierny poziom 

glukokortykoidów 
 
abnormally large numbers  
 - nienormalnie duża liczba abnormally large 

numbers of fat cells nienormalnie duża liczba 

komórek tłuszczowych 
 
abnormally viscous mucus 
 - gęsty śluz abnormally viscous mucus that clogs 

the airways gęsty śluz bokujący drogi oddechowe 

 
ABO alleles 
 - allele ABO 
 
ABO blood group 
- układ ABO (dot. grup krwi)  
- grupa krwi ABO 

 
ABO blood group incompatibility 
- niezgodność w układzie ABO  
- niezgodność w zakresie grup głównych ABO 

 
ABO blood group system 
 - układ grup krwi ABO 



ABO blood groups 
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ABO blood groups 
 - grupy krwi ABO 
 
ABO incompatibility 
 - patrz: ABO blood group incompatibility 

 
ABO system 
 - układ ABO (dot. grup krwi) 

 - grupa krwi ABO 

 
abolish 
 - wyłączyć to abolish hormone signaling 
wyłączyć drogę stymulującą uwalnianie hormonu  
 
abomasum 
 - trawieniec 
 
abopercular pole 
 - tylny biegun (dot. budowy jaja przywry) 
 
aboral 
 - aboralny the aboral end of the body aboralny 

koniec ciała  
 
aboral surface 
- strona aboralna (budowa meduzy) 
 
abort 
- wcześnie zamierać (zarodki roślin) species that 

reduce their brood size by aborting some embryos 

gatunki, które zmniejszają liczbę młodych w miocie 

przez spontaniczną aborcję  
- odrzucić to abort a fruit odrzucić owoc (przez 

roślinę) 
 
aborted embryos 
spontaneously aborted embryos zarodki odrzucone 

przez organizm matki 

 
abortion 
 - poronienie the drug might cause abortion lek 

może wywołać poronienie  

- aborcja women who choose to have an abortion 
kobiety poddające się aborcji  
- ronienie (u zwierząt)  
- spontaniczna aborcja  
 
abortion response 
 - mechanizm kontrolny (rośliny) 

 
abortive infection 
- zakażenie nieproduktywne (o wirusie)  
- zakażenie nieudane 

 
abortive initiation 
- poronna inicjacja (genetyka) 

 
abortive poliomyelitis 
- poronne poliomyelitis 

 
above normal 
- nadmiernie when body temperature increases 

above normal… gdy temperatura ciała nadmiernie 

wzrasta…  

- ponad prawidłowy poziom when the 

concentration of the hormones in the blood rises 

above normal… gdy stężenie hormonów we krwi 

wzrasta ponad prawidłowy poziom/normę…; when 

blood glucose level increases by 50% above 

normal… gdy stężenie glukozy we krwi wzrasta o 

50% w stosunku do prawidłowego poziomu cukru…  

- ponad normę 
 
above the genus level 
names of taxa above the genus level nazwy 

ponadrodzajowe 
 
above the species level 
taxa above the species level kategorie 

ponadgatunkowe 
 
aboveground, above-ground 
 - nadziemny (części roślin) 

 
ABP 
- patrz: androgen-binding protein 

 
abrade 
- uszkadzać 
 
abrasions 
- otarcia 
- uszkodzenia abrasions in the skin 
 uszkodzenia na skórze 
 
abrasive properties 
 - właściwości ścierne 
 
abrupt 
- gwałtowny (zmiana temperatury)  
- nagły abrupt withdrawal nagłe odstawienie 

alkoholu/narkotyków; an abrupt appearance of a 

new species nagłe pojawianie się nowego gatunku 
- skokowy abrupt transitions nagłe przejścia 

 
abruptly 
- gwałtownie the estradiol level dropped abruptly 
stężenie estradiolu uległo gwałtownemu obniżeniu  

- nagle the amount of light entering eyes 

decreased abruptly ilość światła wchodzącego do 

oczu nagle się zmniejszyło  

- szybko 
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ABS 
 - patrz: antigen-binding site 

 
abscess 
 - ropień abscesses in the liver ropnie wątroby 

 
abscess rupture 
 - pęknięcie ropnia 
 
abscise 
 - ulec odcięciu (liście)  
 - odpaść (części rośliny) 

 
abscisic acid 
- kwas abscysynowy 
 
abscission 
- zrzucanie abscission/shedding of leaves 
zrzucanie liści  
- odcięcie (dot. liści) 

- tworzenie warstwy odcinającej abscission and 

fruit ripening tworzenie warstwy odcinającej i 

dojrzewanie owoców 

 
abscission layer, abscission zone 
- pokład odcinający [dot. odcinania liści 

(abscission)]  
- podkład rozdzielający  
- warstwa odcinająca cells in the abscission 
komórki tworzące warstwę odcinającą  

- strefa odcięcia 

 
absence 
 - brak complete absence of vagina całkowity brak 

pochwy, in the absence of such signal, all embryos 

develop as male w razie braku takiego sygnału 

wszystkie osobniki rozwijają się jako samce; in the 

absence of oxygen w warunkach beztlenowych; 

bonds that are strong in the absence of water 

wiązania, które są silne w środowisku bezwodnym 

 
absence seizures 
 - napady wyłączenia (padaczka) 

 
absent 
- nie występujący areas where predators are 

absent obszary, na których drapieżniki nie 

występują  
- brak lactose absent brak laktozy  
- pozbawiony soil where oxygen is absent gleba 

pozbawiona tlenu  
- nieobecność absent breath sounds nieobecność 

dźwięków oddechowych 

 

absent reflex 
 - brak refleksu (siatkówki oka) 
 

absolute 
 - bezwzględny an absolute day length 
bezwzględna długość dnia  
 - całkowity (tempo podstawień nukleotydów)  

 
absolute age 
 - wiek bezwzględny the absolute age of a fossil 
wiek bezwzględny skamieniałości 
 
absolute cutoff value 
 - wartość wyjątkowo dopuszczalna 
 
absolute fitness 
- dostosowanie bezwzględne  
- absolutne dostosowanie the absolute fitness of 

a genotype absolutne dostosowanie genotypu  
 
absolute IgA deficiency 
 - niedobór związany z całkowitym niedoborem 
IgA 
 
absolute insulin deficiency 
 - bezwzględny niedobór insuliny 
 
absolute performance 
 - sukces bezwzględny (dot. sukcesu w 

kojarzeniu się) 

 - skuteczność bezwlędna (fenotypu) 

 
absolute refractory period 
- okres refrakcji bezwzględnej (neuronów) 
- okres refrakcji całkowitej 

 
absolute temperature 
- temperatura bezwzględna 
 
absolute zero 
- zero absolutne at temperatures above absolute 

zero w temperaturze powyżej zera absolutnego  
 
absolutes 
- wartości absolutne 
 
absorb 
- (za)absorbować to absorb sunlight absorbować 

światło słoneczne  
- pobierać to absorb water from the soil pobierać 

wodę z gleby  
- wchłaniać iodine is absorbed as iodide jod jest 

wchłaniany w postaci jodku  

- być odpowiedzialnym za absorpcję  
- nasiąkać to absorb water nasiąkać wodą 

 
absorbable 
 - łatwo przyswajalny 
 
absorbance 
- absorpcja (światła)  
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- absorbancja the absorbance of single-stranded 

DNA at 260 nm absorbancja jednoniciowego DNA 

przy 260 nm 
 
absorbed 
- adsorbowany antigen absorbed onto alum 
antygen adsorbowany na wodorotlenku glinu 

 
absorbency test 
 - test absorpcyjny  
 
absorbent pad 
 - stempel z chłonnego materiału [używany do 

hodowli (culturing)] 
 
absorbing 
- absorpcyjny the absorbing surface powierzchnia 

absorpcyjna 
 
absorption 
- wchłanianie glucose absorption wchłanianie 

glukozy  

- absorpcja organisms that feed by absorption 
organizmy odżywiające się przez absorpcję  

- pobieranie  
- wychwytywanie light absorption wychwytywanie 

energii świetlnej  

- pochłanianie the absorption of sunlight 
pochłanianie światła słonecznego  

- napełnianie absorption of water into cells' 

vacuoles napełnianie wodą wakuoli komórkowych 

- wchłonięcie 
 
absorption peak 
- pasmo chlorophyll molecules have a strong 

absorption peak at about 660 nm cząsteczki 

chlorofilu silnie absorbują promieniowanie w 

paśmie około 660 nm 
 
absorption properties 
- zdolność absorpcji światła nucleid acids and 

their absorption properties kawsy nukleinowe i ich 

zdolność do absorpcji światła  

 
absorption rate 
 - wskaźnik absorpcji 
 
absorption spectrum 
- widmo absorpcyjne  
- pasmo absorpcji 
 

absorptive 
 - chłonny (struktura) absorptive properties 

zdolności chłonne  

- wykazujący właściwości absorpcyjne 

 

absorptive capacity 
- zdolności chłonne the absorptive capacity of 

soil zdolności chłonne gleby  

- zdolność absorpcji the absorptive capacity of 

roots zdolność korzeni do absorpcji (wody i soli 

mineralnych) 
 
absorptive nutrition 
 - odżywianie absorpcyjne 
 
absorptive surface 
 - powierzchnia wchłaniania 
 
abstinence 
- unikanie abstinence from sexual intercourse 
unikanie współżycia płciowego  

- abstynencja complete abstinence from sexual 

intercourse całkowita abstynencja od współżycia 

płciowego 

 
abundance 
- liczebność the relative abundance of males in 

the population względna liczebność samców w 

populacji; the abundance of organisms in the 

ecosystem liczebność organizmów w ekosystemie  

- częstotliwość występowania the abundance of 

different species living in the area częstotliwość 

występowania różnych gatunków w regionie  

- ilość  
- dostępność (zasobów)  
- występowanie (gatunku w biocenozie)  

- obfitość the abundance of mutant alleles in a 

population obfitość zmutowanych alleli w populacji  

- zagęszczenie the abundance of species in the 

community zagęszczenie gatunków w zespole  

- wysokie stężenie  
- duże ilości to produce an abundance of urease 
wytwarzać duże ilości ureazy 

 
abundance of life 
 - liczebność organizmów 

 
abundant 
- rozbudowany (struktura)  

- duża liczba when males are abundant in the 

population... kiedy w populacji występuje duża 

liczba samców...  
- obfity abundant precipitation obfite opady  

- dużo a habitat with abundant soil nutrients 
środowisko, w którym jest dużo składników 

odżywczych  

- liczny populations that become more abundant 
populacje, które stają się bardziej liczne  

- często spotykany the species is abundant here 
gatunek ten jest tu często spotykany  
- dostatek abundant food dostatek pożywienia  

- licznie reprezentowany species that used to be 

much more abundant gatunki, które kiedyś były 

reprezentowane dużo liczniej  

- występujący powszechnie  



abundant rainfall 
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- szczególnie liczny the species is abundant in 

regions where... gatunek ten jest szczególnie liczny 

w regionach, gdzie...  

- występujący w dużej ilości  
- obfite zasoby populations that contain 

abundant genetic variation populacje zawierające 

obfite zasoby zmienności genetycznej  

- występujący pospolicie  
- występujący obficie  
- opierający się na bogatych badaniach 
evidence of their close relatedness is abundant at 

the molecular level dowody na ich bliskie 

pokrewieństwo opierają się na bogatych badaniach 

na poziomie molekularnym  
- licznie występujący (komórki)  

- będący pod dostatkiem regions where prey is 

abundant regiony, w których repotencjalnych ofiar 

jest pod dostatkiem  
- obfitość abundant strawberries ofitość truskawek  
- obficie występujący 

 
abundant rainfall 
 - obfite opady 
 
abuse 
- nadużywanie abuse of pain killers nadużywanie 

leków przeciwbólowych 
- nadmierne i nieuzasadnione przyjmowanie 

 
abused 
 - nadużywany (narkotyk) 

 
abuser 
steroid abusers osoby, które nadużywają 

anabolików 
 
abyssal zone 
 - abysal 
 - abisal  
 - strefa głębinowa  
 - strefa abysalna 

 
acanthamebosis 
 - akantameboza 
 
Acanthisittidae 
- Acanthisittidae  
- nowozelandzkie bargliki  
- barglikowce 

 
Acanthocephala, acanthocephalans 
- kolcogłowy  
- Acanthocephala  
- cierniogłowy 

 
acanthodians, Acanthodii 
- fałdopłetwe  
- akantody  
- Acanthodii 

 
acanthosis 
 - akantoza 
 
Acanthostega 
- Acanthostega  
- akantostega 

 
Acanthrocirrus retrisrostris 
- tasiemiec  
- Acanthrocirrus retrisrostris 

 
acaricides 
 - preparaty roztoczobójcze 
 
accelerate 
 - przyśpieszyć (reakcję chemiczną) 
 
accelerated AV conduction 
- przyspieszone przewodnictwo 
przedsionkowo-komorowe 
 
accentuate 
 - przyspieszać selective pressures that 

accentuate the divergence naciski selekcyjne 

przyśpieszające dywergencję 
 
accentuated 
- wzmocniony an accentuated prezygotic barrier 

to mating between different species wzmocniona 

bariera prezygotyczna przeciw kojarzeniom między 

gatunkami 
 
accept 
- przyjmować electron carriers that accept 

electrons ... przenośniki, które przyjmują 

elektrony...; veins that can accept no more blood 

from the capillaries żyły, które nie są w stanie 

przyjąć więcej krwi z naczyń krwionośnych  

- wiązać compounds that accept protons from 

water związki, które wiążą protony z wody  

- reagować z hydroxide ions accept protons to 

form water jony hydroksylowe reagują z protonami 

tworząc cząsteczki wody  

- być akceptorem an element that accepts 

electrons pierwiastek będący akceptorem 

elektronów  
- przyłączyć (jon/proton - przez grupę aminową)  

- odbierać a complex that accepts electrons from 

NADH molecules kompleks odbierający elektrony 

od cząsteczek NADH  

- przejmować NADP+ accepts electrons from 

ferredoxin NADP+ przejmuje elektrony z 

ferredoksyny 

 

accepted by 
the energized electrons leave the atom and are 

accepted by electron acceptor molecules elektrony 

obdarzone większą energią opuszczają atom i 
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przechodzą na inne cząsteczki (akceptory 

elektronu); electrons become energized and are 

accepted by primary electron acceptors elektrony 

zostają wzbogacone w energię i przekazane 

pierwotnym akceptorom elektronów 

 

acceptance rate 
- odsetek przyjęć the acceptance rate for bone 

marrow transplants odsetek przyjęć przeszczepu 

szpiku kostnego 
 
acceptor 
- akceptor (dot. reakcji dysocjacji)  
- przenośnik (biologia molekularna) 
 
acceptor group 
- grupa akceptorowa (biologia molek.) 
 
acceptor molecule 
- cząsteczka akceptora 
 
acceptor stem 
- ramię akceptorowe dla aminokwasu  
- ramię akceptorowe 
 
access 
- uzyskać (dane, wiadomości)  

- otrzymywać calves that accessed protective IgG 

through the colostral milk cięlęta, które otrzymały 

ochronne IgG wraz z siarą  
 
accessory 
 - dodatkowy accessory glands dodatkowe 

gruczoły 

 
accessory bundle 
 - pęczek dodatkowy (dot. serca) 
 
accessory cells 
 - komórki dodatkowe (w narządach zmysłów) 

 
accessory cholera enterotoxin 
 - pomocnicza enterotoksyna choleryczna 
 
accessory fruit 
- owoc szupinkowy  
- owoc pozorny  
- owoc rzekomy 

 
accessory glands 
- narządy dodatkowe (budowa układu 

rozrodczego mężczyzny) 
 
accessory hemiazygos vein 
 - żyła nieparzysta krótka dodatkowa 
 
accessory lacrimal glands 
 - dodatkowe gruczoły łzowe 

 
accessory meningeal artery 
- tętnica oponowa dodatkowa 
 
accessory middle meningeal artery 
- tętnica oponowa dodatkowa 
 
accessory molecules 
- cząsteczki pomocnicze (dot. układu 

odpornościowego) 

- cząsteczki wspomagające 
 
accessory nerve 
- nerw dodatko 

 
accessory organs 
 - narządy pomocnicze (układu pokarmowego) 

 
accessory pancreatic duct 
 - przewód trzustkowy dodatkowy 
 
accessory pigments 
- barwniki pomocnicze (dot. fotosyntezy i 

chloroplastów) 
- barwniki dodatkowe (glonów)  
- dodatkowe barwniki fotosyntetyczne 
 
accessory renal arteries 
 - tętnice nerkowe dodatkowe 
 
accident 
 - nieprawidłowe zdarzenie an accident in 

meiosis nieprawidłowe zdarzenie podczas mejozy 

 
accidental host 
- żywiciel przypadkowy  
- gospodarz przypadkowy 
 
accolé position 
 - położenie accole 

 
accommodate 
 - zmieścić the shell can accommodate a large 

number of electrons powłoka może zmieścić dużą 

liczbę elektronów  

- pomieścić the uterus can accommodate a 4-kg 

fetus macica może pomieścić nawet 

czterokilogramowy płód  

- mieścić the presentation groove of MHC class I 

molecules accommodates peptides of 9 amino 

acids in length rowek prezentacyjny należący do 

cząsteczki MHC klasy 1 mieści peptydy, których 

długość wynosi 9 aminokwasów  

- zrobić miejsce dla evolutionary changes 

necessary to accommodate the bases of the molars 
zmiany ewolucyjne konieczne, aby zrobić miejsce 

dla korzeni zębów trzonowych  
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- przyjąć YAC vectors that can accommodate 

genomic DNA fragments of 1 Mpz wektory YAC 

mogące przyjąć fragmenty DNA o długości 1 Mpz  

- wprowadzać BACs can accommodate up to 

around 300 kb of insert sequence do wektorów 

typu BAC można wprowadzać inserty o długości 

około 300 kpz 

- dostosować  

 
accommodated 
- zlokalizowany a charge that is stably 

accommodated on the electronegative oxygen 

atom ładunek stabilnie zlokalizowany na 

elektro-ujemnym atomie tlenu 

 
accommodation 
- akomodacja (dot. potencjału czynnościowego) 
- zjawisko akomodacji 

 
accommodation of the lens 
 - akomodacja soczewki 
 
accompany 
- towarzyszyć no anions inside the cell can 

accompany the K+ across the membrane aniony 

znajdujące się w komórce nie mogą towarzyszyć 

przechodzeniu K+ w poprzek błony; biochemical 

changes that accompany the transformation 
zmiany biochemiczne towarzyszące metamorfozie; 

the antigen stimulus and the accompanying 

inflammation were of a low-level nature bodziec 

antygenowy i towarzyszące mu zapalenie 

przebiegały na niskim poziomie  

- współwystępować z the disease often 

accompanies the rainy season choroba ta często 

współwystępuje z porą deszczową 

 
accompanied by 
each oxidation reaction must be accompanied by a 

reduction reaction każde utlenienie musi być 

związane z redukcją/każdemu utlenieniu musi 

towarzyszyć redukcja  

 
accompanying veins 
- żyły towarzyszące 
 
accomplished by 
- wykonywany przez movement of this body part 

is generally accomplished by antagonistic muscles 
ruchy tej części ciała są na ogół wykonywane przez 

mięśnie antagonistyczne  

- odbywać się the detection of water movement in 

aquatic amphibians is accomplished by a lateral 

line system u płazów wodnych wykrywanie ruchu 

wody odbywa się w układzie linii bocznej  

- odbywać się dzięki ventilation is accomplished 

by breathing wentylacja odbywa się dzięki 

wdechom i wydechom 

- dokonywać się the conversion of fatty acids is 

accomplished in the liver by β-oxidation konwersja 

kwasów tłuszczowych dokonuje się w wątrobie, w 

procesie oksydacji β  

- przeprowadzać the detection leptospirae is 

accomplished by growing the organisms in 

cultures wykrywanie Leptospira przeprowadza się 

przy zastosowaniu hodowli  

 

account for 
- odpowiadać za (reakcja za procentową 

obecność danego związku w organizmie)  

- stanowić this organ accounts for less than 1 % 

of human body mass organ ten stanowi mniej niż 

1% masy ludzkiego ciała  

- tłumaczyć what accounts for the distinct effects 

of hormones in different species? co tłumaczy 

zróżnicowane działanie hormonów u różnych 

gatunków?  

- mieć wpływ na evidence indicates that adrenal 

androgens account for the sex drive in adult 

females dane sugerują wpływ nadnerczowych 

androgenów na popęd płciowy u dojrzałych kobiet  

- mieć znaczenie dla to what extent do these 

forces account for the resting potential in a 

neuron? w jakim stopniu te siły mają znaczenie dla 

potencjału spoczynkowego neuronu?  

- stanowić wyjaśnienie this fact can account for 

the evolution of altruistic social behavior powyższy 

fakt może stanowić wyjaśnienie ewolucji 

altruistycznego zachowania społecznego  

- być przyczyną many factors might account for 

this difference wiele czynników może być przyczyną 

tej różnicy  

- wziąć pod uwagę scientists should also account 

for other properties of genes należy wziąć pod 

uwagę także inne właściwości genów  

- wyjaśniać a hypothesis that accounts for the 

variation in base pairing hipoteza wyjaśniająca 

zmienność w łączeniu się zasad w pary  

- leżeć u podstaw the genetic mechanisms that 

account for the diversity of T-cell receptors 
genetyczne mechanizmy leżąve u podstaw 

różnorodności receptorów limfocytów T 

- warunkować  
- umożliwiać site-specific recombination accounts 

for the generation of antibody diversity in animals 
rekombinacja zlokalizowana umożliwia u zwierząt 

tworzenie przeciwciał o dużej różnorodności 

 
accrue 
 - rosnąć (liczba różnic genetycznych) 
 
accumbens nucleus 
 - jądro półleżące  
 
accumulate 
- gromadzić się (elektrony w cząsteczce)  

- akumulować się if mutations accumulate 

gradually ... jeśli dojdzie do stopniowej akumulacji 

mutacji...  
- nagromadzić się (mutacje)  
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- wychwytywać the skin accumulates salts from 

the water by active transport skóra wychwytuje 

sole z wody na drodze aktywnego transportu  
- gromadzić (dowody naukowe) 

- tworzyć złogi prions can aggregate and 

accumulate in different tissues priony mogą łączyć 

się ze sobą i tworzyć złogi w różnych tkankach  
- zachowywać się (substytucje w populacji) 
 
accumulate in layers 
 - nawarstwiać się 

 
accumulation 
 - akumulacja an accumulation of mutations 
akumulacja mutacji 
 
accumulation 
- zwiększenie stężenia  
- gromadzenie się to prevent snow from 

accumulating zapobiegać gromadzeniu się śniegu  

- nagromadzenie (się) the accumulation of toxic 

wastes nagromadzenie toksycznych odpadów  

- kumulacja the accumulation of genetic changes 

over time kumulacja zmian genetycznych powstała 

z upływem czasu  

- proces akumulacji the accumulation of 

inherited changes within a population over time 
proces akumulacji dziedzicznych zmian w populacji 

organizmów zachodzący w czasie  

- zaleganie dung accumulation in pastures 
zaleganie gnoju na pastwiskach 

 
accumulation of salt 
 - nadmierne zasolenie 
 
accuracy 
- dokładność the accuracy of DNA replication 
dokładność replikacji DNA  

- precyzja the high accuracy of DNA replication 
wysoka precyzja replikacji DNA 
 
accurate 
- precyzyjny (translacja mRNA na białko) 
- dokładny (replikacja)  
- prawidłowy (rozdzielenie chromosomów w czasie 

mitozy)  
- prawdziwy (drzewo filogenetyczne)  
- wolny od błędów (replikacja DNA) 

 
ACE 
- patrz: angiotensin-converting enzyme 

 
ACE inhibitors 
 - inhibitory ACE 
 
acellular 
- bezkomórkowy  

- nie mający budowy komórkowej acellular 

organisms drobnoustroje nie posiadające budowy 

komórkowej  
- nie zawierający komórek (substancja) 
 
acellular pertussis vaccine 
 - acelularna szczepionka przeciw krztuścowi 
 
acellular vaccine 
 - szczepionka bezkomórkowa 
 
acetabular floor 
 - dno panewki (dot. panewki kości miednicznej) 
 

acetabular fossa 
 - dół panewki (dot. panewki kości miednicznej) 
 
acetabular labrum 
- pierścień włóknisto-chrzęstny [dot. kości 

udowej (panewki stawu biodrowego)]  
- obrąbek panewkowy 
 
acetabular notch 
- wcięcie panewki 
 
acetabulum 
- panewka stawowa the acetabulum in the hip 

joint panewka stawowa w stawie biodrowym  

- panewka kości miednicznej 

 
acetaldehyde 
 - aldehyd octowy 
 
acetate 
 - octanowy (jon) 
 - octan  
 - kwas octowy 
 
acetate group 
 - grupa octanowa 
 
acetic acid 
 - kwas octowy 

 
acetoacetate 
 - acetooctan 
 
acetoacetic acid 
 - kwas acetooctowy 
 
acetone 
 - aceton 
 
acetyl cholinesterase 
 - acetylocholinesteraza 
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acetyl CoA 
 - acetylokoenzym A  
 - acetylo-CoA 

 
acetyl coenzyme A 
 - patrz: acetyl CoA 

 
acetyl group 
 - grupa acetylowa 
 
acetylate 
 - acetylować 
 
acetylated 
 - acetylowany  
 - zacetylowany 

 
acetylation 
 - acetylacja 
 
acetylcholine 
 - acetylocholina 
 
acetylcholine ion channel 
 - kanał jonowy zależny od acetylocholiny 
 
acetylcholine precursor choline 
 - cholina będąca prekursorem acetylocholiny 
 
acetylcholine receptor 
- receptor dla acetylocholiny  
- receptor acetylocholiny  
- receptor acetylocholinowy 

 
acetylcholinesterase 
 - acetylocholinesteraza 
 
acetyl-CoA 
- patrz: acetyl CoA 

 
acetyl-coenzyme 
 - acetylokoenzym 
 
acetylmuramic acid 
 - kwas acetylomuraminowy 
 
acetylsalicylic acid 
 - kwas acetylosalicylowy 

 
acetyltransferase 
 - acetylotransferaza 
 
achalasia 
 - achalazja 
 

achalasia of the esophagus 
- achalazja przełyku  
- kurcz wpustu 

 
achene 
 - niełupka (botanika) 
 
Acheulean 
 - aszelski  
 - dot. kultury aszelskiej an Acheulean tool 
narzędzie będące wytworem kultury aszelskiej 
 
Acheulian culture 
 - kultura aszelska 
 
achieve 
- prowadzić expression is achieved in a special 

bacterial strain ekspresję prowadzi się w 

specjalnym szczepie bakterii  

- zachodzić discrimination between both the 

amino acids can be achieved in one step 
rozróżnienie między obydwoma aminokwasami 

zachodzi tylko na jednym etapie  

- przeprowadzić systematic targeted gene 

disruption was achieved przeprowadzono 

systematyczne celowanie uszkadzanie genów; a 

global loss-of-function analysis was achieved by 

this means przy użyciu tej metody przeprowadzono 

analizę globalnej utraty funkcji  

- uzyskać culture growth was only achieved 

under stringent anaerobic conditions hodowla 

była możliwa tylko w ściśle beztlenowych 

warunkach 
 
Achillea millefolium 
 - krwawnik pospolity 
 
Achilles reflex 
- odruch ze ścięgna Achillesa 
 
Achilles tendon 
- ścięgno piętowe  
- ścięgno Achillesa 
 
aching muscles 
- ból mięśni 
 
achlorhydria 
 - hipochlorydia 
 
acholic stools 
- stolce acholiczne  
- stolce odbarwione 

 
achondroplasia 
 - achondroplazja 
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acid 
- kwaśny acid lipase kwaśna lipaza  
- dot. środowiska kwaśnego effect of acid wpływ 

środowiska kwaśnego 

 
acid blobs 
 - kwaśne kleksy (dot. domen aktywujących 

transkrypcję) 
 
acid blocker 
 - środek neutralizujący kwas żołądkowy 
 
acid deposition 
- kwaśne deszcze compounds that leave the 

atmosphere as acid deposition związki 

opuszczające atmosferę w postaci kwaśnych 

deszczów; acid deposition may alter soil chemistry 

kwaśne deszcze mogą zmienić chemię gleby  
 
acid dye 
 - kwaśny barwnik 
 
acid fast 
 - kwasooporny (prątki) weakly acid-fast bacteria 

bakterie słabo kwasooporne 

 - wykazujący kwasooporność 
 
acid fastness 
 - kwasooporność 
 
acid gastric contents 
 - kwaśna treść żołądkowa 
 
acid hydrolases 
 - hydrolazy kwasowe 
 
acid lability 
 - niestabilność w kwaśnym środowisku (o 

wirusie) 
 
acid pH  
- odczyn kwaśny o danym pH a medium with an 

acid pH of 5.6 podłoże mające odczyn kwaśny o pH 

5,6 
 
acid precipitation 
 - kwaśne opady  
 
acid rain 
 - kwaśne deszcze 
 
acid reflux 
- cofanie się kwaśnej treści żołądka do 
przełyku  
- refluks 

 

acid solutions 
 - rozcieńczone kwasy 
 
acid vesicles 
 - pęcherzyki kwasowe (dot. budowy pasożyta) 

 
acid wastes seeping from mines 
 - kwaśne odpady z kopalń 
 
acid-alcohol solution 
 - kwaśny roztwór alkoholu 
 
acid-alkali solution 
 - roztwór kwasowo-zasadowy 
 
acid-base 
 - kwasowo-zasadowy 
 
acid-base balance 
 - równowaga kwasowo-zasadowa 
 
acid-base equilibrium 
 - równowaga kwasowa 
 
acid-base imbalances 
 - zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej 
 
acid-base indicator 
- wskaźnik odczynu  
- wskaźnik pH 

 
acid-base pair 
 - para kwas-zasada 

 
acid-fast 
- kwasooporny weakly acid-fast bacteria bakterie 

słabo kwasooporne  
- wykazujący kwasooporność 

 
acid-fast organisms 
 - drobnoustroje kwasooporne 
 
acid-fast stain 
- barwienie w kierunku bakterii 
kwasoodpornych cold acid-fast stain zimne 

barwienie bakterii kwasoodpornych  

- metoda barwienia mikroorganizmów 
kwasoodpornych  
- barwienie mające na celu wykazanie 
kwasooporności 
 
acid-fast stain reaction 
 - barwienie na kwasooporność a positive 

acid-fast stain reaction dodatnie barwienie na 

kwasooporność 
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acid-fastness 
 - kwasooporność (bakterii) 
 
acid-growth hypothesis 
- koncepcja wzrostu kwasowego (dot. auksyny) 

- hipoteza wzrostu kwasowego 
 
acidic 
- kwasowy (roztwór, gleba) a solution more acidic 

than the other roztwór bardziej kwasowy niż drugi  

- mający odczyn kwaśny  
- zakwaszony (mocz) to make urine acidic 

zakwasić mocz  
- kwaśny acidic stomach contents kwaśna treść 

pokarmowa  

- o charakterze kwaśnym  
- mający charakter kwasu 

 
acidic activation domain 
 - kwaśna domena aktywująca 
 
acidic amino acids 
- aminokwasy kwasowe  
- aminokwasy kwaśne 

 
acidic changes 
 - zmiany kwasowości 
 
acidic conditions 
 - kwaśny odczyn the bog's acidic conditions will 

inhibit decay kwaśny odczyn torfowiska zahamuje 

procesy rozkładu  

- kwaśne środowisko animals adapted to 

extremely acidic conditions zwierzęta 

przystosowane do życia w skrajnie kwaśnym 

środowisku  
 
acidic environment 
 - środowisko kwaśne  
 
acidic hot springs 
 - kwaśne gorące źródła 
 
acidic polysaccharide capsules 
 - otoczki zbudowane z kwaśnych 
polisacharydów 
 
acidic soil 
- gleba zakwaszona  
- gleba kwasowa 

 
acidic solution 
- roztwór kwasowy  
- roztwór kwaśny  
- roztwór kwasu a weakly acidic solution słaby 

roztwór kwasu 

 

acidification 
- zakwaszanie  
- zwiększanie się kwasowości acidification of 

the sea zwiększanie się kwasowości wód morskich 

 
acidify 
- ulec zakwaszeniu seawater may acidify due to... 

kwasowość wody morskiej może wrosnąć poprzez.... 
- zakwaszać 

 
acidifying salts 
- sole zakwaszające 
 
acidity 
 - zakwaszenie kwaśność the acidity of chyme 

kwaśność treści pokarmowej  

- kwasowość  
- stopień kwasowości  
- kwaśny odczyn acidity of urine kwaśny odczyn 

moczu; stomach acidity kwaśny odczyn w żołądku 
 
acidity of the gastric juice 
- działanie soku żołądkowego to neutralize the 

acidity of the gastric juice neutralizować działanie 

soku żołądkowego 
 
acidity of the soil 
- odczyn gleby  
- pH gleby 

 
acidophilic 
- acidofilny  
- kwasochłonny  

 
acidophilic glands 
 - gruczoły acydofilne 
 
acidophils 
 - komórki kwasochłonne 
 
acidophilus milk 
 - kwaśne mleko 
 
acidosis 
 - kwasica 
 
acidotic 
 - z kwasicą the patient was acidotic u pacjenta 

stwierdzono kwasicę 
 
acidotrophic 
 - kwasochłonny 
 
acid-resistant 
 - kwasooporny (prątki) 
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acid-tolerant 
- tolerujący kwaśne środowisko  
- kwasoodporny  

 
acinar cells 
- komórki gronek  
- komórki gruczołowe a pancreatic acinar cell 
komórka gruczołowa trzustki 

 
acini 
 - l. mn. od acinus 
 
Acinopterygii 
- ryby kostnopromieniste  
- Acinopterygii  
- kostnopromienne  
- promieniopłetwe 

 
acinotubular 
 - groniasto-kanalikowy 
 
acinus (l. mn. acini) 
 - zrazik 
 
acne vulgaris 
 - trądzik pospolity 
 
acoel flatworms, Acoela 
- wirki bezjelitowe  
- Acoela 

 
acoelomate 
acoelomate animalals bezjamowce/organizmy 

cechujące się brakiem jamy ciała 
 
acoelomate animals, acoelomates 
 - bezjamowce acoelomate flatworms bezjamowe 

płazińce  

- Acoelomata 

 
acorn worms 
- jelitodyszne  
- jelitodyszce  
- Enteropneusta  
- żołędziogłowe  
- żołędziogłowce 

 
acoustic neuromas 
 - nerwiaki nerwu przedsionkowo-ślimakowego 
 
acoustic stimuli 
- stymulacja akustyczna spasms induced by 

acoustic stimuli skurcze mięśni idukowane przez 

stymulację akustyczną 
 
acoustic window 
 - okno akustyczne 

 
acquire 
- pobierać minerals acquired by trees sole 

mineralne pobierane przez drzewa  
- otrzymać genes acquired from parents geny 

otrzymane od rodziców  
- przejąć [funkcje (przez geny w drodze ewolucji)]  
- pozyskiwać [wspomnienia (przez hipokamp)]  
- przyswoić [wspomnienia (przez hipokamp)]  
- zakazić się the risk of acquiring HIV ryzyko 

zakażenia się HIV  
- złapać (chorobą weneryczną)  

- nabyć transfusion-acquired malaria malaria 

nabyta przez transfuzję; the infections can also be 

acquired from animals zarażenie można także 

nabyć od zwierzęcia 

 
acquire an infection 
- zostać zarażonym  
- zarazić się to acquire an infection with larvae of 

Trichinella zarażić się larwami Trichinella  

- ulec zarażeniu 

 
acquired immune defenses 
 - nabyte mechanizmy obronne 
 
acquired immune receptors 
 - receptory w odporności nabytej 
 
acquired immune system 
 - układ odporności nabytej 
 
acquired immunity 
- odporność nabyta  
- odporność swoista  
- odporność specyficzna  
- odporność adaptacyjna 

 
acquired resistance 
 - oporność nabyta (bakterii) 
 
acquisition 
- pozyskiwanie acquisition of water pozyskiwanie 

wody  

- pozyskanie the acquisition of short-term 

memories pozyskanie krótkotrwałych wspomnień  
- pobieranie (DNA)  
- nabywanie (właściwości, wirusa)  
- przyswajanie (składników odżywczych)  
- nabycie (genu)  
- wniknięcie oral acquisition wniknięcie przez 

jamę ustną (o patogenie) 
 
Acrania 
- bezczaszkowce  
- strunogłowe  
- Cephalochordata  
- Acrania  
- szparoskrzelce 
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acrid 
 - cuchnący 
 
acridine derivatives 
 - pochodne akrydynowe 
 
acridine dyes 
 - barwniki akrydynowe 
 
acridine orange stain 
 - barwienie oranżem akrydyny 
 
acrocentric 
 - akrocentryczny (chromosom)  

 
acrocyanosis 
 - akrocyjanoza 
 
acrodermatitis chronica atrophicans 
 - przewlekłe, zanikowe zapalenie skóry 
 
acrodermatitis chronica atrophicans 
Herxheimer 
 - zanikowe zapalenie skóry kończyn dolnych 
Herxheimera 

 
acromegaly 
 - akromegalia 
 
acromial branch 
 - gałąź barkowa (tętnicy nadłopatkowej) 
 
acromial end of the clavicle 
 - koniec barkowy obojczyka 
 
acromioclavicular joint 
- staw barkowo-obojczykowy  

 
acromioclavicular ligament 
 - więzadło barkowo-obojczykowe 
 
acromion 
acromion of the scapula wyrostek barkowy łopatki 

 
acromion process 
 - wyrostek barkowy 
 
Acropora 
 - koralowiec z rodzaju Acropora 
 
acrosin 
 - akrozyna 
 
acrosomal process 
 - czapeczka akrosomalna 

 
acrosomal reaction 
- reakcja akrosomalna  
- reakcja akrosomowa 

 
acrosome 
 - akrosom  
 
acrosome reaction 
- reakcja akrosomalna  
- reakcja akrosomowa 

 
act 
- działanie skilled acts wyuczone działania  
- działać (o związku, leku) kinases act on a very 

few substrates kinazy działają na bardzo 

ograniczoną liczbę substratów  

- oddziaływać the hormone acts on the nephrons' 

distal tubules hormon oddziałuje na kanaliki 

dystalne nefronu; evolutionary forces that act on 

the basic animal body plan siły ewolucyjne 

oddziałujące na podstawowy plan ciała zwierząt  

- pełnić funkcję membrane proteins that act as 

receptors that bind specific molecules białka 

błonowe pełniące funkcję receptorów wiążących 

specyficzne cząsteczki  
- czynność  
- katalizować the substances on which enzymes 

act substancje, których reakcję katalizują enzymy  

- wykazywać aktywność the enzyme acts as a 

carboxylase enzym ten wykazuje aktywność 

karboksylazy  

- uaktywniać się genes that are the first to act 
geny, które uaktywniają się jako pierwsze 
 
act against 
 - przeciwdziałać 
 
act as a structural framework 
- pełnić funkcje strukturalne microtubules act as 

a structural framework mikrotubule pełnią funkcje 

strukturalne 
 
act of altruism 
- akt altruizmu  
- akt altruistyczny  
- altruistyczny czyn  
- działanie altruistyczne 

 
act to inhibit 
 - odgrywać rolę w hamowaniu the immune 

response acts to inhibit virus proliferation 
odpowiedź odpornościowa odgrywa rolę w 

hamowaniu proliferacji wirusa  

- być czynnikiem hamującym 

 
act to maintain genetic variation 
- utrzymywać zmienność genetyczną 
frequency-dependent selection acts to maintain 
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genetic variation in the population dobór zależny 

od częstości utrzymuje zmienność genetyczną w 

populacji  

 
act together  
 - współdziałać some proteins act together to 

catalyze a certain metabolic step niektóre białka 

współdziałają w katalizowaniu pewnych etapów 

metabolicznych 
 
act up 
the child began to act up wystąpiły objawy 

pobudzenia psychoruchowego 
 
act upon/on 
- działać na pharmaceuticals that act upon 

bacteria at very low concentration levels 
farmaceutyki działające na bakterie w bardzo 

niskim stężeniu 
- podlegać the genetic basis for variation is acted 

on by natural selection podstawy genetyczne 

zmienności podlegają doborowi naturalnemu; the 

genetic variability that is acted on by natural 

selection zmienność genetyczna, na którą działa 

dobór naturalny 
 
ACTH 
- patrz: adrenocorticotropic hormone 

 
actin 
- aktyna  
- aktynowy the actin components of the 

cytoskeleton aktynowe składniki cytoszkieletu  

- włókna aktyny to cause actin to depolymerize 
indukować depolaryzację włókien aktyny 

 
actin filaments 
 - filamenty aktynowe 
 - filamenty aktyny 

 
actin microfilaments 
 - mikrofilamenty aktynowe 

 
actin rearrangement 
 - reorganizacja antynowego cytoszkieletu 
komórek 
 
actin strands 
 - nitki aktyny 
 
actin strands of thin filaments 
 - aktynowe łańcuchy filamentów cienkich 

 
actin tails 
- ogonki aktynowe  
- włókna aktyny 

 

actin-based 
 - aktynowy (cząsteczka) 
 
actinin 
 - aktynina 
 
Actinistia 
- latimeriopodobne  
- Actinistia trzonopłetwe  
- celakantokształtne  
- latimeriokształtne  
- trzonicokształtne  
- trzonopłetwokształtne  
- latimerie  
- celakanty 

 
actin-myosin 
 - aktynowo-miozynowy (system) 
 
actinomycetes 
 - promieniowce 
 
actinomycetes pus 
 - ropa promienicza 
 
actinomycetomas 
 - aktinomycetomy 
 
actinomycosis 
- aktynomykoza  
- promienica 
 
actinomycosis infection 
- zakażenie promieniowcami 
 
actinopods 
- promienionóżki  
- Actinopoda 
 
action 
- system kontroli the coordinated actions of 

hormones from the hypothalamus skoordynowany 

system kontroli hormonów podwzgórzowych  
- działanie adenylyl cyclase action działanie 

cyklazy adenylanowej; the action of hormones 

działanie hormonów; the actions of the main types 

of receptors in signal transduction działanie 

podstawowych rodzajów receptorów w transdukcji 

sygnału; actions by cells działanie komórek 

 - wpływ drugs that block the actions of 

norepinephrine on the heart leki blokujące wpływ 

noradrenaliny na serce  
- biologiczna aktywność (hormonów)  
- aktywność (genów) the actions of transcription 

factors aktywność czynników transkrypcyjnych; 

cells that have antiviral actions komórki o 

aktywności przeciwwirusowej  
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- tempo działania the action of the drug might be 

slow tempo działania leku bywa powolne  
- właściwość  
- czynność endocrine action czynność/działanie 

układu dokrewnego  
- oddziaływanie eosinophil action oddziaływanie 

eozynofilów  
- reakcja cell actions reakcje komórki 

- skuteczność action of drugs 
 skuteczność leków 

- działalność action of plants działalność roślin 
 
action by effectors 
- reakcja efektorów  
- odpowiedź efektorów 

 
action of cilia 
- falowanie rzęsek  
- ruch rzęsek  
- uderzenia rzęsek 

 
action of the sunlight 
 - działanie światła słonecznego 
 
action of tides 
 - pływy 
 
action patterns 
 - wzorce zachowania (u ludzi) 

 
action potential 
- potencjał czynnościowy  
- potencjał akcyjny  
- potencjał iglicowy 

 
action potential phases 
 - fazy potencjału czynnościowego 
 
action spectrum 
- widmo czynnościowe (dot. fotosyntezy)  

- obraz widma czynnego to obtain an action 

spectrum otrzymać obraz widma czynnego  

- widmo czynne 

 
activate 
- wyzwalać (transkrypcję genu)  
- aktywować (enzym) the interactions activate 

previously inactive proteins w wyniku tych 

interakcji aktywowane zostają pierwotnie 

nieaktywne białka  
- uczynnić (białko)  
- powodować aktywację (mechanizmów obrony) 
to become active uaktywnić się/ulec aktywacji 

(obszar mózgu); to become active once again 

powrócić do aktywności (człowiek po chorobie)  

- wpływać aktywująco na enhancers activate 

transcription sekwencje wzmacniające wpływają 

aktywująco na transkrypcję  

 
activated 
- zaktywowany the cells were activated by... 
komórki uległy aktywacji poprzez...  

- aktywowany when an intracellular signaling 

molecule is activated... gdy wewnątrzkomórkowa 

cząsteczka sygnałowa ulega aktywacji...; to become 

activated ulec aktywacji; transcription of operons 

is often activated by the product of a regulator 

gene transkrypcja operonów podlega często 

aktywacji pod wpływem produktu genu 

regulatorowego  

- aktywny when activated transcription factors 

bind to their DNA targets... gdy aktywne czynniki 

transkrypcyjne wiążą się z DNA...; the way genes 

are activated during development sposób, w jaki 

geny uaktywniają się podczas rozwoju  

- w zaktywowanej formie to remain activated 
pozostawać w zaktywowanej formie (onkogen)  
 
activating enzyme 
 - enzym aktywujący 
 
activating factor 
 - czynnik aktywujący (biologia molekularna) 
 
activation 
- aktywacja to produce platelet activation 
spowodować aktywację płytek; the response was 

the activation of an enzyme pdpowiedź komórkowa 

miała charakter aktywacji enzymu; to exert strong 

activation of transcription wpływać silnie 

aktywująco na transkrypcję 
 
activation cascade 
 - kaskada aktywacyjna 
 
activation domain 
- domena aktywacyjna (dot. DNA)  
- domena aktywująca  
- domena aktywująca transkrypcję 
 
activation energy 
- energia aktywacji (dot. wiązań między 

cząsteczkami) 
 
activation energy barrier 
 - próg energii aktywacji 
 
activation factor 
- czynnik aktywujący (biologia molekularna) 

 
activation gate 
- bramka aktywacyjna activation gates of the 

voltage-activated Na+ channels bramki 

aktywacyjne dla jonów NA+ 

 



activation heat 

19 

activation heat 
 - ciepło aktywacji (dot. skurczów mięśni) 

 
activation of complement 
- reakcja aktywacji dopełniacza teichoic acid 

can trigger activation of complement by the 

alternative pathway kwas tejchojowy może 

wyzwalać reakcję aktywacji dopełniacza drogą 

alternatywną  
 
activation pathway 
- droga aktywacji dopełniacza the activation 

pathway is initiated by antigen-antibody 

complexes droga aktywacji dopełniacza jest 

inicjowana przez kompleksy antygen-przeciwciało  
 
activation proteins 
 - białka aktywujące (białka układu dopełniacza) 

 
activation region 
 - region aktywujący activation regions of 

transcription factors aktywujące rejony czynników 

transkrypcyjnych 
 
activation status 
 - status aktywacyjny the activation status of T 

cells status akywacyjny komórek T 
 
activator 
- aktywator activator molecule cząsteczka 

aktywatora; activator of enzymes aktywator 

enzymów  

 - cząsteczka aktywatora 
 
activator DNA-binding site 
- miejsca wiązania aktywatora blocking the 

activator DNA-binding site blokowanie na DNA 

miejsca wiązania aktywatora 
 
activator for transcription 
- aktywator transkrypcji an activator for 

transcription of virulence genes aktywator 

transkrypcji genów zjadliwości 
 
activator protein 
- białko aktywatorowe  
- aktywator białkowy 

 
activator protein-1 
 - białko aktywujące 1 
 
activator site 
- miejsce wiążące jako aktywator (dot. 

enzymów) 
 
active 
- aktywny ruchowo (pacjent)  
- przejawiający aktywność (mózg)  

- aktywny biologicznie (białko)  
- dynamicznie rozwijający się (dyscyplina 

naukowa)  

- działający aktywnie the proline domain is active 

in yeast domena prolinowa aktywnie działa w 

drożdżach  

- aktywny the active oxidant form 
aktywna/działająca forma oksydantu; animals that 

are active during the day zwierzęta o dziennym 

typie aktywności  

- działający 

 
active against 
cells that are active against tumor cells komórki 

wykazujące aktywność wobec komórek 

nowotworowych; proteins that are active against 

many antigens białka ulegające aktywacji w 

odpowiedzi skierowanej przeciwko wielu 

antygenom; to be active against bacteria być 

skutecznym przeciwko bakteriom (środek)  

 
active agent 
 - część aktywna (toksyn) 
 
active center of the enzyme 
 - centrum aktywne enzymu 

 
active disease 
- ostra faza zakażenia antibodies that are 

detectable during the active disease przeciwciała 

wykrywane tylko w czasie ostrej fazy zakażenia 

 
active evolution 
 - intensywna ewolucja 
 
active flight 
 - aktywny lot 
 
active immunity 
 - odporność czynna 
 
active immunization 
- iminunizacja czynna  
- uodpornianie czynne 

 
active muscles 
 - aktywnie pracujące mięśnie 
 
active prophylactic vaccine 
individuals protected from the infection with an 

active prophylactic vaccine osoby chronione przed 

zakażeniem poprzez czynne uodpornienie 

szczepionką  

 
active reuptake mechanism 
- mechanizm wychwytu aktywnego 
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active site 
- miejsce aktywne [w cząsteczce (dot. np. reakcji 

enzymatycznych)]  

- centrum aktywne the enzyme's active site 
centrum aktywne enzymu  

- miejsce aktywne enzymu 

 
active site residues 
- reszty aminokwasowe w miejscach 
aktywnych to identify active site residues 
zidentyfikować reszty aminokwasowe w miejscach 

aktywnych  

- reszty aminokwasowe zaangażowane w 
tworzenie miejsc aktywnych 

 
active speciation 
- szybka specjacja periods of active speciation 
okresy szybkiej specjacji (ewolucja) 
 
active tension 
 - napięcie czynne (mięśni) 
 
active transport 
- transport aktywny (typ transportu 

komórkowego) compounds absorbed by active 

transport związki wchłaniane na drodze transportu 

aktywnego/na zasadzie aktywnego transportu 
 
active transport system 
 - układ transportu aktywnego 
 
active traps 
- pułapki działające aktywnie carnivorous plants 

with active traps rośliny mięsożerne, które 

wytwarzają pułapki działające aktywnie 
 
active vaccination 
- aktywne szczepienia the importance of the 

active vaccination znaczenie wpływu aktywnych 

szczepień  

- czynne uodparnianie active vaccination of 

persons exposed to infections czynne uodparnianie 

osób narażonych na zakażenia 

 
active vaccine 
- atenuowana szczepionka active vaccines  
szczepienia z zastosowaniem żywych wirusów 

 
actively 
- czynnie ion pumps that actively transport Na+ 

out of the cell pompy czynnie transportujące Na+ 

poza komórkę  
- intensywnie actively growing cells intensywnie 

rosnące komórki  

- w sposób aktywny the pump that uses ATP to 

actively transport Na+ out of the cell pompa 

wykorzystująca ATP do aktywnego transportu Na+ 

poza komórkę; actively metabolizing cells aktywne 

metabolicznie komórki  

 
activins 
- aktywiny 
 
activity 
- aktywność aromatase activity aktywność 

aromatazy; to have no activity against bacterial 

spores nie wykazywać aktywności 

przeciwdrobnoustrojowej  

- właściwość proteins with a transferase activity 
białka posiadające właściwości transferazy  

- działanie molecules that have both paracrine 

and autocrine activity cząsteczki mające działanie 

zarówno parakrynowe, jak i autokrynowe; the drug 

has activity against all staphylococci lek ten działa 

na wszystkie gronkowce  

- zadanie a major activity of these molecules is to 

increase the amount of chemical energy available 

for immediate use głównym zadaniem tych 

cząsteczek jest wyzwolenie dużych ilości energii 

możliwej do natychmiastowego wykorzystania  
- aktywność ruchowa fetal activity aktywność 

ruchowa płodu  

- oddziaływanie the activity of many genes 
oddziaływanie wielu genów  
- ekspresja (genów)  
- aktywność enzymatyczna (białka)  

- prawidłowe działanie iron is essential for the 

activity of some proteins żelazo jest niezbędne do 

prawidłowego działania wielu białek  

- skuteczność agents with excellent activity 

against spores środki cechujące się wysoką 

skutecznością przeciwko przetrwalników; 
microbicidal activity skuteczność 

przeciwdrobnoustrojowa; to have poor activity 

against fungi charakteryzować się słabą 

skutecznością przeciwko grzybom; to have good 

activity against staphylococci cechować się wysoką 

skutecznością wobec gronkowców (o antybiotyku) 

 
activities 
- działanie activities of proteins działanie białek  
- procesy (w komórce)  
- aktywności cytoplasmic activities aktywności 

cytoplazmatyczne  

- funkcje prostaglandins have varied activities 
prostaglandyny pełnią różnorakie funkcje  

- działalność the nucleus directs the activities of 

the sieve tube element jądro kieruje działalnością 

członu rurki sitowej 

 
actomyosin contractile ring 
 - pierścień zaciskowy 
 
acupuncture 
 - akupunktura 
 
acute 
- ostry (infekcja, symptomy, ból) acute myocardial 

infarction ostry zawał mięśnia sercowego  
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- wyostrzony (zmysły)  
- czuły (receptory)  
- o ostrym przebiegu (zakażenie) 
 
acute aggressive hepatitis 
 - ostre agresywne zapalenie wątroby 
 
acute disease 
 - postać ostra choroby 
 
acute hemorrhagic conjunctivitis 
 - ostre krwotoczne zapalenie spojówek 
 
acute infection phase 
 - faza ostrego zakażenia 

 
acute inflammatory process 
- ostre zapalenie  
- ostry stan zapalny 

 
acute margin of the heart 
 - brzeg ostry serca 
 
acute phase reactants 
 - białka ostrej fazy 
 
acute rejection 
 - odrzucenie ostre (narządu) 

 
acute renal failure 
 - ostra niewydolność nerek 
 
acute retroviral syndrome 
 - ostra choroba retrowirusowa 
 
acute serum 
 - surowica ostrej fazy 
 
acute serum sample 
 - próbka surowicy pobrana w ostrej fazie 
zakażenia 
 
acute spinal cord ischemia 
- ostre niedokrwienie rdzenia kręgowego 
 
acute surgical abdomen 
 - ostry brzuch chirurgiczny 

 
acute vessel thrombosis 
 - ostre niedokrwienie 
 
acutely ill 
- ciężko chory  
- bardzo chory 

 
acutely life threatening 
 - bezpośrednio zagrażający życiu 

 
acutely rejected 
to be acutely rejected ulec gwałtownemu 

odrzuceniu (przeszczep) 
 
acute-phase cytokines 
 - cytokiny ostrej fazy 
 
acute-phase proteins 
 - białka ostrej fazy 
 
acute-phase response(s) 
 - ostra faza odpowiedzi 
 
acyclic 
- acykliczny (łańcuch boczny) 
 
acycloguanosine 
- acykloguanozyna  
- acyklowir  

 
acyclovir 
- acykloguanozyna  
- acyklowir  

 
acyclovir 
 - acyklowir 
 
acyl 
- acylowy acyl derivatives of X acylowe pochodne 

X 

 
acylation 
 - acylacja 
 
acylureidopenicillins 
 - acyloureidopenicyliny 
 
ad usum humanum 
the drug is now registered ad usum humanum lek 

jest obecnie zarejestrowany jako produkt medyczny  
 
ADA 
- patrz: adenosine deaminase 

 
adamantanamin 
 - adamantanamina 
 
Adam's apple 
- wyniosłość krtaniowa  
- jabłko Adama 

 
adapt 
- adaptować to adapt sth to sth adaptować coś do 

czegoś  
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- dopasować się to quickly adapt to the 

environment szybko dopasowywać się do 

środowiska  

- zaadaptować się species that cannot adapt to 

the rapid environmental changes gatunki, które nie 

są w stanie zaadaptować się do gwałtownych zmian 

środowiskowych  
 
adaptability 
 - zdolność adaptacyjna 
 
adaptable 
- wykazujący zdolność przystosowaczą more 

adaptable species gatunki wykazujące większą 

zdolność przystosowawczą 
 
adaptation 
- adaptacja from the perspective of adaptation z 

perspektywy przystosowawczej  

- przystosowanie evolutionary adaptation 
przystosowanie ewolucyjne; terrestrial adaptations 

przystosowania do życia na lądzie; the seed is a key 

adaptation for life on land nasiono stanowi 

podstawowe przystosowanie do życia na lądzie; a 

secondary adaptation przystosowanie wtórne; the 

capacity of species for adaptation zdolność 

przystosowawcza gatunku  

- powstawanie nowych adaptacji  
- cechy adaptations for flight cechy związane z 

lotem  

- przystosowany amniotes have effective 

adaptations for life on land owodniowce są dobrze 

przystosowane do życia na lądzie  

- możliwości ewolucji cech genetic correlations 

may severely constrain adaptation korelacje 

genetyczne mogą znacznie ograniczać możliwości 

ewolucji cech 
 
adaptations for osmoregulation 
- przystosowania osmoregulacyjne  
- adaptacje osmoregulacyjne  
- przystosowania do osmoregulacji 

 
adapted 
 - przystosowany adapted for flight 
przystosowany do lotu; hind legs adapted for 

jumping tylne nogi przystosowane do skakania; 

types of skeletal muscle fibers adapted to a 

particular set of functions typy włókien mięśni 

szkieletowych przystosowane do określonego 

zestawu funkcji; to become adapted to the new 

environment przystosować się do nowego 

środowiska; to be highly adapted to a parasitic 

lifestyle być dobrze przystosowanym do 

pasożytniczego trybu życia; similarly adapted 

organisms organizmy o równie dobrym stopniu 

przystosowania  

- zdolny an organism adapted to carry out 

photosynthesis organizm zdolny do fotosyntezy  

- nadadający się the compound eye is especially 

adapted for detecting movement oko złożone 

dobrze się nadaje do wykrywania ruchomych 

obiektów 
 
adapted immune responses 
 - mechanizmy odporności nabytej 
 
adaptedness 
- zdolność do adaptacji (ewolucja)  
- stopień przystosowania 

 
adapter proteins 
- białka przejściowe  
- łączniki białkowe adapter proteins that link 

dynein to the microtubule and the organelle 
białkowe łączniki wiążące mikrotubule z dyneiną i 

organellą 

 
adaptive 
- o charakterze adaptacyjnym adaptive evolution 
ewolucja o charakterze adaptacyjnym/adaptatywna  

- adaptatywny  
- przystosowawczy (trend ewolucyjny)  
- adaptacyjny an adaptive response odpowiedź 

adaptacyjna; adaptive behaviors zachowania 

adaptacyjne  

- mający znaczenie przystosowawcze statocysts 

are adaptive for animals that live deep in the 

ocean statocysty mają znaczenie przystosowawcze 

u zwierząt, które żyją głęboko w oceanie  

- będący adaptacją a trait that seems to be 

adaptive cecha, która wydaje się być adaptacją  

- będący przystosowaniem trends in animal 

evolution that are adaptive to living on land 
tendencje w ewolucji zwierząt będące 

przystosowaniem do życia na lądzie  

- mający wartość przystosowawczą an altruistic 

act that is adaptive działanie altruistyczne mające 

wartość przystosowawczą  

- mający charakter przystosowawczy 
differences among geographic populations of a 

species that are adaptive różnice między odrębnymi 

geograficznie populacjami danego gatunku mające 

charakter przystosowawczy  

- mający znaczenie adaptacyjne  
- korzystny adaptive combinations of genes 
korzystne kombinacje genów cechy 

 
adaptive adjustment 
- przystosowawcza plastyczność the adaptive 

plasticity of the sex ratio przystosowawcza 

plastyczność proporcji płci  
 
adaptive alleles 
 - allele warunkujące adaptację 
 
adaptive changes in populations 
 - zmiany adaptatywne 
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adaptive characteristics 
- cechy o charakterze adaptacji 

 
adaptive cline 
- przystosowawcza zmienność populations that 

display the same adaptive cline in critical 

photoperiod populacje wykazujące taką samą 

przystosowawczą zmienność krytycznej długości 

dnia  
 
adaptive combinations of genes 
- przystosowawcze kombinacje genów 
 
adaptive divergence 
- dywergencja przystosowawcza  

- dywergencja adaptacyjna 
 
adaptive diversification 
- przystosowawcze różnicowanie się adaptive 

diversification in response to competition 
przystosowawcze różnicowanie się w reakcji na 

konkurencję  
 
adaptive evolution 
- adaptacja ewolucyjna  
- przystosowanie ewolucyjne  
- ewolucja adaptatywna  
- ewolucja przystosowań  
- ewolucja przystosowawcza 

 
adaptive evolutionary changes 
 - ewolucyjne zmiany adaptacyjne 
 
adaptive gene combinations 
 - grupy genów decydujących o adaptacji 

 
adaptive geographic variation 
 - adaptacyjna zmienność geograficzna 
 
adaptive immune response 
 - odporność adaptacyjna 
 
adaptive immunity 
- odporność adaptacyjna 
 
adaptive immunotherapy 
- immunoterapia adaptatywna 
 
adaptive landscape 
- krajobraz adaptacyjny (ewolucja)  
- topografia adaptacyjna 
 
adaptive molecular evolution 
- ewolucja adaptacyjna na poziomie 
molekularnym  
- adaptacyjna ewolucja molekularna 

 
adaptive morphologies 
 - przystosowania morfologiczne 
 
adaptive mutagenesis 
 - mutageneza adaptacyjna 
 
adaptive mutation 
- mutacja adaptacyjna 
 
adaptive peak 
- szczyt adaptacyjny (ewolucja) adaptive peaks 

separated by an adaptive valley szczyty 

adaptacyjne oddzielone doliną adaptacyjną 
 
adaptive phenotypic change 
 - fenotypowe zmiany adaptacyjne 
 
adaptive plasticity 
- przystosowawcza plastyczność the adaptive 

plasticity of the sex ratio przystosowawcza 

plastyczność proporcji płci  

 

adaptive radiation 
- radiacja adaptacyjna regional adaptive 

radiations regionalne radiacje adaptacyjne  

- gwałtowna radiacja adaptacyjna animals that 

underwent an adaptive radiation zwierzęta, które 

przeszły gwałtowną radiację adaptacyjną/szybką 

ewolucję  

- szybka ewolucja  
- radiacja ewolucyjna 
 
adaptive substitution 
- podstawienie o znaczeniu adaptycyjnym 
 
adaptive topography 
- krajobraz adaptacyjny (ewolucja) 
- topografia adaptacyjna 

 
adaptive traits 
 - cechy adaptacyjne 
 
adaptive trend 
 - kierunek adaptacyjny 
 
adaptive valley 
- dolina adaptacyjna (ewolucja) adaptive peaks 

separated by an adaptive valley szczyty 

adaptacyjne oddzielone doliną adaptacyjną 
 
adaptive value 
- znaczenie adaptacyjne  
- znaczenie przystosowawcze  
- wartość przystosowawcza 

 
adaptive variation 
- zmienność adaptacyjna  
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adaptive zone 
- strefa adaptacyjna (dot. ekologii i gatunków 

pionerskich) 

 
adaptively 
- adaptacyjnie adaptively evolving genes geny 

ewoluujące adaptacyjnie; populations that respond 

adaptively to environmental change populacje, 

które na zmiany środowiskowe odpowiadają 

adaptacją  

 
adaptively directed mutation 
 - mutacja kierunkowo adaptacyjna 
 
adaptively important 
adaptively important evolutionary changes zmiany 

ewolucyjne będące ważnymi adaptacjami 
 
adaptively inferior 
a progeny that is adaptively inferior to... 
potomstwo o dostosowaniu obniżonym w 

porównaniu z... 
 
adaptively random mutations  
- mutacje losowe pod względem wartości 
adaptacyjnej 
 
adaptor molecules 
 - cząsteczki adaptorowe 
 
ADCC 
- patrz: antibody-dependent cell-mediated 
cytotoxicity 
 
ADCC cells 
- komórki o cytotoksyczności komórkowej 
zależnej od przeciwciał 

 
add 
- wbudować to add an amino acid to the 

polypeptide chain (by a ribosome) wbudować 

aminokwas w łańcuch popipeptydowy (przez 

rybosom)  

- przyłączać enzymes that add carbohydrates to 

proteins enzymy przyłączające węglowodany do 

białek; to be added in a sequential manner być 

przyłączanym w odpowiedniej kolejności 

(nukleotydy)  

- dołączać się red cells keep the internal 

concentration of glucose low by adding a 

phosphate group to entering glucose molecules w 

erytrocytach utrzymuje się niskie stężenie glukozy 

dzięki temu, że do wnikających cząsteczek dołącza 

się grupa fosforanowa  

- dołączyć protein kinases add phosphate groups 

to target proteins kinazy białkowe dołączają grupy 

fosforanowe do białek docelowych  

- dobudowywać DNA polymerase adds 

nucleotides only to the 3' end of an existing 

polynucleotide strand polimeraza DNA 

dobudowuje nukleotydy jedynie do końca 3' już 

istniejącego łańcucha polinukleotydowego  

- wstawić DNA polymerases add the correct 

nucleotides polimerazy DNA wstawiają prawidłowe 

nukleotydy  

- dostarczać mutations continually add to the 

genetic variation within a population mutacje stale 

dostarczają populacji zmienności genetycznej  

- zwiększać mutations add to the genetic 

variation of a population mutacje zwiększają 

zmienność genetyczną populacji  

- wpływać na negative charges on large 

molecules add to the negative charge in the cytosol 
- ujemny ładunek dużych cząsteczek wpływa na 

ujemny ładunek w cytosolu  

- polegać na dodawaniu horizontal gene transfer 

adds genes to the genome of a particular lineage 

poziomy przekaz genów polega na dodawaniu 

genów do genomu określonej linii 

 
add together 
- nakładać się na siebie when the EPSPs add 

together gdy oba EPSP nakładają się na siebie... 
 
added 
- dołączony sugars can be added only to the parts 

of proteins located in the lumen cukry mogą 

dołączać się tylko do tych części cząsteczek 

białkowych, które wniknęły do światła; proteins 

pass through the ER membrane to the place where 

sugars are added białka przedostają się przez błony 

SS do miejca, gdzie wiążą się z cukrami  

- dodatkowy 

 
addictive 
- powodujący uzależnienie to be addictive 
powodować uzależnienie/uzależniać  
- uzależniający a highly addictive drug silnie 

uzależniający lek  

 
addictive behavior 
- zachowanie charakterystyczne dla 
uzależnienia 
 
addictive drugs 
- narkotyki 
 
addisonian crisis 
- przełom w chorobie Addisona 
 
Addison's disease 
 - choroba Addisona 
 
addition 
- przyłączenie the covalent addition of 

ribonucleotides to the 3'-end of the growing RNA 
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chain kowalencyjne przyłączenie rybonukleotydów 

do końca 3' rosnącego łańcucha RNA  

- zwiększenie liczby the addition of a synapse 
zwiększenie liczby synaps/dodanie synapsy  
- dodanie (elektronów) nucleotide addition to the 

5'- or 3'-end dodanie nukleotydów do końca 5' lub 

3'  

- dołączony glucose was activated by the addition 

of phosphates cząsteczkę glukozy aktywowały 

dołączone dwie reszty fosforanowe  
- synteza (synteza powtórzeń sekwencji na 

wystającym końcu 3')  
- addycja (efekt kojarzenia leków 

przeciwdrobnoustrojowych)  

- przyrost annual additions of secondary tissues 
roczne przyrosty tkanek wtórnych (u roślin) 

 

additive 
- kumulujący się the alleles whose effects are 

additive allele, których efekt działania kumuluje się  
- addytywny (dziedziczenie, efekty alleli) if S 

values are not additive... jeśli wartości S są 

nieaddytywne... 

 

additive effect of genes 
 - kumulatywny wpływ genów 
 
additive effects 
- addytywny efekt loci with equal and additive 

effects on a single polygenic character loci 

wywierające taki sam addytywny efekt na jedną 

określoną cechę poligenową; pairs of genes with 

additive effects pary genów, których efekty 

działania kumulują się  

- addytywne oddziaływanie to display additive 

effects on the phenotype wykazywć addytywne 

oddziaływanie na fenotyp  

 
additive genetic variance 
 - addytywna wariancja genetyczna 
 
additively 
- addytywnie an additively inherited polygenic 

character cecha poligenowa dziedziczona 

addytywnie  
 
additively acting 
the sum of additively acting alleles suma 

addytywnych efektów alleli  
 
additives 
 - odczynniki 

 
addressins 
 - adresyny 
 
adduct 
- przywodzić the muscle adducts the thigh at the 

hip joint mięsień ten przywodzi udo w stawie 

biodrowym 
 
adduction 
- przywodzenie adduction of the digits 
przywodzenie palców  
 
adductor 
 - przywodziciel 
 
adductor brevis (muscle) 
 - mięsień przywodziciel krótki 
 
adductor canal 
- powięziowy kanał przywodzicieli (dot. uda)  

- kanał przywodzicieli 

 
adductor hallucis 
 - mięsień przywodziciel palucha 
 
adductor hiatus 
- rozwór przywodziciela  
- rozwór ścięgnisty przywodziciela 

 
adductor longus (muscle) 
 - mięsień przywodziciel długi 
 
adductor magnus (muscle) 
 - mięsień przywodziciel wielki 
 
adductor muscles 
 - mięśnie przywodzące 
 
adductor part of the adductor magnus 
- część przywodząca przywodziciela wielkiego 
- część właściwą przywodziciela wielkiego 
 
adductor pollicis (muscle) 
- przywodziciel kciuka mięsień  
- przywodziciel kciuka 

 
adductor tubercle 
 - guzek przywodziciela 
 
adducts 
 - związki addycyjne 
 
ADE 
- patrz: antibody-dependent enhancement 
 
ADEM 
- patrz: parainfectious encephalomyelitis 

 
adenine 
- adenina  
- nukleotyd adeninowy 
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adeno-associated virus 
- wirus związany z węzłami chłonnymi  
- wirus adenosatelitarny 
 
adenohypophysis 
- płat gruczołowy  
 
adenoid 
- migdałek gardłowy  
- trzeci migdałek  
- wyrośle adenoidalne  
- adenoid 

 
adenoid cells 
- komórki gruczołowe 
 
adenoid layer 
- warstwa adenoidalna (zrębu spojówki) 
- warstwa powierzchowna 
 
adenoidal 
 - adenoidalny  
 
adenoma 
 - gruczolak 
 
adenomatous polyposis coli 
 - gen APC 
 
adenosine 
 - adenozyna 
 
adenosine 5'-triphosphate 
 - adenozyno-5'-trifosforan 
 
adenosine deaminase 
- deaminaza adenozyny  
- deaminaza adenozynowa 

 
adenosine deaminase deficiency 
- niedobór deaminazy adenozynowej  
- niedobór ADA 

 
adenosine diphosphate 
- adenozynodifosforan  
- ADP 
 
adenosine monophosphate 
- adenozynomonofosforan  
- adenozyno-5'-monofosforan  
- AMP  
- monofosforan adenozyny 

 
adenosine triphosphatase 
- ATP ATP-driven pumps pompy zależne od ATP  

- adenozynotrifosforan  

- cząsteczka ATP the ATP that is generated by 

oxidative phosphorylation cząsteczki ATP 

powstające podczas fosforylacji oksydacyjnej 

 
adenovirus 
 - adenowirus 
 
adenylate 
 - adenylat 
 
adenylate cyclase 
 - cyklaza adenylanowa 
 
adenylating agent 
 - czynnik adenylujący 
 
adenyltransferases 
 - adenyltransferazy 
 
adenylyl cyclase 
 - cyklaza adenylanowa 
 
adenylyl cyclase system 
 - układ cyklazy adenylanowej 

 
adequate stimulus 
 bodziec adekwatny 
 
adequately 
 - dostatecznie 
 
ADH 
- patrz: antidiuretic hormone 
 
ADHD 
- patrz: attention deficit hyperactivity disorder 
 
adhere 
- przylegać to adhere to each other przylegać do 

siebie (cząsteczki)  
- przywierać to adhere to the substrate przywierać 

do podłoża  

- przyczepiać się to adhere to the surface 
przyczepić się do powierzchni (pseudopodia)  
- łączyć się to adhere to one another łączyć się 

(komórki)  

- dotrzeć do to adhere to a specific cell type 
dotrzeć do komórki specyficznego typu (patogen)  

- adherować 
 
adherence 
- kontakt  
- adherencja (bakteriologia) 
 
adherence genes 
 - geny adherencji 
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adherent 
- przylegający  
 
adhering 
- przytwierdzony the adhering bacteria 
przytwierdzone bakterie  
 
adhering junctions 
- obwódki przylegania (dot. połączeń między 

komórkami) 
- strefy przylegania 
 
adhesion 
- adhezja the adhesion of water to the walls 

adhezja wody do ścian; adhesion between cells 

adhezja komórek  

- przyleganie  
- zjawisko adhezji 
- połączenie integrins maintain adhesion between 

the ECM and the microfilaments inside the cell 

integryny utrzymują połączenie między MP a 

mikrofilamentami wewnątrz komórki 
- adhezyjny  

 
adhesion complex 
- kompleks adhezyjny 
 
adhesion factors 
 - czynniki adhezji 
 
adhesion genes 
 - geny odpowiedzialne za adhezję komórek 

 
adhesion molecules 
- cząsteczki adhezyjne komórki  
- cząsteczki adhezyjne  
- cząsteczki adhezji komórkowej  

 
adhesion process 
 - proces przylegania 
 
adhesion proteins 
- białka adhezyjne  
- adhezyny  
- adhezyny białkowe P1 adhesin protein 
adhezyna białkowa P1 

 
adhesion structure 
 - struktura adhezyjna 
 
adhesive 
- lepki  
- klejący  
- adhezyjny the adhesive properties of water 
właściwości adhezyjne wody 
 
adhesive associations 
 - połączenia adhezyjne 

 
adhesive disk 
- krążek czepny (trofozoitów pasożyta)  
- tarcza czepna 

 
adhesive forces 
 - siły adhezji 
 
adhesive glue cells 
- komórki lepkie  
- kolloblasty (u żebropławów)  
- lepiące komórki czepne 
 
adhesive proteins 
- białka adhezyjne  
- adhezyny  
- adhezyny białkowe  

 
adhesive tape method 
- metoda taśmy samoprzylepnej (mikrobiologia) 
 
Adiantum capillus-veneris 
- adiantum włos Wenery  
- niekropień właściwy  
- Adiantum capillus-veneris 

 
adipocytes 
 - adipocyty 
 
adipokines 
 - adipokiny 
 
adiponectin 
 - adiponektyna 
 
adipose capsule of kidney 
 - torebka tłuszczowa nerki 

 
adipose cell 
- adipocyt  
- komórka tłuszczowa 

 
adipose tissue 
 - tkanka tłuszczowa 
 
adjacent  
- przylegający a promoter adjacent to the site of 

insertion of a cloned fragment promotor 

przylegający do miejsca wprowadzania 

klonowanego fragmentu  
- sąsiadujący to be adjacent to sth sąsiadować z 

czymś  
- sąsiadujące ze sobą (geny, komórki) to lie/be 

immediately adjacent to sth leżeć w bezpośrednim 

sąsiedztwie czegoś  

- przyległy  
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- graniczący a thick segment adjacent to the distal 

tubule gruby segment graniczący z kanalikiem 

dystalnym  

- najbliżej leżący the adjacent endometrial tissue 

najbliżej leżące komórki endometrium  

- przylegające do siebie adjacent cells 
przylegające do siebie komórki  

- niedaleko położony a repressor protein encoded 

by an adjacent gene białko represora kodowane 

przez niedaleko położony gen  
- graniczące ze sobą (biocenozy) 
 
adjoining 
- sąsiadujący ecotones and their adjoining 

communities ekotony i sąsiadujące z nimi zespoły 
 
adjust 
- regulować (objętość, osmolarność moczu)  
- przystosowywać się  
- zaadoptować się the somatic division helps the 

body adjust to the external environment układ 

somatyczny umożliwia adaptację organizmu do 

środowiska zewnętrznego  

- przystosować się do panujących warunków 
(organizm)  
- zmieniać (skład czegoś)  
- korygować (pozycję łańcuchów bocznych 

aminokwasów)  

- dopasować ectotherms adjust body temperature 

zwierzęta ektotermiczne dopasowują temperaturę 

ciała do otoczenia 
 
adjustable lens 
- soczewka, która może zmieniać swoją 
pozycję 
 
adjustment 
- przystosowanie  
- zmiany to make the adjustments necessary to 

maintain homeostasis dokonywać zmian 

niezbędnych do utrzymania homeostazy organizmu  
- obróbka (filtratu w kanalikach)  

 
adjuvant effect 
- efekt adiuwancyjny 
 
adjuvants 
 - adiuwanty 
 
adluminal compartment 
 - przedział adluminalny (dot. jąder męskich) 
 
administer 
- zaaplikować (lek)  
- podać (lek) an easy-to-administer vaccine łatwa 

do podania szczepionka; the drug is administered 

together with 5-fluorocytosine lek podaje się w 

skojarzeniu z 5-fluorocytozyną  

- stosować chemotherapy administered to cancer 

patients chemioterapia stosowana w leczeniu 

chorób nowotworowych  
- prowadzić (chemioprofilaktykę) 

 
administration 
- podawanie immunologic responses following 

administration of the drug odpowiedzi 

immunologiczne po podaniu leku  
- podanie the route of administration droga 

podania; nasal administration of a vaccine 

donosowe podanie szczepionki  

- stosowanie administration of vitamin A 
stosowanie witaminy A  

- zastosowanie treatment is supplemented by 

administration of erythromycin leczenie jest 

uzupełniane przez zastosowanie erytromycyny 
 
administration of antibiotics 
- antybiotykoterapia 
 
admit 
 - przepuszczać (światło) 

 - przyjąć (pacjenta do szpitala) 

 
A-DNA 
 - forma A-DNA 
 
adnexa 
 - przydatki 
 
adolescence 
- wiek dojrzewania until adolescence aż do wieku 

dojrzewania 
 
adolescent growth spurt 
- wzrost pokwitaniowy u osób przed 
uzyskaniem dojrzałości płciowej  
- faza młodzieńczego wzrostu to stimulate the 

adolescent growth spurt in males at puberty 
pobudzać fazę młodzieńczego wzrostu u 

dojrzewających chłopców 

 
adolescents 
- młode osoby adolescents ages 12 to 20 młode 

osoby w wieku od 12 do 20 lat  
- nastolatkowie  
- młodzi ludzie  
- młodzież 

 
adoptive transfer experiments 
- doświadczenia z adoptywnym transferem 
komórek 
 
ADP 
- patrz: adenosine diphosphate 
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ADP ribosyl transferase 
 - transferaza adenozynodifosforanu rybozy 
 
ADPKD 
- patrz: autosomal dominant polycystic kidney 
disease 
 
adrenal androgen 
 - nadnerczowy androgen 
 
adrenal cortex 
 - kora nadnerczy 
 
adrenal cycle 
 - cykl nadnerczowy 
 
adrenal diabetes 
 - cukrzyca nadnerczowa 
 
adrenal glands 
 - nadnercza 
 
adrenal glucocorticoid hormones 
 - hormony glikokortykoidowe nadnerczy 
 
adrenal glucocorticoids 
- glikokortykosteroidy nadnerczowe 
 
adrenal hyperplasia 
 - przerost nadnerczy 
 
adrenal hypertrophy 
 - przerost nadnerczy 
 
adrenal insufficiency 
 - niewydolność nadnerczy 
 
adrenal medulla 
 - rdzeń nadnerczy 
 
adrenal medullary cells 
 - komórki rdzenia nadnerczy 
 
adrenal medullary secretion 
 - wydzielanie rdzenia nadnerczy 
 
adrenal steroids 
 - steroidy nadnerczowe 
 
adrenal sulfokinase 
 - sulfokinaza nadnerczowa 
 
adrenal vein 
 - żyła nadnerczowa 
 

adrenally insufficient 
 - z niewydolnością nadnerczy (pacjent) 

 
adrenals 
 - nadnercza 
 
adrenarche 
 - adrenarche 
 
adrenergic 
 - adrenergiczny α1-adrenergic receptor receptor 

α1-adrenergiczny 
 
adrenergic neuron 
 - neuron adrenergiczny 
 
adrenergic receptors 
 - receptory noradrenergiczne 
 
adrenergic sweating 
 - pocenie się adrenergiczne 
 
adrenocortical 
 - dot. kory nadnerczy adrenocortical hormones 
hormony kory nadnerczy 
 
adrenocortical cells 
 - komórki kory nadnerczy 
 
adrenocortical hormones 
 - hormony kory nadnerczy 
 
adrenocortical secretion 
 - wydzielanie kory nadnerczy 
 
adrenocortical tumor 
 - guz rdzenia nadnerczy 
 
adrenocorticotropic hormone 
- hormon adrenokortykotropowy  
- ACTH  
- kortykotropina 
 
adrenogenital syndrome 
 - zespół nadnerczowo-płciowy 
 
adrenomedullin 
 - adrenomedulina 
 
adsorb 
- adsorbować się to adsorb to the solid phase 
adsorbować się na fazie stałej (przeciwciała)  
- przylegać (wirus do komórki)  
- zaadsorbować 
 
adsorbance test 
 - test adsorbancji 
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adsorbed 
- adsorbowany adsorbed to latex adsorbowane na 

lateksie (antygeny)  

- zaadsorbowany viruses adsorbed to the cell 

surface receptors wirusy zaadsorbowane do 

receptorów powierzchniowych komórki  

- absorbowany 

 
adsorption 
- adsorpcja (jeden z 5 etapów w litycznym cyklu 

namnażania wirusów) adsorption of the viruses to 

their target cells adsorpcja wirusów do komórek 

docelowych  

- przyłączanie  
- przyłączenie się after attachment to a host-cell 

receptor... po przyłączeniu się do receptorów na 

powierzchni komórki gospodarza... (o wirusach) 
 
adult 
- forma dorosła the larva and adult larwa i forma 

dorosła  

- występujący u osób dorosłych adult leukemia 
białaczka występująca u osób dorosłych  

- postać dorosła  
- dojrzały an adult vegetative phase faza 

wegetatywna dojrzała (dot. rozwoju roślin); a larva 

develops into an adult animal larwa rozwija się w 

dojrzałe zwierzę  

- dorosły osobnik  
- postać dojrzała animals that develop directly 

into adults zwierzęta rozwijające się bezpośrednio 

w postacie dojrzałe  
- imago (postać dorosła owada)  
- dorosły (osobnik)  

- dot. człowieka dorosłego adult white cells 
leukocyty człowieka dorosłego  
- w stadium dojrzałym adult amphibians płazy w 

stadium dojrzałym  

- u dorosłych adult inclusion conjunctivitis 
wtrętowe zapalenie spojówek u dorosłych 
 
adult immunization schedule 
- wykaz szczepień dorosłych 
 
adult mortality 
- śmiertelność dorosłych 
 
adult neural stem cells  

- somatyczne komórki macierzyste układu 
nerwowego 
 
adult phase 
- faza dojrzała (dot. rozwoju roślin) 
 
adult respiratory distress syndrome 
- zespół ostrej niewydolności oddechowej 
dorosłych  
- ARDS 

 
adult stem cells 
- somatyczne komórki macierzyste  
- dorosłe komórki macierzyste 
 
adult structures 
- struktury w ciele dorosłego osobnika 
 
adult teeth 
- zęby stałe 
 
adult vaccine 
- szczepionka dla dorosłych 
 
adulthood 
- życie dorosłe in adulthood w życiu dorosłym  
- dorosłość to reach adulthood osiągnąć 

dorosłość  

- dojrzałość  
- wiek dojrzały synapses that survived into 

adulthood synapsy, które przetrwały do wieku 

dojrzałego 
 
adultlike 
- przypominający osobnika dorosłego embryos 

that develop directly into adultlike forms zarodki 

przeobrażające się bezpośrednio w formę 

przypominającą osobnika dorosłego 
 
adult-onset 
- wieku dojrzałego adult-onset diseases choroby 

wieku dojrzałego 
 
advanced 
- rozwinięty more advanced ape species bardziej 

rozwinięte gatunki małp  

- zaawansowane stadium a patient with 

advanced AIDS pacjent z zaawansowanym stadium 

AIDS 
 
advanced glycosylation end products 
- końcowe produkty zaawansowanej glikacji 
 
advances 
- zaloty the advances of males zaloty samców  

- odkrycia some of the most significant advances 

in biology niektóre z najważniejszych odkryć w 

biologii  
- postęp advances in agriculture postęp w 

rolnictwie  

- wydarzenia significant advances in human 

culture istotne wydarzenia w dziejach kultury 

ludzkiej  

- zaawansowany advances in biochemical 

techniques zaawansowane metody biochemiczne  
- osiągnięcia technical advances osiągnięcia 

techniczne  
- postępy advances in human genetics postęp 

badań nad genetyką/postępy w genetyce 
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advantage 
- przewaga the allele with a selective advantage 
allel z przewagą selekcyjną (nad drugim); alleles 

that provide reproductive advantage allele, które 

zapewniają przewagę reprodukcyjną  

- korzyść such alleles are of no particular 

advantage or disadvantage allele takie nie 

przynoszą określonej korzyści ani szkody  

- lepsza cecha individuals with reproductive 

advantages osobniki o lepszych cechach 

reprodukcyjnych  
 
advantage of sex 
- korzyść z rozmnażania płciowego 
 
advantageous 
- korzystny (adaptacja ewolucyjna, mutacja 

genów, fenotyp, allel)  
- użyteczny (proces)  
- przystosowawczy (element budowy ciała)  
- przynoszący korzyści (elementy genetyczne) 
 
adventitia 
- błona zewnętrzna  
- przydanka (warstwa ścian naczyń krwionośnych) 
 
adventitial cyst 
- torbiel przydankowa 
 
adventitious 
- przybyszowy adventitious roots korzenie 

przybyszowe; adventitious organs organy 

przybyszowe (botanika) 
 
adventitious plantlets 
- roślinki potomne  
- rozmnóżki  
- roślinki przybyszowe 
 
adventitious roots 
- korzenie przybyszowe 
 
adverse 
- niekorzystny (czynniki środowiska)  
- niesprzyjający (warunki środowiska) 
 
adverse effects  
- szkodliwy wpływ to have adverse effects on... 
mieć szkodliwy wpływ na...  

- niepożądane skutki 
 
adversely affect 
- mieć negatywny wpływ na  
- niekorzystnie wpływać na changes in climate 

that adversely affect plants and animals zmiany 

klimatyczne niekorzystnie wpływające na rośliny i 

zwierzęta 

 
adversely affected 
- ponosić szkody in parasitism the host is 

adversely affected w pasożytnictwie żywiciel ponosi 

szkody 
 
adynamic ileus 
- niedrożność porażenna jelit 
 
aequorin 
- akworyna 
 
aerate  
- napowietrzać worms aerate the earth robaki 

napowietrzają ziemię; an aerated solution 

napowietrzony roztwór  
- zapewnić natlenienie  
- dotlenić to keep sth aerated dotleniać coś 
 
aeration 
- upowietrznienie tkanki płucnej  
- napowietrzanie (gleby)  
- wietrzenie (mikrobiologia) 
 
aerial 
- nadziemny (łodyga)  

- znajdujący się nad powierzchnią gleby the 

shoot system is aerial system pędowy znajduje się 

nad powierzchnią gleby 
 
aerial hyphae 
- strzępki powietrzne 
 
aerial mycelia 
- grzybnia powietrzna 
 
aerial parts 
- nadziemne części (budowa roślin) 
 
aerial plant body 
- nadziemne części rośliny stems that support 

the aerial plant body łodygi podtrzymujące 

nadziemne części rośliny 
 
aerial portion of a plant 
- części rośliny, które stykają się z powietrzem 
 
aerial roots 
- korzenie powietrzne (u roślin) 
 
aerial stem 
- nadziemna łodyga 
 
aerobactin 
- aerobaktyna 
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aerobes 
- organizmy tlenowe  
- tlenowce 
 
aerobic 
- tlenowy aerobic reaction reakcja tlenowa; under 

strict aerobic conditions w warunkach ściśle 

tlenowych  

- aerobowy  
- oddychający tlenowo aerobic protists 
pierwotniaki oddychające tlenowo 
 
aerobic bacteria 
- bakterie tlenowe 
 
aerobic cellular respiration 
- tlenowe oddychanie komórkowe 
 
aerobic conditions 
- warunki aerobowe under aerobic conditions w 

warunkach aerobowych 
 
aerobic exercise 
- ćwiczenia aerobowe 
 
aerobic glycolysis 
- glikoliza tlenowa 
 
aerobic metabolism 
- utlenienie the complete aerobic metabolism of 

one molecule of glucose całkowite utlenienie jednej 

cząsteczki glukozy  
 
aerobic oxidation 
- utlenianie aerobowe 
 
aerobic respiration 
- oddychanie aerobowe  
- oddychanie tlenowe  
- metabolizm tlenowy 
 
aerobic respiratory pathway 
- reakcje oddychania tlenowego when amino 

acids enter the aerobic respiratory pathway... gdy 

aminokwasy włączają się w reakcje oddychania 

tlenowego/szlak oddychania tlenowego...  

- szlak oddychania tlenowego 
 
aerobically 
- w warunkach tlenowych the bacteria can be 

cultured aerobically bakterie te rosną w warunkach 

beztlenowych 
 
aerobically respiring 
- oddychający tlenowo aerobically respiring 

organisms organizmy oddychające tlenowo 
 

aerogenic 
transmission is direct and aerogenic transmisja 

zakażenia przebiega drogą bezpośredniego 

kontaktu i drogą oddechową; an aerogenic 

infection zarażenie drogą kropelkową 

 
aerogenic transmission 
- droga powietrzna (droga przenoszenia 

drobnoustrojów chorobotwórczych)  

- droga kropelkowa  
- transmisja drogą powietrzną 
 
aerogenically 
- drogą oddechową the wirus is transmitted 

aerogenically wirus przenosi się drogą 

oddechową/powietrzną; aerogenically transmitted 

viruses wirusy przenoszone drogą oddechową  

- drogą powietrzną 
 
aerophagia 
- aerofagia 
 
aerosol droplets 
- aerozol the pathogens are transmitted by aerosol 

droplets patogeny przenoszone są za 

pośrednictwem aerozolu/drogą 

powietrzno-kropelkową/drogą kropelkową  
- droga powietrzno-kropelkowa  
- droga kropelkowa  
- krople aerozolu 
 
aerosol infection 
- zakażenie drogą oddechową 
 
aerosol transmission 
- przenoszenie drogą kropelkową 
 
aerosolization 
- przenoszenie drogą kropelkową 
 
aerosolized 
- w postaci aerozolu aerosolized botulinum toxin 
toksyna botulinowa w postaci aerozolu  
 
aerosolized droplet 
- droga kropelkowa the infection is transmitted 

by inhalation of aerosolized droplet zakażenie 

przenosi się drogą kropelkową 
 
aerosolized virus 
- skażony aerozol 
 
aerosols 
- droga kropelkowa  
- aerozole the drug is administered in an aerosol 
lek podawany jest w postaci aerozolu; aerosol 

ribavirin rybawiryna w aerozolu 
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aerotolerant 
- aerotolerancyjny (bakterie) 
 
aerotolerant anaerobes 
- beztlenowce aerotolerancyjne 
 
aesculin-positive 
- eskulino-dodatni (bakterie) 
 
AEV 
- patrz: avian erythroblastosis virus 
 
AFC 
- patrz: antibody-forming cell 
 
afebrile 
- bez gorączki the patient was afebrile u chorej 

stwierdzono brak gorączki/pacjentka nie 

gorączkowała; the patient remained afebrile 

throughout the clinical illness pacjent nie 

gorączkował przez cały okres choroby klinicznej  
- bezgorączkowy (przebieg choroby)  
- niegorączkujący 
 
afebrile period 
- okres bezgorączkowy 
 
affect 
- afekt  
- wpływać na to affect transcription of genes 
wpłynąć na transkrypcję genów  
- atakować the cancer cells usually affect the skin 

komórki rakowe zwykle atakują skórę  

- oddziaływać na to affect gene expression 
oddziaływać na ekspresję genów  

- działać na hormones that affect metabolism 
hormony działające na metabolizm; toxins that 

affect the nervous system substancje toksyczne 

działające na układ nerwowy  

- modyfikować receptors that directly affect 

enzyme activity receptory samodzielnie 

modyfikujące aktywność enzymów  

- determinować genes that affect an organism's 

traits geny determinujące cechy organizmu; the 

enzymes affected by single genes enzymy 

determinowane przez pojedyncze geny  

- wytworzyć genes that interact to affect the 

phenotype geny współdziałające w wytworzeniu 

fenotypu  

- powodować zaburzenie działania genes that 

affect enzymes geny powodujące zaburzenie 

enzymów  

- zaburzać mutations that affect arginine's 

biosynthetic pathway mutacje zaburzające 

biosyntezę argininy  

- wpływać na procesy życiowe antibiotics that 

affect archaea antybiotyki wpływające na procesy 

życiowe archeonów  

- szkodzić the compounds that affect the host 
związki, które szkodzą gospodarzowi  

- zachorować na the disease affects both men 

and women zachorować na nią mogą zarówno 

mężczyźni, jak i kobiety  

- chorować multiple sclerosis affects millions of 

people worldwide na stwardnienie rozsiane chorują 

miliony osób na całym świecie; syphilis affects 

only humans na kiłę chorują wyłącznie ludzie  

- ograniczyć the disease can affect the ability to 

carry on routine daily activities choroba ta może 

ograniczyć zdolność wykonywania codziennych 

czynności  

- wywierać wpływ na prostaglandins affect a 

number of physiological processes prostaglandyny 

wywierają wpływ na wiele procesów 

fizjologicznych w organizmie  

- dotykać the condition affects more than 200 

million people worldwide schorzenie to dotyka 

ponad 200 milionów ludzi na świecie  

- zagrażać the procedure does not affect 

masculinity zabieg ten w żadnym stopniu nie 

zagraża męskości  

- wpływać niekorzystnie na many medications 

can affect development of the fetus wiele lekarstw 

może wpływać niekorzystnie na rozwój płodu  

- uszkadzać chemical reactions affecting DNA 

and proteins procesy chemiczne uszkadzające DNA 

i białka  

- warunkować factors such as climate change 

and evolution affect diversity czynniki takie jak 

zmiany klimatyczne czy ewolucyjne warunkują 

różnorodność  
- kształtować loci that affect the trait geny 

kształtujące daną cechę  

- przechodzić na the infection did not affect 

musculature zakażenie nie przeszło na mięśnie  

- występować u the condition may affect 

neonates schorzenie to może występować u 

noworodków  

- doprowadzić do zajęcia  
- zakażać the virus affects only humans wirus 

zakaża wyłącznie ludzi 

 

affected 
- dotknięty the genetic disorder and affected 

individuals choroba genetyczna i dotknięte nią 

osoby  
- zmieniony (gen)  
- uszkodzony (gen)  
- chory (człowiek) the affected individuals became 

dehydrated chorzy cierpieli na odwodnienie 

- nawiedzany forests affected by frequent fires 
lasy nawiedzane przez częste pożary  

- uzależniony od a level of protein organization 

that is affected by hydrogen bonding poziom 

organizacji białek uzależniony od wiązań 

wodorowych  
- obarczony mutacją (człowiek)  
- zagrożony (obszar mózgu)  
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- uszkodzony neurons that secrete acetylcholine 

were especially affected uszkodzeniu uległy 

zwłaszcza neurony, które uwalniają acetylocholinę  

- dotknięty zawałem only a small region of 

cardiac muscle was affected tylko część mięśnia 

sercowego była dotknięta zawałem  
- zaatakowany (organ)  

- zajęty chorobowo the mucosae of the intestinal 

tract were also affected zmiany chorobowe 

występiły również na błonach śluzowych układu 

pokarmowego; Broca's area was also affected by 

trauma trauma wywołała także zmiany w obszarze 

Broca 
- cierpiący na individuals affected by the disorder 

osoby cierpiące na to schorzenie/dotknięte tym 

schorzeniem  
- dotknięty  
- zależący od species richness is also affected by 

geologic history bogactwo gatunkowe zależy 

również od historii geologicznej obszaru  

- modulowany przez the level of translation of 

different cistrons in pokaryotes can be affected 

by... poziom translacji różnych cistronów u 

ogranizmów prokariotycznych może być 

modulowany przez... 

 
affected lymph nodes 
- zajęte węzły 
 
affecting 
- dotyczący the pathogenic process affecting 

many different organs proces chorobotwórczy 

dotyczący wielu różnych narządów 
 
afferent 
- aferentny afferent nerve pathways aferentne 

szlaki nerwowe  
- doprowadzający afferent arterioles tętniczki 

doprowadzające  
- dośrodkowy (neurony) the cranial nerves that 

are afferent only nerwy czaszkowe mające 

charakter tylko dośrodkowy 
 
afferent autonomic pathways 
- aferentne drogi autonomiczne 
 
afferent fibers 
- włókna aferentne 
 
afferent impulses 
- impulsacja aferentna 
 
afferent nerves 
- nerwy aferentne  
- nerwy doprowadzające 

 
afferent neuron transmission 
- transmisja w neuronie aferentnym 
 

afferent neurons 
- neurony dośrodkowe  
- neurony aferentne  
- neurony doprowadzające  
- neurony wstępujące 
 
afferents 
- nerwy czuciowe  
- włókna czuciowe  
- włókna dośrodkowe 
 
afferents 
- włókna czuciowe  
- włókna dośrodkowe  
- włókna aferentne baroreceptor afferents włókna 

aferentne biegnące od baroreceptorów 
 
affinity 
- powinowactwo atoms and their affinity for 

electrons atomy oraz ich powinowactwo do 

elektronów; biotin is bound with strong affinity by 

avidin biotyna jest wiązana z dużym 

powinowactwem przez awidynę; proteins with a 

low affinity to anti-infective agents białka o niskim 

powinowactwie do leków 

przeciwdrobnoustrojowych; stains with differing 

affinities to different bacteria barwniki różniące 

się powinowactwem wobec różnych bakterii  

- pokrewieństwo evolutionary affinities among 

organisms pokrewieństwo ewolucyjne między 

organizmami; organisms with close affinities to 

amoebas organizmy blisko spokrewnione z 

amebami  
 
affinity chromatography 
- chromatografia powinowactwa 
 
affinity ligands 
- ligandy w chromatografii powinowactwa 
competitive inhibitors of enzymes used as affinity 

ligands inhibitory kompetytywne enzymów 

stosowane jako ligandy w chromatografii 

powinowactwa  
 
affinity tag 
- metka powinowactwa 
 
affixed 
- przyłączony (przeciwciała do antygenu) 
 
afflict 
- dotykać this type of cancer most often afflicts 

men 65 and older ten typ nowotworu dotyka 

szczególnie często mężczyzn powyżej 65 roku życia; 
individuals afflicted with pneumonitis osoby z 

zapaleniem płuc 
 
afford protection 
- zapewnić ochronę przed infekcją 
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afibrinogenemia 
- afibrynogenemia 
 
aflatoxicosis 
- aflatoksykoza 
 
aflatoxin B1 
- aflatoksyna B1 
 
aflatoxins 
- aflatoksyny 
 
AFLP markers, AFLPs 
- patrz: amplified fragment length 
polymorphisms 
 
AFP 
- α-fetoproteina AFP  
- alfa-fetoproteina 
 
African eyeworm 
- afrykańska nitkowica oczna 
 
African meningitis belt 
- afrykański pas zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych 
 
African sleeping sickness, African 
trypanosomosis 
- śpiączka afrykańska  
- trypanosomoza afrykańska  
 
after-depolarization 
- depolaryzacja następcza (dot. potencjału 

czynnościowego) 
 
after-discharge 
- wyładowania następcze (dot. neuronów) 
 
after-hyperpolarization 
- hiperpolaryzacja następcza (potencjału 

czynnościowego)  
 
afterload 
- obciążenie następcze (mięśnia sercowego) 
 
afterloaded 
- wtórnie obciążony (dot. skurczów serca) 
 
afterloading 
- obciążenie następcze (mięśnia sercowego) 
 
Ag response 
- odpowiedź na antygen 
 

against 
- w stosunku do vibration of the basilar 

membrane bend the hairs against the surrounding 

fluid drgania błony podstawowej zginają rzęski w 

stosunku do otaczającego płynu  

- względem hair cells that are bent against the 

tectorial membrane komórki słuchowe zgięte 

względem błony nakrywkowej  

- chroniący przed działaniem to be one of the 

immune system's lines of defense against 

disease-causing pathogens być jednym ze 

składników bariery immunologicznej, chroniącej 

przed działaniem drobnoustrojów 

chorobotwórczych  

- skierowany przeciw purifying selection against 

deleterious mutations dobór oczyszczający 

skierowany przeciw szkodliwym mutacjom  
- wbrew against gravity wbrew sile grawitacji 
- aktywny wobec a compound against 

Gram-positive bacteria związek aktywny wobec 

bakterii Gram-dodatnich 

  
agammaglobulinemic 
- z agammaglobulinemią the patient became 

agammaglobulinemic u pacjent wystąpiła 

agammaglobulinemia 
 
aganglionic 
- bezzwojowy (odcinek jelita grubego) 
 
agar 
- agar mannitol-salt agar agar zawierający 

mannitol i sól; cysteine-tellurite agar agar z 

tellurunem i cysteiną  

- agarowy  
- kostka agarowa  
- podłoże 
 
agar block 
- kostka agarowa 
 
agar diffusion test 
- metoda dyfuzji w agarze (dot. badania 

oporności bakterii)  

- test krążkowy 
 
agar dilution test 
- metoda rozcieńczeń w podłożu agarowym 
 
agar gel precipitation 
- precypitacja w żelu agarowym 
 
agar medium 
- pożywka agarowa 
 
agar plate 
- płytka agarowa  
- szalka z pożywką agarową  
- szalka z agarem 
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agar surface 
- powierzchnia agarowa 
 
agarose 
- agaroza 
 
agarose beads 
- ziarna agarozy 
 
agarose gel 
- żel agarozowy 
 
agarose gel electrophoresis 
- elektroforeza w żelu agarozowym separation 

of the fragments by agarose gel electrophoresis 
rozdzielanie fragmentów za pomocą elektroforezy w 

żelu (agarozowym) 
 
age 
- starzeć się (drzewo)  

- roku życia and the production of mature 

gametes ceases at approximately age 50 produkcja 

dojrzałych gamet trwa do około pięćdziesiątego 

roku życia; incidence is particularly high between 

the ages of five and 15 years ryzyko zakażenia jest 

szczególnie wysokie między 5. a 15. rż.; this disease 

occurs between the ages of one and 20 choroba ta 

występuje w wieku od 1 do 20 lat  
- panowanie the age of Homo sapiens panowanie 

Homo sapiens 
 
age at maturity 
- wiek dojrzewania 
 
age class 
- klasa wiekowa (ewolucja) 
 
age cohort 
- kohorta wiekowa 
 
age determination technique 
- technika określania wieku osobników 
 
age distribution of divergences 
- rozkład czasu dywergencji to examinine the 

age distribution of divergences between duplicated 

paralogs zanalizować rozkład czasu dywergencji 

zduplikowanych paralogów  
 
age interval 
- przedział wiekowy (ewolucja) 
 
Age of Cycads 
- wiek sagowców  
 

Age of Fishes 
- wiek ryb  
 
age structure 
- struktura wiekowa  
- struktura wiekowa populacji 
 
aged 
- zestarzały (DNA) 
 
aged blood cells 
- stare krwinki 
 
age-dependent 
- związany z wiekiem (defekt) 

 
age-group 
- grupa wiekowa 
 
age-induced 
- spowodowany wiekiem (wady odporności) 
 
agenesis 
- agenezja 
 
agent 
- czynnik chemical/physical agents czynniki 

chemiczne/fizyczne  

- substancja  
- środek  
- czynnik zakaźny the agent that causes hepatitis 

D czynnik zakaźny powodujący zapalenie wątroby 

typu D  
- pośrednik (w procesie)  
- przyczyna (procesu)  

- czynnik etiologiczny S. epidermidis is a 

frequent agent in foreign body infections S. 

epidermidis jest częstym czynnikiem etiologicznym 

zakażeń u chorych z wszczepionym ciałem obcym; 

the vectors of the sleeping sickness agents wektory 

czynników etiologicznych śpiączki afrykańskiej 

- preparat  
- związek a very strong oxidizing agent silny 

związek utleniający 
 
agent of choice 
- lek z wyboru 
 
agent of evolutionary change 
- czynnik zmian ewolucyjnych  
- siła ewolucyjna 
 
agent of mutation 
- czynnik mutacyjny 
 
agents of disease 
- czynniki chorobotwórcze 
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agents of gene transfer 
- czynniki przenoszące geny 
 
age-specific 
- specyficzny dla wieku 
 
age-structure diagram 
- diagram dotyczący struktury wiekowej 
populacji  
- diagram struktury wiekowej 
 
ageusia 
- ageuzja 
 
agglutinate 
- aglutynować antibodies that agglutinate 

antigen-loaded particles przeciwciała aglutynujące 

cząsteczki zawierające znaczną liczbę antygenów; 

viruses that are capable of agglutinating various 

different human erythrocytes wirusy wykazujące 

zdolność aglutynacji ludzkich erytrocytów  

- ulec aglutynacji  
- powodować aglutynację 
 
agglutinating antibodies 
- przeciwciała aglutynujące to measure the titer 

of agglutinating antibodies to 0 and H antigens 
określić w surowicy pacjenta miano przeciwciał 

aglutynujących antygeny O i H  
 
agglutination 
- aglutynacja (krwinek)  
- aglutynacja krwinek  
- metoda aglutynacji the antigens are detected by 

agglutination with specific antibodies antygeny 

wykrywane są metodą aglutynacji ze swoistymi 

przeciwciałami 
 
agglutination method 
- metoda aglutynacji (dot. przeciwciał) 
 
agglutination procedure 
- aglutynacja 
 
agglutination reaction 
- reakcja aglutynacji  
- odczyn aglutynacji to identify colonies by 

detection of the 0:1 antigen in an agglutination 

reaction identyfikować kolonie przez wykrycie 

antygenu 0:1 odczynem aglutynacji 
 
agglutination test 
- test aglutynacji 
 
agglutinins 
- aglutyniny 
 

agglutinogens 
- aglutynogeny 
 
aggravate 
- zaostrzać (objawy) 
 
aggravating effect 
- efekt nasilania objawów 
 
aggregate 
- zbiór (cząsteczek, kationów, anionów)  
- gromadzić się w jednym miejscu  
- ulegać agregacji  
- łączyć się ze sobą  
- tworzyć skupienia  
- skupiać się w agregaty (komórki)  
- zlepiać (krwinki)  

- agregat extracellular aggregates 
zewnątrzkomórkowe agregaty; protein aggregates 

agregaty białkowe; macromolecular aggregations 

agregaty makrocząsteczek  
- skupisko  
- zgrupowanie simple molecular aggregates 
proste molekularne zgrupowania  
- grupa to live within aggregates żyć w grupach (o 

danych osobnikach zwierząt)  

- stado 
- nibyśluźnia  

 
aggregate embryo 
- „podwójny" zarodek 
 
aggregate fruit 
- owoc zbiorowy  
- owoc wieloorzeszkowy 
 
aggregated 
- zwinięty (włókna chromatyny)  
- zagregowany aggregated IgA zagregowana IgA 
 
aggregated distribution 
- rozmieszczenie skupiskowe  
- rozmieszczenie agregacyjne (ekologia) 
 
aggregated IgA 
- zagregowana IgA 
 
aggregated lymphatic nodules 
- kępki Peyera  
- grudki limfatyczne  
- grudki chłonne 
 
aggregation 
- nagromadzenie the aggregation of red cells 
nagromadzenie erytrocytów  
- agregacja the aggregation of platelets agregacja 

płytek krwi  

- połączenie się  
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- tworzenie agregatów (podczas replikacji 

rotawirusa) 
 
aggregative adherence fimbriae 
- fimbrie agregacyjne 
 
aggregative adherence fimbriae I 
- fimbrie agregacyjne typu I 
 
aggress against 
males that aggress against the young samce 

agresywne w stosunku do młodych 
 
aggressins 
- agresyny 
 
aggressive 
- groźny (patogen)  
- intensywny (terapia) 
 
aggressive hepatiti 
- agresywne zapalenie wątroby 
 
aggressive infection 
- agresywna postać zakażenia 
 
aggressive medical intervention 
- szybka interwencja medyczna 
 
aggressively 
- agresywnie (rozprzestrzeniać się) 

 
aggressiveness 
- agresja 
 
agile 
- zwinny to be agile poruszać się zwinnie 
 
aging 
- starzenie się some bacterial colonies undergo 

autolysis with aging niektóre kolonie bakterii 

ulegają z wiekiem autolizie  

- proces starzenia  
- starzejący się aging people starzejący się ludzie  
- starzenie się organizmu  
- starzenie się człowieka  
- procesy starzenia się 
 
aging genes 
- geny związane ze starzeniem 
 
aging process 
- proces starzenia się signs of the aging process 
oznaki starzenia 
 
agitate 
- mieszać (preparat bakteryjny w mikserze) 

 
agitation 
- wzbudzenie thermal agitation of DNA 

molecules termiczne wzbudzenie cząsteczek DNA 
 
agnathans 
- bezżuchwowce  
- bezszczękowce 
 
agonist 
- agonista a GABAB agonist agonista receptorów 

GABAB; a calcium agonist agonista wapnia  

- mięsień agonistyczny 
 
agonistic 
- agonistyczny 
 
agranular 
- bezziarnisty (komórka, cytoplazma)  
- bez ziarnistości  
- nieziarnisty 
 
agranular endoplasmic reticulum 
- siateczka gładka  
- siateczka nieziarnista 
 
agranular leukocytes 
- agranulocyty 
 
agranular reticulum 
- siateczka gładka  
- siateczka nieziarnista 
 
agricultural 
- rolniczy agricultural areas obszary rolnicze  
- rolny agricultural waste odpady rolne  
- uprawny (gatunek rośliny, gleba) 
 
agricultural applications 
- zastosowanie w rolnictwie to have agricultural 

applications mieć zastosowanie w rolnictwie 
 
agricultural chemicals 
- chemikalia stosowane w rolnictwie 
 
agricultural crops 
- uprawy rolne 
 
agricultural development 
- rozwój rolnictwa 
 
agricultural disturbance 
- rabunkowe rolnictwo 
 
agricultural field 
- pole uprawne 
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agricultural land 
- tereny rolnicze  
- pola uprawne 
 
agricultural losses 
- straty w rolnictwie 
 
agricultural pollution 
- zanieczyszczenia rolnicze 
 
agricultural problems 
- problemy rolnictwa 
 
agriculturalist 
- rolnik ogrodnik 
 
agriculturally important crops 
- ważne rośliny uprawne 
 
agronomics 
- agronomia  

 
agronomist 
- agronom 
 
agronomy 
- agronomia  
 
AH interval 
- odstęp AH (dot. EKG serca) 
 
ahead of 
- przed an inward current that depolarizes the 

axon membrane ahead of the action potential prąd 

dośrodkowy, który depolaryzuje błonę aksonu przed 

potencjałem czynnościowym 
 
aid 
- wspomagać the animal's digestive juices aid 

germination by helping to break down the seed 

coat zwierzęce soki trawienne wspomagają 

kiełkowanie, uszkadzając łupinę nasienną; 

cofactors that aid RNA ribozymes in 

self-replication kofaktory wspomagające rybozymy 

RNA w samopowielaniu  

- ułatwić realizację a genetic map was produced 

to aid the project aby ułatwić realizację projektu 

sekwencjonowania genomu, opracowano jego mapę 

genetyczną  

- pomagać w these methods aid the identification 

of functionally important regions of DNA metody 

te pomagają w identyfikowaniu funkcjonalnie 

istotnych rejonów DNA 
 
AIDS dementia complex 
- zespół demencji związany z AIDS 
 

AIDS encephalopathy 
- encefalopatia związana z AIDS 
 
AIDS patients 
- chorzy z AIDS chorzy na AIDS 
 
AIDS-associated Kaposi sarcoma 
- mięsak Kaposiego u pacjentów z AIDS 
 
AIDS-defining diseases 
- choroby wskazujące na AIDS 
 
ailment 
- schorzenie people with heart ailments osoby ze 

schorzeniami układu krążenia 
 
air 
- atmosfera to release oxygen to the air uwalniać 

tlen do atmosfery  

- prądy powietrza spores carried by the air 
zarodniki niesione prądami powietrza  
 
air breathing 
- oddychanie powietrzem 
 
air bubbles 
- pęcherze powietrzne 
 
air canal 
- kanał powietrzny (w łodydze rośliny) 
 
air chamber 
- zbiorniczek powietrza (budowa narządu 

tympalnego owadów) 
 
air channels 
- kanały powietrzne (u grzybieni) 
 
air circulation 
- cyrkulacja atmosferyczna  
- cyrkulacja powietrza 
 
air conduction 
- przewodnictwo powietrzne (dot. słuchu) 
 
air currents 
- prądy powietrza 
 
air ducts 
- przewody powietrzne (w systemie tchawkowym 

owada) 
 
air embolism 
- zator powietrzny 
 
air exchange 
- patrz: gas exchange 
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air leak 
- zespół przecieku powietrza 
 
air masses 
- masy powietrza 
 
air pollutants 
- zanieczyszczenia  
- zanieczyszczenia powietrza tobacco smoke 

and other air pollutants dym papierosowy oraz 

inne zanieczyszczenia powietrza 
 
air pollution 
- zanieczyszczenie powietrza 
 
air pump 
 - napowietrzacz (w uprawie hydroponicznej) 
 
air sacs 
- worki powietrzne (w płucach)  
- pęcherzyki płucne  
- pęcherzyki powietrzne (dot. budowy ziaren 

pyłkowych szyszki) 
 
air spaces 
- przestrzenie oddechowe (dot. płuc) 
- przestwory międzykomórkowe  
- komory powietrzne (w kokosie)  
- przestrzenie wypełnione powietrzem (dot. płuc 

blaszkowaych u pająków)  
- przestrzenie powietrzne (liścia) 
 
air stone 
- porowaty materiał (w uprawie hydroponicznej) 
 
air temperature 
- temperatura powietrza 
 
air trapping 
- pułapki powietrzne  
- powstawanie pułapki powietrznej 
 
air tubes 
- komory powietrzne (w miękiszu roślin)  
- rurki wypełnione powietrzem (w systemie 

tchawkowym owadów)  
- rurki powietrzne (czyli tchawki u uwadów) 
 
airborne 
- unoszący się w powietrzu airborne spores 
zarodniki unoszące się w powietrzu/niesione 

prądem powietrza  

- niesiony prądem powietrza  
- przenoszony przez powietrze  
- lotny (zapachy)  
- niesiony wiatrem  
- przenoszony przez wiatr  

- niesiony powietrzem (zapachy)  
- przenoszony drogą powietrzną (drobnoustroje) 
 
airborne spread 
- rozprzestrzenianie się drogą kropelkową 
 
air-breather 
- zwierzę oddychające powietrzem 
 
air-breathing 
- oddychający powietrzem air-breathing 

organisms organizmy oddychające powietrzem  

- oddychający powietrzem atmosferycznym 
 
air-dried 
- wysuszony (rozmaz, wydzielina do badania)  
- wysuszony na powietrzu 
 
airflow 
- przepływ w drogach oddechowych  
- przepływ powietrza (w drogach oddechowych) 
 
airfoils 
- struktury płatowe (dot. skrzydeł)  
- lotki i sterówki 
 
airspaces 
- przestrzeń powietrzna (w drogach 

oddechowych) 
 
airway 
- dot. dróg oddechowych airway fluoroscopy 
fluoroskopia dróg oddechowych; airway 

obstruction zwężenie dróg oddechowych; smooth 

muscle in the airway mięśnie gładkie dróg 

oddechowych 
 
airway closure 
- zamknięcie dróg oddechowych 
 
airway epithelial cells 
- komórki nabłonka oddechowego 
 
airway epithelium 
- nabłonek dróg oddechowych 
 
airway inflammation 
- zapalenie dróg oddechowych 
 
airway obstruction 
- zwężenie dróg oddechowych  
- obturacja dróg oddechowych 
 
airways 
- drogi oddechowe infections of the upper 

respiratory tract zakażenia górnych dróg 

oddechowych  
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- układ oddechowy 
 
akinesia 
- akinezja 
 
Al 
- glin  
- aluminium  
 
ala (l. mn. alae) 
- skrzydło 
- skrzydło krzyżowe (na kości krzyżowej) 
 
ala of the vomer 
- skrzydło lemiesza 
 
alae 
- l.mn. od ala 
 
alanine 
- alanina 
 
alanine aminotransferase 
- aminotransferaza alaninowa 
 
alanyl-tRNA synthetase 
- alanylo-tRNA syntetaza 
 
alar 
- skrzydłowy 
 
alar cartilage of the nose 
- chrząstka skrzydłowa nosa 
 
alar fold 
- fałd skrzydłowy (przy więzadle rzepki) 
 
alar ligament 
- więzadło skrzydłowate 
 
alarm call 
- alarm to give a high-pitched alarm call podnieść 

piskliwy alarm  

- głos alarmowy the snake alarm call given by 

certain monkeys głos alarmowy na widok węża 

wydawany przez niektóre małpy  

- głos ostrzegawczy 
 
alarm pheromones 
- feromony ostrzegawcze (mrówek) 
 
alarm reaction 
- reakcja alarmowa to initiate an alarm reaction 

that enables you to think more quickly zainicjować 

reakcję alarmową pozwalającą na szybkie 

podejmowanie decyzji 
 

alarm substance 
- substancja alarmowa (uwalniana przez 

zwierzęta/ryby) 
 
alarmones 
- alarmony 
 
alastrim 
- alastrim (łagodniejsza forma ospy prawdziwej) 
 
albendazole 
- albendazol 
 
albinism 
- albinizm 
 
albino 
- albinotyczny 
 
albino girl 
- dziewczynka albinoska 
 
Albulidae 
- Albulidae  
- albulowate 
 
Albuliformes 
- Albuliformes  
- albulokształtne 
 
albumen 
- białko jaja 

 
albumin 
- albumina 
 
albuminuria 
- albuminuria 
 
alcid birds 
- ptaki z rodziny alkowatych  
- alki 
 
alcohol dehydrogenase 
- dehydrogenaza alkoholowa 
 
alcohol dependence 
- alkoholizm 
 
alcohol fermentation 
- fermentacja alkoholowa 
 
alcohol intoxication 
- intoksykacja alkoholowa  
- zatrucie alkoholowe 
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alcohol poisoning 
- przedawkowanie alkoholu 

 
alcohol problems 
- alkoholizm 
 
alcohol use 
- używanie alkoholu  
- picie alkoholu 
 
alcoholic preparations 
- preparaty alkoholowe 
 
alcoholism 
- alkoholizm 
 
alcohol-related 
- wywołany piciem alkoholu alcohol-related 

cancers and other diseases rak i inne choroby 

wywołane piciem alkoholu  
 
aldehyde dehydrogenase 
- dehydrogenaza aldehydowa 
 
aldehyde sugars 
- cukry aldehydowe  
- aldehydocukry  
- aldozy 
 
aldehydes 
- aldehydy 
 
alder tree 
- olsza 
 
aldose 
- aldoza 
 
aldosterone 
- aldosteron 
 
aldosterone synthase 
- syntaza aldosteronu 
 
AlDS-associated 
- współwystępujący z AIDS 
 
alert 
- informować neurons alert the CNS to changes 

in stimulus intensity neurony informują CUN o 

zmianach w intensywności pobudzenia  
- czujny to feel alert odczuwać pełną czujność 
 
alert state 
- stan czuwania 
 

alertness 
- czujność 
 
aleurone 
- warstwa aleuronowa  
- komórki aleuronowe  
- komórki warstwy aleuronowej 

 
alfalfa 
- lucerna 
 
alga 
- l. poj. od algae 
 
algae (l. poj. alga) 
- glony 
 
algal 
- dot. glonów algal bodies ciała glonów 
 
algal beds 
- kobierce glonów morskich 
 
algal blooms 
- zakwity glonów 
 
algid malaria 
- ciężka malaria tropikalna 
 
algin 
- algina 
 
alginate 
- alginian 
 
alginate capsule 
- alginianowa otoczka 
 
alien species 
- gatunki inwazyjne  
- gatunki zawleczone  
 
alight 
- wylądować (owad) 
 
align 
- odpowiadać anti-codons that align with codons 

on mRNA antykodony odpowiadające kodonom w 

mRNA  

- dopasować to align sequences 
dopasować/przyrównać sekwencje (dot. DNA)  

- przyrównać aligning multiple DNA or protein 

sequences przyrównywanie wielu sekwencji DNA 

lub białek  

- ustawiać się at metaphase, all the cell's 

chromosomes align at the cell's midplane w 
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metafazie wszystkie chromosomy komórki ustawiają 

się w płaszczyźnie równikowej komórki  

- ułożyć się when the tetrads align on the 

midplane... gdy tetrady ułożą się wpłaszczyźnie 

równikowej komórki...; amino acids align in the 

proper sequence so they can link aminokwasy 

układają się we właściwej kolejności, aby mogły się 

połączyć; to align with each other ułożyć się obok 

siebie (dwuniciowe helisy DNA)  
- porównać (sekwencje DNA) 
 
aligned 
- dopasowany two homologous sequences that 

are not perfectly aligned dwie homologiczne 

sekwencje, które nie są idealnie dopasowane  

- zespolony the sister chromatids remain closely 

aligned along their lengths chromatydy siostrzane 

są ściśle zespolone na całej długości (w obrębie 

każdej pary chromosomów homologicznych) 
 
alignment 
- ustawienie w jednej linii z alignment of the first 

toe with the rest of the toes ustawienie palucha w 

jednej linii z pozostałymi palcami stopy  

- dopasowanie precise alignment of the DNA 

sequences on homologous chromosomes 
precyzyjne dopasowanie sekwencji DNA 

chromosomów homologicznych; alignment of the 

genes on the normal and inverted chromosomes 
dopasowanie genów na normalnym chromosomie 

oraz tym z inwersją  

- przyrównanie to maximize the quality of the 

alignment between the sequences 
zmaksymalizować jakość przyrównania sekwencji; 
protein sequence alignment przyrównywanie 

sekwencji białkowych  
- szeregowanie (sekwencjami) 
 
alimentary canal 
- przewód pokarmowy 
 
alimentary route 
- droga pokarmowa to be transmitted to humans 

by the alimentary route zostać przeniesionym na 

ludzi drogą pokarmową 
 
alimentary transmission 
- zakażenie drogą pokarmową  
- zakażenie przez przewód pokarmowy 
 
aliphatic 
- alifatyczny (łańcuchy boczne) 
 
aliphatic hydrocarbon compounds 
- węglowodory alifatyczne 
 
aliphatic hydrocarbon substrates 
- węglowodory alifatyczne bacteria cultivated on 

aliphatic hydrocarbon substrates bakterie 

hodowane na węglowodorach alifatycznych 
 
aliquot 
- próbka  
- porcja 
 
alive 
- żywy collenchyma cells are alive at maturity 
komórki zwarcicy w stadium dojrzałym są żywe; to 

remain alive utrzymywać swoją żywotność 

(nasienie) 
 
alkali 
- zasady  
- środowisko zasadowe effect of alkali wpływ 

środowiska zasadowego; hydrolysis in alkali 

hydroliza w środowisku zasadowym; to destroy the 

mRNA strand with alkali zniszczyć nić mRNA w 

drodze hydrolizy alkalicznej  
 
alkali treatment 
- zobojętnienie the lysate is easily renatured after 

the alkali treatment lizat łatwo renaturuje po 

zobojętnieniu 
 
alkaline 
- alkaliczny (środowisko jelita)  
- zasadowy (śluz) if the stroma becomes more 

basic... jeśli dojdzie do zmiany odczynu stromy na 

bardziej zasadowy...  

- wykazujący odczyn zasadowy the fluid from 

the seminal vesicles is alkaline wydzielina 

pęcherzyków jest wykazuje odczyn zasadowy  
- jałowy (gleba)  

- mający charakter zasady  
- o odczynie zasadowym cells that secrete 

alkaline mucus komórki wydzielające śluz o 

odczynie zasadowym  
 
alkaline conditions 
- odczyn zasadowy to be activated by alkaline 

conditions zostać zaktywowanym przez odczyn 

zasadowy; the alkaline conditions denature the 

DNA odczyn zasadowy powoduje denaturację DNA  
 
alkaline lysate 
- liza alkaliczna extraction with phenol removes 

the remaining protein from an alkaline lysate 
ekstrakcja fenolem usuwa białka pozostałe po lizie 

alkalicznej 
 
alkaline lysis 
- liza alkaliczna 
 
alkaline phosphatase 
- fosfataza alkaliczna 
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alkaline stains 
- barwniki zasadowe 
 
alkaline tolerance 
- tolerancja na związki zasadowe 
 
alkalinity 
- alkalizacja 
 
alkaloid 
- alkaloid 
 
alkaptonuria 
- alkaptonuria 
 
alkyl 
- alkilowy 
 
alkyl group 
- grupa alkilowa 
 
alkyl phospholipid 
- alkilofosfolipid 
 
alkylated 
- alkilowany 
 
alkylating 
- alkilujący alkylating agents czynniki alkilujące  
 
alkylating chemicals 
- związki alkilujące 
 
alkylation 
- alkilacja 
 
alkylguanine 
- alkiloguanina 
 
alkyl-phospholipid 
- alkilofosfolipid 
 
alkyltransferase 
- alkilotransferaza 
 
allantoin 
- alantoina 
 
allantois 
- omocznia 
 
Allee effect 
- efekt Alleego a population that shows an Allee 

effect populacja wykazująca efekt Alleego  
 

allele 
 - allel the alleles for color are not linked allele 

determinujące/odpowiedzialne za ubarwienie ciała 

nie są sprzężone; the alleles for each locus 

separate/segregate from each other during meiosis 
podczas mejozy allele z każdego locus rozdzielają 

się i wchodzą do różnych gamet; in both species, 

alleles at the same locus affect flower color u obu 

gatunków kolor kwiatów determinują allele 

położone w tym samym locus; when plants X 

received the allele for pink flowers from plant Y... 
po przeniesieniu allelu determinującego różową 

barwę kwiatów Y do kwiatów X...; to cause 

substantial changes of allele frequencies 
spowodować znaczące zmiany częstości alleli; 
alleles that are identical by descent allele o 

wspólnym pochodzeniu; alleles that are not 

identical by descent allele, które nie pochodzą od 

wspólnego przodka; the allele for green eyes is 

dominant to the allele for brown eyes allel 

kodujący oczy zielone dominuje nad warunkującym 

oczy brązowe; alleles of different loci allele z 

różnych loci; individuals with different alleles of a 

given locus osobniki o różnych allelach w jednym 

locus; alleles representing a single locus allele z 

jednego locus; alleles with large effects allele o 

silnym wpływie na fenotyp; multiple alleles for a 

locus wiele alleli jednego locus; the white allele is 

completely dominant allel determinujący czerwone 

ubarwienie dominuje całkowicie  

- zmutowany allel choroby individuals who carry 

alleles for sickle cell anemia nosiciele 

zmutowanych alleli anemii sierpowatej  

- częstość allelu the S allele will increase if... 
częstość allelu S wzrośnie jeśli... 

 
allele combination 
- kombinacja alleli to produce offspring with gene 

combinations not present in the parental 

generation doprowadzić do powstania osobników 

potomnych z kombinacjami alleli/genów nie 

obserwowanymi w pokoleniu rodzicielskim  

- kombinacja genów 
 
allele composition 
- skład alleli 
 
allele copies 
- kopie allelu 
 
allele for selfing 
- allel wywołujący samozapłodnienie 
 
allele for susceptibility 
- allel wrażliwy the resistance allele/the allele for 

susceptibility allel niewrażliwy/allel wrażliwy 
 
allele frequency 
- częstość alleli the allele frequencies for certain 
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traits częstości alleli warunkujących zmienność 

określonych cech  
- częstotliwość alleli (w populacji)  

- częstotliwość allelu PKU allele frequency 
częstotliwość allelu PKU  

- frekwencja allelu  
- częstość allelu 
 
allele frequency changes 
- zmiany frekwencji alleli 
 
allele frequency differences 
- zróżnicowanie częstości alleli 
 
allele lineage 
- linia alleliczna 
 
allele pair 
- para alleli 
 
allele substitutions 
- podstawienia alleli the rate of allele substitution 

tempo podstawień alleli  

- substytucje alleli 
 
allelic 
- alleliczny an allele/gene that is allelic to IA gen 

alleliczny do IA 
 
allelic differences 
- różnice między populacjami 
 
allelic diversity 
- różnorodność alleliczna 
 
allelic exclusion 
- wykluczenie alleliczne  
- wyłączanie alleliczne 
 
allelic form 
- forma alleliczna 
 
allelic pair 
- para alleli 
 
allelic state 
- stan alleliczny 
 
allelic variants 
- odmienne formy alleliczne  
- allele the locus represented two allelic variants 
locus reprezentowane przez dwa allele  

- alleliczne warianty 
 
allelic variation 
- odmiana alleli  
- odmiana alleliczna  

- zmienność alleli allelic variation at locus c 
zmienność alleli w locus c  
 
allelopathy 
- allelopatia 
 
Allen's test 
- Test Allena 
 
allergen 
- alergen 
 
allergenicity 
- alergenność to screen new crops for 

allergenicity badać nowe uprawy roślin pod kątem 

ich alergenności 
 
allergen-IgE reaction 
- reakcja alergen-IgE 
 
allergen-IgE response 
- odpowiedź na kompleksy alergen-IgE 
 
allergen-specific response 
- odpowiedź immunologiczna pacjenta swoista 
dla alergenu 
 
allergic 
- alergiczny to become allergic to sth dostać 

uczulenia na coś  
- alergik if both parents are allergic... jeśli oboje 

rodzice są alergikami...  
- uczulony penicillin-allergic patients pacjenci 

uczuleni na penicylinę 
 
allergic alveolitis 
- alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych 
 
allergic aspergillus alveolitis 
- alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych 
wywołane przez Aspergillus 
 
allergic asthma 
- astma alergiczna 
 
allergic disorder 
- choroba alergiczna 
 
allergic IgE-dependent diseases 
- choroby alergiczne zależne od IgE 
 
allergic reaction 
- reakcja alergiczna  
- odczyn alergiczny 
 
allergic response 
- reakcja alergiczna an anaphylactic reaction to 
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an agent reakcja alergiczna na jakiś środek 

farmakologiczny; IgE allergic reactions reakcje 

alergiczne IgE  

- odpowiedź alergiczna  
- reakcja anafilaktyczna  
- odczyn anafilaktyczny 
 
allergic rhinitis 
- katar alergiczny  
- katar sienny 
 
allergic rhinitis 
- alergiczny nieżyt nosa 
 
allergic skin reactions 
- skórne reakcje alergiczne 
 
allergic symptoms 
- objawy alergii 
 
allergically 
- alergicznie allergically sensitized individuals 
osoby alergicznie uwrażliwione 
 
allergy 
- nadwrażliwość a tuberculin allergy 
nadwrażliwość na tuberkulinę 
 
allergy symptoms 
- objawy reakcji alergicznej 
 
allergy test 
- test skórny  
- alergiczny test 
 
alleviate 
- łagodzić (objawy)  
- uśmierzyć (bó)l  
- złagodzić (reakcję zapalną) 

 
alleviation of competition 
- rozluźnienie konkurencji (ekologia) 
 
all-female 
the lizard is an all-female species jaszczurki te 

występują jedynie jako samice 
 
alligators 
- aligatorowate 
 
allocate 
- przeznaczać plants allocate a great deal of 

resources into the production of leaves rośliny 

przeznaczają wiele zasobów na wytworzenie liści 
 
allocations of energy 
- wydatki energetyczne 

 
allochthonous 
- allochtoniczny (takson) 
 
allocortex 
- kora pierwotna (mózgu) 
 
allodynia 
- alodynia 
 
allogeneic stimulation 
- stymulacja allogeniczna 
 
allogenic 
- allogeniczny (przeszczep, biorca przeszczepu) 
 
allograft 
- alloprzeszczep 
 
allohexaploid 
- alloheksaploid  
- alloheksaploidalny  
 
alloimmunization 
- aloimmunizacja 
 
alloinfection 
- alloinwazja 
 
allolactose 
- allolaktoza 
 
allolactose inducer 
- induktor allolaktozowy 
 
allometric coefficient 
- współczynnik allometrii 
 
allometric growth 
- wzrost allometryczny  
- allometria 
 
allometric relationship 
- stosunkek allometryczny  
- zależność allometryczna a steep allometric 

relationship to body size stroma zależność 

allometryczna od wielkości ciała 
 
allometric threshold 
- stosunki allometryczne evolution of an 

allometric threshold in a species ewolucja 

stosunków allometrycznych u danego gatunku 
 
allometrically related  
- będący w allometrycznym związku the length 

of the faceis allometrically related to body size 
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długość pyska pozostaje w allometrycznym związku 

z wielkością ciała  
- allometrycznie powiązany (cechy) 
 
allometries 
- stosunki allometryczne 
 
allometry 
- allometria  
- zmiany allometryczne evolution by allometry in 

the human lineage ewolucja w wyniku zmian 

allometrycznych w linii filetycznej człowieka 
 
allopatric 
- allopatryczny allopatric populations populacje 

allopatryczne; allopatric speciation in animals 

specjacja allopatryczna u zwierząt 

- w okresie allopatrii an allopatric population 

that has become genetically differentiated 
populacja, która w okresie allopatrii uległa 

zróżnicowaniu genetycznemu  

- allopatrycznie formerly allopatric populations 
populacje, które wcześniej występowały 

allopatrycznie  

- znajdujący się w allopatrii populations that are 

allopatric populacje znajdujące się w 

allopatrii/żyjące w allopatrii  

- występujący w allopatrii  
- żyjący w allopatrii 
 
allopatric divergence 
- zróżnicowanie populacji allopatrycznych side 

effects of allopatric divergence efekty uboczne 

zróżnicowania populacji allopatrycznych 
 
allopatric fragmentation 
- allopatryczna fragmentacja 
 
allopatric speciation 
- specjacja allopatryczna  
- allopatria species that have formed by allopatric 

speciation gatunki, które wyewoluowały w 

allopatrii 
 
allopatrically 
the two forms first diverged allopatrically obydwie 

postacie uległy dywergencji w wyniku specjacji 

allopatrycznej 
 
allopatry 
- allopatria populations living in allopatry 
populacje allopatryczne 
 
allopolyploid 
- allopoliploid 
 
allopolyploidy 
- allopoliploidyzacja species that arose from their 

parent plants by allopolyploidy gatunki powstałe z 

roślin rodzicielskich przez allopoliploidyzację  

- alloploidalność  
- allopoliploidia 
 
alloreactive 
- alloreaktywny (komórki T) 
 
alloreactivity 
- alloreaktywność 
 
allorecognition 
- odpowiedź allogeniczna 
 
all-or-none law 
- prawo „wszystko albo nic" (dot. włókien 

nerwowych) 
 
all-or-none response 
- odpowiedź typu „wszystko albo nic" (dot. 

potencjału czynnościowego i neuronów)  

- odpowiedź neuronu typu „wszystko albo nic" 
 
allosteric 
- allosteryczny 
 
allosteric activation 
- aktywacja allosteryczna 
 
allosteric effector 
- efektor allosterczny 
 
allosteric effects 
- efekt allosteryczny to inactivate the repressor 

by means of an allosteric effect inaktywować 

represor na zasadzie efektu allosterycznego 
 
allosteric enzyme 
- enzym allosteryczny 
 
allosteric inhibitory site 
- miejsce wiązania inhibitora allosterycznego 
 
allosteric protein 
- białko allosteryczne 
 
allosteric regulation 
- regulacja allosteryczna  

 
allosteric regulators 
- regulatory allosteryczne 
 
allosteric regulatory site 
- allosteryczne miejsce regulatorowe 
 
allosteric site 
- miejsce regulatorowe  
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- miejsce allosteryczne  
- centrum allosteryczne (budowa enzymów) 
 
allosterically 
- allosterycznie  
 
allostery 
- allosteria 
 
allotetraploid 
- allotetraploid 
 
allotransplant 
- alloprzeszczep 
 
allotype 
 - allotyp 
 
allotypic differences 
- zmienność allotypowa  
- różnorodność allotypowa  
- zróżnicowanie allotypowe 
 
allozygous 
- allozygotyczny 
 
allozyme 
- allozymatyczny (loci) 
- allozym allozyme variation zmienność allozymów 
 
allozyme analysis 
- analiza allozymów 
 
allozyme clines 
- kliny allozymów 
 
allozyme data 
- dane pochodzące z analiz allozymów a study 
based on allozyme data badanie opierające się na 

allozymach 
 
allozyme differences 
- różnice w częstościach allozymów 
 
allozyme frequencies 
- częstości allozymów 
 
allozyme loci 
- loci allozymowe 
 
allozyme markers 
- markery allozymatyczne  
- markery białkowe (allozymy) 
 
allozyme study 
- analiza zmienności allozymów an allozyme 

study of populations analiza zmienności allozymów 

w populacjach  

- analiza allozymów 
 
allozyme variation 
- zmienność allozymów  
- zróżnicowanie allozymów 
 
allylamines 
- alliloaminy 
 
Aloe vera 
- aloes  
- Aloe vera 
 
alone 
- samodzielnie calcium ions can act alone jony 

wapnia mogą działać samodzielnie/w pojedynkę  

- w pojedynkę  
- oddzielnie neither X nor the B alone has 

catalytic activity oddzielnie ani X, ani Y nie 

wykazują aktywności katalitycznej  

- sam  
- wyłącznie stimulation of T cell via the TCR 

alone will result in production of... stymulacja 

komórek T wyłącznie przez TCR doprowadzi do 

produkcji...  

- stosowany w monoterapii the agent alone 

cannot eliminate pathogenic bacteria lek 

stosowany w monoterapii nie jest w stanie 

wyeliminować bakterii chorobotwórczych  
- podawany oddzielnie (lek) 
 
alpha block 
- blokowanie rytmu alfa 
 
alpha carbon 
- węgiel alfa 
 
alpha cells 
- komórki alfa (budujące wysepki trzustki) 
 
alpha globulins 
- α-globuliny 
 
alpha proteobacteria 
- alfaproteobakterie 
 
alpha rhythm patterns 
- fale alfa to emit alpha rhythm patterns emitować 

fale alfa (o mózgu) 
 
alpha-amanitin 
- α-amanityna 
 
alpha-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxaz
ole-4-propionate receptors 
- receptory AMPA 
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alpha-synuclein 
- α-synukleina 
 
alphatoxin 
- α-toksyna  
- toksyna alfa 
 
alphavirus 
- alfawirus 
 
alpine 
- górski an alpine environment środowisko 

górskie/alpejskie  
- alpejski  
- wysokogórski (ekosystem, rośliny) 
 
Alpine barley 
- jęczmień alpejski 
 
alpine tundra 
- tundra alpejska 
 
ALS 
- patrz: amyotrophic lateral sclerosis 
 
ALT 
- patrz: alanine aminotransferase 
 
alter 
- zmieniać to alter phenotype zmienić fenotyp, to 

alter the membrane potential zmienić/modyfikować 

potencjał błony  

- modyfikować a substance that can alter 

behavior substancja mogąca modyfikować 

zachowanie  

- wpływać na zmianę factors that alter habitats 
czynniki wpływające na zmianę siedlisk  

- wpływać na przebieg responses that alter cell 

processes odpowiedzi wpływające na przebieg 

procesów komórkowych 

- wpływać na specific proteins that can alter cell 

activity białka, które mogą wpłynąć na aktywność 

komórki  

- upośledzać a mutation of a single gene can 

alter the structure of hemoglobin mutacja jednego 

genu może upośledzać budowę hemoglobiny  
- zaburzać (równowagę metaboliczną, procesy 

rozwoju)  

- wywołać zmianę mutations that alter one or 

more phenotypic characters mutacje wywołujące 

zmianę jednej lub większej liczby cech 

fenotypowych  

- wywoływać zmienność a single variable locus 

that alters a phenotypic character pojedynczy, 

polimorficzny locus wywołujący zmienność cechy 

fenotypowej 

 

alteration 
- przekształcenie alteration of a habitat due to 

human activities przekształcenie siedliska 

wywołane działalnością człowieka  
- zmiana alteration in pH zmiana pH; alterations 

in chromosome structure zmiany w strukturze 

chromosomów; alteration of a bacterial gene 

zmiana w genach bakteryjnych 
 
alteration of a DNA sequence 
- zmiana sekwencji DNA 
 
alteration of gene sequence 
- zmiana kolejności genów 
 
alteration of genes 
- przemiana genów 
 
alterations of chromosome number 
- zmiany w liczbie chromosomów 
 
altered 
- zmieniony altered receptor zmieniony receptor 

(pod wpływem mutacji); cells altered by mutation 

komórki zmienione w wyniku mutacji; energy that 

is fixed and cannot be altered energia stała, która 

nie może ulec zmianie; when sedimentary rocks 

are altered under heat... gdy pod wpływem 

wysokiej temperatury skały osadowe ulegają 

przeobrażeniom...; every characteristic of a species 

can be altered radically każda cecha gatunku może 

podlegać radykalnym modyfikacjom 
- przerobiony (filtrat)  
- zmodyfikowany (nukleotyd)  

 
altered amino acid sequence 
- polipeptyd o zmienionej sekwencji 
aminokwasów 
 
altered expression  
- zaburzenia ekspresji the altered expression of 

specific genes zaburzenia ekspresji określonych 

genów 
 
altered mental capacity 
- zaburzenia świadomości 
 
altered patterns of gene expression 
- zmiana wzorca ekspresji genów diseases that 

exhibit altered patterns of gene expression 
choroby charakteryzujące się zmianą wzorca 

ekspresji genów 
 
altered phenotypes 
- zmiany fenotypu the altered phenotypes 

produced by mutant alleles zmiany fenotypu 

wywoływane przez ich mutacje 
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altered sensation 
- zmiany czucia 
 
altered state of consciousness 
- zmiana stanu świadomości 
 
altered states of consciousness 
- zmienione stany świadomości 
 
alternate 
- zmieniać the nervous system can alternate 

activation among the motor units układ nerwowy 

może zmieniać aktywację jednostek motorycznych  
- odmienny alternate forms of a gene odmienne 

formy genu 
- wybierać to alternate between the modes of 

reproduction wybierać sposób rozmnażania 
- zachodzić na przemian phase 1 alternates with 

phase 2 faza 1 zachodzi na przemian z/występuje 

naprzemiennie z fazą 2  

- występować naprzemiennie  
- zachodzić naprzemiennie (2 procesy) 
 
alternate leaf arrangement 
- ulistnienie skrętoległe plants with an alternate 

leaf arrangement rośliny o liściach ułożonych 

skrętolegle  
 
alternate phyllotaxy 
- filotaksja naprzemianległa 
 
alternately 
- na przemian  
- naprzemiennie 
 
alternating 
- naprzemianległe (pasy na ubarwieniu 

zwięrzęcia)  

- naprzemiennie leżące  
- naprzemienny  
- ułożone na przemian a backbone of phosphate 

groups alternating with deoxyribose szkielet 

utworzony przez ułożone na przemian reszty kwasu 

fosforowego i deoksyrybozę  

 
alternation 
- naprzemienność the alternation of process A 

and B naprzemienność procesów A i B  

- przemiana pokoleń alternation of polyp and 

medusa stages przemiana pokoleń, która polega na 

następowaniu po sobie stadiów polipa i meduzy  

 
alternation of generations 
- przemiana pokoleń animals that undergo an 

alternation of generations zwierzęta, u których 

występuje przemiana pokoleń; plants undergo an 

alternation of generations w cyklu życiowym roślin 

występuje przemiana pokoleń 
 

alternative activation of complement 
- alternatywna aktywacja dopełniacza  
- alternatywna droga aktywacji dopełniacza 
 
alternative activation pathway 
- alternatywna droga aktywacji (dopełniacza) 
 
alternative complement pathway 
- układ dopełniacza na drodze alternatywnej 
 
alternative exons 
- eksony alternatywne 
 
alternative mating strategies 
- alternatywne strategie rozrodcze  
 
alternative mRNA processing 
- dojrzewanie alternatywne mRNA 
 
alternative pathway 
- alternatywny szlak lipoteichoic acid can trigger 

activation of complement by the alternative 

pathway kwas lipotejchojowy może wyzwalać 

reakcję aktywacji dopełniacza drogą 

alternatywną/na drodze alternatywnej  

- alternatywna droga  

 
alternative poly(A) processing 
- alternatywne dojrzewanie końca poli(A)  
- różnicowe dojrzewanie końca poli(A) 
 
alternative processing 
- alternatywne dojrzewanie (biologia 

molekularna) 
 
alternative RNA hairpin 
- spinka alternatywna  
 
alternative RNA splicing 
 alternatywny splicing RNA 
 
alternative sigma factors 
- alternatywne czynniki sigma 
 
alternative splicing 
- alternatywny splicing  
- splicing różnicowy 
 
alternative splicing 
- składanie alternatywne genes that are subject 

to alternative splicing geny podlegające 

alternatywnemu składaniu  

- alternatywne składanie eksonów 
 
alternative splicing pattern 
- alternatywne składanie eksonów pre-mRNA 

molecules that have alternative splicing patterns 
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cząsteczki pre-MRNA podlegające alternatywnemu 

składaniu eksonów 
 
alternative translation start site 
- alternatywne miejsce startu translacji 
 
alternatively processed 
- alternatywnie dojrzewający (transkrypt) 
 
alternatively spliced 
- alternatywnie wycinany  
- ulegający alternatywnemu splicingowi 
 
altitude 
- wysokość the air masses at higher altitudes 
masy powietrza na dużych wysokościach; the 

temperatures at high altitudes temperatury na 

wyżej położonych obszarach 
 
altruism 
- altruizm an act of altruism akt altruizmu  
- bezinteresowność (u zwierząt)  
- zachowanie altruistyczne 

 
altruist 
- altruista  
 
altruistic 
- altruistyczny  
 
altruistic act 
- akt altruizmu  
- akt altruistyczny  
- altruistyczny czyn  
- działanie altruistyczne 
 
altruistic behavior 
- zachowania altruistyczne 
 
altruistic trait 
- cecha altruistyczna 
 
altruistically 
- altruistycznie 
 
alum 
- ałun potasowy  
- wodorotlenek glinu 
 
aluminum 
- glin  
- aluminium  

 
aluminum poisoning 
- zatrucie glinem  
- zatrucie aluminium 
 

aluminum sulfate 
- siarczan glinu 
 
alveolar 
- zębodołowy  
- pęcherzykowy a loss of alveolar air utrata 

powietrza pęcherzykowego  

- dot. pęcherzyków płucnych alveolar capillaries 
naczynia włosowate pęcherzyków 

płucnych/pęcherzykowe 
 
alveolar air 
- powietrze pęcherzykowe 
 
alveolar arch 
- łuk zębodołowy 
 
alveolar bone 
- wyrostek zębodołowy 
 
alveolar colloid of the liver 
- echinokokoza wielojamowa  
 
alveolar ducts 
- przewody pęcherzykowe 
 
alveolar echinococcosis 
- echinokokoza wielojamowa  
 
alveolar epithelium 
- nabłonek oddechowy (oskrzeli) 
 
alveolar foramen 
- otwór zębodołowy 
 
alveolar gas 
- powietrze pęcherzykowe 
 
alveolar gas pressure 
- ciśnienie pęcherzykowe  
 
alveolar hydatid disease 
- echinokokoza wielojamowa  
 
alveolar macrophage 
- makrofag pęcherzykowy  
- makrofag płucny 
 
alveolar mucosa 
- błona śluzowa wyrostka zębodołowego 
 
alveolar part of mandible 
- część zębodołowa żuchwy 
 
alveolar PCO2 
- Pco2 w pęcherzykach płucnych 
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alveolar PO2 
- Po2 w pęcherzykach płucnych 
 
alveolar pressure 
- ciśnienie pęcherzykowe  
 
alveolar process 
- wyrostek zębodołowy 
 
alveolar ridge 
- grzbiet wyrostka zębodołowego 
 
alveolar sacs 
- pęcherzyki płucne 
 
alveolar space 
- przestrzeń pęcherzykowa 
 
alveolar type I cells 
- komórki pęcherzykowe typu I 
 
alveolar ventilation 
- wentylacja pęcherzykowa 
 
alveolar walls 
- ściany pęcherzyków płucnych 
 
alveolar-capillary block 
- blok pęcherzykowo-włośniczkowy 
 
alveolar-capillary exchange 
- wymiana włośniczkowo-pęcherzykowa 
 
alveolates, Alveolata 
- Alveolata  
- alweolaty 
 
alveoli (l. poj. alveolus) 
- pęcherzyki płucne 
- alweole 
 
alveolitis 
- zapalenie pęcherzyków (płucnych) 
 
alveolocapillary membrane 
- błona pęcherzykowo-włośniczkowa 
 
alveolococcosis 
- echinokokoza wielojamowa  
 
alveolus 
- l. poj. od alveoli 
 
amacrine cells 
- komórki amakrynowe 
 

amantadine 
- amantadyna  
 
amastigote 
- amastigota 
 
amastigote form 
- postać amastigota 
 
amastigote stage 
- stadium amastigote 
 
ambient pressure 
- otaczające ciśnienie 
 
ambient temperature 
- temperatura otoczenia  
- temperatura środowiska 
 
ambiguity 
the genetic code has no ambiguity kod genetyczny 

jest jednoznaczny; no ambiguity of the genetic 

code niejednoznaczność kodu genetycznego; the 

genetic code is not ambiguous kod genetyczny jest 

jednoznaczny 
 
ambisense 
- mieszany (genom wirusa)  
- ambisensowny  
- dwusensowny (nić) 
 
ambisense genome 
- ambisensowny genom 
 
ambi-sense single-stranded genome 
- jednoniciowy genom mieszany 
 
ambisense virus 
- wirus bipolarny 
 
ambulatory 
- leczony ambulatoryjnie 
 
Ambystoma maculatum 
- ambystoma plamista  
- Ambystoma maculatum 
 
AME 
- patrz: apparent mineralocorticoid excess 
 
ameba 
- pełzak 
 
amebapore 
- peptydy tworzące pory w membranie  
- peptydy tworzące pory w błonach 
komórkowych 
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amebiasis 
- pełzakowica ameboza  
- czerwonka pełzakowa 
 
amebic colitis 
- pełzakowe zapalenie jelit 
 
amebic cysts 
- cysty pełzaków 
 
amebic dysentery 
- czerwonka pełzakowa 
 
amebic liver abscess 
- pełzakowy ropień wątroby 
 
amebic species 
- pełzaki 
 
amebic trophozoites 
- trofozoity pełzaków 
 
amebicides 
- leki przeciwpełzakowe 
 
ameboflagellates 
- amebowiciowce 
 
ameboid 
- ameboidalny 
 
ameboid motility 
- ameboidalna ruchliwość microphages are 

capable of ameboid motility mikrofagi wykazują 

ameboidalną ruchliwość  
 
ameboid organism 
- forma ameboidalna (stadium pasożyta) 
 
ameboma 
- ameboma 
 
amebosis 
- pełzakowica  
- ameboza  
- czerwonka pełzakowa 
 
ameliorate 
- łagodzić (objawy)  
- zniwelować (efekt, wpływ)  
- ograniczyć (objawy) 
 
amenorrhea 
- brak miesiączki  
- brak krwawień menstruacyjnych 
 

ament 
- kwiatostan 
 
American Cancer Society 
- Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne 
 
American trypanosomosis 
- trypanosomoza amerykańska  
- choroba Chagasa 
 
amidated 
- amidowany  
 
amidation 
- amidacja 
 
amide bond 
- wiązanie amidowe 
 
amide group 
- grupa amidowa 
 
amiid fishes, Amiidae 
- Amiidae  
- amiowate  
- miękławkowate 
 
 amikacin 
- amikacyna 
 
amine 
- aminowy  
- amina 
 
aminergic 
- aminoergiczny 
 
aminergic system 
- układ aminoergiczny  
 
amines 
- aminy  

 
amino acid 
- aminokwas a 25-amino-acid insert insert 

25-aminokwasowowy; antigen fragments with a 

length of 12 sequential amino acids fragmenty 

antygenów o długości 12 aminokwasów; protein 

segments which are approximately 110 amino 

acids in length segmenty białkowe mające długość 

ok. 110 aminokwasów; if the growing polypeptide 

chain becomes attached by a peptide bond to the 

amino acid linked to the tRNA at the A site... jeśli 

wydłużający się łańcuch polipeptydowy połączy się 

wiązaniem peptydowym z aminokwasem związanym 

z cząsteczką tRNA zajmującą miejsce A...  

- reszta aminokwasów the apolipoproteins and 

their hydrophobic amino acids apolipoproteiny 
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oraz reszty ich aminokwasów hydrofobowych; 

polypeptide chains that are almost 1000 amino 

acids in length łańcuchy polipetydoweo o długości 

niemal 1000 reszt aminokwasowych  

- reszta aminokwasowa insulin, with 51 amino 

acids insulina o długości 51 reszt aminokwasowych  

- aminokwasowy amino acid monomers 
monomery aminokwasowe; a protein of 300 amino 

acids białko zbudowane z 400 aminokwasów; a 

12-amino-acid peptide 12-aminokwasowy peptyd  

- dot. aminokwasów amino acid metabolism 
metabolizm aminokwasów; 14-amino-acid leader 

peptide 14-aminokwasowy peptyd liderowy 
 
amino acid acceptor site 
- miejsce akceptorowe aminokwasu 
 
amino acid acceptor stem 
- ramię akceptorowe dla aminokwasu  
- ramię akceptorowe 
 
amino acid adenylate 
- aminoacyloadenylan 
 
amino acid biosynthesis 
- biosynteza aminokwasów 
 
amino acid bridge 
- mostek aminokwasowy 
 
amino acid catabolism 
- katabolizm aminokwasów 
 
amino acid code 
- kod aminokwasowy 
 
amino acid composition 
- skład aminokwasów  
- skład aminokwasowy 
 
amino acid disorders 
- zaburzenia metabolizmu aminokwasów 
 
amino acid metabolism enzymes 
- enzymy metabolizmu aminokwasów 
 
amino acid monomers 
- monomery aminokwasowe 
 
amino acid phosphorylated 
- fosforylowany aminokwasem 
 
amino acid polymers 
- polimery aminokwasowe 
 
amino acid pool 
- pula aminokwasów 

 
amino acid position 
- pozycja aminokwasowa 
 
amino acid replacement 
- podstawienie aminokwasu  
- zmiana aminokwasu 
 
amino acid residue 
- reszta aminokwasowa 
 
amino acid screen 
- oznaczanie aminokwasów 
 
amino acid sequence 
- sekwencja aminokwasowa a chemokines 

amino acid sequence sekwencja aminokwasów 

chemokin  
- odcinek łańcucha polipeptydowego 
 
amino acid side chains 
- łańcuchy boczne aminokwasów 
 
amino acid substitution 
- zamiana aminokwasu an amino acid 

substitution that occured at the active site of the 

enzyme zamiana aminokwasu, która nastąpiła w 

obrębie centrum aktywnego enzymu  

- zmiana aminokwasu a substitution of one base 

for another in the second position results in an 

amino acid substitution in a protein podstawienie 

zasady w drugiej pozycji przez dowolną zasadę 

powoduje zmianę aminokwasu w białku  

- podstawienie aminokwasów mutations that 

result in amino acid substitutions mutacje 

powodujące podstawienia aminokwasów 
 
amino acid unit 
- reszta aminokwasowa 
 
amino acid-binding site 
- miejsce wiązania aminokwasu 
 
amino acid-changing mutation 
- podstawienie nukleotydowe alleles that differ 

from the normal allele by two amino 

acid-changing mutations allele różniące się od 

normalnego allelu dwoma podstawieniami 

nukleotydowymi  

- mutacja zmieniająca sekwencję 
aminokwasów alleles with amino acid-changing 

mutations in exons 4 and 5 allele noszące mutacje 

zmieniające sekwencję aminokwasów w eksonach 4 

i 5 
 
amino acid-coding sequences 
- sekwencje kodujące aminokwasy 
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amino acid-coding triplets of bases 
- trójki zasad kodujące aminokwasy 
 
amino acid-nucleotide cofactors 
- kofaktory składające się z aminokwasu i 
nukleotydu 
 
amino acid-replacing 
- powodujący zmiany aminokwasów (miejsca 

polimorficzne, podstawienia) amino acid-replacing 

substitutions podstawienia wywołujące zmiany 

aminokwasów  
 
amino acid-replacing substitutions 
- podstawienia zmieniające sekwencje 
aminokwasów w białkach 
 
amino alcohol 
- aminoalkohol 
 
amino end 
- koniec aminowy (dot. struktury 

pierwszorzędowej białek)  

- N-koniec  
- koniec N 
 
amino end of protein 
- koniec aminowy białka 
 
amino group 
- grupa aminowa 4-amino group grupa 

4-aminowa 
 
amino sugars 
- cukry obojętne 
 
amino terminal ends 
- fragmenty N-końcowe 
 
amino terminals 
- końce aminowe (białek) 
 
amino terminus 
- koniec aminowy (dot. struktury 

pierwszorzędowej białek)  

- N-koniec  
- koniec N 
 
aminoacyl adenylate 
- aminoacyloadenylan 
 
aminoacyl site 
- miejsce A the amino group of the amino acid at 

the A site grupa aminowa aminokwasu w miejscu A  

- miejsce aminoacylowe  
- miejsce A rybosomu 
 

aminoacylated 
- zaminoacylowany tRNA molecules that became 

aminoacylated cząsteczki tRNA, które zostały 

zaminoacylowane 
 
aminoacylation, aminoacylation 
reaction 
- aminoacylacja  
- reakcja aminoacylacji 
 
aminoacyl-tRNA bond 
- wiązanie w obrębie aminoacylo-tRNA 
 
aminoacyl-tRNA molecules 
- cząsteczki aminoacylo-tRNA 
 
aminoacyl-tRNA synthetase 
- syntetaza aminoacylo-tRNA 
 
aminoacyl-tRNAs 
- aminoacylo-tRNA 
 
aminobenzoic acid 
- kwas aminobenzoesowy 
 
aminobutyrate 
- aminomaślan 
 
aminocyclitol antibiotics 
- aminocyklitole 
 
aminoglycosidases 
- aminoglikozydazy 
 
aminoglycoside acetyltransferase 
- acetylotransferaza aminoglikozydowa 
 
aminoglycoside antibiotics 
- antybiotyki aminoglikozydowe 
 
aminoglycosides 
- aminoglikozydy 
 
aminolipids 
- aminolipidy 
 
aminopenicillin 
- aminopenicylina 
 
aminopeptidase 
- aminopeptydaza 
 
aminopterin 
- aminopieryna 
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aminopyrine 
- aminopiryna 
 
A-minor interactions 
- oddiaływania typu A-minor  
- interakcje mały rowek-adenozyna 

 
A-minor motif 
- motyw A-minor  

- mały rowek-adenozyna (budowa RNA) 
 
amitochondriate 
- bezmitochondrialny amitochondriate protists 
bezmitochondrialne pierwotniaki 
 
ammonia 
- amoniak 
 
ammonification 
- amonifikacja 
 
ammonifying bacteria 
- bakterie amonifikujące 
 
ammonites 
- amonity 
 
ammonium 
- amoniowy (kation) 
 
ammonium chloride 
- chlorek amonu  
- NH4Cl 
 
ammonium compounds 
- związki amonowe 
 
ammonium cyanate 
- cyjanian amonu  
- CH4N2O 
 
ammonium ions 
- jony amonowe  
- NH4+ 
 
ammonium salts 
- sole amonowe 
 
ammonoid 
- amonit 
 
amnesic aphasia 
- afazja amnestyczna  
- afazja nominalna  
- anomia 
 

amniocentesis 
- amniopunkcja  
- amniocenteza 
 
amnion 
- owodnia  
- worek owodniowy  
- błona owodni 
 
amnion cells 
- komórki owodni 
 
amniotes, Amniota 
- owodniowce  
- Amniota 
 
amniotic 
- owodniowy  
- amniotyczny 
 
amniotic cavity 
- jama owodni 
 
amniotic egg 
- jajo amniotyczne  
- jajo owodniowe  
- jajo z błonami płodowymi 
 
amniotic fluid 
- płyn owodniowy  
- płyn owodni 
 
amniotic sac 
- worek owodniowy  
- owodnia 
 
amoeba 
- ameba  
- forma pełzakowata  
- o budowie pełzakowatej amoeba species 
gatunki o budowie pełzakowatej (protisty) 
 
amoeba-like 
- amebowaty 
 
amoebic dysentery 
- pełzakowica  
- ameboza  
- czerwonka pełzakowa 
 
amoebicides 
- leki zwalczające pełzaki 
 
amoebocytes 
- amebocyty  
- komórki ameboidalne 
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amoeboid 
- pełzakowaty 
 
amoeboid cells 
- komórki ameboidalne  
- amebowate protisty  
- pełzakowate komórki  
- pełzakowate organizmy jednokomórkowe  
- komórki amebowate  
- amebocyty 
 
amoeboid movement 
- ruch pełzakowaty  
- ruch pseudopodialny  
- ruch ameboidalny  
- ruchy ameboidalne  
- ruch amebowaty 
 
amoebozoans, Amoebozoa 
- Amoebozoa  
- pełzakowate 
 
among-population genetic 
differentiation 
- zróżnicowanie genetyczne między 
populacjami 
 
amorphous 
- bezpostaciowy 
 
amount 
- zawartość  
- ilość  
- dawka to culture an organism using a constant 

amount of food hodować organizm stosując taką 

samą dawkę pokarmu  

- intensywność the amount of photosynthesis 
intensywność fotosyntezy  
- porcja (informacji)  

- wielkość dawki the amount of typical diagnostic 

protein wielkość typowej dawki diagnostycznego 

białka  
- poziom (transkrypcji) 
- suma the amount of sequence similarity suma 

podobieństwa między sekwencjami  

- stężenie the drug is used in extremely tiny 

amounts to treat... lek ten, w niezwykle małym 

stężeniu, służy do leczenia...; to be present in the 

largest amount występować w najwyższym stężeniu  

- stopień the amount of sequence divergence 
stopień zróżnicowania sekwencji 
 
amount of CO2 expired 
- ilość wydychanego C02 
 
amount of dissolved oxygen 
- natlenienie (zbiornika wodnego) 
 

amount of genetic variation 
- zasoby zmienności genetycznej 
 
amount of secondary structure 
- zawartości struktury drugorzędowej 
 
amount of variation 
- stopień zmienności the amount of variation 

between two populations stopień zmienności 

między dwoma populacjami  

- zakres zmienności  
- poziom zmienności 
 
amoxicillin 
 amoksycylina 
 
amoxicillin-clavulanate 
- amoksycylina z kwasem klawulanowym 
 
AMP 
- patrz: adenosine monophosphate 
 
AMPA receptors 
- receptory AMPA 
 
amphetamines 
- amfetamina  
- pochodne amfetaminy 
 
amphibians 
- płazy 
 
amphibious 
- dwuśrodowiskowy (życie)  
- ziemnowodny (zwierzę)  
- wodno-lądowy (zwierzę) 
 
amphibolic cycle 
- cykl amfiboliczny 
 
amphichelydian turtles 
- amfichelidy 
 
amphichelydians 
- amfichelidy 
 
amphimixis 
- amfimiksja 
 
amphioxi 
- bezczaszkowce  
- strunogłowe  
- Cephalochordata  
- Acrania  
- szparoskrzelce 
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amphioxus 
- lancetnik z rodzaju Branchiostoma  
- lancetnik 
 
amphipathic 
- o charakterze amfipatycznym proteins that are 

amphipathic białka mające charakter amfipatyczny 

- amfipatyczny 
 
amphipathic helix 
- spirala amfipatyczna 
 
amphipathic lipids 
- lipidy amfipatyczne 
 
amphipathic molecules 
- cząsteczki amfipatyczne  
- cząsteczki o charakterze amfipatycznym 
 
amphipods, Amphipoda 
- obunogi  
- Amphipoda  
- kiełże 
 
amphisbaenians, Amphisbaenia 
- obrączkowce  
- amfisbeny  
- zwitniki  
- Amphisbaenia 
 
amphotensides 
- amfotenzydy 
 
amphoteric 
- amfoteryczny 
 
amphotericin B 
- amfoterycyna B 
 
ampicillin 
- ampicylina 
 
ampicillin-sulbactam 
- ampicylina z sulfbaktamem 
 
amplification 
- wzmocnienie (sygnału komórkowego)  

- amplifikacja amplification of proto-oncogenes 
amplifikacja protoonkogenów  
- zwielokrotnienie (wyjściowej ilości DNA) 
 
amplification culture 
- hodowla typu „shell vial"  
- hodowla metodą „shell vial"  
- namnażanie wirusa w hodowlach typu „shell 
vial" 
 

amplification tests 
- testy oparte na amplifikacji DNA 
 
amplified 
- amplifikowany (sekwencja, DNA)  
- zamplifikowany 
 
amplified fragment length 
polymorphisms 
- polimorfizm długości amplifikowanych 
fragmentów  
- markery AFLP 
 
amplified products 
- produkty amplifikacji (dot analizy CPR) 
 
amplify 
- zwiększyć (działanie czegoś)  
- wzmacniać [bodziec, sygnał, cechy dziedziczne 

(przez dobór naturalny)]  
- namnażać (limfocyty, próbkę DNA, gen)  

- zamplifikować to amplify the ribosomal DNA 
zamplifikować rybosomalny DNA; primers which 

will amplify the target sequence startery, które 

posłużą do amplifikacji określonych fragmentów 

DNA; universal primers used to initially amplify 

target sequences uniwersalne startery użyte do 

początkowej amplifikacji wybranego fragmentu 

DNA  
- potęgować (wpływ)  

- ulec wzmocnieniu during signal transduction, 

the signal is amplified podczas transdukcji sygnał 

ulega wzmocnieniu  

- prowadzić do powielenia  
- amplifikować (geny, sekwencje DNA) amplifying 

the gene by DNA replication results in... 
amplifikacja genu poprzez replikację DNA 

skutkuje...  
- powielać (kopię DNA)  
- ulec amplifikacji  
- replikować się as the virus is amplified... gdy 

wirus replikuje się... 
 
amplifying effect 
- efekt wzmocnienia the amplifying effect of the 

signal transduction pathway efekt wzmocnienia 

szlaku transdukcji sygnału  
 
amplitude 
- amplituda (potencjału czynnościowego) a 

large-amplitude sound wave fala dźwiękowa o 

dużej amplitudzie  
 
amprenavir 
- amprenawir 
 
ampulla 
- ampułka (umięśniony woreczek u podstawy nóżki 

ambulakralnej u szkarłupni) 



ampulla of bile duct 

59 

- brodawka czepna (u larwy żachwy)  

- bańka the ampulla of the semicircular canal 
bańka kanału półkolistego  
- ampułka (w nóżce ambulakularnej szkarłupni) 
 
ampulla of bile duct 
- bańka wątrobowo-trzustkowa  
- bańka Vatera 
 
ampulla of the ductus deferens 
- bańka nasieniowodu 
 
ampulla of Vater 
- bańka wątrobowo-trzustkowa  
- bańka Vatera 
 
ampullary 
- dot. bańki ampullary damage uszkodzenie bańki 

(kanałów półkolistych) 
 
amu 
- masa atomu  
- masa atomowa the atomic mass of hydrogen is 

1.0079 amu masa atomowa wodoru wynosi 1,0079 

a.j.m.  

- a.j.m. 
 
amygdala 
- ciało migdałowate 
 
amygdalin 
- amigdalina 
 
amygdalo-hypothalamic fibers 
- włókna migdałowato-podwzgórzowe 
 
amygdaloid 
- dot. ciała migdałowatego amygdaloid lesions 
uszkodzenie ciała migdałowatego 
 
amygdaloid nucleus 
- ciało migdałowate 
 
amylase 
- amylaza 
 
amyloid fibrils 
- włókna amyloidów 
 
amyloid plaques 
- płytki amyloidu  
- złogi amyloidu  
- blaszki starcze 
 
amyloid precursor protein 
- prekursorowe białko amyloidu  
- APP 

 
amyloid β-protein Tau 
- amyloidowe białko Tau 
 
amyloid-like fibrils 
- włókna podobne do amyloidu 
 
amylopectin 
- amylopektyna 
 
amyloplast 
- amyloplast 
 
amylose 
- amyloza 
 
amyotrophic lateral sclerosis 
- stwardnienie zanikowe boczne  
- ALS  
- choroba Lou Gehriga 
 
ANA 
- patrz: antinuclear antibodies 
 
anabolic 
- anaboliczny (skutek, diałanie, proces) 
 
anabolic effect 
- działanie anaboliczne a compound that has an 

anabolic effect on protein metabolism związek 

wywierający działanie anaboliczne na metabolizm 

białek 
 
anabolic hormone 
- hormon anaboliczny 
 
anabolic metabolism 
- metabolizm anaboliczny 
 
anabolic nervous system 
- anaboliczny układ nerwowy 
 
anabolic operon 
- operon anaboliczny 
 
anabolic pathway 
- szlak anaboliczny 
 
anabolic reaction 
- reakcja anaboliczna 
 
anabolic steroids 
- steroidy anaboliczne  
- „anaboliki" 
 
anabolic-androgenic steroids 
- steroidy anaboliczno-androgeniczne  
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- AAS 

 
anabolism 
- anabolizm 
 
anadromous 
- anadromiczny  
 
anaerobe infection 
- zakażenie wywołane przez beztlenowce 
 
anaerobe transport container 
- pojemnik przeznaczony dla beztlenowców 
 
anaerobic 
- anaerobowy (proces)  
- beztlenowy anaerobic breakdown rozpad 

beztlenowy; under stringent anaerobic conditions 

w ściśle beztlenowych warunkach  
- słabo przewietrzony anaerobic soil gleba słabo 

przewietrzona  
- zachodzący przy braku tlenu (proces)  

- oddychający beztlenowo organisms that are 

anaerobic miktoorganizmy oddychające beztlenowo  
- beztlenowiec to be anaerobic być 

beztlenowcem/anaerobem  

- anaerob  
- odtleniony (woda w strefie profundalnej) 
 
anaerobic cellulitis 
- beztlenowe zapalenie tkanki łącznej 
 
anaerobic conditions 
- warunki anaerobowe under anaerobic 

conditions w warunkach 

anaerobowych/beztlenowych  

- warunki beztlenowe 
 
anaerobic glycolysis 
- glikoliza beztlenowa 
 
anaerobic metabolism 
- metabolizm beztlenowy 
 
anaerobic milieu 
- warunki beztlenowe 
 
anaerobic respiration 
- oddychanie beztlenowe  
- oddychanie anaerobowe 
 
anaerobic system 
- pojemnik dla beztlenowców to transport 

materials in anaerobic system transportować 

materiały w pojemnikach dla beztlenowców 
 

anaerobically 
- bez tlenu reactions that proceed anaerobically 
reakcje zachodzące bez tlenu  

- w oddychaniu beztlenowym  
- beztlenowo  
- w warunkach beztlenowych 
 
anagenesis 
- anageneza 
 
anagenetic 
- anagenetyczny speciation can cause anagenetic 

adaptive change specjacja może wywoływać 

adaptacje w drodze anagenezy 
 
anagenetic evolution 
- anageneza 
 
anal 
- odbytowy 
 
anal aperture 
- otwór odbytowy 
 
anal area 
- okolica odbytu 
 
anal canal 
- kanał odbytu 
 
anal cleft 
- szpara odbytu 
 
anal columns 
- słupy odbytu 
 
anal glands 
- gruczoły odbytowe 
 
anal impression smear 
- rozmaz odciskowy odbytniczy 
 
anal intercourse 
- doodbytniczny stosunek 
 
anal margin 
- granica kanału odbytowego 
 
anal membrane 
- błona odbytowa 
 
anal pecten 
- grzebień odbytu 
 
anal pit 
- otwór odbytowy  
- odbyt 
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anal pores 
- otwory odbytowe (żebropławów) 
 
anal pruritus 
- świąd odbytu 
 
anal region 
- okolica odbytu 
 
anal sinus 
- zatoka odbytu 
 
anal sphincter 
- zwieracz odbytu 
 
anal swab 
- wymaz odbytowy 
 
anal triangle 
- trójkąt odbytowy 
 
anal valves 
- zastawki odbytu 
 
anal verge 
- granica kanału odbytowego 
 
anal wall 
- ściana odbytnicy 
 
analgesia 
- analgezja 
 
analgesic activity 
- aktywność przeciwbólowa (związku) 
 
analgesic effect 
- działanie przeciwbólowe 
 
analgesics 
- analgetyki  
- środki przeciwbólowe 
 
analog 
- analog a thymidine analog analog tyminy  

- odpowiednik these organisms are the analogs of 

single bacterial colonies organizmy te są 

odpowiednikami pojedynczych kolonii bakteryjnych 
 
analogous 
- analog the exon that is analogous to the primer 

oligonucleotide strand egzon będący analogiem 

startera RNA w procesie replikacji 
 
analogue 
- odpowiednik 

 
analysis 
- analiza składu analysis of cellular fatty acids 
analiza składu kwasów tłuszczowych  

- badanie  
- analiza 
 
analytical method 
- metoda analityczna 
 
analytically 
a method that is analytically useful metoda, którą 

można wykorzystać w celach analitycznych 
 
analyze 
- przeanalizować (strukturę, budowę czegoś)  
- wyliczyć (wydajność procesu)  

- prowadzić badania nad scientists have been 

analyzing the process since the 1960s naukowcy 

prowadzą badania nad tym procesem od lat 60.  

- poddać analizie analyzing cDNA clones will let 

the investigators... analiza klonów cDNA pozwali 

badaczom... 
- zbadać sputum was analyzed for anaerobes 
plwocinę zbadano w kierunku beztlenowców 
 
anamnestic reaction 
- reakcja krzyżowa 
 
anamnestic response 
- odpowiedź anamnestyczna 
 
anandamide 
- anandamid 
 
anaphase 
- anafaza 
 
anaphylactic hypersensitivity 
- reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego  
- nadwrażliwość typu anafilaktycznego 
 
anaphylactic reaction 
- reakcja alergiczna an anaphylactic reaction to 

an agent reakcja alergiczna na jakiś środek 

farmakologiczny; IgE allergic reactions reakcje 

alergiczne IgE  

- odpowiedź alergiczna  
- reakcja anafilaktyczna  
- odczyn anafilaktyczny 
 
anaphylactic shock 
- wstrząs anafilaktyczny 
 
anaphylatoxins 
- anafilatoksyny 
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anaphylaxis 
- anafilaksja IgE-triggered anaphylaxis 
anafilaksja wywoływana przez IgE 
 
anaphylotoxins 
- anafilotoksyny 
 
anaplasmosis 
- anaplazmoza 
 
Anarhichadidae 
- zębaczowate  
- rodzina zębaczowatych  
- ryby z rodziny zębaczowatych  
- Anarhichadidae 
 
anasarca 
- obrzęk tkanki podskórnej  
- uogólniony obrzęk 
 
anastomose 
- tworzyć anastomozy the branches of the artery 

anastomose with other arteries gałęzie tej tętnicy 

tworzą anastomozy z innymi tętnicami  
- łączyć się (żyły z innymi żyłami) 
 
anastomoses 
- zespolenia naczyniowe  
- połączenia (między tętnicami)  
- anastomozy 
 
anastomotic channels 
- naczynia łączące 
 
anastomotic connection 
- zespolenie (pomiędzy gałęziami tętnic) 
 
anastomotic network 
- sieć tętnicza  
- sieć naczyniowa 
 
Anatidae 
- Antidae  
- kaczkowate 
 
anatomical 
- anatomiczny 
 
anatomical data 
- dane anatomiczne 
 
anatomical evidence 
- dowody anatomiczne 
 
anatomical neck 
- szyjka anatomiczna 
 

anatomical plane 
- płaszczyzna anatomiczna 
 
anatomical position 
- pozycja anatomiczna 
 
anatomical snuff box 
- tabakierka anatomiczna (przy kciuku) 
 
anatomically 
- anatomicznie  
- z punktu widzenia anatomii the anatomically 

most advanced group of mammals najbardziej 

zaawansowana z punktu widzenia anatomii grupa 

ssaków 
 
anatomically modern 
- anatomicznie nowoczesny 
 
anatomy 
- budowa reproductive anatomy of the human 

female budowa układu rozrodczego kobiety  

- cechy budowy anatomicznej 
 
ancestor 
- przodek lungfishes suggested are the ancestors 

of the land vertebrates ryby dwudyszne dały 

początek kręgowcom lądowym  

- linia ancestralna intimate mutualism evolved in 

the ancestor of these two species w liniach 

ancestralnych tych dwóch gatunków rozwinął się 

ścisły mutualizm  
 
ancestor-descendant pair 
ancestor-descendant pairs indicated that... 
porównania par gatunków ancestralnych i 

potomnych wykazały, że... 
 
ancestor-descendant relationship 
- związek przodek-potomek to establish direct 

ancestor-descendant relationships among taxa 
określić bezpośrednio związki przodek-potomek 

między taksonami 
 
ancestor-descendant sequence 
- sekwencja przodków i potomków 
 
ancestral  
- przodek the Ediacaran animals were ancestral 

to modern-day species wielokomórkowce 

ediakarskie były przodkami dzisiejszych grup 

zwierząt/dzisiejsze grupy zwierząt pochodzą od 

wielokomórkowców ediakarskich  

- wymarły  
- pradawny (gen)  
- pierwotny (gen, zwierzę) ancestral form of the 

gene pierwotna forma genu  
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- rodzicielski the ancestral sequence sekwencja 

rodzicielska (dot. RNA)  
- ancestralny ancestral (body) structures struktury 

ancestralne/pierwotne ciała  
- prastary  
- plezjomorficzny ancestral character states 
ancestralne (plezjomorficzne) stany cech 
 
ancestral anatomy 
- cechy anatomiczne przodków 
 
ancestral character 
- cecha prymitywna 
 
ancestral character state 
- stan plezjomorficzny species that share not only 

one derived character state gatunki mające 

wspólny tylko jeden stan apomorficzny  
- stan ancestralny wspólny dla wielu zwierząt  
- ancestralny stan cech species that retained 

ancestral character states gatunki, które zachowały 

ancestralne stany cech  

- stan cech ancestralnych to infer ancestral 

character states wnioskować o stanach cech 

ancestralnych  

- cechy przodków clades that retained the 

ancestral character state kłady które zachowały 

cechy przodków 
 
ancestral condition 
- cechy przodka to represent the ancestral 

condition odzwierciedlać cechy przodka  

- stan ancestralny 
 
ancestral copy 
- kopia-przodek the gene copies that descended 

from a single ancestral copy kopie genów 

pochodzące od pojedyńczej kopii-przodka 
 
ancestral distribution 
- rozmieszczenie taksonów ancestralnych to 

infer ancestral distributions from a phylogeny 
wnioskować o rozmieszczeniu taksonów 

ancestralnych na podstawie danych 

filogenetycznych 
 
ancestral gene 
- gen pierwotny  
- gen-przodek  
- gen wyjściowy 
 
ancestral haplotype 
- haplotyp ancestralny 
 
ancestral immunoglobulin-like gene 
- pierwotny gen kodujący 
immunoglobulinopodobne białka 
 

ancestral molecular polymorphisms 
- ancestralne polimorfizmy species that share 

ancestral molecular polymorphisms gatunki, które 

dzielą ze sobą ancestralne polimorfizmy 
 
ancestral organism 
- przodek 
 
ancestral polymorphisms 
- polimorfizmy odziedziczone po wspólnych 
przodkach 
 
ancestral population 
- populacja rodzicielska  
- populacja ancestralna 
 
ancestral proteins 
- białka ancestralne 
 
ancestral RAG-containing transposon 
- transpozon zawierający ancestralne geny 
RAG 
 
ancestral species 
- protoplasta  
- gatunek przodka  
- gatunek wyjściowy  
- gatunek ancestralny  
- gatunek macierzysty  

 
ancestral state 
 - pierwotny stan (dot. ewolucji) 
 
ancestrally 
- w stanie ancestralnym body segments that 

ancestrally bore legs segmenty tułowia, które w 

stanie ancestralnym miały odnóża lokomocyjne  

- początkowo 
 
ancestral-type 
- o typie ancestralnym ancestral-type populations 
populacje osobników o typie ancestralnym  
 
ancestry 
- pochodzenie ancestry of cells pochodzenie 

komórek; individuals of mixed ancestry 

osoby/osobniki o mieszanym pochodzeniu; 

osoby/osobniki o pochodzeniu międzygatunkowym; 
organisms with separate ancestries organizmy o 

różnym pochodzeniu  
 
anchor 
- utrzymać w podłożu the roots anchor the plant 
korzenie utrzymują/kotwiczą roślinę w podłożu  

- kotwiczyć w podłożu  
- utrzymywać w glebie  
- mocować  
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- kotwiczyć integrins anchor the cell to the 

extracellular matrix integryny zakotwiczają 

komórkę w macierzy pozakomórkowej  
 
anchor cell 
- komórka zakotwiczająca 
 
anchorage 
- zakotwiczenie cell anchorage zakotwiczenie 

komórki; to provide anchorage for plants być 

miejscem zakotwiczania korzeni roślin  
- mocowanie plant anchorage mocowanie rośliny 

w glebie  

- rola czepna the roots that provide anchorage 
korzenie pełniące rolę czepną  
- umocowanie w podłożu (rośliny) 
 
anchorage dependence 
- zależność od zakotwiczenia (dot. podziału 

komórek) 
 
anchored 
- zakotwiczony anchored cells zakotwiczone 

komórki; glycolipids anchored within the cell 

surface glikolipidy zakotwiczone na powierzchni 

komórki; to become anchored in the ground 

zakorzenić się w podłożu (np. siewka)  

- trwale związany 
 
anchoring 
- zakotwiczenie  
- chwytnikowaty (ryzoid)  
- kotwiczący 
 
anchoring junctions 
- desmosomy  
- plamki przylegania 
 
anchoring junctions 
- połączenia zakotwiczające (dot. połączeń 

międzykomórkowych) 
 
anchoring point 
- miejsce przyczepu proteins that serve as 

anchoring points for networks of cytoskeletal 

elements białka służące jako miejsca przyczepu 

elementów cytoszkieletu 
 
ancient 
- dawny ancient prokaryotes dawne prokarionty  
- pradawny (klimat na ziemi, atmosfera, rośliny)  
- pierwotny (hormon)  
- stary (rasa, linia ewolucyjna) the node which 

represents the most recent divergence węzeł 

reprezentujący najstarszą dywergencję; the most 

ancient surviving lineages najstarsze linie 

ewolucyjne; extremely ancient bardzo stary  

- wymarły  
- sięgający odległej przeszłości  

- bardzo stary (mechanizm)  
- stary ewolucyjnie (funkcja) 
 
ancient bacteria 
- Archaebacteria  
- bakterie pierwotne 
 
ancient DNA 
- kopalny DNA 
 
ancient purple bacteria 
- pradawne bakterie purpurowe 
 
ancient times 
- daleka przeszłość  
- pradawne czasy 
 
ancient tree resin 
- żywica pradawnych drzew  
 
ancient woodland 
- stary las  
- las pierwotny 
 
anconeus (muscle) 
- mięsień łokciowy 
 
ancreatic fluids 
- płyny trzustki 
 
Ancylostoma duodenale 
- Ancylostoma ditodenale  
- tęgoryjec dwunastnicy 
 
ancylostomosis 
- ankylostomoza 
 
androgen insensitivity syndrome 
- zespół feminizujących jąder  
- zespół niewrażliwości na androgeny  
- zespół Morrisa 
 
androgen-binding protein 
- białko wiążące androgeny  
- ABP 
 
androgenic activity 
- aktywność androgenowa to have androgenic 

activity wykazywać aktywność androgenową 
 
androgenic flush 
- wypieki androgenowe  

 
androgens 
- androgeny 
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andropause 
- andropauza 
 
androstenedione 
- androstendion 
 
androsterone 
- androsteron 
 
anelectrotonic 
- anelektrotoniczny  
 
anemia 
- niedokrwistość severe anemia ciężka 

niedokrwistość 
 
anemic 
- z niedokrwistością the patient was anemic u 

pacjenta stwierdzono niedokrwistość  

- anemiczny the child became apathetic and 

anemic dziecko stało się apatyczne i anemiczne 

 

anemic hypoxia 
- hipoksja anemiczna 
 
anemic person 
- osoba cierpiąca na anemię 
 
anemone 
- ukwiał 
 
anergized 
- anergiczny  
- doprowadzony do stanu anergii 
 
anergy 
- anergia anergy toward the antigen anergia 

wobec antygenu 
 
anesthesia 
- znieczulenie under local anesthesia w 

miejscowym znieczuleniu  
 
anesthesia breathing circuit 
- system podtrzymujący oddychanie 
 
anesthesiology equipment 
- sprzęt anestezjologiczny 
 
anesthetics 
- anestetyki  
- środki znieczulające 

 
anesthetized 
- znieczulony 
 

aneuploid 
- aneuploidalny aneuploid zygotes zygoty 

aneuploidalne 
 
aneuploid condition 
- aneuploidalność  
- aneuploidia 
 
aneuploids 
- aneuploidy 
 
aneuploidy 
- aneuploidalność  
- aneuploidia 
 
aneurysm 
- tętniak a popliteal aneurysm tętniak 

podkolanowy  
 
aneurysm rupture 
- pęknięcie tętniaka 
 
angel dust 
- fencyklidyna  
- anielski pył  
- PCP  
- ozon 
 
Angelman syndrome 
- zespół Angelmana  
 
angina pectoris 
- dusznica bolesna 
 
angioedema 
- obrzęk naczynioruchowy 
 
angiogenesis 
- angiogeneza 
 
angiogenesis inhibitors 
- inhibitory angiogenezy 
 
angiography 
- angiografia 
 
angioplasty 
- angioplastyka 
 
angioproliferative lesions 
- proliferacyjne zmiany naczyniowe 
 
angiosperm 
- dot. roślin okrytonasiennych the anatomy of 

angiosperm flowers budowa kwiatu u roślin 

okrytonasiennych 
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angiosperms 
- rośliny kwiatowe  
- rośliny okrytonasienne  
- rośliny okrytozalążkowe angiosperm seeds 

nasiona okrytozalążkowych  
 
angiostrongylosis 
- angiostrongyloza 
 
angiotensin  
- angiotensyna  
 
angiotensin-converting enzyme 
- enzym konwertujący angiotensynę  
- ACE  
- konwertaza angiotensyny 
 
angiotensin II 
- angiotensyna II 
 
angiotensinogen 
- angiotensynogen 
 
angle 
- narożnik an angle of a ring narożnik pierścienia 

(dot. wiązań chemicznych) 
 
angle of a rib 
- kąt żebra 
 
angle of mandible 
- kąt żuchwy 
 
angle the cervix 
- zagięcie części pochwowej szyjki macicy 
 
angled 
- powyginany (struktura łańcucha) 
 
angled shape 
- forma kątowa (cząsteczki) 
 
anglerfishes 
- żabnicokształtne  
- nogopłetwe  
- Lophiliformes  
- żabnice 
 
Anguilliformes 
- Anguilliformes  
- węgorzokształtne 
 
angular acceleration 
- przyspieszenie kątowe 
 
angular artery 
- tętnica kątowa 

 
angular gyrus 
- zakręt kątowy (w mózgu) 
 
angular incisure 
- wcięcie kątowe (dot. żołądka) 
 
angular methyl group 
- kątowa grupa metylowa 
 
angular motion 
- ruch kątowy angular motion of the head ruch 

kątowy głowy  
 
angular movements 
- ruchy kątowe angular movements of the head 
ruchy kątowe głowy 
 
angular notch 
- wcięcie kątowe (dot. żołądka) 
 
angular vein 
- żyła kątowa 
 
Anhimidae 
- skrzydłoszpony  
- Anhimidae 
 
anhydrase 
- anhydraza carbonic anhydrase anhydraza 

węglanowa 
 
anhydrobiosis 
- anhydrobioza 
 
anhydrobiotic 
- anhydrobiotyczny 
 
anicteric 
- bez objawów żółtaczki 
 
anicteric leptospirosis 
- leptospiroza bez żółtaczki  
- leptospiroza bezżółtaczkowa 
 
aniline dyes 
- barwniki anilinowe 
 
animal 
- dot. zwierząt animal physiology fizjologia 

zwierząt  
- zwierzęcy animal viruses wirusy zwierzęce  
- organizm zwierzęcy  
- osobnik animals of the same species osobniki 

tego samego gatunku  

- zwierzę 
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animal behavior 
- ekologia behawioralna 
 
animal bites 
- pogryzienia przez zwierzęta 
 
animal carriers 
- nosiciele wśród zwierząt  
- zwierzęcy nosiciele 
 
animal cells 
- komórki zwierzęce 
 
animal cognition 
- procesy poznawcze u zwierząt 
 
animal corpses 
- ciała padłych zwierząt 
 
animal dens 
- legowiska zwierząt 
 
animal diversification 
- różnicowanie się zwierząt 
 
animal diversity 
- różnorodność zwierząt 
 
animal domestication 
- udomowienie zwierząt 
 
animal experimentation 
- doświadczenia na zwierzętach 
 
animal feces 
- odchody zwierzęce 
 
animal foods 
- pokarm pochodzenia zwierzęcego 
 
animal hair 
- sierść zwierzęca 
 
animal hemisphere 
- półkula animalna  
- biegun animalny (dot. budowy komórki jajowej) 
 
animal hemisphere cortex 
- korowa warstwa cytoplazmy bieguna 
animalnego 
 
animal herds 
- stada wypasane 
 

animal immune deficiency viruses 
- wirusy wywołujące niedobory odporności u 
zwierząt 
 
animal inoculation 
- inokulacja zwierząt 
 
animal kingdom 
- królestwo zwierząt 
 
animal life 
- fauna 
 
animal meal 
- pasza pochodzenia zwierzęcego 
 
animal mitochondrial DNA 
- DNA mitochondrialny zwierząt 
 
animal models 
- zwierzęta laboratoryjne użyte jako modele 
 
animal mtDNA 
- mtDNA zwierząt  
- mitochondrialny genom zwierząt 
 
animal origin 
- pochodzenie zwierzęce proteins of animal 

origin białka pochodzenia zwierzęcego 
 
animal phyla 
- typy zwierzęce 
 
animal phylogeny 
- filogeneza zwierząt 
 
animal phylogeographic studies 
- badania filogeograficzne na zwierzętach 
 
animal pole 
- półkula animalna  
- biegun animalny (dot. budowy komórki jajowej) 
 
animal pollination 
- zapylanie roślin przez zwierzęta 
 
animal pollinators 
- zwierzęta zapylające  
- zwierzęce zapylacze 
 
animal products 
- produkty pochodzenia zwierzęcego 
 
animal relationships 
- pokrewieństwa wśród zwierząt 
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animal reservoir 
- rezerwuar zwierzęcy  
 
animal sources 
to be allergic to the insulin from animal sources 
być uczulonym na insulinę pochodzenia 

zwierzęcego  

 
animal starch 
- skrobia zwierzęca 
 
animal test 
- próba biologiczna toxin detection in an animal 

test wykrywanie toksyny za pomocą próby 

biologicznej  

- testy na zwierzętach 
 
animal testing 
- testy na zwierzętach 
 
animal touch 
- porozumiewanie się za pomocą dotyku (wśród 

zwierząt) 
 
animal-borne 
- przenoszony przez zwierzęta animal-borne 

seeds nasiona przenoszone przez zwierzęta 
 
Animalia 
- królestwo zwierząt 
 
animal-vegetal axis 
- oś łącząca biegun animalny i wegetatywny  
- oś między biegunem animalnym i 
wegetatywnym 
 
anion 
- anion sodium anions aniony sodu 
- anionowy  
 
anion-exchange chromatography 
- chromatografia jonowymienna 
- chromatografia anionowymienna 
 
anion gap 
- luka anionowa to calculate the anion gap 
oznaczyć wielkości luki anionowej 
 
anionic 
- anionowy to be present in the anionic form 
występować w postaci anionowej  

- o ładunku ujemnym  
- o charakterze anionowym 
 
anionically charged 
- naładowany ujemnie 
 

anisakiosis 
- anisakioza 
 
anise oil 
- olejek anyżowy 
 
anisocytosis 
- anizocytoza 
 
anisogamy 
- anizogamia 
 
ankle 
- staw skokowy flexion at the ankle zgięcie 

podeszwowe w stawie skokowym 
 
ankle bone 
- kość skokowa  
- kość stepu 
 
ankle brachial pressure index 
- wskaźnik kostkowo-ramienny  
- wskaźnik kostka-ramię 
 
ankle jerk 
- odruch piętowy 
 
ankle joint 
- staw skokowo-goleniowy 
 
ankle-brachial index 
- wskaźnik kostkowo-ramienny  
- wskaźnik kostka-ramię 
 
ankyloglossia 
- przyrośnięcie języka 
 
ankylosed primary teeth 
- ankyloza zębów mlecznych 
 
ankyrin 
- ankyryna 
 
anneal 
- spleść się local regions of dsDNA formed by the 

annealing of short regions of complementarity 

within DNA strands regiony dsDNA utworzone 

przez splatanie się krótkich regionów 

komplementarnych w obrębie dwoma nićmi DNA  

- hybrydyzować to study the sequence complexity 

using measurements of the annealing of 

denatured DNA zbadać złożoność sekwencji 

metodą pomiarów szybkości hybrydyzacji 

zdenaturowanego DNA; the annealing of cohesive 

ends hybrydyzacja komplementarych końców; to 

allow the complementary strands to anneal 
pozwolić na zhybrydyzowanie komplementarnych 

nici  
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- ulec hybrydyzacji (nici DNA) the annealing of 

cohesive ends hybrydyzacja komplementarych 

końców  
- przyłączyć się (starter PCR do sekwencji DNA)  
- łączyć się (starter PCR do sekwecji DNA)  
- związać się (starter PCR do sekwecji DNA) 

 
annealed 
- zhybrydyzowany (nić DNA) 

- połączony na zasadzie hybrydyzacji (nić DNA) 

when the primer is annealed to the template and is 

then extended using a DNA polymerase... gdy 

starter przyłącza się na zasadzie hybrydyzacji do 

matrycy i wydłuża za pomocą polimerazy DNA... 
 
annealing 
- renaturacja (inaczej renaturation) 
 
annealing of primers 
- przyłączenie starterów (etap cyklu PCR)  
- annealing starterów 
 
annealing temperature 
- temperatura przyłączenia starterów do 
matrycy (w łańcuchowej reakcji polimeryzacji)  
 
annelids , annelid worms, Annelida 
 - pierścienice  
 - Annelida 
 
annexins 
- aneksyny 
 
annotation 
- uzupełnienie (sekwencji genomu)  
- adnotowanie (sekwencji genomu) 
 
annual 
- jednoroczny (roślina, przyrost tkanek wtórnych) 
 
annual energy budget 
- roczny wydatek energetyczny  
- roczny budżet energetyczny 
 
annual plants 
- rośliny jednoroczne  
- rośliny roczne 
 
annual precipitation 
- roczna suma opadów 
 
annual rainfall 
- średni roczny poziom opadów 
 
annual rings 
- pierścienie przyrostu rocznego a tree ring 

growth pattern wzór słojów rocznych  

- słoje przyrostu  

- słoje roczne  
- słoje przyrostów rocznych 
 
annuals 
- rośliny jednoroczne  
- rośliny roczne 
 
annucleate 
- pozbawiony jądra  
- bezjądrowy (warstwa cytoplazmy)  
 
annular ligament 
- więzadło pierścieniowate 
 
annular pancreas 
- trzustka obrączkowata 
 
annular rings 
- pierścieniowe obwódki (budowa mikroskopu) 
 
annular tendon 
- pierścień Zinna 
 
annulate, annulated 
- pierścieniowaty (odwłok) 
- obrączkowaty (odwłok) 

 
annulo-spiral endings 
- zakończenia pierścieniowo-spliralne (dot. 

neuronów) 
- zakończenia pierwotne (dot. wrzecionek 

nerwowo-mięśniowych)  
 
annulus of Zinn 
- pierścień Zinna 
 
anococcygeal 
- odbytowo-guziczny 
 
anococcygeal body 
- więzadło odbytowo-guziczne 
 
anococcygeal ligament 
- więzadło odbytowo-guziczne 
 
anococcygeal membrane 
- błona odbytowo-guziczna 
 
anococcygeal nerve 
- nerw odbytniczo-guziczny 
 
anococcygeal raphe 
- więzadło odbytowo-guziczne 
 
anocutaneous line 
- linia odbytowo-skórna  
- kresa odbytowo-skórna 
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anodal current 
- prąd anodowy 
 
anode 
- anoda 
 
anogenital 
- odbytniczo-płciowy 
 
anogenital mucosal membranes 
- błony śluzowe odbytnicy i narządów 
płciowych 
 
anogenital warts 
- kłykciny kończyste 
 
anole lizards, anoles 
- jaszczurki z rodzaju Anolis  
- jaszczurki anolisy 
 
anomic aphasia 
- afazja amnestyczna  
- afazja nominalna  
- anomia 
 
anonymous 
- anonimowy (loci, sekwencja jądrowa) 
 
Anoplura 
- Anoplura  
- wszy 
 
anorectal angle 
- zgięcie kroczowe  
- kąt odbytowo-odbytniczy  
- kąt Parksa  
- kąt między odbytem a odbytnicą 
 
anorectal gonorrhea 
- rzeżączkowe zapalenie odbytu 
 
anorectal infection 
- zakażenie odbytnicy 
 
anorectal junction 
- połączenie odbytowo-odbytnicze 
 
anorexia 
- jadłowstręt  
- utrata apetytu (jako objaw choroby) 
 
anorexia nervosa 
- jadłowstręt psychiczny 
 
anosmia 
- utrata węchu  

- anosmia 
 
anovulatory cycle 
- cykl bezowulacyjny 
 
anoxia 
- anoksja 
 
anoxic 
- beztlenowy  
- anoksyczny 
 
anoxic anoxia 
- anoksja anoksyczna 
 
anoxic injury 
- niedotlenienie  
- hipoksja 
 
ANP 
- patrz: atrial natriuretic peptide 
 
ansa cervicalis 
- pętla szyjna 
 
ansa hypoglossi 
 - pętla szyjna 
 
Anseriformes 
- blaszkodziobe  
- Anseriformes 
 
ant colony 
- kolonia mrówek 
 
ant mound 
- mrowisko 
 
antagonism 
- konflikt cooperation and antagonism współpraca 

i konflikt  
- antagonizm (efekt kojarzenia leków 

przeciwdrobnoustrojowych) 
 
antagonist 
- antagonista an opiate antagonist antagonista 

opiatów 
 
antagonistic 
- antagonistyczny  
- antagonistycznie działający antagonistic 

hormones antagonistycznie działające hormony; 

examples of antagonistic hormones controlling 

homeostasis przykłady antagonistycznego działania 

hormonów kontrolujących homeostazę  
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antagonistic actions 
- antagonistyczne działanie (mięśni) 
 
antagonistic coevolution 
- koewolucja antagonistyczna 
 
antagonistic effect 
- efekt antagonistyczny 
 
antagonistic fashion 
muscles that work in antagonistic fashion mięśnie 

działające antagonistycznie 
 
antagonistic muscles 
- mięśnie działające antagonistycznie 
 
antagonistic pair 
- antagonistyczna para (para mięśni) 
 
antagonistic pleiotropy 
- plejotropia antagonistyczna 
 
antagonistic selection 
- dobór antagonistyczny 
 
antagonistically 
- antagonistycznie to act antagonistically to one 

another działać antagonistycznie względem siebie 

(o mięśniach) 
 
antagonists 
- mięśnie antagonistyczne 
 
antagonize 
- blokować the action of this compound is 

antagonized by substance A działanie tego związku 

jest blokowane/hamowane przez substancję A 
- hamować  
- antagonizować the drug antagonizes the 

narcotic effect of opiates lek ten antagonizuje 

narkotyczny efekt opiatów  

- działać antagonistycznie the drug antagonizes 

the action of insulin lek ten działa antagonistycznie 

wobec insuliny 
 
Antarctic 
- pochodzący z Antarktydy  
 
Antarctic Circle 
- koło antarktyczne 
 
antbirds 
- mrówkowody  
- mrówkojady  
- mrówkołowy  
- Forminicaniidae  
- mrówkołowowate 

 
antecedent 
- poprzednik  
- wcześniejszy (zabieg, choroba) 
 
antecubital vein 
- żyła przednia łokcia  
- żyła odpromieniowa 
 
antecubital vein 
- żyła odłokciowa 
 
antenna complex 
- kompleks antenowy 
 
antennae 
- czułki 
 
antennal imaginal disc 
- płytka imaginalna czułka 
 
antennules 
- czułki (u skorupiaków) 
 
anterior 
- zlokalizowany do przodu to be anterior to sth 
być zlokalizowanym do przodu od czegoś; the 

anteriormost appendages odnóża położone 

najbardziej z przodu; a structure located anterior 

to the nucleus struktura położona przed jądrem  

- przedni  
- część przednia the anterior hypothalamus część 

przednia podwzgórza  

- przód  
- ujście the anterior urethra/vagina ujście cewki 

moczowej/pochwy 
 
anterior area of the temple 
- przednia część okolicy skroniowej 
 
anterior aspect of the thigh 
- przednia powierzchnia uda 
 
anterior auricular (muscle) 
- mięsień uszny przedni 
 
anterior belly of digastric muscle 
- brzusiec przedni mięśnia dwubrzuścowego 
 
anterior cardiac veins 
- żyły serca przednie  
- żyły przednie komory prawej 
 
anterior cavity 
- przednia komora oka 
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anterior cecal artery 
- tętnica kątnicza przednia 
 
anterior cerebral artery 
- tętnica przednia mózgu 
 
anterior chamber 
- komora przednia (gałki ocznej) 
 
anterior chamber angle 
- kąt przesączania  
- kąt przesączania komory przedniej  
- kąt komory przedniej 
 
anterior ciliary arteries 
- tętnice rzęskowe przednie 
 
anterior ciliary veins 
- żyły rzęskowe przednie 
 
anterior circumflex humeral artery 
- tętnica okalająca ramię przednia 
 
anterior clinoid processes 
- wyrostki pochyłe przednie  
 
anterior communicating artery 
- tętnica łącząca przednia  
- tętnica łącząca przednia mózgu 
 
anterior corner of the upper lateral 
quadrant 
- przedni róg górnego bocznego kwadrantu 
 
anterior coronary ligament 
- blaszka przednia więzadła wieńcowego 
wątroby  
- więzadło wątrobowo-przeponowe 
 
anterior cranial fossa 
- dół przedni czaszki 
 
anterior cricoarytenoid muscles 
- mięśnie pierścienno-nalewkowe boczne 
 
anterior cutaneous branches 
- gałęzie skórne przednie 
 
anterior descending branch 
- gałąź międzykomorowa przednia (tętnic 

wieńcowych) 
 
anterior division 
- części przednia (splotu ramiennego)  
 
anterior edge of the temporal bone 
- przedni brzeg kości skroniowej 

 
anterior ethmoidal artery 
- tętnica sitowa przednia 
 
anterior ethmoidal foramen 
- otwór sitowy przedni 
 
anterior ethmoidal nerve 
- nerw sitowy przedni 
 
anterior fascicle 
- wiązka przednia 
 
anterior fontanelle 
- ciemienie przednie (u noworodka) 
 
anterior funiculus of the spinal cord 
- sznur przedni rdzenia kręgowego 
 
anterior glandular branch 
- gałąź gruczołowa przednia 
 
anterior gluteal line 
- kresa pośladkowa przednia 
 
anterior horn cell 
- neuron rogu przedniego (rdzenia kręgowego) 
 
anterior hypothalamic area 
- pole podwzgórzowe przednie (dot. 

podwzgórza) 
 
anterior inferior cerebellar arteries 
- tętnice dolne przednie móżdżku 
 
anterior inferior iliac spine 
- kolec biodrowy przedni dolny 
 
anterior inferior pancreaticoduodenal 
artery 
- tętnica trzustkowo-dwunastnicza dolna 
przednia 
 
anterior inferior pancreaticoduodenal 
vein 
- żyła trzustkowo-dwunastnicza dolna przednia 
 
anterior intercostal arteries 
- tętnice międzyżebrowe przednie  
- gałęzie międzyżebrowe przednie  
 
anterior internodal tract 
- przedni szlak międzywęzłowy  
- pęczek Bachmana 
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anterior interventricular artery 
- tętnica wieńcowa międzykomorowa przednia 
 
anterior interventricular branch 
- gałąź międzykomorowa przednia  
 
anterior interventricular branch of the 
left coronary artery 
- gałąź międzykomorowa przednia  

 
anterior interventricular vein 
- żyła międzykomorowa przednia 
 
anterior jugular vein 
- żyła szyjna przednia 
 
anterior lacrimal crest 
- grzebień łzowy przedni 
 
anterior layer of the renal fascia 
- przednia blaszka powięzi nerkowej 
 
anterior lobe of the pituitary 
- przedni płat przysadki 
 
anterior lobe of the pituitary gland 
- przedni płat przysadki 
 
anterior longitudinal ligament 
- więzadło podłużne przednie 
 
anterior median fissure 
- szczelina pośrodkowa przednia  

 
anterior mediastinum 
- śródpiersie przednie 
 
anterior medullary velum 
- zasłona rdzenna przednia 
 
anterior meningeal arteries 
- tętnice oponowe przednie 
 
anterior mesentery 
- krezka brzuszna 
 
anterior myocardial infarction 
- zawał przedniej ściany serca 
 
anterior nasal spine 
- kolec nosowy przedni 
 
anterior palatine foramen 
- otwór przysieczny 
 

anterior papillary muscle 
- mięsień brodawkowaty przedni 
 
anterior part of scalp 
- część przednia sklepienia czaszki 
 
anterior part of the base of the skull 
- przednia część podstawy czaszki 
 
anterior pituitary (gland) 
- przedni płat przysadki 
 
anterior pituitary hormones 
- hormony przedniego płata przysadki  
- hormony wydzielane przez przedni płat 
przysadki 
 
anterior pituitary insufficiency 
- niewydolność przedniego płata przysadki 
 
anterior rami of cervical spinal nerves 
C6 
- gałęzie przednie nerwów rdzeniowych 
szyjnych C6 
 
anterior rami of spinal nerves 
- gałęzie przednie nerwów rdzeniowych 
 
anterior rami of thoracic spinal nerves 
- gałęzie przednie nerwów rdzeniowych 
piersiowych 
 
anterior ramus of nerve L1 
- gałąź przednia nerwu L1 
 
anterior reticulospinal tract 
- droga siatkowato-rdzeniowa 
 
anterior roots of spinal nerves 
- korzenie brzuszne rdzenia kręgowego 
 
anterior sacro-iliac ligament 
- więzadło krzyżowo-biodrowe przednie 
 
anterior scalene muscle 
- mięsień pochyły przedni 
 
anterior sclera 
- przednia część twardówki 
 
anterior spinal artery 
- tętnica rdzeniowa przednia 
 
anterior superior alveolar arteries 
- tętnice zębodołowe górne przednie 
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anterior superior iliac spine 
- kolec biodrowy przedni górny  
 

anterior superior pancreaticoduodenal 
artery 
- tętnica trzustkowo-dwunastnicza górna 
przednia 
 
anterior talar articular surface 
- powierzchnia stawowa skokowa przednia 
 
anterior talofibular ligament 
- więzadło skokowo-strzałkowe przednie 
 
anterior tibial artery 
- tętnica piszczelowa przednia 
 
anterior triangle 
- trójkąt przedni szyi 
 
anterior triangle of the neck 
- trójkąt przedni szyi 
 
anterior trunk of the internal iliac artery 
- pień przedni tętnicy biodrowej wewnętrznej 
 
anterior tympanic artery 
- tętnica bębenkowa przednia 
 
anterior urethra 
- ujście cewki moczowej 
 
anterior vagal trunk 
- pień błędny przedni 
 
anterior vascular capsule of the lens 
- przednia torebka naczyniowa soczewki 
 
anterior veins of right ventricle 
- żyły serca przednie  
- żyły przednie komory prawej 
 
anterior view 
- widok od przodu 
 
anterior-inferior 
- przednio-dolny the anterior-inferior aspect of 

the structure przednio-dolna część struktury 
 
anteriorly 
- ku przodowi to move anteriorly przemieszczać 

się ku przodowi  

- od przodu  
- ku przodowi ciała the blood flows anteriorly in 

the ventral vessel w brzusznym naczyniu 

krwionośnym krew płynie ku przodowi ciała 
 

anteriormost thoracic segments 
- pierwsze segmenty tułowia 
 
anterior-posterior 
- przednio-tylny 
 
anterior-posterior axis 
- oś przednio-tylna (ciała) 
 
anterior-posterior expression 
- kolejność ekspresji wzdłuż przednio-tylnej osi 
ciała the anterior-posterior expression of the Hox 

genes kolejność ekspresji genów Hox wzdłuż 

przednio-tylnej osi ciała  
 
anterior-posterior gradient 
- gradient wzdłuż przednio-tylnej osi 
 
anterior-posterior view 
- projekcja AP the radiograph: anterior-posterior 

view of the hip zdjęcie radiologiczne biodra w 

projekcji AP (przód-tył)  

- projekcja przód-tył  
- projekcja przednio-tylna 
 
anterior-to-posterior 
- przebiegający od przodu ku tyłowi 
 
anterograde transport 
- transport aksonalny postępujący 
 
anterogradely 
- odkomórkowo transported anterogradely 
transportowany odkomórkowo (dot. neuronów) 
 
anteroinferior dislocation 
- zwichnięcie w kierunku przednio-dolnym 
 
anterolateral 
- przednio-boczny 
 
anterolateral system of ascending 
fibers 
- układ przednio-boczny włókien wstępujących 
 
anterolateral view 
- widok od przodu i z boku 
 
anteromedial 
- przednio-przyśrodkowy 
 
anteromedial knee 
- powierzchnia kolana przednio-przyśrodkowa  
 
anteroposterior 
- przednio-tylni 
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anteroposterior diameter 
- wymiar przednio-tylny (gałki ocznej)  
- przednio-tylna średnica klatki piersiowej 
 
anteroposterior view 
- widok od strony przednio-tylnej 
 
anterosuperior 
- przednio-górny 
 
anteverted position of the uterus 
- przodopochylenie macicy 
 
anthelminthic 
- przeciwpasożytniczy (leczenie) 
 
anthelmintic 
- przeciwrobaczy 
 
anthelmintic agents 
- leki przeciwrobakowe 
 
anther 
- worek pyłkowy  
- pylnik  
- pręcik (budowa kwiatu)  
- główka pręcika 
 
antheridia 
- plemnie  

- anteridia  

 
antheridiophores 
- anterydiofory 
 
antheridium 
- l. poj od antheridia 

 
Anthocerophyta 
- glewiki hornwort sporophytes sporofity glewików  
- Anthocerophyta 
 
Anthoceros natans 
- glewik 
 
anthocyanins 
- antocyjaniny 
 
Anthophyta 
- kwiatowe  
- Anthophyta 
 
anthozoans, Anthozoa 
- koralowce  
- Anthozoa 
 

anthracite 
- antracyt 
 
anthracosaur 
- antrakozaur 
 
anthrax 
- wąglik inhalation anthrax wąglik wziewny 
 
anthropocentric 
- antropocentryczny 
 
anthropogenic 
- antropogeniczny  
 
anthropogenic activity 
- aktywność człowieka 
 
Anthropoid apes 
- małpy człekokształtne 
 
anthropoid primates 
- antropoidy 
 
anthropoids, Anthropoidea 
- małpy właściwe  
- antropoidy the anthropoid ancestors of humans 
antropoidalni przodkowie człowieka  

- Anthropoidea  
 
anthropological 
- antropologiczny anthropological investigation 
badanie antropologiczne  
 
anthropologist 
- antropolog 
 
anthropology 
- antropologia 
 
anthroponosis 
- antroponoza 
 
anthroponotic 
- antroponotyczny 
 
anthropophilic 
- antropofilny (grzyby) 
 
anti conformation 
- konformacja anty to adopt the anti 

conformation przyjąć konformację anty (o 

nukleotydach) 
 
anti-A antibodies 
- przeciwciała anty-A 
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antiaggregating effect 
- działanie antyagregacyjne 
 
anti-aging 
- przeciwstarzeniowy to have anti-aging effect 
mieć działanie przeciwstarzeniowe  
 
antiallergic 
- przeciwalergiczny (działanie) 
 
antiamebic 
- przeciwpełzakowy 
 
antiapoptosis 
- hamowanie apoptozy 
 
antiarrhythmic 
- o działaniu antyarytmicznym (lek) 

 
anti-B antibodies 
- przeciwciała anty-B  
 
antibacterial 
- antybakteryjny  
- bakteriobójczy 
 
antibacterial action 
- właściwości antybakteryjne to have 

antibacterial action mieć właściwości 

antybakteryjne  

- działanie bakteriobójcze to have antibacterial 

action wykazywać/mieć działanie bakteriobójcze 
 
antibacterial agent 
- substancja o charakterze 
przeciwdrobnoustrojowym 
 
antibacterial chemotherapeutics 
- chemioterapeutyki przeciwbakteryjne 
 
antibacterial immune effector 
mechanisms 
- efektorowe mechanizmy odporności 
przeciwbakteryjnej 
 
antibacterial spectrum 
- spektrum aktywności przeciwbakteryjnej 
 
antibacterial substances 
- związki przeciwbakteryjne  

- substancje o działaniu przeciwbakteryjnym 
 
antibacterial therapy 
- terapia przeciwbakteryjna  
- antybiotykoterapia 
- leczenie antybakteryjne 
 

antibiotic 
- antybiotyczny  
- antybiotyk a narrow-spectrum class of 

antibiotics antybiotyki o wąskim spektrum działania 
 
antibiotic activity 
- działanie antybiotyków inhibitors of DNA 

gyrase have antibiotic activity inhibitory gyrazy 

DNA mogą być stosowane jako antybiotyki 
 
antibiotic antagonism 
- antagonizm antybiotyków 
 
antibiotic combinations 
- terapia skojarzona 
 
antibiotic drugs 
- antybiotyki 
 
antibiotic measures 
- stosowanie antybiotyków treatment includes 

antibiotic measures leczenie obejmuje stosowanie 

antybiotyków 
 
antibiotic producers 
- drobnoustroje wytwarzające antybiotyki 
 
antibiotic production 
- synteza substancji antybiotycznych 
 
antibiotic prophylaxis 
- profilaktyczna antybiotykoterapia 
 
antibiotic regimen 
- terapia antybiotykowa 
 
antibiotic resistance 
- oporność na antybiotyk  
- oporność (bakterii) na stosowane antybiotyki 
 
antibiotic resistance genes 
- geny oporności na antybiotyki  
- geny warunkujące odporność na antybiotyki  
 
antibiotic selection marker gene 
- gen selekcyjny niosący oporność na 
antybiotyk 
 
antibiotic substances 
- antybiotyki 
 
antibiotic susceptibility test 
- badanie wrażliwości na antybiotyki 
 
antibiotic synergism 
- synergizm antybiotyków 
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antibiotic therapy 
- kuracja antybiotykami  
- antybiotykoterapia  
- antybiotyki patients receiving antibiotic therapy 
pacjenci przyjmujący antybiotyki 
 
antibiotic treatment 
- antybiotykoterapia  
- leczenie antybiotykowe 
 
antibiotic-associated colitis 
- antybiotykozależne zapalenie jelit  
- poantybiotykowe zapalenie jelit 
 
antibiotic-inactivating enzymes 
- enzymy degradujące antybiotyk 
 
anti-blood group antibody reactions 
- reakcje humoralne przeciwko grupom krwi 
 
antibodies and complement-dependent 
mechanisms 
- mechanizmy zależne od przeciwciał i 
dopełniacza 
 
antibody 
- przeciwciało antibodies of the IgE class 
przeciwciała klasy IgE; goat anti-rabbit antibodies 

kozie przeciwciała antykrólicze; antibodies directed 

against the capsule przeciwciała dla otoczki; 
EBV-specific antibodies przeciwciała swoiste dla 

EBV; antibodies to a joint protein przeciwciała 

skierowane przeciwko białku stawów; antibodies to 

antigen D przeciwciała wobec antygenowi D; 
antibodies to RNPs przeciwciała rozpoznające 

cząstki RNP; antibodies to rickettsiae przeciwciała 

przeciw riketsjom; antibodies to the LPS 

przeciwciała skierowane przeciwko LPS; 
antibodies to HBs przeciwciała anty-HBs  

- przeciwciała a method of antibody-based 

diagnosis metoda diagnostyczna oparta na 

wykrywaniu przeciwciał; HIV antibody 

przeciwciała anty-HIV; a simple assay for 

detecting antibody technicznie prosty test do 

wykrywania przeciwciał 
 
antibody assay 
- test wykrywający przeciwciała antibody assays 

with EIA testy wykrywające przeciwciała metodą 

EIA  

- odczyn wykrywający przeciwciała  
- test oparty na wykrywaniu przeciwciał  
- badanie serologiczne 
 
antibody capture solution hybridization 
assay 
- test hybrydyzacji z wychwytem przez 
przeciwciała 
 

antibody clearance 
- usuwanie (patogenu) przez przeciwciała  
 
antibody coating of the virus 
- przeciwciała opłaszczające wirusa 
 
antibody detection 
- wykrywanie przeciwciał 
 
antibody detection method 
- metoda oparta na wykrywaniu przeciwciał 
 
antibody diversity 
- różnorodność przeciwciał  
- mechanizmy generowania różnorodności 
przeciwciał  
- przeciwciała o dużej różnorodności the 

generation of antibody diversity tworzenie 

przeciwciał o dużej różnorodności 
 
antibody genes 
- geny dla przeciwciał 
 
antibody identification 
- identyfikacja przeciwciał body identification in 

a lysis-agglutination reaction identyfikacja 

przeciwciał przy zastosowaniu odczynu 

lityczno-aglutynacyjnego  

- wykrywanie przeciwciał 
 
antibody inhibition assay 
- test hamowania powstających przeciwciał 
 
antibody memory 
- pamięć humoralna 
 
antibody methods 
- zastosowanie przeciwciał 
 
antibody molecules 
- cząsteczki przeciwciał 
 
antibody neutralization 
- neutralizacja przeciwciał 
 
antibody prevalence levels 
- częstość występowania przeciwciał 
 
antibody probe 
- sonda w postaci przeciwciała 
 
antibody production 
- wytwarzanie przeciwciał 
 
antibody proteins 
- przeciwciała będące białkami 
 



antibody response 

78 

antibody response 
- odpowiedź humoralna  
- reakcja humoralna antibody responses against 

oligomeric antigens reakcje humoralne przeciwko 

antygenom oligomerycznym  
- odpowiedź przeciwciał  
- odpowiedź organizmu polegająca na 
wytwarzaniu przeciwciał 
 
antibody specificities 
- przeciwciała o różnej swoistości 
 
antibody strength 
- wytworzone przeciwciała quantitation of the 

antibody strength ilościowe oznaczenie 

wytworzonych przeciwciał 
 
antibody test 
- odczyn wykrywający przeciwciała 
 
antibody titers 
- miano przeciwciał to use indirect 

immunofluorescence for antibody titers stosować 

metodę immunofluorescencji pośredniej do 

oznaczenia miana przeciwciał  
 
antibody-antigen binding 
- wiązanie przeciwciało-antygen 
 
antibody-based test 
- test oparty na wykrywaniu przeciwciał 
 
antibody-binding cells 
- komórki wiążące przeciwciała 
 
antibody-dependent cell-mediated 
cytotoxicity 
- cytotoksyczność komórkowa zależna od 
przeciwciał 
 
antibody-dependent cellular 
cytotoxicity cells 
- komórki o cytotoksyczności komórkowej 
zależnej od przeciwciał 
 
antibody-dependent cellular immunity 
- odporność komórkowa zależna od 
przeciwciał 
 
antibody-dependent enhancement (of 
viral infection) 
- zaostrzenie zależne od przeciwciał  
- zaostrzenie zakażenia wirusowego zależne 
od przeciwciał  
- spotęgowanie infekcji zależne od obecności 
przeciwciał 
 

antibody-directed reaction 
- reakcja związana z przeciwciałem 
 
antibody-escape virus 
- wirus zdolny do unikania przeciwciał 
 
antibody-forming cell 
- komórka tworząca przeciwciało 
 
antibody-loaded erythrocytes 
- erytrocyty opłaszczone przeciwciałami 
 
antibody-loaded lymphocyte 
- limfocyty opłaszczone przeciwciałem 
 
antibody-loaded particles 
- cząsteczki pokryte przeciwciałami 
 
antibody-mediated 
- z udziałem przeciwciał antibody-mediated 

processes procesy zachodzące z udziałem 

przeciwciał 
 
antibody-mediated clearance 
- odpowiedź immunologiczna związana z 
przeciwciałami 
 
antibody-mediated hemolysis 
- hemoliza pochodzenia immunologicznego 
 
antibody-mediated immunity 
- odpowiedź typu humoralnego  
- odporność typu humoralnego  
- odporność zależna od przeciwciał 
 
antibody-mediated response 
- odpowiedź za pośrednictwem przeciwciał 
 
antibody-producing B cells 
- limfocyty B produkujące przeciwciała 
 
antibody-producing cells 
- komórki wytwarzające przeciwciała 
 
antibody-producing plasma cell 
- komórka plazmatyczna produkująca 
przeciwciała 
 
antibody-secreting cells 
- komórki wydzielające przeciwciała 
 
antibody-secreting plasma cells 
- komórki plazmatyczne wydzielające 
przeciwciała  
- komórki plazmatyczne uwalniające 
przeciwciała 
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antibody-transgenic 
- transgeniczny pod względem produkcji 
przeciwciał 
 
antibotic associated 
- związany ze stosowaniem antybiotyków 
(choroba) 
 
anticancer 
- przeciwrakowy (lek)  
- przeciwnowotworowy 
 
anticancer agent 
- lek przeciwnowotworowy 
 
anticapsular antibodies 
- przeciwciała przeciwotoczkowe  
- przeciwciała przeciw otoczkom bakteryjnym  
- przeciwciała antyotoczkowe 
 
anticapsule 
- antyotoczkowy (przeciwciała) 
 
anti-CD28 
- anty-CD28  
 
anti-CD3 
- anty-CD3  
 
anti-CD3 antibody 
- przeciwciało anty-CD3 
 
anti-CD4 
- przeciwciała anty-CD4 
 
anti-CD8 
- przeciwciała anty-CD8 
 
anticlotting 
- leczenie antykoagulantami  
- fibrynoliza  
- rozpuszczenie skrzepu 
 
anticlotting 
- fibrynoliza  
- przeciwkrzepliwy 
 
anticlotting factors 
- czynniki przeciwkrzepliwe 
 
anticoagulant 
- środek przeciwkrzepliwy  
- antykoagulant  
- substancja przeciwzakrzepowa 
 
anticoagulant activity 
- aktywność antykoagulacyjna 

 
anticoagulant enzymes 
- enzymy antykoagulacyjne 
 
anticoagulated blood 
- krew z antyokoagulantem 
 
anticoagulation 
- leczenie antykoagulantami to institute 

anticoagulation zastosować leczenie 

antykoagulantami  

- rozpuszczenie skrzepu 
 
anticoagulative substances 
- antykoagulanty 
 
anticodon 
- antykodon modified nucleosides in the 

5'-anticodon position zmodyfikowane nukleozydy w 

pozycji 5' antykodonu 
 
anticodon arm 
- ramię antykodonowe 
 
anticodon deaminase 
- deaminaza antykodonowa 
 
anticodon loop 
- pętla antykodonowa 
 
anticodon sequence 
- sekwencja antykodonu 
 
anticodon stem 
- trzon ramienia antykodonowego  

 
anti-collagen antibodies 
- przeciwciała antykolagenowe 
 
anti-complement factors 
- czynniki skierowane przeciwko dopełniaczowi 
 
anticomplementary 
- hamujący działanie białek dopełniacza 
 
anticonvulsant 
- przeciwdrgawkowy anticonvulsant drugs leki 

przeciwdrgawkowe 
 
anti-D  
- anty-D 
 
anti-D antibodies 
- przeciwciała anty-D  

- przeciwciała przeciwko antygenowi D 
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anti-D serum 
- surowica anty-D  
 
anti-Darwinian 
- antydarwinowski  
 
antidepressant effect 
- efekt przeciwdepresyjny 
 
antidepressants 
- antydepresanty  
- środki antydepresyjne 
 
anti-desmosome antibodies 
- przeciwciała antydesmosomalne 
 
antidiuresis 
- antydiureza 
 
antidiuretic 
- antydiuretyczny to have an antidiuretic effect 
działać antydiuretycznie  
 
antidiuretic hormone 
- hormon antydiuretyczny  
- ADH 
 
anti-DNase B test 
- test wykrywający przeciwciała  
- anty-DNaza B 
 
antidromic conduction 
- przewodnictwo antydromowe  
 
antidromic impulses 
- impulsy przewodzone antydromowo 
 
antidromic stimulation 
- stymulacja antydromowa  
 
antidromically 
- antydromowo 
 
antiemetic 
- przeciwwymiotny  
 
antiestrogenic 
- antyestrogenowy  

- antyestrogenny 
 
antievolutionary 
- antyewolucyjny (argument) antievolutionary 

arguments argumenty przeciw ewolucji  

 
antievolutionist 
- przeciwnik ewolucji 
 

antifolates 
- antyfoliany 
 
antifreeze 
- przeciwdziałający zamarzaniu 
 
antifungal 
- przeciwgrzybiczy 
 
anti-GBM antibodies 
- przeciwciała skierowane przeciwko błonie 
podstawnej kłębuszków nerkowych  
- anty-GBM 
 
antigen 
- antygenowy a B cell receptor for an antigen 
antygenowy receptor limfocytu B  
- antygen the group B antigen antygen grupowy 

B; the group G polysaccharide antigen antygen 

wielocukrowy z grupy G  
- silnie immunogenny to act as an antigen być 

silnie immunogennym 
 
antigen A 
- antygen A 
 
antigen activated B cells 
- aktywowane antygenem komórki B 
 
antigen assay 
- wykrywanie antygenu 
 
antigen binding 
- wiązanie antygenu 
 
antigen capture 
- opłaszczanie antygenu (w metodzie 

immunoenzymatycznej) 
 
antigen D 
- antygen D 
 
antigen deposits in adjuvants 
- złogi antygenu w adiuwantach 
 
antigen detection 
- wykrywanie antygenów 
 
antigen epitopes 
- epitopy antygenu 
 
antigen fragment 
- fragment antygenowy  
- fragment antygenu 
 
antigen immunogenicity 
- immunogenność antygenów 
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antigen kinetics 
- kinetyka antygenu 
 
antigen make-up 
- struktura antygenowa  
- budowa antygenowa 
 
antigen mixture 
- mieszanina antygenów 
 
antigen presentation 
- prezentacja antygenu 
 
antigen protein 
- białko antygenowe  
- białko-antygen 
 
antigen receptor genes 
- geny receptorów antygenu 
 
antigen receptors 
- receptory antygenowe  
- receptory antygenu 
 
antigen recognition 
- rozpoznanie antygenu 
 
antigen recognition structure 
- struktura rozpoznająca antygen 
 
antigen sample 
- próbka antygenowa  
- próbka antygenu 
 
antigen selection 
- selekcja antygenowa 
 
antigen specificity 
- swoistość antygenowa 
 
antigen stimulation 
- stymulacja antygenowa 
 
antigen stimulus 
- bodziec antygenowy 
 
antigen structure 
- struktura antygenowa  
- budowa antygenowa 
 
antigen testing 
- wykrywanie antygnów antigen testing for the 

detection of N. meningitidis testy oparte na 

wykrywaniu antygenów N. meningitidis  
 

antigen transfer 
- transport antygenu 
 
antigen variability 
- nowe warianty antygenowe to generate antigen 

variability wpływać na tworzenie nowych 

wariantów antygenowych wirusa  

- zmienność antygenowa  
- zróżnicowanie antygenowe  
- warianty antygenowe  
- zmiany antygenowe (jako odpowiedź 

humoralna) 
 
antigen variants 
- warianty antygenów  

 
antigen variation 
- nowe warianty antygenowe  
- zmienność antygenowa to be capable of 

antigen variation wykazywać zmienność 

antygenową  

- zróżnicowanie antygenowe  
- warianty antygenowe  
- zmiany antygenowe (jako odpowiedź 

humoralna) 
 
antigen-activation receptor 
- receptor aktywujący antygen 
 
antigen-antibody binding 
- wiązanie antygen-przeciwciało  
- związanie antygenu z przeciwciałem 
antigen-antibody binding activates other defenses 
związanie antygenu z przeciwciałem uruchamia 

mechanizmy obronne 
 
antigen-antibody complex 
- kompleks antygen-przeciwciało  
- kompleks antygenu z przeciwciałem 
 
antigen-antibody immune complexes 
- immunologiczne kompleksy 
antygen-przeciwciało 
 
antigen-antibody profile 
- profil serologiczny markerów a changed 

antigen-antibody profile zmiana profilu 

serologicznych markerów zakażenia 
 
antigen-antibody reaction 
- reakcja antygen-przeciwciało 
 
antigen-binding cell 
- komórka wiążąca antygen 
 
antigen-binding fragment 
- fragment wiążący antygen 
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antigen-binding site 
- miejsce wiążące antygen  
- miejsce na przeciwciele wiążące antygen 
 
antigen-combining site 
- miejsce wiązania antygenu 
 
antigen-coupled erythrocytes 
- erytrocyty wiążące antygen 
 
antigen-dependent differentiation 
process 
- proces różnicowania antygenowo-zależnego 
 
antigen-detection test 
- test wykrywający antygeny 
 
antigenemia test 
- test antygenemii  
 
antigen-experienced effector 
lymphocytes 
- uczulone na antygen limfocyty efektorowe  
 
antigenic 
- antygenowy antigenic protein białko 

antygenowe  
 
antigenic appearance 
- wizerunek antygenowy  
- wygląd antygenowy (bakterii) 
 
antigenic challenge 
- bodziec antygenowy antibodies produced in 

response to antigenic challenge przeciwciała 

wytwarzane w odpowiedzi na antygen 
 
antigenic changes 
- zróżnicowanie antygenowe  

 
antigenic determinant 
- determinanta antygenowa 
 
antigenic differences 
- zróżnicowanie antygenowe 
 
antigenic distinction 
- różnice antygenowe 
 
antigenic drift 
- przesunięcie antygenowe 
 
antigenic masking 
- maskowanie antygenowe 
 
antigenic mimicry 
- mimikra antygenowa 

 
antigenic particles 
- cząsteczki antygenowe 
 
antigenic peptides 
- peptydy antygenowe T-cell antigenic peptides 
peptydy antygenowe rozpoznawane przez komórki T 
 
antigenic phase variation 
- zmienność antygenowa 
 
antigenic response 
- odpowiedź na antygen the antigenic response 

of the T cell odpowiedź komórki T na antygen 
 
antigenic shift 
- skok antygenowy 
 
antigenic specificities 
- swoistości antygenowe 
 
antigenic stimulation 
- stymulacja antygenowa 
 
antigenic structures and sequences 
- struktury i sekwencje antygenowe 
 
antigenic tagging 
- znaczniki antygenowe 
 
antigenic target 
- epitop antygenowy 
 
antigenic variability 
- nowe warianty antygenowe to generate 

antigenic variability wpływać na tworzenie nowych 

wariantów antygenowych wirusa  

- zmienność antygenowa  

- zróżnicowanie antygenowe  
- warianty antygenowe  
- zmiany antygenowe  

 
antigenic variants 
- warianty antygenowe 
 
antigenic variation 
- nowe warianty antygenowe  
- zmienność antygenowa  

- zróżnicowanie antygenowe  
- warianty antygenowe  
- zmiany antygenowe  
 

antigenically 
- antygenowo antigenically related strains 
szczepy spokrewnione antygenowo  

- pod względem/antygenowym 
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antigenically cross-reactive 
- wywołujący antygenowo-krzyżowe reakcje 
 
antigenicity 
- antygenowość  
- właściwości antygenowe (wirusów)  
- skład antygenowy 
 
antigenicity structure 
- struktura antygenowa (wirusa) 
 
antigen-IgG complexes 
- kompleksy IgG-antygen 
 
antigen-independent 
- antygenowo-niezależny the 

antigen-independent phase of lymphocyte 

differentiation antygenowoniezależna faza 

różnicowania limfocytów 
 
antigen-induced activation 
- aktywacja przez indukującą obecność 
antygenu 
 
antigen-loaded particles 
- cząsteczki zawierające znaczną liczbę 
antygenów 
 
antigen-modified erythrocytes 
- opłaszczone antygenem erytrocyty 
 
antigen-presenting cell 
- komórka prezentująca antygen 
 
antigen-presenting cells 
- komórki prezentujące antygen  
- APC  
- komórki APC 
 
antigen-presenting dendritic cells 
- komórki dendrytyczne prezentujące antygen 
 
antigen-presenting groove 
- rowek prezentujący antygen 
 
antigen-reactive 
- antygenowo-reaktywny antigen-reactive 

peripheral T cells obwodowe 

antygenowo-reaktywne komórki T 
 
antigen-reactive peripheral T cells 
- obwodowe antygenowo-reaktywne komórki T 
 
antigens 
- antygeny 
 

antigens of protein attachment fimbriae 
- antygeny białkowe fimbrii adhezyjnych 
 
antigen-specific 
- antygenowo-swoisty (komórki) 
 
antigen-specific activation 
- antygenowo-swoista aktywacja (komórek) 
 
antigen-specific immune response 
- antygenowo swoista odpowiedź 
immunologiczna 
 
antigen-specific recognition 
- rozpoznawanie patogenów przez antygeny 
 
antigen-specific T lymphocytes 
- antygenowo-swoiste limfocyty T 
 
antigen-transporting APCs 
- APC transportujące antygen 
 
antiglobulin test 
- test antyglobulinowy 
 
anti-glomerular basement membrane 
antibodies 
- przeciwciała skierowane przeciwko błonie 
podstawnej kłębuszków nerkowych  
- anty-GBM 
 
antigluconeogenetic 
- antyglukoneogeniczny 
 
antigravity reflexes 
- odruchy antygrawitacyjne 
 
anti-HBc 
- przeciwciała anty HBc 
 
anti-HBe antibodies 
- przeciwciała anty-HBe 
 
antihelix 
- grobelka (dot. ucha) 
 
antihistamines 
- leki przeciwhistaminowe  
- preparaty przeciwhistaminowe  
- leki antyhistaminowe 
 
antihuman 
- antyludzki (przeciwciała) 
 
antihypertensive therapy 
- terapia przeciwnadciśnieniowa 
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anti-idiotypic 
- antyidiotypowy 
 
anti-Ig antibodies 
- przeciwciała anty-Ig 
 
anti-IgE antibodies 
- przeciwciała anty-IgE 
 
anti-IL antibodies 
- przeciwciała przeciwko interleukinom  
- przeciwciała antyinterleukinowe 
 
anti-immunoglobulin antibodies 
- przeciwciała antyimmunoglobulinowe 
 
antiimmunoglobulin proteases 
- proteazy skierowane przeciwko 
immunoglobulinom 
 
anti-infection substances 
- leki przeciwbakteryjne 
 
anti-infective agents 
- leki przeciwdrobnoustrojowe  
- leki przeciwbakteryjne  
- antybiotyki  
- czynniki przeciwdrobnoustrojowe 
 
anti-infective drugs 
- leki przeciwdrobnoustrojowe 
 
anti-infective regimen 
- strategia antybiotykowa 
 
antiinflammatory 
- przeciwzapalny (działanie, lek) 
 
antiinflammatory effect 
- efekt przeciwzapalny 
 
antiinsulin 
- przeciwinsulinowy (działanie) 
 
antiinsulin action 
- działanie antyinsulinowe 
 
anti-interleukins 
- antyinterleukiny 
 
anti-intrinsic factor antibodies 
- przeciwciała przeciwko czynnikowi 
endogennemu 
 
antiketogenic 
- o działaniu antyketogennym (węglowodany) 

 
antiketotic 
- antyketogenny 
 
antilipoidal antibodies 
- przeciwciała antylipidowe 
 
antilipolytic 
- antylipolityczny 
 
anti-lymphocyte antisera 
- surowica antylimfocytarna 
 
anti-lymphocyte antiserum 
- surowica antylimfocytarna 
 
anti-lymphocytic serum 
- surowica antylimfocytarna 
 
antimalaria vaccine 
- szczepionka przeciwko malarii 
 
antimalarial drugs 
- leki przeciwko malarii  
- leki przeciwmalaryczne 
 
antimalarials 
- leki przeciwmalaryczne 
 
antimetabolites 
- antymetabolity 
 
antimicrobial 
- przeciwbakteryjny (lek, cząsteczki)  
- przeciwdrobnoustrojowy  
- przeciwmikrobowy antimicrobial proteins 
białka przeciwmikrobowe  

- o właściwościach przeciwbakteryjnych 
 
antimicrobial agent 
- czynnik przeciwdrobnoustrojowy 
 
antimicrobial compounds 
- związki przeciwbakteryjne 
 
antimicrobial peptides 
- peptydy przeciwmikrobowe  
- peptydy przeciw mikroorganizmom  
- peptydy przeciwbakteryjne 
 
antimicrobial resistance 
- oporność na antybiotyki (o bakteriach) 
 
antimicrobial secretions 
- wydzieliny przeciwdrobnoustrojowe 
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antimicrobial susceptibility test 
- test wrażliwości bakterii na działanie leku 
 
antimicrobial susceptibility testing 
- testy wrażliwości 
 
antimicrobial therapy 
- leczenie antybiotykami  
- antybiotykoterapia  
- terapia antybiotykowa 
 
antimicrobial treatment 
- postępowanie przeciwdrobnoustrojowe  
- postępowanie przeciwbakteryjne 
 
antimicrobial vaccines 
- szczepionki przeciw drobnoustrojom 
 
antimicrobials 
- leki przeciwdrobnoustrojowe  
- antybiotyki hydrophilic antimicrobials 
antybiotyki hydrofilowe 
 
anti-mitochondrial 
- przeciwmitochondrialny (przeciwciała) 
 
antimitotic 
- antymitotyczny  
- substancja antymitotyczna 

 
antimonial 
- antymonowy (preparat) 
 
antimonial compounds 
- związki antymonu  
- preparaty antymonowe 
 
antimonials 
- związki antymonu  
- preparaty antymonowe 
 
antimuscle response 
- odpowiedź przeciwko mięśniom 
 
antimycobacterial therapy 
- leczenie przeciwgruźlicze 
 
antimycotic agents 
- leki przeciwgrzybicze 
 
antimycotics 
- leki przeciwgrzybicze 
 
antineoplastic 
- przeciwnowotworowy (lek) 
 

antinuclear antibodies 
- przeciwciała przeciwjądrowe 
 
anti-oestrogen action 
- działanie anty-estrogenowe 
 
antioncogene 
- antyonkogen  
- gen supresorowy transformacji nowotworowej 
 
antiorexigenic 
- antyoreksygeniczny 
 
antioxidant 
- antyoksydant  
- przeciwutleniacz 
 
antioxidant activity 
- działanie przeciwutleniające 
 
antioxidant effect 
- działanie antyoksydacyjne 
 
antioxidant properties 
- właściwości przeciwutleniające 
 
antioxidant supplements 
- suplementy przeciwutleniaczy 
 
antioxidants in tissues 
- przeciwutleniacze tkankowe 
 
antiparallel 
- antyrównoległy (nić DNA) a strand that is 

antiparallel to another nić antyrównoległa 

względem innej  
- ułożone w przeciwnych kierunkach (nici DNA)  
- ułożone antyrównolegle antyrównoległe do 
siebie  
- biegnące antyrównolegle the two strands of 

DNA are antiparallel dwie nici DNA biegną 

antyrównolegle 
 
antiparallel sheet 
- struktura dywanowa 
 
antiparallel β-sheet 
- przeciwrównoległe beta-pofałdowanie (dot. 

budowy białek)  

- przeciwrównoległa β-kartka 
 
antiparasitic 
- przeciwpasożytniczy (odpowiedź) 
 
antiparasitic agents 
- leki przeciwpasożytnicze 
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antiparasitic immunity 
- odporność przeciwpasożytnicza 
 
antipathogen 
- antypatogenowy 
 
antiperistalsis 
- fale antyperystaltyczne 
 
antiphagocytic 
- antyfagocytarny (otoczka bakterii)  

- hamujący proces fagocytozy  
- mający właściwości antyfagocytarne an 

antiphagocytic protein capsule białkowa otoczka o 

właściwościach antyfagocytarnych 
 
antiphagocytic coat 
- ochrona przed fagocytozą 
 
antiphagocytic effect 
- własności antyfagocytarne to have an 

antiphagocytic effect mieć własności 

antyfagocytarne 
 
antiphagocytic mechanisms 
- ochrona przed fagocytozą 
 
antiphagocytosis 
- antyfagocytoza 
 
antipolysaccharide IgM 
- anty-polisacharydowy IgM 
 
antiport 
- antyport 
 
antiporter 
- antyporter (typ białek przenośnikowych) 
 
anti-predator behaviour 
- zachowania związane z unikaniem 
drapieżników 
 
antiprotozoal agents 
- leki przeciwpierwotniakowe 
 
antipruritics 
- leki przeciwświądowe 
 
antipsychotic drug 
- lek przeciwpsychotyczny 
 
antipyretic effect 
- działanie przeciwgorączkowe 
 
antireceptor 
- antyreceptor 

 
antirejection drugs 
- leki zapobiegające odrzucaniu przeszczepu 
 
antiretroviral 
- antyretrowirusowy (lek) 
 
antiretroviral therapy 
- leczenie antyretrowirusowe 
 
anti-Rh agglutinins 
- aglutyniny anty-Rh  

 
anti-Rh antibodies 
- przeciwciała anty-Rh 
 
anti-Rh titer 
- miano przeciwciał anty-Rh 
 
antisense 
- antysensowny (nić DNA, cząsteczka RNA)  
- o sekwencji antysens 
 
antisense DNA 
- nić DNA o ujemnej polarności  
- DNA o ujemnej polarności 
 
antisense oligonucleotides 
- oligonukleotydy nonsensowne 
 
antisense RNA 
- RNA o ujemnej polarności 
 
antisense RNA strand 
- nić RNA o ujemnej polarności 
 
antisense strand 
- nić antysensowa (DNA, RNA)  
- nić o ujemnej polarności 
 
antisense template strand 
- łańcuch matrycy ustawiony antyrównolegle  
 
antisense viruses 
- wirusy RNA o ujemnej (-) polarności nici  
- wirusy zawierające jako genom nić minus 
RNA 
 
antisense-coded proteins 
- białka kodowane przez fragment o ujemnej 
polarności 
 
antisense-strand RNA 
- RNA o ujemnej polarności 
 
antisense-strand RNA segments 
- segmenty RNA o ujemnej polarności 
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antisense-strand viruses 
- wirusy posiadające RNA o ujemnej polarności 
 
antisepsis 
- antyseptyka 
 
antiseptic 
- antyseptyczny  
- antyseptyk 
 
antiseptic agents 
- środki antyseptyczne  
- antyseptyki skin antiseptic agents antyseptyki 

skóry 
 
antisera 
- l. mn. od antiserum  
 
antiserum (l. mn. antisera) 
- surowica odpornościowa  
- antysurowica  
- surowica antiserum prepared against B. 

melitensis surowica swoista dla B. melitensis 
- przeciwciało a monospecific antiserum 
monoswoiste przeciwciało  

 
antistreptococcal antibodies 
- przeciwciała przeciwpaciorkowcowe 
 
anti-streptokinase antibodies 
- przeciwciała antystreptokinazowe 
 
antistreptolysin antibodies 
- przeciwciała antystreptolizynowe 
 
antistreptolysin O test 
- odczyn antystreptolizynowy 
 
antistreptolysin titer 
- miano antystreptolizyn 
 
anti-T-cell antibodies 
- przeciwciała skierowane przeciwko 
komórkom T 
 
anti-TCR 
- anty-TCR 
 
anti-TCR networks 
- sieci anty-TCR 
 
antitermination 
- antyterminacyjny to have an antitermination 

function pełnić funkcję antyterminacyjną 
 

antiterminator 
- antyterminator transcription antiterminator 
antyterminator transkrypcji  

- spinka antyterminacyjna 
 
antiterminator hairpin 
- antyterminatorowa spinka do włosów 
 
antithetical to 
- niezgodny z 
 
antithrombin III 
- antytrombina III 
 
antithrombotic effect 
- działanie przeciwzakrzepowe to have an 

antithrombotic effect działać przeciwzakrzepowo 
 
anti-thyroglobulin 
- antytyreoglobulinowy (przeciwciała) 
 
anti-thyroglobulin autoantibodies 
- autoprzeciwciała antytyreoglobulinowe 
 
antithyroid antibodies 
- przeciwciała przeciwtarczycowe 
 
antitoxic serum  
- surowica antytoksyczna 
 
antitoxic therapy 
- leczenie antytoksyczne 
 
antitoxins 
- antytoksyny 
 
anti-trades 
- wiatry zachodnie 
 
antitragus 
- przeciwskrawek (dot. ucha) 
 
antitransformation proteins 
- białka przeciwtransformacyjne 
 
antitreponema antibodies 
- przeciwciała antykrętkowe 
 
antitreponemal 
- antykrętkowy (przeciwciała) 
 
antitreponeme antibody test 
- odczyn oparty na wykrywaniu przeciwciał 
skierowanych przeciwko krętkom 
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antitreponeme lgM antibodies 
- przeciwciała przeciwkrętkowe klasy IgM 
 
antituberculoid agents 
- leki przeciwprątkowe 
 
antituberculotic agents 
- leki przeciwprątkowe 
 
antituberculous therapy 
- terapia przeciwgruźlicza 
 
antitumor 
- przeciwnowotworowy (lek) 
 
anti-tumor effect 
- przeciwnowotworowy efekt 
 
antitumor responses 
- odporność przeciwnowotworowa 
 
antitumor therapy 
- terapia antynowotworowa 
 
antiuricemic therapy 
- terapia przeciwmoczanowa 
 
antivenene 
- antytoksyna przeciwjadowa 
 
antivenin 
- antytoksyna przeciwjadowa 
 
antivenom 
- antytoksyna przeciwjadowa 
 
antiviral 
- przeciwwirusowy (lek) antiviral interleukins 

interleukiny przeciwwirusowe  

- mający właściwości przeciwwirusowe  
- o działaniu przeciwwirusowym  
- o aktywności przeciwwirusowej (enzymy) 
 
antiviral antibodies 
- przeciwciała antywirusowe 
 
antiviral chemotherapeutics 
- leki przeciwwirusowe 
 
antiviral drugs 
- leki przeciwwirusowe 
 
antiviral interferon 
- interferon przeciwwirusowy 
 

antiviral proteins 
- białka antywirusowe 
 
antiviral recombinant vaccine 
- antywirusowa zrekombinowana szczepionka 
 
antiviral state 
- stan przeciwwirusowy  
- stan antywirusowy 
 
antiviral therapeutics 
- leki przeciwwirusowe 
 
antiviral-drug–resistant virus 
- wirus oporny na leki przeciwwirusowe 
 
antral 
- odźwiernikowy  

 
antral fluid 
- płyn zatokowy  
 
antral follicle 
- pęcherzyk jamowy  
 
antral systole 
 skurcz odźwiernikowy 
 
antrum 
- jama [jama pęcherzyka (dot. jajników)]  
- jama odźwiernikowa  
- wolna przestrzeń  
 
anucleate 
- pozbawiony jądra  
- bezjądrowy (warstwa cytoplazmy)  
 
anular disc tear 
- pęknięcie krążka międzykręgowego 
 
anular ligament 
- więzadło pierścieniowate 
 
anulus 
- trójkąt włóknisty prawy (dot. serca) 
 
anulus fibrosus 
- zewnętrzny pierścień włóknisty (część krążka 

międzykręgowego)  
- pierścień włóknisty 
 
anurans, Anura 
- płazy bezogonowe  
- Anura 
 
anuria 
- bezmocz 
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anuric 
- z bezmoczem (pacjent) 
 
anus 
- otwór odbytowy  
- odbyt 
 
anvil 
- kowadełko (w uchu środkowym) 
 
anxiety 
- lęk  
- niepokój  
- odczuwanie lęku  
- stan lęku  
- niepokój wewnętrzny 
 
anxiety disorder 
- zaburzenie lękowe 
 
anxiety states 
- stany lękowe 
 
aorta 
- aorta 
 
aortic 
- aortalny  
- dot. aorty  
- dot. łuku aorty aortic baroreceptors 

baroreceptory łuku aorty; aortic dilation 

poszerzenie światła aorty  
 
aortic aneurysm 
- tętniak aorty 
 
aortic arch 
- łuk aorty 
 
aortic arch baroreceptors 
- baroreceptory łuku aorty 
 
aortic atresia 
- atrezja zastawki aortalnej 
 
aortic bifurcation 
- rozdwojenie aorty 
 
aortic body 
- kłębek aortalny (dot. zatoki szyjnej) 
 
aortic body chemoreceptors 
- chemoreceptory aortalne 
 
aortic chemoreceptors 
- chemoreceptory w kłębkach aortalnych 

 
aortic clicks 
- kliki związane z zastawką aortalną 
 
aortic coarctation 
- koarktacja aorty 
 
aortic cuff 
- mankiet aortalny 
 
aortic diastolic pressure 
- ciśnienie rozkurczowe w aorcie 
 
aortic dissection 
- rozwarstwienie ściany aorty 
 
aortic glands 
- węzły okołoaortalne 
 
aortic hiatus 
- rozwór aortowy 
 
aortic impedance 
- impedancja aorty 
 
aortic insuffiency 
- niedomykalność zastawki aortalnej 
 
aortic lumen 
- światło aorty 
 
aortic orifice 
- ujście aorty 
 
aortic plexus 
- splot międzykrezkowy  
- splot aortowy 
 
aortic pressure 
- ciśnienie w aorcie 
 
aortic regurgitation 
- niedomykalność zastawki aortalnej 
 
aortic ring 
- pierścień włóknisty aorty 
 
aortic sinuses 
- zatoki aorty 
 
aortic stenosis 
- zwężenie aorty  
- zwężenie zastawki aorty  
- stenoza aortalna 
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aortic valve 
- zastawka aorty 
 
aortic valve disease 
- wada zastawki aorty 
 
aortic vestibule 
- przedsionek aorty 
 
aortic wall 
- ściana aorty 
 
aorticorenal 
- aortowo-nerkowy 
 
aorticorenal ganglia 
- zwoje aortowo-nerkowe 
 
aorticorenal ganglion 
- zwój aortowo-nerkowy 
 
aortopulmonary collaterals 
- kolaterale aortalno-płucne 
 
aortopulmonary window 
- okno aortalno-płucne 
 
AP diameter 
- wymiar przednio-tylny (gałki ocznej) 
- przednio-tylna średnica klatki piersiowej 
 
AP endonuclease 
- endonukleaza AP 
 
AP site 
-patrz: apurinic/apyrimidinic site 
 
AP-1 
- patrz: activator protein-1 
 
apalcillin 
- apalcylina 
 
apathetic 
 - apatyczny  
 
apathogenic 
- niepatogenny  
- niechorobotwórczy 
 
apathogenically 
- bezobjawowo (utrzymywać się w organizmie - 

np. wirus) 
 
apathy 
- apatia 

 
APCs 
- patrz: antigen-presenting cells 
 
ape 
- dot. małp człekokształtnych the ape skull 

czaszka (u) małp człekokształtnych 
 
apelike 
- przypominający małpy człekokształtne  
to have apelike teeth mieć zęby podobne jak u małp 

człekokształtnych  

- małp człekokształtnych to have a mixture of 

apelike and humanlike features reprezentować 

mieszankę cech małp człekokształtnych i ludzkich 

- małpa człekokształtna 
 
aperture 
- otwarcie stomatal aperture otwarcie szparek  

- kanał the apertures of 

plasmodesmata/plasmodesma apertures 
kanały/otwory plazmodesmy  

- otwór 
 
apex (l. mn. apices) 
- wierzchołek the apex of the coracoid process 
wierzchołek wyrostka kruczego  
- szczyt posterior apex of the orbit tylna część 

szczytu oczodołu; apices of the lungs szczyty płuc 
 
apex of the cochlea 
- szczyt ślimaka  
- wierzchołek ślimaka 
 
apex of the heart 
- koniuszek serca 
 
apex of the lung 
- szczyt płuca 
 
apex of the orbit 
- wierzchołek oczodołu 
 
apex of the right ventricle 
- szczyt komory prawej 
 
Apgar score 
- ocena według skali Apgar (noworodka) 
 
aphakic eye 
- oko bezsoczewkowe 
 
aphids 
- mszyce 
 
aphotic 
- afotyczny aphotic zone strefa afotyczna 
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aphotic region 
- strefa afotyczna  
 
Apiaceae 
- baldaszkowate  
- selerowate 
 
apical 
- szczytowy apical surface powierzchnia 

szczytowa  
- dowierzchołkowy (część korzenia zęba) apical 

meristem merystem wierzchołkowy  
- apikalny the apical end of a cell biegun apikalny 

komórki  

 
apical bud 
- pąk wierzchołkowy (dot. budowy roślin)  
- pąk terminalny 
 
apical cell 
- komórka apikalna  

 
apical complex (of microtubules) 
- aparat apikalny  
- kompleks apikalny 
 
apical dendrites of cortical pyramidal 
cells 
- dendryty szczytowe komórek piramidowych 
kory mózgu 
 
apical dominance 
- dominacja wierzchołkowa plants with strong 

apical dominance rośliny o dużej dominacji 

wierzchołkowej 
 
apical end 
- biegun apikalny the apical end of a cell biegun 

apikalny komórki  
 
apical growth process 
- proces wzrostu na odcinku dystalnym 
 
apical lung tumor 
- guz szczytu płuca 
 
apical margin of the cell 
- szczytowa część komórki 
 
apical membrane 
- błona szczytowa 
 
apical meristem 
- merystem wierzchołkowy  
- merystem apikalny 
 

apical nodes 
- węzły szczytowe (typ węzłów chłonnych 

pachowych) 
 
apical pleura 
- opłucna szczytowa 
 
apical tooth tissue 
- tkanka okolicy przywierzchołkowej zęba 
 
apical-basal pattern formation 
- tworzenie osi pędowo-korzeniowej 
 
apically 
- od góry 
 
Apicomplexa 
- sporowce  
- Apicomplexa  
- apikompleksy 
 
apicomplexan 
- przedstawiciel Apicomplexa  
- zarodziec an apicomplexan that causes malaria 
zarodziec wywołujący malarię  

- zawierający kompleks apikalny apicomplexan 

protozoa pierwotniaki zawierające kompleks 

apikalny; an apicomplexan parasite pasożyt 

posiadający kompleks apikalny  

- z apikompleksem 
 
apicomplexans 
- sporowce  
- Apicomplexa  
- apikompleksy 
 
apicoplast 
- apikoplast 
 
aplasia 
- aplazja testicular aplasia aplazja jąder 
 
aplastic anemia 
- pancytopenia  
- niedokrwistość aplastyczna  
- anemia aplastyczna 
 
aplastic crisis 
- przełom aplastyczny 
 
apnea 
- bezdech 
 
apneic episodes 
- epizody bezdechu 
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apneic spells 
- napady bezdechu 
 
APO 
- patrz: apoptosis antigen 
 
apodans, Apoda 
- beznogie płazy  
- beznogie  
- Apoda  
- marszczelcowate  
 
apoenzyme 
- apoenzym 
 
apoferritin 
- apoferrytyna 
 
apoinducer 
- specjalne aktywne białko regulatorowe (dot. 

ekspresji genów pod kontrolą pozytywną) 
 
apolipoproteins 
- apolipoproteiny 
 
apomictic 
- apomiktyczny  
 
apomixis 
- apomiksja asexual reproduction by apomixis 
rozmnażanie bezpłciowe w postaci apomiksji 
 
apomorphic 
- apomorficzny 
 
aponeurosis  
- rozcięgno 
 
aponeurosis epicranialis 
- rozcięgno naczaszne  
- czepiec ścięgnisty 
 
aponeurosis of the external oblique 
- rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego 
brzucha 
 
apoplast 
- apoplast to move through/via the apoplast 
przemieszczać się drogą apoplastową/przez 

apoplast  

- transport apoplastyczny 

 
apoplast pathway 
the apoplast pathway uses cell walls and 

intercellular spaces apoplast składa się ze ścian 

komórkowych i przestrzeni międzykomórkowych 
 

apoplastic 
- apoplastowy the apoplastic route droga 

apoplastowa 
 
apoproteins 
- apoproteiny 
 
apoptosis 
- apoptoza the cells that undergo apoptosis 
komórki podlegające apoptozie 

- samobójstwo komórki  

- genetycznie zaprogramowane samobójstwo 
komórki  
- zaprogramowana śmierć komórki 
 
apoptosis antigen 
- antygen apoptozy 
 
apoptosome 
- apoptosom 
 
apoptotic 
- ulegający apoptozie apoptotic cells komórki 

ulegające apoptozie; apoptotic cell destruction 

zniszczenie komórki wskutek apoptozy 
 
apoptotic activity 
- aktywność apoptotyczna 
 
apoptotic bodies 
- ciałka apoptotyczne 
 
apoptotic cells 
- komórki ulegające apoptozie  
- komórki apoptotyczne 
 
apoptotic death 
- śmierć apoptotyczna 
 
apoptotic killing 
- zabijanie (komórek) drogą apoptozy apoptotic 

killing of the target cells zabijanie komórek 

docelowych drogą apoptozy 
 
apoptotic pathway 
- szlak apoptozy  
- szlak apoptyczny  
- droga apoptozy suppression of the apoptotic 

pathway zahamowanie drogi apoptozy 
 
apoptotic proteins 
- białka apoptyczne 
 
aposematic 
 - aposematyczny  
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aposematic coloration 
- barwy ostrzegawcze a snake with warning 

coloration wąż z ubarwieniem ostrzegawczym  

- ubarwienie ostrzegawcze  
- ubarwienie odstraszające  
- ubarwienie aposematyczne (typ ubarwienia 

ochronnego u zwierząt)  

- barwy aposematyczne 
 
aposematically 
- aposematycznie snakes that are aposematically 

colored węże ubarwione aposematycznie 
 
APP 
- patrz: amyloid precursor protein 
 
apparatus 
- aparatura 
 
apparent 
- widoczny to become apparent pojawić się 

(jąderko w telofazie); the fibers are readily 

apparent with the microscope włókna te łatwo 

zauważyć pod mikroskopem  

- oczywisty  
- objawowy (zakażenie) 

- pozorny apparent mineralocorticoid excess 
pozorny nadmiar mineralokortykoidów 
 

appearance 
- powstanie the appearance of tissue folds 
powstanie fałdów tkankowych  

- wystąpienie the appearance of Alzheimer's 

disease in relatively young individuals wystąpienie 

choroby Alzheimera u stosunkowo młodych osób  
- zapis (dźwięków)  

- fenotyp the loci that controll the appearance of 

single traits geny warunkujące fenotyp pod 

względem konkretnej cechy  

- wygląd what will be the appearance of their 

offspring? jak będzie wyglądało ich potomstwo?  
- budowa (organu)  

- obraz the appearance of the rings in cross 

section obraz pierścieni na przekroju poprzecznym  
- barwa to have a turbid, milky appearance mieć 

mętną, białawą barwę  

- organizacja despite the zygote's simple 

appearance... zygota, mimo swej prostej 

organizacji...  

- pojawianie się the appearance or disappearance 

of barriers pojawianie się i zanikanie barier  

- cechy offspring of intermediate appearance 
potomstwo o cechach pośrednich 
 
appendage 
- dodatek (w postaci łańcucha bocznego 

aminokwasów)  
- odnóże swimming appendages odnóża pływne; 
the appendages of arthropods odnóża stawonogów  
- kończyna (żółwia)  

- wypustka (bakterii)  
- wyrostek plants with flat appendages rośliny z 

płaskimi wyrostkami  

- przydatek 
 
appended 
- dołączony (grupa chemiczna do szkieletu 

węglowego) 
 
appendices epiploicae 
- przyczepki sieciowe (przy okrężnicy) 
 
appendicular 
- związany z wyrostkiem robaczkowym  
- dot. wyrostka robaczkowego 
 
appendicular artery 
- tętnica wyrostka robaczkowego 
 
appendicular group 
- grupa mięśni osiowych (mięśnie grzbietu)  
- grupa mięśni powierzchownych 
 
appendicular skeleton 
- szkielet dodatkowy (część układu szkieletowego)  
- szkielet kończyn 
 
appendicular vessels 
- naczynia wyrostka robaczkowego 
 
appendicularians, Appendicularia 
- Appendicularia  
- ogonice  
- osłonice z gromady ogonic 
 
 appendix 
- wyrostek robaczkowy 
 
appendix epiploica 
- przyczepki sieciowe (przy okrężnicy) 
 
appetite 
- łaknienie  
- apetyt 
 
appetite stimulant 
- bodziec pobudzający apetyt 
 
appetite-regulating hormones 
- hormony regulujące apetyt 
 
apple scab 
- parch jabłoni 
 
apple scar skin viroid 
- wiroid bliznowatości skórki jabłek 
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application 
- dawka a single application often suffices 
pojedyncza dawka często wystarcza  

- cel compunds that are used for such applications 
związki stosowane do takich celów  

- podawane nitromidazole preparations for oral 

application preparaty nitroimidazolowe podawane 

doustnie  

- nakładanie application of repellents to the skin 
nakładanie na skórę środków odstraszających 

owady  
 
application route 
- droga podawania (dot. szczepionki) 
 
applied ecology 
- ekologia aplikacyjna 
 
appliqué position 
- położenie applique 
 
apprehension 
- poczuciu lęku 
 
approach 
- osiągać as the membrane potential approaches 

-90 mV... gdy potencjał błonowy osiąga -90 mV...  

- zbliżać się do as the membrane potential 

approaches a value roughly midway between X 

and Y gdy potencjał błonowy zbliża się z grubsza 

do wartości pośredniej między X a Y  

- dotrzeć do when the dry air approaches the 

ocean... gdy suche powietrze dociera do oceanu...  

- technika a molecular approach to systematics 
technika molekularna w systematyce  

- metoda  
- sposób geneticists can use such an approach to 

transfer... genetycy mogą zastosować ten sposób, 

by przenieść...  

- działanie this approach presents some technical 

problems takie działanie wiąże się jednak z 

pewnymi technicznymi trudnościami  
- nurt (w badaniach)  
- procedura  
- podejście  
- eksperymentalne badanie  
- strategia (badawcza) 
 
Apterygidae 
- rodzina kiwi  
- Apterygidae 
 
APUD cells 
- komórki APUD 
 
apurinic 
- apurynowy 
 

apurinic acid 
- kwas apurynowy 
 
apurinic site 
- miejsce apurynowe 
 
apurinic/apyrimidinic site 
- miejsce AP 
 
aPV 
- patrz: acellular pertussis vaccine 
 
apyrimidinic 
- apirymidynowy 
 
aquaporin 
- akwaporyna  
- akwaporynowy aquaporin water channels 
akwaporynowe kanały wodne  
 
aquaporin channels 
- kanały akwaporynowe (w kanaliku zbiorczym)  
 
aquarium fish 
- ryby akwariowe 
 
aquatic 
- wodny (organizm) 
- żyjący w wodzie  
- prowadzący w pełni wodny tryb życia  
- ziemnowodny aquatic rodents gryzonie 

ziemnowodne  

- związany ze środowiskiem wodnym 
 
aquatic biodiversity 
- różnorodność gatunków wodnych 
 
aquatic community 
- środowisko wodne to study the effects of 

pollution on an aquatic community badać skutki 

zanieczyszczeń w środowiskach wodnych  
 
aquatic environment 
- środowisko wodne 
 
aquatic insect larvae 
- larwy owadów wodnych 
 
aquatic life 
- wodny tryb życia 
 
aquatic life zone's boundaries 
- granice stref życia w wodzie 
 
aquatic study 
- badania prowadzone w wodzie 
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aqueduct of Sylvius 
- wodociąg mózgu  
- wodociąg Sylwiusza 
 
aqueous 
- ciecz wodnista (oka)  
- płyn przedniej komory oka 
 
aqueous 
- wodny an aqueous solution roztwór wodny; 
aqueous potassium iodide wodny roztwór jodku 

potasu 
 
aqueous cytoplasm 
- cytoplazma a mass of cytoplasm masa 

cytoplazmatyczna; microtubules in the cytoplasm 

mikrotubule cytoplazmatyczne; the receptor tail 

extends into the cytoplasm część receptora jest 

zanurzona w cytoplazmie; organelles within the 

cytoplasm organelle cytoplazmatyczne  

- cytoplazma komórki 
 
aqueous drainage system 
- drogi odpływu cieczy wodnistej z oka 
 
aqueous environment 
- środowisko wodne (komórek) 
 
aqueous fluid 
- płyn wodnisty (w przedniej komorze oka) 
 
aqueous humor 
- ciecz wodnista (oka)  

- płyn przedniej komory oka 
 
aqueous ion channels 
- wodne kanały jonowe 
 
aqueous layer 
- faza wodna (dot. denaturacji białek) 
 
aqueous liquid 
- wodny płyn (wypełniający komórki) 
 
aqueous solution 
- roztwór wodny 
 
aqueous suspension 
- wodna zawiesina 
 
aqueous veins 
- żyły wodne (dot. oka) 
 
aquifer 
- wodonośna warstwa gleby  
- warstwa wodonośna 
 

Ar 
- argon  
- Ar 
 
ARA 
- patrz: anorectal angle 
 
arabinogalactan polymer 
- polimer arabinogalaktanowy 
 
arable fields 
- pola uprawne 
 
arable land 
- pola uprawne 
 
Araceae 
- rośliny z rodziny obrazkowatych  
- Araceae 
 
arachidonic acid 
- kwas arachidonowy 
 
arachnids 
- pajęczaki  
- Arachnida 
 
arachnoid (mater) 
- opona pajęcza (typ opon mózgowia)  
- pajęczynówka 
 
arachnoid granulations 
- ziarnistości pajęczynówki 
 
arachnoid granulations 
- kosmki pajęczynówki  
- ziarnistości pajęczynówki 
 
arachnoid space 
- przestrzeń podpajęczynówkowa  
 
arachnoid trabeculae 
- beleczki pajęczynówki 
 
arachnoid villi 
- kosmki pajęczynówki  
- ziarnistości pajęczynówki 
 
arboencephalitis viruses 
- wirusy arboencephalitis 
 
arboreal 
- nadrzewny arboreal primates nadrzewne 

naczelne  

- żyjący na drzewach  
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- prowadzący nadrzewny tryb życia monkeys 

that are arboreal małpy powadzące nadrzewny tryb 

życia  

- o nadrzewnym trybie życia 
 
arboreal environment 
- nadrzewny tryb życia 
 
arboreal existence 
- nadrzewny tryb życia 
 
arboreal life 
- nadrzewny tryb życia 
 
arboreal locomotion 
- poruszanie się po drzewach 
 
arboreality 
- życie na drzewach 
 
arboviral 
- arbowirusowy (zakażenie) 
 
arbovirus 
- arbowirus 
 
arbovirus disease 
- zakażenie arbowirusami 
 
arbuscular 
- arbuskularny arbuscular mycorrhizae mikoryza 

arbuskularna 
 
arbuscular mycorrhizae 
- mikoryza arbuskularna  
- endomikoryza 
 
arbuscular mycorrhizal fungi 
- arbuskularne grzyby mikoryzowe  
- grzyby tworzące mikoryzy arbuskularne 
 
arbuscule 
- arbuskula 
 
arch of the aorta 
- łuk aorty 
 
arch of the azygos vein 
- łuk żyły nieparzystej 
 
arch of the fauces 
- łuk gardzieli 
 
archaea 
- archeowce  
- archaea  
- archeony  

- archebakterie 
 
archaeal 
- dot. archeowców archaeal gene expression 
ekspresja genów u archeowców  
- dot. archeowców archaeal cells komórki 

archeonów  

 
archaeal enzymes 
- enzymy pochodzące od archeonów 
 
Archaean (eon) 
- archaik the Archean archaik  
- z archaiku Archaean rock formations formacje 

skalne z archaiku 
 
archaean 
- archeowiec 
 
archaebacteria 
- Archaebacteria  
- bakterie pierwotne 
 
archaeological evidence 
- dane archeologiczne 
- odkrycia archeologiczne archaeological 

evidence suggests that... odkrycia archeologiczne 

sugerują, że...  

- znaleziska archeologiczne 
 
archaeological remains 
- odkrycia archeologiczne  
- pozostałości archeologiczne 
 
archaeological site 
- stanowisko archeologiczne 
 
Archaeopteryx 
- archeopteryks  
- Archaeopteryx 
 
archaeplastids, Archaeplastida 
- Archaeplastida 
 
archaic 
- archaiczny (człowiek) 
 
Archean 
- archaik  
- z archaiku  
 
Archean age 
- era archaiczna 
 
archegonia (l. poj. archegonium) 
- rodnie  

- archegonia  
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archegoniophores 
 archegoniofory 
 
archegonium 
- l. mn. od archegonia  
 
archenteron 
- przewód pokarmowy  
- archenteron  
- prajelito 
 
arches of tissue 
- łukowate zgrubienia tkanki 
 
archetype 
- archetyp 
 
archipelago 
- wyspy the Hawaiian archipelago wyspy 

Hawajskie/archipelag hawajski  

- archipelag 
 
architecture 
- budowa (cząsteczki)  

- architektura the basic architecture of the CNS 
podstawowa architektura centralnego układu 

nerwowego  
- struktura the murein architecture struktura 

mureiny  
 
Archosauria 
- gady naczelne  
- archozaury  
- Archosauria 
 
archosauromorph diapsids 
- diapsydy z grupy Archosauromorpha  
- archozauromorfy 

 
archosaurs 
- gady naczelne  
- archozaury  
- Archosauria 
 
arctic 
- arktyczny  
- występujący w środowisku arktycznym 
(gatunek) 
 
Arctic Circle 
- koło arktyczne  
- koło podbiegunowe 
 
arctic environments 
- obszary północne 
 

arctic tundra 
- tundra arktyczna 
 
arcuate eminence 
- wyniosłość łukowata 
 
arcuate fasciculus 
- pęczek łukowaty (w mózgu) 
 
arcuate ligaments 
- więzadła łukowate 
 
arcuate line 
- kresa łukowata (brzucha) 
 
arcuate line of the abdomen 
- kresa łukowata (brzucha) 
 
arcuate nucleus 
- jądro łukowate (dot. podwzgórza) 
 
arcuate pubic ligament 
- więzadło łonowe łukowate 
 
arcuate vein 
- żyła łukowata 
 
ARDS 
- patrz: adult respiratory distress syndrome 
 
area 
- terytorium to colonize a new area skolonizować 

nowe terytorium  

- teren  
- obszar primary brain areas concerned with 

speech główne obszary mózgu związane z mową  
- okolica sensory area okolica sensoryczna 

(zmyłowa); motor area okolica motoryczna 

(ruchowa)  
- obręb splanchnic area obręb trzewi  
- ośrodek respiratory area ośrodek oddechowy  

- miejsce animals that are more active in dry 

areas zwierzęta bardziej aktywne w miejscach 

suchych  

- dziedzina an area of biological research 
dziedzina badań biologicznych  
- rejon an area of South America rejon Ameryki 

Południowej; sclerenchyma tissue may be located 

in several areas of the plant body twardzica 

występuje w różnych rejonach rośliny  
- połać a large area of forest duża połać lasu  
- odcinek (na chromosomie)  

- strefa plant cells divide only in specific areas, 

called meristems komórki roślin dzielą się tylko w 

określonych strefach, zwanych merystemami  
- płat (siedliska)  

- wielkość the correlation between island area 

and the number of indigenous species zależność 
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między wielkością wyspy a liczbą zamieszkujących 

ją mieszkańców  
- kierunek areas of research in genomics kierunki 

badań w obrębie genomiki 
 
area centralis 
- area centralis (dot. siatkówki oka) 
 
area cladogram 
- kladogram kontynentów 
 
area for diffusion 
- powierzchnia dyfuzyjna 
 
area for digestion 
- powierzchnia trawienna 
 
area of cell elongation 
- strefa elongacyjna (dot. budowy rośliny) 
 
area of infarction 
- miejsce objęte zawałem 
 
area of inflammation 
- miejsce objęte zapaleniem 
 
area of origin 
- miejsce pochodzenia 
 
area of research 
- obszar badawczy pole do badań  
 
area of transition 
- obszar przejściowy (ekologia) 
 
area postrema 
- pole najdalsze 
 
areas of organic enrichment 
- obszary bogate w materię organiczną 
 
areas of woodland 
- tereny zalesione 
 
arenavirus 
- arenawirus 
 
areola 
- otoczka brodawki sutkowej (otaczająca 

brodawkę sutkową)  
- obwódka (widoczna wokół komórki) 
 
areolar tissue 
- wiotka tkanka łączna 
 

Argasidae 
- Argasidae  
- obrzezki  
- kleszcze miękkie 
 
arginine 
- arginina 
 
arginine vasopressin 
- wazopresyna argininowa  
- AVP 
 
arginine-synthesizing pathway 
- szlak syntezy argininy 
 
argon 
- argon  
- Ar 
 
arid 
- suchy an arid habitat suche siedlisko  
- o suchym klimacie (rejon) during the 

Pleistocene, when much of equatorial Africa was 

arid w plejstocenie, kiedy w większej części Afryki 

Równikowej zapanował klimat suchy  
- pustynny (rejon) 

 
arid conditions 
- warunki pustynne  
- warunki suche plants adapted to arid conditions 

rośliny przystosowane do warunków suchych  

- jałowe warunki 
 
arietal pelvic fascia 
- powięź ścienna miednicy 
 
arildone 
- arildon 
 
arise (from) 
- powstać (cząsteczki, geny, gatunki) oncogenes 

arise from mutations in proto-oncogenes onkogeny 

powstają w wyniku mutacji w protoonkogenach; 

cancer-causing genes that arise from a genetic 

change geny wywołujące raka, które powstają w 

wyniku zmiany genetycznej; this bird species arose 

in Africa ten gatunek ptaków powstał w Afryce; 

cancer-causing genes that arise from a genetic 

change geny wywołujące raka które powstają w 

wyniku zmiany genetycznej 

- pochodzić defects that arise from mutations in 

genes defekty pochodzące z mutacji w genach  

- pojawić się to arise from an viral infection 
pojawić się na skutek infekcji wirusowej  
- wystąpić (choroba)  

- rozwijać się dizygotic twins arise in a very 

different way... bliźnięta dizygotyczne rozwijają się 

inaczej...  

- wyewoluować  
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- wywodzić się the ground dwellers arose from 

arboreal monkeys małpy o naziemnym trybie życia 

wywodzą się od małp o nadrzewnym trybie życia  

- nastąpić agriculture arose in several steps 
rozwój rolnictwa nastąpił w kilku etapach  
- rozwinąć się before agriculture arose... zanim 

rozwinęło się rolnictwo...  

- wyrastać prop roots arise near the base of the 

stem korzenie podporowe wyrastają blisko 

podstawy pędu  

- rosnąć tumors which arise in the periphery 
nowotwory rosnące w tkankach obwodowych  

- wynikać z  
- powstawać na skutek the condition arises from 

the failure of chromosomes to separate stan taki 

powstaje na skutek nierozejścia się chromosomów  

 
arising from 
- powstały w wyniku similar features arising 

from convergent evolution podobieństw powstałe 

w wyniku ewolucji zbieżnej  

- wynikający z functional modifications arising 

from interactions between... funkcjonalne 

modyfikacje wynikające z interakcji pomiędzy...  
 
arm 
- kończyna górna  
- ramię (biochemia) the large arm of chromosome 

21 długie ramię chromosomu 21.  
- przydatek food-gathering arms przydatki 
 
arm bones 
- kości rąk 
 
armadillo 
- pancernik 
 
armaments 
- cechy o charakterze oręża (u zwierząt) 
 
armed 
- uzbrojony (główka tasiemca) 
 
armed with teeth 
- uzębione (szczęki) 
 
armor 
- pancerz  

- ochronna powłoka (jaszczurki, węża) 
 
armor plates 
- płyty kostne (u dinozaurów) 

 
armored 
- pancerny (powłoka ciała)  
- opancerzony (egzoszkielet)  
- okryty pancerzem 
 

armored fishes 
- ryby pancerne  
- tarczowce  
- plakodermy 
 
armpit 
- dno dołu pachowego 
 
arm-swing 
- brachiator the monkeys can 

brachiate/arm-swing małpy te są 

brachiatorami/przemieszczają się po drzewach, 

wisząc na rękach  
 
army 
- armia (limfocytów)  
 
army ants 
- mrówki wędrowne 
 
aroids 
- rośliny z rodziny obrazkowatych  
- Araceae 
 
aromatase 
- aromataza 
 
aromatase inhibitors 
- inhibitory aromatazy 
 
aromatic 
- aromatyczny (łańcuchy boczne) 

 
aromatic compound 
- związek aromatyczny 
 
aromatic L-amino acid decarboxylase 
- dekarboksylaza L-aminokwasów 
aromatycznych 
 
aromatic leaves 
- liście aromatyczne 
 
aromatization 
- aromatyzowanie  
- aromatyzacja (androgenów) 
 
arousability 
- stan nadpobudliwości 
 
arousal 
- stan wzbudzenia  
- pobudzenie  
- wywołanie the arousal of sexual interest 
wywołanie zainteresowania seksualnego  
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- stan czuwania the brainstem and cerebrum 

control both arousal and sleep pień mózgu i mózg 

kontrolują zarówno stan czuwania, jak i sen  

- czuwanie 
 
arousal state 
- stan aktywności (pacjenta) 
 
arousal system 
- układ wzbudzeniowy 
 
aroused 
- wybudzony (ze snu) 
 
arranged 
- ułożony genes arranged in a specific way geny 

ułożone w charakterystyczny sposób; serially 

arranged muscles mięśnie ułożone szeregowo; 

polynucleotide chains arranged in a coiled double 

helix łańcuchy polinukleotydowe zwinięte w 

podwójną helisę  
- uporządkowany (atomy )  

- rozmieszczony molecules arranged in chains 
cząsteczki rozmieszczone w łańcuchach  

- ułożenie atoms that are arranged differently 
atomy różniące się ułożeniem  

- wchodzący w skład insulin is composed of 51 

amino acids arranged in two polypeptide chains 
insulina zbudowana jest z 51 reszt aminokwasów, 

które wchodzą w skład dwóch łańcuchów 

polipeptydowych  

- układający się thylakoid sacs are arranged in 

stacks called grana tylakoidy układają się w grana 
 
arrangement 
- układ the arrangement of molecules układ 

cząsteczek; the conserved arrangement of genes 

konserwatywny układ genów; structures with a 

repetitive arrangement struktury z powtarzającym 

się układem; double helix 

arrangement/arrangement of the double helix 
układ podwójnej helisy  

- organizacja the arrangement of the genes 
organizacja genów; the arrangement of bones 

organizacja kośćca  

- ułożenie a serial arrangement of muscles 
szeregowe ułożenie mięśni  

- aranżacja the arrangement of the tubules and 

collecting ducts in the renal cortex aranżacja 

kanalików i dróg zbiorczych w korze nerki; the 

spatial arrangement of juxtamedullary nephrons 
przestrzenną aranżację nefronów przyrdzeniowych  

- uporządkowana struktura  
- forma to shift one bond in retinal from a cis to a 

trans arrangement zmienić jedno wiązanie w 

retinalu z formy cis na formę trans  
- rozmieszczenie  
- ustawienie the arrangement of teeth in the jaw 

is somewhat rectangular zęby w szczęce ustawione 

są w prostokąt  

- budowa  
- struktura the internal arrangement of 

chromosomes struktura wewnętrzna chromosomów  

- pozycja double bonds that are transformed from 

a cis arrangement to a trans arrangement 
wiązania podwójne ulegające transformacji z 

pozycji cis do trans  
 
arrangement of veins 
- układ żyłek (dot. budowy liścia)  

- użyłkowanie 
 
array 
- zespół in humans, the gene occurs in arrays on 

five separate chromosomes u człowieka gen ten 

występuje w zespołach/jednostkach 

rozmieszczonych na pięciu oddzielnych 

chromosomach  
- jednostka (dot. genów) chlorophyll molecules 

are arranged in light-harvesting arrays cząsteczki 

chlorofilu są ułożone w jednostki zbierające energię  

- uszeregowanie such DNA chips are high 

density arrays of different DNA sequences takie 

chipy DNA zawierają bardzo gęste uszeregowania 

różnych sekwencji DNA  
- szereg (genów w chromosomie) nucleosomal 

arrays szeregi nukleosomów  
- wiązka (mikrofilamentów aktynowych)  

- układ staggered arrays of myosin molecules 
układ naprzemiennie ułożonych cząsteczek 

miozyny; the lipid molecules form an ordered 

array cząsteczki lipidowe tworzą uporządkowany 

układ  
- wiele an array of signaling molecules wiele 

cząsteczek sygnałowych  

- pełen wachlarz  
- mikromacierz 
 
arrayed library 
- biblioteka macierzysta  
- biblioteka macierzowa 
 
arrest 
- zatrzymać the eggs that are arrested at a 

specific stage of meiosis komórki jajowe 

zatrzymane w określonym stadium mejozy; to cause 

arrest at the Gl-phase of the cell cycle 
spowodować zatrzymanie komórek w fazie Gl cyklu 

komórkowego; arrested larval development 

zatrzymany rozwój larwalny  
- wstrzymać (rozwój)  
- zahamować (translację) 
 
arrestins 
- arestyny β-arrestins β-arestyny 
 
arrhythmia 
- zaburzenia rytmu serca 
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arrival 
- docierający the arrival of an action potential at 

a synaptic terminal depolarizes the plasma 

membrane docierający do zakończenia 

synaptycznego potencjał czynnościowy 

depolaryzuje błonę komórkową  

- dotarcie the arrival of an action potential at a 

synaptic terminal depolarizes the plasma 

membrane dotarcie potencjału czynnościowego do 

zakończenia synaptycznego depolaryzuje błonę 

komórkową  

- pojawienie się the arrival of new species in a 

community pojawienie się nowych gatunków w 

biocenozie  

- nabytek genes introns that are late evolutionary 

arrivals introny genów będące ewolucyjnie późnymi 

nabytkami 
 
arrive 
- wejść when a freshly made RNA molecule 

arrives at a ribosome... gdy nowo utworzona 

cząsteczka wchodzi do rybosomu...  

- wchodzić  
- dotrzeć when a second action potential arrives 

before the muscle fiber has completely relaxed... 

gdy drugi potencjał czynnościowy dotrze zanim 

włókno mięśniowe zostanie całkowicie 

rozluźnione...  
- pojawić się (o gatunku) 
 
arsenic 
- arsen 
 
arsenicals 
- związki arsenu 
 
ARSs 
- patrz: autonomously replicating sequence 
 
ART 
- patrz: assisted reproductive technologies 
 
artemether 
- artemeter 
 
artemisinin 
- artemizynina 
 
arteria radicularis magna 
- tętnica korzeniowa wielka  
- tętnica Adamkiewicza 
 
arterial 
- tętniczy arterial anastomoses zespolenia tętnicze  
 
arterial access 
- wkłucie tętnicze 
 

arterial adventitial cyst 
- torbiel przydanki tętniczej 
 
arterial arcades 
- arkady tętnicze  
- łuki tętnicze 
 
arterial baroreceptors 
- baroreceptory tętnicze 
 
arterial blood 
- krew tętnicza 
 
arterial blood gas 
- ocena gazów krwi tętniczej 
 
arterial blood gases 
- gazometria krwi tętniczej  
- gazometria tętnicza 
 
arterial blood pressure 
- ciśnienie tętnicze krwi 
 
arterial catheter 
- cewnik tętniczy 
 
arterial circulation 
- krążenie tętnicze 
 
arterial CO2 content 
- zawartość C02 we krwi tętniczej 
 
arterial damage 
- uszkodzenie naczyń tętniczych 
 
arterial graft 
- wszczep tętniczy 
 
arterial oxygen saturation 
- saturacja krwi tętniczej tlenem 
 
arterial oxygen tension 
- prężność tlenu we krwi tętniczej 
 
arterial partial pressure of CO2 
- ciśnienie parcjalne C02 we krwi tętniczej  
- PaCO2  
- ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla 
 
arterial PCO2 
- Pco2 we krwi tętniczej 
 
arterial plasma 
- osocze krwi tętniczej 
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arterial plasma level 
- stężenie w osoczu krwi tętniczej 
 
arterial pressure 
- ciśnienie tętnicze 
 
arterial pulsation 
- tętno tętnicze 
 
arterial pulse 
- tętno tętnicze 
 
arterial pulse quality 
- stopień napięcia tętna 
 
arterial segment 
- odcinek tętniczy 
 
arterial supply 
- unaczynienie tętnicze arterial supply to the 

spleen unaczynienie tętnicze śledziony 
 
arterial system 
- układ tętniczy 
 
arterial valves 
- zastawki tętnic 
 
arterial walls 
- ściany tętnic 
 
arteries of the umbilical cord 
- tętnice pępkowe  
- tętnice pępowinowe 
 
arteriolar 
- dot. tętniczek arteriolar constriction skurcz 

tętniczek  
 
arteriolar dilation 
- rozszerzenie się tętniczek 
 
arterioles 
- tętniczki arteriole dilation rozszerzenie tętniczek 
 
arterioluminal vessels 
- naczynia tętniczo-jamowe 
 
arteriosclerosis 
- miażdżyca tętnic 
 
arteriosinusoidal vessels 
- naczynia tętniczo-zatokowe serca 
 
arteriovascular disease 
- miażdżyca arterioskleroza  

- miażdżyca naczyń 
 
arteriovenous 
- tętniczo-żylny arteriovenous blood glucose 
stężenie tętniczo-żylne glukozy 
 
arteriovenous anastomoses 
- zespolenia tętniczo-żylne 
 
arteriovenous fistula 
- przetoka tętniczo-żylna 
 
arteriovenous malformation 
- nieprawidłowy spływ żył do przedsionków 
 
arteriovenous O2 difference 
- różnica tętniczo-żylna wysycenia krwi tlenem 
 
arteriovenous shunt 
- przetoka tętniczo-żylna 
 
arteriviruses 
- arteriwirusy 
 
artery 
- tętnica  
- naczynie the dorsal artery branches into smaller 

arteries tętnica grzbietowa rozgałęzia się na kilka 

mniejszych naczyń  

- naczynie tętnicze 
 
artery of Adamkiewicz 
- tętnica korzeniowa  
- wielka tętnica Adamkiewicza 
 
artery of bulb of penis 
- tętnica opuszki prącia 
 
artery of the urethral bulb 
- tętnica opuszki prącia 
 
artery walls 
- ściany tętnic 
 
artesunate 
- artesunat 
 
arthralgias 
- bóle stawów 
 
arthritic change of joints 
- zmiany artretyczne stawów 
 
arthritic elbow 
- zapalenie stawu łokciowego 
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arthritis 
- zapalenie stawów  
- artretyzm 
 
arthrogenic disease 
- zapalenie stawów 
 
arthropathy 
- artropatia 
 
arthrophytes 
- Artrophyta 
 
arthropodborne 
- przenoszony przez stawonogi (wirusy) 

 
arthropods 
- stawonogi an arthropod group grupa 

stawonogów 
 
arthroscope 
- artroskop to view a joint through an arthroscope 
obejrzeć staw przez artroskop 
 
arthroscopic repair of a joint 
- artroskopowa rekonstrukcja stawu 
 
arthroscopy 
- artroskopia 
 
arthrospores 
- artrospory 
 
Arthus reaction, Arthus-type reaction 
- reakcja Arthusa  

- odczyn Arthusa  
- reakcja typu Arthusa  
 
articular 
- stawowy articular surfaces of bones 
powierzchnie stawowe kości 
 
articular bone 
- kość stawowa 
 
articular branches 
- gałęzie stawowe (naczyń krwionośnych) 
 
articular cartilage 
- chrząstka stawowa 
 
articular cavity 
- jama stawowa 
 
articular damage 
- uszkodzenia stawu 
 

articular deformity 
- deformacja stawów 
 
articular degeneration 
- degeneracja chrząstki stawowej 
 
articular discs 
- krążki stawowe (wewnątrz torebki stawowej) 
 
articular fossa 
- dół żuchwowy 
 
articular muscle 
- mięsień stawowy 
 
articular processes 
- wyrostki stawowe (kręgów) 
 
articular surfaces 
- powierzchnie stawowe (dot. stawów) 
 
articular tubercle 
- guzek stawowy 
 
articularis genus (muscle) 
- mięsień stawowy kolana 
 
articular-quadrate hinge 
- staw zbudowany z kości stawowej i 
kwadratowej 
 
articulate 
- łączyć się stawowo the bones that articulate 

with the wings kości połączone stawowo ze 

skrzydłami 
 
articulated 
- połączony tightly articulated bones sztywno 

połączone kości  
- członowany (odnóża) 

- połączony stawowo the lower jaw articulated 

with the squamosal żuchwa połączona stawowo z 

kością łuskową  
 
articulating 
- stykające się the articulating surfaces of the 

bones powierzchnie stykających się kości 
 
articulation 
- połączenie (pomiędzy stawami a kośćmi) a 

double articulation of lower jaw podwójne 

połączenie stawowe żuchwy  

- staw  
- staw łączący double articulation of lower jaw 
podwójne połączenie stawowe żuchwy 
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artifactual 
- artefaktowy 
 
artificial heart valve 
- sztuczna zastawka serca 
 
artificial induction 
- indukcja wymuszona  
- indukcja spotaniczna 
 
artificial selection 
- dobór sztuczny  
- selekcja sztuczna 
 
artificially 
- w warunkach sztucznych  
- sztucznie 
 
artificially stained 
- sztucznie barwiony (preparat w mikroskopie) 
 
artiodactyl 
- dot. parzystokopytnych the artiodactyl lineages 
linie ewolucyjne parzystokopytnych  

- parzystokopytny terrestrial artiodactyl 

ancestors lądowi przodkowie parzystokopytnych 
 
artiodactyls, Artiodactyla 
- parzystokopytne  
- ssaki kopytne  
- Artiodactyla  
- zwierzęta kopytne  
- kopytne 

 
aryepiglottic 
- nalewkowo-nagłośniowy 
 
aryepiglottic folds 
- fałdy nalewkowo-nagłośniowe 
 
arylated 
- arylowany 
 
arylating 
- arylujący arylating agents czynniki arylujące  
 
arylating agent adducts 
- addukty arylowe 
 
arylating agents 
- czynniki arylujące 
 
arylsulfatases 
- arylsulfatazy 
 
arytenoid cartilage 
- chrząstka nalewkowata 

 
ascariasis 
- askarioza  
- glistnica 
 
ascarids 
- glisty 
 
ascariosis 
- askarioza  
- glistnica 
 
Ascaris (lumbricoides hominis) 
- glista ludzka  
- Ascaris lumbricoides 
 
Ascaris suum 
- glista świńska 
 
ascend 
- wstępować  
- dostać się drogą wstępującą the bacteria then 

ascend into the bladder następnie bakterie drogą 

wstępującą dostają się do pęcherza moczowego 
 
ascending 
- wstępujący ascending fibers włókna wstępujące 
zakażenie  

- docierający impulses ascending to the structure 
impulsy docierające do struktury 
 
ascending aorta 
- aorta wstępująca 
 
ascending branches of the left gastric 
artery 
- gałęzie przełykowe tętnicy żołądkowej lewej 
 
ascending cervical artery 
- tętnica szyjna wstępująca 
 
ascending colon 
- okrężnica wstępująca 
 
ascending limb 
- ramię wstępujące the ascending limb of loop of 

Henle ramię wstępujące pętli Henlego  
 
ascending limb of Starling curve 
- wstępujące ramię krzywej Starlinga 
 
ascending paralysis 
- postępujący paraliż 
 
ascending part of the duodenum 
- część wstępująca dwunastnicy 
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ascending pharyngeal artery 
- tętnica gardłowa wstępująca 
 
ascending tracts 
- drogi wstępujące 
 
ascending vasa recta 
- naczynia proste wstępujące (dot. nerek) 
 
ascending venography 
- wenografia 
 
ascension 
- przemieszczanie się w górę ascension of the 

pathogen from the ostium urethrae 
przemieszczanie się patogenu z okolicy ujścia cewki 

moczowej w górę układu 
 
ascent 
- wznoszenie się the ascent of water against the 

force of gravity wznoszenie się wody w roślinie 

wbrew grawitacji 
 
Aschoff-Tawara node 
- węzeł przedsionkowo-komorowy 
 
asci 
- l.mn. od ascus 
 
ascidians, Ascidiacea 
- żachwy a larval ascidian larwa żachwy  
- Ascidiacea 
 
 ascites 
- wodobrzusze 
 
ascitic fluid 
- płyn w jamie otrzewnowej  
- płyn puchlinowy 
 
Asclepiadaceae 
- Asclepiadaceae  
- trojeściowate 
 
Asclepias tuberosa 
- trojeść bulwiasta  
- Asclepias tuberosa 
 
ascocarp 
- owocnik (dot. grzybów workowych)  
- askokarp  
- owocnik workowy 
 
ascoma 
- patrz: ascocarp 
 

ascomycete fungi 
- grzyby z klasy woreczniaków  
- grzyby z klasy workowców 
 
ascomycetes, Ascomycota 
- Ascomycetes  
- grzyby workowe  
- workowce an ascomycete fungus grzyb 

workowiec  

- Ascomycota 
 
asconoid canal system 
- budowa gąbek typu askon 
 
asconoid system 
- budowa gąbki typu askon 
 
ascorbic acid 
- kwas askorbinowy 
 
ascospore 
- askospora  
- zarodnik workowy (dot. workowców) 
 
ascus (l. mn. asci) 
- worek (u workowców/grzybów workowych) 
 
asepsis 
- aseptyka 
 
aseptic 
- aseptyczny 
 
aseptic meningitis 
- aseptyczne zapalenie opon 
 
aseptic meningoencephalitis 
- jałowe zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych i mózgu 
 
aseptically 
- w warunkach jałowych (pobrać próbkę do 

badań)  

- aseptycznie  
- w aseptyczny sposób 
 
asexual 
- o rozrodzie bezpłciowym asexual 

forms/organisms formy/organizmy o rozrodzie 

bezpłciowym  

- bezpłciowy exclusively asexual reproduction 
rozmnażanie wyłącznie bezpłciowe; reproduce to 

by asexual means rozmnażać się bezpłciowo  

- rozmnażający się bezpłciowo  
- aseksualny  
- partenogenetyczny  
- osobnik rozmnażający się bezpłciowo  
- rozmnażający się partenogenetycznie 
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asexual condition 
- rozmnażanie bezpłciowe 
 
asexual cycle 
- cykl rozmnażania bezpłciowego 
 
asexual division 
- bezpłciowy podział komórki to reproduce by 

asexual division rozmnażać się przez bezpłciowy 

podział komórki 
 
asexual genotype 
- genotyp powodujący rozmnażanie 
bezpłciowe  
- genotyp partenogenetyczny 
 
asexual lineages 
- linie partenogenetyczne 
 
asexual propagation 
- rozmnażanie bezpłciowe  
- rozmnażanie wegetatywne 
 
asexual reproduction 
- rozmnażanie bezpłciowe animals that carry on 

asexual reproduction zwierzęta rozmnażające się 

bezpłciowo  
- rozmnażanie wegetatywne (u roślin)  

- rozród bezpłciowy 
 
asexual reproductive stage 
- stadium rozmnażania bezpłciowego 
 
asexual spores 
- spory aseksualne (u grzybów) 
 
asexuality 
- rozmnażanie bezpłciowe 
 
asexually 
- bezpłciowo to reproduce asexually rozmnażać 

się bezpłciowo/wegetatywnie  

- na drodze bezpłciowej  
- wegetatywnie  
- w rozmnażaniu wegetatywnym to propagate 

genes asexually rozprzestrzeniać geny w 

rozmnażaniu wegetatywnym  
- partenogenetycznie  
- przez podział  
- drogą bezpłciową to reproduce asexually 
rozmnażać się drogą bezpłciową/przez podział 
 
asexually derived 
- powstały drogą rozmnażania bezpłciowego 
 

asexually produced 
- powstały w wyniku rozmnażania 
bezpłciowego 
 
asexually reproducing  
- rozmnażający się bezpłciowo  

 
ash leaf spots 
- plamy odbarwieniowe 
 
Ashkenazi Jews 
- Żydzi aszkenazyjscy 
 
Asian taeniosis 
- tenioza azjatycka 
 
A-site 
- miejsce A the amino group of the amino acid at 

the A site grupa aminowa aminokwasu w miejscu A  

- miejsce aminoacylowe  
- miejsce A rybosomu 
 
asparagine 
- asparagina 
 
asparagine-linked carbohydrate 
- N-końcowy węglowodór łączący się z 
asparaginą  
 
aspartate 
- asparaginian  
- kwas asparaginowy aspartate residues reszty 

kwasu asparaginowego 
 
aspartate aminotransferase 
- aminotransferaza asparaginianowa  
- AST 
 
aspartic acid 
- kwas asparaginowy 
 
aspect 
- właściwość aspects of glucocorticoid activity 
właściwości glikokortykoidów  
- aspekt the aspects of animal function aspekty 

funkcjonowania organizmów zwierzęcych  
- założenie (teorii naukowej)  

- zagadnienie aspects of flowering plants 
zagadnienia dotyczące roślin kwiatowych  
- proces aspects of plant growth procesy związane 

ze wzrostem roślin; aspects of development procesy 

rozwojowe  

- kryterium  
- powierzchnia the anterior aspect of the femur 
przednia powierzchnia kości udowej; the 

intracranial aspect of the base of the skull 
wewnętrzna powierzchnia podstawy czaszki  
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- część anterolateral aspect of the orbit 
przednio-boczna część oczodołu  
- przejaw aspects of metabolism przejawy 

metabolizmu  
- dział an aspect of systematics dział systematyki  

- czynnik  
- kierunek an aspect of conservation biology 
kierunek ochrony przyrody  
- składnik (klimatu) 

- cecha abiotic aspects of the environment 
 abiotyczne cechy środowiska 
 
aspergilli 
- grzyby z rodzaju Aspergillus 
 
aspergillosis 
- aspergiloza 
 
aspergillus 
an allergic aspergillus alveolitis alergiczne 

zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez 

Aspergillus  
 
asphyxia 
- asfiksja  
- niedotlenienie 
 
asphyxiated 
- w stanie asfiksji 
 
asphyxiation 
- uduszenie 
 
aspirate 
- aspirat lymph node aspirate aspirat węzłów 

chłonnych  
- punkcja direct lung aspirate bezpośrednia 

punkcja płuc  

- płyn z punkcji 
- pobrać the specimen was aspirated with a needle 
próbkę pobrano za pomocą igły  

 
aspirate material 
- pobrany materiał direct parasite detection in 

aspirate material from bone marrow bezpośrednie 

wykrycie pasożytów w materiale pobranym ze 

szpiku kostnego  
 
aspirated fluid 
- aspirat  
- płyn z punkcji 
 
aspiration 
- aspiracja aspiration of food/saliva aspiracja 

pokarmu/śliny; the specimen was collected by 

aspiration of the lesion fluid próbkę otrzymano 

aspirując płyn z pęcherzyków  

- zakrztuszenie się  

- aspirat aqueous aspiration aspirat płynu 

przedniej komory oka  
- punkcja direct lung aspiration bezpośrednia 

punkcja płucna 
 
aspiration pneumonia 
- zachłystowe zapalenie płuc  
- zapalenie płuc w wyniku aspiracji 
 
aspiration syndrome 
- zespół aspiracji 
 
asplenia 
- wrodzony brak śledziony 
 
asplenia syndrome 
- zespół asplenii 
 
asplenic individuals 
- osoby z (wrodzonym) brakiem śledziony 
 
assay 
- określać (funkcję komórek)  

- oznaczyć an enzyme that can be easily assayed 
łatwy do oznaczenia enzym; processes that are 

assayed in cell lysates procesy oznaczane w 

lizatach komórkowych 

- wykrywać selective lgM antibodies can also be 

assayed using... można też wykrywać wybiórczo 

przeciwciała klasy IgM przy zastosowaniu...  
- oszacować (czystość preparatu) 
- badać to assay specific CD4+ T cells badać 

swoiste komórki T CD4+; the flies were assayed 

under crowded conditions muchy zbadano przy 

dużym zagęszczeniu  
- zmierzyć to assay enzyme activities zmierzyć 

aktywności enzymów  
- test a quantitative IgE assay test ilościowy dla 

IgE; a simple assay for detecting antibody 

technicznie prosty test do wykrywania przeciwciał  

- oznaczenie a quantitative assay of an antigen 
ilościowe oznaczenie antygenu; nucleic acid–based 

molecular assays oznaczania molekularne bazujące 

na kwasach nukleinowych  

- metoda badawcza the availability of a specific 

assay dostępność odpowiedniej metody badawczej  

- oznaczanie an assay of intracellular cytokines 
oznaczanie cytokin wewnątrzkomórkowych  
- analiza (enzymów) organic acid assays analizy 

kwasów organicznych  

- wykrywanie serodiagnostics involving assay of 

antiviral antibodies of the IgM classes in patient 

serum diagnostyka serologiczna polegająca na 

wykrywaniu przeciwciał przeciwwirusowych klasy 

IgM w surowicy pacjenta  
- próba a control assay próba kontrolna (biologia 

molekularna)  
- odczyn serologic assays odczyny serologiczne  
- badanie the assay format forma badania  
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assay format 
- system detekcji 
 
assemblage 
- grupa an assemblage of organisms 
grupa/zgromadzenie organizmów  

- zgromadzenie  
- zespół (organizmów)  

- zgrupowanie macromolecular assemblages 
zgrupowania makrocząsteczek  

- podrząd  
- zestaw (gatunków)  
- kompleks (makromolekularny) 

 
assemble 
- składać (fosfolipidy przez enzymy) viral particles 

are assembled in the host's cell cząstki wirusów są 

składane w komórce gospodarza; the phage 

components are then assembled into new viruses 
powstałe komponety faga składają się w dojrzałe 

wirusy  

- dokonywać syntezy to assemble polymers 
dokonywac syntezy polimerów  

- układać  
- złożyć when the viral components are 

assembled... gdy komponenty wirusa zostaną 

złożone w całość...  

- przekształcić się to assemble into the adult 

tissues przekształcić się w tkanki dorosłego 

osobnika (o grupie komórek); the site where 

polypeptides are assembled into proteins miejsce, 

w którym polipeptydy przekształcane są w białka  
- formować się (mikrotubule)  
- zebrać w całość (sekwencje)  
- utworzyć kompleks (o rybosomie)  

- uczestniczyć w tworzeniu to assemble the 

pre-initiation complex uczestniczyć w tworzeniu 

kompleksu inicjatorowego  
- połączyć się to assemble with sth połączyć się z 

czymś (łańcuch ciężki MHC z β2-mikroglobuliną)  

- utworzyć to assemble into a channel in the 

plasma membrane utworzyć kanał w błonie 

plazmatycznej (o białkach)  

- łączyć się the factors assemble on basal 

promoters czynniki te łączą się z podstawowymi 

promotorami  

- przyłączyć się ribosomes can assemble on 

mRNA molecules rybosomy mogą się przyłączać 

do cząsteczek mRNA  

- uformować when the mitotic spindle is 

completely assembled... gdy wrzeciono podziałowe 

zostaje w pełni uformowane...  

- zbudować the receptors are assembled from a 

different pair of GPCR proteins receptory te 

zbudowane są z różnych par białek GPCR 
 
assembled ribosome 
- kompletny rybosom 
 

assembly 
- budowa to take part in spliceosome assembly 
uczestniczyć w budowie spliceosomu; to block 

further assembly of the transcription complex 
uniemożliwić dalszą budowę kompleksu 

transkrypcyjnego  
- składanie assembly of viruses składanie wirusów  

- powstawanie assembly of microfilaments 
powstawanie mikrofilamentów; the assembly of a 

particular nucleic acid sequence powstanie 

określonej sekwencji kwasu nukleinowego  
- złożenie (sekwencji nukleotydów, nowych cząstek 

wirusa)  

- organizacja correct assembly of nucleosomes 
poprawna organizacja nukleosomów  
- złożenie się core protein assembly złożenie się 

rdzenia białkowego  
- formowanie się (wirionu)  
- tworzenie capsid assembly tworzenie kapsydu  
- synteza (łańcucha peptydoglikanowego)  
- montowanie capsid assembly montowanie 

kapsydów  

- montaż 
 
assembly factor 
- czynnik organizujący 
 
assess 
- oszacować (sprawność kończyny)  
- ocenić (zagrożenie, wirulencję)  
- ustalić (filogenezę) 
 
assign 
- zaliczać the animals assigned to a species 
zwierzęta zaliczane do danego gatunku; Hominins 

are assigned to the species Australopithecus 

anamensis Hominidy zalicza się do gatunku 

Australopithecus anamensis  

- ustalić to assign the codons to specific amino 

acids ustalić, jakie tryplety kodują specyficzne 

aminokwasy  

- zaklasyfikować to assign organisms to 

categories zaklasyfikować organizmy do 

poszczególnych kategorii  
- określić (rodzicielstwo)  

- łączyć closely related species are assigned to the 

same genus blisko spokrewnione gatunki łączy się 

w jeden rodzaj  

- tworzyć organisms assigned to order Squamata 
organizmy tworzące rząd łuskonośnych  
 
assignment 
- przypisanie assignment of antigens to a test 

antibody przypisanie antygenów do określonego 

przeciwciała testowego 
 
assignment tests 
- testy przypisania (ekologia) 
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assimilate 
- przyswajać plants assimilate CO2 rośliny 

przyswajają/asymilują/pobierają CO2  

- asymilować  
- pobierać 
 
assimilation 
- asymilacja assimilation of ingested foods into 

the body asymilacja składników pokarmowych w 

organizmie  

- pobieranie  
- przyswajanie 
 
assist  
- wspomagać eosinophils assisted by specific 

antibodies eozynofile wspomagane przez swoiste 

przeciwciała  

- uczestniczyć w to assist in recycling 

precipitation uczestniczyć w przywracaniu wody z 

opadów atmosferycznych; to assist the reaction in 

vivo uczestniczyć w reakcji in vivo (o białkach); the 

protein folding is assisted by chaperones proces 

zwijania się białka przebiega w obecności 

chaperonów  
 
assisted reproductive techniques 
- techniki wspomaganego rozrodu metody  
- ART 
 
assisted reproductive technologies 
- techniki wspomaganego rozrodu metody  
- ART 
 
associate 
- kojarzyć the ability to associate one 

environmental feature with another umiejętność 

skojarzenia jednej cechy środowiskowej z inną  
- łączyć się cells associate to form tissues komórki 

łączą się w tkanki; DNA in the nucleus associates 

with protein to form chromatin DNA jądra 

związane z białkami tworzy chromatynę; molecules 

that associate by hydrogen bonds cząsteczki 

wzajemnie połączone wiązaniami wodorowymi  
- asocjować (jedna nić DNA z drugą)  
- wiązać się (cząsteczki z cząsteczkami) when 

membrane proteins associate with the lipid 

bilayer... gdy białka błonowe wiążą się z 

dwuwarstwą lipidową...; when the CDKs are 

associated with a cyclin gdy kinazy CDK są 

związane z cykliną...  

- występować w towarzystwie the protein 

normally associates with tubulin białko to 

występuje zwykle w towarzystwie tubuliny 

 
associated  
- skojarzony z an ion associated with a molecule 
jon skojarzony z cząsteczką  

- powiązany z markers associated with a gene 
markery powiązane z genem; genes associated with 

cancer geny powiązane z nowotworami  

- anatomicznie połączony z the adrenal glands 

of vertebrates are associated with the kidneys u 

kręgowców nadnercza są anatomicznie połączone z 

nerkami  

- związany z molecular patterns associated with 

pathogens wzorce molekularne związane z 

patogenami  

- w połączeniu z DNA associated with RNA and 

some proteins forms... DNA w połączeniu z RNA i 

niektórymi białkami tworzy...; this condition is 

associated with several types of cancer stan ten 

wiąże się z kilkoma odmianami raka  

- spowodowany disorders associated with 

changes in levels of reproductive hormones 
zaburzenia spowodowane nieprawidłowym 

poziomem hormonów reprodukcyjnych  

- uczestniczący NADH is mainly associated with 

catabolic pathways NADH uczestniczy głównie w 

szlakach katabolicznych  

- występujący u the form of hemoglobin 

associated with sickle cell anemia forma 

hemoglobiny występująca u osób z anemią 

sierpowatą  

- mający związek z mutations in such genes are 

associated with the absence of a specific enzyme 
mutacje w obrębie takich genów mają związek z 

brakiem konkretnego enzymu  

- leżący w genes associated with a loosely packed 

chromatin structure geny leżące w obszarach luźno 

upakowanej chromatyny  

- świadczący o any deviations in chromosome 

number are associated with certain disorders 
wszelkie nieprawidłowości w liczbie chromosomów 

świadczą o pewnych zaburzeniach rozwojowych  

- odgrywający pewną rolę w these genes are 

associated with many diseases known to have a 

genetic component geny takie odgrywają pewną 

rolę w wielu chorobach o podłożu genetycznym; 
genes associated with aging geny, którym 

przypisuje się udział w starzeniu się organizmu  

- typowy dla abnormally low levels of the protein 

are associated with Down syndrome niski poziom 

tego białka jest typowy dla zespołu Downa  

- towarzyszący this defect is associated with 

abnormally high levels of one hormone zaburzeniu 

temu towarzyszy wysoki poziom jednego hormonu  

- charakterystyczny dla mutant genes that are 

associated with cancer cells zmutowane geny 

charakterystyczne dla komórek nowotworowych  

- zasocjowany z a DNA fragment associated with 

an octamer core of histone proteins fragment DNA 

zasocjowany z oktamerowym rdzeniem białek 

histonowych  

- połączony z the diarrhea is often associated 

with other symptoms biegunka jest często 

połączona z innymi objawami; certain cells are 

associated through gap junctions niektóre komórki 

kontaktują się za pomocą połączeń szczelinowych  

- powiązany the DNA molecules and associated 

proteins cząsteczki DNA i powiązane z 

nimi/towarzyszące im/odpowiadające im białka; 
groups of closely associated, similar cells grupy 
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ściśle ze sobą powiązanych, podobnych komórek; 
the virus is cell associated wirus ten jest związany z 

komórką  

- odpowiadający  
- związany the nephron is intimately associated 

with a capillary network nefron jest silnie związany 

z siecią drobnych naczyń krwionośnych; 

chromatin-associated genes geny związane z 

chromatyną; to become associated with sth związać 

się z czymś (nić mRNA z rybosomem)  

- przylegający the plasma membrane and 

associated cortex błona komórkowa wraz z 

przylegającą cytoplazmą korową  

- otaczający the female gametophyte and its 

associated tissues żeński gametofit i otaczające go 

tkanki  

- pobliski forests and associated aquatic 

ecosystems lasy oraz pobliskie ekosystemy wodne  

- współwystępujący z AIDS-associated diseases 
choroby współwystępujące z AIDS  

- zasocjowany nucleoid-associated proteins 
białka zasocjowane z nukleoidem 
 
associate as pairs 
- tworzyć pary the bases associate as pairs along 

the central axis of the helix zasady azotowe tworzą 

pary w centralnej osi cząsteczki 
 
associate closely 
- tworzyć bliskie związki (o zwierzętach) 
 
associate physically 
- łączyć się ze sobą (o chromosomach) 
 
associated movements 
- współruchy 
 
association 
- powiązanie the association of A and B 
powiązanie A z B  
- połączenie (par zasad, cząsteczek) the 

association of MHC class I structures with 

peptides połączenie struktur MHC klasy I z 

peptydami  

- stosunek mycorrhizal associations 
stosunki/związki mikoryzowe  

- związek the bacteria form associations with the 

roots of leguminous plants bakterie te wchodzą w 

związki z korzeniami roślin motylkowych; the close 

association between viruses and their host cells 
ścisły związek pomiędzy wirusami i zakażanymi 

komórkami gospodarza  

- współżycie the associations of plants with 

bacteria współżycie roślin i bakterii  

- skojarzenie the association of new data with 

data previously learned skojarzenie nowych danych 

z tymi, które zostały już kiedyś poznane i 

zgromadzone w pamięci długotrwałej  
- relacja close associations between species bliskie 

relacje pomiędzy gatunkami  

- asocjacja the association of polypeptide chains 
asocjacja łańcuchów polipeptydowych  
- oddziaływanie (między cząsteczkami) 

noncovalent associations between electrically 

neutral molecules niekowalencyjne oddziaływania 

pomiędzy elektrycznie obojętnymi cząsteczkami  
- zgrupowanie (zwierząt)  
- grupa (białek)  
- zależność  
 
association areas 
- pola kojarzeniowe (dot. kory mózgu)  
- pola asocjacyjne  
- okolice asocjacyjne  
- miejsca asocjacyjne  
- obszary asocjacyjne  
- obszary kojarzeniowe 
 
association functions 
- czynności asocjacyjne 
 
association neurons 
- neurony wstawkowe  
- interneurony  
- neurony kojarzeniowe  
- neurony pośredniczące  
- neurony asocjacyjne 
 
associative learning 
- uczenie się asocjacyjne  
- uczenie się skojarzeniowe 
 
associative memory 
- pamięć asocjacyjna 
 
associative overdominance 
- naddominacja asocjacyjna  
 
assort 
- dziedziczyć się genes assort independently if... 
geny dziedziczą się niezależnie jeśli.../segregacja 

genów zachodzi w sposób niezależny jeśli...; linked 

genes do not assort independently geny sprzężone 

nie dziedziczą się niezależnie  
- segregować się (allele) 
 
assortative mating 
- kojarzenia selektywne  
- kojarzenie asortatywne  
- krzyżowanie selektywne 
 
assortment 
- czystość gamet Mendel's laws of assortment 

and independent segregation prawa Mendla o 

czystości gamet i niezależnej segregacji cech 
 
assortment of chromosomes 
- segregacja chromosomów  
- rozdzielanie chromosomów 
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aster 
- astrosfera (dot. centrosomu)  
- gwiazda (skupisko mikrotubul powstałe pod 

koniec profazy) 
 
Asteraceae 
- rodzina astrowatych  
- astrowate  
- złożone 
 
astereognosis 
- astereognozja 
 
Asteroidea 
- Asteroidea  
- rozgwiazdy 
 
asthenosphere 
- astenosfera 
 
asthma attacks 
- napady astmy 
 
asthma for pollen allergies 
- astma przy alergiach na pyłki 
 
asthmatic attack 
- napad astmatyczny  
- atak astmatyczny 
 
asthmatic pulmonary symptoms 
- objawy astmatyczne 
 
astral microtubules 
- mikrotubule astralne 
 
astrocytes 
- astrocyty 
 
astrocytic gliosis 
- astrocytowa glioza 
 
astroglia 
- astroglej 
 
astroviruses 
- astrowirusy 
 
asymmetric 
- asymetryczny dipoles that arise due to the 

asymmetric distribution of charge in the molecule 
dipole powstające wskutek asymetrii rozkładu 

ładunku w obrębie cząsteczki  
- chiralny (atom węgla)  

 

asymmetric carbon  
- węgiel asymetryczny 
 
asymmetric PCR 
- asymetryczny PCR 
 
asymmetrical 
- nierównocenny (podział komórki)  
- asymetryczny  
- o budowie asymetrycznej  
- niesymetryczny (podział komórki) 
 
asymmetrical body form 
- ciało asymetryczne 
 
asymmetrical cell division 
- asymetryczny podział komórki  
- nierówny podział  
 
asymmetrical growth restriction 
- asymetryczny IUGR (dot. noworodków) 
 
asymmetrically 
- asymetrycznie 
 
asymmetry 
- asymetria (w budowie organizmu) animals that 

exhibit asymmetry zwierzęta 

asymetryczne/zwierzęta o budowie asymetrycznej 
 
asymptomatic 
- asymptomatyczny  
- bezobjawowy the course of infection is 

frequently asymptomatic przebieg zarażenia często 

jest bezobjawowy; the patient was asymptomatic 

pacjent nie miał żadnych objawów  

- przebieg bezobjawowy burning with urination, 

or asymptomatic pieczenie przy oddawaniu moczu 

lub przebieg bezobjawowy  

- przebiegający bezobjawowo the disease is 

often asymptomatic choroba często przebiega 

bezobjawowo  

- niewykazujący jakichkolwiek objawów 
chorobowych (osoba) 
 
asymptomatic period 
- faza bezobjawowa zakażenia 
 
asymptomatically infected person 
- zakażona osoba bez objawów chorobowych 
 
asymptotic 
- asymptotyczny 
 
asynchronous 
- niesynchroniczny  
- asynchroniczny (praca mięśni) 
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asynchronous muscle contractions 
- asynchroniczna praca mięśni 
 
asynchronously 
- asynchronicznie 
 
asystole 
- zatrzymanie pracy serca 
 
at 
- w miejscu at each double bond there is a bend in 

the molecule... w miejscu każdego wiązania 

podwójnego cząsteczka kwasu wygina się...  

- w pozycji phosphate groups that are bound at 

carbons 1 and 6 grupy fosforanowe przyłączone do 

atomów węgla w pozycji 1 i 6  

- w rejonie chromatids attached at their 

centromeres chromatydy połączone w rejonie 

centromerów  
- w obrębie at the chiasmata w obrębie chiazm; 
amino acid substitutions that occurs at the active 

site of an enzyme zamiana aminokwasu 

następująca w obrębie centrum aktywnego enzymu  

- za pośrednictwem the chromatids attached to 

spindle fibers at their kinetochores chromatydy 

połączone z mikrotubulami wrzeciona 

podziałowego za pośrednictwem kinetochorów 
 
ataxia telangiectasia 
- ataksja teleangiektazja 
 
atelectasis 
- niedodma 
 
atelectatic 
- objęty niedodmą (obszar) 
 
Atelostomata 
- jeżowce z nadrzędu Atelostomata 
 
Atheriniformes 
- rodzina aterynowatych  
- aterynokształtne  
- rodzina ryb aterynokształtnych 
 
atheromatous 
- miażdżycowy early atherosclerotic lesions 
wczesne zmiany miażdżycowe  

- arteriosklerotyczny 
 
atheromatous change 
- zmiany miażdżycowe 
 
atheromatous debris 
- szczątki rozpadłych komórek 
 
atheromatous disease 
- miażdżyca  

- arterioskleroza  
- miażdżyca naczyń 
 
atheromatous lesions 
- zmiany miażdżycowe 
 
atheromatous plaque 
- płytka miażdżycowa  
- blaszka miażdżycowa 
 
atherosclerosis 
- miażdżyca  
- arterioskleroza  
- miażdżyca naczyń 
 
atherosclerotic 
- miażdżycowy early atherosclerotic lesions 
wczesne zmiany miażdżycowe  

- arteriosklerotyczny 
 
atherosclerotic cardiovascular disease 
- miażdżyca w chorobie wieńcowej serca 
 
atherosclerotic emboli 
- zatory miażdżycopochodne 
 
atherosclerotic plaque 
- płytka miażdżycowa  
- blaszka miażdżycowa 
 
atherosclerotic plaque 
- blaszka miażdżycowa 
 
athetosis 
- atetoza (zaburzenie neurologiczne) 
 
athetotic movements 
- ruchy atetotyczne 
 
athyreotic 
- pozbawiony tarczycy  

 
atlanto-axial joint 
- staw szczytowo-obrotowy 
 
atlanto-occipital joint 
- staw szczytowo-potyliczny 
 
atlas 
- kręg szczytowy  
- kręg CI  
- atlas 

 
atmosphere 
- atmosfera compounds released into the 
atmosphere związki uwalnianie do atmosfery; the 

lower atmosphere niższe warstwy atmosfery; a 
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reduced oxygen atmosphere atmosfera o obniżonej 

zawartości tlenu; an atmosphere of reduced 

oxygen atmosfera o zredukowanej ilości tlenu; a 

carbon dioxide atmosphere atmosfera z 

dwutlenkiem węgla  

- powietrze the water-vapor content of the desert 

atmosphere zawartość pary wodnej w pustynnym 

powietrzu  
 
atmospheric 
- atmosferyczny atmospheric nitrogen azot 

atmosferyczny  

- pochodzenia atmosferycznego  
- w atmosferze a gradual decline in the level of 

atmospheric CO2 stopniowe obniżanie się 

zawartości C02 w atmosferze; the atmospheric 

concentration of oxygen zawartość tlenu w 

atmosferze  
 
atmospheric carbon dioxide 
- stężenie ditlenku węgla w atmosferze 
 
atmospheric circulation 
- cyrkulacja atmosferyczna  
- cyrkulacja powietrza 
 
atmospheric circulation patterns 
- cyrkulacja prądów atmosferycznych 
 
atmospheric conditions 
- normalne warunki atmosferyczne under 

atmospheric conditions w normalnych warunkach 

atmosferycznych (o hodowli bakterii) 
 
atmospheric gases 
- gazy atmosferyczne 
 
atmospheric nitrogen 
- azot atmosferyczny 
 
atmospheric pressure 
- ciśnienie atmosferyczne  
 
atoll 
- atol 
 
atom 
- atom atoms arranged in various ways atomy 

uporządkowane na różne sposoby; a single carbon 

atom pojedynczy atom węgla; T3 contains three 

iodine atoms trijodotyronina zawiera trzy atomy 

jodu w cząsteczce 
 
atomic 
- atomowy atomic orbitals orbitale atomowe 
 
atomic components 
- składowe atomowe (cząsteczek) 

 
atomic constitution of matter 
- atomowa budowa materii 
 
atomic mass 
- masa atomu  
- masa atomowa the atomic mass of hydrogen is 

1.0079 amu masa atomowa wodoru wynosi 1,0079 

a.j.m.  

- a.j.m. 
 
atomic mass number 
- liczba oznaczająca masę atomową 
 
atomic mass unit 
- jednostka masy atomowej  
- atomowa jednostka masy 
 
atomic nucleus 
- jądro atomowe 
 
atomic number 
- liczba atomowa carbon has the atomic number 

6 liczba atomowa węgla wynosi 6  

- liczba elektronów atoms with low atomic 

numbers atomy o małej liczbie elektronów 
 
atomic orbital 
- orbital the electrons that occupy a single 

orbital... elektrony znajdujące się na pojedynczym 

orbitalu...; electrons move in orbitals elektrony 

poruszają się po orbitalach  

- orbital atomowy 
 
atomic theory 
- teoria atomowa  
 
atomization 
- rozpylanie 
 
atopic 
- z atopią atopic patients pacjenci z atopią  
- o podłożu atopowym (choroba) 
 
atopy 
- atopia 
 
atovaquone 
- atowakwon 
 
ATP 
- ATP ATP-driven pumps pompy zależne od ATP  

- adenozynotrifosforan  
- cząsteczka ATP the ATP that is generated by 

oxidative phosphorylation cząsteczki ATP 

powstające podczas fosforylacji oksydacyjnej 
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ATP cycle 
- cykl ATP 
 
ATP hydrolysis 
- hydroliza ATP 
 
ATP molecules 
- cząsteczki ATP 
 
ATP synthase 
- syntaza ATP the flow of the protons through 

ATP przepływ protonów przez syntazę ATP  
 
ATP synthase complex 
- kompleks syntazy ATP 
 
ATP synthesis 
- synteza ATP 
 
ATP-binding domain 
- domena wiążąca ATP 
 
ATP-binding site 
- miejsce wiązania ATP 
 
ATP-dependent membrane transporters 
- ATP-zależne transportery błonowe 
 
ATP-driven pumps 
- pompy napędzane przez ATP 
 
atresia 
- atrezja the follicles that undergo atresia 
pęcherzyki ulegające atrezji 
 
atretic 
- atretyczny  
 
atretic follicles 
- pęcherzyki atretyczne 
 
atretic follicles 
- pęcherzyk atrezyjny  
- pęcherzyki atretyczne 
 
atria 
- przedsionki  
- przedsionki serca 
 
atrial 
- przedsionkowy atrial branch gałąź 

przedsionkowa  
- dot. przedsionków atrial tissue tkanka 

przedsionków; at the atrial level na poziomie 

przedsionków  
- pochodzenia przedsionkowego (skurcz) 
 

atrial activation 
- aktywacja mięśnia przedsionka 
 
atrial arrhythmia 
- arytmia przedsionkowa 
 
atrial beat 
- skurcz przedsionków 
 
atrial cells 
- komórki przedsionka serca 
 
atrial contraction 
- wyrzut krwi z przedsionków  
- skurcz przedsionków 
 
atrial depolarization 
- depolaryzacja przedsionków 
 
atrial extrasystoles 
- przedsionkowe skurcze dodatkowe 
 
atrial fibrillation 
- migotanie przedsionków 
 
atrial filling 
- wypełnianie przedsionków (krwią) 
 
atrial flutter 
- trzepotanie przedsionków 
 
atrial impulses 
- impulsy powstające w przedsionkach 
 
atrial muscle cells 
- kardiomiocyty przedsionków serca 
 
atrial muscle fibers 
- kardiomiocyty przedsionków  
- włókna mięśniowe przedsionków 
 
atrial muscles 
- mięśnie przedsionków 
 
atrial musculature 
- mięśniówka przedsionków 
 
atrial myocytes 
- komórki mięśni przedsionków 
 
atrial natriuretic peptide 
- przedsionkowy peptyd natriuretyczny  
- ANP 
 
atrial premature beat 
- przedwczesne pobudzenie przedsionków 
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atrial pressure 
- ciśnienie w przedsionkach serca  
- ciśnienie w obrębie przedsionków 
 
atrial rate 
- rytm przedsionkowy  
- częstość rytmu przedsionków 
 
atrial receptors 
- receptory przedsionkowe 
 
atrial repolarization 
- repolaryzacja przedsionków 
 
atrial septal defect 
- ubytek przegrody międzyprzedsionkowej  
- ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej 
 
atrial septum 
- przegroda międzyprzedsionkowa 
 
atrial stretch receptors 
- przedsionkowe receptory wrażliwe na 
rozciąganie 
 
atrial systole 
- skurcz przedsionków  
 
atrial walls 
- ściany przedsionków 
 
AT-rich 
- bogaty w pary A-T AT-rich internal regions of 

the molecule regiony wewnętrzne cząsteczki bogate 

w pary A-T 
 
atriopore 
- atriopor 
 
atrioventricular 
- przedsionkowo-komorowy  
 
atrioventricular block 
- blok przedsionkowo-komorowy 
 
atrioventricular bundle 
- pęczek przedsionkowo-komorowy  
- pęczek Hisa 
 
atrioventricular groove 
- bruzda wieńcowa 
 
atrioventricular node 
- węzeł przedsionkowo-komorowy 
 

atrioventricular orifice 
- ujście przedsionkowo-komorowe  
- ujście przedsionkowo-komorowe prawe 
 
atrioventricular pathways 
- połączenia między przedsionkami a 
komorami 
 
atrioventricular septal defect 
- kanał przedsionkowo-komorowy 
 
atrioventricular septum 
- przegroda przedsionkowo-komorowa 
 
atrioventricular shunt 
- zatoka przedsionkowo-komorowa 
 
atrioventricular valves 
- zastawki przedsionkowo-komorowe 
 
atrium 
- przedsionek 
- jama okołoskrzelowa  
- atrium 
 
atrium proper 
- przedsionek właściwy 
 
atrophic 
- zanikający atrophic muscle 
zanikający/atroficzny mięsień; to become atrophic 

zacząć ulegać zmianom atroficznym/ulegać atrofii  

- atroficzny 
 
atrophic gastritis 
- zanikowe zapalenie żołądka 
 
atrophy 
- ulegać zanikowi the gonads might atrophy 
gonady mogą ulec zanikowi  

- ulec atrofii the structure was completely 

atrophied struktura uległa całkowitej atrofii  

- zanikanie 
- atrofia the disorder may lead to atrophy of the 

muscles choroba może prowadzić do atrofii mięśni; 

ocular nerve atrophy atrofia nerwu wzrokowego 

 
atropine 
- atropina 
 
attach 
- łączyć protein A wil attach to protein B białko A 

połączy się z białkiem B; spindle microtubules 

attach each chromosome to the poles mikrotubule 

wrzeciona łączą każdy chromosm z biegunami  

- przyłączyć (się) eukaryotic ribosomes attach to 

mRNA by... rybosomy u eukariotów przyłączają się 

do mRNA poprzez...  
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- wiązać się z proteins that attach to the DNA 
białka, które wiążą się z DNA  

- przyczepiać się transport vesicles attach to 

microtubules pęcherzyki transportujące 

przyczepiają się do mikrotubul  

- żyć przytwierdzonym do most red algae attach 

to rocks większość krasnorostów żyje 

przytwierdzona do skał  

- umożliwiać przyczepienie się do 

 
attached  
- połączony (chromosomy, chromatydy siostrzane) 
to become attached to sth połączyć się z (grupa 

acetylowa z koenzymem)  
- przytwierdzony do podłoża (rośliny wodne, 

glony) 
- złączony [pierścienie (np. węglowe) - dot. 

wiązań chemicznych]  

- dołączony steroids and their attached functional 

groups steroidy oraz dołączone do nich grupy 

funkcyjne  
- związany z (atom z atomem) an amino group 

attached to the carbon atom grupa aminowa 

związana z atomem węgla  

- połączony z  
- przyczepiony (komórki do błony) 
- znajdujący się przy (atom przy atomie) 
- przylegający to be attached to sth przylegać do 

czegoś  

- zakotwiczony the sporophyte attached to the 

gametophyte sporofit zakotwiczony w gametoficie  

- przytwierdzony proteins attached to the cell 

membrane białka przytwierdzone do błony 

komórkowej  

 
attaching and effacing activity 
- zdolność adhezji i zacierania struktury 
mikrokosmków jelitowych (dot. szczepów E.coli) 
 
attachment 
- wiązanie attachment of microtubules to 

kinetochores wiązanie mikrotubul do 

kinetochorów; covalent attachment of amino acids 

to proteins wiązanie kowalencyjne pomiędzy 

aminokwasami a białkami  
- przyłączenie (bakterii do makrofaga) the 

attachment of a subunit przyłączenie podjednostki  

- przyleganie attachment to cell surface 
przyleganie do powierzchni komórki; attachment of 

cells to surfaces przyleganie komórek do 

powierzchni  
- przyczep attachments of muscles przyczepy 

mięśni; muscle tendon attachment przyczep 

ścięgien mięśni  
- zakotwiczenie the attachment of cells to 

fibronectin zakotwiczenie komórek we włóknach 

fibronektyny  

- związek animal species that form strong 

attachments gatunki zwierząt tworzące trwałe 

związki  

- połączenie the attachment between a tuber and 

the parent plant połączenie między bulwą a rośliną 

macierzystą; the peptide's covalent attachment to a 

carrier protein kowalencyjne połączenie peptydu z 

białkiem nośnikowym  

- wytwarzanie więzi to facilitate attachment 

between mother and infant ułatwiać wytwarzanie 

więzi między matką a noworodkiem  

- adhezja attachment of the bacteria to ciliated 

epithelial cells adhezja bakterii do nabłonka 

migawkowego  
- łączenie się (wirusa HBV z hepatocytem)  
- adherencja 
 
attachment fimbriae 
- fimbrie adhezyjne 
 
attachment pili 
- fimbrie (budowa bakterii) 
- pile sex pili pile płciowe  

- fimbrie adhezyjne  
- pile adhezyjne  
- fimbria 
 
attachment proteins 
the measles virus and its attachment proteins 
wirusy odry i jego białka 
 
attachment region 
- region przyłączania 
 
attachment site 
- miejsce przyłączenia the attachment site for 

amino acids/amino acid attachment site miejsca 

przyłączenia aminokwasów  

- miejsce przyczepu the kinetochore serves as a 

microtubule attachment site kinetochor jest 

miejscem przyczepu dla mikrotubul wrzeciona 
 
attachment/effacement histopathology 
- zmiany histopatologiczne A/E  
- przyleganie i zacieranie struktury 
mikrokosmków 
 
attack 
- atak to counteract the phagocyte's attack 
przeciwdziałać atakowi fagocytów  
- atakować when T cells attack body cells... gdy 

limfocyty T atakują komórki organizmu...  

- działać na the enzyme attacks only the fat 

molecules at the surface of a mass of fat enzym 

działa na cząsteczkę tłuszczu tylko powierzchniowo  

- niszczyć surfactant compounds attack the 

cytoplasmic membrane związki powierzchniowo 

czynne niszczą błonę komórkową  

- zakażać many pathogenic bacteria are capable 

of attacking a variety of host species wiele bakterii 

zdolna do zakażania różnych gatunków gospodarzy 
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attack behavior 
- atak to trigger the attack behavior in a male 
wywołać atak samca 
 
attacks of fever 
- napady gorączki 
 
attendant 
- towarzyszący pulmonary cryptococcosis and the 

attendant meningoencephalitis kryptokokoza płuc i 

towarzyszące jej zapalenie mózgu i opon  
 
attending physician 
- lekarz prowadzący 
 
attention deficit hyperactivity disorder 
- zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem 
uwagi  
- ADHD 
 
attentiveness 
- uwaga 
 
attenuate 
- atenuować (patogen)  
- osłabiać (zakażenie, odpowiedź odpornościową)  
- odzjadliwić (szczep wirusa)  
- zmniejszyć (wysoki wskaźnik nawrotów) 
 
attenuated 
- atenuowany (szczep wirusa, szczepionka)  
- osłabiony (patogen w szczepionce, patogenność 

wirusa) 
- odzjadliwiony (pałeczki bakterii, szczepionka) 
 
attenuated live vaccine 
- żywa szczepionka atenuowana 
 
attenuated mutants 
- mutanty atenuacyjne 
 
attenuation 
- osłabienie (sygnału, wirusa)  
- atenuacja (dot. spinki atenuacyjnej, wirusa) 
transcription attenuation atenuacja transkrypcyjna 
 
attenuation-antitermination mechanism 
- mechanizm atenuacji-antyterminacji 
 
attenuator 
- atenuator the attenuator causes premature 
termination of trp RNA synthesis atenuator 

powoduje przedwczesną terminację syntezy RNA 

trp  
 
attenuator hairpin 
- spinka terminacyjna  
- spinka atenuacyjna 

 
attract 
- przyciągać się (kationy i aniony)  
- przyciągać (białe krwinki do miejsc zakażenia) 
- zwabić to attract a mate zwabić partnera  
- przywabić  
- stanowić powabnię leaves that attract insects 
liście stanowiące powabnię dla owadów  

 
attractant 
- atraktant chemical attractants atraktanty 

chemiczne  

- substancja wabiąca 
 
attracted to 
- przyciągany do (elektron o ładunku ujemnym do 

jądra o ładunku dodatnim) sharks are attracted to 

blood rekiny przywabia zapach krwi  
- przyciągany przez (atom przez atom) 
 
attraction 
- wzajemne przyciąganie the attraction between 

atoms wzajemne przyciąganie/oddziaływanie 

elektrostatyczne pomiędzy atomami  

- przyciąganie  
- pociąg the mice had an attraction to PBDG 
myszy wykazywały pociąg do substancji z PBDG  

- oddziaływanie elektrostatyczne 
 
attraction of mates 
- wabienie partnerów w okresie godowym 
 
attractive force 
- siła przyciągająca the charges inside the cell 

that exert an attractive force ładunki wewnątrz 

komórki wywierace siłę przyciągającą  

- siła przyciągania 
 
attribute 
- właściwość the attributes of certain bacteria 
właściwości niektórych bakterii 
 
A-type helix 
- helisa typu A 
 
atypical 
- nietypowy (narząd, postać choroby) 
- mający nietypową budowę  
- atypowy (patogen) 
- atypowa postać atypical pertussis atypowa 

postać krztuśca 
 
atypical mycobacteria 
- prątki niegruźlicze  
- prątki atypowe 
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audible  
- słyszalny murmurs audible to the unaided ear 
szmery słyszalne uchem nieuzbrojonym 
 
audition 
- słuch normal hearing prawidłowy słuch  
 
auditory 
- słuchowy auditory stimuli bodźce słuchowe; 
integration centers for incoming auditory 

information ośrodki integracji informacji 

słuchowej 
 
auditory areas 
- obszary słuchowe 
 
auditory association areas 
- słuchowe pola asocjacyjne 
 
auditory cortex 
- kora słuchowa 
 
auditory disturbances 
- zaburzenia słuchu 
 
auditory dyssynchrony 
- dyssynchronia słuchowa 
 
auditory evoked responses 
- słuchowe potencjały wywołane 
 
auditory impulses 
- impulsy słuchowe 
 
auditory input 
- sygnały słuchowe 
 
auditory memories 
- pamięć informacji słuchowych 
 
auditory nerve 
- nerw słuchowy  
- nerw czaszkowy VIII 
 
auditory nerve fibers 
- włókna nerwu słuchowego 
 
auditory nerves 
- nerwy słuchowe 
 
auditory neurons 
- neurony słuchowe 
 
auditory neuropathy 
- neuropatia nerwu słuchowego 
 

auditory organ 
- narząd słuchu 
 
auditory ossicles 
- kosteczki słuchowe 
 
auditory receptors 
- receptory słuchowe 
 
auditory reflexes 
- odruchy słuchowe 
 
auditory threshold 
- próg słyszalności 
 
auditory tube 
- trąbka słuchowa  
- przewód Eustachiusza  
- półkanał trąbki słuchowej  
- przewód słuchowy  
- trąbka Eustachiusza 
 
Auerbach’s plexus 
- splot Auerbacha  
- splot śródmięśniowy  
- splot nerwowy warstwy mięśniowej jelit  
- splot nerwowy błony mięśniowej 
 
AUG (codon) 
- kodon inicjacyjny  
- kodon start  
- kodon AUG a leader sequence upstream of the 

AUG sekwencja liderowa powyżej kodonu AUG  

- kodon startowy 
 
AUG initiation codon 
- inicjatorowy kodon AUG 
 
AUG start codon 
- kodon inicjujący AUG  
- kodon AUG wyznaczający start translacji 
 
augment 
- wzmacniać (efekt oddziaływania substancji) 
 
augmented leads 
- odprowadzenia wzmocnione (dot. EKG serca) 
 
auramine fluorescent staining 
- barwienie auraminą 
 
auramine-rhodamine method 
- metoda auramina-rodamina 
 
auricle 
- małżowina uszna 
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auricle 
- uszko serca 
 
auricles 
- czułki (dot. budowy wypławka pospolitego)  
- uszki  
- płaty czuciowe 
 
auricular 
- uszny 
 
auricular branch of the vagus nerve 
- gałąź uszna nerwu błędnego 
 
auricular muscles 
- mięśnie uszne 
 
auricular nodes 
- węzły chłonne uszne 
 
auricular orifices 
- otwory słuchowe 
 
auriculotemporal nerve 
- nerw uszno-skroniowy 
 
auriculoventricular groove 
- bruzda wieńcowa 
 
Aurignacian culture 
- kultura oryniacka 
 
auscultate for the pulse 
- wysłuchiwać tętno 
 
auscultation 
- osłuchiwanie  
- badanie osłuchowe auscultation of the chest 
badanie osłuchowe klatki piersiowej 
 
auscultatory gap 
- luka osłuchowa 
 
auscultatory method 
- metoda osłuchowa 
 
Australian realm 
- kraina australijska 
 
australopithecine species 
- gatunki australopiteków 
 
australopithecines 
- australopiteki  
- małpy południowe 
 

autapomorphies 
- autapomorfie 
 
autistic 
- autystyczny  
 
autoagglutination 
- autoglutynacja  
- zdolność do autoglutynacji 
 
autoaggressive 
- autoagresywny  
 
autoantibody 
- autoprzeciwciało 
 
autoantibody diseases 
- schorzenia z udziałem autoprzeciwciał 
 
autoantibody responses 
- reakcje z udziałem autoprzeciwciał  
- odpowiedź oparta na autoprzeciwciałach  
- odpowiedzi z udziałem autoprzeciwciał  
- powstawanie autoprzeciwciał to induce 

autoantibody responses indukować powstawanie 

autoprzeciwciał 
 
auto-antigen 
- autoantygen 
 
autoantigens 
- własne antygeny  
- autoantygeny 
 
autocatalytic 
- autokatalityczny (reakcja, cząsteczka) 
 
autochthonous 
- autochtoniczny (takson, inwazja)  
- rodzimy (inwazja) 
 
autoclave 
- autoklawować surgical material that cannot be 

autoclaved materiał chirurgiczny nie nadający się 

do autoklawowania 
 
autoclaves 
- autoklawy 
 
autoclaving 
- autoklawowanie autoclaving at 121 °C 
autoklawowanie w 121°C  
 
autocrine 
- autokrynny to exert an autocrine effect 
wywierać autokrynny wpływ  
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- autokrynowy cells that have autocrine activity 
komórki o działaniu autokrynowym 
 
autocrine action 
- działanie w drodze autokrynnej to have an 

autocrine action on the granulosa cells działać w 

drodze autokrynnej na komórki warstwy ziarnistej 
 
autocrine agent 
- czynnik autokrynny 
 
autocrine communication 
- komunikacja autokrynna 
 
autocrine fashion 
- autokrynnie to act in an autocrine fashion 
działać autokrynnie 
 
autocrine signaling 
- sygnalizacja autokrynowa  
- sygnalizacja na drodze autokrynowej  
- sygnalizacja autokrynna 
 
autodigestion 
- samostrawienie (komórki)  
- samotrawienie 
 
autofluorescence 
- autofluorescencja 
 
autogenic inhibition 
- odwrócony odruch na rozciąganie  
- hamowanie autogenne 
 
autoimmune 
- autoimmunologiczny an autoimmune attack 
atak autoimmunologiczny  
- o podłożu autoimmunologicznym (choroba)  

- autoreaktywny autoimmune T cells 
autoreaktywne komórki T  

- autoagresywny to produce an autoimmune 

T-cell response wytwarzyć autoagresywną 

odpowiedź komórek T 
 
autoimmune disease 
- choroba autoimmunologiczna  
- choroba autoimmunizacyjna  
- zjawiska autoimmunizacyjne  
- schorzenie o podłożu autoimmunologicznym 
 
autoimmune inflammation 
- stan zapalny wywołany autoimmunizacją 
 
autoimmune reaction 
- reakcja autoimmunologiczna 
 
autoimmune response 
- autoimmunizacja  

- odpowiedź autoimmunoagresywna  
- odpowiedź autoagresywna 
 
autoimmune T cells 
- autoreaktywne komórki T 
 
autoimmune-like responses 
- odpowiedź podobna do odpowiedzi 
autoimmunologicznej 
 
autoimmunity 
- zjawiska autoimmunizacyjne  
- odpowiedź autoimmunologiczna  
- autoimmunizacja  
- autoimmunologia  
- autoagresja self-antigens that represent a 

potential target for autoimmunity własne antygeny 

mogące stać się potencjalnym celem dla autoagresji  

- procesy autoimmunologiczne 
 
autoinducer 
- autoinduktor 
 
autoinfection 
- autoinwazja  
- samozarażenie the potential for autoinfection 

with this organism is high możliwość 

samozarażenia tym pasożytem jest duża  

- autozakażenie 
 
autoinoculation 
- autoinokulacja  
- samozakażenie 
 
autologous 
- autologiczny (komórki macierzyste) 
 
autologous stem cell transplantation 
- autologiczna transplantacja komórek 
macierzystych 
 
autologous structures 
- struktury autologiczne 
 
autologous transfusion 
- autotransfuzja 
 
autolysins 
- autolizyny  
- enzymy autolityczne 
 
autolysis 
- autoliza 
 
autolytic 
- autolityczny (enzym) 
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automated 
- zautomatyzowany (technika)  
- wykonany automatycznie (procedura) 
 
automated DNA sequencing 
- automatyczne sekwencjonowanie DNA 
 
automated DNA-sequencing machine 
- maszyna do automatycznego 
sekwencjonowania DNA  
- automatyczny sekwenator DNA 
 
automated DNA-sequencing results 
- wyniki automatycznego sekwencjonowania 
DNA 
 
automated protein sequencer 
- automatyczny sekwenator białek 
 
automated sequencer 
- automatyczny sekwenator 
 
automated sequencing 
- automatyczne sekwencjonowanie 
 
automatic control 
- kontrola automatyczna (oddychania) 
 
automatically 
- odruchowo  
- samodzielnie a system that functions 

automatically układ działający samodzielnie 

 
automaticity 
- automatyzm (serca) 
 
automation 
- automatyzacja 
 
autonomic 
- autonomiczny  
- ze strony układu autonomicznego autonomic 

response reakcja ze strony układu autonomicznego  

- należący do części autonomicznej 
 
autonomic activities 
- aktywność autonomiczna to autonomic 

activities such as blood pressure or heart rate 
kontrolować aktywność autonomiczną, np. ciśnienie 

krwi czy rytm serca 
 
autonomic arousal 
- autonomiczne wzbudzenie  
- autonomiczne pobudzenie 
 
autonomic center 
- ośrodek autonomiczny 

 
autonomic division 
- układ nerwowy autonomiczny 
- część autonomiczna  
- część wegetatywna  
- część trzewna 
 
autonomic ganglia 
- zwoje autonomiczne 
 
autonomic innervation 
- unerwienie autonomiczne  
 
autonomic insufficiency 
- niewydolność układu autonomicznego 
 
autonomic nerves 
- nerwy autonomiczne 
 
autonomic nervous system 
- autonomiczny układ nerwowy  
- wegetatywny układ nerwowy  
 
autonomic neurons 
- neurony autonomiczne 
 
autonomic replication 
- samodzielne namnażanie się the virus is 

capable of autonomic replication wirus jest zdolny 

do samodzielnego namnażania się 
 
autonomic response 
- odpowiedź autonomiczna 
 
autonomic symptom 
- objawy ze strony układu autonomicznego 
 
autonomic system 
- układ autonomiczny 
 
autonomous 
- samodzielny 
 
autonomous infectious particles 
- autonomiczne cząstki zakaźne 
 
autonomous replicating sequence 
- sekwencja zgodna nazywana autonomicznym 
miejscem początku replikacji 
 
autonomously 
- autonomicznie to replicate autonomously 
replikować się autonomicznie (cząsteczki DNA) 
 
autonomously replicating sequence 
- autonomicznie replikująca się sekwencja  
- ARS  
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- sekwencja autonomicznej replikacji 
 
autonomously reproducing 
- zdolny do samodzielnego namnażania się 
(wirus) 
 
autophagy 
- autofagia 
 
autophosphorylation 
- autofosforylacja 
 
autopods 
- autopodia 
 
autopolyploid 
- autopoliploid  
- autopoliploidalny 
 
autopolyploidy 
- autopoliploidalność 
 
autopsied 
- poddany autopsji amyloid plaques identified in 

autopsied brains złogi amyloidu zidentyfikowane 

podczas autopsji mózgów  
 
autopsy 
- badania autopsy of the dead animals showed ... 

badania padłych zwierząt wykazały obecność...  
- autopsja brain specimen (autopsy) materiały z 

mózgu (z autopsji)  
 
autopsy case 
- przypadek poddany autopsji 
 
autopsy material 
- materiał z autopsji  
- materiał autopsyjny 
 
autoradiograph 
- autoradiogram 
 
autoradiographed 
- poddany autoradiografii 
 
autoradiographic 
 autoradiograficzny (metoda) 
 
autoradiographic procedure 
- autoradiograficznie antibodies rendered visible 

by the autoradiographic procedure przeciwciała 

uwidaczniane autoradiograficznie 
 
autoradiography 
- autoradiografia  

- analiza autoradiograficzna the blot was 

subjected to autoradiography odcisk poddano 

analizie autoradiograficznej; the positions of the 

newly synthesized fragments in the gel were 

determined by autoradiography miejsca nowo 

zsyntetyzowanych fragmentów wyznaczono 

autoradiograficznie/przez autoradiografię 
 
autoreactive 
- autoreaktywny 
 
autoreactivity 
- autoreaktywność 
 
autoreceptors 
- receptory presynaptyczne  
- autoreceptory 
 
autoregulation 
- autoregulacja  
- proces autoregulacji 
 
autorhythmic cells 
- komórki bodźcotwórcze (w sercu) 
 
autosomal 
- autosomalny (gen) distorter genes and selection 

for autosomal suppression of their effects geny 

zaburzające mejozę i dobór w kierunku supresji ich 

ekspresji przez geny autosomalne  

 
autosomal dominant allele 
- dominująca mutacja genu 
 
autosomal dominant disorder 
- choroba dziedziczona w sposób autosomalny 
dominujący  
- choroba autosomalnie dominująca 
 
autosomal dominant mutations 
- mutacje autosomalne dominujące 
 
autosomal dominant polycystic kidney 
disease 
- wielotorbielowatość nerek dziedziczona 
autosomalnie dominująco  
- autosomalnie dominująca wielotorbielowatość 
nerek  
- ADPKD 
 
autosomal monosomies 
- monosomie autosomów 
 
autosomal recessive 
- autosomalnie recesywny an autosomal 
recessive disorder zaburzenie autosomalnie 

recesywne  
 



autosomal recessive disease 

123 

autosomal recessive disease 
Tay-Sachs disease is an autosomal recessive 

disease choroba Tay-Sachsa dziedziczy się jako 

allel autosomalny recesywny/jako cecha 

autosomalna recesywna  
 
autosomal recessive disorder 
- recesywna choroba genetyczna jednogenowa 
 
autosomal recessive genetic disease 
- choroba genetyczna jednogenowa 
wywoływana przez allel recesywny 
 
autosomal trisomy 
- trisomia autosomalna 
 
autosome 
- autosom 
 
autosome set 
- zestaw autosomów 
 
autostimulate 
- powodować autostymulację overproduction of 

the growth factor autostimulates the growth of the 

cancer cell zwiększona produkcja tego czynnika 

powoduje autostymulację wzrostu komórek 

nowotworowych 
 
autotetraploid 
- autotetraploid 
 
autotransplant 
- autotransplant 
 
autotrophic 
- autotroficzny organisms that are are autotrophic 
organizmy autotroficzne/będące autotrofami; 
carbon autotrophic plants rośliny autotroficzne 

względem węgla  
- autotrof most algae are autotrophic większość 

glonów jest autotrofami 
 
autotrophic nutrition 
- odżywianie autotroficzne 
 
autotrophs 
- producenci pierwotni  
- autotrofy  
- producenci primary producers producenci 

pierwotni; food producers producenci pokarmu  
 
autozygous 
- autozygotyczny 
 
auxiliary 
- pomocniczy cells that use auxiliary pathways 
komórki wykorzystujące szlaki pomocnicze 

 
auxiliary pathway 
- szlak pomocniczy 
 
auxin 
- auksyna 
 
auxin gradient 
- gradient auksynowy 
 
auxin response genes 
- geny odpowiedzi na auksynę 
 
auxotrophic yeast mutants 
- auksotroficzne mutanty drożdżowe 
 
auxotrophs 
- auksotrofy  
- mutanty auksotroficzne 
 
A-V anastomoses 
- zespolenia tętniczo-żylne 
 
AV block 
- blok przedsionkowo-komorowy 
 
AV bundle 
- pęczek przedsionkowo-komorowy  
- pęczek Hisa 
 
A-V difference 
- różnica tętniczo-żylna (w płucach) 
 
A-V fistula 
- przetoka tętniczo-żylna 
 
AV groove 
- bruzda wieńcowa 
 
AV junction 
- węzeł przedsionkowo-komorowy 
 
AV nodal block 
- blok węzła przedsionkowo-komorowego 
 
AV nodal delay 
- opóźnienie w węźle 
przedsionkowo-komorowym 
 
A-V node 
- węzeł przedsionkowo-komorowy 
 
A-V O2 difference 
- różnica tętniczo-żylna wysycenia krwi tlenem 
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A-V shunt 
- przetoka tętniczo-żylna 
 
AV valve regurgitation 
- fala zwrotna przechodząca przez zastawki 
przedsionkowo-komorowe 
 
AV valve stenosis 
- stenoza zastawki aortalnej 
 
AV valves 
- zastawki przedsionkowo-komorowe 
 
availability of food resources 
- baza pokarmowa 
 
availability of sunlight 
- nasłonecznienie 
 
avascular 
- nieunaczyniony  

- niezawierający unaczynienia  
- pozbawiony naczyń  
- beznaczyniowy 
 
avascular necrosis 
- martwica niedokrwienna  
- martwica wywołana brakiem unaczynienia 
 
avascularity 
- brak naczyń 
 
average-sized 
- średnich rozmiarów an average-sized protein of 

about 360 amino acids białko średnich rozmiarów 

złożone z 360 aminokwasów  

- o średniej wielkości finches with average-sized 

beaks zięby o średniej wielkości dzioba  

- średniego wzrostu i tuszy an average-sized 

man mężczyzna średniego wzrostu i tuszy 
 
avermectins 
- awermektyny 
 
aversion 
- awersja to have an aversion to sth mieć awersję 

do czegoś 
 
avian 
- dot. ptaków the avian lineage linia ptaków  
- ptasi avian wings ptasie pióra 
 
avian erythroblastosis virus 
- ptasi wirus erytroblastozy  
- AEV 

 

avian flu 
- ptasia grypa 
 
avidin 
- awidyna 
 
avidity 
- awidność 
 
avirulence 
- awirulencja the other strain of bacteria exhibited 

avirulence drugi szczep bakterii był niewirulentny  

- niezjadliwość  
- niewirulentność 

 
avirulence genes 
- geny awirulencji 
 
avirulent 
- awirulentny avirulent pathogens patogeny 

awirulentne/pozbawione zjadliwości  

- pozbawiony zjadliwości  
- niewirulentny  
- niezjadliwy (szczep wirusa) 

- pozbawiony wirulencji  
- niegroźny (o bakterii) relatively avirulent 

względnie chorobotwórczy 
 
avocado sunblotch viroid 
- wiroid skazy słonecznej awokado  
- ASBVd 
 
Avogadro constant 
- liczba Avogadra  
- stała Avogadra 
 
Avogadro’s number 
- patrz: Avogadro constant 
 
avoidance 
- unikanie predator avoidance unikanie 

drapieżnictwa  
- uniknięcie avoidance of extinction uniknięcie 

ekstynkcji 
 
avoidance strategies 
- strategie unikania (czyników zakaźnych) 
 
AVP 
- patrz: arginine vasopressin 
 
avr genes 
- geny awirulencji 
 
Avr proteins 
- białka Avr 
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AVSD 
- patrz: atrioventricular septal defect 
 
avulsed 
- całkowicie zwichnięty (ząb) 
 
awake 
- czujny  
- w stanie czuwania to be awake być w stanie 

czuwania/w stanie pełnej świadomości  
- w stanie pełnej świadomości 
 
awaken 
- wybudzić (śpiącą osobę) 
 
axial computed tomogram 
- obraz tomografii komputerowej osiowej 
 
axial fibrils 
- włókna osiowe (inaczej rzęski periplazmatyczne) 
 
axial filaments 
- filamenty osiowe 
 
axial flower position 
- boczna pozycja kwiatu 
 
axial flowers 
- boczne kwiaty 
 
axial mesoderm 
- struna grzbietowa  
- notochorda 
 
axial muscles 
- mięśnie osi tułowia  
- mięśnie osiowe 
 
axial plane 
- przekrój poprzeczny to make an image in the 

axial plane wykonać zdjęcie w przekroju 

poprzecznym  

- płaszczyzna pozioma/poprzeczna 
 
axial polarity 
- polarność osiowa 
 
axial skeleton 
- szkielet osiowy (część układu szkieletowego) 
 
axil 
- pachwina (dot. budowy rośliny) axils of leaves 

pachwiny liści  

- kąt the axils of a plant's leaves pachwiny/kąty 

liści  
 

axilla (l. mn. axillae) 
- dół pachowy  
- jama pachowa 
 
axillae 
- l. mn. od axilla 
 
axillary 
- pachy axillary area okolica pachy  
- pachowy 
 
axillary artery 
 tętnica pachowa 
 
axillary bud 
- pąk pachwinowy (dot. budowy roślin)  
- pąk kątowy  
- pąk liściowy 
 
axillary buds of shoots 
- pędowe pąki pachwinowe 
 
axillary fold 
- fałd pachowy 
 
axillary hair 
- owłosienie pachowe 
 
axillary inlet 
- wejście do dołu pachowego  
- wierzchołek piramidy pachowej  
- wejście do jamy pachowej 
 
axillary nerve 
- nerw pachowy 
 
axillary nodal clearance 
- usunięcie węzłów chłonnych 
 
axillary nodes 
- węzły chłonne pachowe 
 
axillary process 
- wyrostek pachowy  
- ogon pachowy 
 
axillary process of the mammary gland 
- wyrostek pachowy gruczołu sutkowego 
 
axillary pulse 
- tętno tętnicy pachowej 
 
axillary sheath 
- pochewka pachowa 
 
axillary skin fold 
- fałd pachowy 
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axillary tail 
- wyrostek pachowy  
- ogon pachowy 
 
axillary vein 
- żyła pachowa 
 
axillary wall 
- ściana dołu pachowego 
 
axiom 
- aksjomat 
 
axis 
- kręg obrotowy 
 
axle 
- trzonek (biologia molekularna) 
 
axoaxonal 
- aksono-aksonalny 
 
axoaxonal synapses 
- synapsy aksono-aksonalne 
 
axodendritic 
- aksono-dendrytyczny 
 
axolotl 
- aksolotl 
 
axon 
- akson the transmission of a nerve impulse along 

an axon transmisja impulsu nerwowego wzdłuż 

aksonu 
 
axon bundles of the optic nerve 
- pęczki nerwowe nerwu wzrokowego 
 
axon collaterals 
- kolaterale aksonowe 
 
axon hillock 
- wzgórek aksonalny  
- wzgórek aksonu 
 
axon membrane 
- błona aksonu 
 
axon plasma membrane 
- błona cytoplazmatyczna aksonu 
 
axon reflex 
- odruch aksonalny 
 

axon telodendria 
- telodendria aksonu 
 
axon terminals 
- zakończenia aksonów  
- końce aksonów the hormones stored in vesicles 

in the axon terminals hormony gromadzone w 

pęcherzykach na końcach aksonów 
 
axonal damage 
- uszkodzenie aksonów  
- uszkodzenie aksonalne 

 
axonal disruption 
patrz: axonal damage 
 
axonal ending 
- zakończenie aksonu 
 
axonal terminals 
- aksonalne połączenia 
 
axonal transport 
- transport aksonalny  
- przepływ aksoplazmatyczny 
 
axonemal dynein 
- dyneina aksonemalna 
 
axoplasmic flow 
- patrz: axonal transport 
 
axoplasmic transport 
- patrz: axonal transport 
 
axopods 
- aksopodia 
 
axosomatic 
- aksono-somatyczny 
 
axostyle 
- aksostyl  
 
azidothymidine 
- azydotymidyna  
- AZT  
- zydowudyna 

 
azithromycin 
- azytromycyna 
 
azlocillin 
- azlocylina 
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azoles 
- azole (grupa leków) 
 
azotemia 
- azotemia 

 
aztreonam 
- aztreonam 
 
azure B 
- azur B 
 
azurophilic 
- azurofilny (ziarnistości) 
 
azygos system (of veins) 
- system żył nieparzystych  
- układ żył nieparzystych 
 
azygos vein 
- żyła nieparzysta 
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B 
 
B and T lymphocyte defects 
- defekty limfocytów B i T 
 
B box 
- blok B (nazwa pewnej sekwencji nukleotydowej)  
 
B cell antigen receptor genes 
- geny receptorów antygenowych limfocytów B 
 
B cell exhaustion 
- wyczerpanie komórek B trzustki 
 
B cell lymphoma of the gastric mucosa 
- chłoniak z limfocytów B błony śluzowej 
żołądka 
 
B cell receptors 
- receptory komórek B  

- receptory limfocytów B 
 
B cell tumor 
- nowotwór komórek B 
 
B cells 
- komórki B (komórki wysp trzustkowych)  
- limfocyty B 
 
B cells responses 
- reakcje komórek B 
 
b genes 
- geny wczesne  
- geny b 
 
B lymphocytes 
- komórki B l 
- imfocyty B 
 
B virus 
- małpi herpeswirus  
- wirus B 
 
babesiosis 
- babeszjoza 
 
Babinski’s sign 
- objaw Babińskiego 
 
Babinski's up-going toe reflex 
- patrz: Babinski’s sign 
 
baby 
- młody baby animals młode zwierząt  
- pisklę baby pigeons pisklęta gołębi 

 
baby boom 
- eksplozja urodzeń 
 
baby fishes 
- narybek 
 
baby teeth 
- zęby mleczne 
 
BAC (clone) 
- sztuczny chromosom bakteryjny  
- sztuczny chromosom bakterii  
- BAC  
- wektor BAC 
 
BAC cloning phase 
- etap klonowania BAC (dot. sekwencjonowania 

DNA) 
 
BAC vector 
- patrz: BAC (clone) 
 
Bachmann's bundle 
- przedni szlak międzywęzłowy  

- pęczek Bachmana 
 
bacillary angiomatosis 
- naczyniakowatość bakteryjna  
- naczyniakowatość pręcikowata  
- naczyniakowatość pałeczkowata 
 
bacillary dysentery 
- czerwonka bakteryjna 
 
bacilli (bacteria) 
- l. mn. od bacillus 
 
bacillus (l. mn. bacilli) 
- prokariont pałeczkowaty  
- laseczka (prokariont pałeczkowaty)  
- prątek tuberculosis bacilli prątki gruźlicy  
- pałeczka Baciilus 
 
Bacillus anthracis 
- Bacillus anthracis  
- laseczka wąglika 
 
bacillus Calmette-Guérin 
- prątek Calmette'a-Guerina  
- atenuowany szczep Mycobacterium bovis  
- szczepionka BCG a person vaccinated with 

BCG osoba zaszczepiona szczepionką BCG 
 
Bacillus welchii 
- laseczka zgorzeli gazowej  
- C. perfringens  
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- Clostridium welchii  
 
bacitracin 
- bacytracyna 
 
bacitracin disk 
- krążek z bacytracyną 
 
bacitracin disk test 
- krążek z bacytracyną 
 
back 
- grzbiet the back of the hand grzbiet dłoni; the 

back of the animal grzbiet zwierzęcia  

- powierzchnia tylna back of the thigh 
powierzchnia tylna uda  

- powierzchnia grzbietowa  
 
back digit 
- piąty palec 
 
back musculature 
- mięśnie grzbietu 
 
back mutation 
- mutacja powrotna 
 
back surface 
- wierzch the back surface of an animal wierzch 

zwierzęcia  
 
back teeth 
- zęby tylne  
- zęby policzkowe 
 
backache 
- pobolewania w okolicy krzyża 
 
backache of period pain 
- ból w plecach w okresie miesiączki 
 
backbone 
- kręgosłup  
- szkielet the backbone of a polypeptide chain 
szkielet łańcucha polipeptydowego; the backbone 

of a DNA chain szkielet nici DNA; the backbone of 

RNA szkielet cząsteczki RNA  
- główny łańcuch polypeptide backbones główne 

łańcuchy polipeptydów; the backbone of the 

polypeptide łańcuch główny (szkielet) polipetydu  

- rdzeń the RNA backbone rdzeń RNA 
 
backbone of DNA 
- szkielet (zrąb) fosfocukrowy cząsteczki DNA 
 
backbone phosphate 
- rdzeń cukrowo-fosforanowy (DNA) 

 
backbone phosphoryl groups 
- grupy fosforanowe szkieletu fosfocukrowego 
 
backbone strand 
- rdzeń cukrowo-fosforanowy negatively charged 

sugar-phosphate backbones of DNA molecules 
ujemnie naładowane rdzenie cukrowo-fosforanowe 

cząsteczek DNA  
 
backbone sugar 
 - rejon szkieletu fosforybozowego (budowa 

cząsteczki RNA) 
 
backcross 
- krzyżówka wsteczna  
- przeprowadzać krzyżówki wsteczne to 

backcross progeny przeprowadzać krzyżówki 

wsteczne na potomstwie  

- skojarzyć się wstecznie the hybrids might 

backcross to the parent populations if... mieszańce 

międzygatunkowe mogłyby skojarzyć się wstecznie z 

osobnikami populacji rodzicielskich gdyby...  

- uzyskany z krzyżówek wstecznych backcross 

hybrids osobniki uzyskane z krzyżówek wstecznych 

mieszańców  
- pochodzący z krzyżówek wstecznych 
backcross progeny potomstwo pochodzące z 

krzyżówek wstecznych  

- skrzyżować wstecznie a species backrossed to 

another species gatunek skrzyżowany wstecznie z 

innym 
 
backcross offspring 
- potomstwo pochodzące z krzyżówek 
wstecznych  
- potomstwo powstałe w wyniku krzyżowania 
wstecznego 
 
backflow 
- przepływ wsteczny  
- cofanie się valves prevent backflow of 

hemolymph/blood zastawki zapobiegają cofaniu się 

hemolimfy/krwi 
 
background 
- pochodzenie 
- podłoże neuropsychological background of the 

disease neuropsychologiczne podłoże choroby  
 
background extinction 
- wymieranie w tle  
- podstawowe tempo wymierania the rate of 

background extinction of taxa podstawowe tempo 

wymierania taksonów  
 
background extinction rate 
- tło wymierania 
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background fluorescence 
- fluorescencja endogenna (w tkankach) 
 
background material 
- materiał towarzyszący (w badaniu 

mikroskopowym) 
 
background selection 
- dobór oczyszczający  

 
background staining 
- zabarwienie tła (mikroskopia) 
 
background stimuli 
- bodźce tła 
 
back-mutations 
- mutacje wsteczne 
 
back-to-back primers 
- startery o odwrotnej orientacji  
 
backup response 
- reakcja wspomagająca  
- reakcja pomocnicza 
 
BACs 
- chromosomy BAC 
 
bacteremia 
- bakteriemia high-grade bacteremia poważna 

bakteremia  

- obecność bakterii we krwi 
 
bacteremic  
- z bakteremią the patient was bacteremic u 

pacjenta stwierdzono obecność bakterii we krwi; 
the patiet became bacteremic with Pseudomonas u 

pacjentki rozwinęła się bakteremia wywołana przez 

Pseudomonas 
 
bacteria (l. poj. bacterium) 
- bakterie lactic acid bacteria bakterie kwasu 

mlekowego; lactobacilli bakterie z rodzaju 

Lactobacillus; plague is caused by bacteria dżuma 

jest chorobą bakteryjną; bacteria in the plaque 

bakterie tworzące płytkę nazębną 
- bacteria (jako domena)  

- komórka bakterii to produce a eukaryotic 

protein in bacteria wytwarzać białko eukariotyczne 

w komórkach bakterii  

- bakterie właściwe  
 

bacteria eaters 
- zjadacze bakterii  
- pożeracze bakterii 
 

bacteria swab 
microscopy and culture for bacteria swab 
mikroskopia i hodowla bakterii z wymazów  
 
bacterial 
- bakteryjny bacterial binary fission bakteryjny 

podział binarny 
 
bacterial antigens 
- antygeny bakteryjne 
 
bacterial artificial chromosome 
- sztuczny chromosom bakteryjny  
- sztuczny chromosom bakterii  
- BAC  
- wektor BAC 
 
bacterial burden 
- liczba bakterii 
 
bacterial capsular polysaccharide 
epitopes 
- epitopy polisacharydów otoczki bakterii 
 
bacterial cell 
- komórka bakteryjna 
 
bacterial cell division 
- podział komórki bakterii 
 
bacterial cell division phase 
- faza podziału komórkowego bakterii 
 
bacterial cell walls 
- ściany komórkowe bakterii 
 
bacterial chromosomes 
- chromosomy u bakterii  
- chromosomy bakteryjne 
 
bacterial clearance 
- eliminacja bakterii 
 
bacterial clones 
- klony bakteryjne 
 
bacterial counts 
- liczba bakterii 
 
bacterial culture 
- kultura bakterii  
- kultura bakteryjna 
 
bacterial cytoplasm 
- cytoplazma bakterii 
 



bacterial cytotoxicity 

131 

bacterial cytotoxicity 
- cytotoksyczność bakterii 
 
bacterial decomposers 
- bakterie gnilne 
 
bacterial diseases 
- choroby bakteryjne 
 
bacterial DNA 
- DNA bakterii  
- DNA komórki bakteryjnej 
 
bacterial DNA polymerase 
- bakteryjna polimeraza DNA 
 
bacterial dysentery 
- czerwonka bakteryjna 
 
bacterial enzyme 
- bakteryjny enzym 
 
bacterial flagellum 
- wić bakteryjna 
 
bacterial genetics 
- genetyka bakterii 
 
bacterial genomes 
- genomy bakteryjne 
 
bacterial growth 
- rozwój bakterii sterilization prevents bacterial 

growth sterylizacja zapobiega rozwojowi bakterii 
 
bacterial identification 
- identyfikacja bakterii 
 
bacterial infection 
- zakażenie bakteryjne 
 
bacterial killing 
- zniszczenie bakterii  
- zniszczenie patogenu 
 
bacterial nutrient cycling 
- rola bakterii w krążeniu biogenów w 
ekosystemie 
 
bacterial pathogens 
- patogeny bakteryjne  
- bakterie patogenne 
 
bacterial plasmid 
- plazmid bakteryjny 
 

bacterial pneumonia 
- bakteryjne zapalenie płuc 
 
bacterial population 
- populacja bakterii 
 
bacterial products 
- bakteryjne produkty przemiany materii  
- produkty bakteryjne 
 
bacterial proteins 
- białka bakteryjne 
 
bacterial receptor 
- receptor bakteryjny 
 
bacterial recombinations 
- rekombinacje bakteryjne 
 
bacterial resistance to antibiotics 
- oporność bakterii na antybiotyki 
 
bacterial ribosomes 
- rybosomy bakteryjne 
 
bacterial species 
- gatunki bakterii 
 
bacterial spores 
- spory bakteryjne  
- spory bakterii 
 
bacterial superinfection 
- nadkażenia bakteryjne 
 
bacterial surface 
- powierzchnia bakteryjna 
 
bacterial surface antigens 
- powierzchniowe antygeny bakterii 
 
bacterial symbionts 
- symbionty bakteryjne 
 
bacterial taxa 
- grupy taksonomiczne bakterii 
 
bacterial toxins 
- toksyny bakteryjne 
 
bacterial transformation 
- transformacja u bakterii  
- transformacja bakterii 
 
bacterial translation 
- translacja bakteryjna 
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bacterial translation initiation 
sequences 
- sekwencje bakteryjne inicjacji translacji 
 
bacterial type II enzyme 
- bakteryjny enzym typu II 
 
bacterial typing 
- typowanie bakterii 
 
bacterial virulence 
- zjadliwość bakteryjna 
 
bacterial viruses 
- bakteriofagi 
 
bacterial walls 
- ściany komórkowe bakterii 
 
bacteria-laden 
- zainfekowany bakteriami (żywność) 
 
bacteria-like 
- bakteriopodobny (organizm)  
- przypominający bakterie organizm 
 
bacterially encoded 
- kodowany przez bakterie [czynnik integracji 

gospodarza (IHF)]  
 
bactericidal 
- bakteriobójczy (środek) to be rapidly 

bactericidal charakteryzować się szybkim 

działaniem bakteriobójczym; to be bactericidal for 

Mycobacterium tuberculosis wykazywać działanie 

bójcze dla Mycobacterium tuberculosis (o 

antybiotyku)  

- przeciwbakteryjny to have bactericidal 

properties posiadać właściwości przeciwbakteryjne 
 
bactericidal activity 
- aktywność bakteriobójcza (leku) 
 
bactericidal agents 
- środki działające bakteriobójczo 
 
bactericidal effect 
- efekt bakteriobójczy  
- działanie bakteriobójcze 
 
bactericidal substance 
- lek o działaniu bakteriobójczym 
 
bactericidal synergism 
- synergizm bakteriobójczy 

 
bacteriocins 
- bakteriocyny 
 
bacteriocytes 
- bakteriocyty 
 
bacteriologic loop 
- eza bakteriologiczna 
 
bacteriological culturing method 
- metoda hodowli bakteriologicznej 
 
bacteriologically confirmed 
- potwierdzony w badaniach bakteriologicznych 
(choroba) 
 
bacteriologically sterile 
- jałowy bakteriologicznie 
 
bacteriologist 
- bakteriolog 
 
bacteriology 
- bakteriologia 
 
bacteriolysis 
 bakterioliza 
 
bacteriophage/phage 
- bakteriofag bacteriophage DNA DNA 

bakteriofaga  
- dot. faga phage particles cząstki faga/fagowe 
phage DNA DNA faga/fagów  

- fagowy  
- fagów  
- fag  
- bakteriofagowy (cząsteczki DNA) 
 
bacteriophage genomes 
- genomy bakteriofagów 
 
bacteriophage M13 
- bakteriofag M13 
 
bacteriophage vector 
- wektor fagowy 
 
bacteriorhodopsin 
- bakteriorodopsyna 
 
bacteriostasis 
- efekt bakteriostatyczny (dot. działania leków 

przeciwdrobnoustrojowych) 
 
bacteriostatic 
- mający działanie bakteriostatyczne  
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- bakteriostatyczny (działanie)  

- działający bakteriostatycznie antibiotics that 

are bacteriostatic with the strain antybiotyki 

działające bakteriostatycznie na dany szczep 
 

bacteriostatic activity 
- działanie bakteriostatyczne 
 
bacteriostatic preservative 
- bakteriostatyczny środek konserwujący 
 
bacteriostatics 
- bakteriostatyki 
 
bacterium 
- l. poj. od bacteria 
 
bacteriuria 
- bakteriuria 
 
bacteroids 
- bakteroidy 
 
bactoprenol 
- baktoprenol 
 
baculovirus 
- bakulowirus 
 
BAER 
- patrz: brainstem auditory evoked response 
 
Baermann funnel gauze method 
- metoda kominowa gazy Baermanna 
 
Baermann method 
- metoda Baermanna (mikrobiologia) 
 
Baer's law 
- prawo Baera  
- prawo rozwojowe Baera 
 
bag of waters 
- owodnia  
- worek owodniowy  
- błona owodni 
 
Bainbridge reflex 
- odruch Bainbridge'a 
 
bait protein 
- białko będące „przynętą"  
- białko-przynęta 
 
Baker's cyst 
- torbiel podkolanowa  
- torbiel Bakera 

 
baker's itch 
- wysypka piekarzy 
 
baking 
- zapiekanie (nici DNA) 
 
BAL 
- patrz: bronchoalveolar lavage 
 
BAL specimens 
- popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe  
- popłuczyny BAL 
 
balamuthiosis 
- balamutioza 
 
balance 
- równowaga (w przyrodzie) internal salt-water 

balance wewnętrzna równowaga 

wodno-mineralna; when the chemical and 

electrical forces are in balance... gdy siły 

chemiczne oraz elektryczne znajdą się w 

równowadze...; the body's water and electrolyte 

balance równowaga wodno-elektrolityczna 

organizmu; to restore calcium balance przywrócić 

równowagę wapnia  

- równoważyć to balance the water loss 
równoważyć utratę wody  

- zrównoważenie ciała  
- równoważyć się (reakcje)  
- bilans negative calcium balance ujemny bilans 

wapniowy  

- relacje the balance between two medical 

conditions relacje między dwiema chorobami  
- zrekompensować (koszty jakiegoś procesu) 
 
balance of nature 
- naturalna harmonia (ekologia) 
 
balanced 
- w równowadze 
- równowaga the balanced internal environment 

of the body równowaga środowiska wewnętrznego 

organizmu  

 
balanced diet 
- dieta zrównoważona  
- dieta zbilansowana 
 

balanced gamets 
- gamety o zrównoważonej liczbie 
chromosomów  

 
balanced polymorphism 
- polimorfizm zrównoważony 
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balancing organs 
- narządy równowagi 
 
balancing selection 
- dobór zrównoważony  
- dobór równoważący balancing selection of 

both alleles dobór równoważący częstości obydwu 

alleli  

- selekcja zrównoważona 
 
balanomorph barnacles 
- pąkle 
 
balanomorphs 
- pąkle 
 
balanoposthitis 
- zapalenie żołędzia i napletka 
 
balantidosis 
- balantidioza 
 
ball and socket joints 
- stawy kuliste  
- stawy kuliste panewkowe 
 
ball-and-stick model 
- model kulkowo-szkieletowy (cząsteczki, 

peptydu) 
 
ballism 
- balizm 
 
ballooned 
- rozdęty (komórka) 
 
ballooning 
- babie lato 
 
ballooning cytoplasm 
- balonowata cytoplazma 
 
balsa tree 
- ogorzałka wełnista  
- balsa 
 
BALT 
- patrz: bronchus-associated lymphoid tissue 
 
band 
- prążek (mięśnia, w analizie PCR)  
- pasmo (mięśnia) a band of skin pasmo skóry  
- pula a band of cells pula komórek  

- pas species that occur in bands near 25° north 

latitude gatunki występujące w pasie leżącym w 

pobliżu 30° szerokości geograficznej północnej  

- obrączkować to band a bird zaobrączkować 

ptaka  

- frakcja to separate DNA into bands based on 

density rozdzielenić DNA na frakcje o różnej 

gęstości  

- wieniec a ciliated band/band of ciliated cells 
wieniec rzęsek  

- sznur connective tissue bands that connect 

bones sznury tkanki łącznej łączące kości  
- produkt (reakcji PCR)  
- fragment amplifikowanego DNA (w reakcji 

PCR) 
 
band forms 
- postacie pałeczkowate (typ neutrofilów)  
- formy zespołowe (pasożyta) 
 
banded 
- zaobrączkowany (ptak) 
 
banded iron formations 
- formacje żelaziste w skałach 
 
banding 
- paskowanie (muszli ślimaka) 
 
banding pattern 
- wzór prążków na chromosomach  
- układ prążków na chromosomach  
- wzór prążków w obrazie elektroforetycznym 
 
banding patterns of genes 
- wzór prążków po amplifikacji genów 
 
Bang’s disease 
- choroba Banga 
 
bank 
- brzeg stream banks brzegi strumienia 
 
Bankart lesion 
- uszkodzenie Bankarta 
 
bar forms 
- formy belkowate (pasożyta) 
 
barbed 
- haczykowaty (kolec) 
 
barbed hooks 
- kolczaste haczyki 
 
barbiturates 
- barbiturany 
 



barbs 

135 

barbs 
- promienie (dot. budowy chorągiewek na piórach 

ptaków) 
 
barbules 
- promyki (dot. budowy ptasiego pióra z 

chorągiewkami) 
 
barcode 
- kod kreskowy DNA each species has its own 

distinctive DNA barcode każdy gatunek ma swój 

własny „kod kreskowy" DNA 
 
barcode identifier 
- kod identyfikacyjny 
 
barcoding project 
- projekt tworzenia genetycznych kodów 
identyfikacyjnych 
 
bare area of the liver 
- pole nagie wątroby 
 
bare ground 
- naga ziemia 
 
bare lymphocyte syndrome 
- zespół nagich limfocytów 
 
bare soil 
- płaty nagiej ziemi 
 
barium enema 
- wlew z zawiesiny barytowej 
 
barium sulfate 
- siarczan baru 
 
bark 
- kora willow bark kora wierzby  
- martwica korkowa 
 
barkin 
- barkina 
 
barking cough 
- szczekający kaszel 
 
barnacles 
- wąsonogi  
- Cirripedia 
 
barometric pressure 
- ciśnienie atmosferyczne  
 
baroreceptor discharge 
- wyładowania baroreceptorów 

 
baroreceptor reflexes 
- odruchy z baroreceptorów 
 
baroreceptors 
- baroreceptory aortic baroreceptors 
baroreceptory aorty 
 
baroreflex 
- odruch z baroreceptorów 
 
Barr body 
- ciałko Barra  
- chromatyna płciowa 
 
barrel chest 
- beczkowata klatka piersiowa 
 
barrel-chested 
- z beczkowatą klatką piersiową (pacjent) 
 
barrel-shaped 
to be barrel-shaped mieć beczułkowate ciało 
 
barren 
- jałowy (ziemia)  
- nieporośnięty roślinnością 
 
barrier 
- osłona such organisms are protected by physical 

and chemical barriers organizmy te są chronione 

przez fizyczne i chemiczne osłony  

- bariera intact skin and mucous membranes form 

barriers to pathogens nieuszkodzona skóra i błony 

śluzowe stanowią barierę dla patogenów; to cross 

the blood-brain barrier przechodzić przez barierę 

krew-mózg (lek) 
 
barrier defenses 
- bariery obronne (ciała ludzkiego)  
- bariery ochronne 
 
barrier device 
- metoda mechaniczna (dot. antykoncepcji) 
 
barrier methods of contraception 
- metody mechanicznej antykoncepcji 
 
barrier of activation energy 
- próg energii aktywacji 
 
barrier to dispersal 
- bariera dyspersyjna  
- przeszkoda dla przemieszczania się  
- bariera dla dyspersji 
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barriers to gene flow 
- bariery dla przepływu genów  
- bariery rozrodcze 
 
Bartholin’s glands 
- gruczoły przedsionkowe większe  
- gruczoły Bartholina 
 
bartholinitis 
- zapalenie gruczołów Bartholiniego 
 
Bartonellae 
- bartonelle 
 
barttin 
- bartyna  
 
basal 
- podstawowy basal value podstawowa wartość; 
the basal O2 consumption podstawowe zużycie 

tlenu; mutant that lack basal structures mutanty, 

które nie mają struktur podstawowych; under basal 

conditions w warunkach podstawowych  
- bazalny [zwierzę, grupa zwierząt (dot. ewolucji)]  
- najbardziej pierwotny (zwierzę)  

- pierwotny orders that phylogenetically more 

basal than the others rzędy, które pod względem 

filogenetycznym są bardziej pierwotne niż inne  
- wyjściowy (klad) 

- najstarszy haplotypes that are phylogenetically 

basal haplotypyfilogenetycznie najstarsze; the most 

basal branches in the phylogeny of birds 
najstarsze rozgałęzienia filogenetyczne ptaków  

- przebiegający na podstawowym poziomie 
basal transcription initiation inicjacja transkrypcji 

przebiegającej na podstawowym poziomie 
 
basal angiosperms 
- pierwotne okrytozalążkowe  
- bazalne okrytozalążkowe 
 
basal animal phyla 
- grupy znajdujące się u podstaw drzewa 
filogenetycznego zwierząt 
 
basal apparatus 
- aparat bazalny 
 
basal body 
- ciałko podstawowe (dot. rzęsek i wici) 
- ciało bazalne (w wici plemnika) 
- nasada (budowa bakteryjnej wici) 
 
basal body structures 
- ciałka podstawowe (budowa bakterii) 
 
basal body temperature 
- podstawowa temperatura ciała 

 
basal branches 
- podstawowe gałęzie (drzewa ewolucyjnego) 
 
basal cell 
- komórka podstawna  
- komórka bazalna 
 
basal cell layer 
- komórki warstwy podstawnej  
- warstwa podstawna 
 
basal coil of the cochlea 
- zakręt podstawny ślimaka 
 
basal compartment 
- przedział podstawny (dot. męskich jąder) 
 
basal deuterostomes 
- bazalne wtórogębe 
 
basal end 
- biegun bazalny the basal end of a cell biegun 

bazalny/dolny komórki  

- biegun dolny 

 
basal epithelial cells 
- komórki podstawne  
 
basal forebrain 
- podstawa przodomózgowia 
 
basal forebrain sleep zone 
- strefa snu podstawy przodomózgowia 
 
basal ganglia 
- jądra podkorowe  
- jądra podstawy mózgu  
- jądra podstawy 
 
basal granule 
- ciałko podstawowe (dot. rzęsek komórek) 
 
basal holdfast 
- ryzoid 
 
basal lamina 
- błona podstawna (dot. budowy białek 

błonowych)  

- blaszka podstawna 
 
basal level 
- podstawowy poziom the basal level of the 

permease podstawowy poziom permeazy  
 
basal medium 
- pożywka podstawowa 
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basal membrane 
- błona podstawna  
- błona podstawowa 
 
basal metabolic processes 
- podstawowe procesy metaboliczne 
 
basal metabolic rate 
- szybkość podstawowej przemiany materii  
- podstawowa przemiana materii  
- PPM 
 
basal metabolism 
- podstawowa przemiana materii 
 
basal nuclei 
- jądra podkorowe 
- jądra podstawy mózgu  
- jądra podstawy 
 
basal nucleus of Meynert 
- jądro podstawne Meynerta 
 
basal plate 
- płaszczyzna podstawna (łożyska) 
 
basal portions of glands 
- podstawna część gruczołów 
 
basal surface 
- powierzchnia podstawna (nabłonka) 
 
basal telencephalon 
- jądra podstawy kresomózgowia 
 
basal temperature 
- podstawowa temperatura ciała 
 
basal transcription complex 
- podstawowy kompleks transkrypcyjny  
- ogólny kompleks transkrypcyjny 
 
basal transcription factors 
- podstawowe czynniki transkrypcyjne 
 
basally 
- od dołu 
 
base 
- podstawa the base of the femoral neck podstawa 

szyjki kości udowej; the base of the heart podstawa 

serca; areas located at the base of leaf blades 

obszary znajdujące się u podstawy blaszki 

liściowej; the base of a demographic pyramid 

podstawa piramidy demograficznej; at the base of 

sth u podstawy czegoś  

- dno the base of the retinal cells dno komórek 

siatkówki; the vesicle’s base dno pęcherzyka  
- część podstawna (czaszki, kresomózgowia)  
- nasada the base of the flagellum nasada wici at 

the base of sth u nasady czegoś  
- podnóże (góry) 

- podłoże a papule with an erythematous base 
grudka o rumieniowatym podłożu; a clear vesicle 

on an erythematous base przezroczysty pęcherzyk 

na podłożu rumienia  
- zasada acids and bases kwasy i zasady; purine 

bases zasady purynowe; a method which cleaves 

the DNA or RNA backbone at particular bases 
metoda rozrywania rdzenia DNA lub RNA przy 

poszczególnych zasadach; combinations of the 

three bases that compose codons in mRNA 
kombinacje trójek zasad odpowiadające kodonom 

w mRNA  

- pozycja rho-independent terminators which 

terminate transcription at base +140  
rho-niezależne terminatory terminujące 

transkrypcję w pozycji +140; the U6 snRNA 

upstream sequence contains a TATA box at bases 

-30 to -23 sekwencja nukleotydowa powyżej rejonu 

kodującego U6 snRNA zawiera kasetę TATA 

zlokalizowaną między pozycjami nukleotydowymi 

-30 do -23; following sequence alignment, 13 of 

the bases did not match po przyrównaniu 

sekwencji, okazało się że różnią się one w 23 

pozycjach  

- nukleotyd a sequence of three bases 
trójnukleotydowa sekwencja zasad; a sequence of 

bases sekwencja nukleotydów  
- nukleozyd modified bases modyfikowane 

nukleozydy/zasady (budowa RNA)  
- zasada azotowa 
 

bases 
- zasady acids and bases kwasy i zasady; the 

bases of an mRNA codon designated as the first 

zasady kodonu mRNA przedstawione w pozycji 

pierwszej  
- zasady azotowe (w DNA) 
- nukleotydy a 14-amino-acid leader peptide 

encoded by bases 27-68 of the leader RNA 
14-aminokwasowy peptyd liderowy kodowany przez 

nukleotydy 27-68 liderowego RNA; the promoter 

contains a conserved C box 81-99 bases 

downstream from the start site promotor genu 

składa się z konserwatywnego bloku C, 81-99 

nukleotydów poniżej początku transkrypcji;  
- pz bands that are 200 bases long prążki o 

długości 200 pz (analiza PCR)  
- pary zasad 
 
base analogs 
- analogi zasad azotowych  
- analogi zasad 
 
base change 
- zmiana w składzie nukleotydów  
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- zmiana nukleotydów  
- zmiany zasad  
 
base composition 
- skład zasad the base composition of DNA skład 

zasad w DNA  

- procentowy udział poszczególnych zasad to 

determine the base composition of DNA from 

several tissues określić procentowy udział 

poszczególnych zasad w DNA w różnych tkankach  

- skład nukleotydowy  
- udział par AT/GC 
 
base composition of DNA 
- skład DNA 
 
base excess 
- nadmiar zasad 
 
base excision repair 
- mechanizm naprawy polegający na wycinaniu 
zasad  
- naprawa przez wycinanie zasad 
 
base methylations 
- metylacje zasad 
 
base mismatch repair 
- naprawa błędnych parowań 
 
base mispairs 
- źle sparowane zasady  
 
base modification 
- modyfikacja zasad  
 
base of hairs in the dermis 
- nasada włosów w skórze właściwej  
 
base of mandible 
- podstawa żuchwy 
 
base of stapes 
- podstawa strzemiączka 
 
base of the bladder 
- podstawa pęcherza 
 
base of the body of penis 
- podstawa trzonu prącia 
 
base of the cladogram 
- podstawa kladogramu 
 
base of the distal phalanx of the great 
toe 
- podstawa paliczka dalszego palucha 

 
base of the heart 
- podstawa serca 
 
base of the modiolus 
- podstawa wrzecionka 
 
base of the neck 
- nasada szyi podstawa szyi 
 
base of the penis 
- nasada prącia  
- opuszka prącia 
 
base of the skull 
- podstawa czaszki 
 
base of the thenar eminence 
- nasada kłębu 
 
base of the tongue 
- nasada języka 
 
base of the zygomatic process 
- podstawa wyrostka jarzmowego 
 
base pair (inaczej ‘bp’) 
- pz DNA is made up of a series of nucleotide base 

pairs (bp) DNA złożony jest z ciągu 

nukleotydowych par zasad (pz); sequences located 

within 100-200 bp upstream from the promoter 

sekwencje znajdujące się w rejonie 100-200 pz 

powyżej promotora; the genome of a human about 

3.2 x 109 bp (3.2 billion) genom człowieka to około 

3,2 x 109 (3,2 mld) pz. (par zasad); the gene has 

1340 bp of coding sequence (encoding 445 amino 

acids) gen tem zawiera 1340 pz sekwencji 

kodującej (co odpowiada 445 aminokwasom)  
- nukleotydowy 13 bp AT-rich repeat sequences 

trzykrotnie powtórzone, trzynasto nukleotydowe 

sekwencje bogate w AT; recombination at a 15 bp 

sequence rekombinacja 15-nukleotydowej 

sekwencji; the genes are flanked by two 28 bp 

sequences geny te są oskrzydlone przez dwie 

sekwencje o długości 28 nukleotydów; primers 

which are 15 bp long startery o długości 15 par 

nukleotydów  

- tworzyć pary zasad the uracil in RNA can base 

pair with adenine uracyl w RNA może tworzyć pary 

zasad z adeniną  
- tworzyć pary (przez tryplety zasad) an antisense 

strand that is accessible for base pairing 
antysensowna nić mogąca tworzyć pary z zasadami 

rybonukleotydów 

- zasadowy an enzyme that recognizes a specific 

four-base-pair sequence enzym, który rozpoznaje 

specyficzną czterozasadową sekwencję  

- para zasad a DNA insert with the size of less 

than 500 bp insert DNA o długości nie większej niż 
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500 par zasad; a 648 bp region of the gene 

fragment genu o długości 648 par zasad  
- ulec sparowaniu uracil base-pairs with adenine 

uracyl ulega sparowaniu z adeniną  
- parować się z [region z sekwencją (genetyka)] 

 
 base pair changes 
- podstawienia par zasad  
 
base pair differences 
- różnice nukleotydowe  
- różnice par zasad 
 
base pair position 
- pozycja liczona w parach zasad  
- pozycja nukleotydowa 
 
base pair sequence 
- sekwencja par zasad 
 
base pair sites 
- pozycje w sekwencjach  
 
base pair substitution 
- podstawienie par zasad the average rate of 

base pair substitution średnie tempo podstawień 

par zasad 
 
base pairing  
- łączenie się zasad w pary  
- parowanie base pairing between mRNA and 

tRNA parowanie między mRNA i tRNA  

- parowanie  
- tworzenia par zasad  
- tworzenie pary  
 
base pairing properties 
- właściwości tworzenia par  
 
base pairing region 
- sparowany rejon 
 
base pairing stability 
- stabilność parowania zasad  
 
base population 
- populacja podstawowa  
- populacja wyjściowa 
 
base position 
- pozycja  
- pozycja nukleotydowa 
 
base ring 
- pierścień zasadowy 
 

base sequence 
- sekwencja zasad changes in the base sequence 

of DNA zmiany w sekwencji zasad DNA 
 
base stacking 
- asocjacja warstwowa zasad  

- oddziaływania warstwowe 
 
base stacking hydrophobic interactions 
- oddziaływania warstwowe o charakterze 
hydrofobowym 
 
base stacking interactions 
- oddziaływania warstwowe między parami 
zasad  
 
base triplet 
- triplet zasad DNA base triplets triplety/trójki 

zasad DNA; mRNA base triplets triplety zasad 

mRNA  
- trójka zasad a sequence of DNA base sekwencje 

trójek zasad  

 
base uracil 
- uracyl 
 
base-change event 
- zmiana nukleotydu  
- zmiana nukleotydowa  
 
based 
- uwarunkowany culturally/genetically based 

changes zmiany uwarunkowane 

kulturowo/genetycznie; a carotenoid-based 

photoreceptor fotoreceptor pochodzenia 

karotenoidowego; protein-based DNA polymerase 

białkowa polimeraza DNA 
 
baseline 
- stan wartości wyjściowych  
- poziom wyjściowy 
 
baseline data 
- dane wyjściowe 
 
baseline fitness 
- dostosowanie niezależne od interakcji  

- dostosowanie podstawowe 
 
baseline population 
- populacja podstawowa  
- populacja wyjściowa 
 
basement matrix 
- zrąb  
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basement membrane 
- błona podstawna (dot. budowy białek 

błonowych)  

- blaszka podstawna 
 
base-modifying reaction 
- reakcja modyfikująca zasadę 
 
base-pair 
- patrz: base pair 
 
base-pair change 
- zamiana nukleotydów a single base-pair 

change zamiana jednego nukleotydu 
 
base-pair substitution 
- substytucja (typ mutacji punktowych)  
- substytucja par zasad  
- substytucja zasady  
- podstawienie zasad  
- podstawienie pary zasad a single base pair 

substitution podstawienie pojedynczej pary zasad  

- substytucje nukleotydów  
- podstawienia nukleotydów 
 
base-paired 
- połączony zasadami base-paired strands nici 

połączone zasadami  

- sparowany a complex of the polymerase with 

the base-paired promoter DNA kompleks 

polimerazy ze sparowanym promotorowym DNA; 

base-paired RNA structures sparowane struktury 

RNA  
 
base-paired helix 
- dwuniciowa helisa (dot. budowy cząsteczki RNA) 
 
base-paired purines and pyrimidines 
- pary puryn i pirymidyn 
 
base-paired RNA 
- dwuniciowy RNA 
 
base-paired stems 
- trzony ramion zbudowane z dwuniciowych 
rejonów wzajemnie komplementarnych 
nukleotydów (budowa cząsteczki tRNA) 
 
base-pairing 
- parowanie zasad to bind by base pairing łączyć 

się na zasadzie komplementarności par zasad/na 

zasadzie parowania zasad; extensive base-pairing 

liczne połączenia między parami nukleotydów 
 
base-pairing interactions 
- oddziaływania parowań zasad 
 

base-pairing rules 
- reguły parowania zasad 
 
base-pairing rules for DNA 
- reguły łączenia się zasad w pary w 
cząsteczce DNA 
 
base-specific 
base-specific DNA cleavages zrywanie DNA w 

miejscach występowania określonych zasad 
 
base-specific cleavage reaction 
end-labeled DNA that is subjected to base-specific 

cleavage reactions znakowany na jednym końcu 

DNA poddawany reakcjom zrywania w miejscach 

występowania określonych zasad  
 
base-stacking interactions 
- oddziaływania warstwowe zasad 
 
base-substitution mutation 
- substytucja (typ mutacji) 
 
basic 
- podstawowy the basic body plan podstawowy 

plan budowy 
- alkaliczny (środowisko jelita)  

- zasadowy if the stroma becomes more basic... 
jeśli dojdzie do zmiany odczynu stromy na bardziej 

zasadowy...  
- wykazujący odczyn zasadowy the fluid from 

the seminal vesicles is alkaline wydzielina 

pęcherzyków jest wykazuje odczyn zasadowy  
- jałowy (gleba)  
- mający charakter zasady  
- o odczynie zasadowym cells that secrete 

alkaline mucus komórki wydzielające śluz o 

odczynie zasadowym  
 
basic amino acids 
- zasadowe aminokwasy 
 
basic body plan 
- podstawowy plan budowy zarodka 
 
basic chemistry 
- podstawy chemii 
 
basic diagnostics 
- testy podstawowe (w serologii)  
 
basic domains 
- domeny zasadowe 
 
basic electrical rhythm 
- podstawowy rytm elektryczny (dot. 

perylstaltyki jelit) 
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basic energy equation 
- równanie energii 
 
basic HLH  
- zasadowy motyw HLH 
 
basic HLH proteins 
- białka zawierające zasadową domenę HLH 
 
basic leucine zipper 
- zasadowy suwak leucynowy  
 
basic level of transcription 
- podstawowe tempo transkrypcji 
 
basic metabolic processes 
- podstawowe procesy metaboliczne 
 
basic pattern 
- podstawowy plan budowy (organizmu) 
 
basic pattern of segments 
- podstawowa segmentacja ciała 
 
basic patterns of inheritance 
- podstawowe wzorce dziedziczenia 
 
basic plan of development 
- ogólny plan rozwoju 
 
basic proteins 
- białka zasadowe  
- podstawowe białka 
 
basic rhythm of breathing 
- podstawowy rytm oddechowy 
 
basic rhythm of respiration 
- podstawowy rytm oddychania 
 
basic solution 
- roztwór zasadowy 
 
basidia 
- l. mn. od basidium 
 
basidiocarp 
- bazydiokarp  
- owocnik  
 
basidiomycete 
- dot. podstawczaków basidiomycete fruiting 

bodies owocniki podstawczaków 
 
basidiomycetes, Basidiomycota 
- Basidiomycetes  

- grzyby podstawkowe  
- podstawczaki 
 
basidiospore 
- zarodnik podstawkowy  
- bazydiospora  
- basidiospora 
 
basidium (l. mn. basidia) 
- bazydium  
- podstawka (botanika) 
 
basilar arteries 
- tętnice podstawne 
 
basilar artery 
- tętnica podstawna  
- tętnica podstawna mózgu 

 
basilar membrane 
- błona podstawna  
- błona podstawowa 
 
basilar part 
- część podstawna (kości) 
 
basilar tip aneurysm 
- tętniak wierzchołka tętnicy podstawnej 
 
basilic vein 
- żyła odłokciowa 
 
basin 
- niecka  
- basenowy (mokradło)  
- basen the Amazon River basin basen Amazonki  

- dorzecze in the Amazon and Congo River 

basins w dorzeczach Amazonki i Kongo 
 
basis 
- podstawa the chemical basis of inheritance 
chemiczna podstawa dziedziczenia; on a per capita 

basis w przeliczeniu na osobnika  
- uzasadnienie to have a biological basis mieć 

biologiczne uzasadnienie  

- podłoże a disorder with a multifactorial basis 
choroba o podłożu wieloczynnikowym; to have a 

genetic basis mieć podłoże genetyczne  

- materiał these cells provide the basis for genetic 

analysis komórki te są materiałem do analiz 

genetycznych  
- istota (reguły, teorii)  

- podstawowe kryterium to be the basis for sth 
być podstawowym kryterium czegoś 

 
basis of inheritance 
- podstawa dziedziczności 
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basis of photosynthesis 
to serve as the basis of photosynthesis służyć za 

podstawowy szlak fotosyntezy 
 
basket cells 
- komórki koszyczkowe (w móżdżku) 
 
basolateral 
- podstawno-boczny 
 
basolateral membrane 
- błona podstawno-boczna 
 
basolateral side 
- wewnętrzna strona the basolateral side of the 

mucosa wewnętrzna strona śluzówki  
 
basophil CFU 
- zasadochłonne CFU 
 
basophilic 
- zasadochłonny basophilic granulocytes 
zasadochłonne granulocyty 
 
basophilic granules 
- ziarnistości zasadochłonne 
 
basophilic granulocytes 
- zasadochłonne granulocyty 
 
basophils 
- granulocyty  
- zasadochłonne komórki  
- zasadochłonne bazofile 
 
BAT 
- patrz: brown adipose tissue 
 
Batesian mimicry 
- mimikra Batesa  
- mimikra batesowska  
- mimikra zwodnicza  
- mimikra batezjańska 

 
Batesian mimics 
- gatunki będące efektem mimikry 
batesowskiej 
 
bathe 
- obmywać the interstitial fluid that bathes the 

cells płyn tkankowy, który obmywa komórki  

- zanurzyć to bathe a piece of tissue in liquid 
zanurzyć fragment tkanki w płynie; to be bathed in 

hemolymph być zanurzonym w hemolimfie 

- opływać  
- przemywać 

 

Batoidea  
- płaszczki  
- Batoidea  
 
bats 
- Chiroptera  
- nietoperze  
- rękoskrzydłe 
 
bat's sonar 
 - echosonda nietoperza 
 
battery 
- bateria a battery of genes bateria genów 
 
battle 
- zwalczanie the battle against infections 

zwalczanie zakażeń 
 
BAV 
- patrz: bicuspid aortic valve 
 
Bayesian approach 
- metoda bayesowska  
 
Bayesian method 
- metoda bayesowska  
 
bayou 
- zalewisko 
 
B-cell blasts 
- blastocyty B 
 
B-cell epitopes 
- epitopy rozpoznawane przez komórki B  
- epitopy komórek B 
 
B-cell growth factor 
- czynnik wzrostowy komórek B 
 
B-cell hyperplasia 
- rozrost limfocytów B 
 
B-cell leukemia 2 antigen 
- antygen białaczki komórek B typu 2 
 
B-cell lymphoma 
- chłoniak z limfocytów B  
- chłoniak B-komórkowy 
 
B-cell malignancy 
- złośliwy nowotwór komórek B 
 
B-cell receptor factor I 
- czynnik I receptora komórek B 
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B-cell receptors 
- receptory komórek B  
- receptory limfocytów B 
 
B-cell system 
- układ związany z komórkami B (dot. układu 

odpornościowego) 
 
B-cell tolerance 
- tolerancja komórek B 
 
BCG 
- prątek Calmette'a-Guerina  
- atenuowany szczep Mycobacterium bovis  
- szczepionka BCG a person vaccinated with 

BCG osoba zaszczepiona szczepionką BCG 
 
BCG infections in bladder carcinoma 
treatment 
- zakażenie BCG w leczeniu raka pęcherza 
 
BCGF 
- patrz: B-cell growth factor 
 
Bcl2 
- patrz: B-cell leukemia 2 antigen 
 
BCYE agar 
- podłoże BCYE  
- zbuforowany agar z wyciągiem drożdżowym i 
węglem drzewnym  
- agar BCYE  
- agar ze zbuforowanym wyciągiem z węgla 
drzewnego 
 
bdelloid rotifers, bdelloids 
- wrotki z gromady Bdelloidea  
- wrotki z grupy Bdelloidea  
- wrotki z rzędu Bdelloidea 
 
B-DNA 
- forma B-DNA  
- DNA typu Watson-Crick 
 
BDNF 
- patrz: brain-derived neurotropic factor 
 
BD-X fusion 
- białko fuzyjne BD-X 
 
bead 
- koralik  
- kompleks histonów (o nukleosomie) 
- ziarno (dot. sita molekularnego) 

 
beads 
- ziarnistości (dot. obserwacji bakterii pod 

mikroskopem) 

 
bead-like 
- paciorkowaty 
 
beads on a string 
- sznur koralików (dot. cząstek rdzeniowych 

nukleosomów DNA) 
 
beads-on-a-string 
- paciorki nanizane na sznurek (wygląd 

chromatyny pod mikroskopem) 
 
beak 
- dziób smaller-beaked individuals are less able to 

eat hard seeds osobniki z mniejszymi dziobami są 

gorzej przystosowane do jedzenia twardych nasion  
- ryjek (owada) 
 
beaker 
- zlewka (pojemnik) 
 
beam of light 
- wiązka światła  
- promień światła 
 
beams of electrons 
- wiązki elektronów (w mikroskopie 

elektronowym)  

- strumienie elektronów 
 
bean-shaped 
- kształtu fasolowatego 
 
bear 
- wytwarzać cone-bearing plants rośliny 

wytwarzające szyszki  
- rodzić to bear young rodzić młode  
- przejąć [obciążenie (przez mięsień)]  

- mieć the molecule that bears a partial positive 

charge cząsteczka mająca cząstkowy ładunek 

dodatni; mice bearing the knockout gene myszy 

nosicielki danego unieczynnionego genu; the Y 

chromosome, which bears only a few active 

genes... chromosom Y, na którym znajduje się tylko 

kilka aktywnych genów...  

- zawierać all the eggs bear a single X 

chromosome wszystkie komórki jajowe zawierają 

chromosom X  

- być zaopatrzonym w the spores bear a single, 

posterior flagellum zarodniki te są zaopatrzone w 

pojedynczą tylną wić  

- posiadać cells bearing surface Fc receptors 
komórki posiadające powierzchniowe receptory dla 

Fc  

- wiązać mast cells bear IgE molecules and 

undergo a process of degranulation komórki 

tuczne wiążą cząsteczkę IgE i ulegają procesowi 

degranulacji  
- wydać [gałęzie (przez drzewo)]  
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- być nośnikiem the genome bears the genetic 

information genom jest nośnikiem informacji 

genetycznej 
 
beard ringworm 
- grzybica brody 
 
bearded fireworm 
- wieloszczet  
- Hermodice carunculata 

 
bearer 
- nosiciel (allelu, cechy)  
- nośnik [dziedziczności (o genie)] a chromosome 

serves a bearer of genes chromosom pełni rolę 

nośnika genów 
 
bearing 
- wraz z plasmids bearing genes that encode... 
plazdmidy z genami kodującymi...  
- zaopatrzony w gill-bearing animals zwierzęta 

zaopatrzone w skrzela; tentacles bearing suckers 

ramiona zaopatrzone w przyssawki  
- przenoszący tick-bearing animals zwierzęta 

przenoszące kleszcze  

- utrzymujący a gametangia-bearing moss plant 
roślina mchu utrzymująca gametangia  
 
beat 
- skurcz (serca) ventricular premature beats 

przedwczesne skurcze komór  

- ewolucja serca  
- uderzenie serca  
- pobudzenie (przy stymulacji mięśnia sercowego)  
- poruszać się (rzęski)  
- uderzać (skrzydła)  
- machać (skrzydłami) 

- kurczyć się (serce) 
 
beating cilia 
- falowanie rzęsek  
- ruch rzęsek  
- uderzenia rzęsek 
 
beating of flagella 
- falowanie wici 
- ruch witek (dot. budowy komórki i cząsteczek) 
 
beaver dam 
- tama bobrza 
 
become a butterfly 
- przeistoczyć się w motyla (gąsienica)  
- przeobrazić się w motyla 
 
become an ulcus 
- ulec owrzodzeniu 
 

become apparent 
- pojawić się (struktura podczas rozwoju 

organizmu) 
 
become associated with 
- związać się z (nić mRNA z rybosomem) 
 
become attached to 
- połączyć się z when the acetyl group becomes 

attached to coenzyme A... gdy grupa acetylowa 

połączy się z koenzymem A... 
 
become biochemically and structurally 
specialized 
- ulec specjalizacji biochemicznej i strukturalnej 
 
become broadly distributed 
- rozprzestrzenić się szeroko (gatunek rośliny) 
 
become broken 
- rozrywać się (nić DNA) 
 
become cancerous 
- zrakowacieć cells that have become cancerous 
komórki, które zrakowaciały 
 
become chronic 
- przejść w formę przewlekłą 
 
become clogged 
- zatkać się (tętnica) 
 
become cloudy 
- mętnieć (soczewka) 
 
become comatose 
- zapaść w śpiączkę 
 
become concentrated 
- ulec zagęszczeniu (związek, mocz) 
 
become confluent 
- zlać się (krwiaki) 
 
become continuous 
- ulec fuzji (dwuwarstwy błonowe) 
 
become covalently linked 
- łączyć się wiązaniami kowalencyjnymi 
 
become damaged 
- ulec zniszczeniu (układ odpornościowy) 
 
become degraded 
- stopniowo zanikać (gradient) 
 



become dehydrated 

145 

become dehydrated 
- ulec odwodnieniu 
 
become denatured 
- ulec denaturacji 
 
become depolarized 
- ulec depolaryzacji (neuron) as the receptor 

becomes depolarized... gdy zachodzi depolaryzacja 

receptora... 
 
become destabilized 
- ulec destabilizacji (sieć wiązań wodorowych) 
 
become desynchronized 
- ulec rozregulowaniu (zegar biologiczny) 
- ulec desynchronizacji 
 
become detached 
- odkleić się (jaja pasożyta od skóry)  
- odczepić się 
 
become diluted 
- ulec rozcieńczeniu 
 
become disoriented 
- tracić orientację  
 
become dissociated 
- odłączyć się (tworząca się nić od nici 

matrycowej)  
- oddzielić się 
 
become diverse 
- zróżnicować się (rząd w toku ewolucji) 
 
become dormant 
- przejść w stan uśpienia (bakterie) 
- przejść w stan spoczynku 
 
become dry 
- ulec przesuszeniu (siedlisko) 
 
become easily fatigued 
- szybko się męczyć 
 
become energized 
- ulec energizacji (elektron) to cause the electrons 

to become energized doprowadzić do energizacji 

elektronów  
- zostać wzbogaconym w energię (elektron) 
 
become entirely extinct 
- wyginąć całkowicie 
 
become established 
- pojawić się (pierwsze kręgowce na lądzie)  

- zająć środowisko 
- osiedlić się na stałe 
- osiedlić się 
 
become excessive 
- nadmiernie wzrastać (poziom cukru we krwi) 
 
become expressed 
- ulec aktywacji (szlak rozwojowy) 
 
become extinct 
- wymrzeć  
- przestać istnieć (gatunek)  
- wyginąć  
- ulec ekstynkcji  
- wymrzeć bezpotomnie  

- ulec zagładzie  
 
become extinguished 
- wyginąć 
 
become fixed 
- utrwalić się (mutacja, haplotyp) 
 
become fossilized 
- ulec fosylizacji 
 
become fossils 
- ulec fosylizacji 
 
become fragmented 
- ulec pofragmentowaniu  
- ulec fragmentacji (cząsteczki DNA) 
 
become fully double-stranded 
- w pełni odzyskać strukturę dwuniciowej helisy 
(próba DNA)  
 
become fully terrestrial 
- w pełni uniezależnić się od środowiska 
wodnego 
 
become functional 
- aktywować się (sekwencje 

wzmacniające/wyciszające)  
 
become fused 
- zlać się 
 
become genetically differentiated 
- ulec zróżnicowaniu genetycznemu 
 
become glued together 
- skleić się ze sobą 
 
become green 
- zazielenić się (liście) 
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become homogeneous 
gene flow among populations might cause them to 

become homogeneous przepływ genów między 

populacjami może spowodować wyrównanie 

częstości alleli 
 
become ill 
- (za)chorować 
 
become immune 
- uodpornić się to become immune to the parasite 
uodpornić się na działanie pasożyta  
 
become imprinted  
- zapamiętywać to become imprinted on the odor 

of the mother zapamiętać zapach matki  
 
become inactive 
- ulec inaktywacji (receptor)  
- stracić aktywność (enzym)  
- stać się nieaktywnym  

 
become incorporated 
- włączyć się to became incorporated into DNA 

włączyć się do DNA (zasady azotowe)  

- zostać utrwalonym to become incorporated into 

the genome zostać utrwalonym w genomie 

(mutacje) 
 
become individualized 
- podlegać indywidualizacji (narząd w toku 

ewolucji) 
- podlegać zróżnicowaniu 
 
become infected 
- ulec infekcji  
- zakazić się  
- dojść do zajęcia if the prostate becomes 

infected... jeśli dojdzie do zajęcia gruczołu 

krokowego...  

- zarazić się 
 
become inflamed 
if the skin becomes inflamed... jeśli dojdzie do 

stanu zapalnego skóry...  
 
become integrated  
- zintegrować się the DNA copies can become 

integrated into the host chromosomes kopie DNA 

mogą zintegrować się z chromosomami gospodarza  

- włączyć się if the viral genome becomes 

integrated into the host bacterial DNA... jeśli 

genom wirusowy włączy się (integruje) do DNA 

komórki bakteryjnej...  

- integrować  
- wbudować się (genom wirusa w genom innego 

organizmu) 

 
become limp 
- stracić turgor 
 
become malignant 
- zezłośliwić się (guz)  
- ulec zezłośliwieniu  
- ulec transformacji nowotworowej a change 

which is insufficient to cause a cell to become 

malignant zmiana niewystarczająca do 

transformacji nowotworowej komórki  

- przekształcić się w postać złośliwą 
 
become manifest 
- objawić się (choroba) 
 
become methylated 
- ulec metylacji 
 
become moldy 
- pleśnieć  
- wykazywać obecność pleśni 
 
become mutated 
- podlegać mutacji (gen) 
 
become oncogenic 
- nabrać właściwości onkogennych 
 
become opaque 
- utracić przezroczystość 
 
become oxidized 
- ulec utlenieniu  
- zostać utlenionym 
 
become phosphorylated 
 ulec fosforylacji 
 
become positively charged 
- stać się dodatnio naładowanym elektrycznie 
(neuron) 
- przyjąć ładunek elektryczny dodatni 
 
become pregnant 
- zajść w ciążę 
 
become progressively impaired 
- ulec stopniowemu upośledzeniu 
 
become rearranged 
- przegrupować się (orbitale)  
- ulec rearanżacji (segmenty DAN) 
 
become reduced 
- ulec redukcji (składnik łańcucha transportu 

elektronów, atomy w reakcji chemicznej)  
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- redukować się 
 
become relocated 
- zostać przesuniętym  
- ulec przesunięciu 
 
become reproductively isolated 
- wykształcić izolację rozrodczą (populacje) 
- osiągnąć izolację rozrodczą  
- zostać oddzielonym barierą rozrodczą 
 
become resistant 
- uodpornić się to become resitant to the 

antibiotic udopornić się na antybiotyk (o 

bakteriach)  

- uzyskać oporność to become resistant to 

antiviral drugs uzyskać oporność na leki 

przeciwwirusowe (o wirusie) 
 
become rigid 
- sztywnieć (mięśnie) 
 
become saturated 
- osiągnąć stan nasycenia to become saturated 

with substrate osiągnąć stan nasycenia 

substratem/zostać nasyconym substratem (o 

enzymie)  

- zostać (czymś) nasyconym 
 
become sensitized 
if the immune system becomes sensitized... jeśli 

dojdzie do uczulenia układu odpornościowego... 
 
become separated  
- rozdzielić się to become separated from one 

another rozdzielić się/ulec rozdzieleniu 

(centromery chromosomów homologicznych)  

- odsunąć się od siebie to become separated 

from one another odsuwają się od siebie (tkanki 

pierwotne)  

- uwalnić się to become separated from RNA 

polymerase uwolnić się od polimerazy RNA (koniec 

3' cząsteczki mRNA)  
- odłączyć się (kontynent od innego lądu)  
- ulec rozdzieleniu (populacje) 
 
become solid 
- zestalić się 
 
become solidified into rock 
- ulec skamienieniu 
 
become spatially organized 
- organizować się przestrzennie 
- ulec przestrzennej organizacji 
 
become specialized 
- wyspecjalizować się to become specialized to 

perform various functions wyspecjalizować się w 

pełnieniu odmiennych funkcji (części ciała w toku 

ewolucji); to become specialized in swimming 

wyspecjalizować się w pływaniu (zwierzę) 
 
become stationary 
- ustabilizować się (światowa populacja) 
 
become stunted 
- ulec zahamowaniu (wzrost) 
 
become sympatric 
if both the populations become sympatric... jeśli 

dojdzie do sympatrii obydwu populacji...; if 

populations become sympatric without exchanging 

genes... gdy populacje występują sympatrycznie bez 

wymiany genów... 
 
become tangled 
- zwijać się nić DNA  

- ulec splątaniu to prevent DNA from becoming 

tangled chronić nici DNA przed splątaniem 
 
become very diverse 
- zróżnicować się mocno 
 
become vestigial 
- zaniknąć niemal całkowicie (struktura) 
 
become visible 
- uwidocznić się (struktura podczas rozwoju 

płodu) 
 
become warmer 
- ocieplać się (klimat) 
 
become weakened 
- ulec osłabieniu (układ odpornościowy) 
 
become widely distributed 
- rozprzestrzenić się (gatunek zwierzęcia) 
 
bed 
- złoże (ze skamieniałościami)  
- łożysko capillary bed łożysko naczyń 

włosowatych  
- koryto the bed of a stream koryto strumienia  
- pokład coal beds pokłady węgla 
 
bed bugs 
- pluskwy domowe 
 
bedrock 
- podłoże skalne  
- skała macierzysta (dot. struktury gleby) 
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beds 
- poduchy seaweed beds poduchy wodorostów 
 
bed-wetting 
- moczenie nocne 
 
beech 
- bukowy  
- buk 
 
bee-eater 
- pszczołojad 
 
beef tapeworm 
- tasiemiec nieuzbrojony  
- Taenia saginata 
 
bee's purple 
- pszczela purpura 
 
beestings 
- patrz: colostrum 
 
beeswax 
- wosk 
 
behavior 
- zachowanie bird behavior zachowania ptaków; 
animal behavior zachowania zwierząt  

- zachowania  
- właściwości (związku, substancji) the 

hydrophobic behavior of the substance molecules 
hydrofobowe właściwości cząsteczek substancji  

- wzorzec zachowań animals that display 

complex behaviors zwierzęta które wykazują 

złożone wzorce zachowań  
- działanie (wirusa) 
- etologia  
- behawior the behavior of ancestral humans 
zachowania/behawior przodków człowieka  

- aktywność the behavior of sponges appears 

limited to basic metabolic necessities aktywność 

gąbek jest ograniczona do podstawowych procesów 
 
behavior capacity 
- wzorzec zachowania 
 
behavior of chromosomes 
- zachowanie chromosomów  
- zachowanie chromosomów podczas 
podziałów komórkowych 
 
behavior patterns 
- wzorce zachowań 
 
behavioral 
- behawioralny behavioral adaptations adaptacje 

behawioralne 

 
behavioral adaptations 
- adaptacje behawioralne 
 
behavioral barrier 
- bariera behawioralna 
 
behavioral biologist 
- biolog behawioralny 
 
behavioral changes 
- zmiany behawioralne 
 
behavioral characteristics 
- cechy zachowań  
- ekologia behawioralna 
 
behavioral defenses 
- przystosowania etologiczne 
 
behavioral differences 
- różnice behawioralne  
- różnice w zachowaniu 
 
behavioral disorders 
- zaburzenia zachowania  
- zaburzenia behawioralne 
 
behavioral ecologist 
- ekolog behawioralny 
 
behavioral ecology 
- ekologia behawioralna 
 
behavioral evolution 
- ewolucja zachowania 
 
behavioral genetics 
- genetyka behawioralna 
 
behavioral isolation 
- izolacja behawioralna  
- izolacja płciowa 
 
behavioral pattern 
- wzorzec zachowania  
- behawior zachowanie to exhibit some pattern 

of behavior przejawić jakieś zachowanie (zwierzę)  

- wzorzec behawioralny 
 
behavioral phenotype 
- fenotyp zachowania  
- fenotyp behawioralny 
 
behavioral physiology 
- fizjologia zachowania 
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behavioral plasticity 
- plastyczność organizacji społecznych 
 
behavioral rhythms 
- rytmy behawioralne  
- rytmy zachowania 
 
behavioral sterility 
- sterylność behawioralna 
 
behavioral therapy 
- terapia behawioralna 
 
behavioral traits 
- cechy behawioralne 
 
behavioral variation 
- zmienność zachowania  
- zmienność behawioralna 
 
behaviorally 
- behawioralnie behaviorally modern humans 
behawioralnie współczesny człowiek; to transmit 

information behaviorally przekazywać informacje 

w postaci sygnałów behawioralnych  

 
behaviors 
- rodzaje zachowania 
 
behavioural data 
- dane pochodzące z obserwacji 
behawioralnych 
 
behavioural ecology 
- ekologia behawioralna 
 
bejel 
- bejel 
 
Belding's ground squirrel 
- suseł Beldinga 
 
bell curve 
- krzywa rozkładu normalnego (ewolucja) 
 
belly 
- brzuch black-bellied individuals osobniki 

czarnobrzuche; a snake's belly scales łuski brzucha 

węża  
 
belly 
- brzusiec 
 
belly scales 
- łuski brzuszne 
 

below-ground 
- podziemny (organy roślin) 
 
belt 
- obrzeżenie to form green belts around the cell 
tworzyć zielone obrzeżenie komórek  
- pas belts of wet air pasy wilgotnego powietrza  
- pierścień a belt of microfilaments pierścień 

mikrofilamentów 
 
Bembicini 
- osa taszczyn  
- Philanthus 
 
Bence-Jones proteins 
- białko Bence-Jonesa 
 
bend 
- uginać  
- załamywać (wiązkę elektronów w mikroskopie)  

- wygięcie at each bond there is a bend in the 

molecule that prevents the hydrocarbon chains 

from coming close together w miejscu każdego 

wiązania cząsteczka kwasu wygina się, co 

zapobiega bliskiemu kontaktowi  

- powodować ugięcie the binding of active CAP 

bends DNA's double helix wiązanie aktywnego 

CAP powoduje ugięcie podwójnej helisy DNA  

- zaginać the integration host factor binds to 

specific DNA sequences and bends DNA through 

140° integracyjny czynnik gospodarza rozpoznaje 

określoną sekwencję i zagina DNA o 140°  

- zgięcie CRP binding induces a 90° bend in DNA 
przyłączenie CRP indukuje zgięcie DNA o 90° 
 
bend inward 
- zagłębiać się to force the ectoderm layer to 

bend inward zmuszić warstwę ektodermy do 

zagłębiania się/inwaginacji w głąb zarodka  
 
bending 
- zginanie (rzęsek) 
 
bending 
- wygięcie gravitropic bending wygięcie 

grawitropiczne  
- zgięcia bending of the hairs on hair cells zgięcia 

rzęsek komórek słuchowych  

- zgięcie bending of the bundle in a specific 

direction depolarizes the hair cell zgięcie pęczka w 

określonym kierunku depolaryzuje komórkę 
 
bending movements 
- zginanie (rzęsek) 
 
bending of the DNA 
- wygięcie DNA 
 



beneficial 

150 

beneficial 
- pożyteczny (bakteria)  
- korzystny (mutacja) 
- korzystny dla organizmu (bakteria, 

drobnoustrój) 
 
beneficial effect 
- korzystny wpływ a beneficial effect of lactate on 

muscle function korzystny wpływ mleczanu na 

funkcje mięśni 
 
beneficiary 
- beneficjent the beneficiary of an altruistic act 
beneficjent aktu altruistycznego  
 
benefit 
- dawać korzyści an interaction that benefits both 

species interakcja, która daje korzyści obydwu 

gatunkom  

- uzyskiwać korzyść to benefit from an 

association/relationship uzyskiwać 

korzyść/korzystać z wzajemnej relacji  
- korzystać  
- przynosić korzyść bacteria that benefit their 

hosts bakterie przynoszące nosicielowi korzyść  

- odnosić korzyść in commensalism, one partner 

benefits and the other is neither harmed nor 

helped w komensalizmie jeden uczestnik związku 

odnosi korzyść, a drugi ani nie odnosi korzyści, ani 

nie ponosi szkody  

- służyć  
- wywrzeć korzystny wpływ na reduction of 

genetic variation may benefit a population spadek 

zmienności genetycznej może wywrzeć korzystny 

wpływ na populacje 
 
benefit-to-risk ratio 
- bilans ryzyka i korzyści 
 
benign 
- o charakterze łagodnym (nowotwór) 
- łagodny (zakażenie) 
- mający łagodny charakter (zmiany skórne) 
 
bent 
an acid that is bent at carbon-to-carbon double 

bonds kwas mający cząsteczkę wygiętą w miejscach 

podwójnych wiązań między atomami węgla; hair 

cells that are bent against the tectorial membrane 
komórki słuchowe zgięte względem błony 

nakrywkowej 

 
benthic 
- bentosowy (organizm, gatunek)  
- dot. bentosu benthic communities biocenozy 

bentosu  
- bentoniczny (zespół organizmów)  
- przydenny 
 

benthic area 
- bentos strefa bentoniczna  
- strefa bentosowa  
- warstwa bentosowa 
 
benthic environment 
- bental  
- środowisko bentoniczne 
 
benthic zone 
- bentos  
- strefa bentoniczna  
- strefa bentosowa  
- warstwa bentosowa 
 
benthos 
- bentos  
- strefa bentoniczna  
- strefa bentosowa  
- warstwa bentosowa  

- organizmy bentosowe bottom-dwelling benthos 
żyjące na dnie organizmy bentosowe 
 
benzalkonium chloride 
- chlorek benzalkonionowy 
 
benzene ring 
- pierścień benzenowy 
 
benzimidazole compound 
- związek benzimidazolu 
 
benzimidazoles 
- benzimidazole 
 
benznidazole 
- benzonidazol 
 
benzo[a]pyrene 
- benzo[a]piren 
 
benzodiazepine drugs 
- leki benzodiazepinowe 
 
benzodiazepines 
- benzodiazepiny 
 
benzoyl peroxide 
- nadtlenek benzolu 
 
benzyl benzoate 
- benzoesan benzylu 
 
benzyl penicillin 
- penicylina benzylowa 
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benzylpenicillin 
- benzylopenicylina  
- penicylina G 
 
BER 
- patrz: basic electrical rhythm 
 
Bergman glia 
- glej Bergmana 
 
beta 
- beta insulin-producing beta cells produkujące 

insulinę komórki beta  
 
beta blockers 
- β-blokery 
 
beta cells 
- komórki beta (budujące wysepki trzustki) 
 
beta cells of the pancreas 
- komórki beta trzustki 
 
beta globulins 
- frakcja β-globulinowa  
- β-globuliny 
 
beta oxidation 
- beta oksydacja  
- β-oksydacja 
 
beta proteobacteria 
- betaproteobakterie 
 
beta rhythm patterns 
- fale beta (emitowane przez mózg) 
 
beta toxin 
- toksyna beta  
- sfingomielinaza C 
 
beta-adrenergic receptors 
- receptory adrenergiczne typu β 
 
betagalactosidase 
- β-galaktozydaza 
 
beta-hemolytic group A streptococci 
- paciorkowiec β-hemolityczny z grupy A 
 
betalactam antibiotics 
- antybiotyki β-laktamowe 
 
betalactam ring 
- pierścień β-laktamowy 
 

betalactamase 
- β-laktamaza the class C β-lactamases 
β-laktamazy klasy C 
 
betalactamase stability 
- oporności na β-laktamazy 
 
betalactamase-stable betalactam 
antibiotic 
- antybiotyki β-laktamowe oporne na 
β-laktamazy 
 
betalactams 
- β-laktamy  
- antybiotyki β-laktamowe 
 
beta-lactams 
- leki β-laktamowe 
 
biallelic markers 
- markery dwualleliczne 
 
bias 
- zniekształcać to bias the sample zniekształcać 

dane (dot. np. tempa specjacji)  
- wpływać na (procesy rozwojowe na powstawanie 

zmienności)  
- ograniczenie (powstania różnorodnych 

fenotypów)  

- przewaga a bias towards male offspring 
przewaga samców wśród potomstwa; a fossil 

record that is biased toward aquatic organisms 
zapis kopalny obejmujący więcej organizmów 

wodnych  
 
bias in the fossil record 
- nielosowość zapisu skalnego 
 
biased sex ratio 
- nierówne proporcje płci a a female-biased sex 

ratio przewaga samic (w populacji) 
 
biaxial saddle joint 
- dwuosiowy staw siodełkowy (przy nadgarstku) 
 
biaxial synovial joints 
- stawy dwuosiowe 
 
bible 
- księgi (u przeżuwaczy) 
 
bicarbonate 
- wodorowęglan  
- dwuwęglan 
 
bicarbonate ion 
- jon wodorowęglanowy 
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bicarbonate system 
- układ buforu wodorowęglanowego 
 
biceps brachii (muscle) 
- mięsień dwugłowy ramienia 
 
biceps femoris (muscle) 
- mięsień dwugłowy uda 
 
biceps (muscle) 
- mięsień dwugłowy ramienia 
 
biceps tendon 
- ścięgno mięśnia dwugłowego 
 
bicipital aponeurosis 
- rozcięgno mięśnia dwugłowego  
- rozcięgno mięśnia dwugłowego ramienia 
 
bicipital groove 
- bruzda mięśnia dwugłowego 
 
bicoid 
- bicoid 

 
bicomponent 
- dwuskładnikowy (toksyna) 
 
biconcave 
- dwuwklęsły 
 
bicondylar joints 
- stawy dwukłykciowe 
 
bicondylar synovial joints 
- stawy dwukłykciowe 
 
biconvex 
- dwuwypukły (soczewka oka) 
 
bicornuate uterus 
- macica podwójna  
- macica dwurożna  
- podwójny trzon macicy 
 
bicuspid aortic valve 
- dwupłatkowa zastawka aorty  
- dwudzielna zastawka aortalna 
 
bicuspid pulmonary valve 
- dwupłatkowa zastawka płucna 
 
bicuspid valve 
- zastawka mitralna  
- zastawka dwudzielna 

 
bicuspids 
- zęby przedtrzonowe 
 
bidirectional 
- dwukierunkowy (przepływ krwi, przeciek 

sercowy, replikacja DNA)  

- przebiegający w dwu kierunkach DNA 

synthesis is bidirectional synteza DNA przebiega w 

dwu kierunkach 
 
bidirectionally 
- dwukierunkowo replication proceeds 
bidirectionally replikacja postępuje 

dwukierunkowo  

- w dwóch kierunkach tho two replication forks 

that proceed bidirectionally away from the origin 
para widełek replikacyjnych, które rozchodzą się w 

dwóch kierunkach od miejsca inicjacji 

 
biennially 
- co dwa lata 
 
biennials 
- rośliny dwuletnie  
- dwuletnie  
 
bifacetal cervical vertebral dislocation 
- dwustawowe zwichnięcie kręgów szyjnych 
 
bifascicular block 
- blok dwuwiązkowy (dot. pęczka Hisa) 
 
bifid 
- rozdwojony na końcu the processes are bifid 
wyrostki te są rozdwojone na końcach 
 
bifid uvula 
- dwudzielny rozszczep języczka 
 
biflagellate 
- zaopatrzony w dwie wici  
- dwuwiciowy  
- mający dwie wici the reproductive cells are 

usually biflagellate komórki rozrodcze zwykle mają 

dwie wici 
 
biflagellated 
- dwuwiciowy (komórka) 
 
bifunctional 
- dwufunkcyjny (toksyna) 
 
bifurcate 
- rozdwajać się the nerve bifurcates into 2 

branches nerw rozdwaja się na 2 gałęzie  
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- dzielić się the artery then bifurcates into 2 

smaller vessels następnie tętnica dzieli się na 2 

mniejsze  

- rozgałęziać się when each species bifurcates 

into two "daughter" species gdy każdy gatunek 

rozgałęzia się na dwa gatunki potomne 
 
bifurcate ligament 
- więzadło rozdwojone 
 
bifurcating 
- o dychotomicznych rozgałęzieniach (drzewo 

genealogiczne) 

- dychotomiczny 
 
bifurcating trees 
- drzewa dychotomicznie rozgałęzione 
(ewolucja) 
 
bifurcation 
- rozdwojenie bifurcation of the trachea 
rozdwojenie tchawicy  
- rozwidlenie at the bifurcation of the aorta na 

wysokości rozwidlenia aorty  
- rozejście się bifurcation of a lineage rozejście 

się linii ewolucyjnych 
 
big eaters 
- wielcy pożeracze (czyli makrofagi) 
 
big toe 
- paluch limbs with five toes pięciopalczaste 

kończyny  

- pierwszy palec stopy 
 
big-bang 
- wielki wybuch życia the "big-bang" hypothesis 
hipoteza „wielkiego wybuchu życia" 
 
big-bang reproduction 
- rozmnażanie semelparyczne organisms that 

can serve as an example of big-bang reproduction 
organizmy, które może posłużyć jako przykład 

zwierząt semelparycznych  

 
bikonts 
- Bikonta 
 
bilateral 
- obustronny (uszkodzenia)  

- dwubocznie symetryczny (zwierzę)  
- o symetrii dwubocznej (zwierzę)  
- o dwubocznej symetrii ciała 
 
bilateral choanal atresia 
- obustronna niedrożność nozdrzy tylnych 
 

bilateral fracture 
- złamanie obustronne 
 
bilateral ligation of the vas deferens 
- obustronne podwiązanie nasieniowodów  
- wazektomia 
 
bilateral nervous system 
- bilateralny układ nerwowy  
- dwuboczny układ nerwowy 
 
bilateral renal agenesis 
- agenezja obu nerek 
 
bilateral salpingo-oophorectomy 
- obustronne usunięcie jajowodów i jajników 
 
bilateral symmetry 
- symetria grzbiecista flowers with bilateral 

symmetry kwiaty z symetrią grzbiecistą/bilateralną  

- symetria bilateralna  
- symetria dwuboczna animal species that have 

bilateral symmetry gatunki zwierząt dwubocznie 

symetryczne 
 
bilaterally symmetrical 
- o symetrii bilateralnej (zwierzęta)  
- o symetrii grzbiecistej (kwiaty)  
- dwubocznie symetryczny (ciało)  
- o symetrii dwubocznej 
 
Bilateria, bilaterian animals, bilaterians 
- Bilateria  
- zwierzęta dwubocznie symetryczne  
- zwierzęta o symetrii dwubocznej  
 
bilayer 
- dwuwarstwa a phospholipid bilayer dwuwarstwa 

fosfolipidowa; molecules that do not associate as 

bilayers częsteczki, które nie łączą się w 

dwuwarstwy  
- dwuwarstwowy a bilayer structure struktura 

dwuwarstwowa 
 
bilayered 
- dwuwarstwowy (struktura) 
 
bile 
- żółć toxins excreted in the bile toksyny 

wydzielone z żółcią; bile secretion wydzielanie żółci  
 
bile acids 
- kwasy żółciowe 
 
bile canaliculi 
- kanaliki żółciowe 
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bile duct 
- przewód żółciowy 
 
bile duct parasite 
- pasożyt przewodu żółciowego 
 
bile duct-intestinal tract route 
eggs that are shed by the bile duct-intestinal tract 

route jaja wydalane na zewnątrz drogą przewód 

żółciowy-jelito (o przywrach jelitowych) 
 
bile ducts 
- drogi żółciowe 
 
bile flow 
- przepływ żółci 
 
bile lakes 
- jeziorka żółci 
 
bile pigment 
- barwnik żółciowy 
 
bile salts 
- sole kwasów żółciowych  
- sole żółciowe 
 
bile solubility test 
- próba rozpuszczalności w żółci 
 
bile-stained 
- zabarwiony żółcią (wymiociny) 
 
bilharziasis 
- schistosomoza  
- bilharcjoza  
- bilharzioza  
- gorączka ślimakowa 
 
bilharzioma 
- bilharzioma  
 
bilharziosis 
- patrz: bilharziasis 
 
biliary atresia 
- atrezja przewodów żółciowych  
- zarośnięcie przewodów żółciowych 
 
biliary cholesterol 
- cholesterol z żółci 
 
biliary dilation 
- poszerzenie przewodu żółciowego 
 
biliary ducts 
- przewody żółciowe 

 
biliary epithelium 
- nabłonek żółciowy 
 
biliary obstruction 
- niedrożność dróg żółciowych  
- niedrożność przewodów żółciowych  
- niedrożność żółciowa 
 
biliary pathways 
- drogi żółciowe 
 
biliary radicals 
- wewnątrzwątrobowe drogi żółciowe 
 
biliary radicles 
- przewody żółciowe 
 
biliary rickets 
- żółciowe zrzeszotnienia kości 
 
biliary rupture 
- pęknięcie przewodów żółciowych 
 
bilious vomiting 
- wymioty żółciowe 
 
bilirubin 
- bilirubina 
 
bilirubin diglucuronide 
- diglukuronian bilirubiny 
 
bilirubin encephalopathy 
- encefalopatia związana z hiperbilirubinemią  
- encefalopatia bilirubinowa 
 
bilirubin reductase 
- reduktaza bilirubinowa 
 
biliverdin 
- biliwerdyna 
 
bill 
- dziób small-billed individuals osobniki o małych 

dziobach 
 
bilobed 
- dwupłatowy (jądro komórki) 
 
bimodal 
- dwumodalny (rozkład fenotypów)  
 
bimodal distribution 
- rozkład dwumodalny variation in a polygenic 

character with a bimodal distribution zmienność 

cech poligenowych o rozkładzie dwumodalnym 
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binary fission 
- binarny podział komórki to reproduce by binary 

fission rozmnażać się na drodze podziału 

binarnego/przez podział; to reproduce asexually 

through fission rozmnażać się bezpłciowo przez 

podział  

- podział binarny  
- podział organisms that reproduce asexually by 

binary transverse fission organizmy rozmnażające 

się bezpłciowo przez prosty podział poprzeczny  

- prosty podział komórki prokaryotes divide by 

binary fission prokarionty dzielą się przez prosty 

podział komórki  

- podział komórkowy 
 
binary toxin 
- toksyna binarna 
 
binary transverse fission 
- prosty podział poprzeczny to reproduce 

asexually by binary transverse fission rozmnażać 

się bezpłciowo przez prosty podział poprzeczny  

- poprzeczny podział komórki na dwie połowy 
to reproduce by means of binary transverse fission 
rozmnażać się przez poprzeczny podział komórki na 

dwie połowy 
 
bind 
- wiązać (się) the molecules will bind to actin 
cząsteczki zwiążą się z aktyną; antibody binding 

directly to erythrocytes przeciwciała wiążące się 

bezpośrednio do erytrocytów; A binds B to C A 

wiąże B do/z C; when the same receptor binds both 

hormones... gdy oba hormony są wiązane przez te 

same receptory...; the protein binds with one solute 

molecule on one side of the membrane białko 

wiąże jedną cząsteczkę danej substancji po jednej 

stronie błony  

- przyłączyć się thyroid hormones bind to 

receptors already bound to DNA inside the 

nucleus hormony tarczycy przyłączają się do 

receptorów związanych z DNA w jądrze 

komórkowym; cytokines bind to specific membrane 

receptors on target cells cząsteczki cytokiny 

przyłączają się do określonych receptorów w błonie 

komórek docelowych; when the peptides bind to a 

neutrophil's receptors; enzymes are activated that 

lead to... przyłączenie peptydów do receptorów 

neutrofllu aktywuje enzymy, które powodują 

powstawanie...  

- łączyć się antibodies may bind to the receptors 
przeciwciała mogą łączyć się z receptorami  

- wiązać się z specific receptors may bind ligand 

molecules specyficzne receptory mogą wiązać się z 

ligandami  

- mieć zdolność wiązania się z only IF2 binds 

GTP jedynie IF2 ma zdolność wiązania się z GTP 
 

bindin 
- bindyna 
 
binding 
- wiązanie activator binding wiązanie 

aktywatorów; signals that are delivered by the 

binding of B7 proteins to ligands on the T-cells 
sygnały dostarczane przez wiązanie białek B7 do 

ligandów na komórkach T; antibody with the 

strongest antigen binding przeciwciała najsilniej 

wiążące antygen  

- związanie the binding of a substance to a 

receptor związanie substancji z receptorem  

- przyłączenie sperm binding activates a signal 

transduction pathway przyłączenie plemnika 

aktywuje drogę transdukcji sygnału  

- połączenie the binding of a sperm to the egg 
połączenie plemnika z komórką jajową  

- przyłączenie się the binding of a signal 

molecule to a receptor przyłączenie się cząsteczki 

sygnałowej do receptora  

- powinowactwo to decrease binding of the core 

enzyme to nonspecific DNA sequences and 

increase specific promoter binding zmniejszyć 

powinowactwo rdzenia enzymu do niespecyficznej 

sekwencji DNA i zwiększyć powinowactwo do 

specyficznego promotora 
 
-binding 
- wiążący się z actin-binding protein białko 

wiążące się z aktyną  
- wiążący an oxygen-binding protein białko 

wiążące tlen; antibody-binding cells komórki 

wiążące przeciwciała  
 
binding activity 
- aktywność wiązania the ability of different drug 

molecules to interfere with the binding activity 
zdolność różnych cząsteczek leków do zaburzania 

aktywności wiązania 
 
binding affinity 
- zdolności do wiązania (białek)  
- zdolności wiązania  
- powinowactwo wiązania T cells with moderate 

binding affinities komórki T z umiarkowanym 

powinowactwem wiązania  

- powinowactwo weak levels of binding affinity 

between the T-cell receptor and the self-MHC 

molecules niski poziom powinowactwa pomiędzy 

receptorem komórek T i cząsteczkami własnego 

MHC 
- powinowactwo wiążące monoclonal antibodies 

with high binding affinity for TNF-α przeciwciała 

monoklonalne z wysokim powinowactwem 

wiążącym dla TNF-α 
 
binding capacity 
- zdolność wiązania the maximum binding 
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capacity of the antibodies maksymalna zdolność 

wiązania przeciwciał  
 
binding genes 
- geny białek rozpoznawczych 
 
binding groove 
- wiążący rowek (biologia molekularna) 
 
binding of drugs 
- wiązanie leków 
 
binding pocket  
- rowek wiążący (budowa cząsteczek MHC) 
 
binding proteins 
- białka wiążące 
 
binding region 
- region wiążący (biologia molekularna) 
 
binding site 
- miejsce wiązania (dla atomów, cząsteczek) an 

ATP-binding site miejsce wiązania ATP 
- miejsce wiążące the free head then attaches to 

a new binding site on another actin molecule 
następnie wolna głowa przyłącza się do nowego 

miejsca wiążącego innej cząsteczki aktyny; avidin 

contains four binding sites for biotin awidyną 

zawiera cztery miejsca wiążące biotynę  

- miejsce przyłączania the outer part of the 

receptor has a binding site for signaling molecules 

- w zewnętrznej części receptora znajduje się 

miejsce przyłączania cząsteczek sygnałowych  

- miejsce wiązania substratów the binding site, 

catalytic site and structural elements miejsce 

wiązań substratów, centrum katalityczne i elementy 

strukturalne (polipeptydu) 
 
binding specificities 
- specyfika wiązań binding specificities of 

individual lymphocytes specyfika wiązań 

poszczególnych limfocytów 
 
binding strength 
- siła wiązania (biologia molekularna) 
 
binding subunit 
- podjednostka wiążąca (biologia molekularna) 
 
binding surface 
- miejsce wiążące the interaction between an 

epitope and the binding surface of the receptor 
interakcje między epitopem i miejscem wiążącym 

receptora 
 
binding variability 
- zmienność wiązania (biologia molekularna) 

 
binocular vision 
- widzenie dwuoczne  
- widzenie binokularne  
- widzenie stereoskopowe 
 
binoculars 
- okulary (element budowy mikroskopu 

elektronowego) 
 
binomial 
- binominalny  
- nazwa binominalna  
 
binomial equation 
- równanie dwumianu 
 
binomial nomenclature 
- nazewnictwo binominalne  
- nomenklatura podwójna  
- nomenklatura binominalna 
 
binomial system of naming organisms 
- system nazewnictwa dwuimiennego 
 
binomial system of nomenclature 
- binominalne nazewnictwo biologiczne  
- nomenklatura binominalna  
- nomenklatura dwuimienna  
- nazewnictwo dwuimienne  
- system nazewnictwa dwuimiennego 
(binominalnego) 
 
binomial theorem 
- twierdzenie o rozkładzie dwumianowym 
 
binuclear 
- dwujądrowy (jądro komórkowe) 
 
bioaccumulation 
- kumulowanie się w organizmie (substancji 

toksycznych)  

- bioakumulacja 
 
bioactive 
- aktywny biologicznie (hormony, determinanty) 
 
bioassay 
- badanie biologiczne  
- test biologiczny a mouse bioassay test 

biologiczny na myszach laboratoryjnych 
 
bioavailability 
- biodostępność  
- dostępność biologiczna 
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bioburden 
- ładunek biologiczny  
- bioobciążenie 
 
biochemical ability 
- funkcja biochemiczna mutations that confer a 

new biochemical ability mutacje warunkujące 

nową funkcję biochemiczną 
 
biochemical capacities 
- właściwości biochemiczne 
 
biochemical functioning 
vitamins are required for normal biochemical 

functioning witaminy są niezbędne do 

prawidłowego przebiegu procesów biochemicznych 
 
biochemical information 
- informacje dostępne z analiz biochemicznych 
 
biochemical level 
changes detectable only at the biochemical level 
zmiany wykrywalne jedynie metodami 

biochemicznymi 
 
biochemical means 
the colonies were identified by biochemical means 
kolonie zidentyfikowano biochemicznie  
 
biochemical pathway 
- szlak biochemiczny 
 
biochemical reactivity 
the bacteria are differentiated on the basis of their 

biochemical reactivity bakterie te różnicowane są 

na podstawie testów biochemicznych 
 
biochemical resistance 
- oporność biochemiczna (bakterii) 
 
biochemical techniques 
- metody biochemiczne 
 
biochemical test 
- test biochemiczny 
 
biochemically 
- biochemicznie  
- metodami biochemicznymi to approximate 

values biochemically oszacować wartości 

metodami biochemicznymi 
 
biochemist 
- biochemik 
 
biochemistry 
- biochemia  

- biochemia procesów życiowych  
- aspekty biochemiczne the organisms differ 

from one another mainly in their biochemistry 
organizmy te różnią się między sobą głównie w 

aspekcie biochemicznym 
 
biochemistry of behavior 
- biochemia zachowań 
 
biodegradable 
- biodegradowalny 
 
biodegrade 
- degradować fungi of this kind can biodegrade 

pesticides grzyby takie potrafią degradować 

pestycydy 
 
biodiversity 
- bioróżnorodność  
- różnorodność gatunkową lichen biodiversity 
różnorodność gatunkowa porostów  

- różnorodność biologiczna 
 
biodiversity conservation 
- ochrona bioróżnorodności 
 
biodiversity crisis 
- kryzys bioróżnorodności  
- spadek bioróżnorodności invasive species that 

contribute to the biodiversity crisis gatunki 

inwazyjne przyczyniające się do spadku 

bioróżnorodności 
 
biodiversity hot spots 
- gorące miejsca bioróżnorodności 
 
biodiversity hotspot 
- ognisko różnorodności biologicznej  
 
bioenergetic 
- bioenergetyczny bioenergetic reactions reakcje 

bioenergetyczne 
 
bioenergetics 
- bioenergetyka  
- przemiany bioenergetyczne thyroid hormones 

regulate bioenergetics hormony tarczycy stymulują 

przemiany bioenergetyczne 
 
biofeedback 
- biologiczne sprzężenie zwrotne 
 
biofeedback system 
- mechanizm biosprzężenia zwrotnego 
 
biofilm 
- biofilm 



biofilm matrix 

158 

 
biofilm matrix 
- macierz biofilmu  
- macierz biofilmowa 
 
biofilm strategy 
- tworzenie się biofilmów 
 
biofilm structure 
- struktura biofilmu 
 
biofuel 
- biogaz  
- biopaliwo 
 
biofuel crops 
- uprawy roślin przeznaczonych na biopaliwa 
 
biogenetic law 
- prawo biogenetyczne 
 
biogenic amines 
- aminy biogenne 
 
biogeochemical 
- biogeochemiczny 
 
biogeochemical cycle 
- cykl biogeochemiczny 
 
biogeographer 
- biogeograf 
 
biogeographic 
- biogeograficzny 
 
biogeographic history 
- historyczne zmiany w biogeografii taksonu 
 
biogeographic realm 
- kraina biogeograficzna 
 
biogeography 
- biogeografia dane biogeograficzne 
 
biohazard hood 
- boksy all the laboratory work was performed in 

a biohazard hood wszystkie czynności 

laboratoryjne wykonano w boksach 
 
bioinformatic 
bioinformatic issues problemy bioinformatyki 
 
bioinformatics 
- bioinformatyka 
 

bioinformatics tools 
- narzędzia bioinformatyczne 
 
biologic activity 
- działanie biologiczne (związku)  
- aktywność biologiczna 
 
biologic half-life 
- okres półtrwania  
- biologiczny okres półtrwania  
- półokres rozpadu  
- czas połowicznego rozpadu  
- czas półtrwania  
- okres połowicznego rozpadu 
 
biologic membranes 
- błony biologiczne 
 
biologic oxidation 
- utlenianie biologiczne 
 
biologic warfare 
- wojna biologiczna 
 
biological 
- biologiczny  
 
biological assay 
- oznaczenie biologiczne techniques for 

biological assays techniki do oznaczeń 

biologicznych  
 
biological augmentation 
- wspomaganie biologiczne  
- bioaugmentacja 
 
biological carbon pump 
- biologiczna pompa węglowa 
 
biological catalyst 
- biokatalizator  
- biologiczny katalizator 
 
biological change 
- zmiany biologiczne a sign of biological change 
przejaw zmian biologicznych 
 
biological clock 
- zegar biologiczny 
 
biological community 
- patrz: community 
 
biological computing 
- bioinformatyka 
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biological control 
- biologiczne zwalczanie the biological control of 

pathogens biologiczne zwalczanie patogenów  

- walka biologiczna ze szkodnikami 
 
biological diversity 
- bioróżnorodność  
- różnorodność gatunkowa lichen biodiversity 
różnorodność gatunkowa porostów  

- różnorodność biologiczna 
 

biological events 
- procesy biologiczne biological events such as 

gene expression procesy biologiczne, takie jak 

ekspresja genów  
 
biological evolution 
- ewolucja biologiczna  
- ewolucja organiczna  
- modyfikacje w toku ewolucji biologicznej 
 
biological fluid 
- płyn biologiczny 
 
biological growth 
- wzrost biologiczny 
 
biological hierarchy 
- hierarchia biologiczna 
 
biological homology 
- homologia biologiczna 
 
biological hotspots 
- biologiczne gorące punkty 
 
biological imaging 
- obrazowanie biologiczne 
 
biological inhibitions 
- biologiczna inhibicja cells that lack normal 

biological inhibitions komórki niewykazujące 

normalnej biologicznej inhibicji 
 
biological magnification 
- efekt biologicznego spotęgowania  
- biologiczne spotęgowanie to exhibit biological 

magnification ulegać biologicznemu spotęgowaniu 
 
biological membrane 
- błona biologiczna 
 
biological molecules 
- cząsteczki biologiczne  
- związki biologicznie czynne 
 
biological organization 
- organizacja biologiczna 

 
biological polymers 
- polimery biologiczne 
 
biological reaction 
- reakcja ważna biologicznie  
- reakcja chemiczna w organizmie 
 
biological research 
- badania biologiczne 
 
biological restoration 
- restytucja biologiczna  

 
biological rhythm 
- rytm biologiczny 
 
biological sciences 
- nauki biologiczne  
- dyscypliny nauk biologicznych 
 
biological speciation interval 
- interwał specjacji biologicznej  

 
biological species concept 
- koncepcja gatunku biologicznego  
- biologiczna koncepcja gatunku 
 
biological stain 
- barwnik (dot. pracy z mikroskopem) fluorescent 

stains barwniki fluorescencyjne  

- wybarwienie the bacteria can be rendered 

visible with Giemsa stain bakterie te można 

zaobserwować w mikroskopie po wybarwieniu 

metodą Giemsy  
 
biological success 
- sukces ewolucyjny adaptations that have 

contributed to the biological success of mammals 
adaptacje, które przyczyniły się do wielkiego 

sukcesu ewolucyjnego ssaków 
 
biological system 
- system biologiczny  
- układ biologiczny 
 
biological-clock proteins 
- białka zegara biologicznego 
 
biologically 
- biologicznie biologically important compounds 
związki ważne biologicznie; viruses which differ 

biologically wirusy różniące się właściwościami 

biologicznymi; the virus is biologically related to 

the cytomegalovirus wirus ten pod względem 

właściwości biologicznych jest podobny do wirusa 

CMV 
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biologically active 
- aktywny biologicznie to be biologically active 
być aktywnym biologicznie/posiadać aktywność 

biologiczną 
 
biologically important reaction 
- podstawowa reakcja biologiczna RNA 

molecules and their their ability to catalyze a 

single biologically important reaction cząsteczki 

RNA i ich zdolności do katalizowania wybranej 

podstawowej reakcji biologicznej  

- biologicznie ważny proces RNA can catalyze 

many biologically important reactions RNA może 

katalizować wiele biologicznie ważnych procesów 
 
biologically inert 
- nieczynny biologicznie (wirus) 
 
biologically labile 
- labilny biologicznie 
 
biologically type 
- typować biologicznie to make use of 

strain-specific lytic phages to biologically type 

various pathogenic bacteria wykorzystać fagi 

lityczne, specyficzne względem określonych 

szczepów bakterii, do typowania biologicznego 

różnych patogenicznych bakterii 
 
biologist 
- biolog 
 
biology 
- biologiczna funkcja the biology of plant 

hormones biologiczna funkcja hormonów 

roślinnych  
- działanie aspects of hormone biology aspekty 

działania hormonów  

- właściwości biologiczne biology of the 

herpesviruses właściwości biologiczne 

herpeswirusów  

- biologia to have applications beyond biology 
mieć zastosowanie pozabiologiczne 
 
bioluminescence 
- bioluminescencja 
 
bioluminescent 
- bioluminescencyjny bioluminescent bacteria 
bakterie bioluminescencyjne/wykazujące 

bioluminescencję  

- wykazują bioluminescencję  
 
biomanipulation 
- biomanipulacja 
 
biomass 
- biomasa 

 
biome 
- biom aquatic biomes biomy wodne  
 
biomedical 
- biomedyczny  
 
biomedical research lab 
- laboratorium biomedyczne 
 
biomedicine 
- biomedycyna 
 
biomolecules 
- biocząsteczki 
 
biophilia 
- biofilia 
 
biopsy 
- biopsja DNA detection from small intestine 

biopsy wykrywanie DNA w biopsjach z jelita 

cienkiego; rectal mucosal biopsy biopsja śluzówki 

odbytnicy  
- bioptat lymphoid tissue biopsies bioptaty tkanki 

limfatycznej  
- wycinek intestinal biopsies wycinki/bioptaty 

jelita/próbki biopsyjne pobrane z jelita  

- próbka biopsyjna urinary bladder wall biopsies 
próbki biopsyjne pobrane ze ściany pęcherza 

moczowego 
- materiał biopsyjny lung biopsy tissue materiał 

biopsyjny tkanki płucnej 
 
biopsy material 
- bioptat  
- materiał biopsyjny 
 
biopsy specimen 
- pobrany wycinek  
- próbka biopsyjna 
 
bioremediation 
- bioremediacja  
- biooczyszczanie 
 
bioremediation potential 
- potencjał bioremediacyjny 
 
bioremediator 
- bioremediator 
 
biorhythm 
- biorytm 
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biosafety level 
- poziom bezpieczeństwa (dot. warunków 

hodowania patogenów)  

- poziom zabezpieczeń materiałów 
biologicznych 
 
biosonar 
- biosonar 
 
biosphere 
- biosfera 
 
biosynthesis 
- biosynteza steroid biosynthesis in tissues 
biosynteza steroidowa w tkankach; energy that is 

used in biosynthesis energia używana w procesach 

biosyntezy  

- synteza azoles disrupt ergosterol biosynthesis 
azole zaburzają syntezę ergosterolu 
 
biosynthesis enzymes 
- enzymy uczestniczące w biosyntezie 
 
biosynthetic 
- biosyntetyczny 
 
biosynthetic machinery 
- biochemiczne szlaki (komórkowe)  
- maszyneria biosyntetyczna 
 
biosynthetic pathways 
- szlaki biosyntez  
- szlaki biosyntezy 
 
biosynthetic precursors 
- prekursory szlaków biosyntezy 
 
biota 
- świat żywy the taxonomic composition of the 

biota skład taksonomiczny świata żywego  

- skład gatunkowy danego terenu  
- biota  
- fauna i flora 
 
biotechnological production of proteins 
- biotechnologiczne wytwarzanie białek 
 
biotechnology 
- biotechnologia  
- metoda biotechnologiczna  
- biotechnologiczny (firma) 
 
bioterrorism 
- bioterroryzm 
 
bioterrorism-biowarfare agent 
- broń biologiczna 

 
bioterrorist anthrax 
- wąglik bioterrorystów 
 
bioterrorist attack 
- atak bioterrorystyczny 
 
biotic 
- biotyczny  

 
biotic changes 
- zmiany zachodzące w środowisku 
biotycznym 
 
biotic factors 
- czynniki biotyczne 
 
biotic pollution 
- zanieczyszczenie biologiczne (wprowadzenie 

obcego gatunku na obszar, na którym nigdy nie 

występował) 
 
biotic potential 
- wewnętrzne tempo wzrostu (dot. tempa wzrostu 

populacji) 
 
biotic uptake 
- dopływ drogą biotyczną 
 
biotin 
- biotyna 
 
biotin-avidin method 
- metoda wykorzystująca kompleks biotyny z 
awidyną 
 
biotin-avidin-peroxidase complex 
- kompleks biotyna-awidyna-peroksydaza 
 
biotin-coupled MHC class I heavy 
chains 
- ciężkie łańcuchy MHC klasy I z dołączoną 
biotyną 
 
biotin-specific antibodies 
- przeciwciała specyficzne względem biotyny 
 
biotinylated 
- biotynylowany (przeciwciała) 
 
biotope 
- biotop  
- środowisko the natural habitat of the bacteria is 

damp biotopes naturalnym miejscem występowania 

tej bakterii są wilgotne środowiska 
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biotrophic 
- biotroficzny  
 
biotype 
- biowar (wirusologia) 
 
biotyping 
- biotypowanie 
 
biovar 
- biotyp cholera pandemics caused by the classic 

cholerae biovar pandemie cholery spowodowane 

przez biotyp cholerae 
 
biovar eltor 
- biotyp eltor 
 
biparental 
- dwurodzicielski (marker) species with biparental 

care gatunki, u których potomstwem opiekują się 

obie płcie  
 
biparental care 
- opieka dwurodzicielska a species that engages 

in biparental care gatunek, u którego obydwoje 

rodzice opiekują się potomstwem 
 
biparental inheritance 
- dziedziczenie dwurodzicielskie 
 
biparentally 
- dwurodzicielsko genetic elements that are 

inherited biparentally elementy genetyczne 

dziedziczone przez dwoje rodziców/dwurodzicielsko  
 
biparentally inherited loci 
- markery dwurodzicielskie 
 
biparentally inherited markers 
- markery dwurodzicielskie 
 
bipedal 
- dwunożny bipedal organisms organizmy 

dwunożne; bipedal walking chodzenie dwunożne  

- dwunożność features that suggest the species 

was bipedal cechy wskazujące na dwunożność tego 

gatunku  
- o lokomocji dwunożnej bipedal forms formy o 

lokomocji dwunożnej 
 
bipedal locomotion 
- postawa dwunożna after human ancestors 

evolved bipedal locomotion... po przyjęciu przez 

przodków człowieka postawy dwunożnej... 
 
bipedalism 
- dwunożność a sign of bipedalism oznaka 

dwunożności  

- poruszanie się na dwóch nogach 
 
bipeds 
- dwunożne 
 
bipennate 
- rozchodzący się pierzaście the muscles are 

bipennate mięśnie takie rozchodzą się pierzaście 
 
biphasic 
- dwufazowy  
- przebiegający dwufazowo (infekcja) 
 
biphasic action potential 
- dwufazowy potencjał czynnościowy 
 
bipolar cells 
- komórki dwubiegunowe  
- komórki bipolarne 
 
bipolar disorder 
- choroba afektywna dwubiegunowa (typ 

depresji)  

- choroba dwubiegunowa 
 
bipolar recording 
- odprowadzenie dwubiegunowe (dot. EKG 

serca) 
 
bipolar staining 
- barwiący się dwubiegunowo to show bipolar 

staining barwić się dwubiegunowo/biegunowo  

- barwiący się biegunowo 
 
biradial symmetry 
- symetria dwupromienista  
- symetria biradialna 
 
biradially symmetrical 
- mający symetrię dwupromienistą to be 

biradially symmetrical mieć symetrię 

dwupromienistą 
 
biramous 
- dwugałęziowy (odnóże) 
 
bird 
- ptasi bird populations ptasie populacje; a bird's 

wing ptasie skrzydło 
 
bird droppings 
- odchody ptaków 
 
bird eggs 
- ptasie jaja 
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bird of prey 
- ptak drapieżny 
 
bird songs 
- śpiew ptaków 
 
bird vocalization 
- śpiew ptaków 
 
birdlike 
- ptasi bones that show many birdlike 
characteristics kości wykazujące wiele cech ptasich  
 
birdness 
- ptak the definition of "birdness" definicja ptaka 
 
birds of paradise 
- ptaki rajskie 
 
birth 
- urodzenie the number of births and deaths in a 

population liczba urodzeń i zgonów w populacji; at 

birth w chwili narodzin/w momencie urodzenia/w 

czasie porodu; if the mice die at birth... jeśli myszy 

giną przy urodzeniu/tuż po urodzeniu...; a relatively 

common condition (about 1 in 300 births) 
względnie częste zaburzenie (l na 300 urodzeń)  

- rodzić się  
- narodziny the birth of a lamb named Dolly 
narodziny owieczki, nazwanej Dolly; there are 

about 100 births per year in this population w tej 

populacji rodzi się około 100 młodych w jednym 

roku; male and female births are equally frequent 

dziewczynki i chłopcy rodzą się równie często  

- rodzenie the birth of offspring with large brains 

reqires... rodzenie potomstwa o dużym mózgu 

wymaga...  

- powstanie the birth of the vertebrate immune 

system powstanie układu odpornościowego 

kręgowców  
 
birth asphyxia 
- niedotlenienie okołoporodowe  
- urodzenie w asfiksji 
 
birth canal 
- kanał rodny 
 
birth control 
- kontrola urodzeń women who use no form of 

birth control kobiety, które nie stosują żadnych 

form antykoncepcji 
 
birth control methods 
- metody regulacji urodzeń 
 
birth control pills 
- tabletki antykoncepcyjne 

 
birth defect-causing 
- powodujący powstawanie wad wrodzonych 
(gen, substancja) 
 
birth defects 
- wady wrodzone płodu  
- wady okołoporodowe  
- wady rozwojowe babies with serious birth 

defects niemowlęta urodzone z poważnymi wadami 

rozwojowymi; drugs that can lead to birth defects 

leki teratogenne 
 
birth injury 
- uraz poporodowy  
- uraz okołoporodowy 
 
birth process 
- poród signaling molecules that are critical in 

initiating the birth process cząsteczki niezbędne do 

zapoczątkowania porodu 
 
birth rate 
- współczynnik urodzeń 
 
birth trauma 
- uraz poporodowy  
- uraz okołoporodowy 
 
birth weight 
- urodzeniowa masa ciała  
- masa noworodków  
- masa ciała przy urodzeniu 
 
bisect 
- rozdzielać na dwie części the first cleavage 

division that bisects the gray crescent pierwszy 

podział mitotyczny rozdzielający szary półksiężyc 

na dwie części 
 
bisexual 
- obupłciowy  
- dwupłciowy 
 
bismuth 
- bizmut 
 
bis-phenol 
- bisfenol 
 
bisphosphoglycerate 
- bisfosfoglicerynian 
 
bisynaptic 
- dwusynaptyczny 
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bite 
- ukąszenia viruses transmitted by arthropods 

through bites wirusy przenoszone przez ukąszenia 

stawonogów  

- miejsce ukąszenia the tissues surrounding the 

bite tkanki otaczające miejsce ukąszenia  
- ukłucie (wszy, pluskwy)  

- pogryzienie the pathogem is transmitted to 

humans by the bites of rats, mice or squirrels 
drobnoustrój jest przenoszony na ludzi w wyniku 

pogryzienia przez szczury, myszy czy wiewiórki  
- ugryzienie a bite of diseased animals ugryzienie 

przez chore zwierzę; bite of rat flea ugryzienie 

pchły szczurzej 

- kłuć (o komarach) 
- ugryźć to bite into wgryźć się w 
 
bite injury 
- rana po ugryzieniu the bacteria invade the 

organism through bite injuries bakteria wnika do 

organizmu przez rany po ugryzieniu  
 
bite reaction 
- oznaki ukłuć bite reactions on the body oznaki 

ukłuć na ciele  
- reakcja na ukłucia 
 
bite wound 
- rana kąsana 
 
bitemporal hemianopia 
- dwuskroniowe niedowidzenie połowiczne 
 
bithionol 
- bitionol 
 
biting midges 
- komary gryzące 
 
biting-chewing 
- gryzący biting-chewing mouthparts narządy 

gębowe gryzące 
 
bits of RNA 
- fragmenty RNA 
 
bits of vegetation 
- części roślin 
 
bitter pathways 
- drogi czucia smaku gorzkiego 
 
bitter receptor 
- receptor smaku gorzkiego 
 
bitter taste receptors 
- receptory smaku gorzkiego 
 

bitter tastes 
- odmiany smaku gorzkiego 
 
bitter-responsive receptors 
- receptory smaku gorzkiego 
 
bituminous coal 
- węgiel kamienny  
- węgiel bitumiczny 

 
bivalent 
- biwalentny 
 
bivalents 
- biwalenty (tworzone przez chromosomy)  
- koniugujące pary 
 
bivalves, Bivalvia 
- małże  
- Bivalvia 
 
biventricular hypertrophy 
- przerost obu komór serca 
 
BK virus 
- wirus BK 
 
black bread mold 
- pleśń (na produktach spożywczych) 

- rozłożek czerniejący 
 
black disease 
- czarna choroba 
 
black fungi 
- czarne grzyby 
 
black mold 
- czarna pleśń  
- czarny grzyb pleśniowy 
 
black pepper family 
- pieprzowate 
 
blackened 
- sczerniały (ziemia, gleba, kora) 
 
black-eyed Susan 
- rudbekia 
 
blackflies 
- czarne muchy 
 
blackfly fever 
- gorączka czarnej muchy 
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blackwater fever 
- hemoglobinuria  
- czarnomocz  
- gorączka blackwater 
 
bladder 
- pęcherz moczowy 
- pęcherz pławny 
 
bladder base 
- podstawa pęcherza moczowego 
 
bladder outlet obstruction 
- zwężenie ujścia pęcherzowego 
 
bladder wall 
- ściana pęcherza moczowego 
 
blade 
- blaszka liściowa a grass blade blaszka liściowa 

trawy; the base of a leaf blade podstawa blaszki 

liściowej  
- blaszka (budowa roślin) 
 
blade of grass 
- źdźbło trawy 
 
bladed 
- z blaszką thin-bladed leaves liście z cienką 

blaszką liściową 
 
blades 
- fylloidy lisciopodobne płaty plechy leaflike blades  

- wierzchołkowe płaty plechy 
 
blanket 
- otaczać a layer of ozone that blankets Earth 
warstwa ozonu otaczająca Ziemię 
 
BLAST 
- wyszukiwanie BLAST  
- program BLAST sequence alignments produced 

by BLAST przyrównania sekwencji wytworzone 

przez program BLAST 
 
BLAST search 
- przeszukiwanie BLAST  
- przeszukiwanie metodą BLAST 
 
blastocoel 
- blastocel 
 
blastocoel cavity 
- blastocel 
 
blastocoel wall 
- ściana blastocelu 

 
blastoconidium 
- blastokonidium 
 
blastocyst 
- blastocysta the blastocyst stage stadium 

blastocysty 
 
blastocyst cavity 
- jama blastocysty 
 
blastocystosis 
- blastocystoza 
 
blastoderm 
- blastoderma 
 
blastodisc 
- tarcza zarodkowa  
- blastodysk 
 
blastomeres 
- blastomery 
 
blastomycosis 
- blastomykoza 
 
blastopore 
- blastopor  
- pragęba 
 
blastospores 
- chlamydospory  

 
blastula 
- blastula the blastula stage stadium blastuli; a 

chick blastula blastula kurczęcia; at the 

mid-blastula transition w stadium blastuli 
 
blastulae 
- l.mn. od blastula  
 
Blattodea 
- karaczany  
- hełmce  
- Blattodea 
 
bleach out 
- utleniać się 
 
bleached 
- wybielony  
- odbarwiony (podczas znakowania specyficznym 

barwnikiem fluorescencyjnym) 
 
bleaching 
- wybielanie (czyli aktywacja rodopsyny światłem) 
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to exhibit little bleaching wolno ulegać utlenianiu 

(precypitat)  
- blednięcie (raf koralowych) 
 
bleb 
- pęcherzyk 
- pęcherz podskórny 
 
bleeding 
- krwawienia bleeding of the gums krwawienie z 

dziąseł 
- krwawiący (żylaki) 
 
bleeding disorder 
- choroba krwotoczna  
- skaza krwotoczna  
- zaburzenie krzepnięcia 
 
bleeding gums 
- krwawienia z dziąseł 
 
bleeding tendency 
- skłonność do krwawień 
 
bleeding ulcer 
- krwawiący wrzód 
 
blend 
- wtopić się to blend against the background 
wtopić się w tło (ryba) 
 
blend inseparably 
- mieszać się (cechy rodzicielskie u potomstwa) 
 
blender 
- mikser (do rozbijania komórek) 
 
blending inheritance 
- dziedziczenie polegające na mieszaniu się 
cech  
- dziedziczenie polegające na łączeniu się 
cech  
- hipoteza o mieszaniu się cech  
- dziedziczenie następujące w wyniku zlewania 
się cech pochodzących od rodziców 
 
blending of traits 
- mieszanie (łączenie) się cech (ewolucja) 
 
blepharitis 
- zapalenie powiek 
 
blight of potatoes 
- zaraza ziemniaczana 
 

blind 
- ślepo zakończony blind vagina ślepo 

zakończona pochwa  
- ślepy a network of dead-end tubules sieć 

ślepych/ślepo zakończonych kanalików 
 
blind end 
- ślepe zakończenie the blind end of the vagina 
ślepe zakończenie pochwy 
 
blind gut 
- ślepe jelito 
 
blind loop syndrome 
- zespół ślepej pętli  
- syndrom ślepej pętli 
 
blind spot 
- plamka ślepa (dot. siatkówki) 
 
blind-ended 
- ślepo zakończony blind vagina ślepo 

zakończona pochwa  
- ślepy a network of dead-end tubules sieć 

ślepych/ślepo zakończonych kanalików 
 
blindly 
- ślepo (ślepo zakończona struktura anatomiczna) 
 
blindness 
- ślepota  
- awitaminoza A  
- ciemne plamy przed oczami (doświadczane 

przechodząc z silnego oświetlenia dziennego do 

ciemnego pokoju) 
 
blister 
- pęcherzyk painful blisters in genital area 

bolesne pęcherzyki na narządach płciowych 
 
blister contents 
- płyn pęcherzykowy 
 
blister-like lesions 
- pęcherzyki 
 
bloating 
- wzdęcia 
 
blob-like 
- palczasty blob-like appendages palczaste 

wypustki (pierwotniaków) 
 
block 
- blok a block of several exons blok kilku eksonów  
- segment (chromosomu); blocks of peat 

 bloki torfu 
- bariera  
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- skupienie blocks of tissue skupienia tkanki  
- grupa (komórek) 
- blokować to block gene expression blokować 

ekspresję genów; cervical mucus that blocks sperm 

from entering the uterus śluz szyjkowy blokujący 

wejście plemników do jamy macicy  

- uniemożliwiać barrier methods of contraception 

that block the sperm from meeting the egg metody 

mechanicznej antykoncepcji, które uniemożliwiają 

połączenie plemnika z komórką jajową 
- hamować molecules that block the interaction 

of fibronectin with its receptor protein on cell 

surfaces cząsteczki hamujące interakcję 

fibronektyny ze swoistym receptorem na 

powierzchni komórek; drugs that block the effects 

of histamine leki hamujące skutki działania 

histaminy  
- pochłaniać (światło)  

- wstrzymywać the cell-cycle checkpoints block 

key events from being initiated during the cell 

cycle punkty kontrolne cyklu komórkowego 

wstrzymują uruchomienie kluczowych wydarzeń 

cyklu komórkowego  

- przeciwdziałać  
- uniemożliwiać the tetracyclines block aminoacyl 

tRNA from binding to the A site on the ribosome 
tetracykliny uniemożliwiają aminoacylo-tRNA 

związanie się z miejscem A w rybosomie  

- zapobiegać the skin blocks the entry of 

pathogens skóra zapobiega wnikaniu patogenów do 

organizmu  

- blokować działanie types of cancer cells that 

can block TC cells rodzaje komórek 

nowotworowych mogące blokować działanie 

limfocytów TC  

- zarastać the scar tissue which blocks the 

oviducts tkanka bliznowata zarastająca światło 

jajowodu  

 
block blood flow 
- zaczopować to block blood flow in vessels 
zaczopować naczynia (skrzep)  
 
block duplication 
- duplikacja segmentowa (genetyka) 
 
block of loci 
- blok loci 
 
block of mesoderm 
- blok mezodermy  
- zespół komórek mezodermalnych 
 
block to polyspermy 
- blokada polispermii  
- blok polispermii 
 
blockage 
- zator a partial blockage of the artery częściowy 

zator tętnicy  

- zablokowanie blockage of the ducts 
zablokowanie przewodów 

- blokada blockade of the reticuloendothelial 

system blokada układu 

siateczkowo-śródbłonkowego  
 
blockage of e-type 
- blokowanie typu e (dot. rybosomów) 
 
blockage of i-type 
- blokowanie typu i (dot. rybosomów) 
 
blockage of nasal passages 
- zatkanie nosa 
 
blocked 
- niedrożny (jajowody) 
 
blood 
- stężenie we krwi blood glucose stężenie glukozy 

we krwi  
- krew uterine blood krew przepływająca przez 

macicę; hormones that are transported by the 

blood hormony transportowane z krwią/przez krew  
- układ krążenia to enter the blood przedostać się 

do układu krążenia 
 
blood agar 
- agar z krwią sheep blood agar agar z krwią 

baranią  

- agar krwawy 
 
blood agar plates 
- podłoże agarowe z krwią to culture sth on 

blood agar plates hodować coś na podłożu 

agarowym z krwią 
 
blood buffer 
- bufor krwi 
 
blood cavity 
- hemocel (u stawonogów i niektórych mięczaków) 
 
blood cells 
- komórki krwi krwinki 
 
blood chemistry 
- skład chemiczny krwi  
- chemia krwi  
- biochemia krwi 
 
blood cholesterol level 
- poziom cholesterolu we krwi 
 
blood circulation 
- krążenie krwi to enter the blood circulation 
dostać się do krążenia krwi/układu krwionośnego  

- układ krwionośny 
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blood clots 
- skrzepy krwi 
 
blood clotting 
- krzepnięcie krwi defective blood clotting 
zaburzenia krzepnięcia krwi  
- powstawanie skrzepów to prevent spontaneous 

clotting zapobiec spontanicznemu powstawaniu 

skrzepów  

- tworzenie skrzepów platelets function in blood 

clotting płytki krwi uczestniczą w tworzeniu 

skrzepów 
 
blood clotting cascade 
- kaskada krzepnięcia 
 
blood clotting factor Vlll 
- faktor VIII krzepnięcia krwi 
 
blood coagulation  
patrz: blood clotting 
  
blood coagulation pathways 
- mechanizmy krzepnięcia krwi the activation of 

blood coagulation pathways aktywacja 

mechanizmów krzepnięcia 
 
blood concentrate 
- koncentrat krwi 
 
blood culture 
- posiew bakteriologiczny krwi to perform a 

blood culture wykonać posiew bakteriologiczny 

krwi; to obtain blood culture pobrać krew na 

posiew; two sets of blood cultures were collected 

pobrano dwie próbki krwi na posiew 

bakteriologiczny  

- posiew krwi cultural detection of the pathogen 

in blood cultures hodowla umożliwiająca wykrycie 

patogenu w posiewach krwi; three sets of blood 

cultures were negative with S. lugdunensis 
wykonano 3 posiewy krwi, z których każdy był 

ujemny w kierunku S. lugdunensis  

- hodowa krwi blood cultures were negative after 

3 days of incubation hodowle próbek z krwi 

pacjenta po 3 dniach inkubacji pozostawały ujemne  

- hodowla z krwi 
 
blood culture bottle 
- butelka do posiewu krwi 
 
blood culture instrument 
- urządzenie do posiewu krwi 
 
blood disorders 
- zaburzenia przepływu krwi 
 

blood electrolytes 
- elektrolity krwi 
 
blood eosinophilia 
- eozynofilia 
 
blood film 
- rozmaz krwi 
 
blood flow 
- przepływ krwi the cerebral blood flow przepływ 

krwi w mózgowiu; uterine blood flow przepływ 

krwi przez macicę  

- napływ krwi normal high blood flow to the skin 
fizjologicznie duży napływ krwi do skóry 
 
blood flow velocity 
- szybkość przepływu krwi  
- prędkość przepływu krwi 
 
blood flukes 
- przywry krwi  
- przywry bytujące we krwi 
 
blood forms 
- postacie występujące we krwi (o pasożycie) 
 
blood gas measurement 
- badanie gazometryczne krwi  
- oznaczenie gazów we krwi 
 
blood gases 
- gazy we krwi 
 
blood glucose 
- stężenie glukozy we krwi krążącej 
 
blood glucose concentration 
- poziom glukozy we krwi 
 
blood glucose level 
- stężenie glukozy we krwi 
 
blood group 
- grupa krwi individuals with type A blood osoby z 

grupą krwi A 
 
blood group alleles 
- allele grup krwi 
 
blood group antibodies 
- przeciwciała przeciwko grupom krwi 
 
blood group antigens 
- antygeny grup krwi A and B blood group 

antigens antygeny grup krwi A i B  

- antygeny grupowe krwi 
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blood group genotypes 
- genotypy grup krwi 
 
blood group systems 
- układy grupowe krwi 
 
blood group tests 
- oznaczanie grup krwi 
 
blood homeostasis 
- homeostaza krwi 
 
blood loss 
- anemia hookworms may cause serious tissue 

damage and blood loss tęgoryjce mogą powodować 

groźne uszkodzenia tkanek oraz anemię 
 
blood loss anemia 
- anemia spowodowana utratą krwi 
 
blood low in oxygen 
- krew uboga w tlen 
 
blood meal 
- żerowanie ingestion of microfilaria with a blood 

meal spożycie mikrofilarii wraz z krwią w czasie 

żerowania  
- krew lice require frequent blood meals wszy 

często potrzebują pożywienia (krwi); to take a 

blood meal from the host pobierać krew z 

organizmu gospodarza  

- posiłki z krwi 
 
blood monocytes 
- monocyty krwi 
 
blood pH 
- pH krwi 
 
blood plasma 
- osocze krwi 
 
blood platelets 
- trombocyty  
- płytki krwi 
 
blood pressure 
- ciśnienie krwi blood pressure of 150/80 mm Hg 
ciśnienie krwi 150/80 mm Hg 
 
blood pressure cuff 
- aparat do pomiaru ciśnienia krwi 
 
blood pressure fall 
- spadek ciśnienia tętniczego krwi 
 

blood pressure fluctuations 
- zmiany ciśnienia krwi 
 
blood pressure homeostasis 
- homeostaza ciśnieniowa  
- utrzymanie ciśnienia krwi na stałym poziomie 
 
blood pressure measurement 
- pomiar ciśnienia krwi 
 
blood products 
- produkty krwiopochodne  
- preparaty krwiopochodne 
 
blood proteins 
- białka krwi 
 
blood protozoa 
- pierwotniaki krwi 
 
blood schizonts 
- schizonty krwinkowe 
 
blood serum 
- surowica krwi 
 
blood sinus 
- zatoka krwionośna  
- naczynie zatokowe 
 
blood smear 
- wymaz krwi  
- rozmaz krwi 
 
blood smear preparation 
- rozmaz krwi Giemsa staining of a blood smear 

preparation rozmaz krwi wybarwiony metodą 

Giemsy 
 
blood spot 
- kropla krwi 
 
blood stages 
- postacie występujące we krwi (zarodźców 

malarii) 
 
blood stream 
- prąd krwi eggs distributed in the blood stream 
jaja roznoszone z prądem krwi; the viruses reach 

their target organ with the bloodstream wirusy 

docierają do narządu docelowego drogą krwi/wraz 

z prądem krwi 
 
blood sugar level 
- stężenie glukozy we krwi  
- poziom cukru we krwi 
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blood sugar-lowering hormone 
- hormon obniżający stężenie glukozy 
 
blood supply 
- ukrwienie a temporary loss of blood supply to a 

bone czasowa utrata ukrwienia kości; the organ 

has a copious blood supply organ ten jest obficie 

ukrwiony; tissue types are needed to provide a 

blood supply to organs typy tkanek niezbędne do 

unaczynienia organów  

- dopływ krwi the blood supply to the structure is 

limited dopływ krwi do struktury jest ograniczony; 

a decrease in blood supply zmniejszenie dopływu 

krwi  

- przepływ krwi to restore a normal blood supply 
przywrócić prawidłowy przepływ krwi  

- zaopatrzenie w krew  
- krew routine screening of the blood supply for 

HCV rutynowe badania krwi dla HCV; screening 

of the blood supply badania przesiewowe krwi 
 
blood transfusion 
- przetaczanie krwi 
 
blood type 
- grupa krwi a man with blood type AB mężczyzna 

o grupie krwi AB  
 
blood typing 
- oznaczanie grupy krwi to perform blood typing 
przeprowadzić oznaczanie grupy krwi  

- typowanie krwi 
 
blood urea nitrogen 
- azot mocznikowy we krwi  
- BUN  
- stężenie azotu mocznikowego 
 
blood vessel walls 
- ściany naczyń krwionośnych 
 
blood vessels 
- naczynia krwionośne  
- naczynia 
 
blood volume 
- objętość krwi 
 
blood with EDTA 
- krew z EDTA 5-10 ml EDTA blood 5-10 ml krwi 

z EDTA 
 
blood-borne 
- przenoszony przez krew blood-borne 

compound związek przenoszony przez krew 
 
blood-borne antigens 
- antygeny pochodzące z krwi 

 
blood-brain barrier 
- bariera krew-mózg to cross the blood-brain 

barrier przechodzić przez barierę krew-mózg (lek) 
 
blood-clotting factors 
- czynniki krzepnięcia krwi 
 
blood-clotting proteins 
- białka zaangażowane w proces krzepnięcia 
krwi 
 
blood-concentration procedure 
- procedura zagęszczania krwi 
 
blood-CSF barrier 
- bariera krew-płyn mózgowo-rdzeniowy 
 
blood-drinking bats 
- nietoperze-wampiry 
 
blood-enriched agar 
- agar wzbogacony z krwią 
 
blood-forming cells 
- komórki krwiotwórcze  
- komórki macierzyste krwi 
 
bloodmeal 
the bug ingests trypomastigote forms of T. cruzi in 

bloodmeals from infected hosts pluskwiak połyka 

formy trypomastigota T. cruzi, posilając się krwią 

zarażonych żywicieli 
 
blood-retinal barrier 
- bariera krew-siatkówka 
 
blood-screening procedures 
- procedury badań przesiewowych 
 
bloodstream 
- krążenie O2 in the bloodstream enters cells tlen 

obecny w krążeniu/krwi wchodzi do komórek  

- krew the toxin is transported to the peripheral 

nervous system in the bloodstream toksyna jest 

transportowana z krwią do obwodowego systemu 

nerwowego  

- krwiobieg a substance released into the 

bloodstream substancja uwalniana do krwiobiegu; 

to enter the bloodstream wniknąć/dostać się do 

krwiobiegu; antibodies in the bloodstream 

przeciwciała w krwiobiegu; the cell surface of the 

bloodstream powierzchnia komórek postaci 

obecnych w krwiobiegu  
- układ krwionośny  
- strumień krwi the hormone molecules then 

diffuse from the bloodstream across both the 

plasma membrane and nuclear envelope 
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cząsteczki hormonu następnie dyfundują ze 

strumienia krwi, przekraczając błonę komórkową i 

otoczkę jądrową; the hormones travel in the 

bloodstream to target cells cząsteczki hormonów 

wraz ze strumieniem krwi docierają do komórek 

docelowych  
 

bloodsuckers 
hookworms are bloodsuckers tęgoryjce odżywiają 

się krwią  
 
bloodsucking 
- krwiopijny bloodsucking insects owady 

krwiopijne  

- żywiące się krwią 
 
blood-sucking 
- ssący krew blood-sucking parasites pasożyty 

ssące krew 
 
blood-testis barrier 
- bariera krew-jądro 
 
blood-tinged 
- o krwistym podbarwieniu (śluz) 
 
blood-vessel endothelium 
- śródbłonek naczyń krwionośnych 
 
bloody 
- krwawy bloody diarrhea krwawa bieguna 
 
bloody diarrheas 
- krwawe biegunki 
 
bloody expectoration 
- krwioplucie 
 
bloody stools 
- krwawe stolce  
- obecność krwi w kale 
 
bloom 
- zakwit diatom blooms zakwity okrzemek  

- zakwitnąć  
- kwitnąć plants that bloom in fall rośliny, które 

kwitną jesienią 
 
blooming 
- kwitnienie the flower's blooming season okres 

kwitnienia kwiatu 
 
blooms 
- czerwone pływy  
- zakwity dinoflagellate blooms zakwity 

wywoływane przez bruzdnice  
 

blossom 
- kwitnąć the rose blossom kwitnienie róży/kwiat 

róży  

- kwiat 
 
blot 
- odwzorowanie the Western blot odwzorowanie 

Western (biologia molekularna); DNA, RNA, and 

protein blots metody odwzorowania DNA, RNA i 

białek  

- odcisk the blot that is subjected to 

autoradiography odcisk poddawany analizie 

autoradiograficznej  

- filtr detection of biological molecules in vitro in 

blots detekcja cząsteczek biologicznych w 

warunkach in vitro na filtrach  
- przenosić (rozdzielone elektroforetycznie białka 

na membranę) 

 

blotted (onto) 
- przeniesiony the mRNA from the gel is then 

blotted onto a membrane... następnie mRNA 

przenosi się na odpowiednią membranę...  

- umieszczony electrophoretically separated RNA 

is blotted onto a nitrocellulose filter rozdzielony 

elektroforetycznie RNA umieszcza się na 

membranie nitrocelulozowej  

- poddany blottingowi protein antigens blotted 

onto the filter paper antygeny białkowe poddane 

blottingowi na membranie 
 
blotches 
- plamistość (na skórze węża) 

- plamy 
 
blotting techniques 
- techniki odwzorowania (do badań RNA i białek) 
 
blowfly 
- mucha plujka 
 
blowing soil 
- erozja wiatrowa gleby 
 
blowout fracture 
- złamanie rozprężające oczodołu  
- złamanie typu blow out 
 
blubber 
- sadło  
- tłuszcz (walenia) 
 
blue-light photoreceptors 
- fotoreceptory światła niebieskiego 
 
blue-white screening 
- poszukiwanie na podstawie białej lub 
niebieskiej barwy kolonii  
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- poszukiwanie rekombinantów na podstawie 
barwy kolonii bakteryjnej  
- system rozpoznawania rekombinantów na 
podstawie barwy  
- system biały-niebieski blue-white screening in 

E. coli system biały-niebieski/poszukiwanie 

rekombinantów na podstawie barwy kolonii 

bakteryjnej u E. coli  
 
blue-white selection 
- selekcja transformantów oparta na białej lub 
niebieskiej barwie kolonii vectors which utilize 

blue-white selection wektory, w których 

zastosowano selekcję transformantów opartą na 

białej lub niebieskiej barwie kolonii  

- selekcja na podstawie białego lub 
niebieskiego zabarwienia 
 
blunt 
- tępy (koniec fragmentu DNA) 

- osłabić (odpowiedź humoralną) 
 
blunt abdominal trauma 
- tępy uraz jamy brzusznej 
 
blunt end ligation 
- ligacja tępych końców blunt end ligation of 

large DNA fragments ligacja tępych końców 

dużych fragmentów DNA  
 
blunt end molecule 
- cząsteczka DNA z tępym końcem 
 
blunt trauma 
- uraz tępy 
 
blunted 
- stępiony (koniec cDNA/ DNA) 
 
blunted antibody response 
- zanikająca odpowiedź humoralna 
 
blunted villi 
- skrócone kosmki 
 
blunt-ended 
- tępo zakończony (dwuniciowy cDNA)  
 
blurred vision 
- zakłócenia widzenia  
- zamazana wizja 
 
B-lymphoblastoid cells 
- komórki limfoidalne linii B 
 
BMI 
- patrz: body mass index 

 
BMP 
- patrz: bone morphogenic protein 
 
BMP4 
- patrz: bone morphogenic protein 4 
 
Bochdalek's hernia 
- przepuklina Bochdaleka 
 
bodied 
gray-bodied individuals osobniki o szarym ciele; a 

soft-bodied/hard-bodied organism organizm o 

miękkim/twardym ciele  
 
bodily secretions 
- wydzieliny ciała 
 
body 
- trzon the body of the ischium trzon kości 

kulszowej 
- ustrojowy body cells komórki ustrojowe  

- organizm to be present throughout the body 
występować w całym organizmie 
- dot. organizmu body tissues tkanki organizmu; 

to maintain body functions utrzymać funkcje 

organizmu  

- zawartość w organizmie total body calcium 
całkowita zawartość wapnia w 

organizmie/całkowity wapń w organizmie  

- tułów  
- ciało animals digest food in the body zwierzęta 

trawią pokarm we wnętrzu ciała  

- ustrój a drug that exerts multiple effects 

throughout the body lek wywierający liczne 

działania w całym ustroju 

- grzybnia  

 
body aches 
- ból całego ciała  
- bóle mięśni i stawów 
 
body activities 
- aktywność ruchowa ciała  
- czynności organizmu  

 
body armor 
- pancerz 
 
body axes 
- osie ciała 
 
body axis 
- oś ciała the anterior-posterior body axis 
przednio-tylna oś ciała  

- szkielet osiowy  
- oś grzbietobrzuszna  

 



body bending 

173 

body bending 
- wygięcia ciała 
 
body cavity 
- jama ciała 
 
body cells 
- komórki organizmu  
- komórki ciała  
- komórki budujące organizm 
 
body coat 
a dinosaur with a body coat of small feathers 
dinozaur z tułowiem okrytym drobnymi piórami 
 
body color 
- barwa ciała  
- ubarwienie ciała 
 
body configuration 
- budowa ciała 
 
body constituents 
- składniki organizmu 
 
body contour 
- kształt ciała 
 
body core 
- wnętrze ciała 
 
body core temperature 
- temperatura wnętrza ciała 
 
body covering 
- osłona ciała an armored body covering 
pancerna osłona ciała  
- pokrycie ciała  
 
body design 
- plan ciała  
 
body fat depots 
- tkanka tłuszczowa zapasowa  
- zmagazynowany tłuszcz 
 
body feathers 
- pióra na tułowiu  

 
body fluids 
- płyny ciała  
- wydzieliny ciała  
- płyny ustrojowe 
 
body form 
- forma ciała  
- kształt ciała  

- budowa organism with diverse body forms 
organizmy o rozmaitej/zróżnicowanej budowie  
- forma  

- postać  
- zarys ciała 
 
body growth 
- wzrost osobniczy 
 
body hair 
- owłosienie ciała 
 
body hairs 
- włoski na ciele  
 
body heat 
- ciepło to conserve body heat utrzymywać ciepło  
 
body humors 
- humory ciała 
 
body lice 
- wszy  

- wesz odzieżowa  
 
body louseborne 
- przenoszony przez wesz odzieżową  

 
body mass 
- masa ciała 
 
body mass index 
- wskaźnik masy ciała  
- BMI 
 
body movements 
- ruchy całego ciała  

- ruchy ciała 
 
body muscle mass 
- masa mięśniowa ciała 
 
body needs 
- potrzeby organizmu 
 
body of clitoris 
- trzon łechtaczki 
 
body of epididymis 
- trzon najądrza 
 
body of gallbladder 
- trzon pęcherzyka żółciowego 
 
body of hyoid bone 
- trzon kości gnykowej 
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body of incus 
- trzon kowadełka 
 
body of mandible 
- trzon żuchwy 
 
body of maxilla 
- trzon szczęki 
 
body of sternum 
- trzon mostka 
 
body of the penis  

- trzon prącia 
 
body of the pubic bone 
- trzon kości łonowej 
 
body of the stomach 
- trzon żołądka 
 
body of the uterus 
- trzon macicy 
 
body of the vertebra 
- trzon kręgu 
 
body of water 
- wody slow-moving bodies of water wolno 

płynące wody  

- masa wody  
- zbiornik wodny  
- akwen wodny 
 
body openings 
- naturalne otwory ciała 
 
body organs 
- narządy wewnętrzne  
- narządy the pelvic viscera in a man narządy 

miednicy u mężczyzny  

- narządy trzewne 
 
body orifices 
- naturalne otwory ciała 
 
body parts 
- części ciała  
- elementy ciała organisms with hard body parts 

such as bones and shells organizmy o twardych 

elementach ciała, np. kościach czy muszlach 
 
body pattern 
- schemat ciała  
- plan budowy the genes that affect the 

expression of body patterns and limb formation 

geny odpowiedzialne za plan budowy i formowanie 

się kończyn 
 
body plan 
- plan budowy ciała  
- budowa a group of eukaryotic organisms that 

vary in body plan grupa organizmów 

eukariotycznych o rozmaitej budowie; animals with 

simple body plans zwierzęta o prostej budowie  

- budowa ciała mutations that result in abnormal 

body plans mutacje powodujące nienormalną 

budowę ciała 

 
body posture 
- postawa ciała to maintain upright posture 
utrzymać wyprostowaną postawę ciała; to adjust 

body posture dostosować postawę ciała (do czegoś 

to sth)  

- ułożenie ciała  
- postawa 
 
body proportions 
- proporcje ciała 
 
body protein 
- białka ustrojowe 
 
body region 
- odcinek ciała (stawonoga, pierścienic) 
 
body rhythms 
- rytmy czynności ustrojowych 
 
body shape 
- kształt ciała 
 
body site 
- obszar ciała 
 
body size 
- rozmiary ciała  
- wielkość ciała 
 
body spaces 
- przestrzenie ustroju 
 
body stores of iron 
- zapasy żelaza w organizmie 
 
body structure 
- budowa small animals with simple body 

structures małe zwierzęta o prostej budowie  

- budowa ciała fungal body structure 
budowa/budowa ciała grzybów  

- organizacja ciała  
- kształt ciała to have a wormlike body structure 
mieć robakowaty kształt ciała  
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body support 
- podpora ciała 
 
body surface (area) 
- powierzchnia ciała to calculate body surface 

area obliczyć wielkości powierzchni ciała 
 
body symmetry 
- symetria ciała 
 
body systems 
- układy body systems for gas exchange and waste 

disposal układy umożliwiające wymianę gazową i 

usuwanie produktów przemiany materii  
 
body temperature 
- temperatura ciała  
- ciepłota ciała 
 
body tissues 
- tkanki 
 
body wall 
- ściana jamy ciała 
 
body wasting 
- spadek masy ciała  
- wyniszczenie organizmu 
 
body weight 
- masa ciała  
- mc. low-dose ivermectin (0.15 mg/kg of body 

weight) niskie dawki iwermektyny (0,15 mg/kg mc.)  
 
body's center of gravity 
- środek ciężkości ciała 
 
body's defense system 
- układ odpornościowy organizmu 
 
body's internal defenses 
- wewnętrzna obrona organizmu 
 
body's outer barriers 
- zewnętrzne powłoki ciała when pathogens 

penetrate the body's outer barriers... po wniknięciu 

drobnoustrojów przez zewnętrzne powłoki ciała... 
 
body's thermostat 
- termostat ciała  
- termostat organizmu 
 
body's tissues 
- tkanki ustroju 
 
body's water and electrolyte balance 
- równowaga wodno-elektrolityczna organizmu 

 
body-temperature fluctuations 
- zmiany temperatury ciała 
 
body-warm stool specimen 
- świeża próbka kału (pobrana bezpośrednio 
po oddaniu) 
 
Boeck's sarcoid 
- sarkoidoza 
 
bog 
- torfowisko 
 
boggy 
- bagnisty boggy regions bagniste/podmokłe tereny  
- podmokły 
 
bogs 
- trzęsawiska  
- torfowiska  
- torf  
- bagna 
 
Bohn nodules 
- gruczoły Bohna 
 
Bohr effect 
- efekt Bohra  
 
Bohr model 
- model atomu Bohra 
 
Bohr shift 
- efekt Bohra to prevent the Bohr shift nie 

dopuścić wystąpienia efektu Bohra 

 
boil 
- czyrak 
 
boiling point retardation 
- retardacja punktu wrzenia 
 
boil-like 
- czyrakopodobny 
 
bolitoglossines 
- Bolitoglossini  
 
bolster 
- podwyższyć (stężenie)  
- wzmocnić (obronę immunologiczną) 
 
bolt 
- bardzo intensywnie rosnąć (roślina) 
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bolting 
- pośpiechowatość (u roślin)  
- wystrzeliwanie (rozwój roślin) 
 
bolus 
- kęs a bolus of food kęs pokarmu 
 
bombard 
- bombardować to bombard sth with X-rays 
bombardować coś promieniami rentgenowskimi 
 
bombardment 
- wstrzeliwanie bombardment with solid particles 
wstrzeliwanie stałych cząstek 
 
bond 
- tworzyć wiązania bonding to such atoms may 

result in... tworzenie wiązań z takimi atomami może 

skutkować...; molecules that hydrogen-bond to 

other molecules cząsteczki, które tworzą wiązania 

wodorowe z innymi cząsteczkami  

- wiązanie a covalent carbon-to-nitrogen bond 
wiązanie kowalencyjne między węglem a azotem; 

phosphoenolpyruvate has phosphate group 

attached by an unstable bond 
fosfoenolopirogronian ma grupę fosforanową 

przyłączoną nietrwałym wiązaniem; the C=0 and 

N-H groups of the peptide bonds grupy C=0 i N-H 

wchodzące w skład wiązania peptydowego; if the 

growing polypeptide chain becomes attached by a 

peptide bond to the amino acid linked to the tRNA 

at the A site... jeśli wydłużający się łańcuch 

polipeptydowy połączy się wiązaniem peptydowym 

z aminokwasem związanym z cząsteczką tRNA 

zajmującą miejsce A...; carbon-to-carbon bonds 

wiązania między atomami węgla; wiązania 

węgiel-węgiel; carbon-to-carbon double bond 

wiązanie podwójne między atomami węgla; 

adenine forms two/three hydrogen bonds with 

thymine adenina łączy się podwójnym/potrójnym 

wiązaniem wodorowym z tyminą  
- poczuć więź to bond with the young poczuć więź 

ze swoimi młodymi (zwierzęta)  

- połączenie the bond between the hemoglobin 

and carbon dioxide połączenie hemoglobiny z CO2  

- mostek outer membrane protein A and the 

murein lipoprotein form a bond between outer 

membrane and murein białko A błony zewnętrznej 

oraz lipoproteina mureinowa tworzą mostek między 

błoną zewnętrzną a mureiną  

- być połączonym deoxyribose covalently bonds 

to a phosphate group deoksyrybozą połączona jest 

kowalencyjnie z resztą fosforanową; atoms that are 

covalently bonded to others atomy połączone z 

innymi wiązaniami kowalencyjnymi  
 
bond axis 
- oś wiązania (dot. wiązań między atomami) 
 

bond breaking 
- zrywanie wiązań (między cząsteczkami) 
 
bond energy 
- energia wiązania (dot. wiązań chemicznych) 
 
bond forming 
- tworzenie wiązań (między cząsteczkami) 
 
bonded 
- powiązany molecules that are hydrogen-bonded 

to the others cząsteczki powiązane/połączone z 

innymi za pomocą wiązań wodorowych  
- połączony 
 

bonded to 
- związany z photoreceptors contain retinal, 

which is bonded to opsin fotoreceptory zawierają 

retinal związany z opsyną  

- połączony z oxygen atoms bonded to hydrogen 

atoms atomy tleny połączone z atomami wodoru  
- przyłączony do (atom do atomu) the outer 

membrane contains polysaccharides bonded to 

lipids błona zawiera polisacharydy przyłączone do 

lipidów 

 
bonded atoms 
- atomy połączone wiązaniami 
 
bonded by electrical attraction 
- połączone siłami przyciągania elektrycznego 
(aniony, kationy) 
 
bonded socially 
when two males within a group are bonded 

socially with two females gdy dwa samce tworzą 

socjalną grupę rozrodczą z dwiema samicami 
 
bonding 
- wiązanie (między atomami, cząsteczkami)  
- wiązania  
- związanie (atomów, cząsteczek)  
- utworzenie więzi (między rodzicem a 

potomstwem) 
 
bonding arrangement 
- układ wiązań (atomów) 
 
bonding capacity 
- zdolność tworzenia wiązań the bonding 

capacity of oxygen is 2 zdolność tlenu do tworzenia 

wiązań wynosi 2 
 
bonding interactions 
- tworzenie wiązań water molecules that 

participate in full hydrogen bonding interactions 
cząsteczki wody uczestniczące w tworzeniu wiązań 

wodorowych  
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bonding site 
- miejsce wiązania (dla atomów, cząsteczek)  

- miejsce wiążące the free head then attaches to 

a new binding site on another actin molecule 
następnie wolna głowa przyłącza się do nowego 

miejsca wiążącego innej cząsteczki aktyny; avidin 

contains four binding sites for biotin awidyną 

zawiera cztery miejsca wiążące biotynę  

- miejsce przyłączania the outer part of the 

receptor has a binding site for signaling molecules 
w zewnętrznej części receptora znajduje się miejsce 

przyłączania cząsteczek sygnałowych  

- miejsce wiązania substratów the binding site, 

catalytic site and structural elements miejsce 

wiązań substratów, centrum katalityczne i elementy 

strukturalne (polipeptydu) 
 
bone 
- kość bones of the face kości twarzy; leg bones 

kości nóg; bones in lower jaw kości żuchwy; bones 

with thick walls grube kości; arrangement of 

bones organizacja kośćca; a long tail with bones 

długi kostny ogon  
- kosteczka (ucha środkowego - np. młoteczek, 

kowadełko, strzemiączko)  

- kostka  
- tkanka kostna  
- elementy kostne the penis contains no bone w 

prąciu nie ma elementów kostnych 
 
bone articulations 
- zbiegające się kości bone articulations at joints 
kości łączące się w stawach  

 
bone cells 
- komórki kostne 
 
bone cement 
- cement kostny 
 
bone conduction 
- przewodnictwo kostne (drgań) 
 
bone density 
- gęstość kości 
 
bone formation 
- powstawanie tkanki kostnej  
- tworzenie kości  
- odbudowa kości bone resorption takes place 

more rapidly than bone formation resorpcja kości 

jest szybsza niż odbudowa 
 
bone fractures 
- złamania kości 
 
bone growth 
- wzrost kości  

 
bone lesions 
- zmiany kostne 
 
bone loss 
- utrata gęstości kości  
- utrata masy kostnej 
 
bone marrow 
- szpik kostny bone marrow derived dendritic 

cells komórki dendrytyczne pochodzenia 

szpikowego  
 
bone marrow stem cells 
- szpikowe komórki pnia 
 
bone mass 
- wielkość masy kostnej  
- masa kostna  
- tkanka kostna a loss of bone mass utrata tkanki 

kostnej 
 
bone matrix 
- macierz kostna  
- macierz kości 
 
bone meal 
- mączka kostna 
 
bone metabolism 
- metabolizm kości 
 
bone morphogenic protein 
- białka morfogenetyczne kości  
- BMP 
 
bone morphogenic protein 4 
- białko morfogenetyczne kości 4  
- BMP4 
 
bone pain 
- ból kostny 
 
bone remodeling 
- przebudowa kości 
 
bone resorption 
- resorpcja tkanki kostnej  
- resorpcja kości  
- resorpcja wapnia z kości 
 
bone softening 
- osteomalacja  
- rozmiękanie kości 
 
bone tenderness 
- tkliwość kości 
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bone tissue 
- tkanka kostna  
- kość 
- elementy kostne  
 
bone tumor 
- nowotwór kości 
 
bone-building cells 
- komórki kościotwórcze 
 
bone-forming cells 
- komórki wytwarzające kość  
- komórki uczestniczące w budowie kości  
- osteoblasty 
 
bone-remodeling unit 
- jednostka remodelująca kość 
 
bonobo 
- bonobo  
- szympans karłowaty 
 
bony 
- kostny bony scales kostne łuski  

- o licznych kręgach Archaeopteryx had a long, 

bony tail Archaeopteryx miał długi ogon o licznych 

kręgach  
- skostniały a bony skeleton skostniały szkielet 

(ryb kościstych)  
- zbudowany z tkanki kostnej 
 
bony armor 
- kostne tarcze (na ciele dinozaura) 
 
bony canal 
 kanał kostny 
 
bony cyst 
- torbiel kostna 
 
bony dermal scales 
- łuski zbudowane z tkanki kostnej (o rybach) 
 
bony fishes 
- ryby kostnoszkieletowe  
- ryby kostne  
- kostniki  
- kostnoszkieletowe  
- ryby kościste 
 
bony framework of the back 
- struktura kostna grzbietu 
 
bony growth 
- wzrost kości  

 
bony injury 
- uszkodzenie kości 
 
bony labyrinth 
- błędnik kostny 
 
bony landmarks 
- punkty kostne 
 
bony maturity 
- kostnienie 
 
bony metastasis 
- przerzuty nowotworowe do kości 
 
bony optic canal 
- kostny kanał wzrokowy 
 
bony orbit 
- struktura kostna oczodołu 
 
bony outgrowths 
- wyrosła kostne 
 
bony pelvic outlet 
- kostny wychód miednicy 
 
bony pelvic ring 
- pierścień miednicy 
 
bony pelvis 
- miednica kostna 
 
bony plates 
- kostny pancerz, w postaci płyt (o pancerniku)  
- pancerz złożony z kostnych płytek 
 
bony processes 
- wyrostki kostne 
 
bony prominences 
- wyrostki kostne 
 
bony protuberance 
- guzowatość  
- wybrzuszenie 
 
bony rays 
- promienie kostne (u ryb) 
 
bony ring 
- pierścień kostny (wokół jamy miednicy) 
 
bony sclerosis 
- sklerotyzacja kości 



bony shelf 

179 

 
bony shelf 
- płytka kostna (tworząca podniebienie wtórne u 

cynodontów) 
 
bony skeleton 
- szkielet kostny 
 
bony skull crest 
- grzebień kostny 
 
bony socket 
- dół zębowy  
- oczodół kostny 
 
bony structure 
- struktura kostna 
 
bony surfaces 
- powierzchnie kostne 
 
bony-armored 
- opancerzony (dinozaury) 
 
book lungs 
- płuca (u pajęczaków)  
- płuca blaszkowate  
- worki płucne  
- płucotchawki (nazwa nieaktualna) 
 
boom-and-bust cycles 
- cykle wzrostów i spadków liczebności 
populations that experience frequent 

boom-and-bust cycles populacje, w których 

zdarzają się częste cykle wzrostów i spadków 

liczebności  
 
boomer 
- osoba urodzona poczas eksplozji 
demograficznej 
 
booming 
booming mouse populations gwałtowny wzrost 

liczebności populacji myszaków  
 
boost 
- wzmocnić to boost the body's defenses against a 

particular disease wzmocnić ochronę organizmu 

przeciw określonym chorobom; T-cell immune 

responses boosted with antigen odpowiedź 

immunologiczna komórek T wzmocniona przez 

antygen  
- nasilać [immunogenność szczepionek (o 

adiuwancie)]  

- wzmocnienie a vaccine that requires a boost 

with antigenic protein szczepionka wymagająca 

wzmocnienia białka antygenowego  

- zwiększyć [odpowiedź przeciwwirusową (o 

dawce szczepionki)] 
 
booster 
- dawka przypominająca the responders required 

no booster osoby skutecznie zaszczepione nie 

wymagali dawek przypominających 

 
booster dose 
- dawka przypominająca (szczepionki) 
 
booster immunizations 
- szczepienia przypominające 
 
booster response 
- wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej  
- wzmocniona odpowiedź immunologiczna  
- odpowiedź przypominająca 
 
booster shot 
- patrz: booster shot 
 
booster vaccination 
- dawka przypominająca booster vaccinations 

must be given repeatedly należy regularnie 

podawać dawki przypominające 
 
booster vaccine 
- dawka przypominająca hepatitis B booster 

vaccines dawki przypominające szczepionki 

przeciw HBV 
 
boot-shaped heart 
- serce w kształcie buta 
 
bootstrap values 
- wartości analizy bootstrap  
 
bootstrapping 
- metoda próbkowania  
- bootstrapping 
 
borborygmi 
- kruczenie jelitowe 
 
border 
- brzeg the posteroinferior border of the temporal 

fossa tylno-dolny brzeg dołu skroniowego; a ulcer 

with raised borders owrzodzenie z uniesionymi 

brzegami; the lower right sternal border prawy 

brzeg dolnej części mostka 
 
border of oval fossa 
- rąbek dołu owalnego 
 
border region 
- strefa kontaktu to interbreed along a narrow 
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border region krzyżować się w wąskiej strefie 

kontaktu (podgatunki) 
 
borderline 
- będący na granicy (gatunki)  
- graniczny (gatunek) 
 
borderline case 
- przypadek graniczny (ewolucja) 
 
boreal forest 
- tajga  
- las iglasty na północy  
- północny las szpilkowy  
- las północny  
- północny las iglasty  
- borealny las iglasty 
 
born 
individuals who are born without the ability to see 
osobniki, które przyszły na świat bez zdolności 

widzenia; neonates born of infected mothers 

noworodki, których matki były zarażone; 

individuals be born to the same mother osobniki 

pochodzące od tej samej matki  
 
borne  
- wyrastający the teeth borne on several skull 

bones zęby wyrastające z kilku kości czaszki  

- osadzony a receptacle on which the flower parts 

are borne dno kwiatowe, na którym osadzone są 

części kwiatu  
- przenoszony przez fly-borne diseases choroby 

przenoszone przez muchy; blood-borne compounds 

związki przenoszone przez krew  
- pochodzący z blood-borne antigens antygeny 

pochodzące z krwi 
 
Bornholm disease 
- pleurodynia  
- choroba bornholmska 
- diabelskie kleszcze 
 
boron 
- bor 
 
borreliae 
- borrelia  
- gatunki z rodzaju Borrelia  
- krętki 
 
Boston exanthem 
- wysypka bostońska 
 
botanical 
- botaniczny 
 

botanical garden 
- ogród botaniczny 
 
botanist 
- botanik 
 
botany 
- botanika 
 
bothersome 
generalized pruritus is particularly bothersome in 

the evening uogólniony świąd szczególnie nasila 

się wieczorem 
 
bothria 
- botria (bruzdy czepne na głowie pasożyta)  

- bothria 
 
Botox 
- egzotoksyna botulinowa  
- jad kiełbasiany  
- Botox  
 
bottle 
- naczynie (laboratoryjne) 
 
bottle feeding 
- karmienie sztuczne (noworodka) 
 
bottleneck 
- efekt wąskiego gardła post-bottleneck growth 

rate tempo zwiększania się liczebności populacji po 

efekcie wąskiego gardła  

- wąskie gardło to go through a bottleneck 
przechodzić przez „wąskie gardło" (populacja); 

populations that have experienced bottlenecks 
populacje, które przeszły przez wąskie gardła; to 

pass populations of a species through several 

bottlenecks spowodować przejście populacji 

danego gatunku przez serię wąskich 

gardeł/wywołać w populacjach powtarzające się 

stany niskiej liczebności (w ramach eskperymentu)  
- wąskie gardło populacyjne  
- stan małej liczebności  
- efekt "szyjki butelki" to go through a bottleneck 
ulec procesowi "szyjki butelki" (populacja)  

- proces spadku liczebności populacji  
- spadek liczebności a population that has 

undergone a bottleneck populacja, która 

doświadczyła spadku liczebności 
 
bottleneck effect 
- efekt szyjki butelki (dot. dryfu genetycznego) 
 
bottleneck episode 
- wąskie gardło 
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bottlenecked populations 
- populacje, które przeszły przez wąskie gardło 
 
bottle-shaped ulcers 
- owrzodzenia o butelkowatym kształcie 
 
bottom 
- dno the bottom of the ocean dno oceanu; the 

temperature of water at/near the bottom 
temperatura wody przy dnie; vegetation attached to 

the bottom roślinność denna 
 
bottom muck 
- muł denny 
 
bottom sediment 
- warstwa sedymentacyjna dna (w jeziorze) 
- osad na dnie 
 
bottom water 
- woda przy dnie  
- woda denna 
 
bottom-dwelling 
- przydenny bottom-dwelling organisms 
organizmy przydenne/zamieszkujące dno/denne  

- denny żyjący na dnie 
 
bottom-up 
- regulowany od dołu a bottom-up increase in 

producers regulowany od dołu wzrost liczebności 

producentów (ekologia) 
 
bottom-up community 
- biocenoza kontrolowana oddolnie 
 
bottom-up control 
- kontrola według modelu wstępującego (dot. 

kontroli biocenoz) 
 
bottom-up model 
- model wstępujący (model organizacji 

biocenozy)  
 
bottom-up processes 
- regulacja z dołu (dot. funkcjonowania 

ekosystemów i piramidy troficznej) 

- regulacja od dołu  
- procesy zachodzące od dołu piramidy 
troficznej 
 
bottom-up regulatory processes 
- patrz: bottom-up processes 
 
botulinum neurotoxin 
- neurotoksyna botulinowa 
 

botulinum toxin 
- toksyna botulinowa 
 
botulism 
- zatrucie jadem kiełbasianym  
- botulizm 
 
botulism exotoxin 
- egzotoksyna botulinowa  
- jad kiełbasiany  
- Botox  
 
bound 
- granica to live within the bounds of a specified 

area żyć w granicach konkretnego obszaru  
- w formie związanej bound cortisol kortizol w 

formie związanej  
- związany molecules that are tightly bound silnie 

związane cząsteczki; bound/unbound antibodies 

antyciała związane/niezwiązane; molecules stored 

in a protein-bound form cząsteczki magazynowane 

w formie związanej z białkiem  

- przyłączony phosphate groups that are bound at 

carbons 1 and 6 grupy fosforanowe przyłączone do 

atomów węgla w pozycji 1 i 6 
 
-bound 
- związany z G-protein-coupled receptors 
receptory związane z białkami G; tissue-bound 

effector mechanisms mechanizmy efektorowe 

związane z tkankami  

- sprzężony z G protein-coupled receptors 
receptory sprzężone z białkami G  
- połączony z lipid-linked proteins białka 

połączone z lipidami/związane z lipidami  
 
bound to 
- związany z when epinephrine is bound to ATP 

... gdy adrenalina związana jest z ATP...; proteins 

that are bound to the actin strands of thin 

filaments białka związane z aktynowymi 

łańcuchami filamentów cienkich  

- połączony z retinal that is bound to a 

membrane protein retinal połączony z białkiem 

błonowym  
- powiązany z ATP bound to myosin ATP 

powiązany z miozyną  

- dołączany do these lipids are then bound to 

proteins tłuszcze te są następnie dołączane do 

białek  

- wiążący się z to detect an antibody bound to the 

antigen wykryć przeciwciała wiążące się z 

antygenem 
 
bound together 
- powiązane ze sobą (cząsteczki)  

- spojony neurons bound together by connective 

tissue neurony spojone tkanką łączną  
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bound ribosomes 
- rybosomy związane z błonami  
- rybosomy związane 
 
bound up 
- związany (cząsteczki) 
 
boundary 
- granica the boundaries of interaction types 
granice między typami interakcji  
- przyścienny a boundary layer warstwa 

graniczna/przyścienna  
- graniczny  
- miejsce graniczące the boundaries between the 

left-handed Z-form and the surrounding B-form 
miejsca formy Z graniczące z otaczającymi ją 

formami B  
 
bounded 
- ograniczony (przestrzeń)  

- otoczony the nucleus that is bounded by a 

nuclear envelope jądro otoczone/zamknięte osłonką 

jądrową  

- zamknięty 
 
bounded by a membrane 
- obłoniony (jąderko) 
 
bounded hybrid superiority 
- ograniczona przewaga mieszańców 
 
bounded hybrid zone 
- strefa ograniczonej przewagi mieszańców 
 
bounding pulse 
- zmienne tętno 
 
bout 
- atak a bout of palpitations atak tachykardi; bouts 

of fever ataki gorączki 
 
bovichthyids, Bovichthyidae 
- Bovichthyidae  
- kłujkowate 
 
bovids, Bovidae 
- Bovidae  
- krętorogie  
- pustorogie  
- pustorożce  
- wołowate 
 
bovine 
- bydlęcy 
 
bovine leukemia virus 
- wirus białaczki bydła 
 

bovine spongiform encephalopathy 
- choroba wściekłych krów  
- gąbczaste zwyrodnienie mózgu u bydła 
 
bow 
- pochylać się (ptak) 
 
bowel 
- jelito to empty the bowel opróżnić jelito  
- jelita the amount of fat absorbed by the gut ilość 

tłuszczu wchłanianego przez jelita  

- cewa pokarmowa 
 
bowel loops 
- pętle jelita 
 
bowel movements 
- wypróżnianie się the patients had over 5 bowel 

movements per day pacjenci wypróżniali się ponad 

5 razy na dobę 
 
bowel obstruction 
- niedrożność jelit  
- zaparcie jelitowe 
 
bowel rupture 
- uszkodzenie cewy pokarmowej 
 
bowel sounds 
- ruchy perystaltyczne jelit the patient had good 

bowel sounds pacjent miał prawidłową perystaltykę 

jelit  
- tony jelita 
 
bowel wall 
- ściana jelita 
 
bower 
- altanka (zbudowana przez ptaka) 
 
bowerbird 
- altannik 
 
bowl shape 
- kielichowaty kształt (kwiatu) 
 
bowl-shaped 
- kulisty (zgrupowanie komórek)  
 
Bowman’s space 
- przestrzeń Bowmana (dot. kłębuszka 

nerkowego) 
 
Bowman's capsule 
- torebka Bowmana (dot. nefronu) 
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Bowman's glands 
- gruczoły Bowmana 
 
Bowman's layer 
- warstwa Bowmana (dot. rogówki) 
 
box 
- blok (odcinek DNA/RNA) A box blok A 
 
box jellyfish 
- kubopławy  
- Cubozoa  
- kostkowce 
 
bp 
- patrz: base pair 

 
bp/turn 
- pz na skręt a helical repeat of 10 bp/turn 
helikalne powtórzenie 10 pz na skręt; a DNA form 

with 12 bp/turn forma DNA, w której na jeden skręt 

przypada 12 pz 

- pz/skręt 

 
brachial 
- ramienny brachial somatic plexus splot 

somatyczny ramienny  
 
brachial artery 
- tętnica ramienna 
 
brachial plexus 
- splot ramienny  
- splot barkowy 
 
brachial plexus injury 
- porażenie splotu barkowego 
 
brachial pulse 
- tętno tętnicy ramiennej 
 
brachial somatic plexus 
- splot somatyczny ramienny 
 
brachial vein 
- żyła ramienna 
 
brachialis muscle 
- mięsień ramienny 
 
brachiate 
the monkeys can brachiate małpy te są 

brachiatorami/przemieszczają się po drzewach, 

wisząc na rękach  
 
brachiating 
- brachiacja gibbons move through the trees by 

brachiation gibony przemieszczają się wśród drzew 

za pomocą brachiacji 
 
brachiocephalic nodes 
- węzły ramienno-głowowe 
 
brachiocephalic trunk 
- pień ramienno-głowowy 
 
brachiocephalic vein 
- żyła ramienno-głowowa 
 
brachiopods, Brachiopoda 
- ramienionogi  
- Brachiopoda 
 
brachioradialis 
- mięsień ramienno-promieniowy 
 
brachioradialis muscle 
- mięsień ramienno-promieniowy 
 
brachium conjunctivum 
- ramię łączące  

 
brachium pontis 
- konar środkowu móżdżku  
- ramię mostowe 
 
Brachycera 
- patrz: flies 
 
bracket 
- ograniczyć sequences bracketed by primers 
sekwencje ograniczone starterami 
 
bracket fungi 
- huby  
- grzyby konsolkowate 
 
brackish 
- słonawy brackish/briny waters słonawe wody  
- o małym zasoleniu (wody) 
 
bracts 
- liście przykwiatowe  
- przysadki (budowa liścia)  
- podsadki (w botanice liść, z kąta którego wyrasta 

kwiatostan)  
- przysadki i podsadki 
 
bradycardia 
- bradykardia 
 
bradycardiac 
- z bradykardią (pacjent) 
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bradykinesia 
- bradykinezja  
 
bradykinin 
- bradykinina 
 
bradyzoites 
- bradyzoity  
- cystozoity 
 
brain 
- mózg larger-brained human ancestors 
przodkowie człowieka o większym mózgu  

- półkula mózgowa a compromised right brain 

development ograniczony rozwój prawej półkuli 

mózgowej  

- pęcherzyki mózgowe the anterior portion of 

the neural tube differentiates into the brain 
przednia część cewy nerwowej różnicuje w 

pęcherzyki mózgowe  

- mózgowie 
 
brain capillaries 
- naczynia włosowate mózgowia  
- naczynia włosowate mózgu 
 
brain cells 
- komórki mózgu  
- neurony mózgowe  
- komórki mózgowe 

 
brain circuits 
- obwody mózgowe 
 
brain damage 
- uszkodzenie ośrodkowego układu 
nerwowego 
 
brain death 
- śmierć pnia mózgu  
- śmierć mózgu 
 
brain development 
- rozwój mózgowia 
 
brain electrodes 
- elektrody domózgowe 
 
brain function 
- czynność mózgu  
- funkcjonowanie mózgu 

 
brain heart infusion 
- wyciąg mózgowo-sercowy 
 
brain hormone 
- hormon mózgowy 

 
brain imaging studies 
- tomografia komputerowa mózgu 
 
brain interstitial fluid 
- płyn tkankowy mózgowia 
 
brain lobes 
- płaty kory mózgowej 
 
brain microvessels 
- naczynia włosowate mózgu 
 
brain natriuretic peptide 
- mózgowy peptyd natriuretyczny  
- peptyd natriuretyczny typu B 
 
brain potential 
- potencjał elektryczny mózgu 
 
brain reward system 
- mózgowy układ nagrody 
 
brain stem 
- pień mózgu 
 
brain surgery 
- operacje chirurgiczne mózgu  
- zabieg neurochirurgiczny 
 
brain swelling 
- obrzęk mózgu 
 
brain wave frequencies 
- częstotliwość fal mózgowych 
 
brain wave patterns 
- rodzaje fal mózgowych specific types of activity 

are associated with certain brain wave patterns 
różne rodzaje aktywności związane z określonymi 

rodzajami/wzorami fal mózgowych  

- wzory fal mózgowych 
 
brain waves 
- fale mózgowe 
 
braincase 
- puszka mózgowa 
 
brain-derived 
- pochodzenia mózgowego 
 
brain-derived neurotropic factor 
- czynnik neurotroficzny pochodzenia 
mózgwego  
- BDNF 
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brain-imaging technique 
- technika obrazowania mózgu 
 
brain-like 
- mózgokształtny 
 
brain's perception 
- percepcja mózgowa 
 
brain's plexus choroideus 
- splot naczyniowy komór mózgowych 
 
brainstem 
- pień mózgowia pień mózgu 
 
brainstem auditory evoked response 
- słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu 
 
brainstem nuclei 
- jądra pnia mózgu 
 
brain-surgery patients 
- pacjenci poddawani zabiegom 
neurochirurgicznym 
 
brainy 
- myślący (gatunek) 
 
branch 
- rozgałęzić się (łodyga) to branch into new 

species rozgałęzić się na nowe gatunki (gatunek)  

- podzielić się (gatunek na grupy w toku ewolucji) 
- linia Primula kewensis may spontaneously form 

fertile branch u Primula kewensis może dochodzić 

do samorzutnego powstania płodnych linii  
- dział (nauki)  

- gałąź the numerous branches of the external 

carotid artery liczne gałęzie tętnicy szyjnej 

zewnętrznej  
- odgałęzienie the aorta and its branches aorta i 

jej odgałęzienia  
- gałązka branches of a nerve gałązki nerwu 

 
branches 
- odnogi (pęczka Hisa)  
- rozgałęzienia shoot branches rozgałęzienia 

pędu; fruticose lichens have many branches 

porosty krzaczkowate tworzą liczne rozgałęzienia  

- pędy plants with rhizomes and short, erect 

branches rośliny mające kłącza i krótkie, 

wzniesione pędy  
- konary the branches of trees konary drzew  

- gałęzie ewolucyjne the major protostome 

branches of the animal kingdom główne gałęzie 

ewolucyjne zwierząt pierwogębych  

- grupy before amniotes diverged into two main 

branches... zanim owodniowce rozdzieliły się na 

dwie główne grupy... 

 
branch off 
- oddzielić się  
- wydzielić się taxa that branched off earlier 
taksony które wydzieliły się wcześniej  

- wyodrębnić się to branch off from an animal 

group wyodrębnić się/odgałęzić się od grupy 

zwierząt (w drodze ewolucji)  
- odgałęzić się  
- odchodzić od arteries that branch off from the 

aorta tętnice odchodzące od aorty  

- stanowić odgałęzienie the Archaea probably 

branched off from the eukaryotes after... 
archebakterie prawdopodobnie stanowią 

odgałęzienie eukariotów po tym, jak... 
 
branch out 
- rozgałęziać się (rośliny) 
 
branch point 
- punkt rozgałęzienia (na drzewie ewolucyjnym)  
- węzeł (na drzewie filogenetycznym) 
- miejsce rozgałęzienia  
- punkt rozgałęzień drzewa  
- rozdzielenie the nodes represent branch points 

where a species splits into two or more lineages 
węzły oznaczają miejsca prawdopodobnego 

rozdzielenia na dwie lub więcej nowych linii 

 
branch roots 
- korzenie boczne (dot. systemu palowego u 

roślin)  

- odgałęzienia 
 
branch scars 
- blizny po gałęziach (na drzewach) 
 
branch system 
- system rozgałęzień (budowa roślin)  
- pęd modified branch systems zmodyfikowane 

pędy 
 
branched 
- rozgałęziony (szkielet węglowy) a highly 

branched vascular system mocno rozgałęziony 

system naczyniowy  

- o wiązaniach starch contains α-amylose 

together with the α(1→6) branched polymer 

amylopectin skrobia zawiera a-amylozę i 

amylopektynę - rozgałęziony polimer o wiązaniach 

α(1→6) 
 
branched-chain DNA (amplification) 
- rozgałęziona amplifikacja łańcucha DNA  
- analiza rozgałęzionego łańcucha DNA 
 
branched-chain DNA assay 
- test rozgałęzionych łańcuchów DNA  
- test bDNA  
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- test łańcucha rozgałęzionego DNA 
 
branched-chain DNA test 
- patrz: branched-chain DNA assay 
 
branches of evolution 
- gałęzie drzewa ewolucyjnego 
 
branchial arches 
- łuki oskrzelowe  
- łuki skrzelowe 
 
branchial cleft cysts 
- torbiele szczelin skrzelowych 
 
branchial grooves 
- szpary skrzelowe 
 
branchial pouches 
- kieszonki skrzelowe 
 
branching 
- rozgałęzienie (organu)  
- rozgałęziający się (drzewo genealogiczne, linie 

ewolucyjne) Gram-positive, pleomorphic rods that 

sometimes show branching pleomorficzne 

Gram-dodatnie laseczki, czasem rozgałęziające się  

- rozgałęzienia dichotomous branching of the 

sporophyte dychotomiczne rozgałęzienia sporofitu; 
root branching rozgałęzienia korzeni  
- odgałęzienia lateral branching odgałęzienia 

boczne  
- rozgałęziony a system of branching ducts system 

rozgałęzionych przewodów  

- tworzenie sieci the branching of nerve cells 

during embryonic development of the brain 
tworzenie sieci neuronów i ich synaps w okresie 

rozwoju układu nerwowego  

- rozejście się linii ewolucyjnych the branching 

of clades rozejście się linii ewolucyjnych  

- rozgałęzianie liverworts reproduce asexually by 

thallus branching and growth formą bezpłciowego 

rozmnażania wątrobowców jest rozgałęzianie i 

wzrost plechy 
 
branching diagram 
- schemat rozgałęzień (czyli kladogram)  
- rozgałęziony diagram 
 
branching event 
- rozgałęzienie (w liniach ewolucyjnych)  

- rozgałęzienie na drzewie filogenetycznym 
 
branching history of life 
- historia rozszczepiania się gałęzi drzewa 
życia 
 

branching order 
- kolejność rozdzielania się poszczególnych 
linii ewolucyjnych  
- porządek rozgałęziania się linii (ewolucja)  

- kolejność rozgałęziania się the branching 

order of gene genealogies kolejność rozgałęziania 

się genealogii genów 
 
branching pattern 
- schemat rozgałęzień (w danym królestwie) 
 
branching point 
- rozgałęzienie branching points in the 

phylogenetic tree rozgałęzienia drzewa 

filogenetycznego  
 
branching points in the evolution 
- pokrewieństwa ewolucyjne the branching 

points in the evolution of the major groups of 

mammals pokrewieństwa ewolucyjne głównych 

grup ssaków 
 
branching process 
- proces rozgałęziania (ewolucja) 
 
branching relationships 
- kolejność rozgałęzień (na drzewie 

filogenetycznym)  
- schematy rozgałęzień 
 
branching sequence 
- chronologia rozchodzenia się kolejnych linii 
(na drzewie filogenetycznym) 
 
Branchiostoma 
- lancetnik z rodzaju Branchiostoma  
- lancetnik 
 
branchpoint sequence 
- sekwencja w tzw. miejscu rozgałęzienia 
(genetyka)  

- sekwencja rozgałęzienia the branchpoint 

sequence in vertebrates is 5'-CURAY-3' sekwencja 

rozgałęzienia u kręgowców to 5'-CURAY-3' 
 
Brassicaceae 
- rodzina kapustowatych  
- krzyżowe  
- kapustowate  
- gorczyce 
 
brassinosteroids 
- brasynosteroidy 
 
breach 
- pokonać (barierę ochronną)  
- odstępstwo (od reguły)  
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- przedostać się przez pathogens might breach 

the body's outer barriers patogeny mogą 

przedostać się przez/przełamać zewnętrzne bariery 

ochronne  

- przełamać  
- uszkadzać organic acids that breach the enamel 
organiczne kwasy uszkadzające szkliwo 

 
break 
- zrywać to break chemical bonds 
zrywać/rozrywać wiązania chemiczne  

- rozrywać pepsin break certain internal peptide 

bonds of proteins and polypeptides pepsyna, 

rozrywa niektóre wewnętrzne wiązania peptydowe 

białek i polipeptydów; the DNA molecule could 

easily become tangled and broken cząsteczka DNA 

łatwo się zwija, a także rozrywa  
- zerwać (wiązanie)  
- przebić się to break ground przebić się przez 

powierzchnię gleby (pędy)  
- rozbijać (wiązania peptydowe)  
- przełamać się to break in half przełamać się w 

połowie  

- rozpadać się bonds that are readily broken 
wiązania, które łatwo się rozpadają  
- ulec rozerwaniu (wiązania)  

- katalizować rozpad enzymes that break alpha 

1-4 linkages enzymy katalizujące rozpad wiązań 

alfa1-4  
- rozrywać się (wiązanie chemiczne)  

- przerwać the energy required to break the 

existing bonds energia niezbędna do przerwania 

wiązań  

- zostać rozerwanym when the bond attaching 

acetyl group to coenzyme A breaks... gdy wiązanie 

łączące grupę acetylową z koenzymem A zostaje 

rozerwane...  

- przecinać topoisomerases break and rejoin DNA 

strands by... topoizomerazy przecinają i łączą nici 

DNA poprzez...  

- kruszyć  
- przerwa (w nici DNA) 

- pęknięcie (nici DNA, chromosomów) a 

single-stranded break in the DNA pęknięcie jednej 

nici w DNA  

 
break apart 
- ulec podziałowi (superkontynent)  
- rozpaść się (superkontynent)  
- rozbić się na atomy the N2 molecule must be 

broken apart cząsteczka N2 musi zostać rozbita na 

atomy  

- rozbić recombination may break apart favorable 

gene combinations rekombinacja może rozbić 

korzystne kombinacje genów  
 
break down 
- degradować (DNA)  

- rozkładać pancreatic amylase breaks down 

almost all types of complex carbohydrates amylaza 

trzustkowa rozkłada prawie wszystkie rodzaje 

węglowodanów  

- dokonywać rozkładu  
- niszczyć molecules that break down proteins 
cząsteczki niszczące białka  
- zaniknąć (narządy larwalne)  
- ulec rozkładowi (cząsteczki)  

- rozpaść się hydrogen peroxide breaks down 

extremely slowly nadtlenek wodoru rozpada się 

wyjątkowo wolno  

- katalizować rozkład enzymes that break down 

bacterial cell walls enzymy katalizujące rozkład 

bakteryjnych ścian komórkowych  

- ulec degradacji when chlorophyll breaks 

down... gdy chlorofil ulega degradacji...  

- metabolizować  
- resorbować osteoclasts are cells that break 

down bone osteoklasty to komórki resorbujące kość  

- rozłożyć na proste składniki  
- rozpuścić [osłonkę otaczającą oocyt II rzędu 

(przez enzymy)]  
- rozbić (korzystne kombinacje genów)  
- urwać się (proces wędrówki po chromosomie)  
- ulec zakłóceniu (interakcje epistatyczne) 
 
break free 
- oderwać się 
 
break in the skin 
- uszkodzenie powłoki skórnej 
 
break off 
- oddzielać się the breaking off of PrPSc 

monomers from the aggregates oddzielanie się 

monomerów PrPSc z agregatów 
 
break open 
- rozbijać (komórki)  
- pękać (pęcherzyk jajnikowy)  
- rozłupać  
- rozpaść się (komórka) to cause the cell to break 

open doprowadzić do rozpadu komórki  
 
break through to 
- przebić się przez to break through to the 

surface przebić się przez powierzchnię 
 
break up 
- kruszyć (skały)  
- rozbić (płytkę miażdżycową, cząsteczkowy azot)  

- powodować rozbicie chemical reactions that 

break up N2 reakcje chemiczne, które powodują 

rozbicie N2  
- rozdzielać się (superkontynent) 
 
breakage 
- rozrywanie (wiązań chemicznych)  
- pęknięcie (chromosomów)  
- pękanie 
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break-bone fever 
- gorączka łamanej kości 
 
breakdown 
- rozpad the breakdown of glucose to CO2 and 

H2O rozpad/proces rozpadu glukozy na C02 i 

H2O; to inhibit protein breakdown hamować 

rozpad białek; the bile pigments produced by the 

breakdown of red blood cells barwniki żółciowe 

powstające przy rozpadzie czerwonych krwinek  
- degradacja soil degradation degradacja gleby  

- proces rozpadu  
- niszczenie sediments formed either by the 

breakdown of older rocks osady pochodzące z 

niszczejących starszych skał  
 - przemiany uric acid is produced by the 

breakdown of nucleotides from nucleic acids kwas 

moczowy powstaje z przemian nukleotydów kwasów 

nukleinowych  
- proces rozkładu breakdown of sugar proces 

rozkładu/rozkład cukrów  
- rozkład a breakdown reaction reakcja rozkładu  

- hydroliza the breakdown of muscle proteins 
hydroliza białek mięśniowych  

- rozszczepienie cyclic GMP breakdown in a rod 

cell rozszczepienie cyklicznego GMP w pręciku 
 
breakdown in miRNA function 
- zaburzenia funkcji  
- miRNA 
 
breakdown pathway 
- szlak kataboliczny  
- szlak rozkładu 
 
breakdown process 
- reakcja rozkładu 
 
breakdown products 
- produkty rozpadu nitrogenous breakdown 

products of proteins azotowe produkty rozpadu 

białek  

- rozłożone produkty  
- produkty metabolizmu 
 
breaking 
- podział fragmentation is the breaking of the 

body into several pieces fragmentacja to podział 

organizmu na kilka fragmentów  

- rozerwanie the breaking of hydrogen bonds 
rozerwanie wiązań wodorowych 
 
breakthrough bleeding 
- krwawienie przełomowe (dot. stosowania 

środków antykoncepcyjnych) 
 

breakup 
- rozpad the breakup of the supercontinent rozpad 

superkontynentu; the cell breakup rozpad komórki  

- podział the breakup of large areas of habitat 

into small segments podział dużych siedlisk na 

małe części 
 
breast buds 
- zawiązki piersiowe 
 
breast cancer 
- rak sutka 
- rak piersi 
 
breast development 
- rozwój gruczołów sutkowych 
 
breast discomfort 
- napięcie gruczołów sutkowych (dolegliwość 

miesiączkowa) 
 
breast keel 
- grzebień mostka 
 
breastbone 
- mostek 
 
breast-fed 
- karmiony piersią 
 
breast-feeding 
- karmienie piersią breast-feeding problems 
trudności w karmieniu piersią  

- ssanie 
 
breast-feeding infants 
- niemowlęta karmione piersią 
 
breast-milk jaundice 
- żółtaczka pokarmu kobiecego 
 
breasts 
- sutki  
- gruczoły sutkowe 
 
breath holding 
- podtrzymywanie oddychania 
 
breath sounds 
- szmery oddechowe  
- dźwięki oddechowe 
 
breath test 
- test oddechowy 
 
breathing 
- częstotliwość oddechów if breathing increases 
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and heart rate rises... jeśli wzrasta częstotliwość 

oddechów i tętno...  

- oddechowy the breathing centers in the medulla 
ośrodki oddechowe w rdzeniu przedłużonym 
 
breathing air 
- oddychanie powietrzem 
 
breathing control center 
- ośrodek regulacji oddychania  
- ośrodek oddechowy 
 
breathing cycle 
- cykl oddychania 
 
breathing difficulties 
- trudości w oddychaniu 
 
breathing movements 
- ruchy oddechowe the fetus performs breathing 

movements płód wykonuje ruchy oddechowe 
 
breathing passage 
- drogi oddechowe a palate that separates the 

breathing passage from the mouth cavity 
podniebienie (wtórne) oddzielające drogi 

oddechowe od jamy ustnej 
 
breathing rate 
- tempo oddychania  
- częstość oddechów  
- częstotliwość oddechów 
 
breathing rhythm 
- rytm oddechowy 
 
breathing tube 
- przewód oddechowy 
 
breech extraction 
- poród z położenia miednicowego 
 
breed 
- uprawiać to breed plants uprawiać rośliny  

- hodować such organisms cannot be bred for 

study organizmów takich nie można hodować w 

celach naukowych  
- kojarzyć się (osobniki jednego gatunku z 

osobikami innego)  
- rozmnażać (zwierzęta w laboratorium)  

- krzyżować się to breed with one another 
krzyżować się między sobą; individuals that 

successfully breed osobniki, które krzyżują się z 

sukcesem  

- rozmnażać się populations that breed 

separately populacje rozmnażające się oddzielnie  

- uczestniczyć w rozrodzie  
- wyhodować (szczep)  

- rasa a breed of pigeons rasa gołębi  
- odmiana (truskawek) 
 
breed successfully 
- osiągnąć sukces rozrodczy 
 
breed true 
- dawać jednorodne potomstwo 
 
breed true 
- utrzymywać się [barwa kwiatu (w 

eksperymentach hodowlanych)]  

- dawać jednorodne potomstwo 
 
breeder 
- hodowca an animal breeder hodowca zwierząt  
- osobnik biorący udział w rozrodzie 
 
breeders' equation 
- równanie hodowców 
 
breeding 
- hodowla the breeding of plants hodowla roślin; 
plant and animal breeding hodowla roślin i 

zwierząt  

- rozmnażanie breeding captive species in zoos 
rozmnażanie trzymanych w niewoli gatunków 

zwierząt w ogrodach zoologicznych  

- rozród salmon return to their streams for 

breeding łososie wracają swoich strumieni w celu 

rozrodu  
- hodowlany a breeding experiment eksperyment 

hodowlany  

- rozmnażające się breeding individuals  
osobniki rozmnażające się  
- godowy male breeding coloration ubarwienie 

godowe samców  

- lęgowy a breeding territory/site 
terytorium/miejsce lęgowe  
- gniazdujący breeding birds ptaki gniazdujące  
- rozradzający się (osobniki między populacjami)  

 
breeding age 
- wiek rozrodczy 
 
breeding behavior 
- zachowanie rozrodcze  
- zachowania reprodukcyjne 
 
breeding biology 
- biologia rozrodu 
 
breeding cavity 
- dziupla rozrodcza 
 
breeding coloration 
- ubarwienie godowe 
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breeding experiment 
- eksperyment hodowlany  
- eksperyment nad krzyżowaniem 
 
breeding ground(s) 
- teren lęgowy  
- rejony lęgowe  
- terytorium rozrodcze  
- miejsce namnażania 
 
breeding lineage 
- linia rozrodcza 
 
breeding pair 
- para rozrodcza 
 
breeding place 
- miejsce lęgowe (owadów)  
- miejsce rozmnażania (owadów)  

- miejsce rozrodu mosquito-breeding places 
miejsca rozrodu komarów 
 
breeding population 
- kolonia rozrodcza  
- populacja rozrodcza  
- populacja lęgowa 
 
breeding potential 
- potencjał rozrodczy the breeding potential of a 

population potencjał rozrodczy populacji 
 
breeding programme 
- program hodowlany 
 
breeding season 
- sezon lęgowy  
- okres rozrodczy between breeding seasons w 

okresie międzygodowym  

- sezon rozrodczy okres rozrodu 
 
breeding status 
- status rozrodczy 
 
breeding system 
- sposób rozrodu 
 
breeding technique 
- metoda krzyżowania 
 
breeding territories 
- terytoria do rozrodu 
 
breeding unit 
- jednostka reprodukcyjna 
 
bregma 
- punkt bregma (dot. czaszki)  

- punkt kraniometryczny  
- bregma 
 
brick-shaped 
- prostopadłościennego kształtu 
 
bridge factor 
- łącznik  
- łącznikowy pomost to act as a bridge factor for 

RNA polymerase binding działać jak łącznikowy 

pomost/łącznik dla wiązania polimerazy RNA  
 
bridge of the nose 
- nasada nosa 
 
bridging factor 
- patrz: bridge factor 
 
brief 
- tymczasowy (wiązanie między atomami)  
- krótki (potencjał czynnościowy)  

- trwający bardzo krótko interkinesis is brief in 

such organisms u takich organizmów interkineza 

trwa bardzo krótko  
- krótkotrwały (zmiany adaptacyjne)  
 
brief febrile episodes 
- krótkotrwałe epizody gorączkowe 
 
brief seasonal flowering 
- krótki czas kwitnienia 
 
brief viremic episode 
- krótkotrwała wiremia 
 
bright 
- jaskrawy birds with bright plumage ptaki o 

jaskrawym upierzeniu  
- żywo to appear bright green mieć zabarwienie 

żywo zielone (pod mikroskopem)  
- silny when light is very bright... w bardzo silnym 

świetle...  
- bezchmurny (dzień)  
- kontrastowy (ubarwienie)  

- jaskrawo a protein that fluoresces bright green 
białko wykazujące jaskrawozieloną fluorescencję 
 
bright-colored 
- jaskrawo ubarwiony (osobnik) 
 
bright-field microscope 
- mikroskop pola jasnego 
 
brightfield microscopy 
- mikroskop jasnego pola 
 
bright-field microscopy 
- technika jasnego pola  
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brightly colored 
- o żywym zabarwieniu  
- żywo zabarwiony  
- żywo ubarwiony 
 
brightness 
- natężenie brightness of the visual stimulus 
natężenie bodźca wzrokowego 
 
brine solution 
- roztwór soli organisms living in saturated brine 

solutions such as salt ponds organizmy żyjące w 

nasyconych roztworach soli, takich jak słone stawy 
 
bring 
- doprowadzać if temporal and spatial 

summation bring neurons to threshold level... jeśli 

sumowanie czasowe i przestrzenne doprowadzą 

neurony do wartości progowej...  

- dostarczać blood vessels that bring nutrients 

and oxygen to the tumor naczynia krwionośne 

dostarczające guzowi substancji odżywczych i tlenu 
 
bring together 
- zbliżyć do siebie a process that brings together 

two basic domains proces, który zbliża do siebie 

dwie domeny zasadowe  

- łączyć mechanisms that bring together sperm 

and eggs mechanizmy łączenia się plemników i 

komórek jajowych  
 
brink of extinction 
- krawędź zagłady species that are at the brink of 

extinction gatunki znajdujące się na krawędzi 

zagłady; species on the brink of extinction gatunki 

znajdujące się u progu wymarcia 
 
briny 
- słonawy briny waters słonawe wody  
- o małym zasoleniu (wody) 
 
bristle worms 
- wieloszczety 
 
bristlecone pine 
- sosna długowieczna  
- sosna oścista 
 
bristle-like 
- nierozgałęziony (liniowe polisacharydy) 
 
bristlelike structures 
- pęki szczecin [u wieloszczetów i skąposzczetów 

(czyli setae)] 
 
bristles 
- szczeciny (u pierścienic)  

- szczecinki females with a high bristle number 
samice o dużej liczbie szczecinek  
 
bristletail 
- przerzutka  

 
brittle bones 
- łamliwość kości 
 
brittle stars 
- Ophiuroidea  
- wężowidła 
 
BRO penicillinases 
- penicylinazy BRO 
 
broad condylomas 
- kłykciny płaskie 
 
broad leaves 
- liście o szerokich blaszkach 
 
broad ligament 
- więzadło szerokie 
 
broad spectrum 
- o szerokim spektrum a broad spectrum of 

resources zasoby o szerokim spektrum zmienności 

(ekologia)  
- szeroki zakres (dot. działania leku)  

- wykazujący szeroki zakres działania the drug 

is a broad-spectrum germicide for fungi and 

viruses lek wykazuje szeroki zakres działania 

bójczego wobec grzybów i wirusów 

 

broad-spectrum antibiotic therapy 
- antybiotykoterapia o szerokim spektrum 
 
broad-spectrum antibiotics 
- antybiotyki o szerokim zakresie działania 
 
broad tapeworm 
- bruzdogłowiec szeroki  
- Diphyllobothrium latum 
 
broadcast spawners 
- patrz: broadcast spawning corals 
 
broadcast spawning corals 
- koralowce, u których występuje zaplemnienie 
zewnętrzne 
 
broadening 
- poszerzanie się the broadening of the pelvis in 

women poszerzanie się miednicy u kobiet 
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broader lateral plate 
- szersza blaszka boczna (wyrostka 

skrzydłowatego) 
 
broadleaf 
- szerokolistny (chwast) 
 
broadleaf evergreen trees 
- wiecznie zielone drzewa liściaste 
 
broadleaf forest 
- las liściasty 
 
broadleaf trees 
- drzewa liściaste 
- drzewa wielkolistne 
 
broadly sympatric 
- o szerokim zasięgu sympatrii broadly 

sympatric populations populacje o szerokim 

zasięgu sympatrii  
 
Broca's area 
- pole Broki  
- ośrodek Broki 
 
Brodie abscess 
- ropień Brodiego 
 
Brodmann's area 3 
- pole 3 według Brodmanna  
- pole 3 Brodmanna 
 
Brodmann's cortical areas 
- pola korowe według klasyfikacji Brodmanna 
 
broken 
- zerwany (wiązanie pomiędzy cząsteczkami)  
- pokruszony (muszle)  

- przerwany when the cross-bridge is broken, a 

new molecule of ATP binds to the myosin head 
gdy poprzeczny mostek zostaje przerwany, nowa 

cząsteczka ATP wiąże się z głową miozyny  

- porozcinany genomic DNA that is broken 

randomly into fragments genomowy DNA 

porozcinany losowo na fragmenty  
- uszkodzony (komórka) 
 
broken down 
- rozłożony (pierwiastek)  
 
broken end 
- koniec pękniętej nici the 5′ broken end koniec 5′ 

pękniętej nici 
 
broken-down  

- rozdrobniony (skała)  
- pokruszony (skała) 

 
broken-open cells 
- rozerwane komórki 
 
bromeliads, Bromeliaceae 
- przedstawiciele rodziny bromeliowatych  
- przedstawiciele rodziny ananasowatych  
- bromelie  
- rodzina bromeliowatych  
- zapylcowate  
- ananasowate  
- bromeliowate 
 
bromine 
- brom  
- B 
 
bromodeoxyuridine 
- bromodeoksyurydyna  
- BrdU  
- BUdR  
 
bromodomain 
- bromodomena 
 
bronchi 
- oskrzela  
 
bronchial 
- oskrzelowy bronchial secretion wydzielanie 

oskrzelowe  
- dot. oskrzeli bronchial specimens próbki z 

oskrzeli; bronchial secretion wydzielina 

oskrzelowa/wydzielina z oskrzeli 
 
bronchial alveolar lavage fluid 
- popłuczyny oskrzelowe 
 
bronchial artery 
- tętnica oskrzelowa 
 
bronchial asthma 
- astma oskrzelowa 
 
bronchial branches 
- gałęzie oskrzelowe 
 
bronchial constriction 
- zwężenie oskrzeli 
 
bronchial glands 
- gruczoły oskrzelowe 
 
bronchial lavage 
- płukanie oskrzeli 30 ml of bronchial lavage 30 

ml treści z płukania oskrzeli 
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bronchial muscle 
- mięśnie gładkie oskrzeli 
 
bronchial passages 
- błona śluzowa drzewa oskrzelowego 
 
bronchial pneumonia 
- odoskrzelowe zapalenie płuc  
- zapalenie oskrzeli i płuc 
 
bronchial system 
- drzewo oskrzelowe 
 
bronchial tone 
- napięcie mięśni gładkich oskrzeli 
 
bronchial tree 
- drzewo oskrzelowe 
 
bronchial veins 
- żyły oskrzelowe 
 
bronchial vessels 
- naczynia oskrzelowe 
 
bronchial walls 
- ściany oskrzeli 
 
bronchiectasis 
- rozstrzenie oskrzeli  
- rozszerzenia oskrzelowe 
 
bronchioles 
- oskrzeliki 
 
bronchiolitis 
- zapalenie oskrzelików 
 
bronchitis 
- zapalenie oskrzeli chronicznego nieżytu 
oskrzeli 
 
bronchoalveolar lavage 
- płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe 
 
bronchoalveolar lavage fluid 
- płyn z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego  
- popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe 
 
bronchoalveolar lavage specimens 
- popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe 

popłuczyny  
- BAL 

 
bronchoconstriction 
- skurcz oskrzeli  
- zwężenie oskrzeli  

- skurcz błony mięśniowej oskrzeli 
 
bronchodilation 
- rozszerzenie oskrzeli  
- rozkurcz oskrzeli 
 
bronchogenic carcinoma 
- rak pochodzenia oskrzelowego 
 
bronchomediastinal trunk 
- pień oskrzelowo-śródpiersiowy 
 
bronchomotor nerves 
- nerwy unerwiające oskrzela 
 
bronchophony 
- bronchofonia 
 
bronchopneumonia 
- odoskrzelowe zapalenie płuc  
- zapalenie oskrzeli i płuc 
 
bronchopulmonary 
- oskrzelowo-płucny 
 
bronchopulmonary disease 
- infekcje oskrzelowo-płucne  
- zapalenia oskrzeli i płuc 
 
bronchopulmonary dysplasia 
- dysplazja oskrzelowo-płucna 
 
bronchopulmonary segments 
- segmenty oskrzelowo-płucne 
 
bronchopulmonary tree 
- drzewo oskrzelowo-płucne 
 
bronchoscope 
- bronchoskop 
 
bronchoscopically sampled bronchial 
secretion 
- wydzielina oskrzelowa pobrana metodą 
bronchoskopii 
 
bronchoscopy specimen 
- próbka pobrana za pomocą bronchoskopii 
 
bronchospasm 
- skurcz oskrzeli 
 
bronchus 
- oskrzele 
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bronchus-associated lymphoid tissue 
- tkanka limfatyczna związana z oskrzelami 
 
Brontotheriidae 
- tytanoterie  
- Brontotheriidae 
 
brood 
- wysiadywać (jaja) brooding birds ptaki 

wysiadujące jaja  

- opiekować się to brood eggs and young 
opiekować się jajami oraz potomstwem  

- lęg  
- miot the mean of a brood of offspring średnia 

całego lęgu potomstwa  

- potomstwo 
 
brood body 
- rozmnóżka 
 
brood capsules 
- torebki lęgowe (rozmnażanie tasiemców) 
 
brood care 
- opieka nad potomstwem 
 
brood parasite 
- pasożyt gniazdowy 
 
brood parasitism 
- pasożytnictwo lęgowe 
 
brood size 
- wielkość osobnika (jako potomstwa)  
- wielkość miotu czy lęgu  
- liczba młodych w miocie czy lęgu 
 
brooders 
- koralowce, u których występuje zaplemnienie 
wewnętrzne 
 
brooding corals 
- patrz: brooders 
 
brood-parasitic birds 
- ptaki uprawiające pasożytnictwo lęgowe  
- pasożyty lęgowe  
- ptaki będące pasożytami lęgowymi 
 
broth 
- pożywka płynna [używana do hodowli (culture)]  
- pożywka podłoże a selective broth podłoże 

selektywne 
 
broth culture 
- podłoże bulionowe 
 

broth dilution test 
- test seryjnych rozcieńczeń 
 
broth-based medium 
- pożywka bulionowa 
 
brothers 
- osobniki będące braćmi 
 
brought 
- zawleczony species that were brought 

intentionally into the area gatunki zawleczone 

świadomie do danego obszaru; species of plants 

accidentally brought from Europe gatunki roślin 

przypadkowo zawleczonych z Europy 
 
brow ridges 
- łuki brwiowe  
- łuki nadbrwiowe 
- wały nadoczodołowe 
 
Browicz-Kupffer cells 
- komórki Kupffera  
- komórki Browicza-Kupffera 
 
brown adipose tissue 
- tkanka tłuszczowa brunatna  
- tłuszcz brunatny 
 
brown adipose tissue cells 
- adipocyty 
 
brown algae 
- brunatnice  
- Phaeophyceae 
 
brown centipede 
- wij drewniak  
- Lithobius forficatus 
 
brown dog tick 
- brązowy kleszcz psi 
 
brown fat 
- tkanka tłuszczowa brunatna  
- tłuszcz brunatny 
 
Brownian movement 
- ruchy Browna 
 
brows 
- wały nadoczodołowe 
 
browse 
- obgryzać to browse on leaves obgryzać liście 

(koń)  
- skubać 



Brucella base 

195 

 
Brucella base 
- podłoże Brucella 
 
brucellae 
- Brucella 
 
brucellosis 
- bruceloza 
 
Bruch's membrane 
- błona Brucha (dot. naczyniówki) 
 
bruisability 
- skłonność do sińców 
 
bruising 
- zasinienia skóry 
 
bruits 
- szmery a murmur of grade II–III intensity 
szmer o stopniu głośności II-III w skali Levine'a; a 

new heart murmur dodatkowy szmer serca  
- szmery nad sercem  
- szmery sercowe 
 
Brunner's glands 
- gruczoły dwunastnicze  
- gruczoły dwunastnicze Brunnera 
 
brush 
- zarośla 
 
brush biopsy 
- biopsja szczoteczkowa 
 
brush border 
- rąbek szczoteczkowy (komórek nabłonkowych)  
- rąbek wchłaniający  
- brzeżek szczoteczkowy 
 
brush border enzyme 
- enzym rąbka szczoteczkowego 
 
brushes of cilia 
- pęczki rzęsek flame cells with brushes of cilia 
komórki płomykowe zawierające pęczki rzęsek 
 
Brushfield spots 
- plamki Brushftelda (dot. tęczówki) 
 
brushy 
- krzaczaste (pastwisko) 
 
Bruton's X-chromosome-linked B-cell 
defect 

- związana z chromosomem X 
agammaglobulinemia Burtona  
- agammaglobulinemia Brutona  
- agammaglobulinemia sprzężona z 
chromosomem X  
- choroba Brutona 
 
bruxism 
- bruksizm  
 
Bryophyta 
- mchy  
- Bryophyta  
- mszaki 
 
bryophyte 
- briofit  
- mszak bryophyte species gatunki mszaków 
 
bryozoans, Bryozoa 
- mszywioły  
- Ectoprocta 
 
B-type natriuretic peptide 
- mózgowy peptyd natriuretyczny  
- peptyd natriuretyczny typu B 
 
bubble coral 
- koralowiec kamienny 
 
bubbles 
- pęcherzyki bubbles of oxygen pęcherzyki tlenu 
- banieczki  
- bańki bubbles of chromosomes wyglądające jak 

bańki chromosomy 
 
bubo 
- dymienica  
- obrzęk węzłów chłonnych (w przebiegu w 

dżumy dymieniczej) 
 
bubo pus 
- ropa ze zropiałego węzła 
 
bubonic plague 
- dżuma dymienicza 
 
buccal 
- policzkowy 
 
buccal artery 
- tętnica policzkowa 
 
buccal capsule 
- torebka gębowa (tęgoryjca) 
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buccal cavity 
- jama gębowa (mięczaka)  
- wewnętrzna strona policzków 
 
buccal frenum 
- wędzidełko policzkowe 
 
buccal gingivae 
- dziąsła od strony policzkowej 
 
buccal mucosa 
- śluzówka policzka  
- śluzówka policzków 
 
buccal nerve 
- nerw policzkowy 
 
buccal smear 
- rozmaz policzkowy 
 
buccal vestibule 
- przedsionek jamy ustnej 
 
buccinator (muscle) 
- mięsień policzkowy 
 
buccopharyngeal fascia 
- powięź policzkowo-gardłowa 
 
buckle 
- wybrzuszyć się a critical point at which the 

DNA buckles punkt krytyczny, w którym DNA ulega 

wybrzuszeniu  

- ulec wybrzuszeniu  
- ugiąć się (kolana, nogi pod ciężarem) 
 
buckle inward 
- ulec wpukleniu 
 
buckled 
- wpuklony 
 
bud 
- odrywać się the vesicles that bud (off) from the 

Golgi pęcherzyki, które odrywają się/oddzielają się 

od aparatu Golgiego  
- oderwać się  
- oddzielić się 
- odpączkowywać to bud from the cell 
odpączkowywać z komórki (podjednostki 

kapsydowe)  

- wypączkowywać as the virus buds from host 

cell... w miarę jak wirus wypączkowuje z komórki 

gospodarza... 
- pączek (dot. rozmnażania przez pączkowanie)  
- pąk lateral bud growth rozwój pąków bocznych  
- zawiązek a limb bud zawiązek kończyny; lid 

buds zawiązki powiek  

 
bud off 
- pączkować lysosomes that bud off from the 

Golgi complex lizosomy pączkujące z układu 

Golgiego  

- wypączkować transport vesicles that bud off 

from the ER membrane pęcherzyki transportujące, 

które wypączkowują z błony SŚ  

- odłączyć się as the vesicles bud off from the 

plasma membrane... w miarę jak pęcherzyki 

odłączają się od błony komórkowej...  
 
bud primordia 
- primordia pąków 
 
bud scale 
- łuska pąkowa 
 
bud scale scars 
- blizny łusek pąkowych  
 
budding 
- pączkujący budding vesicles pączkujące 

pęcherzyki (w komórce); transport vesicles are 

formed by membrane budding pęcherzyki 

transportujące powstają z pączkujących błon SŚ  

- pączkowanie to reproduce by budding 
rozmnażać się przez pączkowanie 
- wypączkowanie  
- rozmnażanie przez pączkowanie  

 
buffalo gnats 
- czarne muchy 
 
buffalo hump 
- byczy garb 
 
buffer 
- bufor the proximal tubules reabsorb about 90% 

of the buffer bicarbonate from the filtrate kanaliki 

proksymalne reabsorbują około 90% buforu 

dwuwęglanowego z filtratu; capacity of the tissue 

buffers pojemność buforowa tkanek  
- buforować ions that buffer the blood jony 

buforujące krew  
- pełnić funkcję bufora H+ buffers the blood jon 

wodorowy spełnia funkcję bufora krwi 
 
buffer acids 
- kwasy buforowe 
 
buffer anions 
- aniony buforowe 
 
buffer base content 
- zawartość zasad buforowych 
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buffer nerves 
- nerwy buforujące 
 
buffer reaction 
- reakcja buforująca 
 
buffer solution 
- roztwor buforowy  
- bufor a cell pellet resuspended in a buffer 

solution osad z komórek zawieszony w 

buforze/roztworze buforowym 
 
buffer system 
- układ buforowy 
 
buffer zone 
- teren buforowy  
- strefa buforowa 
 
buffered 
- (z)buforowany (protony kwasu) 
 
buffered charcoal yeast extract agar 
- podłoże BCYE  
- zbuforowany agar z wyciągiem drożdżowym i 
węglem drzewnym  
- agar BCYE  
- agar ze zbuforowanym wyciągiem z węgla 
drzewnego 
 
buffered stomach 
- zbuforowana treść żołądka 
 
buffering capacity 
- pojemność buforowa (płynu ustrojowego)  
- zdolność buforowania 
 
buffering properties 
- właściwości buforujące 
 
buffering system 
- system buforujący  
- układ buforujący 
 
buffy coat 
- warstwa leukocytarna krwi heparynizowanej 
(tzw. buffy coat) 
 
buffy coat examination 
- badanie "kożuszka" 
 
buffy coat preparation (of blood) 
- preparat "kożuszka" z krwinek  
- warstwa skrzepu krwi zawierająca osocze i 
krwinki białe a buffy coat preparation of venous 

blood preparat "kożuszka" krwi żylnej 
 

bugs 
- Heteroptera  
- pluskwiaki różnoskrzydłe  
- pluskwiaki  
 
build 
- budowa a cow's build budowa krowy; these 

humans had short, sturdy builds ludzie ci mieli 

krępą i solidną budowę/krępe i solidne ciało  

- tworzyć genes involved in building body parts 
geny zaangażowane w tworzenie poszczególnych 

części ciała  
- budować body-building cells komórki budujące 

ciało  
- hodować (narządy)  

- kształtować budowę the building of the body 
kształtowanie budowy ciała 
 
build up 
- wzrosnąć liczebnie (populacja)  

- zwiększać as the cells build up turgor 

pressure... w miarę jak omórki roślinne zwiększają 

swój turgor...  
- odkładać się (cholesterol w ścianach tętnic)  

- zapewnić some substances can build up a 

temporary resistance to a viral infection niektóre 

substancje mogą zapewnić tymczasową ochronę 

przed zakażeniem wirusowym  

- wytworzyć as the body builds up its own 

immunity... w miarę jak organizm wytwarza swoją 

własną odporność... 
 
building block 
- element składowy building blocks of sugars 
elementy składowe cukrów  

- element budulcowy the building block of DNA 
element budulcowy DNA  

- materiał budulcowy building blocks of nucleic 

acids materiał budulcowy dla kwasów 

nukleinowych  

- cząsteczka budulcowa  
- składnik budulcowy  
- podstawowa jednostka budulcowa  
- składnik the synthesis of complex molecules 

from simpler building blocks synteza złożonych 

substancji chemicznych z prostszych składników  

- „cegiełka" cells which serve as the building 

blocks of development komórki będące 

„cegiełkami"/budulcem dalszego rozwoju  

- cegiełka budulcowa  
- budulec  
- substrat the nucleoside 5'-triphosphates are the 

building blocks of polymeric RNA and DNA 
5'-trifosforany nukleozydów są substratami do 

syntezy RNA i DNA  
- zrąb (budulcowy) 

 
building material 
- materiał budulcowy (kości) 
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build-up  
- odkładanie się fat buildup odkładanie się 

tłuszczu  

- nagromadzenie the buildup of negative charge 

within the neuron nagromadzenie ładunku 

ujemnego w obrębie neuronu  

- wzrost zawartości the buildup of xygen in the 

atmosphere wzrost zawartości tlenu w atmosferze  
- wzrost odporności (odporności, stężenia 

produktów ubocznych)  

- zwiększenie się ilości the build-up of the 

protein zwiększenie się ilości białka/akumulacja 

białka  

- akumulacja 
 
bulb 
- cebula (skrócona podziemna łodyga)  
 
bulb of the penis 
- nasada prącia  
- opuszka prącia 
 
bulb of the vestibule 
- opuszka przedsionka pochwy 
 
bulbar 
- zaopatrywany przez nerwy opuszkowe bulbar 

muscles mięśnie zaopatrywane przez nerwy 

opuszkowe 
 
bulbar conjunctiva 
- spojówka gałkowa  
- spojówka gałki ocznej 
 
bulbar poliomyelitis 
- postać opuszkowa poliomyelitis 
 
bulbar sheath 
- pochewka powięziowa gałki ocznej  
- torebka Tenona 
 
bulblet 
- cebula potomna 
 
bulb-like 
- banieczkowaty 
 
bulbocavernosus 
- opuszkowo-jamisty 
 
bulbocavernosus muscle 
- mięsień opuszkowo-jamisty 
 
bulbospongiosus muscle 
- mięsień opuszkowo-gąbczasty 
 
bulbourethral artery 
- tętnica opuszki prącia 

 
bulbourethral fluid 
- płyn opuszkowo-cewkowy 
 
bulbourethral gland 
- gruczoł opuszkowo-cewkowy  
- gruczoł Cowpera 
 
bulbous 
- bulwkowaty  
- kulisty bulbous sporangia kuliste sporangia  
 
bulbous swellings 
- bulwkowate rozdęcia 
 
bulge 
- uwypuklenie sternum bulge uwypuklenie okolicy 

mostka  

- wypukłość  
- wybrzuszenie (w budowie cząsteczki RNA) the 

maturing follicle forms a bulge near the surface of 

the ovary dojrzewający pęcherzyk tworzy 

wybrzuszenie widoczne na powierzchni jajnika  

- wypustka  
- pączek  
- powodować wybrzuszenie 
 
bulging 
- uwypuklenie się (zastawki serca) 
 
bulk 
- masa muscle bulk masa mięśniowa  
- znaczna część  
- przeważająca część the bulk of a herbaceous 

plant is its ground tissue system 
przeważającą/znaczną część rośliny zielnej tworzy 

układ tkanek podstawowych  

- główna część the cortex composes the bulk of a 

herbaceous eudicot root główną część korzenia 

zielnych roślin dwuliściennych stanowi kora 

pierwotna  

- większa część  
- większość the nucleus contains the bulk of the 

cellular DNA jądro zawiera większość 

komórkowego DNA  

- cały the histones are more easily extracted from 

bulk chromatin histony te można o wiele łatwiej 

wyizolować z całej chromatyny; the density of the 

bulk solution gęstość całego roztworu  
- całkowity bulk genomic DNA całkowity 

genomowy DNA; bulk mRNA całkowity mRNA 
- błonnik a diet lacking bulk dieta uboga w 

błonnik; bulk laxatives środki przeczyszczające 

oparte na błonniku  

 
bulk feeder 
- zwierzę odżywiające się dużymi kęsami 
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bulk flow 
- przepływ masowy 
 
bulk transport 
- masowy transport (przez błonę komórkową) 
 
bulky 
- duży (stolec, łańcuchy boczne, uszkodzenie) 
 
bull elk 
- jeleń  
- samiec jelenia 
 
bullae 
- pęcherze (w przebiegu martwiczego zapalenia 

powięzi) 
 
bullfrog 
- żaba rycząca 
 
bullous exfoliative dermatitis 
- pęcherzykowe, złuszczające się zapalenie 
skóry 
 
bullous impetigo 
- liszajec pęcherzowy 
 
bumble bee 
- trzmiel 
 
bumper 
- obfity wysyp a bumper acorn crop obfity 

wysyp/okresowy wzrost plonu żołędzi/urodzaj 

żołędzi  

- okresowy wzrost plonu  
- urodzaj 
 
bumps 
- gruzełki (widoczne na elektronogramie)  
 
BUN 
- patrz: blood urea nitrogen 
 
bundle branch block 
- blok odnogi pęczka Hisa (dot. serca) 
 
bundle branches 
- odnogi pęczka (dot. pęczka Hisa) 
 
bundle of fibers 
- masa włókien nerwowych 
 
bundle of His 
- pęczek przedsionkowo-komorowy  
- pęczek Hisa 
 

bundle of Kent 
- pęczek Kenta (dot. serca) 
 
bundle scars 
- blizny wiązkowe (roślin) 
 
bundle sheath 
- pochwa okołowiązkowa (dot. budowy roślin)  
- pochwa wiązkowa 
 
bundle sheath cells 
- komórki pochwy wiązkowej  
- komórki pochwy okołowiązkowej (dot. budowy 

roślin) 

 
bundle sheath extensions 
- przedłużenia pochwy wiązkowej  
 
bundled 
bundled axons pęczki aksonów 
 
bundled together 
- połączone w pęczki (aksony) 
 
bundle-forming pili 
- fimbrie zebrane w wiązki  
- fimbrie tworzące wiązki 
 
bundles 
- pęczki bundles of nerve fibers pęczki włókien 

nerwowych 
- szlaki międzywęzłowe (serca)  
- wiązki bundles of microtubules wiązki 

mikrotubul 
 
bundles of atrial fibers 
- szlaki włókien przedsionkowych (serca) 
 
bundles of fibers 
- włókna (dot. budowy komórki)  
- fibryle (dot. budowy mięśni) 
 
bundles of fibers 
- wiązki włókien 
 
bundles of microfilaments 
- wiązki mikrofilamentów 
 
bundle-sheath cells 
- komórki pochwy okołowiązkowej (u roślin) 
 
bunion 
- koślawa deformacja palucha 

 
Bunyamwera virus 
- wirus Bunyamwera 
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bunyavirus infections 
- zakażenia bunyawirusami 
 
bunyaviruses 
- bunyawirusy  
- wirusy z rodzaju Bunyavirus 
 
buoyancy 
- wyporność to maintain/gain buoyancy utrzymać/ 

zwiększyć wyporność; the buoyancy of water siła 

wyporności wody  

- pławność a swim bladder, an air sac that helps 

regulate buoyancy pęcherz pławny, pozwalający na 

regulację pławności  
 
buoyant 
- wypierany przez wodę animals that are 

reasonably buoyant in water zwierzęta w miarę 

dobrze wypierane przez wodę  

- unoszący się na powierzchni wody air spaces 

that make coconuts buoyant komory powietrzne, 

dzięki którym kokosy unoszą się na powierzchni 

wody 
 
buoyant density 
- gęstość pławna (DNA) 
 
burden 
- liczba a very heavy worm burden bardzo duża 

liczba robaków 
 
Burkitt lymphoma 
- chłoniak Burkitta 
 
burn shock 
- wstrząs oparzeniowy 
 
burn victims 
- ofiary poparzeń  
- chorzy po poparzeniach 
 
burn wound 
- rana oparzeniowa  
- rana poparzeniowa 
 
burned area 
- pogorzelisko 
 
burning 
- wypalanie periodic burning of grasses okresowe 

wypalanie traw  

- uczucie pieczenia 
 
burning of fossil fuels 
- spalanie paliw kopalnych 
 

burning pain 
- ból piekący  
- ból palący 
 
burning with urination 
- pieczenie przy oddawaniu moczu 
 
burns 
- oparzenia 
 
burping  

- odbijanie (po jedzeniu, piciu) 
 
burrow 
- kopać (o zwierzętach)  
- ryć animals that burrow in sand zwierzęta ryjące 

w piasku; an organism that burrows in the 

seafloor organizm ryjący korytarze w dnie morskim  

- zakopać się to burrow into the river's substrate 
zakopać się w dnie rzeki  
- drążyć to burrow through rock or wood drążyć 

skały lub drewno (małże)  

- zagrzebywać się sand dollars are adapted for 

burrowing on the ocean floor pieniążkowce są 

przystosowane do zagrzebywanie się w piasku dna 

morskiego  
- myszkować burrow into the wood myszkować w 

drewnie (małe zwierzęta)  

- kopać norę 
- korytarz (utworzony przez pasożyta w ciele 

człowieka)  
- norka (osy)  
- nora (susła)  
- jamka (kraba)  
 

burrower 
- mieszkaniec nor 
 
burrowing 
- żyjący w norach burrowing animals zwierzęta 

żyjące w norach/ryjące w ziemi  

- ryjący w ziemi  
- zagrzebujący się (małże)  

- ryjący nory  
- ryjący korytarze  
- ryjący pod ziemią  
- zagrzebujący się w dnie 
- kopanie nor limbs adapted for burrowing 
kończyny przystosowe kopania nor  

 
burrowing lifestyle 
- podziemny tryb życia 
 
burrs 
- zadziory 
 
burs 
- koszyczki (botanika) 
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bursa 
- kaletka 
 
bursae 
- kaletki synovial bursae kaletki maziowe 
 
bursal equivalent 
- ekwiwalent kaletki Fabrycjusza 
 
burst 
- pękać (komórka) 
- wyrzut the compound is secreted in regular 

bursts częstość wyrzutów związku ma charakter 

regularny; the amplitude of the bursts amplituda 

wyrzutów  

- rozerwanie to cause the cell to burst 
doprowadzić do rozerwania komórki  

- gwałtowny wzrost a burst of protein synthesis 
gwałtowny wzrost syntezy białka  

- gwałtowny to undergo a burst of proliferation 
ulec gwałtownej proliferacji  

- nasilenie a transient burst of heat-shock protein 

synthesis przejściowe nasilenie syntezy białek szoku 

cieplnego 

- paczka neurons transmit action potentials in 

bursts neurony transmitują potencjały 

czynnościowe w tzw. paczkach 
 
burst of synthesis 
- fala syntezy the second burst of synthesis of of 

the proteins druga fala syntezy białek 
 
burst open 
- rozrywać się raptownie (owoc, komórka) 
 
burst size 
- plon fagowy (dot. cyklu rozmnażania faga)  
- ilość złożonych cząsteczek wirusów 
 
bursting 
- pękający (makrofag) 
 
bush 
- krzew a rosebush krzew róży  
- krzak 
 
bush crickets 
- pasikoniki pasikonikowate 
 
bush meat 
- mięso dzikich zwierząt  
- dziczyzna 
 
bushy 
- gęsty (krzew, drzewo)  
- bujny 
 

buttercup 
- jaskier 
 
buttocks 
- pośladki 
 
buttonlike 
- guzikowaty 
 
buttons 
- zawiązki owocników (dot. podstawczaków) 
 
buttress roots 
- korzenie szkarpowe  
- korzenie deskowe 
 
buttresses 
- przypora  
- szkarpa 
 
butyrate 
- maślan 
 
butyric acid 
- kwas masłowy 
 
butyric acid fermentation 
- fermentacja masłowa 
 
by  
- w trakcie functional gametes are produced by 

meiosis gamety powstają w trakcie mejozy  

- z uwagi na to be easily distinguished by color 
być łatwo rozpoznawalnym z uwagi na kolor  

- dzięki action potentials function as 

long-distance signals by regenerating themselves 

as they travel from... potencjały czynnościowe 

funkcjonują jako sygnały długodystansowe dzięki 

odtwarzaniu się podczas przemieszczania się od...  

- za pomocą changes in impulse production 

interpreted by the sensory neurons zmiany w 

wytworzonym impulsie interpretowane za pomocą 

neuronów czuciowych  
- ze względu na to classify sth by... klasyfikować 

coś ze wględu na/na podstawie...  

- pod działaniem the proteins are assembled and 

modified by enzymes białka są składane i 

podlegają modyfikacji pod działaniem enzymów  

- w wyniku microtubule elongate by the addition 

of tubulin dimers mikrotubule wydłużają się w 

wyniku przyłączania dimerów tubuliny do swoich 

końców; ATP is synthesized by chemiosmosis ATP 

powstaje w wyniku chemiosmozy  

- za pośrednictwem glycoproteins transported by 

transport vesicles glikoproteiny przenoszone za 

pośrednictwem pęcherzyków transportujących  

- z udziałem transfer of solutes by carrier 

proteins transport substancji z udziałem białek 
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przenośnikowych; transport by aquaporins 

transport z udziałem akwaporyn  
- wskutek (procesu)  

- w reakcji enzymes that catalyze the removal of a 

phosphate group by hydrolysis enzymy katalizujące 

odłączenie grupy fosforanowej w reakcji hydrolizy  

- pod wpływem cyclic AMP is inactivated by a 

phosphodiesterase cykliczny AMP ulega 

inaktywacji pod wpływem fosfodiesterazy  

- polegający na ATP synthesis by 

phosphorylation of ADP synteza ATP polegająca 

na fosforylacji ADP  

- podczas the ATP that is generated by oxidative 

phosphorylation cząsteczki ATP powstałe podczas 

fosforylacji oksydacyjnej  

- przeprowadzony przez fermentation by yeast 

cells fermentacja przeprowadzana przez drożdże  

- udział to discuss gene regulation by histones 
omówić udział histonów w regulacji genów  
- zgodnie z (mechanizmem działania)  

- na skutek this occurred by a rare error in DNA 

replication stało się tak na skutek rzadkich błędów 

w replikacji DNA  

- dzięki aktywności strands are separated at 

origin of replication by DNA helicase nici 

rozdzielają się w miejscu inicjacji replikacji dzięki 

aktywności helikazy DNA  

- na podstawie relationships among these 

organisms are determined largely by 

ultrastructure związki między takimi 

drognoustrojami ustala się głównie na podstawie 

ich ultrastruktury  

- stosując proteins were purified from the extract 

by a combination of methods białka oczyszczono z 

ekstraktu stosując kombinacje technik  

- w drodze to detect specific proteins by 

immunofluorescence zidentyfikować białka w 

drodze immunofluorescencji  

- z użyciem complementary strand synthesis by a 

DNA polymerase synteza komplementarnego DNA 

z użyciem polimerazy DNA 
 
by means of 
- za pomocą animals adjust for some changes by 

means of a circadian clock zwierzęta dostosowują 

się do pewnych zmian za pomocą zegara 

okołodobowego  
- na zasadzie by means of an allosteric effect na 

zasadzie efektu allosterycznego  
- w wyniku  
- na drodze by means of conjugation na drodze 

koniugacji  

- zgodnie z mechanizmem the integration 

occured by means of region-specific 

recombination integracja nastąpiła zgodnie z 

mechanizmem rekombinacji swoistej dla miejsca 

 
bypass 
- przejście thymine dimer bypass przejście przez 

dimery tyminowe 
 

byproduct 
- produkt uboczny a by-product of photosynthesis 
produkt uboczny fotosyntezy 
 
byproducts of bacterial growth 
- produkty metabolizmu bakterii 
 
B-Z junction 
- miejsce połączenia B- i Z-DNA  
- połączenie formy B-Z-DNA 
 
bZIP 
- patrz: basic leucine zipper 
 
bZIP proteins 
- białka typu bZIP 
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C 
 
C 
- patrz: complement system 
 
C activator 
- aktywator dopełniacza (dot. układu 

dopełniacza) 
 
C atom 
- atom węgla 
 
C box 
- blok C (budowa promotora genu)  

 
C box promoter sequence 
- promotorowy blok C (genetyka) 

 
C cells 
- komórki przypęcherzykowe (dot. gruczołu 

tarczowego)  

- komórki okołopęcherzykowe  
- komórki C 
 
C PAH 
- patrz: clearance of para-aminohippuric acid 
 
C peptide 
- patrz: connecting peptide 
 
C polysaccharides 
- patrz: complex polysaccharides 
 
C region 
- patrz: constant region the C region of the heavy 

chain region C łańcucha ciężkiego 

 
C segment 
- patrz: constant segment 
 
C substance 
- substancja C (wielocukier w ścianach 

paciorkowców i enterokoków)  
 
C system 
- patrz: complement system 
 
C terminus 
- C koniec the C terminus of its lacZ gene C 

koniec genu lacZ  

- koniec karboksylowy the largest subunit of the 

polymerase has a seven amino acid repeat at the C 

terminus największa podjednostka teh polimerazy 

zawiera na końcu karboksylowy 

siedmioaminokwasowe powtórzenia   

- C-koniec 

 

C. perfringens 
- laseczka zgorzeli gazowej  
- C. perfringens  
- Clostridium welchii (nazwa stara) 
 
C. welchii 
- patrz: C. perfringens 
 
C3 pathway 
- patrz: Calvin cycle 

 
C1 inhibitor 
- inhibitor C1 (białko regulatorowe układu 

dopełniacza) 
 
C1 metabolism 
- metabolizm C1 
 
C2H6 
- etan  
- C2H6 
 
C3 
- składnik C3 activation via C3 aktywacja za 

pośrednictwem składnika C3 (dot. układu 

dopełniacza)  

- C3 

 
C3 plants 
- rośliny C3 
 
C4 plants 
- rośliny C4 
 
C4 reactions 
- reakcje szlaku C4 (dot. fotosyntezy) 

 
C5-9-mediated lysis 
- liza wywołaną przez kompleks C5-9 
 
C8-binding protein 
- białko wiążące C8 
 
Ca 
- patrz: calcium 

 
Ca2+ 
- wapń  
- jony wapnia  
- jony wapniowe 
 
Ca2+ channels 
- kanały dla jonów Ca2+  
- kanały wapniowe 
 
Ca2+ concentration 
- stężenie jonów Ca2+ 
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Ca2+ current 
- prąd Ca2+ (dot. skurczów serca) 
 
Ca2+ sparks 
- iskierki wapniowe 
 
Ca2+-binding domain 
- domena wiążąca jony Ca2+ 
 
Ca2+-dependent molecules 
- cząsteczki zależne od jonów Ca2+ 
 
Ca2+-pumping capacity 
- zdolność pompowania jonów Ca2+ 
 
cabbage family 
- rodzina kapustowatych  
- krzyżowe 
- kapustowate 
- gorczyce 
  
cache 
- kryjówka (w której zwierzęta magazynują 

pokarm) a seed cache kryjówka z nasionami  
- magazynować (nasiona przez gryzonia) 
- spiżarnia 

 
cachectic 
- kachektyczny  
- w stanie kachekcji 
 
cachexia 
- kacheksja  
- wyniszczenie 
 
CaCO3 
- węglan wapnia  
- CaCO3  
- wapienny (szkielet koralowców) 
 
Cactaceae 
- kaktusowate 
 
cacti 
- kaktusy 
 
cactus family 
- kaktusowate 
 
cactus finches 
- zięby kaktusowe 
 
cactus mouse 
- mysz kaktusowa 
 

cadang-cadang disease 
- choroba kadang-kadang 
 
cadaver dissection 
- sekcja zwłok 
 
cadaverine 
- kadaweryna 
 
cadavers 
- zwłoki 
 
caddisflies 
- chruściki  

- Trichoptera  
 
cadherins 
- kadheryny 
 
cadmium 
- kadm 
 
caecilians, Caeciliidae 
- beznogie  
- płazy beznogie  
- Apoda 
- marszczelcowate  

 
caesin 
- kazeina 
 
café au lait spot 
- plama cafe-au-lait (u noworodka) 

 
CAG 
- trójka nukleotydów  
- CAG CAG codes for glutamine trójka 

nukleotydów CAG koduje glutaminę 

 
CAG repeats 
- powtórzenia cytozyna-adenina-guanina  
- powtórzenia sekwencji CAG 
 
caged 
- zamknięty w klatce (zwierzę) 
 
CAH 
- patrz: chronic aggressive hepatitis 
 
caisson disease 
- ostra choroba kesonowa (dot. nurków) 
 
cal 
- kaloria  
- cal 
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Calabar swellings 
- obrzęk kalabarski 
- obrzęki Calabar 
- obrzęki krótkotrwałe 
 
calamites 
- kalamity 
 
calbindin 
- kalbindyna 
 
calcaneal nerve 
- nerw piętowy 
 
calcaneal sulcus 
- bruzda kości piętowej 
 
calcaneal tendon 
- ścięgno piętowe 
- ścięgno Achillesa 
 
calcaneal tubercle 
- guzek piętowy 
 
calcaneal tuberosity 
- guz piętowy 
 
calcaneocuboid joint 
- staw piętowo-sześcienny 
 
calcaneocuboid ligament 
- więzadło piętowo-sześcienne 
 
calcaneofibular 
- piętowo-strzałkowy 
 
calcaneofibular ligament 
- więzadło piętowo-strzałkowe 
 
calcaneonavicular 
- piętowo-łódkowy 
 
calcaneonavicular ligament 
- więzadło piętowo-łódkowe 
 
calcaneus 
- kość piętowa 
 
calcareous 
- wapienny (skorupka jaja) 
 
calcareous corpuscles 
- ciałka wapienne 
 
calcareous sponges 
- gąbki wapienne 

 
calcarine cortex 
- kora ostrogowa (w płacie potylicznym) 
 
calcification 
- kalcyfikacja (raf koralowych)  

- zwapnienie to undergo calcification ulec 

zwapnieniu; muscle calcifications zwapnienia w 

mięśniach  

- uwapnianie 

 
calcified 
- zwapniały bone if the metacestodes were not yet 

calcified... jeśli larwy nie uległy jeszcze procesowi 

zwapnienia...  

- zmineralizowany (zęby)  

- zwapnienie calcified aortic valve zwapnienie 

zastawki aorty 
 
calcify 
- ulec zwapnieniu the bone may calcify kość może 

ulec zwapnieniu  

- wapnieć 
 
calcineurin 
- kalcyneuryna 
 
calcitonin 
- kalcytonina 
 
calcitonin gene 
- gen dla kalcytoniny 
 
calcitonin gene-related peptide 
- peptyd pochodny genu kalcytoninowego 
- peptyd związany z genem kalcytoniny  
- CGRP 
 
calcium 
- wapń  
- Ca 
- wapniowy calcium homeostasis homeostaza 

wapniowa  

- wapienno eggs with calcium- and 

protein-containing shells jaja otoczone 

wapienno-białkową skorupą  
- jony wapnia calcium injection wstrzyknięcie 

jonów wapniowych 

 
calcium bilirubinate stones 
- kamienie żółciowe z bilirubinianu wapnia 
 
calcium carbonate 
- węglan wapnia CaCO3  
- wapienny (szkielet koralowców) 
 
calcium channels 
- kanały wapniowe 
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calcium deposition 
- wapnienia 
 
calcium gluconate 
- glukonian wapnia 
 
calcium hydroxyapatite 
- hydroksyapatyt wapnia 
 
calcium hypochlorite 
- podchloryn wapnia 
 
calcium injection 
- wstrzyknięcie jonów wapniowych 
 
calcium ion channel blockers 
- blokery kanałów wapniowych 
 
calcium ions 
- wapń  
- jony wapnia 
- jony wapniowe 
 
calcium level 
- poziom jonów wapnia 
 
calcium metabolism 
- przemiany wapniowe  
- metabolizm wapnia 

 
calcium phosphate 
- fosforan wapnia 
 
calcium regulation 
- zależne od wapnia procesy regulacyjne 

peptides that disrupt calcium regulation peptydy 

wpływające na zależne od wapnia procesy 

regulacyjne 

 
calcium salts 
- sole wapnia 
 
calcium stones 
- kamienie wapniowe (w drogach moczowych)  
 
calcium-binding proteins 
- białka wiążące wapń 

 
calcium-containing kidney stones 
- wapniowa kamica nerkowa 
 
calcofluor white stain 
- barwienie kalkofluorem 
 
calculate 
- oszacować (frekwencje alleli, stopień 

zróżnicowania sekwencji) 

 

calculated antibiotic therapy 
- empiryczna terapia antybiotykowa 
 
calculated therapy 
- terapia empiryczna calculated therapy of 

infections terapia empiryczna zakażeń 

 
calculi 
- kamienie w drogach moczowych 
- złogi zalegające drogi moczowe 
- kamica dróg moczowych 
 
calendar method 
- metoda naturalnego planowania rodziny 
- metoda naturalna (metoda zapobiegania ciąży)  

- metoda kalendarzykowa 

 
calf 
- cielę (nosorożca) 

- młode (wieloryba) 
 
calf muscle tenderness 
- tkliwość uciskowa mięśni łydki 
 
calf veins 
- żyły łydki 
 
caliber 
- średnica (naczynia krwionośnego) axon diameter 

średnica aksonu 
 
calibrate 
- wyskalować (zegar molekularny) 

- wyliczyć (tempo ewolucji sekwencji) 
 
calibrated 
- kalibrowany a filter layer with gauged and 

calibrated pore sizes warstwa filtracyjna z równym, 

kalibrowanym rozmiarem por 

- wykalibrowany (zegar molekularny)  
 
calibration curve 
- krzywa kalibracyjna 
 
calices 
- kielichy nerkowe 
 
calicivirus 
- kaliciwirus 
 
California encephalitis 
- kalifornijskie zapalenie mózgu 
 
California encephalitis virus 
- wirus kalifornijskiego zapalenia mózgu 
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California grunion 
- Lauresthes tenuis 
- lunarka ateryna 
- amerykańska księżycówka 
 
California leaf-nosed bat 
- kalifornijski nietoperz liścionosy 
 
California mouse 
- mysz kalifornijska 
 
Callichthyidae 
- Calichthyidae  
- sumikowate  
- kiryskowate  
- kiryski 
 
callithricids 
- pazurkowce  
- pazurkowcowate 
 
callosal 
- dot. ciała modzelowatego callosal fibers włókna 

ciała modzelowatego 
 
calls 
- dźwięki (wydawane przez ptaki) 

- okrzyki (ptaków) 

- odgłosy wokalizacje 
 
Calluna vulgaris 
- wrzos Calluna vulgaris  
- wrzos zwyczajny  
- wrzos pospolity 
 
callus 
- kostnina  
- kalus (u roślin) 
 
Callyspongia vaginalis 
- gąbka Callyspongia vaginalis 
 
calming effect 
- działanie uspokajające to have a calming 

effect on many children who have ADHD 
działać uspokajająco na dzieci z ADHD 
 
calmness 
- uspokojenie 
 
calmodulin 
- kalmodulina 
 
calmodulin-dependent 
- kalmodulinozależny 
 

calmodulin-dependent adenylate 
cyclase 
- kalmodulinozależna cyklaza adenylowa 
 
caloric content 
- wartość energetyczna  
 
caloric intake 
- ilość przyjmowanych kalorii  
- podaż kalorii  
- dopływ kalorii 
 
caloric requirement 
- zapotrzebowanie kaloryczne to calculate the 

number of calories needed per person per day 
obliczyć dzienne zapotrzebowanie kaloryczne na 

osobę 
 
caloric restriction 
- ograniczenie kalorii 
 
caloric stimulation 
- stymulacja cieplna 
 
caloric value 
- wartość kaloryczna 
- wartość energetyczna (pokarmu) foods with a 

high caloric value wysokokaloryczny pokarm  
 
calorically adequate diet 
- dieta o odpowiedniej wartości energetycznej 
 
calorie 
- kaloria 
- cal 
 
calorie restriction 
- zmniejszenie dawki energii w pokarmie severe 

calorie restriction in rodents drastyczne 

zmniejszenie dawki energii w pokarmie gryzoni 

- zmniejszenie liczby spożywanych kalorii 

 
calorigenic action 
- działanie kalorygenne 
 
calorigenic effect 
- działanie kalorygenne 
 
calorimeter 
- kalorymetr 
 
calpain 
- kalpaina 
 
calva 
- część górna czaszki 
- sklepienie czaszki 
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calvaria 
- część górna czaszki 
- sklepienie czaszki 
 
calves 
- cielęta 
 
Calvin cycle 
- cykl Calvina-Bensona plants that use the Calvin 

cycle to fix carbon rośliny wiążące węgiel w cyklu 

Calvina; reactions that proceed by way of the 

Calvin cycle reakcje zachodzące w cyklu Calvina 

- szlak C3 
- szlak Calvina 

 
Calvin cycle intermediates 
- metabolity pośrednie cyklu Calvina 
 
Calvin-Benson-Bassham cycle 
- patrz: Calvin cycle 

 
calving grounds 
- miejsce rozrodu (waleni) 
 
calyptra 
- kaliptra  

- czepek 
 
calyx 
- kielich (budowa kwiatu) 
 
calyxlike 
- w kształcie okrągłego kielicha calyxlike 

concavities zagłębienia w kształcie okrągłych 

kielichów 
 
CAM 
- patrz: CAM photosynthesis 

 
CAM pathway 
- szlak CAM 
 
CAM photosynthesis 
- CAM  
- fotosynteza CAM (typ fotosyntezy zachodzącej u 

organizmów określanych jako rośliny CAM)  

- kwasowy metabolizm węgla 

 
CAM plant 
- roślina CAM  
- roślina typu CAM  
- roślina kwasowa 
 
cambial 
- dot. kambium waskularnego cambial growth 
wzrost kambium waskularnego 

 
cambial initial 
- inicjał kambialny 

 
Cambrian 
- kambryjski the Cambrian fauna fauna 

kambryjska 

- w kambrze the Cambrian diversification 
różnicowanie się w kambrze  
 
Cambrian explosion 
- eksplozja kambryjska 
- radiacja kambryjska 
 
Cambrian period 
- kambr 
- okres kambryjski 
 
Cambrian radiation 
- eksplozja kambryjska 
- radiacja kambryjska 
 
camellia 
- kamelia 
 
camera eyes 
- oczy zbudowane jak aparat fotograficzny 
 
cAMP 
- patrz: cyclic adenosine monophosphate 

 
cAMP receptor protein 
- białko receptorowe cyklicznego AMP 
- CRP  
- białkowy aktywator kataboliczny 
- CAP  
- białko aktywujące geny kataboliczne 
- białko CAP 
 
cAMP response element-binding 
protein 
- białko wiążące element odpowiadający na 
cAMP 
- CREB  
- białko wiążące się z elementem odpowiedzi 
na cAMP 
- białko wiążące element odpowiadający na 
cykliczny AMP 
 
cAMP second-messenger system 
- system wtórnego pośrednika cAMP 
 
Camper's fascia 
- powięź Campera 
 
camphor 
- kamforowy (zapach) 



cAMP-responsive element-binding protein 

209 

 
cAMP-responsive element-binding 
protein 
- patrz: cAMP response element-binding 
protein 
 
camptothecin 
- kamptotecyna 
 
campylobacteriosis 
- kampylobakterioza 
 
campylobacters 
- bakterie z rodzaju Campylobacter 
- pałeczki Campylobacter 
 
CAMs 
- patrz: cell adhesion molecules 
 
canal of Schlemm 
- zatoka żylna twardówki  
- kanał Schlemma 
 
canalicular 
- kanalikowy (faza rozwoju organu) 
 
canalicular cholestasis 
- cholestaza kanalikowa 
 
canalicular system 
- system kanalików 
 
canaliculi (l. poj. canaliculus) 
- kanaliki (łzowe, kości) 
 
canaliculitis 
- zapalenie kanalików 
 
canaliculus 
- l. poj. od canaliculi 
 
canalis gynaecophorus 
- rowek  
- canalis gynaecophorus (budowa samca 

pasożyta z rodzaju Schistosoma)  

 
canalise 
- ulegać kanalizacji 
 
canalization 
- kanalizacja (ewolucja) canalization of the 

phenotype kanalizacja fenotypu;canalized 

characters cechy podlegające kanalizacji  

 
canalize 
- kanalizować (ewolucja) alleles that canalize 

development into a certain pathway allele, które 

kanalizują rozwój w określonym kierunku 

 
canalized 
- podlegający kanalizacji canalized characters 
cechy podlegające kanalizacji (ewolucja); to 

become developmentally canalized ulec kanalizacji 

rozwojowej  
 
canals of Havers 
- kanaliki Haversa  
- kanały osteonu 
 
canarypox 
- ospa kanarków 
 
canavanine 
- kanawanina 
 
cancellous bone 
- gąbczasta tkanka kostna 
- istota gąbczasta 
 
cancer 
- odmiana raka mutations in these genes have 

been identified in about one-third of all human 

cancers mutacje w tych genach wykryto w około 

jednej trzeciej ludzkich odmian raka 

- rakowacenie miRNAs have an important role in 

preventing cancer miRNA pełni ważną rolę w 

zapobieganiu procesowi 

nowotworzenia/rakowaceniu 

- choroby nowotworowe cancer is caused by the 

altered expression of specific genes choroby 

nowotworowe są wywoływane przez zaburzenia 

ekspresji określonych genów; types of cancer typy 

chorób nowotworowych  

- proces nowotworzenia 
- rak drugs used to treat cancer leki 

antynowotworowe; chemicals that cause cancer 

rakotwórcze związki chemiczne 
 
cancer cell antigens 
- antygeny komórek nowotworowych 
- antygeny na komórkach nowotworowych 
 
cancer cell growth 
- rozrost komórek rakowych 
 
cancer cell proliferation 
- rakowacenie 
 
cancer cells 
- komórki rakowe compounds produced by fungi 

that destroy cancer cells związki chemiczne 

wytwarzane przez grzyby, mające właściwości 

przeciwnowotworowe 
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cancer cells 
- komórki nowotworowe 
 
cancer drugs 
- leki przeciwnowotworowe 
 
cancer patients 
- chorzy na raka 
- pacjenci chorzy na raka 
 
cancer treatment 
- metody leczenia nowotworów 
- terapia nowotworów most cancer treatment 

involves drugs that... w terapii nowotworów 

wykorzystuje się w większości leki, które... 
 
cancer vaccines 
- szczepionki nowotworowe 
 
cancer-causing 
- kancerogenny (substancja) 
- wywołujący raka (geny)  

- onkogenny 
- wywołujący nowotwory 
 
cancer-causing agents 
- czynniki rakotwórcze 
- substancje rakotwórcze 
- karcynogeny czynników rakotwórczych 
obecnych w środowisku  

 
cancer-causing genes 
- geny powodujące powstawanie nowotworów 
- onkogeny  
 
cancer-causing mutations 
- mutacje wywołujące raka 
 
cancerous 
- nowotworowy (tkanka)  

- rakowy (tkanka, komórka) cells that have become 

cancerous komórki, które zrakowaciały 
 
cancerous 
- złośliwy to become malignant zezłośliwić się; 

ulec zezłośliwieniu (guz); benign growths that 

become malignant łagodne zmiany, które 

przekształcają się w złośliwe 
 
cancerous cells 
- komórki nowotworowe 
 
cancerous phenotype 
- fenotyp nowotworowy 
 
cancerous state 
- stan nowotworowy 

 
Candida infections 
- zakażenia grzybami Candida 
 
Candida skin test 
- test skórny z antygenami drożdżaków z 
rodziny Candida 
 
candidal esophagitis 
- drożdżakowate zapalenie przełyku 
 
candidate genes 
- geny kandydackie 
 
candidate loci 
- geny kandydackie 
 
candidial 
- wywołany przez Candida Candidial 

endocarditis zapalenie wsierdzia wywołane przez 

Candida 
 
candidiasis 
- kandydoza 
 
candodoses 
- kandydozy 
 
canids, Canidae 
- rodzina psowatych 
- psowate 
- Canidae  
 
canine distemper 
- psia nosówka 
- nosówka u psów 
 
canine teeth, canines 
- kły 

 
cannibal salamanders 
- salamandry-kanibale 
 
cannibalistic 
- przejawiający skłonności kanibalistyczne 
- uprawiający kanibalizm species of animals that 

are cannibalistic gatunki zwierząt, które uprawiają 

kanibalizm 
 
cannibalize 
- dokonywać kanibalizmu adults that cannibalize 

pupae osobniki dorosłe, które dokonywują 

kanibalizmu poczwarek 
 
cannibalized rybosomes 
- pożerane rybosomy (wzrost bakteryjny) 
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cannulate 
- wprowadzić kaniulę to cannulate a vessel 
wprowadzić kaniulę do naczynia 
 
canola 
- rzepak 
 
canola oil 
- olej kanola 
 
canonical sequence 
- jednakowa sekwencja origins that possess a 

simple 11 bp consensus sequence which binds the 

origin recognition complex miejsca inicjacji 

replikacji zawierające jednakową, 11-nukleotydową 

sekwencję, która wiąże kompleks rozpoznający 

miejsce inicjacji  

-zgodna sekwencja GC-rich DNA sequences 

with the consensus sequence GGGCGG odcinki 

DNA bogate w GC o zgodnej sekwencji GGGCGG  

- sekwencja zachowawcza  
- zgodna sekwencja nukleotydowa 

 
canopy 
- baldachim a forest canopy baldachim drzew 

- korony najwyższych drzew 
- piętro koron drzew (piętro lasu deszczowego) 
- korona drzewa 

 
canopy trees 
- wysokie drzewa tworzące warstwę 
baldachimu 
 
canyon 
- rowek (receptora) 
 
canyon structure 
- struktura rowka (budowa proteiny wirusowej) 
 
cap 
- czapeczka after mRNAs receive a 5'-cap... po 

tym jak cząsteczki mRNA otrzymują czapeczkę 5'...; 

after transcription, a 5' cap is added to the 5' end 

of a eukaryotic mRNA molecule po zakończeniu 

transkrypcji do końca 5' cząsteczki eukariotycznego 

mRNA dołącza się czapeczka; the mRNA 5′ cap 

czapeczka 5' mRNA  
- nukleotyd 7-metyloguanozynowy 
- m7G 
- kap 
- czapeczka 
- struktura kapu after the cap structure forms a 

barrier to 5'-exonucleases po tym jak struktura 

kapu tworzy barierę przed działaniem 

5'-egzonukleaz  
- kapelusz (grzyba, glonu) 

- czepek 
- tworzyć wierzchołek flame bulbs cap the 

branches of each protonephridium komórki 

płomykowe tworzą wierzchołek odgałęzienia 

każdego protonefrydium; telomeres cap eukaryotic 

chromosome ends na końcach chromosomów 

znajdują się telomery 
- akrosom (budowa plemnika) 
 
CAP 
- patrz: catabolite gene-activator protein 
 
cap of cells 
- tarczka zarodkowa (dot. bruzdkowania u 

ptaków) 
 
cap region of the RNA 
- region czapeczki RNA 
 
cap site 
- miejsce przyłączania czapeczki (dot. syntezy 

białka) 
 
cap structure 
- kap struktura kapu after the cap structure forms 

a barrier to 5'-exonucleases po tym jak struktura 

kapu tworzy barierę przed działaniem 

5'-egzonukleaz  
 
capability 
- możliwość reproductive capabilities możliwości 

rozrodcze 

- zdolność  

- właściwości the metabolic capabilities of fungi 
metaboliczne właściwości grzybów  
 
capacitance vessel 
- naczynie pojemnościowe (o żyłach) 
 
capacitation 
- kapacytacja to undergo capacitation ulegać 

kapacytacji (plemnik) 
 
capacity 
- pojemność bladder capacity pojemność pęcherza 

moczowego 

- objętość atrial capacity objętość przedsionków 

- zdolność capacity to secrete zdolność 

wydzielania; the capacity for the nervous system to 

be remodeled zdolność układu nerwowego do 

przemodelowania; the capacity for aerobic 

respiration zdolność oddychania tlenowego; the 

capacity for self-fertilization zdolność do 

samozapylenia; organisms that have a capacity for 

long-distance dispersal organizmy zdolne do 

pokonywania znacznych odległości 

- możliwości physiological capacity of an animal 
możliwości fizjologiczne zwierzęcia 

- wydajność capacity for oxygen transport 
wydajność transportu tlenu 
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capacity for behavior 
- wzorce zachowań 
- zdolności behawioralne 
- zachowania 
 
capacity for learned behavior 
- zdolność do modyfikowania zachowania 
poprzez uczenie się 
 
cap-bearing 
- zawierający czapeczkę a cap-bearing sequence 
fragment/sekwencja zawierająca czapeczkę 
 
CAPD 
- patrz: continuous ambulant peritoneal dialysis 
 
cap-dependent 
- zależny od kapu cap-dependent translation of 
mRNAs zależna od kapu translacja mRNA  
 
Cape scrub 
- fynbos (chaparral w Afryce Południowej) 
 
capillaries 
- naczynia włosowate 
- włośniczki 
- kapilary 
 
capillary 
- dot. naczyń włosowatych capillary permeability 
przepuszczalność naczyń włosowatych 
 
capillary action 
- kapilarność  
- włoskowatość capillary action of water 
kapilarność/włoskowatość wody  
- siły kapilarne by capillary action z 

wykorzystaniem sił kapilarnych 
 
capillary basal lamina 
- błona podstawna naczynia włosowatego 
 
capillary basement membrane 
- błona podstawna włośniczek 
 
capillary bed 
- łoże włośniczkowe 
- sieć kapilarna 
- sieć naczyń włosowatych the capillary beds of 

lungs sieci naczyń włosowatych płuc; a dense 

capillary bed gęsta sieć naczyń włosowatych 
 
capillary blood flow 
- przepływ krwi przez naczynia włosowate 
 
capillary breakage 
- tworzenie wybroczyn 

 
capillary circulation 
- krążenie krwi w naczyniach włosowatych 
 
capillary clusters 
- skupienia naczyń włosowatych 
 
capillary cytoadherence 
- kapilarne przyleganie komórkowe 
 
capillary density 
- gęstość naczyń włosowatych 
 
capillary dilation 
- rozszerzenie naczyń włosowatych 
 
capillary electrophoresis 
- elektroforeza kapilarna 
 
capillary endothelium 
- śródbłonek naczyń włosowatych 
 
capillary hemangiomas 
- capillary hemangiomas 
 
capillary leakage 
- przeciekanie z naczyń włosowatych 
 
capillary loop 
- pętla naczyń włosowatych 
 
capillary membrane 
- błona naczyń włosowatych 
 
capillary network 
- sieć naczyń włosowatych  
- sieć kapilar  
- naczynia włosowate 
 
capillary permeability 
- przepuszczalność ścian naczyń włosowatych 
- przepuszczalność naczyń włosowatych 
 
capillary plugging 
- zator naczyń włosowatych 
- zamknięcie naczyń włosowatych 
 
capillary pressure 
- ciśnienie w naczyniach włosowatych 
 
capillary return 
- powrót kapilarny 
 
capillary walls 
- ściany naczyń włosowatych 
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capitate 
- kość główkowata (dot. nadgarstka) 
 
capitis 
- głowowy (dotyczy części mięśnia prostownika 

grzbietu) 
 
capitulum 
- główka (kłykcia kości ramiennej)  
 

capless 
- pozbawiony kapelusza (glon) 
 
capnophilic streptococci 
- kapnofile 
 
capped 
- opatrzony czapeczką (pre-mRNA)  

- dołącza się czapeczka afer the message is 

capped and polyadenylated... po tym jak do 

informacyjnego RNA dołącza się czapeczka i ogon 

poliadenylowy... 

- kapowany (pre-mRNA) 

 
capping 
- dodanie czapeczki capping protects the mRNA 

from certain types of degradation dodanie 

czapeczki chroni cząsteczkę mRNA przed 

degradacją; enzymes for 5′ capping enzymy dla 5' 

czapeczki  

- „kapowanie" capping at the 5'-end and the 

addition of a poly(A) tail at the 3'-end 
„kapowanie" na końcu 5' i dodanie ogona poli(A) 

na końcu 3' (dot. mRNA)  

- synteza struktury kapu the factors that carry 

out capping czynniki biorące udział w syntezie 

struktury kapu/syntezie kapu 

- synteza kapu  
- dołączanie tzw. czapeczki 
 
capping enzymes 
- enzymy katalizujące syntezę kapu 
- enzymy uczestniczące w modyfikacji końca 5' 
mRNA 
- enzymy do syntezy czapeczki 
- enzymy czapeczki 
 
capping of mRNAs 
- przyłączanie czapeczki do cząsteczki mRNA 
 
capsaicin 
- kapsaicyna 
 
capsaicin receptor 
- receptor kapsaicynowy 
 
Capsella bursa-pastoris 
- tasznik pospolity 

- Capsella bursa-pastoris 
 
capsid assembly 
- tworzeniu kapsydu 
 
capsid material 
- białka kapsydu 
 
capsid proteins 
- białka kapsydów  
- białka kapsydu  
- białka kapsydowe  
- białka strukturalne kapsydu 
 
capsid symmetry 
- symetria kapsydu 
 
capsid virus 
- kapsyd wirusa 
 
capsids 
- kapsydy 
 
capsomeres 
- kapsomery 
 
capsomeric structure 
- kapsomeryczna budowa 
 
capsular 
- torebki capsular vessels naczynia torebki 
 
capsular antigens 
- antygeny otoczki 
 
capsular carbohydrates 
- wielocukry otoczki (budowa bakterii) 
 
capsular K antigen 
- antygen otoczkowy K 
 
capsular polysaccharides 
- polisacharydy otoczki capsular polysaccharides 

of pneumococci polisacharydy otoczki 

pneumokoków  
- polisacharydy otoczkowe  
- polisacharydy otoczek  
- wielocukry otoczkowe 
 
capsular serotypes 
- serotypy otoczkowe 
 
capsular serovars 
- serowary otoczkowe 
 
capsule 
- otoczka bakteryjna (cienka warstwa widoczna w 
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mikroskopie świetlnym otaczająca od zewnątrz 

ścianę komórkową komórki bakterii)  
- otoczka bacteria lacking a capsule bakterie bez 

otoczki 
- torebka (stawu, wrzecionka 

nerwowo-mięśniowego, torebka otaczająca 

pasożyta w trakcie jego rozwoju)  
- puszka (zarodnia u mszaków) 

- zarodnia (czyli puszka u mszaków) 
 
capsule of Ténon 
- Pochewka powięziowa gałki ocznej  
- torebka Tenona 
 
capsule of the joint 
 - torebka stawowa 
 
capsule of the sporophyte 
- puszka sporofitu 
 
capsule of the temporomandibular joint 
- torebka stawu skroniowo-żuchwowego 
 
capsule polysaccharides 
- polisacharydy otoczki capsular polysaccharides 

of pneumococci polisacharydy otoczki 

pneumokoków 

- polisacharydy otoczkowe 
- polisacharydy otoczek wielocukry 
- otoczkowe 
 
capsule serovar 
- serowar otoczkowy 
 
capsule subunits of bacteria 
- otoczkowe podjednostki bakterii (szczepionki 

inaktywowane) 
 
capsule switching 
- zmienne otoczki (modyfikacja składu 

chemicznego polisacharydów otoczki u bakterii) 
 
capsule-like 
- banieczkowaty capsule-like organelles 
banieczkowate organelle 

 
captive 
- schwytany (zwierzę) 

- uwięziony 
- trzymany w niewoli captive populations 
populacje utrzymywane w niewoli  

- pochodzący z niewoli 
 
captive breeding 
- rozród w warunkach niewoli 
 
captive breeding program 
- program hodowlany w niewoli 

 
captive breeding programme 
- program hodowli zamkniętej 
- program rozrodu zwierząt w niewoli 
 
captive inbreeding 
- inbred populacji rozmnażanych w niewoli 
 
captive-bred 
- wyhodowany w niewoli 
 
captive-breeding program 
- program rozmnażania zwierząt w niewoli 
- program reintrodukcji gatunków 
rozmnażanych w niewoli 
 
captively bred 
- rozmnażany w niewoli 
 
captive-reared 
- wyhodowany w niewoli 
 
captivity 
- niewola individuals that are kept in captivity 
osobniki trzymane w niewoli 

 
captorhinomorphs 
- kaptorynomorfy 
 
capture 
- wyłapywać sunlight captured by chloroplasts 
światło słoneczne wyłapywane przez chloroplasty; 

captured individuals wyłapane osobniki  

- absorbować to capture light energy 
absorbować/zbierać energię świetlną (przez 

fotoukład) 

- zbierać wychwytywać to capture sunlight 
wychwytywać energię świetlną (antygeny w 

metodzie ELISA) 

- pozyskać (informacje przez mózg/oczy) 

- złapać (zwierzę) 

- upolować (pożywienie)  

- przechwytywać carrier proteins capture the 

energy released and use it to transport glucose 

into the cell białka przenośnikowe przechwytują 

uwalniającą się energię, wykorzystując ją do 

transportu glukozy do komórki  
- pochłaniać (energię przez rośliny) 

- pobierać (energię) 

- wyłowić (ryby) 

- odławiać field-captured mice myszaki odłowione 

ze środowiska naturalnego 

- polować na animals that capture ants zwierzęta 

polujące na mrówki  
 
capture assay 
- test wychwycenia (odczyny immunologiczne) 
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capture method 
- test podwójnego wiązania (immunologia) 
 
capture test 
- odczyn wychwytu 
 
capture-mark-recapture study 
- badanie typu "odłów, znakowanie i ponowny 
odłów" 
 
capuchins 
- kapucynki 
 
caput medusae 
- głowa meduzy (poszerzenie żył położonych 

dookoła pępka) 

 
caput succedaneum 
- przedgłowie (typ obrzęku) 
 
capybara 
- kapibara 
 
carabid beetles 
- chrząszcze biegaczowate 
 
carapace 
- karapaks (pancerz np. raka) 

- pancerz (u skorupiaków z gromady 

pancerzowców) 

- pokrywa skrzydłowa (owadów) 
 
carbamino compound 
- związek karbaminowy 
 
carbamino-CO2 
- karbamino-CO2 
 
carbamoyl phosphate 
- karbamoilofosforan 
 
carbapenemases 
- karbapenemazy 
 
carbapenems 
- karbapenemy 
 
carbenicillin 
- karbenicylina 
 
carbohydrate 
- węglowodanowy glycolipids have both lipid and 

carbohydrate parts glikolipidy mają zarówno część 

lipidową, jak i węglowodanową 

- dot. węglowodanów carbohydrate side chains 
łańcuchy boczne węglowodanó 

- cukrowy the carbohydrate part of a glycoprotein 
część cukrowa glikoprotein  

- cząsteczki węglowodanów the source of 

carbons in carbohydrate źródło węgla w 

cząsteczkach węglowodanów 

- węglowodany the fibers include protein and 

carbohydrate włókna te zawierają białka i 

węglowodany  

- cukrowce proteins with covalently attached 

carbohydrate białka zawierające kowalencyjnie 

przyłączone cukrowce  

 
carbohydrate absorption 
- wchłanianie węglowodanów 
 
carbohydrate component 
- składnik cukrowy 
- składnik cukrowcowy 
 
carbohydrate group 
- grupa węglowodanowa 
 
carbohydrate polymer 
- polimer węglowodanów 
 
carbohydrate residues 
- reszty węglowodanowe 
 
carbol fuchsin 
- fuksyna karbolowa 
 
carbolfuchsin 
- fuksyna karbolowa 
 
carbol-fuchsin staining 
- barwienie fuksyną karbolową 
 
carbolic acid 
- kwas karbolowy 
 
carbon 
- węgiel  
- dot. węgla carbon compounds związki węgla 
- węglowy a four-carbon fatty acid 4-węglowy 

kwas tłuszczowy; a two-carbon chain łańcuch 

dwuwęglowy; the hydroxyl group on the 3′-carbon 

grupa hydroksylowa przy węglu 3'  

- atom węgla sugars that contain five carbons 
cukry zawierające pięć atomów węgla; phosphate 

groups that are bound at carbons 1 and 6 grupy 

fosforanowe przyłączone do atomów węgla w 

pozycji 1 i 6 

- dot. związków węgla hydrogens from water are 

used to reduce carbon pochodzące z wody atomy 

wodoru służą do redukcji związków węgla  
 
carbon autotrophic plants 
- rośliny autotroficzne względem węgla 
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carbon chain 
- łańcuch węglowy carbon chains of amino acids 
łańcuchy węglowe aminokwasów  
 
carbon compounds 
- związki węgla 
 
carbon cycle 
- obieg węgla 
 
carbon dioxide 
- ditlenek węgla  

 
carbon fixation 
- asymilacja węgla 
- wiązanie węgla the energy that is used to carry 

out carbon fixation energia wykorzystywana w 

reakcjach wiązania węgla 
 
carbon fixation pathway 
- szlak wiązania C02 
 
carbon fixation reaction 
- reakcja wiązania węgla 
 
carbon monoxide 
- tlenek węgla CO 
 
carbon monoxide diffusing capacity 
- rozszerzona pojemność tlenku węgla 
 
carbon monoxide poisoning 
- zatrucie tlenkiem węgla 
 
carbon reduction 
- redukcja związków węgla 
 
carbon reduction phase 
- faza redukcji węgla 
 
carbon skeleton 
- szkielet węglowy (cząsteczki) 
 
carbon tetrachloride 
- czterochlorek węgla 
 
carbonaceous chondrites 
- chondryty węgliste 
 
carbonate ion 
- jon węglanowy 
 
carbonic acid 
- kwas węglowy 
 

carbonic acid-bicarbonate system 
- układ dwuwęglany/kwas węglowy 
 
carbonic anhydrase 
- anhydraza węglanowa 
 
Carboniferous 
- karboński 
 
Carboniferous period 
- karbon  
- okres karbonu 
 
carbon-to-carbon bonds 
- wiązania między atomami węgla  
- wiązania węgiel-węgiel  

 
carbonyl group 
- grupa karbonylowa 
 
carbonyl group carbon 
- węgiel grupy karbonylowej 
 
carboxy terminus (inaczej ‘C terminus’) 
- C koniec the C terminus of its lacZ gene C 

koniec genu lacZ 

- koniec karboksylowy a protein with a tag of 10 

amino acids at its carboxy terminus białko mające 

swoisty znacznik na swoim końcu karboksylowym 

(10 aminokwasów kodowanych przez tmRNA); the 

largest subunit of the polymerase has a seven 

amino acid repeat at the C terminus największa 

podjednostka teh polimerazy zawiera na końcu 

karboksylowym siedmioaminokwasowe powtórzenia 

- C-koniec 

 
carboxyhemoglobin 
- karboksyhemoglobina  
- COHb 
 
carboxyl end 
- patrz: carboxy terminus 
 
carboxyl end of protein 
- koniec karboksylowy białka 
 
carboxyl group 
- grupa karboksylowa 
 
carboxyl group 
- grupa karboksylowa 
 
carboxyl penicillins 
- karboksypenicyliny 
 
carboxyl terminals 
- końce karboksylowe (białek) 
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carboxylate 
- karboksylowy (jon) 
 
carboxylation 
- karboksylacja 
 
carboxylic acids 
- kwasy karboksylowe 
 
carboxylpenicillins 
- karboksypenicyliny 
 
carboxypeptidase 
- karboksypeptydaza 
 
carboxy-terminal 
- C-końcowy a mutant gene that expresses only 

the C-terminal portion of β-galactosidase 
zmutowany gen, kodujący tylko C-końcową część 

β-galaktozydazy; the C-terminal region of the 

protein rejon C-końcowy białka; the 

carboxy-terminal half of one subunit C końcowa 

połówka jednej podjednostki 
 
carboxy-terminal domain 
- terminalna domena karboksylowa  
- CDT  
- C-końcowa domena the carboxy-terminal 

domain of RNA Pol II C-końcowa domena RNA 

Pol II  

- domena CTD  
- domena ulokowana na końcu C 

 
carboxy-terminal region 
- karboksylowy końcowy region proteins that 

lack the carboxy-terminal region of the normal 

receptor białka nie mające karboksylowego 

końcowego regionu występującego w prawidłowym 

receptorze 
 
carbuncles 
- czyraki mnogie  
- karbunkuły 
 
carcass 
- padlina 
- tuszka chicken carcass tuszka z kurczaka 

- martwy to obtain food from the insect carcasses 
żywić się martwymi owadami 

- padły hyenas can consume an entire elephant 

carcass hieny mogą pożreć całego padłego słonia 

- szczątki 
 
carcinoembryonic antigen 
- antygen karcynoembrionalny  
- antygen rakowo-płodowy 
 

carcinogenesis 
- karcynogeneza  
- nowotworzenie  
- proces karcynogenezy  
- onkogeneza 
 
carcinogenic 
- kancerogenny 
- onkogenny (wirus) 
 
carcinogenic retroviruses 
- onkogenne retrowirusy 
 
carcinogens 
- czynniki rakotwórcze  
- substancje rakotwórcze 
- karcynogeny  
- czynniki rakotwórcze obecne w środowisku  

 
carcinoma 
- rak carcinoma of the prostate rak gruczołu 

krokowego; carcinoma of the colon rak okrężnicy 

- karcynoma (typ nowotworu) 

- nabłoniak 
- zmiana o charakterze rakowym 
 
carcinomatous changes 
- zmiany o charakterze złośliwym genital warts 

that show carcinomatous changes zmiany w 

obrębie narządów płciowych mające charakter 

złośliwy 
 
card agglutination trypanosomosis test 
- test aglutynacji CATT 
 
Cardamine hirsuta 
- rzeżucha włochata  
- Cardamine hirsuta 
 
cardia 
- wpust żołądka 
 
cardiac 
- sercowy cardiac Na+ channels sercowe kanały 

sodowe  
- dot. serca cardiac function czynność serca 

- kardiologiczny cardiac complications 
powikłania kardiologiczne 
 
cardiac abnormalities 
- zaburzenia pracy serca 
 

cardiac and vasomotor centers 
- ośrodek sercowo-naczyniowy (w rdzeniu 

przedłużonym mózgu) 
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cardiac apex 
- koniuszek serca 
 
cardiac arrest 
- zatrzymanie czynności serca  
- nagłe zatrzymanie krążenia  
- zatrzymanie akcji serca 
 
cardiac arrhythmias 
- zaburzenia rytmu serca 
 
cardiac atrial muscle cells 
- kardiomiocyty przedsionków serca 
 
cardiac auscultation 
- osłuchiwanie serca 
 
cardiac branches 
- gałęzie sercowe 
 
cardiac cells 
- komórki serca 
 
cardiac center 
- ośrodek sercowy neurons in the cardiac centers 

in the medulla of the brain neurony ośrodka 

sercowego w rdzeniu przedłużonym 

 
cardiac chambers 
- jamy serca 
 
cardiac compression 
- uciski serca (podczas resuscytacji) 

 
cardiac conduction system 
- układ bodźcoprzewodzący serca  
- układ przewodzący serca 
 
cardiac contractility 
- kurczliwość serca 
 
cardiac contractions 
- skurcze serca 
- skurcze mięśnia sercowego 
 
cardiac cycle 
- cykl pracy serca  
- cykl sercowy 
 
cardiac defects 
- wady serca 
 
cardiac defects 
- zmiany w sercu  
- wady serca 
 

cardiac dilation 
- poszerzenie serca 
 
cardiac disease 
- choroba serca 
 
cardiac dysfunction 
- zaburzenia pracy serca 
 
cardiac enlargement 
- powiększenie serca 
- kardiomegalia 
 
cardiac failure 
- niewydolność serca 
- zawał serca 
 
cardiac filling 
- napełnianie serca (krwią) 
 
cardiac glycosides 
- glikozydy sercowe 
 
cardiac homeobox gene 
- sercowy gen homeotyczny 
 
cardiac index 
- wskaźnik sercowy 
 
cardiac innervation 
- unerwienie serca 
 
cardiac ischemia 
- niedokrwienie mięśnia sercowego 
 
cardiac lesions 
- zmiany w sercu  
- wady serca 
 
cardiac massage 
- masaż serca 
 
cardiac motion 
- ruchy serca 
 
cardiac murmurs 
- szmery a murmur of grade II–III intensity 
szmer o stopniu głośności II-III w skali Levine'a; a 

new heart murmur dodatkowy szmer serca  

- szmery nad sercem 
- szmery sercowe 

 
cardiac muscle 
- mięsień sercowy  
- mięsień serca 
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cardiac muscle cells 
- komórki mięśniowe serca 
- komórki mięśnia sercowego 

 
cardiac muscle fibers 
- włókna mięśnia sercowego  
- kardiomiocyty 
 
cardiac musculature 
- mięśniówka serca 
 
cardiac myocytes 
- miocyty serca 

 
cardiac nerves 
- nerwy trzewne sercowe 
 
cardiac opening of the stomach 
- ujście wpustowe żołądka 

 
cardiac output 
- pojemność minutowa serca  
- rzut serca  
- objętość wyrzutowa 
 
cardiac pacemaker 
- rozrusznik serca 
 
cardiac pain 
- ból sercowy 
 
cardiac plexus 
- splot sercowy 
 
cardiac position 
- położenie serca w klatce piersiowej 
 
cardiac problems 
- problemy kardiologiczne 
 
cardiac rate 
- akcja serca  
- częstość skurczów serca 
 
cardiac reflexes 
- odruchy sercowe 
 
cardiac remodeling 
- remodeling serca 
- przebudowa mięśnia sercowego 
 
cardiac repolarization 
- repolaryzacja serca 
 
cardiac skeleton 
- szkielet serca 
 

cardiac surgery 
- chirurgia serca 
 
cardiac sympathetic nerves 
- współczulne nerwy sercowe 
 
cardiac tamponade 
- tamponada serca 
 
cardiac valves 
- zastawki serca 
 
cardiac vector 
- wektor serca 
- wektor siły elektromotorycznej serca 
 
cardiac veins 
- żyły serca 
 
cardial notch 
- wcięcie wpustowe (dot. żołądka) 
 
cardial orifice 
- wpust żołądka 
 
cardial orifice of the stomach 
- wpust żołądka 
 
cardinal ligament 
- więzadło poprzeczne szyjki  
- więzadło podstawowe 

 
cardioacceleratory effect 
- działanie przyspieszające częstość skurczów 
serca 
 
cardioesophageal junction 
- połączenie między przełykiem i wpustem 
 
cardiogenic shock 
- wstrząs kardiogenny 
 
cardioinhibitory 
- zmniejszający pracę serca 
- zwalniający pracę serca 
 
cardiolipin 
- kardiolipina 
 
cardiomediastinal contour 
- kontur osierdzia the image showed the 

cardiomediastinal contour zdjęcie przedstawiało 

kontur osierdzia 
 
cardiomegaly 
- powiększenie serca  
- kardiomegalia 
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cardiomyopathy 
- kardiomiopatia 
 
cardiopathy 
- kardiopatia 
 
cardiopulmonary arrest 
- zatrzymanie krążenia 
 
cardiopulmonary receptors 
- receptory sercowo-płucne 
 
cardiopulmonary resuscitation 
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
- CPR 
 
cardiorespiratory function 
- funkcje krążeniowo-oddechowe 
 
cardiovascular 
- układu krwionośnego cardiovascular tissues 

tkanki układu krwionośnego  

- w układzie sercowo-naczyniowym 
cardiovascular effects of a drug działanie leku w 

układzie sercowo-naczyniowym  

- układu krążenia cardiovascular examination 
ocena układu krążenia  

 
cardiovascular abnormalities 
- zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym 
- nieprawidłowości sercowo-naczyniowe 
 
cardiovascular collapse 
- wstrząs sercowo-naczyniowy 
 
cardiovascular control 
- kontrola układu sercowo-naczyniowego 
 
cardiovascular disease 
- schorzenie układu sercowo-naczyniowego 
- chorób naczyń krwionośnych i serca drugs 

used to treat cardiovascular disease leki stosowane 

w terapii chorób naczyń krwionośnych i serca 

 
cardiovascular disorders 
- zaburzenia naczyniowe 
 
cardiovascular disruptions 
- uszkodzenia sercowo-naczyniowe 
 
cardiovascular effects 
- objawy ze strony układu 
sercowo-naczyniowego 
 
cardiovascular function 
- funkcja układu krążenia 

 
cardiovascular problems 
- zaburzenia czynności układu 
sercowo-naczyniowego  

- zaburzenia kardiologiczne 
 
cardiovascular reflexes 
- odruchy układu sercowo-naczyniowego 
 
cardiovascular regulation 
- regulacja układu krwionośnego 
 
cardiovascular symptoms 
- objawy sercowo-naczyniowe 
 
cardiovascular syphilis 
- kiła układu sercowo-naczyniowego 
- kiła sercowo-naczyniowa 
 
cardiovascular system 
- układ sercowo-naczyniowy 
- układ krążenia 
 
cardiovascular system 
- układ krążenia a closed/open circulatory system 
zakmnięty/otwarty układ krążenia  
- układ krwionośny  
- strumień krwi w krążeniu ogólnym as all these 

hormones enter the circulatory system... w miarę 

jak wszystkie te hormony trafiają do strumienia 

krwi w krążeniu ogólnym... 

- układ sercowo-naczyniowy 
 
carfecillin 
- karfecylina 
 
cargo 
- ładunek (cząsteczek motorycznych) 

 
cargo of electrons 
- ładunek elektronów 
 
cargo-binding domain 
- domena wiążąca ładunek 
 
caries 
- choroba próchnicowa (zębów) 

- próchnica zębów 
 
caries bacteria 
- próchnico-twórcze bakterie 
 
carina 
- ostroga tchawicy 
 
cariogenic 
- o charakterze kariogennym 
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- kariogenny 
 
cariogenic bacteria 
 bakterie kariogenne 
 
cariogenic oral bacteria 
- bakterie próchnicotwórcze 
 
carious 
- z próchnicą (ząb) 
- próchnicowy 

 
carious lesions 
- zmiany próchnicowe 
 
carnitine 
- karnityna 
 
Carnivora 
- rząd drapieżnych 
- drapieżne 
- Carnivora 
 
carnivorous 
- drapieżny these species are carnivores gatunki te 

są drapieżnikami/mięsożerne 

- mięsożerny  
- drapieżca centipedes are carnivorous pareczniki 

są drapieżcami 
 
carotene 
- karoten 
 
carotenemia 
- karotenemia 
 
carotenoid 
- karotenoid karotenoidowy a carotenoid 

pigment barwnik karotenoidowy  

- dot. karotenoidów carotenoid molecules 
cząsteczki karotenoidów 
 
carotenoid pigments 
- barwniki karotenoidowe 
 
caroticotympanic nerves 
- nerwy szyjno-bębenkowe 
 
carotid 
- dot. tętnicy szyjnej carotid angiography 
angiografia tętnicy szyjnej  

 
carotid artery 
- tętnica szyjna 
 
carotid baroreceptors 
- baroreceptory zatoki szyjnej 

 
carotid bifurcation 
- podział tętnicy szyjnej 
- rozdwojenie tętnicy szyjnej 
 
carotid bodies 
- kłębki szyjne 
 
carotid bruit 
- szmer nad tętnicą szyjną 
 
carotid canal 
- kanał tętnicy szyjnej 
 
carotid chemoreceptors 
- chemoreceptory kłębków szyjnych 
 
carotid circulation 
- krążenie szyjne 
 
carotid plaque 
- blaszka miażdżycowa w naczyniach szyjnych 
 
carotid plexus 
- splot szyjno-tętniczy 
 
carotid pressure 
- ciśnienie w tętnicy szyjnej 
 
carotid pulse 
- tętno na tętnicy szyjnej 
- tętno tętnicy szyjnej 
 
carotid pulse pressure 
- ciśnienie tętna w zatoce szyjnej 
 
carotid receptors 
- receptory zatoki szyjnej 
 
carotid sheath 
- pochewka naczyń szyjnych 
- pochewka powrózka naczyniowo-nerwowego 
szyi 
 
carotid sinus 
- zatoka tętnicy szyjnej 
 
carotid sinus nerve 
- nerw zatokowy 
 
carotid sinus syncope 
- omdlenie pochodzenia zatokowego 
 
carotid stenosis 
- zwężenie tętnicy szyjnej 
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carotid system 
- układ tętnic szyjnych 
 
carotid triangle 
- trójkąt tętnicy szyjnej 
 
carp 
- karpie 
 
carpal arch 
- łuk nadgarstka 
 
carpal artery 
- tętnica nadgarstka 
 
carpal bones 
- kości nadgarstka 
 
carpal joints 
- stawy międzynadgarstkowe 
 
carpal tunnel 
- kanał nadgarstka 
 
carpal tunnel syndrome 
- zespół kanału nadgarstka 
 
carpals 
- kości nadgarstka 
 
carpel 
- słupek (organ kwiatowy) 

- owocolistek 
 
carpellate flowers 
- kwiaty owocolistkowe 
 
carpels 
- owocolistki  
 
carpet 
- darnia  
- kobierzec a carpet of moss kobierzec/darnia 

mchu  

- warstwa a floating carpet of tiny aquatic plants 
warstwa drobnych roślin wodnych unoszących się 

na powierzchni wody 
 
carpets 
- murawki furry carpets puszyste murawki (dot. 

pleśni) 
 
carpometacarpal joint 
- staw nadgarstkowo-śródręczny 
 
carpopedal spasm 
- skurcz dłoni i stóp 

 
carpus 
- nadgarstek 
 
carrageenan 
- karagen 
 
carriage 
- nosicielstwo asymptomatic carriage 
bezobjawowe nosicielstwo; detection of vaginal 

carriage wykrycie nosicielstwa w pochwie 

- kolonizacja carriage of this strain is uncommon 

in healthy people kolonizacja zdrowych ludzi przez 

ten szczep występuje rzadko 
 
carried 
- zlokalizowany alleles carried on the X 

chromosome allele zlokalizowane w chromosomie 

X 

- przeniesiony the energy of the electrons carried 

by NADH energia elektronów przeniesionych na 

NADH; the pathogens are carried by dust to 

susceptible patients patogeny obecne w środowisku 

są przenoszone z kurzem na wrażliwych pacjentów; 
the pathogens carried in the blood drobnoustroje 

przenoszone przez krew 

- znajdujący się the alleles carried by the gametes 
allele znajdujące się w gametach; the 

sex-determining genes are carried by sex 

chromosomes geny determinujące płeć znajdują się 

na chromosomach płci 

- występujący the mutation is carried by a very 

small percentage of individuals mutacja występuje 

jedynie u bardzo nielicznych osobników; the 

recessive alleles carried by heterozygotes allele 

recesywne występujące w heterozygotach 

- zakodowany the nucleotide sequence carried by 

the mRNA sekwencja nukleotydowa zakodowana w 

mRNA 

- zawarty the reverse transcriptase carried by the 

virion odwrotna transkryptaza zawarta w wirionie  

 
carrier 
- nośnik oxygen carrier nośnik tlenu [czyli 

hemoglobina (dot. funkcji białek)] conjugative 

plasmids and the carrier cells plazmidy 

koniugacyjne oraz posiadające je komórki 

- przenośnik hydrogen atoms are transferred to 

carriers atomy wodoru przenoszą się na 

przenośniki  

- nosicielstwo the detection of cysticercus carriers 
wykrywanie nosicielstwa wągrów 

- gospodarz potential carriers of T. cruzi 
potencjalni gospodarze T. cruzi 

- nosiciel [allelu recesywnego (osoba), wirusa 

(osoba)] HIV-carrier mothers matki będące 

nosicielami HIV  

- roznosiciel insects are carriers for many 

diseases owady są roznosicielami wielu chorób 
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carrier molecules 
- cząsteczki transportujące 
 
carrier organism 
- patrz: vector (organism) 

 
carrier proteins 
- białka nośnikowe 
- białka przenośnikowe 
- transportery 
- przenośniki 
 

carrier rates 
- poziom nosicielstwa 
 
carrier state 
- stan nosicielstwa (wirusologia) 

- nosicielstwo 
 
carrier-mediated active transport 
- transport aktywny zależny od przenośników 
 
carrier-mediated transport 
- transport wspomagany przez przenośniki (dot. 

białek przenośnikowych) 

- transport za pośrednictwem przenośników 

 
carrion crow 
- wrona czarna 

 
Carrion’s disease 
- gorączka Oroya 
- choroba Carriona 
 
carrot family 
- baldaszkowate 
- selerowate 
 
carry 
- wiązać hemoglobin carries oxygen in red blood 

cells hemoglobina wiąże tlen w erytrocytach; 

crystals which carry oxygen kryształy, które wiążą 

tlen  

- mieć [ładunek elektryczny (o atomach), allele (o 

osobniku)] mice carrying a gene for rat growth 

hormone myszy z genem szczurzego hormonu 

wzrostu 

- przenosić [geny (przez chromosomy), informację 

genetyczną (przez cząsteczki)] animals that may 

carry the Lyme disease bacterium to humans 
zwierzęta, które mogą przenosić boreliozę na ludzi 

- zawierać these chromosomes carry genes that ... 
chromosomy te zawierają geny, które...; the genes 

carried on the Y chromosome geny znajdujące się 

na chromosomie X; a plasmid carrying a gene 

plazmid z genem 

- nanosić (osad przez rzeki - np. do mórz) 

- transportować arteries that carry oxygen-poor 

blood tętnice, które transportują krew odlenowaną 

- wyprowadzać the ducts that carry the sperm 
przewody wyprowadzające plemniki 

- przekazywać neurons that carry signals to 

skeletal muscles neurony, które przekazują sygnały 

do mięśni szkieletowych 

- posiadać (gen, antygen) 

- być obdarzonym (ładunkiem elektrycznym)  
- być nośnikiem (informacji genetycznej - o 

chromosomach) 

- być nosicielem (nieprawidłowego allelu, wirusa 

- o osobie, populacji) 

- nosicielstwo relatives are more likely to carry 

the harmful allele osoby spokrewnione mają 

większe szanse na nosicielstwo nieprawidłowego 

allelu  

- przewodzić the photosynthetic products carried 

in phloem produkty fotosyntezy przewodzone w 

łyku 
 
carry blood away from 
- odprowadzać krew z the blood vessels which 

carry blood away from the heart naczynia 

krwionośne, które odprowadzają krew z serca 

- wyprowadzać krew z arteries carry blood away 

from the heart tętnice wyprowadzają krew z serca 

 
carry off 
- pozbywać się the placenta carries off wastes 
łożysko pozbywa się zbędnych produktów 

przemiany materii 

 
carry on 
- przeprowadzać to carry on alcohol 

fermentation przeprowadzać fermentację 

alkoholową (o drożdżach) 

- wykonywać to carry on routine daily activities 
wykonywać codzienne czynności (o pacjencie) 

- służyć do nephridial organs that carry on 

osmoregulation narządy nefrydialne służące do 

osmoregulacji 

 
carry out 
- przeprowadzić to carry out DNA replication 
przeprowadzić replikację DNA; to carry out 

conversions between potential energy and kinetic 

energy przekształcać energię potencjalną w 

kinetyczną i na odwrót 

- przechodzić to carry out the S phase of the cell 

cycle przechodzić fazę S cyklu komórkowego (o 

komórkach) 

- umożliwiać systems that carry out the body's 

responses to stimuli układy umożliwiające reakcje 

organizmu na bodźce 

- brać udział w the neurons that carry out 

integration neurony biorące udział w integracji 

- pełnić to carry out specific functions pełnić 

określone funkcje 

- katalizować to carry out the reaction 
katalizować reakcję (o enzymach) 
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- zachodzić yeast cells carry out alcohol 

fermentation w komórkach drożdży zachodzi 

fermentacja alkoholowa/komórki drożdży są 

miejscem przebiegu fermentacji alkoholowej 

- realizować (czynności życiowe, funkcje) 

 
carrying angle 
- kąt nośny (dot. budowy ramion kobiet) 
 
carrying capacity 
- pojemność siedliska the carrying capacity for 

wolves pojemność siedliska dla wilków; the human 

carrying capacity of Earth pojemność siedliska 

Ziemi dla populacji ludzkiej 

- maksymalna możliwa wielkość populacji  
- pojemność środowiska 
 
cartilage 
- chrząstki this part of the body consists of 

cartilage ta część ciała zbudowana jest z 

chrząstek/chrząstki  

- chrząstka structures made of cartilage struktury 

chrzęstne  

- tkanka chrzęstna 
- elementy chrzęstne 
 
cartilage cells 
- komórki chrząstek 
 
cartilage discs between the vertebrae 
- chrzęstne krążki międzykręgowe 
 
cartilage surface 
- powierzchnia chrzęstna 
 
cartilage templates 
- elementy chrzęstne long bones develop from 

cartilage templates kości długie rozwijają się z 

elementów chrzestnych/pierwotnej chrząstki  
- pierwotna chrząstka 

 
cartilage tissue 
- chrząstki this part of the body consists of 

cartilage ta część ciała zbudowana jest z 

chrząstek/chrząstk 

- chrząstka structures made of cartilage struktury 

chrzęstne  
- tkanka chrzęstna 
- elementy chrzęstne 

 
cartilaginous 
- chrzęstny (budowa kości)  

- chrząstkowy (szkielet) 
 
cartilaginous ends of ribs 
- chrzęstne końce żeber 
 

cartilaginous fishes 
- chrzęstnoszkieletowe  
- ryby chrzęstnoszkieletowe  
- ryby chrzęstne  
- chrzęstniki  
- Chondrichthyes 
 
cartilaginous joints 
- połączenia chrzęstne  
- chrząstkozrosty 
 
carunculae myrtiformes 
- carunculae myrtiformes 
- strzępki błony dziewiczej 
 
caryopses 
- l. mn. od caryopsis 
 
caryopsis 
- ziarniak [typ suchych owoców (botanika)] 
 
cascade 
- kaskada sygnalizacyjna (dot. komórek) 

- kaskada sygnałowa 
- kaskada a cascade of protein kinases kaskada 

kinaz białkowych; to act in a cascade działać 

kaskadowo (hormony) 

 
cascade of reactions 
- szlak reakcji 
- kaskada reakcji 
 
case 
- zachorowanie about 5.4 million new cases 

occur in the United States each year co roku w 

USA notuje się ok. 5,4 miliona nowych zachorowań 

(na daną chorobę) 

- przypadek zachorowania exposure to the sun is 

responsible for most cases of skin cancer reported 

each year in Europe opalanie się jest co roku 

przyczyną większości przypadków zachorowania na 

raka skóry w Europie 

- przypadek almost 100,000 new cases of this 

cancer are diagnosed each year każdego roku 

diagnozuje się prawie 100 000 nowych przypadków 

tego typu raka; the official numbers of new cases 

diagnosed annually oficjalna liczba nowych 

przypadków rozpoznawanych rocznie; 

cerebrospinal fluid-positive cases przypadki z 

dodatnim wynikiem badania płynu 

mózgowo-rdzeniowego  
- powłoka (szkieletu zewnętrznego organizmu) 

- przykład a case of mutualism przykład 

mutualizmu 

 
case counts 
- liczba przypadków (o chorobie) 
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case history 
- wywiad 
 
case reports 
- opisy przypadków according to case reports,... 
zgodnie z opisami przypadków... 
 
case studies 
- przykłady badań 
 
case study 
- studium przypadku  
- przypadek 
 
caseation 
- zserowacenie granulomas may develop central 

caseation centralna część ziarniniaków może ulec 

zserowaceniu  
 
caseation necrosis 
- martwica serowata 
 
casein 
- kazeina 
 
caseous 
- serowaty 
 
caseous necrosis 
- martwica serowaciejąca 
 
Casparian strip 
- pasemko Caspary'ego (u roślin) 
 
caspase activation 
- aktywacja kaspaz 
 
caspases 
- kaspazy 
 
caspofungin 
- kaspofungina 
 
cassava 
- Manihot esculenta 
- maniok jadalny 
- maniok gorzki 
- podpłomycz najużyteczniejszy 
- maniok 
 
cassowaries 
- kazuary 
 
cast fossil 
- skamieniały odlew 
 

castanospermine 
- katanospermina 
 
caste 
- kasta 
 
castings 
- grudki fecal castings grudki fekalne 

- odchody (robaków, dżdżownic) 
 
castor bean tick 
- Ixodes ricinus 
- kleszcz pospolity 
- kleszcz pastwiskowy 
- kleszcz psi 
 
castration 
- kastracja 
 
casts 
- wałeczki (w moczu) 
 
CAT 
- patrz: chloramphenicol acetyl transferase 

 
cat fleas 
- pchły kocie 
 
cat forelimb 
- przednia kończyna kota 
 
cat liver fluke 
- przywra kocia 
 
cat scratch disease 
- choroba kociego pazura 
 
catabolic 
- kataboliczny 
 
catabolic enzymes 
- enzymy kataboliczne 
 
catabolic intermediary metabolism 
- pośredni metabolizm kataboliczny the 

catabolic intermediary metabolism of bacteria 
pośredni metabolizm kataboliczny bakterii  

 
catabolic metabolism 
- metabolizm kataboliczny 
 
catabolic operons 
- operony kataboliczne 
 
catabolic pathway 
- szlak kataboliczny 
- szlak rozkładu 
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catabolic processes 
- procesy katabolizmu 
 
catabolic reaction 
- reakcja kataboliczna 
 
catabolism 
- katabolizm end products of protein catabolism 
produkty końcowe katabolizmu białek 

- rozpad 
 
catabolite activator protein 
- patrz: cAMP receptor protein 
 
catabolite gene-activator protein 
- swoiste białko kataboliczne 
- CAP 
 
catabolize 
- katabolizować 
 
catabolized 
- katabolizowany 
- rozkładany as nutrients are catabolized to 

carbon dioxide and water... podczas gdy składniki 

pokarmu rozkładają się do dwutlenku węgla i 

wody... 
 

catalase 
- katalaza 
- reakcja na katalazę isolates are identified by 

negative catalase izolowane szczepy identyfikowane 

są na podstawie ujemnej reakcji na katalazę 
 
catalase (+) 
- katalazo-dodatni (bakterie) 
 
catalase-negative 
- katalazo-ujemny 
 
catalase-positive 
- katalazo-dodatni (bakterie) 
 
catalpa (tree) 
- surmia zwyczajna 
- surmia katalpa 
 
catalysis 
- kataliza RNA-based catalysis kataliza oparta na 

RNA 
 
catalyst 
- katalizator (enzymy) 

- katalizator reakcji 
 

catalytic 
- katalityczny catalytic RNA katalityczny RNA 

- mający własności katalityczne 
- aktywny katalitycznie 
- katalizator can RNA be catalytic? czy RNA może 

być katalizatorem? 

- mający aktywność katalityczną 
 
catalytic abilities 
- aktywność katalityczna (enzymów) 
 
catalytic ability 
- katalityczne możliwości (enzymów) 
 
catalytic action 
- działanie katalityczne (enzymów) 
 
catalytic activity 
- aktywność katalityczna (enzymów) 

- właściwości katalityczne some types of RNA 

molecules have catalytic activity pewne rodzaje 

cząsteczek RNA mogą wykazywać właściwości 

katalityczne  
 
catalytic center 
- centrum katalityczne the catalytic center of the 

RNA polymerase centrum katalityczne polimerazy 

RNA 

 
catalytic cycle 
- cykl katalityczny (enzymu) 
 
catalytic function 
- funkcja katalityczna (enzymów) 
 
catalytic power 
- zdolność do katalizy (enzymu) 
 
catalytic properties 
- właściwości katalityczne 
 
catalytic protein 
- białko katalityczne 
 
catalytic rate 
- sprawność (enzymu) 
 
catalytic reaction 
- reakcja katalityczna RNA-based catalytic 

reactions reakcje katalityczne katalizowane przez 

RNA 
 
catalytic RNAs 
- katalityczne cząsteczki RNA 
- katalityczne RNA 
- cząsteczki RNA o właściwościach 
katalitycznych 



catalytic site 

227 

 
catalytic site 
- miejsce katalityczne 
- centrum katalityczne 
 
catalytic subunit 
- podjednostka katalizująca 
- podjednostka katalityczna 
 
catalytic triad 
- triada katalityczna 
 
catalytically 
- katalitycznie 
 
catalyze 
- katalizować the polymerase catalyzes the 

synthesis of several kinds of rRNA molecules 
polimeraza ta bierze udział w syntezie kilku 

rodzajów rRNA 

- powodować the enzymes that catalyze changes 

in the zona pellucida enzymy powodujące zmiany w 

osłonce przejrzystej 

- mieć zdolność katalizowania the lipid envelope 

catalyzes the polymerization of amino acids into 

short proteins osłona lipidowa ma zdolność 

katalizowania polimeryzacji aminokwasów w białka 

o krótkich łańcuchach 

- przyspieszać metalloproteases that catalyze the 

proteolysis metaloproteazy przyspieszające 

proteolizę 

 
-catalyzed 
- katalizowany lipase-catalyzed reactions reakcje 

katalizowane przez lipazy 

 
cataplasm 
- okład na rany 
 
cataract 
- katarakta 
 
catarrhal 
- nieżytowy (zapalenie) 
 
catarrhal phase 
- okres nieżytowy (w przebiegu krztuśca) 

- faza nieżytowa 
 
catarrhines, catarrhine monkeys, 
Catarrhini 
- małpy wąskonose 
- małpy Starego Świata 
- koczkodanowate  
- Cercopithecidae 
- małpy zwierzokształtne Starego Świata  
- Catarrhini 
 

catastrophic event 
- katastrofa 
 
catastrophism 
- katastrofizm 
 
catch 
- połowy the catch of herring połowy śledzia 

- poławiać (ryby) 

- chwytać plants that catch insects rośliny, które 

chwytają owady 

- wychwytywać (bakterie - o filtrze) 
 
catch the disease 
- zakazić się 
 
catchment 
- tama 
- zlewnia (ekologia) 
 
catecholamines 
- katecholaminy 
- aminy katecholowe 
 
catechol-O-methyltransferase 
- tlenowa metylotransferaza katecholowa  
- katecholo-O-metylotransferaza 
- COMT 
 
categorical hemisphere 
- półkula analizująca 
 
category of classification 
- kategoria systematyczna (rodzaj, rząd, rodzina) 

 
catelectronic current 
- prąd katelektrotoniczny 
 
catelectrotonic 
- katelektrotoniczny (potencjał błonowy) 
 

catenated 
- złączone (koliste cząsteczki DNA) 
 
caterpillar 
- gąsienica the caterpillar of a moth gąsienica 

ćmy 
 
catfishes 
- ryby sumokształtne 
 
cathepsin 
- katepsyna 
 
cathepsin G 
- katepsyna G 
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catheter 
- cewnik patients with an indwelling urinary 

catheter pacjenci cewnikowani 

- kateter 
 
catheter sepsis 
- posocznica związana z cewnikowaniem 
- posocznica związana ze stosowaniem 
cewnika 
 
catheter-associated sepsis 
- patrz: catheter sepsis 
 
catheterization 
- cewnikowanie cardiac catheterization 
cewnikowania serca 
 
catheterized patients 
- pacjenci cewnikowani 
- pacjenci z założonym cewnikiem moczowym 
 
cathode 
- katoda 
 
cathode ray oscilloscope 
- oscyloskop katodowy 
 
cation 
- kationowy 

- kation sodium cations kationy sodu 

 
cation adhesion site 
- miejsce adhezji kationowej 
 
cation channel 
- kanał kationowy 
 
cation exchange 
- wymiana kationowa 
- wymiana kationów 
 
cationic 
- kationowy 
- o ładunku dodatnim 
 
cationic peptides 
- białka kationowe 
- peptydy kationowe 
 
cationic proteins 
- białka kationowe 
 
cationically charged 
- naładowany dodatnio 
 
catkin 
- kwiatostan 

 
catninetail 
- pałka szerokolistna 
- pałka 
- pałka wodna 
 
CATT 
- patrz: card agglutination trypanosomosis test 
 
cattail 
- pałka szerokolistna 
- pałka 
- pałka wodna 
 
cattle egret 
- czapla złotawa 
 
cattle ranching 
- wypas bydła 
- hodowla bydła 
 
Caucasians 
- osoby rasy kaukaskiej białej 
 
cauda equina 
- ogon koński 
 
caudal 
- ogonowy (biegnący w kierunku końca 

kręgosłupa) 

- kaudalny 
- doogonowy in a caudal direction w kierunku 

doogonowym 

 
caudal ventrolateral medulla 
- dolna brzuszno-boczna część rdzenia 
przedłużonego 
- CVLM 

 
caudate lobe 
- płat ogoniasty (wątroby) 

 
caudate lobe of the liver 
- płat ogoniasty wątroby 
 
caudate nucleus 
- jądro ogoniaste (dot. półkul mózgu) 
 
causal agent 
- czynnik powodujący causal agents of IgE 

allergies czynniki powodujące alergię na podłożu 

IgE  

 

causal drugs 
- leki przyczynowe 
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causal factor 
- czynnik etiologiczny 
 
causal infectious pathogen 
- patogen powodujący zakażenie 
 
causal organism 
- czynnik etiologiczny 
 
causal pathogen 
- czynnik etiologiczny 
 
causal prophylaxis 
- profilaktyka przyczynowa 
 
causalgia 
- kauzalgia 
 
causality 
- etiologia 
 
causally 
- przyczynowo 
 
causative agent 
- etiologia the disease and its causative agent 
choroba i jej etiologia 

- czynnik sprawczy (objawów) bacterial diseases 

and their causative agents choroby bakteryjne i 

wywołujące je czynniki; the causative agent of 

AIDS wirus powodujący AIDS 

- czynnik etiologiczny the causative agent of 

trichomonosis czynnik etiologiczny trichomonozy 

 
causative factor 
- czynnik sprzyjający a causative factor in ulcers 
czynnik sprzyjający wystąpieniu choroby 

wrzodowej 

 
causative organism 
- drobnoustrój chorobotwórczy 
- drobnoustrój the most frequent causative 

organism in gas gangrene najczęstszy 

drobnoustrój wywołujący zgorzel gazową 

- przyczyna  
 
causative pathogen 
- czynnik etiologiczny 
- patogen wywołujący schorzenie the causative 

pathogen of tuberculosis patogen wywołujący 

gruźlicę  
 
causative virus 
- czynnik etiologiczny 
 
cause 
- podłoże mutations have various causes mutacje 

mają różne podłoże 

- siła sprawcza the cause of evolution siła 

sprawcza ewolucji 

- powodujący powstanie herpes simplex virus-1, 

the cause of cold sores is... wirus opryszczki 1, 

powodujący powstanie opryszczek wargowych 

jest... 

- być czynnikiem etiologicznym to cause 

California encephalitis być czynnikiem 

etiologicznym kalifornijskiego zapalenia mózgu  

- generować (zmiany) 

- powodować the stimuli that cause the 

hypothalamus to activate the adrenal medulla 
sygnały stresu powodujące, że podwzgórze pobudza 

rdzeń nadnerczy; androgens cause the voice to 

deepen androgeny powodują obniżenie głosu; to 

cause the action potential to be propagated along 

the length of the axon powodować, że potencjał 

czynnościowy rozchodzi się wzdłuż aksonu 

- pobudzić to cause the postsynaptic neuron to 

produce an action potential pobudzić neuron 

postsynaptyczny do wytworzenia potencjału 

czynnościowego 

- zmuszać the process which causes opsin to 

change its conformation proces, który zmusza 

rodopsynę do zmiany jej konformacji 

- doprowadzić do to cause the proteins to shift 

position doprowadzić białka do zmiany pozycji  

- stymulować to cause the receptor cell to 

produce action potentials stymulować komórkę 

receptorową do wytwarzania potencjału 

czynnościowego 

- wywołać viruses that cause flu-like illness 
wirusy wywołujące stan grypopodobny 

- przyczynić się to cause a mass extinction 
przyczynić się do masowego wymierania 

- być przyczyną the adenoviruses cause a 

number of human illnesses adenowirusy są 

przyczyną wielu chorób człowieka 

- objawiać się obecnością the disease causes 

peptic ulcer schorzenie objawia się obecnością 

wrzodów trawiennych w żołądku  

- być sprawcą the fungi cause serious plant 

diseases grzyby te są sprawcami groźnych chorób 

roślin 

- powodować powstawanie some fungal 

infections cause stunting of plant parts niektóre 

choroby grzybowe powodują zahamowanie wzrostu 

niektórych organów rośliny 

- stać się przyczyną the event caused the mass 

extinction at the K/T boundary wydarzenie to stało 

się przyczyną masowego wymierania organizmów 

na przełomie K/T 

- tworzyć bacteria that cause dental plaque 
bakterie tworzące płytkę nazębną 

 
cause death 
- uśmiercić 
- skończyć się śmiercią 
- doprowadzić do śmierci 
- powodować efekt śmiertelny 
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cause disease 
- powodować wystąpienie choroby 
- być sprawcami chorób fungi that cause 

diseases in humans grzyby będące sprawcami 

chorób człowieka  
 
caustic soda 
- wodorotlenek sodu 
- NaOH  
- wodorotlenek sodowy 
 

cauterizing 
- kauteryzacja 
- wypalenie 
 
caval obstruction 
- niedrożność układu żył głównych 
 
caval opening 
- otwór żyły głównej 
 
caval system 
- układ żył głównych 
 
cave 
- grota 
- jaskiniowy (organizm) 

 
cave-dwelling 
- zamieszkujący jaskinie (zwierzę) 

- jaskiniowy 
 
caveolae 
- kaweole (dot. błony komórkowe)j 
 
caveolin 
- kaweolina 
 
cavern 
- jama (gruźlica) 

cavernous bodies 
- ciała jamiste (w prąciu) 

 
cavernous body of the penis 
- jama ciała prącia 
- ciało jamiste prącia 
 

cavernous lung condition 
- jamy w płucach 
 
cavernous nerves 
- nerwy jamiste 
 
cavernous portion of urethra 
- część gąbczasta cewki moczowej 
 

cavernous sinus 
- zatoka jamista 
 
cavernous sinus thrombosis 
- zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej 
 
cavitating apical lung mass 
- nacieki w części szczytowej płuca 
 
cavitation 
- tworzenie się ubytków (zębów) 

- kawitacja 
- powstawanie jam pneumonia with cavitation 

zapalenie płuc z tworzeniem jam 

 
cavities 
- główne jamy (budowa ciała człowieka) 

- jamy  
- przestwory komórkowe (budowa roślin) 
 

cavities in the CNS 
- komory OUN 
 
cavities within the lungs 
- struktury jamiste w płucach 
 
cavity 
- jama (ciała) 

- ubytek (w zębie) 

- zagłębienie 
- przestrzeń the cavity between the two layers 

przestrzeń rozdzielająca obydwie warstwy 

- dziupla 
- zbiornik (budowa rośliny) 

- wnętrze the cavity of the tubules wnętrze 

kanalików 

 
cavity of the blastocyst 
- jama blastocysty 
 
cavity of the endoplasmic reticulum 
- jama siateczki śródplazmatycznej 
 
cavity of the tunica vaginalis 
- jama surowicza moszny 
 

CBB cycle 
- patrz: Calvin cycle 
 

CBC 
- morfologia krwi 
 
C-bearing nucleotide 
- nukleotyd cytozynowy 
- nukleotyd C 
 
CBMCs 
- patrz: cord blood-derived mast cells 
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CC chemokines 
- chemokiny CC 
 
CCAAT box 
- blok CCAAT 
- region ccaat 
 
cccDNA 
- kowalencyjnie zamknięta kolista forma DNA 
 
CD4 
- białko CD4 
 
CD4 cells 
- pomocnicze komórki T 
- limfocyty T 
- pomocnicze limfocyty Th 
- limfocyty CD4 dodatnie 
 
CD4 T cells 
- limfocyty CD4 
 
CD4 T-helper cell 
- komórka T CD4 pomocnicza 
 
CD4 Treg cells 
- komórki CD4 Treg 
 
CD4+ cells 
- limfocyty CD4+ 

 
CD4+ lymphocytes 
- limfocyty CD4+ 

 
CD4+ T cells 
- komórki T CD4+ 
 
CD4+ T helper cells 
- pomocnicze limfocyty T CD4+ 
 
CD4+ T lymphocytes 
- limfocyty T CD4+ 

 
CD4+ Tcell-dependent 
- zależna od komórek T CD4+ 
 
CD8 cells 
- limfocyty T cytotoksyczne  
- limfocyty CD8 dodatnie  
- limfocyty Tc  
- limfocyty t cytotoksyczne  
- komórki T zabójcy (nazwa nieformalna) 
- CTLs 

 
CD8+ T suppressor cells 
- supresorowe komórki T CD8+ 

 
CD8+ T-cells 
patrz: CD8 cells 

 
CDK 
- kinaza zależna od cyklin  
- CDK  
- kinaza cyklino-zależna  
- kinaza CDK  

 
CDK complex 
- kompleks CDK (cykl komórkowy) 

 
CDK complex subunits 
- podjednostki kompleksów CDK 
 
CDK-cyclin complex 
- kompleks cyklina-CDK 
 
cDNA 
- komplementarny DNA 
- cDNA 
 
cDNA 
- kopia DNA 
- cDNA 
 
cDNA cloning 
- klonowanie cDNA 
 
cDNA library 
- biblioteka cDNA 
- biblioteka komplementarnego DNA 
 
CDRs 
- patrz: complementarity determining regions 

 
CDT 
- patrz: C-terminal domain 

 
CEA 
- patrz: carcinoembryonic antigen 

 
cecal 
- kątniczy 
 
cecal appendix 
- wyrostek robaczkowy 
 
cecum 
- jelito ślepe 
- kątnica 
 
cedar 
- cedr 
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cefamandole 
- cefamandol 
 
cefazolin 
- cefazolina 
 
cefepime 
- cefepim 
 
cefmenoxime 
- cefmenoksym 
 
cefodizime 
- cefodyzym 
 
cefoperazone 
- cefoperazon 
 
cefotaxime 
- cefotaksym 
 
cefotiam 
- cefotiam 
 
cefoxitin 
- cefoksytyna 
 
cefpirome 
- cefpirom 
 
ceftazidime 
- ceftazydym 
 
ceftizoxime 
- ceftizoksym 
 
ceftriaxone 
- ceftriakson 
 
cefuroxime 
- cefuroksym 
 
ceiling 
- sklepienie (jamy nosowej) 

 
celery family 
- baldaszkowate  
- selerowate 
 
celiac 
- trzewny 
 
celiac artery 
- pień trzewny (odchodzi od aorty brzusznej) 

 

celiac ganglia 
- zwoje trzewne 
 
celiac ganglion 
- zwój trzewny 
 
celiac nodes 
- węzły chłonne trzewne 
 
celiac plexus 
- splot trzewny 
 
celiac sprue 
- choroba trzewna 

 
celiac trunk 
- pień trzewny 
 
cell 
- komórka a heart cell komórka serca; leaf cells 

komórki liści; to transport protons out of the cell 

transportować protony na zewnątrz komórki; an 

eight-celled gametophyte ośmiokomórkowy 

gametofit; communication within cells 

wewnątrzkomórkowy przepływu informacji; 

transport of materials in the cell transport 

wewnątrzkomórkowy; a two-cell embryo 

dwukomórkowy zarodek; pathogens within the cell 

patogeny wewnątrzkomórkowe; to grow inside cells 

rozwijać się wewnątrzkomórkowo (bakterie); brain 

cells komórki mózgu; cell growth wzrost komórek; 

smooth muscle cells komórki mięśni gładkich; 

cell’s breakdown komórkowy proces rozkładu;; 

cells exhibiting a low level of specificity komórki o 

niskim poziomie swoistości; cells in the kidneys 

komórki kanalików nerkowych; cells lining the 

intestine komórki nabłonka jelita;cells lining the 

respiratory passages komórki dróg oddechowych; 

cell’s DN komórkowy DNA; NIH-3T3 cells 

transfected with foreign DNA komórki linii 

NIH-3T3 transfekowane obcym DNA 
- blastomer tiers of cells populacje blastomerów 

(dot. bruzkowania); the 8-cell stage stadium 8 

blastomerów (dot. bruzdkowania); the cells near 

the animal pole blastomery zlokalizowane w 

pobliżu bieguna animalnego  

 - powierzchnia komórki particles visible on a cell 
cząsteczki widoczne na powierzchni komórk 

 
cell activation 
- aktywacja komórek 
 
cell adhesion 
- adhezja komórek 
 
cell adhesion molecules 
- cząsteczki adhezyjne komórki 
- cząsteczki adhezyjne 
- cząsteczki adhezji komórkowej  
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cell aging 
- starzenie się komórek 
- starzenie komórkowe 
 
cell apex 
- część szczytowa komórki 
 
cell asymmetry 
- asymetria komórki jajowej 
 

cell basal lamina 
- błona podstawna komórki 
 
cell base 
- dno komórki 
 
cell biologist 
- biolog komórkowy 
- cytogenetyk 
 
cell biology 
- biologia komórki 
 
cell body 
- ciało komórki  
- ciało komórkowe (w neuronie) 

 
cell breakup 
- rozpad komórki 
 
cell center 
- centrum komórkowe 
 
cell chimerism 
- chimeryczne komórki to induce tolerance by 

means of cell chimerism wywołać tolerancję za 

pomocą chimerycznych komórek 

 
cell coat 
- glikokaliks eukaryotic cells that are surrounded 

by a cell coat komórki eukariotyczne otoczone 

glikokaliksem 

 
cell communication 
- komunikacja komórkowa 
 
cell components 
- składniki komórki 
 
cell condensations 
- kondensacja komórek w określonych 
miejscach zarodka 

 
cell contents 
- zawartość komórki 
 

cell cooperation 
- współdziałanie komórek 
 
cell cord 
- sznur komórek 
 
cell cortex 
- warstwa korowa komórki (dot. komórek 

roślinnych) 

- warstwa korowa cytoplazmy 
 
cell crawling 
- pełzanie komórek 
 
cell creeping 
- pełzanie komórki 
 
cell cycle 
- cykl komórkowy cell cycle control kontrola cyklu 

komórkowego 

 
cell cycle checkpoints 
- punkty kontrolne cyklu komórkowego 
 
cell cycle clock 
- zegar cyklu komórkowego 
 
cell cycle control proteins 
- białka kontrolujące cykl komórkowy 
 
cell cycle control system 
- system kontroli cyklu komórkowego 
 
cell cycle events 
- zdarzenia w cyklu komórkowym 
 
cell cycle machinery 
- maszyneria cyklu komórkowego 
 
cell cycle phases 
- fazy cyklu komórkowego 
 
cell cycle process 
- proces podziału komórkowego 
 
cell cycle regulation 
- regulacja cyklu komórkowego 
 
cell cycle regulator 
- regulator cyklu komórkowego 
 
cell cycle transition 
- przejście do kolejnej fazy cyklu komórkowego 
 
cell cycle-blocking proteins 
- białka blokujące cykl komórkowy 
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cell cycle-inhibiting proteins 
- białka hamujące cykl komórkowy 
 
cell cytoplasm 
- cytoplazma komórki 
 
cell death 
- śmierć komórkowa  
- śmierć komórki  
- proces śmierci komórek 
 
cell death factor 
- czynnik śmierci komórki 
 
cell death-promoter proteins 
- białka aktywujące śmierć komórkową 
 
cell death-suppressing genes 
- geny hamujące śmierć komórki 
 
cell death-suppressor proteins 
- białka hamujące śmierć komórkową 
 
cell debris 
- uszkodzone komórki  
- fragmenty komórek 
- komórkowe resztki 

 
cell density 
- gęstość komórek 
 
cell destruction 
- zniszczenie komórki 
- destrukcja komórki 
 
cell destruction mechanism 
- mechanizm zniszczenia komórki 
 
cell determination 
- determinacja komórkowa 
- determinacja 
 
cell developmental processes 
- procesy rozwojowe komórek 
 
cell differences 
- różnic między komórkami 
 
cell differentiation 
- różnicowanie komórek 
- różnicowanie komórki 
- różnicowanie komórkowe 
 
cell disruption 
- rozerwanie komórki 
 

cell division 
- podział komórkowy at cell division w trakcie 

podziału komórkowego; slime mold amoebas 

reproduce by cell division ameboidalne komórki 

śluzowcarozmnażają się przez podział; to observe 

chromosomes during cell division obserwować 

chromosomy w dzielących się komórkach; to 

undergo many cell divisions dzielić się 

wielokrotnie (o komórkach); to block cell division 

blokować podziały komórkowe 

- podział jądra komórkowego komórki 
- podział komórki the plane of cell division 
płaszczyzna podziału komórki 

- procesy podziału komórkowego 
proto-oncogenes that regulate cell division 
protoonkogeny regulujące procesy podziału 

komórkowego 

 
cell division cycle 
- etap podziału komórkowego 
- cykl podziału komórkowego 
- podział komórkowy 
 
cell division process 
- proces podziału komórki 
 
cell DNA 
- komórkowe DNA 
 
cell doubling 
- podział komórkowy cell doublings in vivo 
podziały in vivo 

 
cell dynamics 
- dynamika komórki 
 
cell elongation 
- wzrost wydłużeniowy komórek 
- wydłużanie się komórek 
 
cell expansion 
- wydłużanie się komórek 
- powiększanie się komórki 
- wzrost komórki 
- wzrost objętości komórki 
- wzrost objętościowy komórki 
- rozrost komórki 
 
cell extract 
- ekstrakt komórkowy 
 
cell fission 
- podział komórki 
 
cell fixation 
- utrwalenie komórek 
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cell fractionation 
- frakcjonowanie komórek 
 
cell fractions 
- frakcje komórkowe 
 
cell fragments 
- fragmenty komórek 
- fragmenty komórkowe 
 
cell function 
- funkcjonowanie komórki the process altered cell 

function proces ten zmienił sposób funkcjonowania 

komórki 

- czynności komórki alterations in cell function 
zmiany czynności komórki 

 
cell fusion 
- fuzja komórkowa 
- zlanie się komórek w jedną  
 
cell generation 
- życie komórki once during each cell generation 
raz w życiu pojedynczej komórki 

 
cell genome 
- genom komórki 
 
cell groups 
- grupy komórek 
 
cell growth 
- wzrost komórki 
 
cell heterogeneity 
- heterogenność komórek 
 
cell homogenate 
- homogenat komórkowy 
- ekstrakt komórkowy 
 
cell imaging 
- obrazowanie komórkowe 
 
cell interactions 
- interakcje komórek 
 
cell interior 
- wnętrze komórki 
 
cell ionic balance 
- równowaga jonowa w komórce 
 
cell junctions 
- połączenia międzykomórkowe 
 

cell layer 
- warstwa komórek 
 
cell line 
- linia komórkowa 
- linia komórek 
 
cell lineage 
- linia komórkowa 
- linia rozwojowa komórek 
- linia komórek lymphoid cell lineage linia 

komórek limfoidalnych 

- los komórek 
 

cell lineage diagram 
- diagram przedstawiający losy 
poszczególnych komórek 
 
cell lysate 
- lizat komórkowy 
 
cell lysis 
- proces lizy 
- liza komórek 
- rozpad komórek 
- liza 
 
cell machinery 
- procesy komórkowe 
- maszyneria komórkowa 
- komórkowy mechanizm 
 
cell macromolecules 
- makrocząsteczki komórkowe 
 
cell maintenance 
- odżywianie komórek 
 
cell membrane 
- błona komórkowa the distribution of Cl- across 

the cell membrane rozkład jonów Cl- w poprzek 

błony komórkowe 

- błona biologiczna 
- błona cytoplazmatyczna 

 
cell metabolism 
- metabolizm komórkowy 
- metabolizm komórki 
- oddychanie komórkowe waste products of cell 

metabolism produkty uboczne oddychania 

komórkowego 
 

cell migration 
- przemieszczanie się komórek 
 
cell migration 
- poruszanie się komórek 
- przemieszczanie się komórek 
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- migracja komórek 
 
cell monolayer 
- jednowarstwowa hodowla komórkowa 
- linia komórkowa jednowarstwowa (hodowla 

bakterii) 

 
cell motility 
- ruchliwość komórki 
- ruchy komórkowe 
- poruszanie się komórki microfilaments 

function in cell motility mikrofilamenty uczestniczą 

w poruszaniu się komórki 

 
cell movement 
- poruszanie się komórek 
- przemieszczanie się komórek 
- migracja komórek 
- ruch komórki 
 
cell nucleus 
- jądro komórkowe 
 
cell organelles 
- organelle komórkowe 

 
cell organization 
- organizacja komórek  
 
cell pellet 
- osad z komórek  
 
cell pH 
- pH komórki 
 
cell phenotype 
- fenotyp komórki 
 
cell physiology 
- fizjologa komórki 
 
cell plate 
- przegroda pierwotna (dot. cytokinezy komórek 

roślinnych) 

- przegroda komórkowa (w fragmoplaście) 
 
cell pool 
- komórka nucleotides which are free in the cell 

pool wolne nukleotydy występujące w komórce 
 
cell population density 
- gęstość populacji komórek 
 
cell preparations 
- rozmazy komórkowe 
 

cell process 
- proces zachodzący w komórkach  
 
cell projections 
- wypustki komórkowe 
 
cell proliferation 
- proliferacja komórek 
- proliferacja komórkowa 
- podział komórki  

- rozplem komórek  

 
cell receptor 
- receptor w komórce  

 
cell recognition 
- rozpoznawanie komórek 
 
cell replication 
- replikacja komórek 
 
cell reproduction 
- reprodukcja komórki 
- rozmnażanie się komórki 
 
cell rounding 
- zaokrąglenie komórki 
 
cell sap 
- sok komórkowy (w wakuoli centralnej) 

 
cell shape 
- kształt komórki 
 
cell shape changes 
- zmiany kształtu komórki 
 
cell signaling 
- sygnalizacja komórkowa 
- przekazywanie sygnałów w komórce 
- przekazywanie sygnału  

 
cell signaling molecule 
- komórkowa cząsteczka sygnałowa 
 
cell signaling pathway 
- komórkowy szlak sygnałowy  

- komórkowy szlak sygnalizacyjny 

 
cell skeleton 
- szkielet komórkowy 
 
cell smears 
- rozmazy komórek 
 
cell specialization 
- specjalizacja komórki 



cell stream 

237 

 
cell stream 
- strumień komórek  

 
cell structure 
- budowa komórki 
- budowa na poziomie komórkowym  
 

cell suicide 
- apoptoza 
- samobójstwo komórki (rzadziej stosowane) 

- genetycznie zaprogramowane samobójstwo 
komórki 
- zaprogramowana śmierć komórki 
 
cell surface 
- powierzchnia komórki cell surface structure 

struktura powierzchniowa komórki; the MHC class 

II molecules on the cell surface cząsteczki MHC 

klasy II obecne na powierzchni komórek 

 
cell surface adhesins 
- adhezyny powierzchniowe 
 
cell surface antigens 
- powierzchniowe antygeny komórkowe 
- antygeny powierzchniowe 
 
cell surface expression 
- ekspresja na powierzchni komórek 
 
cell surface markers 
- markery powierzchniowe 
- antygeny powierzchniowe 
 
cell surface proteins 
- białka powierzchniowe 
- białka powierzchni komórki 
- białka na powierzchni komórek cells have 

surface proteins which... komórki mają na 

powierzchni białka, które... 

 
cell surface receptors 
- powierzchniowe receptory komórki  
- receptory powierzchniowe komórki 
- receptory powierzchniowe 

 
cell swelling 
- obrzęk komórki 
 
cell theory 
- teoria komórkowa 
 
cell transformation 
- transformacja komórki 
 
cell trash 
- resztki komórkowe 

 
cell turgor 
- turgor komórek  

 
cell type 
- typ komórki 
- rodzaj komórki 
 
cell type-specific 
- specyficzny dla danego typu komórki 
(sekwencje wzmacniające) 

- swoisty dla określonego typu komórek cell 

type-specific factors czynniki swoiste dla 

określonego typu komórek 

 
cell typing 
- typowanie komórek  

 
cell ultrastructure 
- ultrastruktura komórek 
 
cell volume 
- objętość komórki  
- masa (komórek) 

 
cell wall 
- ściana komórkowa a rigid cell wall sztywna 

ściana komórkowa; cells that lack cell walls 

komórki, które nie są otoczone ścianą komórkową 
 
cell wall analysis 
- analiza składu ściany komórkowej 
 
cell wall materials 
- składniki ściany komórkowej 
 
cell wall murein 
- mureina ściany komórki 
 
cell wall proteins 
- białka ściany komórkowej 
- białka powierzchniowe komórki 
- białka związane ze ścianą komórkową 
 
cell wall synthesis enzymes 
- enzymy uczestniczące w syntezie ściany 
komórkowej 
 
cell wall teichoic acids 
- kwasy tejchojowe ściany komórkowej 
 
cell wall-active antibiotics 
- antybiotyki hamujące syntezę ściany 
bakteryjnej 
 
cell wall-associated proteins 
- białka ściany komórkowej 
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- białka powierzchniowe komórki 
- białka związane ze ścianą komórkową 
 
cell-activation machinery 
- mechanizm aktywacji komórki 
 
cell-associated 
- związany z komórkami 
 

cell-associated viremia 
- wiremia powiązana z komórkami 
 
cell-based defenses 
- komórkowe mechanizmy obrony 
 
cell-bound B-cell receptors 
- związane z komórką receptory limfocytów B 
 
cell-bound hemolysin 
- hemolizyna związana z komórką 
 
cell-cell and cell-tissue interactions 
- oddziaływania komórka-komórka i 
komórka-tkanka 
 
cell-cell interactions 
- interakcje komórka-komórka 
 
cell-cell recognition 
- wzajemne rozpoznawanie się komórek 
 
cell-coded 
- kodowany przez komórkę  

 
cell-cycle checkpoint 
- punkt kontrolny cyklu komórkowego 
 
cell-derived 
- pochodzenia komórkowego  

 

cell-free 
- bezkomórkowy (szczepionka) 

 
cell-free culture 
- sztucze podłoże bakteriologiczne 
 
cell-free hemoglobin 
- hemoglobina pozakomórkowa 
 
cell-free translation system 
- bezkomórkowy system translacji  

 

cell-labeling 
- znakowanie komórek 
 
cell-mediated hypersensitivity 
- nadwrażliwość typu komórkowego 

 
cell-mediated immune response 
- odpowiedź immunologiczna za 
pośrednictwem komórek 
- odpowiedź odpornościowa komórkowa 
- komórkowa odpowiedź immunologiczna 
 
cell-mediated immunity 
- odpowiedź typu komórkowego 
- odporność typu komórkowego 
- odporność komórkowa 
- odpowiedź zależna od komórek  
 
cellophane tape 
- taśma celofanowa 

 
cells of the acini 
- komórki gronek  
- komórki gruczołowe a pancreatic acinar cell 
komórka gruczołowa trzustki 
 
cells of the body 
- komórki somatyczne 
 
cells of the sex cords 
- komórki powrózka płciowego 
 
cells of the spinal ganglia 
- komórki zwojów rdzeniowych 
 
cells on the surface 
- komórki ściany ciała  

 
cell's permeability 
- komórkowa przepuszczalność  

 
cells specialized to contract 
- kurczliwe komórki nabłonkowo-mięśniowe  
 
cells that contain stinging organelles 
- komórki parzydełkowe (u parzydełkowców) 
 
cell-signal processing 
- przetwarzanie sygnału 
 
cell-signaling mechanisms 
- mechanizmy sygnalizacji komórkowej 
 
cell-signaling pathways 
- szlaki sygnalizacji komórkowej 
 
cell-signaling process 
- proces sygnalizacji komórkowej 
 
cell-specific 
- komórkowo-swoisty (efekty działania) 
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cell-specific proteins 
- białka swoiste dla danej komórki 
 
cell-surface 
- powierzchniowy a cell-surface glycoprotein 
glikoproteina powierzchniowa 

 
cell-surface interactions 
- interakcje powierzchniowe  

 
cell-surface proteins 
- powierzchniowe białka komórki 
- białka powierzchniowe 
 
cell-surface receptor protein 
- receptorowe białko powierzchniowe 
 
cell-surface receptors 
- specyficzne receptory zlokalizowane na 
powierzchni komórki  

- specyficzne receptory błonowe  

- specyficzne receptory zakotwiczone w błonie 
plazmatycznej 
- powierzchniowe receptory komórkowe  
- receptory powierzchniowe 
- receptory błony komórkowej 

 
cell-to-cell adhesion 
- adhezja komórek 
 
cell-to-cell bridge 
- mostek międzykomórkowy 
 
cell-to-cell cohesion 
- przyleganie komórek do siebie 
 
cell-to-cell communication 
- komunikacja międzykomórkowa 
- komunikacja między komórkami 
- przekazywanie sygnałów między komórkami 
 
cell-to-cell contact 
- kontakt komórka-komórka 
- bezpośredni kontakt komórek 
- połączenie z sąsiednimi komórkami cells that 

have lost their old cell-to-cell contacts komórki, 

które utraciły dotychczasowe połączenia z 

sąsiednimi komórkami  
 
cell-to-cell fusion 
- fuzja międzykomórkowa 
- fuzja komórkowa 
 
cell-to-cell interaction 
- interakcja komórka-komórka the virus is 

transmitted on cell-to-cell interaction wirus 

przekazywany jest na drodze interakcji 

komórka-komórka 

 

cell-to-cell interactions 
- interakcje międzykomórkowe 
 
cell-to-cell signaling 
- międzykomórkowa wymiana informacji 
 
cell-to-cell signaling pathway 
- szlak sygnalizacji międzykomórkowej 
 
cell-to-cell signaling system 
 system sygnalizacji międzykomórkowej 
 
cell-to-cell spread 
- rozprzestrzenianie się z komórki do komórki 
(infekcji) 

- rozprzestrzenianie się do sąsiednich komórek 
 
cellular 
- dot. komórki/komórek cellular function funkcja 

komórki/komórek; a cellular layer warstwa 

komórek 

- komórkowy cellular uptake of X pobieranie 

przez komórki związku X; cellular organization of 

an organ organizacja komórkowa narządu; at the 

cellular level na poziomie komórkowym 

- zawierający komórki the mucus is cellular śluz 

zawiera komórki 

- bogaty w komórki 
- bogato komórkowy a cellular structure bogato 

komórkowa struktura  

- mający budowę komórkową 
- o budowie komórkowej 

 

 
cellular activity 
- aktywność komórkowa 
 
cellular adhesion 
- adhezja komórkowa 
 
cellular allergy 
- reakcja typu komórkowego  

 
cellular architecture 
- architektura komórek 
 
cellular behavior 
- zachowanie komórkowe 
 
cellular blastoderm 
- blastoderma komórkowa 
 
cellular boundaries 
- granice komórki 
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cellular cap 
- czapeczka komórkowa  

 
cellular changes 
- zmiany komórkowe 
 
cellular communication 
- komunikacja komórkowa 
 
cellular compartment 
- kompartment komórkowy 
 
cellular components 
- składniki komórkowe 
 
cellular components 
- składniki komórki 
- czynniki komórkowe  

 
cellular conditions 
- warunki komórkowe under cellular conditions 
w warunkach komórkowych 

 
cellular construction 
- budowa komórkowa  

 
cellular damage 
- uszkodzenie komórek 
 

cellular death 
- śmierć komórek 
- śmierć komórkowa 
 
cellular debris 
- szczątki komórek 
 
cellular defense 
- obrona komórkowa 
 
cellular degranulation 
- degranulacja komórek  

 
cellular differentiation 
- różnicowanie komórkowe 
 
cellular DNA 
- komórkowy DNA 
 
cellular DNA synthesis 
- synteza DNA komórki 
 
cellular DNA topology 
- topologia komórkowego DNA 
 
cellular double lipid layer 
- dwuwarstwowa lipidowa błona komórkowa  

 
cellular elements 
- składniki komórkowe (krwinki) 

- elementy komórkowe 
 
cellular enzymes 
- enzymy komórkowe 
 
cellular equipment 
- wyposażenie komórki 
 
cellular event 
- zdarzenie komórkowe 
 
cellular fatty acids 
- kwasy tłuszczowe ściany komórkowej  

 

cellular fuel 
- paliwo komórkowe 
 
cellular functions 
- funkcje komórki  
- funkcje w komórce  

 
cellular genes 
- geny komórkowe 
 
cellular growth rate 
- szybkość wzrostu komórek 
 

cellular growth-regulatory genes 
- geny regulujące wzrost komórek 
 

cellular growth-suppressor protein 
- białko hamujące wzrost komórkowy 
 
cellular immune response 
- odpowiedź komórkowa  

 
cellular immune system 
- odporność komórkowa patients with defective 

cellular immune systems pacjenci z upośledzoną 

odpornością komórkową  

- odpowiedź komórkowa 
- odporność typu komórkowego  

 
cellular immunity 
- odporność komórkowa 
- odpowiedź komórkowa 
 
cellular immunopathology 
- zmiany immunopatologiczne 
 
cellular immunotyping 
- immunologiczne typowanie komórek 
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cellular infiltration 
- nacieczenie komórkowe cellular infiltration of 

the mucosa nacieczenie komórkowe błony śluzowej 

 
cellular innate defenses 
- wrodzona obrona komórkowa 
 
cellular interactions 
- interakcje międzykomórkowe 
 
cellular interferon gene 
- gen interferonu w komórce 
 
cellular invasion 
- inwazja do komórek 
 
cellular level 
- poziom komórkowy on the cellular level na 

poziomie komórkowym 

 
cellular lipids 
- lipidy komórkowe 
 
cellular locales 
- komórkowe lokalizacje (białek) 

 
cellular location 
- lokalizacja komórkowa (cząsteczek) 

- lokalizacja białek w komórce 

 
cellular machinery 
- procesy komórkowe 
- maszyneria komórkowa 
- komórkowy mechanizm 
 
cellular macromolecular synthesis 
- synteza makrocząsteczek komórki 
- komórkowa synteza makromolekularna 
 

cellular macromolecule 
- makrocząsteczka komórkowa 
 
cellular membranes 
- błony biologiczne błony 
- komórkowe 
 
cellular metabolism 
- metabolizm komórkowy 
- metabolizm komórki 
- oddychanie komórkowe waste products of cell 

metabolism produkty uboczne oddychania 

komórkowego 
 
cellular molecules 
- cząsteczki komórkowe 
 

cellular mRNA 
- komórkowy mRNA 
 
cellular mucosal infiltration 
- komórkowe nacieczenie śluzówki 
 

cellular numbers 
- liczba komórek 
 
cellular order 
- uporządkowanie komórki 
 
cellular organelles 
- organelle komórkowe 
 
cellular origin hypothesis 
- hipoteza pochodzenia komórkowego 
- hipoteza genetycznej ucieczki 
 
cellular peptides 
- komórkowe peptydy 
 
cellular pH 
- komórkowe pH 

 
cellular polymerase 
- komórkowa polimeraza 
 
cellular prion protein 
- PrPC 
- komórkowa izoforma białka prionowego 
 
cellular processes 
- procesy komórkowe 
- procesy zachodzące w komórce 
 
cellular processes 
- procesy komórkowe 
- maszyneria komórkowa 
- komórkowy mechanizm 
 
cellular proteins 
- białka komórkowe 
 
cellular protrusions 
- wypustki the cellular protrusions of migrating 

embryonic cells wypustki embrionalnych komórek 

migrujących 
 
cellular receptors 
- receptory komórkowe 
 
cellular regulation 
- regulacja komórkowa mechanisms of cellular 

regulation mechanizmy regulacji komórkowej 
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cellular rejection 
- odrzucenie komórkowe przeszczepu  
- odrzucenie komórek 
 
cellular replication factors 
- czynniki replikacyjne 
 
cellular replication machinery 
- komórkowy aparat replikacyjny 
 
cellular replicative processes 
- komórkowe procesy replikacyjne 
 
cellular reproduction 
- reprodukcja komórek 
 
cellular resistance mechanisms 
- komórkowe mechanizmy obronne 
 
cellular respiration 
- oddychanie komórkowe plants do not carry on 

cellular respiration komórki roślin nie oddychają 

 
cellular response 
- odpowiedź komórkowa 
 
cellular RNA 
- komórkowy RNA 

 
cellular RNA-binding factors 
- komórkowe czynniki wiążące RNA 

 
cellular self antigens 
- własne antygeny komórkowe 
 
cellular signaling pathways 
 - szlaki sygnalizacji komórkowej 
 
cellular skeleton 
 - cytoszkielet 

 
cellular slime molds 
- Dictyostelida 
- śluzowce komórkowe 
 
cellular structure 
- budowa komórkowa to have a cellular structure 
mieć budowę komórkową 

- struktura komórkowa 
 

cellular swelling 
- obrzęk komórkowy 
 
cellular synthetic processes 
- procesy syntezy komórkowej 
 

cellular system 
- odporność komórkowa patients with defective 

cellular immune systems pacjenci z upośledzoną 

odpornością komórkową 

- odpowiedź komórkowa 
- odporność typu komórkowego  

 
cellular transformation 
- transformacja komórkowa 
 
cellular transplantation antigen 
molecules 
- cząsteczki antygenów transplantacyjnych 
 
cellular viability and function 
- zdolności życiowe i funkcjonowanie komórek 
 
cellular work 
- praca komórkowa to perform cellular work 
wykonywać pracę komórkową 
 
cellularity 
- zagęszczenie komórek (w szpiku kostnym) 
 

cellularization 
- celularyzacja 
 
cellular-type 
- typu komórkowego (odporność swoista) 

 
cellulase 
- celulaza 
 
cellulitis 
- zapalenie tkanki łącznej 
 
cellulose 
- celuloza cellulose of plant foods celuloza 

pochodząca z pokarmu roślinnego 

- celulozowy cellulose fibers włókna celulozowe 

- zbudowany z celulozy cellulose cell walls 
ściany komórkowe zbudowane z celulozy  

 
cellulose ester 
- estry celulozy 
 
cellulose fibers 
- włókna celulozowe (w ścianie komórkowej 

roślin) 
 
cellulose fibrils 
- włókna celulozowe (w ścianie komórkowej 

roślin) 

 
cellulose microfibril 
- mikrofibryle celulozy 
- mikrofibryla celulozowa 



cellulose microfibrils 

243 

 
cellulose microfibrils 
- mikrofibryle celulozy 
- mikrofibryla celulozowa 
 
cellulose plates 
- płytki celulozowe 
- warstwa celulozowa 
 
cellulose synthase 
- syntaza celulozy 
 
cellulose tape slide 
- preparat na taśmie celulozowej 
 

cement glands 
- gruczoły cementowe (u pąkli) 

 
cement together 
- spajać 
 
cemented together 
- połączone ze sobą (mikrofibryle celulozowe)  

 
cementing 
- zespalający 
- spajający 
 
Cenozoic (era) 
- kenozoik Cenozoic periods okresy kenozoiku 

- era kenozoiczna 

 
census count 
- liczenie osobników w populacji 
- określanie stanu liczebności populacji 
 
census population size 
- cenzusowa wielkość populacji 
 
census size 
- wielkość wynikająca z policzenia 
- rzeczywista liczba osobników 
- cenzusowa wielkość populacji 
 
center 
- ośrodek a major brain center ważny ośrodek 

mózgowia; centers for receiving and integrating 

sensory information ośrodki odbierające i 

integrujące informacje czuciowe; centers for 

certain auditory reflexes ośrodki sterujące 

odruchami wzrokowymi 

- centrum the center of the visual field centrum 

pola (o plamce żółtej) 

- instytut 
- środkowa część the center of the palate 
środkowa część podniebienia  

- centrum medyczne 

 

center for disease control and 
prevention 
- centrum kontroli i zapobiegania chorobom 
zakaźnym 
 
center of high population density 
- miejsce największego zagęszczenia populacji 
 
center of origin 
- centrum pochodzenia gatunku 
- centrum pochodzenia 
- centrum powstania gatunku 
 
centimorgans 
- centymorgany (jednostki mapy genetycznej) 
 
centipedes 
- pareczniki 
 
central 
- ośrodkowy central discharges wyładowania 

dośrodkowe 

- przyśrodkowy central maxillary incisors 
przyśrodkowe siekacze szczęki  

- centralnie położony a single, central nucleus 
jedno centralnie położone jądro komórkowe 

- główny (dogmat, żyła) 

- leżący w środku bones that have a large, 

central marrow cavity kości mające w środku jamę 

szpikową 

- z centrum zasięgu more central populations 

populacje z centrum zasięgu 

- pełniący centralną funkcję the gene is central 

in triggering apoptosis gen ten pełni centralną 

funkcję w indukcji apoptozy 

- zajmujący centralne położenie the haplotype 

that is central to the network haplotyp zajmujący 

centralne położenie w sieci (dot. badań 

filogenetycznych) 

- umiejscowiony centralnie (atom) 

- leżący pośrodku nodules with a craterlike 

central depression guzki z kraterowatym 

obniżeniem pośrodku 

- środkowy 
- centralny 
- najważniejszy 
- naczelny (paradygmat) 

 
central adrenal vein 
- główna żyła nadnerczowa 
 
central axis of the body 
- oś główna ciała 
 
central body 
- środek ciała (pierwotniaka) 

 
central body axis 
- główna oś ciała 
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central canal 
- kanał centralny (część OUN) 

 
central canal of the spinal cord 
- kanał środkowy rdzenia kręgowego 
 
central cavity 
- spongocel 
- jama paragastralna 
- jama centralna 
- jama środkowa 
 
central cell 
- komórka centralna 
 
central core of the body 
- wnętrze ciała 
 
central cylinder of the root 
- walec osiowy korzenia (botanika) 

 
central delay 
- opóźnienie ośrodkowe (dot. przewodzenia 

impulsów do mięśni) 

 
central disk 
- tarcza centralna (u rozgwiazdy, liliowców) 

 
central dogma 
- dogmat biologii molekularnej 
- dogmat biologii molekularnej Cricka 
- główny dogmat biologii molekularnej 
- podstawowy dogmat biologii molekularnej 

 
central excitatory state 
- stan ośrodkowego wzbudzenia 
 
central fibers of the buccinator 
- włókna środkowe mięśnia policzkowego 
 
central gastrovascular cavity 
- centralna część jamy gastralnej (u stułbi) 
 
central immune tolerance 
- centralna tolerancja immunologiczna 
 
central incisor tooth 
- przyśrodkowy siekacz 
 
central inhibitory state 
- stan ośrodkowego hamowania 
 
central lumen 
- kanał centralny (naczyń krwionośnych) 
 

central matrix space 
- macierz wewnętrzna (mitochondriów) 

 
central microtubules 
- mikrotubule środkowe 
- mikrotubule centralne 
 
central necrosis 
- martwica centralna 
 
central nervous disorders with 
paralyses 
- zaburzenia w obrębie OUN wraz z 
porażeniami 
 
central nervous system (inaczej ‘CNS’) 
- ośrodkowy układ nerwowy CNS involvement 
zajęcie ośrodkowego układu nerwowego  

- OUN CNS tumors guzy OUN; the toxin can have 

lethal CNS effects toksyna może wywoływać letalne 

działanie w OUN; CNS symptoms objawy ze strony 

OUN  

- ze strony ośrodkowego układu nerwowego 
CNS changes zmiany ze strony ośrodkowego 

układu nerwowego 

- centralizacja układu nerwowego (jako 

adaptacja nabyta w drodze ewolucji) 

 
central nociceptor pathways 
- ośrodkowe drogi nocyceptywne 
 
central nodes 
- węzły środkowe (typ węzłów chłonnych 

pachowych) 

 
central palm 
- część środkowa powierzchni dłoniowej ręki 
 
central pathways 
- ośrodkowe drogi nerwowe 
 
central pattern generator 
- centralny generator wzorca 
 
central posterior back pain 
- ból w okolicy środkowej grzbietu 
 
central process 
- najważniejszy proces the central process of 

evolutionary change najważniejszy proces 

powodujący zmiany ewolucyjne 

 
central processes 
- wypustki centralne (nerwu węchowego) 
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central program generator 
- ośrodkowy generator programu (dot. rdzenia 

przedłużonego) 

 
central proposition 
- naczelny paradygmat 
 
central region of the genome 
- środkowa część genomu 
 
central regions of the pre-mRNA 
- wewnętrzne rejony pre-mRNA 
 
central respiratory control 
- centralna kontrola oddychania 
 
central respiratory drive 
- centralny napęd oddechowy 
 
central retinal artery 
- tętnica środkowa siatkówki 
 
central retinal vein 
- żyła środkowa siatkówki 
 
central spore 
- spora umieszczona centralnie 
 
central sulcus 
- bruzda środkowa 
- bruzda Rolanda 
 
central synapse 
- synapsa ośrodkowa 
 
central tendon 
- środek ścięgnisty (dot. przepony) 

- środkowe ścięgno 
 
central tendon of perineum 
- środek ścięgnisty krocza 
 
central tendon of the diaphragm 
- środek ścięgnisty przepony 
 
central tolerance 
- tolerancja centralna (tolerancja komórek T) 

 
central vacuole 
- wakuola centralna (w komórkach roślinnych) 

 
central veins 
- żyły środkowe 
- żyły centralne 
 

central venous access 
- dostęp do centralnego układu żylnego 
 
central venous pressure 
- centralne ciśnienie żylne 
 
centralis 
- płacik środkowy (dot. móżdżku) 

 
centralized 
- scentralizowany (układ nerwowy) 

 
centrally 
- centralnie centrally located zlokalizowany 

centralnie 

- ośrodkowo to induce fever centrally indukować 

ośrodkowo gorączkę; administered centrally 

podany do ośrodkowego układu nerwowego (lek) 
 
centrally located 
- centralny (rdzeń nukleokapsydu) 

 
Centrarchidae 
- Centrarchidae 
- bassowate 
- kolcowate 
- okoniopstrągowate 
 
centrifugal displacement 
- odśrodkowe przemieszczenie się 
 

centrifugal field 
- pole grawitacyjne wirówki 
 
centrifugal flotation technique 
- technika flotacji wirówkowej 
 
centrifugal force 
- siła odśrodkowa (dot. działania wirówki) 

evolutionary centrifugal forces ewolucyjne siły 

odpychania 

- siła wirowania 

 
centrifugally 
- odśrodkowo to spread centrifugally to the 

extremities odśrodkowo rozszerzać się na kończyny 

(wysypka) 
 
centrifugation 
- wirowanie (w wirówce do frakcjonowania 

komórek) CsCI density gradient centrifugation 

wirowanie w gradiencie gęstości CsCl 

- odwirowanie 
 
centrifuge 
- wirówka (do frakcjonowania komórek) 

- odwirować to centrifuge a solution odwirować 

roztwór 
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- wirować 
 
centrifuge rotor 
- rotor wirówki 
 
centrifuge tube 
- probówka wirówki 
- probówka wirówkowa 
 
centrifuged 
- odwirowany 
- poddany wirowaniu the cell lysate is then 

centrifuged następnie lizat komórkowy poddaje się 

wirowaniu  

 
centrilobular vein 
- żyła środkowa zrazika 
 

centrioles 
- centriole 
 
centromedian nucleus of the thalamus 
- środkowo-pośrodkowe jądro wzgórza 
 
centromere 
- centromer (przewężenie pierwotne chromosomu) 

chromatids joined at the centromeres chromatydy 

połączone centromerami; the DNA of the 

centromere centromerowy DNA  

 

centromere position 
- pozycja centromeru 
 
centromere region 
- rejon centromeru (danego chromosomu) 

- region centromerowy 
 
centromere sequence 
- sekwencja centromerowa 
 
centromeric 
- centromerowy centromeric sequences of DNA 
centromerowe sekwencje DNA 

 
centromeric DNA 
- centromerowy DNA 
 
centrosomes 
- centrosomy 
 
century plant 
- agawa 
- agawa amerykańska 
- Agave americana 
 
Cepaea nemoralis 
- wstężyk gajowy 
- Cepaea nemoralis 

- ślimak gajowy 
 
Cephalaspidomorphi 
- Petromyzontida 
- minogi 
 
cephalic 
- głowowy (faza głowowa wydzielania soku 

żołądkowego) 

- dogłowowy the cephalic end of sth dogłowowy 

koniec 
 
cephalic cone 
- stożek głowowy (budowa przywry wątrobowej) 

 
cephalic tetanus 
- tężec głowy 
 
cephalic vein 
- żyła przednia łokcia 
- żyła odpromieniowa 
 
cephalization 
- cefalizacja organisms with little cephalization 
organizmy o niskim stopniu cefalizacji  
 
cephalochordates, Cephalochordata 
- bezczaszkowce  
- strunogłowe 
- Cephalochordata  
- Acrania 
- szparoskrzelce 
 
cephalochordate 
- przedstawiciel podtypu strunogłowych 
 
cephalohematoma 
- krwiak podokostnowy 
 
cephalopod mollusks 
- głowonogi 
 
cephalopods, Cephalopoda 
- głowonogi 
- Cephalopoda 
 
cephalosporin 
- cefalosporyna 
 
cephalosporinases 
- cefalosporynazy 
 
cephalothin 
- cefalotyna 
 
cephalothorax 
- głowotułów 
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- prosoma 
 
cephamycins 
- cefamycyny 
 
ceramide 
- ceramid 
 
Cerastium arvense 
- rogownica polna 
- Cerastium arvense 
 
Ceratopogonidae 
- Ceratopogonidae 
- kuczmanowate  
- kuczmany 
 
ceratopogonids 
- Ceratopogonidae 
- kuczmanowate 
- kuczmany 
 

ceratopsians 
- ceratopsy 
 
cercaria (l. mn. cercariae) 
- cerkaria 
 

cercariae 
- l.mn. od cercaria 
 

cercarial dermatitis 
- cerkariowe zapalenie skóry 
 
cercarial infection 
- inwazja cerkarii 
 
cercarial penetration of the skin 
- penetracja skóry cerkariami 
 
Cercopithecidae 
- małpy wąskonose małpy 
- Starego Świata 
- koczkodanowate 
- Cercopithecidae 
- małpy zwierzokształtnej Starego Świata 
- Catarrhini 
 
cereal field 
- pole obsiane roślinami zbożowymi 
 
cereal grains 
- zboża 
- ziarna zbóż 
 
cerebellar 
- dot. móżdżku cerebellar lesions uszkodzenia 

móżdżku 

 
cerebellar cortex 
- kora móżdżku 
 
cerebellar hemispheres 
- półkule móżdżku 
 
cerebellar nuclei 
- jądra móżdżku 
 
cerebellar peduncles 
- konary móżdżku 
 
cerebellar tentorium 
- namiot móżdżku 
 
cerebellar veins 
- żyły móżdżku 
 
cerebellopontine angle 
- kąt mostowo-móżdżkowy 
 
cerebellum 
- móżdżek 
 
cerebral 
- mózgowy the cerebral circulation (krążenie 

mózgowe) 

- w mózgowiu the cerebral blood flow przepływ 

krwi w mózgowiu 

- dot. mózgu cerebral disease choroba mózgu 
 
cerebral abscess 
- ropień mózgu 
 
cerebral actinomycosis 
- promienica mózgu 
 
cerebral angiography 
- angiografia mózgowa 
- angiografia mózgu 
 
cerebral aqueduct 
- wodociąg mózgu 
- wodociąg Sylwiusza 
 
cerebral arterial circle 
- unaczynienie wewnątrzczaszkowe 
- koło tętnicze Willisa 
- koło tętnicze mózgu 
 
cerebral arteries 
- tętnice mózgowe 
 
cerebral arterioles 
- tętniczki mózgowe 
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cerebral artery 
- tętnica mózgowa 
 
cerebral aspergillosis 
- aspergiloza mózgu 

 
cerebral atrophy 
- zanik korowo-podkorowy 
 
cerebral autoregulation 
- autoregulacja przepływu krwi w mózgu 
 
cerebral blood flow 
- przepływ krwi przez mózg 
- przepływ krwi w mózgu 
- przepływ krwi w mózgowiu 
- przepływ mózgowy 
 
cerebral capillaries 
- naczynia włosowate mózgowia 
- naczynia włosowate mózgu 
 
cerebral cells 
- komórki mózgu 
- neurony mózgowe 
- komórki mózgowe 
 
cerebral center 
- ośrodek korowy 
 
cerebral cortex 
- kora mózgu 
 
cerebral damage 
- uszkodzenie mózgu 
- uszkodzenia mózgu 
 
cerebral edema 
- obrzęk mózgu 
 
cerebral embolization 
- zatorowość mózgowa 
 
cerebral falx 
- sierp mózgu 
 
cerebral function impairment 
- upośledzenie funkcji mózgu 
 
cerebral ganglia 
- zwoje mózgowe 
 
cerebral hemisphere 
- półkula mózgu 
- półkula mózgowa 
 

cerebral hemorrhage 
- krwotok mózgowy 
- krwotok domózgowy 
 
cerebral hypoperfusion 
- hipoperfuzja mózgowia 
 
cerebral infarction 
- zawał mózgu 
 
cerebral ischemia 
- niedokrwienie kory mózgu 
- niedokrwienie mózgu 
 
cerebral malaria 
- mózgowa postać malarii 
 

cerebral mass lesions 
- uszkodzenia masy mózgowej 
 
cerebral metastases 
- przerzuty do mózgu 
 
cerebral microcirculation 
- mikrokrążenie mózgowe 
 
cerebral palsy 
- porażenie mózgowe 
 
cerebral peduncle 
- konar mózgu 
 
cerebral perfusion pressure 
- ciśnienie perfuzji mózgu 
 
cerebral radionuclide angiography 
- scyntygrafia perfuzyjna mózgu 
 
cerebral salt-wasting syndrome 
- mózgowy zespół utraty soli 
- zespół utraty soli pochodzenia mózgowego 
 
cerebral toxoplasmosis 
- toksoplazmoza mózgu 
 
cerebral vasoconstriction 
- obkurczenie naczyń mózgowych 
 
cerebral vasodilation 
- rozszerzenie naczyń mózgowych 
 
cerebral veins 
- żyły mózgu 
 
cerebral venous blood 
- krew żylna mózgu 
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cerebral venous sinus thrombosis 
- zakrzepica zatok żylnych mózgu 
 
cerebral ventricles 
- komory mózgu 
 
cerebral ventricular system 
- układ komorowy mózgowia 
 
cerebral vessels 
- naczynia mózgowe 
 
cerebritis 
- zapalenie mózgu 
 
cerebrocerebellum 
- neocerebellum 
- móżdżek 
- nowy móżdżek 

 
cerebrosides 
- cerebrozydy 
 
cerebrospinal fluid 
- płyn mózgowo-rdzeniowy 
- PMR 
 
cerebrospinal fluid sediment 
- osad płynu mózgowo-rdzeniowego 
 
cerebrospinal fluid shunt 
- przetoka w centralnym układzie nerwowym 
 
cerebrospinal infection 
- zakażenie komór mózgowo-rdzeniowych 
 
cerebrovascular 
- mózgowo-naczyniowy 
 
cerebrovascular accident 
- udar 
- udar mózgowy 
- incydent mózgowo-naczyniowy 
- udar mózgu 
 
cerebrovascular disease 
- choroba naczyń mózgowych 
 
cerebrovascular disorder 
- choroba naczyń mózgowych 
 
cerebrovascular infarction 
- zawał naczyniowo-mózgowy 
 
cerebrovascular obstruction 
- niedrożność naczyń wewnątrzmózgowych 

 
cerebrum 
- kresomózgowie 

 
cereolysin 
- cereolizyna 
 
ceruloplasmin 
- ceruloplazmina 
 
cerumen 
- woskowina 
- woskowina uszna 
 
cervical 
- dot. szyi cervical viscera narządy szyi 

- szyjny 
- dot. szyjki macicy cervical infection zakażenie 

szyjki macicy 

- w obrębie szyi cervical swelling of the lymph 

nodes powiększenie węzłów chłonnych w obrębie 

szyi 

 
cervical band 
- pasmo szyjne (przy żebrze I) 

 
cervical cancer 
- rak szyjki macicy 
 
cervical cap 
- kapturek naszyjkowy (metoda antykoncepcji) 
 

cervical carcinoma 
- rak szyjki macicy 
 
cervical cells 
- komórki szyjki macicy 
 
cervical dilatation 
- rozszerzanie szyjki macicy (u ginekologa) 
 
cervical enlargement 
- zgrubienie szyjne 
 
cervical esophagus 
- część szyjna przełyku 
 
cervical fascia 
- powięź szyi 
 
cervical glands 
- gruczoły szyjkowe 
 
cervical intraepithelial neoplasia 
- wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy 
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cervical lymphadenitis 
- zapalenie szyjnych węzłów chłonnych 
 
cervical lymphadenopathy 
- limfadenopatia szyjna 
 
cervical mucus 
- śluz szyjkowy macicy 
- śluz szyjkowy 
 
cervical nerves 
- nerwy szyjne 
 
cervical pleura 
- opłucna szyjna 
- osklepek opłucnej  

 
cervical plexus 
- splot szyjny 
 
cervical portion of the spinal cord 
- część szyjna rdzenia kręgowego 
 
cervical portion of the sympathetic 
trunk 
- część szyjna pnia współczulnego 
 
cervical region 
- odcinek szyjny 
 
cervical rib 
- żebro szyjne 
 
cervical secretions 
- śluz szyjkowy macicy 
- śluz szyjkowy 
 

cervical segment 
- segment szyjny (rdzenia kręgowego) 
 
cervical sinus tracts 
- przetoki szyjne 
 
cervical somatic plexus 
- splot somatyczny szyjny 
 
cervical spinal cord 
- część szyjna rdzenia kręgowego 
 
cervical spinal cord injury 
- uszkodzenie odcinka szyjnego rdzenia 
kręgowego 
 
cervical spinal nerve 
- szyjny nerw rdzeniowy 
 

cervical sympathetic ganglia 
- zwoje szyjne współczulne 
 
cervical vertebrae 
- kręgi szyjne 
 
cervical vessels 
- naczynia szyjkowe (dot. szyjki kości) 

 
cervical viscera 
- narządy szyi 
 

cervicitis 
- zapalenie szyjki macicy 
 
cervicofacial 
- szyjno-twarzowy 
- twarzowo-szyjny 
 
cervicofacial actinomycosis 
- postać twarzowa promienicy 
- postać szyjno-twarzowa promienicy 
 
cervicothoracic ganglion 
- zwój szyjno-piersiowy 
- zwój gwiaździsty 
 
cervicovaginal 
- szyjkowo-pochwowy 
 
Cervidae 
- jelenie 
- jeleniowate 
- pełnorożce 
 
cervix 
- szyjka macicy 
 
cervix of the uterus 
- szyjka macicy 
 
Cervus elaphus 
- jeleń 
- Cervus elaphus 
- jeleń szlachetny 
 
cesarean section 
- cesarskie cięcie 
 
cesium chloride 
- chlorek cezu 
- CsCl 
 
cesium chloride gradient 
- gradient chlorku cezu 
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cessation 
- zakończenie (terapii, podawania leku) 

- brak (sygnałów) 

- zatrzymanie (transkrypcji) 

- zahamowanie (wzrostu) 

- ustanie (miesiączkowania) 
 
Cestodes, Cestoda 
- tasiemce 
- Cestoda 
 

cestode infections 
- inwazje tasiemców 
 
cetaceans, Cetacea 
- walenie 
- Cetacea  
 
cetacean 
- waleni the distinctive cetacean tympanic bone 
charakterystyczna dla waleni kość bębenkowa 
 
Cetartiodactyla 
- Cetartiodactyla 
 
cetylpyridinium chloride 
- chlorek cetylpirydynowy 
 
CFA 
- patrz: colonizing factor antigen 
 
CFCs 
- patrz: chlorofluorocarbons 
 
CFP-10 
- białko CFP-10 
 
CFS 
- patrz: cerebrospinal fluid 
 
CFTR channel 
- kanał CFTR 
 
CFUs 
- patrz: colony-forming units 

 
cGMP 
- patrz: cyclic guanosine monophosphate 

 
cGMP-dependent kinase 
- kinaza cGMP-zależna 
 
cGMP-regulated ion channels 
- kanały jonowe zależne od cGMP 
 
CGRP 
- patrz: calcitonin gene-related peptide 

 
CH2O 
- patrz: formaldehyde 
 
CH2O 
- patrz: free water clearance 
 
CH4N2O 
- patrz: ammonium cyanate 
 
chaetae 
- szczeciny (u pierścienic) 

- szczecinki females with a high bristle number 
samice o dużej liczbie szczecinek  

 

Chagas disease 
- trypanosomoza 
- amerykańska choroba Chagasa 
 
chagoma 
- chagoma 
 
chain 
- nić DNA molecule chains nici cząsteczek DNA 

- łańcuch carbon chains łańcuchy węgla (w 

cząsteczkach); a nucleic acid chain łańcuch kwasu 

nukleinowego; a chain of amino acids łańcuch 

zbudowany z aminokwasów 

- ciąg (komórek) 

- kaskada a chain of reactions kaskada reakcji  

- łańcuszek bacterial cells arranged in short 

chains komórki bakteryjne ułożone w krótkie 

łańcuszki 

 
chain complex 
- kompleks łańcucha (biologia molek.) 
 
chain end 
- koniec łańcucha (biologia molek.) 
 
chain genes 
- geny łańcucha 
 
chain of amino acids 
- łańcuch zbudowany z aminokwasów 
 
chain of infection 
- łańcuch infekcji 
 
chain reaction 
- łańcuchową reakcję 
 
chain receptor 
- receptor łańcucha a ubiquitin chain receptor 
receptor łańcucha ubikwitynowego 
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chain segment 
- segment łańcucha (RNA) 

 
chain separation 
- rozdzielenie łańcuchów (dot. syntezy białek) 
 
chain termination 
- przerwanie transkrypcji 
 
chain termination method 
- metoda terminacji łańcucha 
 
chain termination method of DNA 
sequencing 
- sekwencjonowanie DNA metodą terminacji 
łańcucha 
 
chain terminators 
- terminatory łańcucha 
- terminatory wydłużania łańcucha 
- terminatory syntezy łańcucha DNA 
 
chain-forming 
- tworzące łańcuchy chain-forming cocci 
ziarenkowce tworzące łańcuchy 

 
chain-like molecules 
- cząsteczki o budowie polimerów 
 
chain-smokers 
- nałogowi palacze 
 
challenge 
- kontakt challange with a virulent agent kontakt z 

immunogenem; on challenge with the wild-type 

virus po kontakcie z dzikim typem wirusa 

- ilość a large antigen challenge duże ilości 

antygenów 

 
chamber 
- komora a four-chambered heart serce 

czterokomorowe; a shell consisting of many 

chambers wielokomorowa muszla; 

many-chambered lungs/lungs with many 

chambers wielokomorowe płuca; animals with a 

stomach divided into four chambers zwierzęta o 

czterokomorowym żołądku 

- jama a three-chambered heart serce trójjamiste 

- przedział (budowa macicy) 

- kanał a muscular elastic chamber elastyczny 

kanał mięśniowy (o pochwie) 

- pęcherzyk (zawierający statolity - dot. budowy 

statocysty u bezkręgowców) 

- zbiorniczek fluid-filled chambers zbiorniczki 

wypełnione płynem (budowa ucha wewnętrznego) 

 
chamber enlargement 
- przerost jam serca 

- powiększenie jam serca 
 
chambered nautiluses 
- łodziki 
 
chancre 
- szankier 
- wrzód twardy 
- stwardnienie pierwotne (objaw kiły nabytej I 

okresu) 

- wrzód pierwotny 
 
chancre of syphilis 
- wrzód kiłowy 
 
chancroid 
- wrzód weneryczny 
 
change 
- wahanie to minimize pH changes in cells 
zmniejszać wahania pH w komórkach 

- zmienność statistically significant changes in 

wing size statystycznie istotne zmiany wielkości 

skrzydeł 

- modyfikacja changes that occur at synapses in 

neural circuits modyfikacje synaps w obwodach 

nerwowych 

- kształtowanie to affect changes in diversity mieć 

wpływ na kształtowanie różnorodności 

- ulec zmianie (rozkład częstości genotypów wśród 

potomstwa) 

- rearanżacja change in blood flow patterns 
rearanżacja krążenia 

- zmiana a change in the membrane potential 
zmiana potencjału błony; to undergo a change in 

shape zmienić kształt (o komórkach); statistically 

significant changes in wing size statystycznie 

istotne zmiany wielkości skrzydeł 

- ulegać zmianom to change continually ulegać 

ciągłym zmianom; to change dramatically 

podlegać radykalnym zmianom  

- wpływać na the mutation that changes 

expression of the gene mutacja, która wpływa na 

ekspresję danego genu  

- ulec przemianie before the substrate is changed 

into a product... zanim substrat ulegnie przemianie 

w produkt... 

 
change color 
- przebarwiać się (liście) 

 

changed state 
- odmienny stan 
 
changes in allele frequencies 
- zmiana częstości alleli 
 
changes in blood sugar concentration 
- zmiany stężenia cukru we krwi 
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changes in body awareness 
- zmiana zdolności do wykrywania i oceny 
zagrożenia 
 
changes in climate 
- zmiany klimatyczne 
 
changes in complexity 
- zmiany złożoności organizmów 
 
changes in external structure 
- zmiany budowy zewnętrznej 
 
changes in gene expression 
- zróżnicowana ekspresja genów 
 
changes in ocean circulation patterns 
- zmiana kierunku prądów morskich 

 
changes in precipitation patterns 
- zmiany w geograficznym rozkładzie opadów 
- zmiany wielkości opadów 
 
changes in rates of allometric growth 
- allometryczne zmiany tempa wzrostu 
 
changes in the conformation 
- zmiany konformacyjne 
 
changes in voltage 
- zmiany potencjału błonowego 
 
changing 
- przemienność changing seasons przemienność 

pór roku 

- zmienny to be regulated by changing hormone 

levels in the blood być regulowanym przez zmienne 

stężenie hormonów we krwi 

 
changing environmental conditions 
- zmiany środowiskowe 
- zmiany w otoczeniu 
 
changing ratios 
- zmiany w stosunku ilościowym the changing 

ratios of the hormones zmiany w stosunku 

ilościowym hormonów  
 
channel 
- kanał (biologia molek.) 

- kierować [fale dźwiękowe na błonę bębenkową (o 

przewodzie słuchowym)] 

- koryto a river channel koryto rzeki 

 
channel modification 
- modyfikacja kanałów wodnych 

 
channel of a river 
- koryto rzeki 
- bieg rzeki 
 
channel proteins 
- białka kanałowe 
- białka budujące kanały jonowe 
 

channelopathy 
- kanałopatia 
 
channichthyids, Channichthyidae 
icefishes, Channichthyidae 
- Channichthyidae 
- białokrwiste 
- bielankowate 
 

chaparral 
- chaparral chaparral soils gleby chaparralu 
 

chaperone 
- należący do klasy białek opiekuńczych a 

"chaperone" protein biało należące do klasy 

białek opiekuńczych 

 
chaperone proteins 
- białka opiekuńcze 
- chaperony 
- chaperony molekularne 
 
chaperones 
 - patrz: chaperone proteins 
 
chaperonin 
- chaperon (białko opiekuńcze) 

 
chaperonin protein complex 
- kompleks białkowy chaperonu 
 
character 
- właściwość organizmu 
- cecha charakterystyczna the characters of 

animals cechy charakterystyczne zwierząt; 

vertebrate characters cechy charakterystyczne dla 

kręgowców 

- cecha (czyli dziedziczna właściwość 

odróżniająca dane osobniki) flower color character 

cecha barwy kwiatów; homologous characters 

cechy homologiczne; homologous characters cechy 

homologiczne (filogeneza) 

- charakter partial double bond character 
charakter wiązania częściowo podwójnego 

 

character displacement 
- rozsunięcie cech (dot. nisz ekologicznych) 

- sympatryczne rozsunięcie cech 
- różnicowanie się cech (dot. ekologii 

ewolucyjnej) 
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 zjawisko różnicowania się cech 
- sympatryczne rozszczepienie cechy 
- sympatryczne rozszczepienie cech 
- rozszczepienie cech reproductive character 

displacement rozszczepienie cech rozrodczych  

 
character evolution 
- ewolucja cech 
 
character state 
- stan cechy (ewolucja) 

- wartość cechy 
 
character value 
- wartość cechy (ewolucja) 

 
characteristic 
- charakter (substancji, cząsteczek) lipids that have 

amphipathic characteristics lipidy mające 

charakter amfipatyczny 

- cecha charakterystyczna the characteristics of 

the teeth in the species cechy charakterystyczne 

zębów danego gatunku; populations with a 

characteristic intrinsic rate of increase populacje 

charateryzyjące się sobie właściwym wewnętrznym 

tempem wzrostu 

- charakterystyka the characteristics of viruses 
charakterystyka wirusów 

- własność physiological characteristics własności 

fizjologiczne 

- objaw chorobowy the predominant 

characteristics dominujące objawy chorobowe 

- charakterystyczna właściwość to be 

characteristic of control pathways być 

charakterystyczną właściwością dróg 

kontrolowanych przez hormony 

- charakterystyczny the characteristic of 

deuterostome development charakterystyczny dla 

wtóroustych typ rozwoju zarodkowego; 

characteristic pattern of vocalizations 
charakterystyczny wzorzec wokalizacji 

- odrębny (fenotyp) 

- charakterystyczna cecha to be a plant 

characteristic być charakterystyczną cechą roślin 

- właściwość a characteristic in an individual 

organism właściwość pojedynczego organizmu  
 
characterize 
- rozpoznać (wirusa, wirulencję - przez badaczy) 

- zbadać (loci, mutacje) 

- być charakterystycznym dla heterospory 

characterizes two specific groups of plants 
różnozarodnikowość jest charakterystyczna dla 

dwóch grup roślin 

- zidentyfikować (nowe klasy hormonów) 

- odnosić się do 
- charakteryzować (genom) 

- klasyfikować  

 

characterized by 
- charakteryzujący się a disorder characterized 

by depressed mood schorzenie, które 

charakteryzuje się obniżeniem nastroju; the 

disorder is characterized by sepsis with multiple 

abscesses w schorzeniu tym charakterystyczna jest 

posocznica z licznymi ropniami; fungi are 

characterized by... charakterystyczną cechą 

grzybów jest...; nemerteans are characterized by 

their proboscis charakterystyczną cechą wstężnic 

jest obecność ryjka 

- cechujący się obecnością eukaryotic cells are 

characterized by numerous organelles komórki 

eukariotyczne cechują się obecnością 

organelli/charakteryzuje obecność organelli; these 

life cycles are characterized by an alternation of 

generations w cyklach tych występuje przemiana 

pokoleń 

- objawiający się myxedema which is 

characterized by a slowing down of physical and 

mental activity obrzęk śluzowaty, który objawia się 

spowolnieniem aktywności fizycznej i psychicznej 

- cechujący się centromeres are characterized by 

specific short DNA sequences centromery cechują 

specyficzne, krótkie sekwencje DNA 

- polegający na a dysfunction characterized by 

increased secretion of electrolytes zaburzenie 

polegające na wzroście wydzielania elektrolitów 

- manifestestujący się an infection characterized 

by a pneumonia with an atypical clinical course 
zakażenie manifestujące się zapaleniem płuc o 

atypowym przebiegu klinicznym 

 
Chargaff’s rules 
- zasada Chargaffa 
- reguła Chargaffa 
- prawa Chargaffa 
 
charge 
- ładunek NAD+ is an ion with a net charge of +1 
NAD+ jest jonem z ładunkiem +1; polymers with a 

negative charge on each phosphate polimery, 

których każda reszta fosforanowa jest ujemnie 

naładowana 

- ładunek elektryczny (atomu) an electrical 

charge of 3+ ładunek elektryczny o wartości 3+; a 

cation with a net charge of 1+ kation o ładunku 1+ 

- wartościowość the charge on the iron atom 
wartościowość atomu żelaza 

 
charge dipoles 
- ładunki dipoli the interactions between charge 

dipoles on the bases oddziaływania między 

ładunkami dipoli zasad  
 
charge separation 
- rozdzielenie ładunków (w błonie komórkowej) 

- rozdział ładunków 
- separacja ładunku 
 



charge-charge interactions 

255 

charge-charge interactions 
- oddziaływania typu ładunek-ładunek 
 
charged  
- nasycony water charged with inorganic mineral 

compounds woda nasycona rozpuszczonymi 

związkami nieorganicznymi 

- związany before the initiator tRNA is charged 

with methionine by methionyl-tRNA synthetase... 
zanim inicjatorowy tRNA zostanie związany z 

metioniną przez syntetazę metionylo-tRNA... 

- przyłączony before the tRNAs are charged with 

Met by the methionyl-tRNA synthetase... zanim 

metionina zostanie przyłączona do tRNA przez 

syntetazę metionylo-tRNA.. 

- naładowany (atom) a charged particle 

naładowana cząstka 

- obdarzony ładunkiem when the inside of the 

neuron becomes positively charged relative to the 

fluid outside the plasma membrane... gdy wnętrze 

neuronu staje się dodatnio naładowane elektrycznie 

w stosunku do płynu zewnątrzkomórkowego...  

- niosący ładunek elektryczny 
- mający ładunek elektryczny when the cytosol 

becomes positively charged relative to the 

extracellular fluid... gdy cytosol przyjmuje ładunek 

elektryczny dodatni w stosunku do płynu 

zewnątrzkomórkowego... 

- naładowany elektrycznie 
 
charged groups 
- ładunki elektryczne 
 
charged tRNA 
- aminoacylo-tRNA 
 
charged tRNAs 
- „naładowany" tRNA 
- „naładowane" cząsteczki tRNA 
 
charge-dipole interactions 
- ddziaływania typu ładunek-dipol 
 
charge-pair interactions 
- oddziaływania elektrostatyczne 
 
charophytes, charophyte algae 
- Charophyta  
- ramienice charophyte ancestors przodkowie 

ramienic 

 
charred 
- zwęglony 
 
chase-away selection 
- dobór płciowy oparty na antagonistycznej 
koewolucji 
 

chase-away sexual selection 
- dobór płciowy oparty na antagonistycznej 
koewolucji 
 
check ligaments 
- więzadła powięziowe 
- więzadła hamujące pasma ścięgniste 
 
checkerboard distribution 
- rozmieszczenie „w kratkę" (ekologia) 

 
checkerboard titration technique 
- technika szachownicy 
 
checkpoint 
- punkt kontrolny (cyklu komórkowego) meiosis 

checkpoints punkty kontrolne mejozy; G2 phase 

checkpoint punkt kontrolny fazy G2 

 
checkpoint signals 
- sygnały punktów kontrolnych (dot. cyklu 

komórkowego) 

 
Chédiak-Higashi syndrome 
- zespół Chediaka-Higashiego 
 
cheek muscles 
- mięśnie żujące 
 
cheek teeth 
- zęby policzkowe 
 
cheekbone 
- kość jarzmowa 
 
cheese worker's lung 
- płuco producenta serów 
 
CHEF 
- patrz: contour clamped homogeneous electric 
field 
 
chelate 
- chelatować 
 
chelating agents 
- czynniki chelatujące 
 
chelicerae 
- szczękoczułki  
- chelicery 
 
Cheliceriforms, Cheliceriformes 
chelicerates, Chelicerata 
- szczękoczułkowce 
- Chelicerata 
- cheliceraty 
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chelipeds 
- skrzypce (u raka) 
 

chemical activity 
- aktywność chemiczna (w organizmie) 

- proces chemiczny 
 
chemical agents 
- środki chemiczne 
 
chemical attractant 
- chemoatraktant 
 
chemical behavior 
- właściwości chemiczne (atomów) 
- chemiczna aktywność (atomów) 
 
chemical bonding 
- wiązania chemiczne chemical bonding between 

atoms wiązania chemiczne pomiędzy atomami 
 
chemical bonds 
- wiązania chemiczne chemical bonding between 

atoms wiązania chemiczne pomiędzy atomami 
 
chemical building blocks 
- chemiczne elementy budulcowe  
- proste związki chemiczne  
- budulcowe składniki chemiczne 
 
chemical composition 
- skład chemiczny 
- chemiczna budowa the chemical composition 

of hormones chemiczna budowa cząsteczek 

hormonów 

 
chemical compound 
- związek chemiczny carbon compounds związki 

węgla; iron compounds związki żelaza 

- substancja chemiczna 
 
chemical concentration gradient 
- gradient stężenia chemicznego 
 
chemical contamination 
- zanieczyszczenie związkami chemicznymi 
 
chemical control of respiration 
- chemiczna kontrola oddychania 
 
chemical cues 
- sygnały chemiczne (używane do komunikacji 

przez mrówki) 

 
chemical cycling 
- krążenie pierwiastków (w ekosystemie) 

- cykle biogeochemiczne 
- cykle chemiczne (w biosferze) 
 

chemical digestion 
- trawienie chemiczne 
 
chemical disinfectants 
- chemiczne środki dezynfekcyjne 
- środki dezynfekcyjne 
 
chemical elements 
- pierwiastki chemiczne 
 
chemical energy 
- energia chemiczna 
 
chemical equation 
- równanie chemiczne to describe a reaction by 

means of a chemical equation opisać reakcję za 

pomocą równania chemicznego 

 
chemical equilibrium 
- równowaga chemiczna to reach chemical 

equilibrium osiągnąć stan równowagi chemicznej 

 
chemical equivalence 
- równoważnik chemiczny 
 
chemical events 
- reakcje chemiczne 
 
chemical evidence 
- badania chemiczne chemical evidence suggests 

that… badania chemiczne dowodzą, że…  

 
chemical evolution 
- ewolucja chemiczna 
- proces ewolucji chemicznej 
 
chemical exchange 
- wymiana chemiczna 
 
chemical fixation 
- utrwalanie chemiczne (utrwalanie komórek)  
 
chemical functionality 
- właściwości chemiczne 
 
chemical gradient 
- gradient chemiczny to move down the chemical 

gradient przemieszczać się zgodnie z gradientem 

chemicznym 
 
chemical group 
- grupa chemiczna 
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chemical imbalances 
- zaburzenia równowagi chemicznej 
 
chemical laws 
- prawa chemii 
 
chemical luminescence 
- chemiczna luminescencja 
 
chemical materials 
- substancje chemiczne 
 
chemical mediators 
- mediatory chemiczne 
- przekaźniki chemiczne 
 
chemical messenger 
- przekaźnik chemiczny 
- cząsteczka chemiczna (o neurotransmiterach) 
 
chemical modification 
- modyfikacje chemiczne 
 
chemical mutagens 
- mutageny chemiczne 
 
chemical nutrients 
- pierwiastki odżywcze 
 
chemical pathways 
- szlaki metaboliczne 
 
chemical perception 
- chemiczna percepcja (mrówek) 

 
chemical pesticides 
- pestycydy 
 
chemical reaction sequence 
- sekwencja reakcji chemicznych 
 
chemical reactions 
- reakcje chemiczne 
- procesy chemiczne 
 
chemical reactivity 
- reaktywność chemiczna 
 
chemical receptor 
- chemoreceptor  
- narząd chemorecepcji 
 
chemical recycling 
- krążenie związków chemicznych (w 

ekosystemie) 

- odzyskiwanie związków chemicznych  
 

chemical senses 
- zmysły chemiczne 
 
chemical sensors 
- receptory zmysłu chemicznego 
- receptory chemiczne 
 
chemical signaling 
- sygnalizacja chemiczna 
- impulsy chemiczne 
 
chemical signaling pathways 
- szlaki sygnalizacji chemicznej (w komórce) 

 
chemical signals 
- sygnalizacja chemiczna 
- impulsy chemiczne 
- chemiczne związki sygnałowe 
- sygnały chemiczne 
 
chemical stimulus 
- czynnik chemiczny a chemical stimulus for 

regulating the rate of respiration czynnik 

chemiczny regulujący tempo oddychania 

 
chemical symbol 
- symbol chemiczny (pierwiastka) 

 
chemical traffic 
- przenikanie cząsteczek to regulate chemical 

traffic across the plasma membrane regulować 

przenikanie cząsteczek przez błonę komórkową (o 

komórce) 
 
chemical transaction 
- reakcja chemiczna 
 
chemical treatment 
- metoda chemiczna (dot. usuwania 

zanieczyszczeń w środowisku) 

 
chemically 
- chemicznie 
- na drodze chemicznej mucin chemically 

destroys invaders mucyna ma zdolność 

chemicznego niszczenia mikroorganizmów 

- wiązaniami chemicznymi atoms combine 

chemically atomy łączą się wiązaniami 

chemicznymi 

- drogą chemiczną to transmit information 

chemically przekazywać informację drogą 

chemiczną (o neuronach) 

- odpowiednimi związkami chemicznymi to treat 

the cells chemically działać odpowiednimi 

związkami chemicznymi na komórki  

- pod względem chemicznym chemically 

identical identyczne pod względem chemicznym; 
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molecules chemically similar to NAD+ cząsteczki o 

budowie chemicznej podobnej do NAD+ 

- pod względem składu chemicznego 

 
chemically activated ion channels 
- kanały jonowe aktywowane chemicznie 
- kanały jonowe zależne od specyficznych 
ligandów 
- kanały jonowe bramkowane ligandem 
 
chemically analyzed 
- poddany analizie chemicznej 
 
chemically combined 
- połączony chemicznie chemically combined 

compounds chemicznie połączone związki 
 
chemically reactive 
- chemicznie reaktywny (pierwiastek) 

 
chemically unreactive 
- chemicznie niereaktywny (pierwiastek) 
 
chemicals 
- związki chemiczne 
- związki inorganic chemicals związki 

nieorganiczne 

- substancje 
- cząsteczki chemiczne 
- sygnały chemiczne 
- chemikalia 
- odczynniki 
- czynniki chemiczne 
 
chemical-staining techniques 
- metody barwienia chemicznego 
 
chemiosmosis 
- chemiosmoza by chemiosmosis w drodze 

chemiosmozy/zgodnie z teorią chemiosmotyczną 
 
chemiosmotic 
- chemiosmotyczny 
 
chemiosmotic model 
- model chemiosmozy 
- model chemiosmotyczny 
 
chemiosmotic process 
- proces chemiosmozy 
- proces związany z chemiosmozą 
 
chemistry 
- skład chemiczny 
- chemia acid-base chemistry chemia 

(kwas-zasada) 

- budowa chemiczna the chemistry of lipids 
budowa chemiczna lipidów; the cell wall chemistry 

budowa chemiczna ścian komórkowych  

- przemiany chemiczne enzymes regulate the 

chemistry of the cell enzymy regulują przemiany 

chemiczne w komórce 

- chemizm ocean chemistry chemizm wód oceanu; 

the chemistry of photosynthesis chemizm 

fotosyntezy 

- procesy chemiczne the chemistry of DNA 

replication procesy chemiczne zachodzące w czasie 

replikacji DNA 

- metoda chemiczna 
- analiza serum chemistry showed... analiza 

surowicy wykazała... 

- biochemia follow-up demonstrated abnormal 

blood chemistries badanie kontrolne wykazało 

nieprawidłowości w biochemii krwi 

 
chemistry laboratory 
- laboratorium chemiczne 
 
chemoattractant 
- chemoatraktant leukocyte chemoattractants 
chemoatraktanty (dla) leukocytów 

 
chemoattractant cytokines 
- chemotaktyczne cytokiny 
 
chemoattraction of the sperm 
- chemotaksja plemnika 
 
chemoautotrophic 
- chemoautotrof chemoautotrophic prokaryotes 
prokariotyczne chemoautotrofy/chemoautotroficzne 

prokarionty  

- chemoautotroficzny 

 
chemoautotrophy 
- chemoautotrofia 
 
chemoheterotrophic 
- chemoheterotroficzny chemoheterotrophic 

prokaryotes prokarionty chemoheterotroficzne  
 
chemoheterotrophs 
- chemoheterotrofy 
 
chemoheterotrophy 
- chemoheterotrofia 
 
chemokine receptors 
- receptory chemokin 
 
chemokine system 
- system chemokin 
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chemokines 
- chemokiny CXC chemokines chemokiny CXC  
 
chemo-organotrophic 
- chemoorganotroficzny 
 
chemoorganotrophs 
- chemoorganotrofy 
 
chemo-organotrophs 
- chemoorganotrofy 
 
chemoprophylactic drugs 
- środki chemioprofilaktyczne 
 
chemoprophylactic measures 
- chemioprofilaktyka 
 
chemoprophylactic regimen 
- chemioprofilaktyka 
 
chemoprophylactic treatment 
- chemioprofilaktyka 
 
chemoprophylaxis 
- chemioprofilaktyka 
 
chemoreception 
- chemorecepcja 
 
chemoreceptor 
- chemoreceptor 
- narząd chemorecepcji 
 
chemoreceptor afferents 
- włókna aferentne z chemoreceptorów 
 
chemoreceptor trigger zone 
- chemoreceptywna strefa wyzwalająca 
 
chemosensitive 
- chemowrażliwy 
 
chemosensory 
- chemosensoryczny (funkcja) 
 
chemosynthetic 
- chemosyntetyzujący 
 
chemosynthetic autotroph 
- chemoautotrof chemoautotrophic prokaryotes 
prokariotyczne chemoautotrofy/chemoautotroficzne 

prokarionty 

- chemoautotroficzny 
 

chemotactic 
- chemotaktyczny the cleavage products that are 

chemotactic in their action produkty rozpadu 

wykazujące aktywność chemotaktyczną 

 
chemotactic activities 
- aktywności chemotaktyczne 
 
chemotactic components C3a and C5a 
- chemotaktyczne cząstki C3a i C5a 
 
chemotactic effect 
- działanie chemotaktyczne to have a 

chemotactic effect on sth oddziaływać 

chemotaktycznie na coś 
 
chemotactic factors 
- czynniki chemotaktyczne 
- związki chemotaktyczne 
 
chemotactic migration 
- migracja chemotaktyczna 
 
chemotaxis 
- chemotaksja to exhibit chemotaxis wykazywać 

chemotaksję; positive/negative chemotaxis 

chemotaksja dodatnia/ujemna; neutrophil 

chemotaxis chemotaksja neutrofilów 

 
chemotaxis proteins 
- białka chemotaktyczne 
 
chemotherapeutic agents 
- chemioterapeutyki  
- środki przeciwbakteryjne 
 
chemotherapeutic approach 
- metoda chemioterapeutyczna 
 
chemotherapy 
- chemioterapia 
- terapia effective chemotherapy against HBV 
skuteczna terapia przeciw HBV 

- leczenie compounds used for chemotherapy of 

infections związki stosowane do leczenia zarażenia  

 
chemotherapy catheter 
- cewnik do chemioterapii 
 
chemotherapy regimen 
- chemioterapia 
 
chemotrophs 
- chemotrofy 
 
chenodeoxycholic acid 
- kwas chenodeoksycholowy 
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Chenopodiaceae 
- komosowate 
 
chest 
- klatka piersiowa 
 
chest pain 
- ból w klatce piersiowej 
 
chest radiograph 
- zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej 
 
chest radiography 

- zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej  
- obraz radiologiczny klatki piersiowej 

 
chest surface 
- powierzchnia klatki piersiowej 
 
chest trauma 
- uraz klatki piersiowej 
 
chest wall 
- ściana klatki piersiowej 
 
chestnut blight 
- zgorzel kasztana 
 
chew 
- gryźć 
- przeżuwać 
- rozdrabniać (pokarm) 

- obgryzać to chew on sth obgryzać coś 

 
chewed 
- przeżuty (pokarm) 
 
chewing insects 
- owady zgryzające 
 
chewing mouthparts 
- gryzący aparat gębowy 
- narządy gębowe gryzące 
 
chewing tobacco 
- tytoń do żucia 
 
chiasma 
- chiazma 

 
chiasmata 

- chiazmy 

 
chiasmatic sulcus 
- bruzda skrzyżowania wzrokowego 
 

chick 
- pisklę 
 
chick embryo 
- zarodek kury 
 
chickadees 
- sikory 
 
chicken embryo cells 
- komórki zarodka kurzego 
 
chicken pox 
- ospa wietrzna 
 
chickenlike birds 
- kuraki  
- Galliformes  
- grzebiące 
 
chief cells 
- komórki główne (gruczołu przytarczycznego, 

gruczołu żołądkowego) 

 
chigger mite 
- swędzik 
 
chiggers 
- larwy lądzienia szkarłatnego 
- swędziki 
 
chigoe flea 
- pchła piaskowa 
- pchła chigoe 
 
Chikungunya virus 
- wirus Chikungunya 
 
childbearing age 
- wiek reprodukcyjny 
- wiek rozrodczy women of childbearing age 

groups kobiety w wieku rozrodczym 

 
childbearing women 
- kobiety rodzące 
 
childbirth 
- poród 
 
childhood 
- dot. wieku dziecięcego childhood diseases 
choroby wieku dziecięcego; early childhood 

infections zakażenia we wczesnym dzieciństwie  

- występujący we wczesnym okresie 
dzieciństwa a childhood tumor of the eye 
nowotwór oka występującym we wczesnym okresie 

dzieciństwa 
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- dzieciństwo during childhood w dzieciństwie 
 
childlike 
- mający dziecięcy charakter (narządy rozrodcze) 

 
children 
- potomstwo 
 
chill 
- oziębiać się (gleba) 

 
chills 
- dreszcze 
 
Chilopoda 
- pareczniki 
 
chimaeras 
- chimery 
- chimerokształtne przerazy 
 
chimeric 
- chimera a chimeric mouse chimera mysia 

- chimeryczny (gen) 

 
chimerism 
- chimeryzm (immunopatologia) lymphocyte 

chimerism chimeryzm limfocytów  
 
chin 
- bródka  
- podbródek 

 
chinch bug 
- kowal bezskrzydłowy 
 
chinese liver fluke 
- przywra chińska 
- chińska przywra wątrobowa 
 
chipped 
- wyszczerbiony 
 
chiral 
- chiralny (atom węgla) 

 
Chironex fleckeri 
- osa morska 
- Chironex fleckeri 
 

chiropractor 
- kręgarz (zawód) 

 
Chiroptera 
- Chiroptera 
- nietoperze rękoskrzydłe 
 

chisel-like incisors 
- dłutowate siekacze (u zajęczaków) 

 
chisel-shaped 
- dłutowatego kształtu (ząb) 

 
chi-squared test 
- test chi-kwadrat 
 
chitin 
- chityna an exoskeleton of chitin chitynowy 

szkielet zewnętrzny; szkielet zewnętrzny zbudowany 

z chityny 

- pancerz chitynowy 
- chitynowy an external chitin skeleton chitynowy 

szkielet zewnętrzny 

 
chitinized 
- zesklerotyzowany (tarczka kleszcza) 
 
chitinous 
- chitynowy (struktura) an exoskeleton of chitin 

chitynowy szkielet zewnętrzny 

- zbudowany z chityny an armorlike exoskeleton 

of chitinszkielet zewnętrzny zbudowany z chityny 

 
chitinous exoskeleton 
- chitynowy pancerz 
 
chitons 
- chitony 
- Polyplacophora 
- gromada wiełopłytkowców 
 
chlamydia 
- chlamydioza 
 
chlamydiae 
- chlamydie 
 
chlamydial 
- chlamydiowy (zakażenie) 

 
chlamydial inclusion bodies 
- ciałka wtrętowe mikroorganizmów z rodzaju 
Chlamydia 
 
chlamydial infection 
- chlamydioza 
 
chlamydial urethral infection 
- chlamydialne zapalenie cewki moczowej 
 
chlamydial viability 
- żywotność chlamydii 
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chlamydias 
- chlamydie 
 
chloramines 
- chloraminy 
 
chloramphenicol 
- chloramfenikol 
 
chloramphenicol acetyl transferase 
- acetylotransferaza chloramfenikolu  
- CAT 
 
chloramphenicol acetylation 
- acetylacja chloramfenikolu 
 
chloramphenicol acetyltransferase 
- acetylotransferaza chloramfenikolowa 

 
Chlorarachniophyta 
- Chlorarachniophyta 
 
chlorarachniophytes 
- Chlorarachniophyta 
 
chlorhexidine 
- chlorheksydyna 
 
chloride 
- chlorkowy chloride anions aniony chlorkowe 
 
chloride cells 
- komórki chlorkowe (w skrzelach) 

 
chloride ions 
- jony chlorkowe 
 
chloride ions 
- jony Cl 
- jony chlorkowe 
 
chloride shift 
- przesunięcie chlorkowe 
 
chloride transport channels 
- kanały transportu chlorków 
 
chlorinated lime 
- wapno chlorowane 
 
chlorination 
- chlorowanie (wody) 
 
chlorine 
- chlor 
- Cl 

 
chlorofluorocarbons 
- chlorofluorowęglany 
- freony 
 
chloroform 
- chloroform 
 
chlorophyll 
- chlorofil chlorophyll synthesis synteza chlorofilu 

- cząsteczka chlorofilu 
 
chlorophyll-binding proteins 
- białka wiążące chlorofil 
 
chlorophytes, Chlorophyta 
- Chlorophyta 
- zielenice 
 
chloroplast 
- chloroplastowy chloroplast membrane błona 

chloroplastowa/chloroplastów 

- chloroplast chloroplastów 
 
chloroplast diversity 
- różnorodność sekwencji chloroplastowych 
 
chloroplast DNA 
- DNA chloroplastowy 
- DNA chloroplastów 
- cpDNA 
 
chloroplast DNA markers 
- markery genetyczne zlokalizowane w DNA 
chloroplastowym 
 
chloroplast engineering 
- genetyczne udoskonalanie chloroplastów 
 
chloroplast genome 
- genom chloroplastowy 
 
chloroplast membranes 
- błony otaczające chloroplasty 
 
chloroplast microsatellite loci 
- chloroplastowe mikrosatelity 
 
chloroplast pigments 
- barwniki chloroplastowe 
 
chloroplast ribosomes 
- rybosomy chloroplastowe 
 
chloroplast sequence 
- sekwencja DNA chloroplastowego 
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chloroplast stroma 
- stroma chloroplastu 
 
chloroplasts 
- chloroplasty 
 
chloroquine 
- chlorochina 
 
chlororespiration 
- chlororespiracja 
 
chlorosis 
- chloroza 
 
choanae 
- nozdrza tylne 
 
choanal atresia 
- atrezja nozdrzy tylnych 
- niedrożność nozdrzy tylnych 
 
choanal stenosis 
- zwężenie nozdrzy tylnych 
 
choanocytes 
- choanocyty 
- komórki kołnierzykowe 
 
choanoflagellates, Choanoflagellata 
- Choanoflagellata 
- wiciowce kołnierzykowe 
 
choanoflagellate 
- wiciowiec kołnierzykowy 
 
choanoflagellate-like 
- podobny do wiciowców kołnierzykowych 
 
chocolate agar 
 - agar czekoladowy 
 
chocolatized agar 
- agar czekoladowy 
 
cholangiogram 
- cholangiogram 
 
cholangiopathy 
- cholangiopatia 
 
cholangitis 
- zapalenie dróg żółciowych 
 
cholecalciferol 
- cholekalcyferol 

- witamina D3 

 
cholecystectomy 
- cholecystektomia 
- usunięcie pęcherzyka żółciowego 
 
cholecystitis 
- cholecystitis 
- zapalenie pęcherzyka żółciowego 
 
cholecystokinin 
- cholecystokinina 
 
cholecystokinin-pancreozymin 
- cholecystokinino-pankreozymina 
 
cholera toxin 
- toksyna cholery 
- element CTX 
 
cholera toxin A 
- podjednostka A toksyny cholery 
 
cholera toxin B 
- podjednostka B toksyny cholery 
 
cholera toxin element 
- toksyna cholery  
- element CTX 
 
choleralike 
- choleropodobny (biegunka) 

- podobny jak w przypadku cholery 

 
choleretics 
- środki żółciotwórcze 
 
cholestasis 
- cholestaza 
 
cholesterol 
- cholesterol cholesterol metabolism metabolizm 

cholesterolu 

- cząsteczki cholesterolu to take up cholesterol 

from the blood pobierać z krwi cząsteczki 

cholesterolu (o komórkach) 

 
cholesterol crystals 
- kryształy cholesterolu 
 
cholesterol desmolase 
- desmolaza cholesterolu 
 
cholesterol ester hydrolase 
- hydrolaza estru cholesterolu 
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cholesterol esters 
- estry cholesterolu 
 
cholesterol regulation 
- regulacja cholesterolu 
 
cholesterol stones 
- kamienie żółciowe z cholesterolu 
- kamienie cholesterolowe 

 
cholesterol transport molecules 
- cząsteczki transportujące cholesterol 
 
cholesteryl esters 
- estry cholesterolu 
 
cholestyramine 
- cholestyramina 
 
cholic acid 
- kwas cholowy 
 
choline 
- cholina 
 
choline acetyltransferase 
- acetylotransferaza cholinowa 
 
choline esters 
- estry choliny 

 
cholinergic 
- cholinergiczny to be under cholinergic control 
być pod kontrolą cholinergiczną/układu 

cholinergicznego 

 
cholinergic endings 
- zakończenia nerwów cholinergicznych 
 

cholinergic nerve endings 
- zakończenia neuronów cholinergicznych 
 
cholinergic nerves 
- nerwy cholinergiczne 
 
cholinergic neurons 
- neurony cholinergiczne 
 
cholinergic sympathetic vasodilation 
- rozszerzenie naczyń pod wpływem 
cholinergicznych włókien współczulnych 
 
cholinergic vagal cardiac fibers 
- cholinergiczne włókna nerwu błędnego 
 
cholinesterase 
- cholinesteraza 

 
chondrichthyans, Chondrichtyes 
- chrzęstnoszkieletowe  
- ryby chrzęstnoszkieletowe  
- ryby chrzęstne 
- chrzęstniki 
- Chondrichthyes 
 
chondrite 
- chondryt 
 
chondrocytes 
- chondrocyty 
 
chondrogenesis 
- budowa chrząstek 
- powstawanie chrząstek 
 
chondroitin sulfate 
- siarczan chondroityny 
 
chondroitin sulfuric acid 
- kwas chondroitynosiarkowy 
 
choosiness 
- wybiórczość female choosiness wybiórczość 

samic  
 
chorda tympani 
- struna bębenkowa 
 
chordae tendineae 
- struny ścięgniste 
 
chordate 
- dot. strunowców chordate characters cechy 

strunowców 

 
chordates, Chordata 
- Chordata 
- strunowce 
 
chorea 
- pląsawica 
 
choreiform movements 
- ruchy pląsawicze 
 
choreoathetoid cerebral palsy 
- pozapiramidowa postać mózgowego 
porażenia dziecięcego 
 
chorioamnionitis 
- zakażenie wewnątrzmaciczne 
- chorioamnionitis 
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choriocapillaris 
- chariokapilary (dot. naczyniówki) 

 
chorion 
- kosmówka 
- chorion 

 
chorionic plate 
- płaszczyzna kosmówki (łożyska) 
 
chorionic villi 
- kosmki kosmówki 
- wyrostki kosmówki 
 
chorionic villus sampling 
- biopsja trofoblastu 
- biopsja kosmówki 
 
chorionic villus sampling technique 
- biopsja trofoblastu 
- biopsja kosmówki 
 
chorioretinitis 
- zapalenie siatkówki i naczyniówki 
 
choroid 
- naczyniówka (gałki ocznej) 

- warstwa naczyniowa (gałki ocznej) 

- warstwa barwnikowa 
- warstwa pigmentowa 

 
choroid coat 
- patrz: choroid layer 

 
choroid epithelium 
- nabłonek naczyniówki 
 
choroid layer 
- patrz: choroid layer 

 
choroid plexus 
- splot naczyniówkowy 
- splot naczyniówki 
 
choroid plexus papilloma 
- brodawczak splotu naczyniówkowego 
 
choroidal detachment 
- odłączenie naczyniówki 
 

choroidal vessels 
- naczynia naczyniówki (oka) 
 
choroidea 
- patrz: choroid layer 

 

chromaffin cells 
- komórki chromochłonne 
 
CHROMagar 
- CHROMagar 
 
chromalveolates, Chromalveolata 
- Chromalveolata 
- przedstawiciele Chromalveolata 
 
chromatic 
- chromatyczny 
 
chromatid 
- chromatyda 
 
chromatin 
- chromatyna 
 
chromatin condensation 
- kondensacja chromatyny 
 
chromatin configuration 
- konfiguracja chromatyny 
 
chromatin conformations 
- konformacje chromatyny 
 
chromatin fiber 
- włókno chromatyny 
 
chromatin granula 
- ziarenko chromatyny 
 
chromatin mass 
- grudka chromatyny 
 
chromatin positive 
- chromatyno-pozytywny  
 
chromatin proteins 
- białka chromatyny 
 
chromatographic methods 
- metody chromatografii 
 
chromatographic purification 
- oczyszczanie chromatograficzne 
 
chromatography 
- rozdział chromatograficzny to separate amino 

acids by chromatography przeprowadzić rozdział 

chromatograficzny aminokwasów; amino acids 

identified by chromatography aminokwasy 

zidentyfikowane chromatograficznie  
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chromatoidal bars 
- ciałka chromatoidalne 
 
chromatolysis 
- chromatoliza 
 
chromatosome 
- chromatosom 
 
chromidial bodies 
- ciała chromatoidalne 
 
Chromista 
- Chromista  
- chromisty  
- grzybopływki 
 
chromium 
- chrom 
- Cr 

 
chromium release assay 
- test uwolnienia chromu 
 
chromoblastomycosis 
- chromoblastomykoza 
 
chromodomains 
- chromodomeny 
 
chromogenic 
- chromogenny 
 
chromogranin 
- chromogranina 
 
chromo-helicase-DNA-binding gene 
- gen chromohelikazy wiążącej DNA 
 
chromomycosis 
- chromomykoza 
 
chromophilic cells 
- komórki chromofilne 
 

chromophils 
- komórki chromofilne 
 
chromophobes 
- komórki chromofobowe 
 
chromophobic cells 
- komórki chromofobowe 
 
chromophore 
- grupa chromoforowa 
- chromofor 

- układ chromoforowy 
 

chromoplasts 
- chromoplasty 
 
chromosomal 
- chromosomowy the chromosomal basis of 

inheritance chromosomowe podstawy dziedziczenia 

- dot. chromosomów chromosomal regions 
rejony chromosomów 

- chromosomalny chromosomal heterozygotes 
chromosomalne heterozygoty 

 
chromosomal aberrations 
- aberracje chromosomowe 
 
chromosomal abnormalities 
- nieprawidłowości chromosomowe 
 
chromosomal alterations 
- zmiany chromosomowe 
- zmiany w chromosomach 
 
chromosomal arrangement 
- układ chromosomów 
- układ ułożenia chromosomów 
 
chromosomal blocks 
- odcinki chromosomów 
- bloki chromosmowe 
 
chromosomal breakage 
- pękanie chromosomu breakage points miejsca 

pęknięcia 

- pęknięcie chromosomu 
 
chromosomal breakage point 
- chromosomowe miejsce pęknięcia 
- miejsce pęknięcia chromosomów 

 
chromosomal changes 
- zmiany chromosomowe 
- zmiany w chromosomach 
 
chromosomal damage 
- uszkodzenie chromosomów 
 
chromosomal deletion 
- delecje części chromosomu 
 
chromosomal disorders 
- nieprawidłowości chromosomowe 
 
chromosomal DNA 
- chromosomowy DNA 
- DNA chromosomów 
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chromosomal ends 
- końce chromosomów 
 
chromosomal features 
- cechy chromosomów 
 
chromosomal fragments 
- fragmenty chromosomu 
- segmenty chromosomów 
 

chromosomal genes 
- geny chromosomowe 
 
chromosomal heterozygotes 
- chromosomalne heterozygoty 
 

chromosomal incompatibility 
- niezgodność chromosomowa 
 
chromosomal integrity 
- integralność cząsteczki DNA 
 
chromosomal location 
- lokalizacja chromosomowa chromosomal 

location of genes lokalizacja genów na 

chromosomach 

 
chromosomal locus 
- locus chromosomowy 
 
chromosomal loops 
- pętle chromosomowe 
 

chromosomal markers 
- chromosomowe markery 
 

chromosomal material 
- materiał chromosomowy 
 
chromosomal origins 
- miejsca inicjacji replikacji 
 
chromosomal packing 
- upakowanie chromosomu 
 
chromosomal pattern 
- układ chromosomów płciowych 
- układ chromosomowy XY chromosomal pattern 

układ chromosomowy XY 

- zestaw chromosomów 
- układ chromosomalny 

 
chromosomal position 
- chromosomowa pozycja 
 
chromosomal promoter 
- chromosomowy promotor 

 
chromosomal rearrangements 
- aberracje chromosomowe 
- reorganizacje chromosomowe 
- rearanżacje chromosomów 
- zmiany chromosomalne 
 
chromosomal region 
- region chromosomowy 
 
chromosomal segments 
- fragmenty chromosomu 
- segmenty chromosomów 
 
chromosomal sequences 
- sekwencje DNA w chromosomach 
 
chromosomal site 
- miejsce chromosomowe 
 
chromosomal translocation 
- translokacja chromosomowa 
- translokacja chromosomów 
- translokacja chromosomalna 
 
chromosomal virulence genes 
- chromosomalne geny zjadliwości 
 
chromosomally 
- chromosomowo chromosomally compatible 

individuals osobniki chromosomowo zgodne  
 
chromosomally distinct 
- odrębny od chromosomu chromosomally 

distinct plasmids plazmidy odrębne od 

chromosomu  
 
chromosome 
- chromosom eukaryotic chromosomes 
chromosomy eukariotyczne; genes located on the 

same chromosome geny zlokalizowane w tym 

samym chromosomie; a specific deletion in 

chromosome X specyficzna delecja w chromosomie 

X 

 
chromosome abnormalities 
- niewłaściwa liczba chromosomów płci 
- nieprawidłowości w strukturze i liczbie 
chromosomów 
- nieprawidłowości w liczbie chromosomów 
- aberracje chromosomowe 
- nieprawidłowy układ genomu 
 
chromosome analysis 
- ocena garnituru chromosomalnego 
- analiza chromosomalna 
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chromosome arm 
- ramię chromosomu 
 
chromosome arrangement 
- układ chromosomów 
- układ ułożenia chromosomów 
 
chromosome behavior 
- zachowanie chromosomów 
- zachowanie chromosomów podczas 
podziałów komórkowych 
 
chromosome breakage 
- pękanie chromosomu breakage points miejsca 

pęknięcia  

- pęknięcie chromosomu 
- kruchość chromosomów 
 
chromosome breaks 
- pęknięcia chromosomów 
 
chromosome complement 
- garnitur chromosomów 
- zestaw chromosomów 
 
chromosome components 
- składniki chromosomów 
 

chromosome composition 
- liczba chromosomów an individual with an 

abnormal chromosome composition osobnik 

posiadający niewłaściwą liczbę chromosomów  

- zestaw chromosomów 
- układ chromosomów 

 
chromosome condensation 
- kondensacja chromosomów 
 
chromosome configuration 
- konfiguracja chromosomów 
 
chromosome data 
- badania chromosomu the path were based on Y 

chromosome data szlaki wyznaczono na podstawie 

badania chromosomu Y 

 
chromosome differences 
- różnice chromosomowe 
 
chromosome duplication 
- duplikacja chromosomów 
 
chromosome ends 
- końce chromosomów 
 
chromosome frequencies 
- częstości inwersji chromosomowych 

 
chromosome fusion 
- fuzja chromosomów 
- fuzja chromosomowa 

 
chromosome interval 
- odcinek chromosomu a chromosome interval 

that includes many genes odcinek chromosomu, na 

którym znajduje się większa liczba loci  
 
chromosome inversions 
- inwersje chromosomowe 
 
chromosome jumping 
- skoki po chromosomie 
 
chromosome library 
- biblioteka chromosomowa 
 
chromosome material 
- fragmenty chromosomów 
 
chromosome movements 
- ruchy chromosomów 
 
chromosome number 
- liczba chromosomów to have a chromosome 

number of 18 mieć liczbę chromosomów równą 18 

 
chromosome organization 
- organizacja chromosomów 
 
chromosome packing 
- upakowanie chromosomu 
 
chromosome pair 
- para chromosomów 
 
chromosome pairing 
- parowanie chromosomów 
 
chromosome partitioning 
- rozdzielenie chromosomów 
 
chromosome rearrangements 
- rearanżacje chromosomowe 
 
chromosome regions 
- regiony chromosomów 
 
chromosome replication 
- replikacja chromosomów 
 
chromosome scaffold 
- rusztowanie chromosomu 
- chromosomowe rusztowanie 



chromosome segments 

269 

 
chromosome segments 
- segmenty chromosomowe 
 
chromosome separation 
- rozchodzenie się chromosomów do biegunów 
- rozdzielenie chromosomów 
 
chromosome set 
- zestaw chromosomów 
- komplet chromosomów 
- wzór chromosomów płci 

 
chromosome site 
- miejsce na chromosomie 
 
chromosome structure 
- struktura chromosomów 
- struktura chromosomu 

 
chromosome theory of inheritance 
- chromosomowa teoria dziedziczności 
- teoria Suttona-Boveriego 
 
chromosome types 
- rodzaje chromosomów 
 
chromosome walk 
- wędrówka po chromosomie 
- proces wędrówki po chromosomie when the 

chromosome walk breaks down... gdy proces 

wędrówki po chromosomie urywa się... 
 
chromosome walking 
- patrz: chromosome walk 
 

chromosome-level changes 
- zmiany na poziomie chromosomowym 
 
chromosome-sized 
- o rozmiarach całych chromosomów 
chromosome-sized DNA fragments fragmenty 

DNA o rozmiarach całych chromosomów  

 
chromosome-staining procedure 
- technika barwienia chromosomów 
 
chromotrope-based staining technique 
- technika barwienia oparta na chromotropii 
 
chromotropic 
- chromotropowy 
 
chronic 
- stały (działanie promieni ultrafioletowych) 

- długotrwały (nadmierna ekspresja białek) 

- przewlekły to become chronic przejść w formę 

przewlekłą 

 
chronic aggressive hepatitis 
- przewlekłe agresywne zapalenie wątroby 
 
chronic bronchitis 
- chroniczny nieżyt oskrzeli 
 
chronic carriers 
- przewlekli nosiciele 
 
chronic drinkers 
- osoby stale nadużywające alkoholu 
 
chronic granulomatous disease 
- przewlekła choroba ziarniniakowa 
 
chronic hemolytic anemia 
- przewlekła niedokrwistość hemolityczna 
 
chronic immunopathological response 
- chroniczna odpowiedź immunopatologiczna 
 
chronic joint osteoarthritis 
- chroniczne zapalenie stawów 
 
chronic leg ischemia 
- przewlekle niedokrwienie kończyn dolnych 
 
chronic obstructive pulmonary disease 
- przewlekła obturacyjna choroba płuc 
 
chronic persistent hepatitis 
- przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby 
 
chronic rejection 
- odrzucenie przewlekłe (narządu) 

 
chronic renal disease 
- przewlekła niewydolność nerek 
- przewlekła choroba nerek 

 
chronic stress 

- nieustanny stress 
- długotrwały, chroniczny stres 

 
chronic ulcer 
- przewlekłe owrzodzenie 
 
chronic wasting disease 
- przewlekła choroba wyniszczająca 
 
chronically 
- przewlekle chronically high levels of 

glucocorticoids przewlekle wysokie stężenie 

glikokortykoidów 
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chronicity 
- zakażenia przewlekłe 
 
chronospecies 
- chronogatunki 
 
chronotropic action 
- działanie chronotropowe (dot. serca) 

 
chronotropic effect 
- działanie chronotropowe (dot. serca) 

 
chrysanthemum 
- złocień z rodzaju Pyrethrum 
- złocień 
 
Chrysophyceae, Chrysophyta 
- złotowiciowce 
- Chrysophyceae 
- chryzofity 
 
chunk 
- fragment (informacji) 
 
churning 
- mieszanie (pokarmu w żołądku) 
 
churning of the stomach 
- energiczny ruch perystaltyczny żołądka 
 
Chvostek's sign 
- objaw Chrostka 
 
chyle 
- mlecz (płyn z jelita cienkiego) 

 
chyle cistern 
- zbiornik mleczu 
 
chylomicron remnants 
- remnanty chylomikronów 
- resztkowe chylomikrony 
 
chylomicrons 
- kropelki lipidowe 
- chylomikrony 
- kropelki lipidów (dot. budowy komórki) 

- kropelki tłuszczu 
 
chylothorax 
- wysięk limfatyczny w opłucnej 
 
chylous urine 
- chyluria 
- chłonkomocz 
- mleczomocz 

 
chyluria 
- patrz: chylous urine 
 
chyme 
- treść pokarmowa jelita 
- treść żołądkowa 
- miazga pokarmowa 
- chymus 
- papka pokarmowa 

 
chymotrypsin 
- chymotrypsyna 
 
chymotrypsinogen 
- chymotrypsynogen 
 
chytridiomycetes, chytrids, 
Chytridiomycota,  
- skoczkowce 
- Chytridiomycetes 
- grzyby skoczkowe 
- Chytridiomycota  
 
cicada 
- cykada 
 
Cicadellidae 
- skoczki 
- Cicadellidae 
- skoczkowate 
- przedstawiciele rodziny skoczkowatych 
 
cichlids, cichlid fishes, Cichlidae 
- rodzina Cichlidae 
- pielęgnicowate 
- pielęgnice 
- Cichlidae 
 
cilastatin 
- cylastatyna 
 
cilia 
- rzęski (komórki) 

- rzęska 
 
cilia-propelled elevator of mucus 
- napędzany rzęskami podnośnik śluzu 
 
ciliary 
- rzęskowy 
 
ciliary action 
- ruchy rzęsek 
 
ciliary arteries 
- tętnice rzęskowe 
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ciliary beating 
- falowanie rzęsek 
- ruch rzęsek 
- uderzenia rzęsek 
 
ciliary body 
- ciało rzęskowe (w gałce ocznej) 

 
ciliary function 
- funkcje nabłonka migawkowego 
 
ciliary ganglion 
- zwój rzęskowy 
 
ciliary muscle 
- mięsień rzęskowy 
 
ciliary neurotropic factor 
- rzęskowy czynnik neurotroficzny 
- CNTF 
 
ciliary processes 
- wyrostki rzęskowe (np. ciała rzęskowego gałki 

ocznej) 

 
ciliate 
- orzęsek  
- orzęsiony a ciliate larva orzęsiona larwa 
 
ciliate locomotion 
- ruch orzęsków 
 
ciliated 
- urzęsiony ciliated epithelium urzęsiony nabłonek 

- orzęsiony 
- pokryty rzęskami a band of ciliated cells 
wieniec rzęsek 

- zaopatrzony w rzęski 
 

ciliated columnar epithelium 
- orzęsiony nabłonek 
- walcowaty nabłonek migawkowy 
 
ciliated epithelial cells 
- nabłonek migawkowy the ciliated epithelial 

cells of the respiratory tract nabłonek migawkowy 

dróg oddechowych 
 
ciliated epithelium 
- nabłonek migawkowy the ciliated epithelium in 

the bronchi nabłonek migawkowy oskrzeli 

 
ciliated protists 
- pierwotniaki należące do (typu) orzęsków 
- orzęski 
 

ciliated protozoa 
- patrz: ciliated protists 
 
ciliated protozoans 
- patrz: ciliated protists 
 
ciliated respiratory cells 
- urzęsione komórki nabłonka oddechowego 
 
ciliates, Ciliophora 
- Ciliata 
- orzęski 
 
ciliostasis 
- porażenie aparatu rzęskowego nabłonka 
- dyskinaza rzęsek 
 
cilium 
- rzęski (komórki) 

- rzęska 
 
cinchona alkaloids 
- alkaloidy chinowca Cinchoma 

 
cinder 
- popiół wulkaniczny 
 
cingulate cortex 
- zakręt obręczy 
 
cingulate gyrus 
- kora zakrętu obręczy 
 
cingulate sulcus 
- bruzda obręczy 
 
Ciona intestinalis 
- osłonica Ciona intestinalis  
- przejrzystka 
 
Cip/Kip proteins 
- białka Cip/Kip 
 
ciprofloxacin 
- cyprofloksacyna 
 
circadian 
- okołodobowy circadian activity aktywność 

okołodobowa 

 
circadian control 
- kontrola rytmu okołodobowego 
 
circadian regulation 
- kontrola rytmów okołodobowych to be under 

circadian regulation znajdować się pod kontrolą 

rytmów okołodobowych 
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circadian rhythm 
- rytm okołodobowy 
 
circannual rhythm 
- rytm okołoroczny 
 
circhoral 
- cogodzinny 
 
circhoral secretion 
- wydzielanie cogodzinne 
 
circle 
- wieniec a circle of tentacles wieniec czułków 

- pierścień the vascular bundles arranged in a 

circle around a central core of pith wiązki 

przewodzące rozmieszczone 

pierścieniowo/tworzące pierścień wokół 

centralnego rdzenia 

- forma kolista (o cząsteczce DNA) 

- cząsteczka kolista a circle of DNA kolista 

cząsteczka DNA  

- krąg (barwnika) 

- kolisty a circle of template kolista matryca 

- okółek flower parts are arranged in four 

concentric circles części kwiatu tworzą cztery 

koncentryczne okółki 

 
circle of Willis 
- unaczynienie wewnątrzczaszkowe 
- koło tętnicze Willisa 
- koło tętnicze mózgu 
 
circuit 
- obwód thalamocortical circuit obwód 

wzgórzowo-korowy; cellular circuit obwód 

komórkowy 

- obieg (dot. krwi) a single circuit of blood vessels 

pojedynczy obieg naczyń 

- cykl an antigen-specific circuit 
antygenowo-swoisty cykl 

 
circuitry 
- obwody the circuitry of the living human brain 
obwody w żywym mózgu ludzkim  
 
circuits of neurons 
- obwody neuronalne 
- obwody nerwowe 
 
circular 
- kolisty a circular dsDNA molecule cząsteczka 

kolistego DNA 

 
circular 
- okrężny (mięśnie gładkie) 

- biegnący okrężnie (włókna mięśniowe) 

- okrągły 
- mający strukturę kolistą bacterial DNA is 

circular DNA bakterii ma strukturę kolistą  

- tworzący strukturę kolistą a circular 

chromosome chromosom tworzący strukturę 

kolistą/występujący w postaci kolistej 

- występujący w postaci kolistej 
 
circular chromosome 
- kolisty chromosom 

 
circular flow of cytoplasm 
- ruch rotacyjny cytoplazmy 
 
circular muscle 
- mięśnie okrężne 
 
circular pattern 
fibers arranged in a circular pattern włókna 

rozmieszczone poprzecznie (okrężnie) w stosunku 

do głównej osi ciała 

 
circular RF 
- kolisty RF 
 
circular superior surface 
- okrągła powierzchnia górna 
 
circularization 
- cyrkularyzacja circularization of the genome 
cyrkularyzacja genomu 

- zamknięcie się do formy kolistej the recreated 

vector plasmid formed by circularization of the 

linear vector fragment wektor powstały w wyniku 

zamknięcia się do formy kolistej wektora liniowego 

 

circularize 
- przyjąć kolisty kształt 
- tworzyć formę kolistą (genetyka) 

- ulec cyrkularyzacji (genom) 

 
circularized 
- poddany yrkularyzacji the cos end allows the 

DNA to be circularized in the cell sekwencje cos 

umożliwiają cyrkularyzację DNA faga w komórce; 

after the transposon is circularized... po tym jak 

transpozon ulega cyrkularyzacji... 

 
circularized by ligation 
- ligowany do formy kolistej if genomic DNA is 

digested by a restriction enzyme and then 

circularized by ligation... jeśli genomowy DNA jest 

potrawiony enzymami restrykcyjnymi, a fragmenty 

DNA są następnie ligowane do formy kolistej... 

 
circularly 
- okrężnie to be arranged circularly around the 
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central body axis być ułożonym okrężnie w 

stosunku do głównej osi ciała (komórki) 

 
circulate  
- krążyć T cells that circulate through the blood, 

spleen, and other lymphoid tissues komórki T 

krążące w obrębie krwi, śledziony i innych tkanek 

limfatycznych; hormones that circulate in the 

blood hormony przenoszone przez krew  

- występować w krążeniu proteins which do not 

circulate in the free form białka które nie 

występują w krążeniu w postaci wolnej 

- rozprowadzać the system that circulates the 

fluid in the body system rozprowadzający płyn w 

organizmie; the toxin is then circulated in the 

blood and can have widespread effects toksyna jest 

następnie rozprowadzana z krwią i wywiera szeroki 

wpływ na organizm 

- przepływać the water that continuously 

circulates through the sponge body woda, która 

bezustannie przepływa przez ciało gąbki 

 
circulating 
- patrz: circulatory 

 
circulating blood cortisol level 
- stężenie kortyzonu we krwi 
 
circulating in the blood 
- znajdujący się w krążącej krwi amino acids 

circulating in the blood aminokwasy znajdujące się 

w krążącej krwi/krążące we krwi 

- we krwi the concentration of nutrients 

circulating in the blood stężenie substancji 

pokarmowych we krwi 

- krążący we krwi 
 
circulating tissues 
- tkanki płynne 
 
circulating virus count 
- miano wirusa high viral loads wysokie miana 

wirusa 

- miano krążących wirionów 
- liczba wirusów 
- natężenie wiremii 
- obciążenie wirusem plasma viral load 
obciążenie osocza wirusem 
 
circulation 
- krążenie the peripheral circulation krążenie 

układowe; the cerebral circulation krążenie 

mózgowe 

- krwiobieg proteins are then secreted into the 

circulation białka są następnie wydzielane do 

krwiobiegu; the compounds released into the 

circulation związki uwolnione do krwi; the cells 

that enter the circulation komórki, które dostają się 

do obiegu/krwiobiegu 

- obieg 
- układ krążenia the cells release large amounts 

of histamine into the circulation komórki te 

uwalniają do układu krążenia duże ilości histaminy  

- rozprowadzanie life processes such as 

circulation of materials procesy, takie jak 

rozprowadzanie składników odżywczych 

 
circulation of the atmosphere 
- cyrkulacja atmosferyczna 
- cyrkulacja powietrza 
 
circulation time 
- całkowity czas krążenia krwi 
- czas krążenia 
 
circulatory (również ‘circulating’) 
- krążący circulating levels of the peptide stężenie 

krążącego peptydu; circulating antibodies krążące 

we krwi przeciwciała 

- krążący we krwi 
- poziom x we krwi a marked increase in 

circulating lipids znaczny wzrost poziomu lipidów 

we krwi 

 
circulatory anomalies 
- zaburzenia krążenia 
 
circulatory collapse 
- zapaść naczyniowa 
 
circulatory diseases 
- choroba układu krążenia 
 
circulatory disturbances 
- zaburzenia krążenia 
 
circulatory fluid 
- płyn krążący 
- hemolimfa 
 
circulatory insufficiency 
- niewydolność krążenia 
 
circulatory organs 
- elementy układu krążenia 
 
circulatory shock 
- szok krążeniowy 
 
circulatory structures 
- narządy krążenia 
 
circulatory system 
- układ krążenia a closed/open circulatory system 
zakmnięty/otwarty układ krążenia 

- układ krwionośny 
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- strumień krwi w krążeniu ogólnym as all these 

hormones enter the circulatory system... w miarę 

jak wszystkie te hormony trafiają do strumienia 

krwi w krążeniu ogólnym... 

- układ sercowo-naczyniowy 

 
circumarctic 
- arktyczny (roślina) 
 
circumduction 
- obwodzenie 
 
circumference 
- obwód (łodygi) 
 

circumferential depression 
- pierścieniowate zagłębienie 
 
circumflex 
- okalający femoral circumflex artery tętnica 

okalająca udo  

 
circumflex branch 
- gałąź okalająca circumflex branch of the left 

coronary artery gałąź okalająca tętnicy wieńcowej 

lewej 

 
circumflex fibular artery 
- tętnica okalająca strzałkę 
 
circumflex scapular artery 
- tętnica okalająca łopatkę 
 
circumpolar vortex 
- wir polarny 
 
circumscribed 
- ograniczony circumscribed areas in Asia 
ograniczone obszary Azji; circumscribed lesions of 

varying intensity zmiany ograniczone o różnym 

nasileniu 

 
circumvallate papillae 
- brodawki okolone (języka) 

 
circumventricular organs 
- narządy okołokomorowe 
 
circus activity 
- krążenie pobudzenia  
- krążące pobudzenie  
- pobudzenie nawrotne  
- pętla nawrotnego pobudzenia  
- fala nawrotnego pobudzenia  
- rytm nawrotny pobudzenia typu nawrotnego 

 
circus movement 
- patrz: circus activity 

 
cirrhosis 
- marskość wątroby 
 
cirrhosis of the liver 
- marskość wątroby 
 
cirri 
- cirri 
 
Cirripedia 
- wąsonogi 
- Cirripedia 
 
cis 
- w konformacji cis cis double bonds wiązania 

podwójne cis/w konformacji cis  

- cis in cis w konfiguracji cis  

 
cis arrangement 
- pozycja cis double bonds that are transformed 

from a cis arrangement to a trans arrangement 
wiązania podwójne ulegające transformacji z 

pozycji cis do trans  

 

cis face 
- strefa cis (aparatu Golgiego) 

 
cis isomer 
- izomer cis 

 
cis regulation 
- regulacja cis 

 
cis-regulatory divergence 
- dywergencja na poziomie cis-regulacji 
 
cis-regulatory elements 
- sekwencje cis-regulatorowe 
 
cis-retinal 
- ris-retinal 
 
cistern 
- zbiornik (siateczki śródplazmatycznej) 

- cysterna (aparatu Golgiego) 
 

cisterna chyli 
- zbiornik mleczu 
 
cisternae 
- l. mn. od cistern 

 
cisternal 
- dot. cystern cisternal function funkncjonowanie 

cystern (w ER, aparacie Golgiego) 

 



cisternal space 

275 

cisternal space 
- światło ER (retikulum endoplazmatycznego) 
 

cistron 
- cistron (region kodujący białko) 

 
cistron region 
- region cistronowy 
- region kodujący 
 
citrate 
- cytrynian 
 
citric acid 
- kwas cytrynowy 
 
citrulline 
- cytrulina 
 
city sewage 
- ścieki z miasta 

 
civets 
- cywety 
 
CJD 
- patrz: Creutzfeldt-Jakob disease 
 

Cl 
- chlor 
- Cl 
 
CL 
- patrz: cutaneous leishmaniosis 
 
Cl- 
- jony Cl 
- jony chlorkowe 

 
Cl– channels 
- kanały chlorkowe 
 
CL lesions 
- uszkodzenia spowodowane leiszmaniozą 
skórną 
 
clade 
- klad the mammalian clade klad ssaków; the 

vertebrate clade klad kręgowców; sister clades 

klady siostrzane; successively derived clades coraz 

bardziej zaawansowane kłady; one-step clades 

klady pierwszego rzędu  

- gałąź ewolucyjna 
- wariant (wirusa) 

 
cladinose 
- kladynoza 

 
cladist 
- kladysta 
 
cladistic 
- kladystyczny a cladistic approach podejście 

kladystyczne 

 
cladistic analysis 
- analiza kladystyczna 
- badanie kladystyczne 
 
cladistic approach 
- klasyfikacja kladystyczna 
 
cladistics 
- kladystyka 
- systematyka filogenetyczna 

 
cladogenesis 
- kladogeneza 
 
cladogram 
- kladogram a cladogram of the phylogenetic 

relationships of murids kladogram przedstawiający 

pokrewieństwa ewolucyjne myszowatych 

 
Cladonia rangiferina 
- chrobotek reniferowy 
- chrobotka reniferowa 
- Cladonia rangiferina 
 
clamlike shells 
- skorupki podobne do skorupek małży 
 
clamp 
- służyć jako klamra wiążąca to clamp the 

polymerase to the DNA służyć jako klamra wiążąca 

enzym z DNA (o podjednostce β polimerazy) 

 
clamp around the DNA 
- białkowa klamra wokół DNA a clamp around 

the DNA białkowa klamra wokół DNA 
 
clamp loading 
- zakładanie obręczy (replikacja DNA) 

 
clap 
- tryper (czyli rzeżączka) 
 
clarification 
- diagnostyka thorough clarification of each 

chronic case dokładna diagnostyka każdego 

przypadku przewlekłego  

 

clarithromycin 
- klarytromycyna 
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clarity 
- przejrzystość water clarity przejrzystość wody 
 
clasper 
- narząd kopulacyjny (narząd kopulacyjny 

samców ryb chrzęstnoszkieletowych) 

- miksopterygium  
- pterygopodium 

 
clasp-knife effect 
- objaw scyzorykowy (dot. zginania kończyny) 

 
class 
- klasa (klasa cząsteczek biologicznych) a virus of 

class I wirus klasy I; antibody classes klasy 

przeciwciał 

- gromada (dot. systemu taksonomicznego) a 

takson at the class level takson o randze/w randze 

gromadył mammals (class Mammalia) ssaki 

(gromada Mammalia); members of six vertebrate 

classes przedstawicieli sześciu gromad kręgowców 

- rodzaj (mutacji) 

 
class I MHC genes 
- geny MHC klasy I 

 
class I MHC molecules 
- cząsteczki MHC klasy I 

 
class II MHC genes 
- geny MHC klasy II 

 
class II MHC molecules 
- cząsteczki MHC klasy II 

 
class III MHC genes 
- geny MHC klasy III 

 
class II-inhibiting protein 
- białko hamujące klasę II CLM 

 
class of antibodies 
- klasa przeciwciał 
 
class of proteins 
- klasa białek 

 
class switching 
- zmiana klas (dot. klas immunoglobulin) 

- przełączanie klas inability to undergo class 

switching niezdolność przełączania klas; 

immunoglobulin class switching przełączenie klas 

immunoglobulin 
 
classic bacteria 
- klasyczne bakterie 

 
classic cell nucleus 
- klasyczne jądro 
 
classic complement activation 
- aktywacja klasycznej drogi dopełniacza 
 
classic conditioning 
- warunkowanie klasyczne (dot. bodźców 

bezwarunkowych i warunkowych) 

 
classic infant diarrhea 
- klasyczna biegunka u dzieci 

 
classic penicillins 
- klasyczne penicyliny 
 
classical 
- typowy the anterior lobe of the pituitary 

functions like a classical endocrine gland przedni 

płat przysadki funkcjonuje jako typowy gruczoł 

dokrewny 

- klasyczna odmiana (choroby) 

 
classical complement cascade 
- kaskada drogi klasycznej 

 
classification 
- status classification of this clade as a 

monophyletic supergroup is controversial status 

tego kladu jako supergrupy budzi spory 

- system klasyfikacji 
- klasyfikacja 
- podział 

 
classification group 
- jednostka taksonomiczna the classification 

group for all DNA viruses jednostka 

taksonomiczna obejmującą wszystkie wirusy DNA 

 
classification scheme 
- układ klasyfikacji 
- klasyfikacja 
 
classification system 
- system klasyfikacji 
- podział Wallace's classification system podział 

Wallacea  

 
clathrin 
- klatryna 
 
clathrin-mediated endocytosis 
- endocytoza z udziałem klatryny 
 
Claviceps purpurea 
- Claviceps purpurea 
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- buławinka czerwona 
 
Clavicipitaceae 
- buławinkowate 
- rodzina buławinkowatych 
 
clavicle 
- obojczyk 
 
clavicular 
- obojczykowy 
 
clavicular fracture 
- złamanie obojczyka 
 
clavicular head 
- głowa obojczykowa 
 
clavicular notch of the manubrium of 
sternum 
- wcięcie obojczykowe rękojeści mostka 
 
clavipectoral fascia 
- powięź obojczykowo-piersiowa 
 
clavipectoral triangle 
- trójkąt obojczykowo-piersiowy 
 
claw 
- pazur claw marks ślady pazurów (na ciele) 

- szpon 
 

claw-bearing 
- zakończony pazurami (palce) 

 
clawed 
- zaopatrzony w pazury (łapy, palce) 

- zaopatrzone w pazurki 

 
clawing of the hand 
- ręka szponiasta 
 
clawlike 
 pazurokształtny 
 
claws 
- szczypce (homara) 
 
clay 
- glinka 
- iły 
- glina 
 
clay pipestem fibrosis 
- zwłóknienie typu clay pipestem 
 

clayey soil 
- gleba ilasta 
- gleba piaszczysto-ilasta  

 
cleaning effect 
- efekt czyszczący (związków leczniczych) 

- właściwości czyszczące these preparations 

also have a cleaning effect preparaty takie 

posiadają również właściwości czyszczące 

 

clear 
- klarowny (fluid) 

- jasny (fluid) 

- przejrzysty (fuid) 

- przezroczysty (komórka) 

- usuwać[bakterie (przez makrofagi)] mechanisms 

that rapidly clear neurotransmitters from the 

synaptic cleft mechanizmy szybko usuwające 

neuroprzekaźniki ze szczeliny synaptycznej; the 

bacteria cleared from blood bakterie usuwane z 

krwi 

- oczyścić (zalesiony teren dla celów rolniczych) 

- przygotować teren to clear a forested area for 

farming przygotować zalesiony teren do celów 

uprawnych 

- wolny (droga przelotu ptaków) 

- eliminować antibodies that clear the Rh-positive 

fetal red blood cells from the mother's blood 
przeciwciała, które bardzo szybko eliminują 

Rh-dodatnie krwinki czerwone płodu z krwi matki 

- karczować (las) 

- opuszczać the rate at which the RNA 

polymerase clears the promoter szybkość 

opuszczania promotora przez polimerazę RNA 

 
clear fluid aspiration 
- aspiracja płynu owodniowego (u noworodka) 

 
clearance 
- klirens the clearance of a substance klirens 

substancji; decreased hepatic clearance of the 

substance zmniejszenie klirensu wątrobowego 

substancji 

- oczyszczanie airway clearance oczyszczanie 

dróg oddechowych; clearance of mucus from the 

respiratory tract oczyszczanie dróg oddechowych z 

zalegającego śluzu 

- usuwanie (drobnoustrojów, antygenu) immune 

clearance ummunologiczne usuwanie 

(drobnoustrojów); bacterial clearance from the 

blood usuwanie bakterii z krwi 

- eliminacja bacterial clearance from respiratory 

tract eliminacja bakterii z dróg oddechowych 

- oczyszczenie bacterial clearance oczyszczenie 

ogranizmu z bakterii 

- eliminacja patogenu 

 
clearance mechanisms in the 
respiratory tree 
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- mechanizmy oczyszczania dróg 
oddechowych 
 
clearance of osmoles 
- klirens osmotyczny  
- Cosm 
 
clearance of para-aminohippuric acid 
- klirens kwasu paraaminohipuroweg 
- C PAH 
 
clearance receptor 
- receptor oczyszczający 
 
clear-cut 
- całkowicie wycięty (las) 

- miejsce pozbawione drzew 
- wyciąć to clear-cut a forest wyciąć las 

- wyraźny (granica) 

- wyraźnie określony (granica, wytyczne) 

 
clear-cut logging 
- wyrąb drzew 
 
cleared 
- usuwany the toxins are then cleared from the 

circulation toksyny są następnie usuwane z krwi 

krążącej 

- wydalany the material is cleared by the kidneys 
materiał jest wydalany przez nerki 

- niezalesiony cleared areas obszary niezalesione  

- wyginięty (biozenoza wskutek zaburzeń 

równowagi) 

- wycięty (las) 

 
clearing 
- wycinka lasów clearing for agriculture wycinka 

lasów dla celów rolniczych 

- pusta przestrzeń (w zmianie skórnej) a lesion 

with a central clearing zmiana z pustym 

środkiem/przejaśnieniem w centrum 

- przejaśnienie 
 

clearing factor 
- czynnik czyszczący (dot. lipazy lipoproteinowej)  
 
cleavage 
- podział cytoplazmy (podział cytoplazmy w 

komórkach zwierzęcych) 

- podział cleavage of molecules podział/cięcie 

cząsteczek; in animal cells cytokinesis occurs by 

cleavage w komórkach zwierzęcych cytokineza 

zachodzi przez podział; as the yolk displaces the 

third cleavage toward the animal pole, forming 

two tiers of cells... w miarę jak żółtko przesuwa 

trzeci podział w kierunku bieguna animalnego, 

dając w efekcie dwie populacje blastomerów... 

- trawienie cleavage of cohesins trawienie kohezyn 

(przez enzymy); cleavage of naked DNA trawienie 

DNA pozbawionego białek 

- cięcie cleavage of polypeptide cięcie polipeptydu; 

specific endonucleolytic cleavages by RNases D 
swoiste endonukleolityczne cięcia przeprowadzane 

przez RNazy D; reduced cleavage zmniejszona 

wydajność cięcia 

- rozcięcie the removal of the intron by 

endonucleolytic cleavage at each end of the intron 
usunięcie intronu polegające na 

endonukleolitycznym rozcięciu pre-tRNA z obu 

końców intronu; DNA cleavage rozcięcie DNA; 

cleavage of the RNA backbone rozcięcie szkieletu 

RNA 

- rozszczepienie of receptors receptorów; insulin 

is formed by cleavage of a longer protein chain 
insulina powstaje w wyniku rozszczepienia 

dłuższego peptydu; peptides produced by cleavage 

of much larger protein precursors peptydy 

powstałe przez rozszczepienie dużo większych 

prekursorów białkowych; protease cleavage of the 

late polyprotein rozszczepienie późnej poliproteiny 

przez proteazę 

- rozpad (łańcucha) 

- bruzdkowanie after the zygote undergoes 

cleavage... po tym jak zygota ulega 

bruzdkowaniu...; a cleavage pattern typ/schemat 

bruzdkowania; after cleavage, the rate of cell 

division falls drastically po zakończeniu 

bruzdkowania, tempo podziałów komórkowych 

bardzo szybko spada 

- zrywanie the cleavage of the RNA backbone 
zrywanie cukrowo-fosforanowego rdzenia RNA; 

cleavage of the N-glycosylic bond zrywanie 

wiązania N-glikozydowego;  

- rozrywanie intramolecular cleavage of RNA 

phosphodiester bonds in alkali 
wewnątrzcząsteczkowe rozrywanie wiązań 

fosfodiestrowych RNA w środowisku alkalicznym 

- hydroliza sequence overlaps produced by protein 

cleavage with proteases of different specificities 

nachodzące na siebie sekwencje aminokwasowe 

powstałe po hydrolizie białka przez proteazy o 

różnej specyficzności trawienia 

- obróbka the part the pre-rRNA molecule 

removed during the cleavage steps część pre-rRNA 

usuwana w czasie obróbki 

- oddzielenie (ściany poprzecznej (septum) w 

komórce bakteryjnej) 

 
cleavage division 
- etap bruzdkowania early cleavage divisions in a 

bird embryo wczesne etapy bruzdkowania u ptaków  

- podział (dot. bruzdkowania) 

- podział bruzdkowania the two blastomeres 

resulting from the first cleavage division dwa 

blastomery powstałe w pierwszym podziale 

bruzdkowania  
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cleavage furrow 
- bruzda podziałowa (dot. podziału komórkowego) 

 
cleavage pattern 
- schemat bruzdkowania 
 
cleavage pattern 
- wzór cięcia (enzymu restrykcyjnego) 
 
cleavage positions 
- miejsca rozcięcia (miejsca rozcięcia DNA ) 

 
cleavage positions 
- pozycje rozszczepienia random nuclease 

cleavage positions przypadkowe pozycje 

rozszczepienia nukleazą 

- miejsca rozcięcia (miejsca rozcięcia DNA ) 

 
cleavage products 
- produkty rozpadu 
- produkty reakcji cięcia (cięcia tRNA) 

 
cleavage site 
- miejsce cięcia (dot. DNA) 

- miejsce rozszczepienia 
 
cleave 
- ciąć (cząsteczki przez enzymy) 

- dzielić to cleave proteins into polypeptides dzielić 

cząsteczki białka na polipeptydy; restriction 

enzymes that cleave DNA sequences to produce 

complementary, single-stranded sticky ends 
enzymy restrykcyjne, które dzielą sekwencje DNA, 

pozostawiając komplementarne jednoniciowe lepkie 

końce 

- rozcinać enzymes that cleave the pathogen 

proteins into smaller pieces enzymy, które 

rozcinają białka patogenu na małe części; to cleave 

the sugar into the monosaccharides glucose and 

galactose rozciąć cząsteczkę cukru na dwa 

monosacharydy - glukozę i galaktozę (przez enzym) 

- rozszczepić a chemical reaction that cleaves 

plasma proteins reakcja chemiczne, która 

rozszczepia białka osocza (cząsteczkę - o pepsynie); 

DNA cleaving reagents odczynniki rozszczepiające 

DNA 

- hydrolizować 
- rozłożyć to cleave glucose molecules rozłożyć 

cząsteczki glukozy 

- podlegać podziałom the yolk of these eggs 

never cleaves żółtko w takich jajach nigdy nie 

podlega podziałom (dot. bruzdkowania) 

- trawić as exonuceases cleave from the ends of 

linear DNA w miarę jak egzonukleazy trawią 

liniowy DNA od jego końców 

- rozkładać 

 
cleave off 
- odciąć after endonucleases cleave off the 

5'-leader and the two 3'-nucleotides... po odcięciu 

sekwencji liderowej 5' i dwóch dodatkowych 

nukleotydów 3' przez endonukleazy...; as the 

protein passes through, signal peptidase cleaves 

off the signal peptide gdy białko przedostanie się, 

peptydaza sygnałowa odcina peptyd sygnałowy; 

after the two 3'-nucleotides have been cleaved 

off... po odcięciu dwóch nukleotydów 3'... 

 
cleave out 
- wyciąć (sekwencje - przez geny) 

 
cleaved 
- strawiony (chromosomy przez enzymy) 

- cięty when polypeptides are cleaved... gdy 

polipeptydy są cięte; intracellular antigens are 

cleaved into peptides within the proteasome 
antygeny wewnątrzcytoplazmatyczne są cięte na 

peptydy wewnątrz proteasomu 

- pocięty (transkrypt, popipeptyd) 

- odszczepiony 
- poddany rozkładowi maltose that is cleaved in 

the cytosol, providing glucose for aerobic 

respiration maltoza, która w cytosolu ulega 

rozkładowi do glukozy wykorzystywanej w 

oddychaniu tlenowym 

- poddany rozszczepieniu after the cyclobutane 

ring is cleaved... po tym jak pierścień 

cyklobutanowy ulega rozszczepieniu... 

- poddany trawieniu the concatamers are then 

cleaved at the cos sites konkatamery ulegają 

następnie trawieniu w obrębie sekwencji cos 

- rozszczepiony (wektor) 

- przecięty (pre-mRNA) 

- powstały w wyniku rozcięcia histone 

pre-mRNAs are cleaved at a special sequence to 

generate their mature 3'-ends koniec 3' pre-mRNA 

histonów powstaje w wyniku rozcięcia w obrębie 

specjalnej sekwencji 

 
cleaved off 
- odcięty the signal sequences are then cleaved off 

by signal peptidase sekwencje sygałowe są 

następnie odcinane przez peptydazę sygnałową 
 
cleaving 
- przecięcie the cleaving of fibrinogen produces 

fibrin przecięcie fibrynogenu prowadzi do 

uwolnienia fibryny 
 
cleaving process 
- proces cięcia the fibrin produced by the 

cleaving process fibryna wytwarzana w procesie 

cięcia (fibrynogenu)  

 
cleft 
- szczelina a cleft between muscles szczelina 

między mięśniami (w cząsteczce enzymu) 

- kieszonka (utworzona prez domeny białkowe w 

regionach zmiennych lekkiego i ciężkiego łańcucha) 
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- zagłębienie 
- rozszczep (biologia molek.) 

 
cleft lip 
- rozszczep wargi 
 
cleft of the ribosome 
- szczelina rybosomu 

 
cleft palate 
- rozszczep podniebienia 
 
clefts 
- rozszczepy (wada w obrębie twarzy) 
 
cleidocranial dysplasia 
- dysplazja obojczykowo-czaszkowa 
 
Clements's organismic model 
- model organizmalny Clementsa (ekol.) 

 
climate 
- klimat to cause the global climate to become 

colder spowodować globalne ochłodzenie klimatu; 

areas with Mediterranean climates obszarach o 

klimacie śródziemnomorskim 

- klimatyczny to study climate patterns badać 

wzorce klimatyczne 

- warunki klimatyczne to exhibit clinal variation 

in height in response to different climates at 

different elevations wykazywać zmienność klinalną 

wysokości wzrostu w odpowiedzi na różne warunki 

klimatyczne panujące w różnych położeniach 

- rejony birds migrate to warmer climates during 

the winter ptaki na zimę migrują w cieplejsze 

rejony 

- odmiana klimatu Earth has many different 

climates na Ziemi występuje wiele różnych odmian 

klimatu 

- zmian klimatu na Ziemi the history of the 

distributions of land masses and climates historia 

przemieszczania się mas lądowych i zmian klimatu 

na Ziemi 

- strefa klimatyczna similar climates and habitats 

occur in both the Old and the New World podobne 

strefy klimatyczne i siedliskawystępują zarówno w 

Starym, jak i Nowym Świecie 

 
climate change 
- zmiany klimatu 
 
climate patterns 
- wzorce klimatyczne 
- zmiany klimatu to study past climate patterns 

badać historię zmian klimatu 

 
climate variability 
- zmienność klimatu natural climate variability 
naturalna zmienność klimatu 

 
climate warming 
- ocieplenie klimatu 
 
climate-induced 
- wywołany przez czynniki klimatyczne (zmiana) 

 
climatic oscillations 
- oscylacje warunków klimatycznych 
 
climatic warming 
- ocieplenie klimatu 
 
climatic zone 
- strefa klimatyczna 
 
climatically similar 
- o zbliżonym klimacie animals that occupy 

climatically similar areas zwierzęta zajmujące 

obszary o zbliżonym klimacie; closely related 

species of animals that have climatically similar 

geographic ranges blisko spokrewnione gatunki 

zwierząt związane z podobnymi warunkami 

klimatycznymi  

 
climatologist 
- klimatolog 
 
climatology 
- klimatologia 
 
climax community 
- biocenoza klimaksowa the concept of a climax 

community koncepcja biocenozy klimaksowej 

- zespół klimaksowy 

 
climax of sexual excitement 
- faza szczytowego pobudzenia seksualnego 
 
climbing 
- pnący climbing plants rośliny pnące 

- żyjący na drzewach Archaeopteryx was a 

climbing animal Archaeopteryx żył na drzewach 
 
climbing fibers 
- włókna pnące (móżdżku) 

 
climbing plants 
- pnącza 
 
climograph 
- klimatogram 
 
clinal differences 
- zmienność klinalna the genetic basis of clinal 

differences genetyczne podstawy zmienności 

klinalnej  
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clinal pattern 
- klina selectively neutral variation that displays a 

clinal pattern zmienność neutralna wykazująca 

klinę 
 

clinal variation 
- zmienność klinalna species that exhibit clinal 

variation in height gatunki wykazące zmienność 

klinalną wysokości wzrostu  

 
clindamycin 
- klindamycyna 
 
cline 
- klina (dot. zmienności geograficznej) clines in the 

frequency of the allele at the alcohol 

dehydrogenase locus of Drosophila melanogaster 
kliny częstości allelu w locus dehydrogenazy 

alkoholowej Drosophila melanogaster; the cline in 

allele frequency klina częstości alleli; concordant 

clines of alleles klinalna zmienność frekwencji 

alleli 

- zmienność klinalna  
- klin 
 
cling 
- przywierać lice have strong claws designed to 

cling to hairs wszy posiadają mocne odnóża 

przystosowane do przywierania do włosów  

 
clinical assistance 
- opieka kliniczna 
 
clinical characteristics 
- kliniczne objawy 
- charakterystyka kliniczna 
 
clinical chemistry 
- biochemiczne badania analityczne 
 
clinical columns 
- kolumny kliniczne (vertebral columns) 

 
clinical course 
- przebieg kliniczny a pneumonia with an 

atypical clinical course zapalenie płuc o atypowym 

przebiegu klinicznym; the clinical course includes 

diarrhea, and spasmodic abdominal pains w 

przebiegu klinicznym występuje biegunka i 

spastyczne bóle brzucha 

- obraz kliniczny to have an unfavorable 

influence on the clinical course niekorzystnie 

wpływać na obraz kliniczny 

- przebieg the clinical course of infections tends 

to be benign przebieg zakażenia wirusem jest z 

reguły łagodny  

 

clinical diagnosis 

- rozpoznanie kliniczne 
 
clinical diagnostics 
- diagnostyka kliniczna 

 
clinical disciplines 
- specjalności kliniczne 
 
clinical disease  
- kliniczny przebieg zakażenia  
- jednostka chorobowa 
 
clinical etiology 
- etiologia the clinical etiology of tuberculosis 
etiologia gruźlicy  

 
clinical evidence 
- objawy kliniczne a diagnosis is usually arrived 

at based on clinical evidence rozpoznanie opiera 

się zwykle na objawach klinicznych/dowodach 

klinicznych 

- dowodach klinicznych 

 
clinical examination 
- badanie kliniczne 
 
clinical geneticist 
- genetyk kliniczny 
 
clinical isolate 
- szczep kliniczny 
 
clinical latency 
- okres klinicznego utajenia 
 
clinical management 
- postępowanie kliniczne 
 
clinical manifestations 
- objawy kliniczne 
- objawy chorobowe 
 
clinical monitoring 
- opieka medyczna therapy and intensive clinical 

monitoring must begin immediately należy 

natychmiast zapewnić leczenie i intensywną opiekę 

medyczną 

 
clinical parameters 
- parametry kliniczne 
 
clinical picture 
- obraz kliniczny the clinical picture of the 

disorder is dominated by ... w obrazie klinicznym 

tego zaburzenia uwagę zwracają... 

- objaw kliniczny 
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- postać kliniczna 
- objawy enterotoxins that cause a choleralike 

clinical picture enterotoksyny powodujące objawy 

choleropodobne 

 

clinical presentation 
- obraz kliniczny 

 
clinical resistance 
- oporność kliniczna (bakterii) 

 
clinical strains 
- szpitalne szczepy (bakterii) 

 
clinical symptoms 
- konkretne objawy kliniczne 
- objawy kliniczne 
- symptomy 
- objawy chorobowe 
 
clinical syndrome 
- zespół objawów klinicznych 
 
clinical tool 
- narzędzie w terapii klinicznej 
 
clinical trials 
- badania kliniczne 
 
clinical trials 
- próby kliniczne many antiviral drugs are in 

clinical trials wiele leków przeciwwirusowych jest 

w trakcie prób klinicznych 

- badania kliniczne many antiviral drugs are in 

clinical trials w badaniach klinicznych testuje się 

obecnie wiele leków przeciwwirusowych; many 

antiviral drugs are in clinical trials trwają badania 

kliniczne nad wieloma leków przeciwwirusowymi 

 
clinically 
- z medycznego punktu widzenia this can be a 

problem clinically because... z medycznego punktu 

widzenia jest to problem, gdyż...  

- klinicznie (diagnozować) 

- w obrazie klinicznym clinically, a marked 

shortness of breath is noted w obrazie klinicznym 

występuje znaczna duszność 

- z klinicznego punktu widzenia 

 
clinically important compounds 
- ważne związki terapeutyczne 
 
clinically inapparent 
- bezobjawowy (infekcja) 

 
clinically insignificant 
to be clinically insignificant nie mieć znaczenia 

klinicznego 

 

clinically manifest 
- manifestujący się klinicznie preconditions for 

clinically manifest infections czynniki 

predysponujące do manifestujących się klinicznie 

zakażeń; the pathogenetic mechanisms leading to 

clinically manifest infections mechanizmy 

patogenne prowadzące do ujawnienia się objawów 

zakażeń 

- objawy kliniczne clinically manifest infections 

emerge when... objawy kliniczne zakażenia 

pojawiają się gdy... 

- jawny klinicznie clinically manifest cases jawne 

klinicznie przypadki 

 
clinically normal 
- niewykazujący objawów chorobowych if the 

carrier is clinically normal jeśli nosiciel nie 

wykazuje objawów chorobowych 

 
clinically relevant 
- mający znaczenie kliniczne 
 
clinically silent 
- przebiegający bez objawów klinicznych 
clinically silent infections zakażenia, które 

przebiegają bez objawów klinicznych/których 

przebieg jest bezobjawowy/które nie daje objawów 

klinicznych 

- o bezobjawowym przebiegu klinicznym over 

80% of infections remain clinically silent ponad 

80% zakażeń ma przebieg bezobjawowy 

- nie dający objawów klinicznych 
- bezobjawowy (infekcja) 

- bez wystąpienia objawów klinicznych the 

infection may remain clinically silent zakażenie 

może przebiegać bez wystąpienia objawów 

klinicznych 

 

clinician 
- klinicysta 
 
clinoid process 
- wyrostek pochyły (dot. czaszki) 

 
clip 
- przeciąć (cząsteczkę) 

- rozdzielić to clip sth in half rozdzielić coś na 

połowę (cząsteczkę, łańcuch) 
 

CLIP 
- patrz: class II-inhibiting protein 
 
CLIP fragment 
- peptyd CLIP 
- fragment CLIP 
 
clip off 
- wyciąć (część cząsteczki) 
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clitellum 
- siodełko  
- clitellum  
- klitellum 
 
clitoral artery 
- tętnica grzbietowa łechtaczki 
 
clitoral crura 
- odnogi łechtaczki 
 
clitoral hood 
- napletek łechtaczki 
 
clitoral prepuce 
- napletek łechtaczki 
 
clitoris 
- łechtaczka 
 
clivus 
- stok (dot. tylnego dołu czaszki) 

 
CLM 
- patrz: cutaneous larva migrans 

 
cloaca 
- kloaka 
 
cloacal membrane 
- błona stekowa 
 
cloacal region 
- okolica stekowa 
 
cloacal septum 
- przegroda stekowa 
 
cloaked 
- opłaszczony to be cloaked in membrane być 

opłaszczonym błoną (wirus) 

- otoczony the mammalian egg is cloaked by 

follicle cells komórka jajowa ssaków jest otoczona 

przez komórki folikularne  

 
clock mutants 
- mutanty genów zegara biologicznego 
 
clock proteins 
- białka zegara biologicznego 
 
clofazimine 
- klofazymina 
 

clog 
- zatykać the thrombus that clogged the artery 
zakrzep, który zatkał tętnicę 

- blokować (drogi oddechowe - przez gromadzący 

się gęsty śluz) 

 
clogged 
- zaczopowany brain capillaries clogged with 

infected RBCs naczynia włosowate mózgu 

zaczopowane zarażonymi krwinkami czerwonym 

- zatkany to become clogged zatkać się (tętnica) 

 
clonal 
- klonalny (zaburzenie, gatunek, selekcja) a clonal 

population of cells klonalna populacja komórek; 

receptors expressed in a clonal manner receptory, 

które występują w sposób klonalny 

 
clonal analysis 
- analiza klonalna 

 
clonal expansion 
- ekspansja klonalna 
- klonalna proliferacja clonal expansion of 

specific T lymphocytes klonalna proliferacja 

specyficznych limfocytów T 

 
clonal inheritance 
- klonalne dziedziczenie 
 
clonal reproduction 
- klonowanie to reproduce by selfing/clonal 

reproduction rozmnażać się przez 

samozapłodnienie/klonowanie 

 

clonal selection 
- selekcja klonalna 
 
clonality 
- klonalność to ensure clonality zapewnić 

klonalność (genetyka) 

 
clonally 
- klonalnie 
 
clone 
- klon B-cell clones klony komórek B 

 
cloned 
- ulegać klonowaniu the molecules that are 

cloned ... cząsteczki, które ulegają klonowaniu 

- namnożony (limfocyty np. podczas selekcjej 

klonalnej) 

- klon monoclonal antibodies produced by cells 

cloned from a single cell przeciwciała 

monoklonalne produkowane przez klon komórek 

pochodzących z jednego limfocytu B 
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cloned insert 
- sekwencja klonowanego insertu genes within a 

cloned insert geny znajdujące się w obrębie 

sekwencji klonowanego insertu 

- klonowany insert transcription of cloned inserts 
transkrypcja klonowanych insertów 

 

cloned into plasmids 
- przeniesiony do plazmidu the region that has 

been cloned into plasmids region, który został 

przeniesiony/wklonowany do plazmidu 

- wklonowany do plazmidu 
 

cloned plasmid DNA 
- DNA klonowany w plazmidach 
 
clonic twitching 
- kloniczne drgawki 
 
cloning 
- klonowanie 
- dot. klonowania cloning procedure procedura 

klonowania 

- rozmnażanie klonalne (dot. roślin) 

- mikropropagacja (dot. roślin) 

 
cloning 
- klonowanie to reproduce by selfing/clonal 

reproduction rozmnażać się przez 

samozapłodnienie/klonowanie 
 
cloning and expression vectors 
- wektory służące do klonowania i ekspresji 
 
cloning artifacts 
- artefakty przy klonowaniu gene libraries that 

have lost certain sequences due to cloning 

artifacts biblioteki genów, które utraciły niektóre 

sekwencje wskutek artefaktów przy klonowaniu 

 
cloning experiments 
- doświadczenia z klonowaniem cloning 

experiments carried out/performed on frogs 

demonstrated that... doświadczenia z klonowaniem 

żab wykazały że  
 
cloning methods 
- metody klonowania 
 
cloning procedure 
- klonowanie klonowania cloning procedure 
procedura klonowania  
- rozmnażanie klonalne (dot. roślin) 
- mikropropagacja (dot. roślin) 

 
cloning process 
- klonowanie 
- klonowania cloning procedure procedura 

klonowania 

- rozmnażanie klonalne (dot. roślin) 

- mikropropagacja (dot. roślin) 
 
cloning research 
- badania nad klonowaniem 
 
cloning scheme 
- schemat klonowania 
 
cloning site 
- miejsce klonowania a cloning site flanked by 

rare-cutting restriction enzyme sites miejsce 

klonowania oskrzydlone sekwencjami 

rozpoznawanymi przez rzadko tnące enzymy 

restrykcyjne  

 
cloning vector 
- wektor klonujący (dot. DNA) 

- wektor do klonowania DNA plasmids were used 

as cloning vectors in E. coli do klonowania w E. 

coli jako wektory posłużyły plazmidy 

- wektor do klonowania 
- wektor do klonowania fragmentów DNA 

 
clonorchiasis 
- klonorchoza 
 
clonorchiosis 
- klonorchioza 
 
clonus 
- klonus 
- ruch kloniczny 
 
Cloquet's canal 
- kanał Cloqueta (dot. oka) 

- kanał szklisty 
 
close 
- zarosnąć (o ciemiączku) 

 
close association 
- ścisły związek the close association between 

viruses and their host cells ścisły związek pomiędzy 

wirusami i zakażanymi komórkami gospodarza  

 
close contact 
- kontakt bezpośredni transmission of the disease 

is by close contact with skin or mucosa 
przenoszenie następuje przez kontakt bezpośredni/w 

czasie bliskiego kontaktu ze skórą bądź śluzówkami 

- ścisły kontakt EBV is transmitted by close 

contact wirus EBV przenosi się przez ścisły kontakt  

 
close correspondence 
- duża zgodność a close correspondence 

between... duża zgodność między... 
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close examination 
- dokładne badanie 
 
close patient monitoring 
- stałe monitorowanie pacjenta 
 
close relatedness 
- bliskie pokrewieństwo 
 
close relationship 
- bardzo ścisłe związki molecular evidence 

indicates a close relationship between humans and 

chimpanzees badania molekularne wskazują na 

bardzo ścisłe związki człowieka z szympansami 

 
closed canopy 
- gęsty baldachim 
 
closed circulatory system 
- zamknięty układ krążenia 
 
closed complex 
- kompleks zamknięty (podstawowy kompleks 

polimerazy ze sparowanym promotorowym DNA) 

 
closed system 
- układ zamknięty (dot. wymiany energii) 

 
closed-chest cardiac massage 
- przezklatkowy masaż serca 
 
closed-chest cardiac resuscitation 
- przezklatkowy masaż serca 

 
closed-circular 
- kolisty a circular dsDNA molecule cząsteczka 

kolistego DNA 
 

closed-circular 
- koliście zamknięty (cząsteczka DNA) 

 
closed-circular DNA 
- kolisty DNA 
 

closefitting 
- ściśle przylegający 

 
closely 
- bardzo dokładnie (monitorować coś) 

- ściśle closely packed particles ściśle upakowane 

cząstki 

 
closely spaced 
- znajdujące się blisko siebie closely spaced 

synaptic terminals znajdujące się blisko siebie 

zakończenia synaptyczny/zakończenia synaptyczne 

położone blisko siebie  

- położone blisko siebie  

 
closer relatives 
- osoby bliżej spokrewnione 
 
closing volume 
- objętość zamykająca (dot. płuc) 

 
clostridia  
- klostridia  
- beztlenowe laseczki sporujące  
- laseczki z rodzaju Clostridium 
 
clostridial cellulitis 
- zapalenie tkanki łącznej wywołane przez 
Clostridium 
 
clostridial disease 
- choroba wywołaną przez laseczki beztlenowe 
- choroba wywołana przez klostridia 
 
clostridial infections 
- zakażenia powodowane przez laseczki z 
rodzaju Clostridium 
- zakażenia Clostridium 
 
clostridial lipase 
- lipaza Clostridium 
 
clostridial myonecrosis 
- martwica mięśni wywołana przez Clostridium 
- nekrotyzujące zapalenie mięśni wywołane 
Clostridium 
 
Clostridium botulinum 
- Clostridium botulinum 
- laseczka jadu kiełbasianego 
 
Clostridium perfringens 
- laseczka zgorzeli gazowej  
- C. perfringens  
- Clostridium welchii (nazwa stara) 

 
Clostridium tetani 
- Clostridium tetani 
- laseczka tężca 

 
closure 
- zamykanie się (zastawek) 

- zamknięcie w strukturę kolistą the helix is 

twisted up before closure helisa ulega 

dodatkowemu skręceniu przed zamknięciem w 

strukturę kolistą (o DNA) 

 
clot 
- skrzep the clots were formed when... do 

utworzenia skrzepu doszło gdy... 

- skrzeplina  
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- zakrzep 
- zagęszczać 
- nadawać gęstość fibrin clots the semen fibryna 

nadaje gęstość ejakulowanemu nasieniu/zagęszcza 

nasienie 

 
clot formation 
- tworzenie się skrzepu 
- formowanie się zakrzepu 
- tworzenie zakrzepów 
 
clot lysis 
- rozpuszczanie skrzepu 

 
clot proteins 
- białka skrzepu 
 
clot retraction 
- retrakcja skrzepu 
 
clot-lysing 
- rozpuszczający skrzep (lek) 

 
clot-promoting factor 
- czynnik inicjujący krzepnięcie krwi 
 
clotted blood 
- skrzepła krew 
 
clotting  
- krzepnięcie krwi defective blood clotting 
zaburzenia krzepnięcia krwi 

- powstawanie skrzepów to prevent spontaneous 

clotting zapobiec spontanicznemu powstawaniu 

skrzepów 

- tworzenie skrzepów platelets function in blood 

clotting płytki krwi uczestniczą w tworzeniu 

skrzepów 

 
clotting abnormalities 
- zaburzenia układu krzepnięcia 
 
clotting cascade 
- kaskada krzepnięcia 
 
clotting enzymes 
- enzymy krzepnięcia 
 
clotting factor 
- czynnik krzepliwości krwi 
- czynnik krzepnięcia  
- czynnik krzepliwości 
 
clotting factor VIII 
- VIII czynnik krzepnięcia krwi 

 

clotting factor VIII preparation 
- preparat zawierający VIII czynnik krzepnięcia 
krwi 

 
clotting factors from pooled blood 
- czynniki krzepnięcia od wielu dawców krwi 
 
clotting mechanism 
- proces krzepnięcia 
 
clotting process 
- proces krzepnięcia 
 
cloud cover 
- zachmurzenie 
 
clouded cornea 
- zmętnienie rogówki 

 
clouding 
- przymglenie świadomości 
 
clouding of the state of consciousness 
- zaburzeniami świadomości 
 
cloudy 
- zmętniony (woda) 

- mętny to become cloudy zmętnieć (soczewka oka) 

 
cloverleaf structure 
- struktura liścia koniczyny (genetyka) 

 
cloxacillin 
- kloksacylina 
 
club drug 
- narkotyk dyskotekowy 
 
club form 
- forma maczugowata (bakterii) 

 
club fungi 
- Basidiomycetes 
- grzyby podstawkowe 
- podstawczaki 
 
club mosses 
- widłaki 
 
club shape 
- kształt maczugi (o pałeczkach bakterii) 

 
clubbing 
- pałeczkowatość (palców) 

- palce pałeczkowate 
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clubfoot 
- deformacja stóp 
 
club-shaped 
- maczugowaty (kształt bakterii) 

- rozdęte na końcach  
- o maczugowatym kształcie 
- maczugowato zakończony (pałeczki bakterii) 

 
clue cells 
- tzw. clue cells  
- komórki jeżowe 
 
clump 
- zlepiać się (krwinki) 

- bryła (skupisko czegoś widziane pod mikrosopem) 

- kępka clumps of moss kępki mchu 

- zwarta grupa a clump of penguins zwarta grupa 

pingwinów 

- pasmo a clump of sieve tube elements pasmo 

członów rurek sitowych 

- kępa 

 
clumps 
- złogi  
- grona  
- pęczki 

 
clump together 
- tworzyć duże skupiska (cząsteczki) 

 
clumped 
- sklejony clumped platelets sklejone płytki krwi  

- skupiony (osobniki gatunku) clumped dispersion 

rozmieszczenie skupiskow); insects clumped under 

a tree owady skupione pod drzewem 

- skupiskowy organisms that exhibit a clumped 

distribution organizmy wykazujące rozmieszczenie 

skupiskowe 

 
clumped dispersion 
- rozmieszczenie skupiskowe 
- rozmieszczenie agregacyjne (ekologia) 

 
clumped dispersion pattern 
- patrz: clumped dispersion 
 

clumped distribution 
- patrz: clumped dispersion 

 
clumped pattern of dispersion 
- patrz: clumped dispersion 
 

clumping 
- wykłaczenie zlepianie the clumping of RBCs 
zlepianie czerwonych krwinek 

- zlepianie się (komórek czyli aglutynacja) 

 

clumping factor 
- clumping factor 
- czynnik CF 

 
clumping factor test 
- test stwierdzający obecność dumping factor 
 
cluster 
- grudka clusters of macrophages grudki 

makrofagów 

- zgrupowanie (komórek) 

- skupisko (neuronów) 

- kępka clusters of mushrooms kępki grzybów 

- zespół (neuronów, genów) 

- grono cocci arranged in clusters ziarniaki 

układające się w grona 

- grupa (cząsteczek, wirusów) 

- zestaw (genów) 

- grupka (naczyń włosowatych) 

- koncentracja when the cells cluster tightly 

around the melanocyte nuclei... gdy następuje 

koncentracja komórek wokół jądra melanocytów... 

- zbiór (komórek) 

- grupować się molecules that cluster together 
cząsteczki, które grupują się razem 

- pęczek (igieł drzewa iglastego) 

- skupienie a cluster of flowers skupienie kwiatów 

- zestaw a cluster of monoclonal antibodies 
zestaw przeciwciał monoklonalnych 

- zbiorowisko (komórek) 

- ciąg (reszt aminokwasowych) 

- kiść (o układzie przestrzennym komórek) 

 
cluster of differentiation 
- gronko różnicowania 
- kompleks różnicowania 
 
cluster of differentiation 
- markery różnicowania 
 
cluster of male oak flowers 
- kwiatostan męski dębu 
 
clustered 
- zgrupowany genes clustered into operons geny 

zgrupowane/skupione w operonach 

- skupiony 

 
cluster-forming 
- tworzące grona cluster-forming cocci 
ziarenkowce tworzące grona 

 
clutch 
- lęg the clutch size wielkość lęgu 

- wylęg zniesienie the number of eggs per clutch 
liczba jaj przypadających na zniesienie  
 
clutch size 
- liczba jaj w zniesieniu 
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- liczba zniesionych jaj 
- wielkość zniesienia 
- wielkość lęgu 

 
CMS factor 
- gen „męskiej bezpłodności 
cytoplazmatycznej" 
 
CMV 
- patrz: cytomegaly virus 
 
CNG channels 
- kanały jonowe bramkowane nukleotydami 
cyklicznymi 
 
cnidae 
- knidy (dot. parzydełkowców) 

 
cnidarians, Cnidaria 
- Cnidaria 
- parzydełkowce 
 
cnidocil 
- knidocyl 
 
cnidocyte 
- knidocyt 
- komórka parzydełkowa 
- parzydełko 
 
CNP 
- patrz: C-type natriuretic peptide 
 
CNS 
- patrz: coagulase-negative staphylococci 
- patrz: central nervous system 
 

CNS cryptococcosis 
- kryptokokoza ośrodkowego układu 
nerwowego 
 
CNS damage 
- uszkodzenie OUN 
 
CNS infections 
- zakażenia powodowane przez CNS 
 
CNS stimulation 
- stymulacja OUN 
 
CNTF 
- patrz: ciliary neurotropic factor 
 
CNV 
- patrz: copy number variation 

 

Co 
- kobalt 
- Co 

 
CO 
- patrz: cardiac output 
 
CO 
- tlenek węgla 
- CO 
 
CO2 narcosis 
- narkoza dwutlenkiem węgla 
 
coadapted 
- podlegający koadaptacji (allele) 

- koadaptowany (kompleks genów, pula genowa) 

 
co-adapted gene complex 
- koadaptacyjny kompleks genów 
- kompleks genów decydujących o adaptacji 
 
coagglutination 
- koaglutynacja 
 
coagglutination method 
- koaglutynacja 
 
coagulant 
- koagulant 
 
coagulase-negative 
- koagulazo-ujemny 

 
coagulase-negative staphylococci 
- gronkowce koagulazo-ujemne 
 
coagulase-positive 
- koagulazo-dodatni 
 
coagulated 
- skoagulowany coagulated serum skoagulowana 

(skrzepła) surowica 

- skrzepły 

 
coagulation 
- krzepnięcie 
- proces koagulacji 
 
coagulation defect 
- zaburzenie krzepnięcia 
 
coagulation screen 
- oznaczenie układu krzepnięcia 
 

coagulation system 
- układ krzepnięcia 
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coagulative 
- koagulacyjny coagulative necrosis martwica 

koagulacyjna 

 
coal tar 
- smoła pogazowa 
 
coalesce 
- łączyć się the two vessels coalesce to form ... 
obydwa naczynia łączą się tworząc.... 

- ulec koalescencji (kopie genów, allele) 

- wywodzić się od the gene copies in the 

contemporary populations coalesce to the 

ancestral gene copy kopie genów we współczesnych 

populacjach wywodzą się od tego samego genu  

- połączyć się to coalesce to a single allele 
połączyć sie w jeden allel (o grupie alleli) 

- przekształcić się (zmiana skórna w inną) 

- zlać się the petechial lesions that coalesced 

zlewające się zmiany wybroczynowe 

- przejśc the petechial skin lesions may coalesce 

to form larger hemorrhagic lesions wybroczynowe 

zmiany skórne mogą przejść/przekształcić się w 

większe zmiany krwiotoczne 

 
coalesce back 
- koalescencja if all gene copies in the current 

population coalesce back to a single ancestral 

copy... jeśli dojdzie do koalescencji wszystkich kopii 

genów w obecnej populacji do jednej kopii 

ancestralnej... 

 

coalescence 
- zlanie the coalescence of smaller elements zlanie 

(się) mniejszych elementów 

- koalescencja (genów, alleli, haplotypów) 

 
coalescent 
- koalescencja 
- metoda koalescencji (identyfikacja 

najmłodszego wspólnego przodka) the coalescent 

to the sequences of various alleles koalescencja do 

sekwencji różnych alleli; a coalescent-based 

evolutionary model model ewolucyjny opierający 

się na teorii koalescencji 
 

coalescent events 
- zdarzenia koalescencji (alleli, haplotypów) 

 
coalescent theory 
- teoria koalescencji (genetyka) 
 
coarctation of the aorta 
- koarktacja aorty 
 
coarctation of the thoracic aorta 
- koarktacja aorty w odcinku piersiowym 
 

coarse 
- szorstki (trawa) 

- twardy (roślinność) 

- niedokładny (obraz) 

- gęsty (owłosienie) 

 
coarse crackles 
- trzeszczenia grubobańkowe (dot. płuc) 

 
coarse sand 
- piasek gruboziarnisty 
 
coast redwood 
- sekwoja wiecznie zielona 
- Sequoia semper-virens 
 
coastal 
- przybrzeżny (roślinność) coastal areas obszary 

przybrzeżne 

- nadbrzeżny (pustynia) 

- nadmorski coastal populations populacje 

nadmorskie 

- z wybrzeża 
- na wybrzeżu the coastal forests of eastern 

Africa lasy na wschodnim wybrzeżu Afryki 

- wybrzeże coastal Spain wybrzeże Hiszpanii 

- przymorski jezioro 
 
coastal areas 
- wybrzeża the coastal areas of Spain wybrzeża 

Hiszpanii 

- obszary przybrzeżne 
- wody przybrzeżne 
- obszary nadmorskie 
 
coastal climate 
- klimat obszarów przybrzeżnych 
- klimat przybrzeżny 
 
coastal development 
- przekształcanie wybrzeży 
 
coastal fog 
- mgły nadpływające znad wybrzeża 
 
coastal marshes 
- bagniste wybrzeża 
 
coastal mudflats 
- muliste równie pływowe 
 
coastal strip 
- pas przybrzeżny 
 
coastal waters 
- wody przybrzeżne 
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coastal wetlands 
- podmokłe tereny przybrzeżne 
- mokradła wzdłuż wybrzeży morskich 
 
coastal zone 
- strefa pobrzeży 
 
coastline 
- wybrzeże stretches of a coastline obszary 

wybrzeża; tropical coastlines wybrzeża w strefie 

tropikalnej  

- linia brzegowa to cause the coastline to recede 
spowodować cofnięcie się linii brzegowej 

 
coat 
- opłaszczać the RNP appears to coat the 

chromosomes RNP wydaje się opłaszczać 

chromosomy 

- okrywać 
- oblepiać 
- pokrywać the layer of mucus coating the nasal 

cavity warstwa śluzu pokrywającego jamę nosową 

- otaczać hyphae that coat the plant root strzępki 

otaczające komórki korzeni 

- powlekać alkaline mucus that coats the stomach 

wall śluz o odczynie zasadowym, który powleka 

ścianę żołądka 
- płaszcz a coat of bacteria płaszcz bakterii 

- okrywa a waxy coat okrywa woskowa (na 

liściach roślin) 

- sierść 
- umaszczenie the black coat color of Persians 
czarne umaszczenie persów 

- warstwa the outer coat of arteries warstwa 

zewnętrzna tętnic  

 
coat color 
- umaszczenie 
 
coat of armor 
- pancerz 
 
coat of feathers 
- upierzenie 
 
coat of hair 
- okrywa włosowa 
 
coat proteins 
- białka opłaszczające 
 
coated  
- pokryty (preparat mikroskopowy warstwą czegoś) 

- opłaszczony vesicles coated with clathrin 
pęcherzyki opłaszczone klatryną  

- otoczony particles coated with a microscopically 

thin layer of water cząstki otaczaone bardzo cienką 

warstewką wody  

- okryty particles of triglycerides and cholesterol 

esters coated with a layer of phospholipids cząstki 

złożone z triglicerydów i estrów cholesterolu, 

okryte warstwą złożoną z fosfolipidów 

 
coated pits 
- dołki opłaszczone (w błonie komórkowej) 

 
coating 
- osłonka (nasion) 

- powłoka (roślin) 

- pokrycie the coating of microbes with 

Fc-expressing antibodies pokrycie drobnoustrojów 

przeciwciałami z wyeksponowanymi fragmentami 

Fc 

- warstwa 
- naloty a white, stubbornly adherent coating on 

the cheek mucosa and tongue białe, silnie 

przylgnięte naloty na śluzówce policzków i języka 

- opłaszczenie coating of fibronectin 
opłaszczenie fibronektyną (o krętkach) 

 
coat-of-mail shells 
- chitony Polyplacophora 
- gromada wiełopłytkowców 
 
coaxial stacking of stems 
- współosiowe oddziaływania warstwowe 
ramion (budowa cząsteczki tRNA) 

 
coaxially stacked 
- oddziałujące współosiowo (helisy cząsteczki 

tRNA) 

 
cob 
- kolba (część kukurydzy) 

 
cobalt 
- kobalt 
- Co 

 
cobweb-like 
- przypominający pajęczynę 
 
cocarcinogens 
- czynniki rakotwórcze 
- kokarcynogeny 
 
Cocci 
- paciorkowiec 
- ziarniak the gram-positive cocci Gram-dodatnie 

ziarniaki 

- ziarenkowiec 
 
cocci bacteria 
- ziarniaki 
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coccidian 
- kokcydialny (pasożyt) 

- kokcydium 
 
coccidian parasites 
- kokcydia 
 
coccidians 
- kokcydia 
 
coccidioidin skin test 
- test skórny z kokcydioidyną 
 
coccidioidomycoses 
- Coccidioides 
 
coccidioidomycosis 
- kokcydioidomikoza 
 
coccidiosis 
- kokcydioza 
 
coccinellids, Coccinellidae, coccinellid 
beetles 
- biedronki 
- biedronkowate 
 
coccobacilli 
- l. mn. od coccobacillus 
 
coccobacillus 
- ziarniakopałeczka 
- pałeczka 
 
coccoid 
- ziarenkowaty (pasożyt) 

- kokoidalny (pałeczka bakterii) 
 
coccoid cells 
- komórki kokoidalne  
 

coccoid form 
- postać okrągła (bakterii) 

 
coccolithophorids 
- kokolitowce 
- Coccolithophyceae 
 
coccus 
- paciorkowiec 
- ziarniak the gram-positive cocci Gram-dodatnie 

ziarniaki 

- ziarenkowiec 

 
coccygeal nerve 
- nerw guziczny 
 

coccygeal plexus 
- splot guziczny 
 
coccygeal somatic plexus 
- splot somatyczny guziczny 
 
coccygeal vertebrae 
- kręgi guziczne 
 
coccygeus (muscle) 
- mięsień guziczny 
 
coccyx 
- kość guziczna 
- kość ogonów 
 
cochlea 
- ślimak 
 
cochlea of the inner ear 
- ślimak ucha środkowego 
 
cochlear 
- ślimakowy 
 
cochlear canaliculus 
- kanalik ślimaka 
 
cochlear duct 
- przewód ślimaka 
- przewód ślimakowy 

 
cochlear fluid 
- płyn wewnątrz ślimaka 

 
cochlear nerve 
- nerw ślimakowy 
 
cochlear nuclei 
- jądra ślimakowe (dot. ślimaka ucha) 

 
cochlear promontory 
- wzgórek (dot. budowy ucha wewnętrznego) 
 
cock 
- pobudzić the energy reqiured to cock the myosin 
energia niezbędna do pobudzenia główki 

miozynowej 

 
Cockayne syndrome 
- zespół Cockayne'a 
 
cocked 
- wysokoenergetyczny when the myosin head is 

cocked/in an energized state... gdy główka 

miozynowa jest w stanie 
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wysokoenergetycznym.../staje się 

wysokoenergetyczna... 
 
cocking 
- pobudzanie (główek miozynowych) 
 
cocklebur 
- rzepień 
 
cockroaches 
- karaczany 
- hełmce  
- Blattodea 
 
cocksackieviruses 
- wirusy Coxsackie 
 
cocoon 
- kokon the larva forms a cocoon larwa tworzy 

kokon 

- mufka 

 
code 
- kodować the codons that code for amino acids 
kodony kodujące aminokwasy; genes that code for 

membrane proteins genów kodujące białka błon; to 

code for protein zakodować białko; antigens coded 

for by various genes antygeny kodowane przez 

rozmaite geny 

- odpowiadać the allele that codes for the 

synthesis antigen A allel, który odpowiada za 

syntezę antygenu A 

- wyznaczać the genetic code specifies a triplet 

that codes for a particular codon kod genetyczny 

określa tryplet który wyznacza określony kodon  

- determinować codons code for particular amino 

acids in a polypeptide chain kodony determinują 

określone aminokwasy w łańcuchu polipeptydowym 

- kształtować different genes code for different 

characteristics różne geny kształtują różne cechy 

 
coded 
- zakodowany (informacje przenoszone przez 

geny) 

 
coded template 
- matryca zawierająca zakodowaną informację 

 
codeine 
- kodeina 
 
coding 
- kodujący a coding sequence sekwencja kodująca 
 
coding sequences for tRNAs 
- sekwencje kodujące tRNA 
 

coding capacity 
- pojemność kodująca (genomu) 
 
coding orientations 
- polarności coding orientations that occur on the 

same genomic segment polarności, które występuja 

na tym samym segmencie genomu 

 
coding portion of genomes 
- część kodująca genomów 
 

coding region 
- region kodujący (dot. DNA) 

- region kodujący genu 
 
coding region diversity 
- różnorodność regionów kodujących (w 

genomach) 

 
coding regions of the message 
- regiony kodujące mRNA 
 
coding segment 
- region kodujący the coding segment of the 

mature mRNA region kodujący dojrzałego mRNA  

 
coding sequence 
- sekwencja kodująca the coding sequence of a 

gene sekwencja kodująca genu; enhancer and 

repressor sequences located upstream of the 

coding sequences sekwencje wzmacniające i 

hamujące zlokalizowane przed zestawem sekwencji 

kodujących 

 
coding strand 
- nić kodująca (jedna z nici DNA) 

- nić sensowna 
 
coding triplet 
- tryplet kodujący 
 
codiversify 
- przebiegać równolegle (specjacja) species that 

have codiversified gatunki, których historia 

specjacji przebiegała równolegle  

 
codling moth 
- owocówka jabłkóweczka 
 
codominance 
- kodominacja (dot. alleli) 

- współdominacja 
 
codominant 
- kodominant such alleles are codominant allele 

takie są kodominantami/kodominujące 

- kodominujący 
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- współdominować alleles that are codominant to 

each other allele, które współdominują 

 
codominant alleles 
- allele kodominujące 
- kodominacja alleli 

 
co-dominant data 
- dane uzyskane przy użyciu markerów 
kodominujących 
 
co-dominant genes 
- geny współdominujące 
- geny kodominujące 

 
co-dominant markers 
- markery kodominujące 
 
codon 
- kodon the RNA codons kodony RNA; the codon 

that corresponds to the amino acid phenylalanine 

is 5'—UUC—3' kodon odpowiadający 

fenyloalaninie to 5'—UUC—3'; the neutral 

mutation rate is highest at third-base-pair 

positions in codons tempo mutacji neutralnych jest 

najwyższe w trzecich pozycjach kodonów; as the 

ribosome moves one codon toward the 3' end of 

mRNA... w miarę przesuwania się rybosomu o 

jeden kodon w kierunku końca 3' cząsteczki 

mRNA... 
 
codon AUG (również ‘AUG’) 
- kodon inicjacyjny 
- kodon start 
- kodon AUG a leader sequence upstream of the 

AUG sekwencja liderowa powyżej kodonu AUG 

- kodon startowy 
 
codon bias 
- preferencyjne wykorzystanie kodonów 

 
codon position 
- pozycja kodonu amino acids that differ only in 

the third codon position aminokwasy różniące się 

one jedynie w trzeciej pozycji kodonu 

 
codon reading frame  
- ramka odczytu kodonów  
 
codon recognition 
- rozpoznanie kodonu 
 
codon sequence 
- kodon a tRNA has the ability to base-pair to 

more than one codon sequence cząsteczka tRNA 

może rozpoznawać więcej niż jeden kodon 

- sekwencja kodonu 
 

codon UGA 
- kodon UGA 
 
codon-anticodon interaction 
- oddziaływanie kodon-antykodon 
 
codon-anticodon pair 
- para kodon-antykodon 
 
coefficient 
- współczynnik stała sedimentation coefficient 
stała sedymentacji 

 
coefficient of relatedness 
- współczynnik pokrewieństwa 
 
coefficient of relationship 
- wpółczynnik pokrewieństwa (ewolucja) 
 
coefficient of selection 
- współczynnik doboru (ewolucja) 

- współczynnik selekcji 
 
coefficient of temperature 
- współczynnik temperaturowy 

 
coelacanths 
- latimeriopodobne  
- Actinistia  
- trzonopłetwe  
- celakantokształtne  
- latimeriokształtne  
- trzonicokształtne  
- trzonopłetwokształtne  
- latimerie  
- celakanty 
 

coelom 
- wtórna jama ciała 
- celoma 
- jama ciała 
 
coelomates, coelomate animals 
- wtórnojamowce 
- Coelomata 
- zwierzęta celomatyczne 
 
coelomic cavity 
- pierwotna jama ciała 
 
coelomic epithelium 
- nabłonek pokrywający pierwotną jamę ciała 
- nabłonek surowiczy 
- nabłonek okrywający jamy ciała 

 
coelomic fluid 
- ciecz celomatyczna 
- płyn celomatyczny 
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coeloptyle 
- koleoptyl 
 
coenocyte 
- cenocyt 
 
coenocytic 
- cenocytyczny coenocytic hyphae strzępki 

cenocytyczne/komórczakowe 

- komórczakowy 
- cenocytowy (budowa ciała) 

- mający organizację cenocytową some protists 

are coenocytic niektóre protisty mają 

organizację/budowę cenocytową 

- mający budowę cenocytową 
- wielojądrowy the hyphae that are coenocytic 
strzępki wielojądrowe (cenocytowe) 

 
coenocytic condition 
- stan grzybni cenocytycznej 
 
coenocytic fungi 
- grzyby cenocytyczne 
 
coenzyme 
- koenzym 
 
coenzyme Q10 
- ubichinon  
- koenzym Q  
- CoQ 
 
coevolution 
- koewolucja 
 
coevolutionary 
- koewolucyjny (oddziaływania między gatunkami) 

 
coevolutionary selection 
- dobór koewolucyjny 
 
coevolve 
- ewoluować wraz z prokaryote species that have 

coevolved with eukaryotes organizmy 

prokariotyczne, które ewoluowały wraz z 

eukariotycznymi; the plants and their animal 

pollinators coevolved wśród roślin i ich 

zwierzęcych zapylaczy zachodziła koewolucja 

- koewoluwać 
 
coexist 
- współwystępować żyć species that cannot 

coexist in the same place gatunki, które nie mogą 

żyć/współistnieć/koegzystować w tym samym 

miejscu 

- współistnieć  
- koegzystować 

 
coexistence 
- koegzystencja 
- współistnienie 
 
coexisting 
- współwystępujące coexisting species 
współwystępujące gatunki; gatunki występujące w 

jednym siedlisku 

- występujące w jednym siedlisku 
 
co-expressed genes 
- geny ulegające wspólnej ekspresji 
 

cofactor 
- kofaktor 
- dodatkowy czynnik odpowiedzialny za dane 
schorzenie 
 
coffee-bean-shaped 
- w kształcie ziarenek kawy (bakterie) 
 

cognate 
- odpowiedni when the enzymes contact their 

cognate tRNA... gdy enzymy kontaktują się ze 

swoim odpowiednim tRNA... 

 
cognition 
- postrzeganie 
- zdolności poznawcze 
- funkcje poznawcze the region for higher 

cognition in the human brain obszar dla wyższych 

funkcji poznawczych w mózgu ludzkim 

- poznanie the neocortex is required for advanced 

cognition kora nowa jest potrzebna do 

zaawansowanego poznania 

- procesy poznawcze groups of animals that 

appear to exhibit cognition grupy zwierząt, które 

zdają się wykazywać procesy poznawcze 

- zdolności umysłowe 

 
cognitive 
- poznawczy (zdolności) 
 
cognitive abilities 
- patrz: cognition 
 
cognitive abnormalities 
- zaburzenia funkcji poznawczych 
 
cognitive decline 
- utrata funkcji poznawczych drugs that slow 

cognitive decline leki spowalniające utratę funkcji 

poznawczych 

 
cognitive disorder 
- zaburzenie poznawcze 
 



cognitive function 

295 

cognitive function 
- funkcje poznawcze 
 
cognitive impairment 
- upośledzenie czynności kognitywnych 
- upośledzenie czynności poznawczych 
 
cognitive map 
- mapa kognitywna 
 
cognitive process 
- proces poznawczy 
 
cognitively 
- umysłowo feeling states that we experience 

cognitively odczucia doświadczane umysłowo 

 

cogwheel rigidity 
- sztywność typu koła zębatego 
- objaw koła zębatego 
 
cohabit 
- współbytować 
 
COHb 
- patrz: carboxyhemoglobin 
 
cohesin 
- kohezyna cohesin proteins białka kohezyny 

 
cohesion 
- kohezja (ogólna nazwa zjawiska stawiania oporu 

przez ciała fizyczne, poddawane rozdzielaniu na 

części) 

- spoistość 
- zjawisko kohezji 
 
cohesion mechanism 
- mechanizm kohezyjny 
 
cohesion species concept 
- kohezyjna koncepcja gatunku 
 
cohesive 
- kohezyjny the cohesive nature of water 
kohezyjne właściwości wody; water is cohesive 

między cząsteczkami wody istnieje kohezja 

- wykazywać silne wzajemne przyciąganie 
water molecules are cohesive cząsteczki wody 

wykazują silne wzajemne przyciąganie 

- wzajemnie komplementarne (sekwencje cos ) 

- jednorodny (gatunek) 

 
cohesive behavior 
- właściwości kohezyjne (wody) 
 

cohesive cos ends 
- sekwencje cos 
- końce cos 
- komplementarne końce cos  
 
cohesive ends 
- końce komplementarne the annealing of 

cohesive ends hybrydyzacja komplementarnych 

końców (genetyka) 

- końce kohezyjne 
 
cohesive force 
- siły kohezji 
- siły wzajemnego przyciągania the cohesive 

force of water molecules siły kohezji/siły 

wzajemnego przyciągania cząsteczek wody 

 
cohesive sites 
- sekwencje cos 
- końce cos komplementarne 
- końce cos  
 
cohesively 
- na zasadzie kohezji molecules cohesively 

bound by hydrogen bonds cząsteczki związane 

wiązaniami wodorowymi na zasadzie kohezji  

 
cohesiveness 
- siły spójności 
- siły kohezji the cohesiveness of water molecules 
siły spójności (kohezji) cząsteczek wody 

- jednorodność (gatunku) 

- zachowanie jednorodności (gatunku) 

 
coho salmon 
- kiżucz (ryba) 

 
cohort 
- kohorta 
 
coil 
- zwijać się (nić DNA 

- skręt (bakterii) 

- ulec skręceniu (przewód pokarmowy) 

- kłębek (DNA) 

 
coiled 
- kręty (przewód, naczynie) 
- zawinięty spiralnie 
- o krętym przebiegu the vessels are coiled 
naczynia te mają kręty przebieg 

- spiralnie zwinięty (skorupa mięczaka) 

- zwinięty (przewód, kanalik) polynucleotide 

chains arranged in a coiled double helix łańcuchy 

polinukleotydowe zwinięte w podwójną helisę 

- spiralny 
- skręcony (polipeptyd, przewód, kanalik) 
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- upakowany long molecule of dsDNA coiled 

within a polyhedral head długa cząsteczka dsDNA 

upakowana we wnętrzu wielościennej główki 

- spiralnie skręcona 
 
coiled-coil structure 
- struktura oplatających się helis (biologia 

molekularna) 

 
coiling 
- skręcenie the coiling of the shell skręcenie 

muszli 

 
coiling of uterus 
- zwijanie się macicy 
 
coin lesion 
- zmiana monetowa (w płucu) 
 
coincide 
- współwystępować the condition coincides with 

the drop in X levels... choroba współwystępuje ze 

spadkiem stężenia X 

- występować wraz z 
- zbiegać się to coincide with sth zbiegać się z 

czymś/występować wraz z czymś 

- pokrywać się (widma) 
 

coincident 
- koincydencja coincident clines in characters 

that differentiate the populations 
koicydencja/zbieżne umiejscowienie klin cech 

różnicujących populacje  

- zbieżne umiejscowienie 
- występujący w tym samym miejscu clines that 

are coincident with the others kliny występujące w 

tym samym miejscu co inne/przebiegające podobnie 

co inne/pokrywające się z innymi 

- przebiegający podobnie 
- pokrywający się  

 
coinfected 
- koinfekcja if the patients become co-infected 

with the wirus... jeśli dojdzie do koinfekcji 

wirusem... 

- podwójnie zakażony HIV-coinfected patients 

pacjenci ze współistniejącym zakażeniem HIV  

 
coinfection 
- koinfekcja (komórek) 

- współwystępowanie inwazji 
 
coitus 
- stosunek płciowy coitus will not be possible if... 
odbywanie stosunków płciowych nie będzie 

możliwe, w przypadku gdy... 

 
colchicine 
- kolchicyna 

 
cold 
- chłód plants' exposure to cold ekspozycja roślin 

na chłód; winter cold zimowe chłody 

- zimno 
- spadek temperatury 
- ostry (zima) 

- chłodny (pustyna) 

 
cold agglutinins 
- zimne aglutyniny 
 
cold and menthol sensitive receptor 
- wrażliwy na zimno oraz mentol receptor typu 
1 CMR 1 
 
cold enrichment 
- zimna selekcja (mikrobiologia) 

- inkubacja w obniżonej temperaturze 
- zimna hodowla 

 
cold exposure 
- ekspozycja na zimno 
 
cold precipitable protein 
- białko ulegające precypitacji w niskich 
temperaturach 
 
cold receptors 
- receptory czucia zimna 
- receptory zimna 

 
cold sores 
- opryszczka wargowa 
- opryszczka 
- zimno 
- opryszczka warg 

 
cold stress 
- stres spowodowany niską temperaturą 
- stres niskiej temperatury 
 
cold temperature 
- chłód 
 
cold virus 
- wirus odpowiadający za przeziębienie 

 
cold-adapted 
- (za)adaptowany do zimna (szczep wirusa) 

- zaadaptowany do chłodu (organizm) 

- przystosowany do zimnego klimatu 

 
cold-blooded 
- zimnokrwisty 
- zmiennocieplny 
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cold-climate 
- zimnolubny cold-climate plants rośliny 

zimnolubne 
 
coldlike symptoms 
- objawy przeziębienia 
 
cold-resistant 
- odporny na niskie temperatury (pasożyty) 
 
cold-sensitive 
- wrażliwy na zimno 
 
cold-type disease 
- zakażenie o charakterze przeziębienia 
 
coleoptile 
- koleoptyl 
 
coleorhiza 
- koleoryza 
 
coleus 
- koleus 
 
colewort 
- kapusta warzywna 
- dzika kapusta 

 
colic 
- okrężniczy 
- kolkowy 
 
colicky flank pain 
 - kolkowy ból okolicy lędźwiowej 
 
colicky pain 
- ból kolkowy 
- ból o charakterze kolkowym 
- ból przerywany środkowej części brzucha 
 
colinear 
- kolinearny the gene sequence that is colinear 

with the expressed genetic products sekwencja 

genu kolinearna z produktem genetycznym 

powstającym w czasie ekspresji 
 
colinearity 
- kolinearność (genetyka) 

 
colinearly 
- kolinearnie continuous genetic nucleotide 

sequences that are transcribed colinearly into 

mRNA ciągłe genetyczne sekwencje nukleotydowe 

przepisywane „kolinearnie" na mRNA  
 

colipase 
- kolipaza 
 
colistin 
- kolistyna 
 
colistin-nalidixic agar 
- agar z kwasem nalidyksowym i kolistyną 
 

colitis 
- zapalenie jelit 
- zapalenie okrężnicy 
- zapalenie jelita grubego 
 
collagen 
- kolagen 
 
collagen bundles 
- pęczki włókien kolagenowych (twardówki) 
 
collagen fibers 
- włókna kolagenowe 
- włókna kolagenu 
 
collagen tissue fibers 
- włókna kolagenowe 
- włókna kolagenu 

 
collagenase 
- kolagenaza 
 
collagenous 
- kolagenowy (włókna tkanki łącznej) 

 
collagenous capsule 
- torebka kolagenowa 
 
collagenous fibers 
- włókna kolagenowe 
- włókna kolagenu 
 
collagen-producing cells 
- komórki wytwarzające kolagenową siatkę 
 

collagen-vascular diseases 
- choroby kolagenowe naczyń 

 
collapse 
- zapaść (objaw) 

- utrata przytomności 
- zapadnięcie (kręgów) 

- zapadanie 
- zwieszenie w dół (liści) 

- zapaść się (pęcherzyki płucne) 

- spadek liczebności the population experienced 

a major collapse 10 years ago 10 lat temu w 

populacji miał miejsce znaczny spadek 

liczebności/obniżenie/załamanie liczebności  
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- obniżenie liczebności 
- załamanie liczebności 
- zostać wytrzebionym (populacja ryb) 

- osłabienie (odporności komórkowej) 

 
collapsed 
- zapadnięty (żyła, płuco) 

 
collapsed lung 
- spadnięte płuco 
- zapadnięte płuco 

 
collapsing pulse 
- tętno młota wodnego 
- tętno taranowe 
- tętno Corrigana 

 
collar 
- kołnierz (element budowy niektórych zwierząt 

bezkręgowych np. wiciowców) 
 

collar cells 
- choanocyty 
- komórki kołnierzykowe 
 
collar of microvilli 
- kołnierzyk utworzony z mikrokosmków 
- kołnierzyk mikrokosmków 
 
collarbone 
- obojczyk 
 
collard greens 
- kapusta włoska 
 
collared 
- wyposażony w strukturę zwaną kołnierzykiem 

(organizm) 

- kołnierzykowy 
 
collateral 
- oboczne collateral anastomoses oboczne 

zespolenia; collateral vessels naczynia oboczne 

- poboczne collateral ligaments of the knee joint 
więzadła poboczne stawu kolanowego 

- kolaterala the neurons give off recurrent 

collaterals neurony te oddają kolaterale zwrotne 
 
collateral blood supply 
- krążenie oboczne 
 
collateral circulation 
- krążenie oboczne 
 
collateral ganglia 
- zwoje przedkręgowe 
- zwoje kolateralne 
 

collateral ligament 
- więzadło poboczne 
 
collateral vessels 
- naczynia oboczne 
 
collect 
- schwytać (osobniki owadów do badań) 

- gromadzić (informacje genetyczne, pokarm) 

high-density lipoproteins collect excess cholesterol 

and transport it to the liver lipoproteiny wysokiej 

gęstości gromadzą nadmiar cholesterolu 

transportują go do wątroby 

- zbierać the excretory tubules collect a filtrate 

from the blood kanaliki wydzielnicze zbierają filtrat 

pochodzący z krwi; the lymphatic system collects 

the excess interstitial fluid and returns it to the 

blood układ limfatyczny zbiera nadmiar płynu 

tkankowego i odprowadza go do krwi; to collect 

samples from three stools zebrać trzy próbki kału 

- uzyskać oocytes which can be collected in large 

numbers from an adult female oocyty, które można 

uzyskać w dużych ilościach z dojrzałych samic  

- przejąć the cilia help collect the egg by drawing 

fluid from the body cavity into the oviduct rzęski 

pomagają przejąć komórkę jajową wraz z 

otaczającym ją płynem 

- gromadzić się (osad) 

- wychwytywać (energię słoneczną) 

 
collectin 
- kolektyna 
 
collecting ducts 
- kanaliki zbiorcze (w nerkach) 

- cewki zbiorcze 
 

collecting lymphatics 
- naczynia chłonne zbierające 
 
collecting tubule 
- kanalik zbiorczy 
 
collecting venules 
- żyłki zbierające 
 
collection 
- skupisko a dense collection of molecules gęste 

skupisko/zgrupowanie cząsteczek 

- zgrupowanie 
- zbiór a collection of thousands of DNA 

fragments zbiór tysięcy fragmentów DNA 

- kolekcja a collection of recombinant bacteria 
kolekcja zrekombinowanych bakterii 

- obejmować the immune system is a collection of 

many types of tissues układ odpornościowy 

obejmuje wiele typów tkanek 

- nagromadzenie (wydzieliny) 
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collective behavior 
- zachowania stadne 
 
collective population 
- cała populacja (ogół lokalnych populacji) 

 
collective strength 
- skomasowana siła (wiązań chemicznych) 
 

Collembola 
- skoczogonki 
 
collembolan 
- przedstawiciel skoczogonków 
 
collembolans 
- skoczogonki 
 
collenchyma 
- zwarcica 
- kolenchyma 
 
collenchyma cells 
- komórki kolenchymatyczne 
- komórki kolenchymy 
 

collenchyma tissue 
- zwarcica 
- kolenchyma 
 
collenchyma walls 
- ściany w zwarcicy 
 

Colles' fascia 
- powięź powierzchowna krocza 
- powięź Collesa 

 
Colles' fracture 
- złamanie Collesa 
 
colliculospinal tract 
- droga pokrywowo-rdzeniowa 
 
collide 
- zderzać się particles that collide with 

electrons... cząsteczki, które zderzają się z 

elektronami... 

 
collision 
- zderzenie (cząsteczek z elektronami) 

- kolizja 
 
colloblasts 
- komórki lepkie 
- kolloblasty (u żebropławów) 

- lepiące komórki czepne 
 

colloid cyst 
- torbiel koloidowa 
 
colloids 
- koloidy 
 
colobomas 
- szczeliny tęczówki 
 
colobus monkeys 
- gerezy 
 
coloenteritis 
- zapalenie jelit 
- zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy 
 
colon 
- okrężnica 
 
colon adenocarcinoma 
- gruczolakorak okrężnicy 
 
colon bacilli 
- pałeczki jelitowe 
 
colon bacteria 
- bakterie okrężnicy 
 
colon cancer 
- rak okrężnicy 
 
colon mucosa 
- śluzówka jelita grubego 
 
colonial 
- kolonijny colonial prokaryotes prokarionty 

kolonijne/prokarionty tworzące kolonie 

- tworzący kolonie animals that are colonial 
zwierzęta, które tworzą kolonie/żyją kolonijnie 

- żyjący kolonijnie 
- kolonialny (organizm) 

 
colonial morphology 
- morfologia kolonii (bakterii) 
 
colonic 
- dot. jelita grubego colonic polyps jelita grubego 

 
colonic bacteria 
- bakterie obecne w okrężnicy 
- bakterie jelita grubego 
 
colonic epithelial damage 
- uszkodzenie nabłonka okrężnicy 
 
colonic mucosa 
- śluzówka okrężnicy 
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colonic stent 
- stent w okrężnicy 
 
colonist 
- kolonizator (zwierzę/roślina kolonizująca nowy 

obszar) 

 

colonization 
- kolonizacja colonization of the oral cavity 
kolonizacja jamy ustnej (przez bakterie) 

- zasiedlanie (zasiedlanie jezior przez ryby z rzek) 

- nosicielstwo asymptomatic colonization 
bezobjawowe nosicielstwo 

 
colonization factor adhesins 
- adhezyny CFA 
- czynniki kolonizacji 
 
colonization factors 
- zdolność do kolonizacji (czynnik patogenności 

bakterii) 

- czynniki kolonizacji 
 
colonization resistance 
- odporność kolonizacyjna 
 
colonization route 
- szlak kolonizacyjny 
 
colonize 
- skolonizować 
- opanować (ląd) 

- zasiedlać  
- kolonizować as the intestinal tract is colonized 

by bacteria... w miarę jak układ pokarmowy jest 

kolonizowany przez bakterie... 

 
colonizer 
- kolonizator (o ptakach) 

- kolonizować S. aureus is a frequent colonizer of 

mucosa S. aureus często kolonizuje śluzówki 

- kolonizujący oral cavity colonizer A. israelii 
kolonizujący jamę ustną A. israelii 

- drobnoustrój kolonizujący 
- osobnik kolonizujący 

 
colonizing factor antigen 
- antygen czynnika kolonizacji 
- CFA 

 
colonizing factors 
- zdolność do kolonizacji (czynnik patogenności 

bakterii) 

- czynniki kolonizacji 

 
colonizing species 
- gatunek kolonizujący 

- pionierskie gatunki kolonizujące (ekologia) 

 
colony 
- kolonia (komórek, organizmów) a honeybee 

colony kolonia/rój pszczół miodnych; seabirds that 

nest in colonies on islands ptaki morskie 

gniazdujące kolonijnie na wyspach; large-colony 

species gatunki o dużych koloniach (o bakteriach) 

- rój 

 
colony 
- ciało grzyba (czyli 'plecha' grzyba) 

- kolonia 
 
colony blot technique 
- technika colony-blot 
 
colony counting method 
- metoda liczenia kolonii (dot. hodowli bakterii) 

 
colony-forming units 
- jednostki tworzące kolonie 
- jtk 
 
colony-stimulating factors 
- czynniki stymulujące kolonie 
- czynnik stymulujące wzrost kolonii 

 
color 
- barwa a color of light barwa światła 

- ubarwienie barwić red tides frequently color 

coastal waters orange or red czerwone pływy 

często barwią przybrzeżne wody na pomarańczowo 

lub czerwono 

- nadawać barwę the pigment that colors the 

feathers pigment nadający piórom barwę 

- kolorowy 

 
color blindness 
- daltonizm 
 
color blindness 
- ślepota kolorów 
- ślepota barwna 
- ślepota na kolory 
 

color changes 
- zmiany barwy 
 
color interpretation 
- rozróżnianie barw 
 
color pattern 
- wzór barwny (u ptaków) 

 
color perception 
- widzenie kolorów 
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- zdolność widzenia kolorów color perception 

depends on cones zdolność widzenia kolorów 

zależy od komórek czopkowych 
 
color reaction 
- reakcja barwna (wykrywanie przeciwciał) 
 
color signal 
- barwny sygnał (wykrywanie przeciwciał) 

 
color vision 
- zdolność widzenia kolorów insects have 

excellent color vision owady posiadają doskonałe 

zdolności widzenia kolorów 

- widzenie barwne 
- zdolność do widzenia barw most fishes have 

strong color vision większość ryb ma dużą zdolność 

do widzenia barw 

- widzenie barw 
- widzenie koloru 

 
Colorado tick fever 
- gorączka kleszczowa Kolorado 
 
Colorado tick fever virus 
- wirus gorączki kleszczowej Kolorado 
 
colorants 
- środki barwiące (do wykrywania przeciwciał) 

 
coloration 
- kolor (osobnika) 

- ubarwienie species that are very similar in 

coloration gatunki bardzo podobnie ubarwione; 

individuals with more yellow coloration osobniki o 

bardziej żółtym ubarwieniu 

- pigmentacja ciała 
- wybarwienie (osobnika) 

- kolorystyka 
- wzór barwny 

 
coloration patterns 
- wzorce wybarwienia (osobników) 

 
color-blind 
- z daltonizmem color-blind people osoby z 

daltonizmem/daltoniści 

- daltonista a color-blind female kobieta 

daltonistka 

 
colorectal cancer 
- rak okrężnicy i odbytnicy 

 
colorectal tumor 
- guz okrężniczo-odbytniczy 
 
colored 
- ubarwienie animals that are brightly colored 

zwierzęta cechujące się ostrym ubarwieniem/ostro 

ubarwione 

- ubarwiony 
- wybarwiony 
- barwny (paski na wykresie, znacznik (label) 

- zaznaczony kolorem the areas colored orange 
obszary zaznaczone kolorem pomarańczowym; the 

genes are colored purple geny zaznaczono na 

fioletowo 

- sztucznie zabarwiony colored 3D computed 

tomography scan of the human heart sztucznie 

zabarwiony skan z tomografii komputerowej 

ludzkiego serca  

 
colored fluorescent dyes 
- barwniki fluorescencyjne 
 
colored pigments 
- barwniki (produkowane przez porosty) 

 
color-enhanced 
- podbarwiony (mikrofotografia SEM) 

- zabarwiony a color-enhanced TEM of an 

adenovirus zabarwiona mikrofotografia z MET  

- pokolorowany 
 
colorimetric 
- kolorymetryczny 
 
colorimetrically 
- kolorymetrycznie 
 
coloring 
- kolor (osobnika) 

- ubarwienie species that are very similar in 

coloration gatunki bardzo podobnie ubarwione; 

individuals with more yellow coloration osobniki o 

bardziej żółtym ubarwieniu 

- pigmentacja ciała 
- wybarwienie (osobnika) 

- kolorystyka 
- wzór barwny 

 
colorized 
- barwiony (mikrofotografia) 

- podbarwiony 
- sztucznie barwiony 

 
colorless molds 
- pleśnie bezbarwne 
- pleśnie hialinowe 
 
coloscopy 
- kolonoskopia 
 
colostomy 
- kolostomia 
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colostral milk 
- pokarm matki 
- siara 
 
colostrum 
- pokarm matki 
- siara 

 
coltiviruses 
- koltiwirusy 
- coltiwirusy 
 
colubrid snakes, Colubridae 
- węże właściwe  
- połozowate  
- Colubridae 
 
Columbidae 
- Columbidae 
- rodzina gołębi 
- gołębiowate 
- gołębie właściwe 

 
columnar 
- walcowaty (kształt komórki) 

- kolumnowy (kształt komórki) 
 

columnar cells 
- komórki kolumnowe (budowa roślin) 

- nabłonek kolumnowy nonciliated columnar 

cells of the nasopharynx nieurzęsiony nabłonek 

kolumnowy nosogardzieli 
 
columnar epithelial cells 
- komórki nabłonka walcowatego 
- komórki nabłonka cylindrycznego 
- nabłonek kolumnowy 
 
columnar epithelium 
- nabłonek walcowaty 
- nabłonek kolumnowy 
 
columns 
- kolumnowo przebiegający columns of erectile 

tissue kolumnowo przebiegające tkanki erekcyjne 

 
columns of the vagina 
- marszczki pochwy 
 
coma 
- śpiączka 

 
comatose 
- w stanie śpiączki 
- w śpiączce to become comatose zapaść w 

śpiączkę 

 

comatose state 
- stan śpiączki 
 
Comatulida 
- liliowce pierzaste  
- Comatulida 
 
comb 
- grzebień (u koguta) 

- o grzebieniu a walnut comb rooster kogut o 

grzebieniu orzeszkowym 

- żeberko (u żebropławów) 

- plaster (plaster miodu) 

- grzebyk (do analizy CPR) 

 
comb jellies 
- żebropławy  
- Ctenophora 
 
combat 
- zwalczać to combat disease zwalczać chorobę 

- przeciwdziałać (wysuszeniu ) 

- pokonać (chorobę) 

- zapobiegać (niepożądanym skutkom) 

 
combination 
- kombinacja genes and their allele combinations 
geny oraz kombinacje ich alleli 

- zestawienie 
- połączenie the placenta is a combination of 

maternal and embryonic tissues łożysko jest 

połączeniem tkanek matczynych i zarodkowych 

- obu an endoskeleton consisting of cartilage, 

bone, or a combination of these tissues szkielet 

wewnętrzny składa się z chrząstki, kości lub obu 

tych tkanek 

- miejsce połączenia the combination of two 

purines miejsce połączenia dwóch zasad 

purynowych  

- współdziałanie a balanced combination of 

several fundamental processes zrównoważone 

współdziałanie kilku innych fundamentalnych 

procesów 

- łączny wpływ a combination of inheritance and 

environmental stress łączny wpływ cech 

dziedzicznych i stresu środowiska 

- jednoczesne oddziaływanie a combination of 

predation and interspecific competition 
jednoczesne oddziaływanie drapieżnictwa i 

konkurencji międzygatunkowej  

- kojarzenie a combination of cleaning and 

disinfection kojarzenie mycia i dezynfekcji 

- złożony the pathogen is killed by a combination 

of lysosomal factors patogen jest niszczony przez 

złożone czynniki lizosomalne 

- łączący an approach which uses a combination 

of chemical pesticides and nonchemical methods 
procedura łącząca metody chemiczne oraz 

niechemiczne 
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- skojarzenie the condition must be treated with a 

combination of an aminopenicillin and 

streptomycin schorzenie to musi być leczone 

skojarzeniem aminopenicyliny ze streptomycyną; 

penicillin in combination with clindamycin 
penicylina skojarzona z klindamycyną; disinfection 

done in combination with heat treatment 
dezynfekcja przeprowadzana w skojarzeniu z 

działaniem temperatury; peptide variants presented 

in combination with histocompatible MHC 

molecules warianty peptydów prezentowane w 

kombinacji ze zgodnymi tkankowo cząsteczkami 

MHC; protease inhibitors are used in combination 

with other reverse transcriptase inhibitors 
inhibitorów proteaz używa się w połączeniu z 

innymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy 

- terapia skojarzona combination of an 

aminoglycoside with a betalactam terapia 

skojarzona aminoglikozydem z β-laktamem; 

chemotherapy involves a triple combination 
chemioterapia obejmuje 3 leki  

- układ 

 
combination of bases 
- układ par zasad 
 
combination of protein gradients 
- współdziałanie gradientów białek 
 
combination of variant genes 
- kombinacja wariantów genów 
 
combination test 
- test skojarzony (wykrywanie przeciwciał) 

 
combination therapy 
- terapia łączona 
- terapia skojarzona a triple combination therapy 

trójskładnikowa terapia skojarzona 
 
combination treatment 
- leczenie skojarzone 
 
combination vaccine 
- szczepionka złożona 
 
combinations of exons 
- układy eksonów 
 
combinations of medications 
- kombinacje leków 
 
combinatorial 
- kombinatoryczny combinatorial control 
kombinatoryczna kontrola 

 
combine 
- mieszać się (gazy ze sobą) 

- wiązać a metabolic cycle that combines 

ammonia with carbon dioxide cykl metaboliczny, 

który wiąże amoniak z ditlenkiem węgla; antibody 

molecules combine with antigen cząsteczki 

przeciwciał wiążą antygen 

- łączyć w sobie a composite material that 

combines strength and flexibility złożony materiał, 

który łączy w sobie wytrzymałość i elastyczność 

- reagować ze sobą (atomy) 

- przyłączać się do calmodulin combines with a 

number of different enzymes kalmodulina 

przyłącza się do rozmaitych enzymów 

- łączyć się the nuclear protein combines with 

other proteins to form a transcription factor białko 

jądrowe łączy się z innymi białkami w czynnik 

transkrypcyjny 

- przyłączyć the NAD+ becomes reduced when it 

combines with hydrogen NAD+ ulega redukcji, 

gdy przyłączy wodór; hemoglobin combines with 

H+ hemoglobina przyłącza H+ 

- reagować carbon dioxide combines with water 

to form carbonic acid dwutlenek węgla reaguje z 

wodą, tworząc kwas węglowy 

- wykazywać kombinację species that combine 

r-selected and K-selected traits gatunki, które 

wykazują kombinację cech strategii typu r i typu K  

 
combine chemically 
- wchodzić w reakcje chemiczne atoms that do 

not combine chemically atomy, które nie wchodzą 

w reakcje chemiczne 
 

combine reversibly 
- łączyć się odwracalnie (o jonach) 

- wiązać się odwracalnie respiratory pigments 

combine reversibly with oxygen and barwniki 

oddechowe wiążą się odwracalnie z tlenem 

 
combined preparations 
- preparaty złożone 
 
combined ventricular hypertrophy 
- przerost obu komór serca 
 
combined with 
- połączony z when combined with retinal, the 

opsin makes up the visual pigment rhodopsin 
opsyna połączona z retinalem tworzy barwnik 

wzrokowy rodopsynę  

- w połączeniu 
- z skojarzenie quinine combined with 

doxycycline skojarzenie chininy oraz 

doksycykliny/chininy w połączeniu z doksycyklinami  

- w skojarzeniu z isolation from bronchial 

secretion combined with serology izolacja wirusów 

z wydzieliny oskrzelowej w skojarzeniu z serologią 

 

combining 
- połączenie the combining of haploid sets of 

chromosomes from two individuals into a single 
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diploid cell połączenie haploidalnych gamet 

pochodzących od dwu osobników w pojedynczą 

diploidalną komórkę 

- kojarzenie combining the effects of 

anti-infective drugs kojarzenie leków 

przeciwdrobnoustrojowych  

 
comblike 
- grzebykowaty (czułki owada) 

 
combustion 
- spalanie methane combustion spalanie metanu; 

the combustion of fossil fuels spalanie paliw 

kopalnych 

 
come apart 
- oddysocjować the spliceosome comes apart and 

releases the mRNA spliceosom oddysocjowuje i 

uwalnia mRNA 

- rozpleść się (nici podwójnej helisy DNA) 
 

come down with 
- zapaść na (chorobę) 

 
come together 
- połączyć się (cząsteczki) 

- stykać się (składniki maszynerii translacyjnej w 

rybosomach) 

- spotkać się the probability that favorable alleles 

responsible for an adaptation will come together 

in the offspring prawdopodobieństwo spotkania się 

korzystnych alleli odpowiedzialnych za adaptacje u 

potomstwa 

- łączyć się in conjugation, two individuals come 

together and exchange genetic material podczas 

koniugacji dwa osobniki łączą się i wymieniają 

materiał genetyczny 

- zrosnąć się after two gametangia come 

together... po zrośnięciu się dwóch strzępek  

- zgromadzić się w jednym miejscu (ładunki 

elektryczne) 
 
comedones 
- zaskórniki 
 
co-migrating 
- wspólnie migrujące (białka) 

 
comma-less 
- bezprzecinkowy (kod - genetyka) 
 

commandeer 
- przejąć viruses commandeer the host cell's 

molecular machinery to reproduce wirusy 

przejmują maszynerię komórkową gospodarza do 

reprodukcji 

 

Commelinales 
- komelinowce 

- Commelinales 
- trzykrotkowce 
 
commensal 
- komensal species believed to be commensal 
gatunki uważane za komensale 

- komensalizm relationships that are commensal 
relacje będące komensalizmem 

- komensalny (bakteria, flora) 

 
commensal interactions 
- komensalizm 
 
commensal population 
- populacja komensalna the commensal 

population of the vagina populacja 

drobnoustrojów zasiedlających pochwę 

 
commensal symbionts 
- obojętne symbionty  
- komensale 
 
commensalism 
- komensalizm 
 
commensalist 
- komensal 
 
commensals 
- bakterie komensalne 
- komensale 
 
commercial harvest 
- odłowy dla celów komercyjnych 
- odłowy na handel 
- zbieranie w celach handlowych 
 
commercial logging 
- pozyskiwanie drewna 
- komercyjny wyrąb drzew 
- komercyjna wycinka 
 
commissures 
- spoidła (dot. zastawki trójdzielnej serca0 
 

commit 
- powodować to commit cells to becoming a 

certain cell type powodować, że komórki stają się 

określonym rodzajem komórki 

- pełnić regulation mechanisms that let individual 

cells commit to specialized roles mechanizmy 

regulacyjne pozwalające poszczególnym komórkom 

pełnić specyficzne funkcje 

 

commitments 
- wybór after cells make genetic commitments to 

the developmental path... po dokonaniu przez 
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komórki genetycznego wyboru szlaku 

rozwojowego... 

 

committed  
- przeznaczony after somites become committed 

to forming muscle cells... po tym jak somity zostają 

przeznaczone do wykształcenia komórek mięśni... 

- ukierunkowany (komórka) 
 

common  
- wspólny a primitive brain region that is common 

to reptiles and mammals prymitywny obszar mózgu 

występujący u gadów i ssaków/wspólny dla gadów i 

ssaków 

- występujący 
- uniwersalny features of DNA replication 

common to all organisms cechy replikacji DNA 

uniwersalne dla organizmów 

- charakterystyczny learned behavior common to 

certain species wyuczone zachowanie 

charakterystyczne dla określonych gatunków 

- powszechnie występujący (pierwiastek, 

związek) 

- ten sam to share a common genetic code 
mieć/współdzielić ten sam kod genetyczny 

- zwykły potoczny (nazwa organizmu) 

- wspólny the common fibular nerve nerw 

strzałkowy wspólny; the basic stages of embryonic 

development common to most animals 
podstawowe stadia rozwoju embrionalnego, które 

są wspólne dla wszystkich zwierząt; common MHC 

alleles wspólne allele MHC 

- pospolity (choroba) 

- charakterystyczny (cecha) 

- stosowany powszechnie (metoda) 

- powszechnie spotykany common desert brids 
ptaki powszechnie spotykane na pustyni  

- częsty a common adaptation częste 

przystosowanie 

- powszechnie znany 
- powszechny 
- często spotykany 
- występujący powszechnie DNA transposons 

are common in bacteria and animals transpozony 

DNA występują powszechnie u bakterii i zwierząt 

- rozpowszechniony  
- typowy common shapes of prokaryotic cells 
typowe kształty komórek prokariotycznych 

- często występujący 
- będący częstym zjawiskiem homoplasy is 

common homoplazja jest częstym zjawiskiem 

- często powtarzany (argument) 

 
common ancestor 
- wspólny przodek to share a common ancestor 
wywodzić się od/mieć wspólnego przodka; to share 

an immediate common ancestor mieć 

bezpośredniego wspólnego przodka 

 
common ancestral 
- wspólnego przodka all plants evolved from a 

common ancestral green alga wszystkie rośliny 

pochodzą od wspólnego przodka - zielenicy 

 
common ancestry 
- wspólne pochodzenie 
- wspólni przodkowie species that share a 

common ancestry gatunki mające wspólnych 

przodków/wspólne pochodzenie 

 
common ancestry of life 
- wspólne pochodzenie życia the common 

ancestry of life on Earth wspólne pochodzenie 

życia na Ziemi 

 
common antigen 
- antygen wspólny all the strains share a 

common antigen wszystkie szczepy posiadają 

antygen wspólny 

 

common bile duct 
- przewód żółciowy wspólny  
- ductus choledochus 

 
common blowfly 
- mucha plujka 
 
common cap 
- pośredni kapelusz (u glonów) 

 
common carotid arteries 
- tętnice szyjne wspólne 
 
common carotid artery 
- tętnica szyjna wspólna 
- lewa tętnica szyjna wspólna 
 
common chickweed 
- gwiazdnica pospolita 
- Stellaria media 
 
common cold 
- zwykłe przeziębienie 
- przeziębienie 
 
common cold infection 
- infekcja przeziębieniowa 
 
common cold viruses 
- wirusy kataru 
 
common coldlike symptoms 
- objawy przeziębienia 

 
common descent 
- teoria wspólnego pochodzenia 
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common earthworm 
- pospolita dżdżownica ziemna 
- Lumbricus terrestris 
 

common evolutionary origin 
- wspólne pochodzenie ewolucyjne 

 
common fibular nerve 
- nerw strzałkowy wspólny 
 
common fimbriae 
- fimbrie powszechne 
 
common foxglove 
- Digitalis purpurea 
- naparstnica purpurowa 

 
common garden 
- jednakowe środowisko common-garden 

populations populacje hodowane w identycznych 

warunkach; to grow plants from populations of 

several different ecotypes in common gardens 
hodować rośliny z populacji kilku odmiennych 

ekotypów w tych samych miejscach/w jednakowym 

środowisku/we wspólnych ogrodach 

- wspólny ogród 

 
common hepatic artery 
- tętnica wątrobowa wspólna 
 
common hepatic duct 
- przewód wątrobowy wspólny 
 
common hornwort 
- glewik 
 
common iliac arteries 
- tętnice biodrowe wspólne 
 
common iliac veins 
- żyły biodrowe wspólne 
 
common iliac vessels 
- naczynia biodrowe wspólne 
 
common interosseous artery 
- tętnica międzykostna wspólna 
 
common ivy 
- bluszcz pospolity 
- Hedera helix 
 

common liver fluke 
- motylica wątrobowa 
- fasciola hepatica 
- owcza przywra wątrobowa 
 

common liverwort 
- porostnica wielokształtna 
- Marchantia polymorpha 
 
common name 
- nazwa zwyczajowa (izomeru, gatunku) 

- nazwa potoczna 
 
common peroneal nerve 
- nerw strzałkowy wspólny 
 
common reed 
- trzcina pospolita 
 
common ring tendon 
- wspólne okrężne ścięgno 
 
common set of units 
- wspólny układ jednostek 
 
common sheath 
- pochewka wspólna (dot. worka osierdziowego) 

 
common sheep tick 
- Ixodes ricinus 
- kleszcz pospolity 
- kleszcz pastwiskowy 
- kleszcz psi 

 
common stem cell type 
- wspólna komórka macierzysta T and B cells 

develop from a common stem cell type komórki T i 

B rozwijają się ze wspólnej komórki macierzystej 

 
common synovial cavity 
- wspólna torebka stawowa 

 
common tendinous ring 
- pierścień ścięgnisty wspólny 

 
communicable 
- przenoszący się the infection/pathogen is not 

communicable between humans zakażenie 

to/drobnoustrój ten nie przenosi się z człowieka na 

człowieka; the pathogen is highly communicable 

from person to person drobnoustrój ten łatwo 

przenosi się z człowieka na człowieka 

- zaraźliwy a highly communicable disease 
wysoce zaraźliwa choroba 
 

communicate 
- kontaktować się neurons communicate with 

target cells at synapses neurony kontaktują 

się/komunikują się z komórkami docelowymi 

poprzez synapsy 

- komunikować się 
- przekazywać cell signaling pathways that 

communicate information from... szlaki 



communicating junctions 

307 

sygnalizacji komórkowej, przekazującej informacje 

płynące z...  

- kontaktować się ze sobą (neurony 

presynaptyczne i postsynaptyczne) 

 
communicating junctions 
- połączenia typu komunikacyjnego 
- połączenia komunikacyjne 
 
communication 
- komunikowanie się bird communication 
komunikowanie się ptaków; animal 

communication porozumiewanie się zwierząt; 

communication between cells wzajemne 

komunikowanie się między komórkami 

- informacja communication by hormones 
informacja niesiona przez hormony 

- porozumiewanie się (zwierząt) communication 

among animals in the group porozumiewanie się 

zwierząt w grupie 

- kontakt chemical or electrical communication 

between cells chemiczny lub elektryczny kontakt 

między komórkami 

- przepływ informacji communication within cells 
wewnątrzkomórkowy przepływu informacji 

 
communication among cells 
- międzykomórkowy przepływ informacji 
 
communication line 
- linia komunikacyjna (dot. impulsów nerwowych) 

 
community 
- biocenoza the community organization 
organizacja biocenozy; a forest community 

biocenoza leśna 

- zbiorowisko an ecological community 
zbiorowisko ekologiczne; organisms living in 

aquatic communities organizmy żyjące w 

zbiorowiskach wodnych 

- zespół all the species that make up a community 
wszystkie gatunki tworzące zespół/biocenozę 

- zespół biologiczny 
 

community biodiversity 
- różnorodność biologiczna biocenoz 
 
community complexity 
- złożoność zespołu (ekol.) 

 
community composition 
- skład biocenozy 
 
community convergence 
- zbieżność strukturalna zespołów (ekol.) 

 
community diversity 
- różnorodność zespołu 

 

community dynamics 
- dynamika biocenozy 

 
community ecologist 
- ekolog biocenoz 
- ekolog badający zespoły 
 
community ecology 
- ekologia biocenozy 
- ekologia biocenoz 
- biocenologia 
- ekologia zespołu 
 
community functioning 
- funkcjonowanie zespołu 
 
community hospital 
- szpital publiczny 
 
community interactions 
- interakcje biocenotyczne 
- interakcje w biocenozie 
 
community level 
adaptive changes that affect the community level 
zmiany adaptatywne, które wpływają na zespoły 

 
community resilience to disturbances 
- zdolność zespołu do elastycznego 
reagowania na zaburzenia środowiska  

 

community stability 
- stabilność zespołu (ekologia) 

 
community structure 
- struktura biocenozy 
 
community-acquired infection 
- zakażenie nabyte w środowisku 
- zakażenie pozaszpitalne 

 
community-level convergence 
- konwergencja na poziomie zespołu 

 
co-model 
- komodel  

 
compact 
- kompaktowy (struktura substancji) 

- skompaktowany (struktura substancji) 

- zwarty (konformacja) 

- zbity 
- upakowywać (DNA w odrębne chromosomy - o 

organizmach) 

 
compact bone 
- zbita tkanka kostna 
- kość zbita 
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- istota zbita 
 
compacted 
- skondensowany (DNA w domenach) 

- zagęszczony (gleba) 

- zwarty (włókno chromatyny) 

- upakowany chromosomal loops compacted in 

30 nm fibers pętle chromosomowe upakowane we 

włókna 30 nm; circular chromosome compacted 

into a nucleoid kolisty chromosom upakowany jako 

nukleoid  

 
compacting 
- kondensacja proteins that have the effect of 

compacting the DNA białka mające wpływ na 

kondensację DNA 

 
compaction 
- skondensowanie (cząsteczek) 

- ugniatanie (gleby) 

- ścisłe upakowanie proteins required for 

chromosome compaction białka potrzebne do 

ścisłego upakowania chromosomu 

- kondensacja chromosome compaction 
kondensacja chromosomów 

- stopień upakowania (DNA, białek) 

- upakowanie to be involved in DNA compaction 
brać udział w upakowaniu DNA 

 
compactly 
- silnie 
- w sposób zwarty proteins that are folded 

compactly białka upakowane w sposób 

zwarty/silnie upakowane 

 
compactness 
- kondensacja level of compactness poziom 

kondensacji (chromosomów) 

 
companion cell 
- komórka towarzysząca (u roślin) 

- komórka przyrurkowa 

 
companion veins 
- żyły towarzyszące 
 
comparative anatomy 
- anatomia porównawcza 
 
comparative biology 
- biologia porównawcza 
 
comparative DNA and RNA sequences 
- sekwencjonowanie DNA i RNA comparative 

DNA and RNA sequences help clarify 

relationships among fungal groups 
sekwencjonowanie DNA i RNA pozwala wyjaśnić 

pokrewieństwa ewolucyjne między poszczególnymi 

grupami grzybów 

 
comparative DNA sequence data 
- badania porównawcze sekwencji DNA 
 
comparative embryological 
comparative embryological data informacje z 

dziedziny embriologii porównawczej  

 
comparative embryology 
- embriologia porównawcza 
 
comparative genomic data 

- dane pochodzące z badań porównawczych 
genomów 

 
comparative genomic microarray 
- porównawcza hybrydyzacja genomowa 
 
comparative genomics 
- genomika porównawcza 
- porównawcze badania genomów 

 
comparative method 
- metoda porównawcza 
 
comparative modeling 
- modelowanie homologiczne 
- modelowanie porównawcze (dot. 

przewidywania struktury białek) 

 
comparative molecular data 
- porównawcza analiza molekularna DNA 
relationships among protists can be determined by 

comparative molecular data związki między 

protistami można ustalić na podstawie 

porównawczej analizy molekularnej DNA 

 
comparative morphology 
- morfologia porównawcza 
 
comparative phylogenetic studies 
- analizy z zakresu filogenetyki porównawczej 

 
comparative sequence analysis 
- analiza porównawcza sekwencji 
nukleotydowych 
 
comparative studies 
- porównawcze badania 
 
comparison 
- badanie porównawcze relationships based on 

structural and molecular comparisons 
pokrewieństwa wywiedzione z porównawczych 

badań strukturalnych i molekularnych; 

comparisons reveal that badania porównawcze 

wykazały, że... 
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- porównanie comparisons among sequences 
porównania sekwencji; comparisons among 

species porównania międzygatunkowe; the 

cladogram is based on comparisons of DNA 

sequences of several genes do opracowania tego 

kladogramu wykorzystano wyniki porównań 

sekwencji DNA kilku genów 

- analiza porównawcza comparison of the DNA 

sequences analiza porównawcza sekwencji DNA 

 
compartment 
- kompartment compartments within the muscle 

cell kompartamenty/przedziały w obrębie komórki 

mięśniowej 

- komora (żołądka) 

- przedział (dot. organizacji komórki - inaczej 

'kompartament') the posterior compartment of the 

thigh przedział tylni uda 

- część the medial compartment od the knee joint 
część przyśrodkowa stawu kolanowego  

 
compartmental organization 
- patrz: compartmentalization 

 
compartmental structure 
- patrz: compartmentalization 

 
compartmentalization 
- organizacja kompartmentna (komórki, 

chloroplastu) 

- organizacja w kompartmenty 
- kompartmentacja compartmentalization of the 

body kompartmentalizacja ciała 

- lokalizacja compartmentalization in 

non-lymphoid organs lokalizacja w narządach 

nielimfatycznych 

 
compartmentalized 
- podzielony na kompartmenty (komórka) 

- podzielony na odcinki (celoma) 

- podzielony na regiony (narząd) 

 
compartmentalizing 
- istnienie przedziałów w komórce 
- podział komórki na przedziały  
 
compass sense 
- zmysł kompasu 
 
compatibility 
- zgodność sperm compatibility with the egg 
zgodność plemnika z jajem  

 
compatibility matrices 
- matryce zgodności 
 
compatible 
- dopełniające się compatible reproductive 

systems dopełniające się układy rozrodcze samca i 

samicy 

- komplementarność internal fertilization 

requires compatible copulatory organs 
zapłodnienie wewnętrzne łączy się z z 

komplementarnością narządów kopulacyjnych 

- odpowiedni (receptor, gospodarz) 

- o różnych typach koniugacyjnych compatible 

primary mycelia grzybnie pierwotne o różnych 

typach koniugacyjnych; genetically compatible 

mating types genetycznie różne typy płciowe 

- innego typu koniugacyjnego a hypha of a 

primary mycelium and a compatible monokaryotic 

hypha strzępka grzybni pierwotnej i strzępka 

innego typu koniugacyjnego 

- zgodny (tkanki do przeszczepu) 

- pasujące do siebie the ends of the DNA must 

be compatible końce DNA muszą pasować do siebie 

- kompatybilne ze sobą (sekwencje) 

 
compensate 
- wyrównać to compensate for pressure changes 
wyrównać zmiany ciśnienia 

- kompensować organisms that compensate for 

temperature changes by altering the fatty acid 

content of their membrane lipids organizmy, które 

kompensują zmiany temperatury przez zmianę 

składu kwasów tłuszczowych w lipidach błon 

- zrównoważyć (różnice, utratę płynów, ubytek 

soli) 

- wyrównywać straty 

 
compensate for the deletion 
- zrekompensować skutków delecji 
 
compensation 
- kompensacja renal compensation for acidosis 
nerkowa kompensacja kwasicy 

- zrównoważenie 

 
compensatory 
- kompensacyjny (zwiększenie stężenia) 

compensatory mechanism mechanizm 

kompensacyjny; compensatory changes zmiany 

kompensacyjne  

 

compensatory mechanism 
- mechanizm kompensacyjny 
 
compensatory pause 
- przerwa wyrównawcza (dot. skurczów komór 

serca) 

 
compete 
- konkurować the species that compete for grass 
gatunki, które konkurują/współzawodniczą o trawę; 

populations in wchich abundant males compete 

for a limited number of receptive females 
populacje, w których liczne samce konkurują o 

dostęp do ograniczonej liczby receptywnych samic 
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- współzawodniczyć 

 
competence 
- kompetencja (bakterii pobierających egzogenne 

DNA) 
 
competence of the immune response 
- intensywność odpowiedzi odpornościowej 
 
competent 
- właściwy (odpowiedź ze strony limfocytów T) 

- zdolny the virus is competent for replication 
wirus ten jest zdolny do replikacji 

 
competent bacteria 
- bakterie kompetentne 
 
competent cells 
- komórki kompetentne (dot. transformacji)  

 
competing 
- rywalizujący (gatunki) 

- konkurujące między sobą competing males 
konkurujące między sobą samce 

- współzawodniczący competing species 
współzawodniczące gatunki 

- rywalizacja competing for mates rywalizacja o 

partnerów 

- konkurujący 
- konkurencyjny (bakterie, procesy syntezy 

komórkowej) 

 
competing for mates 
- konkurowanie o partnera do rozrodu 
 
competing reactions 
- reakcje konkurencyjne (biologia molek.) 

 
competition 
- współzawodnictwo competition between males 
współzawodnictwa pomiędzy samcami 

- konkurencja competition among species for 

resources międzygatunkowa 

konkurencja/rywalizacja o zasoby 

- rywalizacja 
- poziom konkurencji a patchy distribution of 

resources reduces competition mozaikowate 

rozmieszczenie zasobów zmniejsza poziom 

konkurencji  

 
competition assay 
- test kompetycyjny 
 
competition for mates 
- konkurencja o partnerów płciowych 
 
competitive 
- konkurencyjny (gatunek zwierzęcia/rośliny) 

species more competitive than others gatunki, 

które wygrywają konkurencję z innymi; a more 

competitive genotype genotyp najlepiej 

konkurujący o zasoby 

- kompetycyjny competitive reversible inhibition 
inhibicja odwracalna kompetycyjna (dot. enzymów) 

 
competitive ability 
- zdolność do konkurencji 
 
competitive conditions 
- warunki silnej konkurencji 
 
competitive displacement 
- konkurencyjne wykluczenie (ekologia) 

- hipoteza konkurencyjnego wyparcia 
- konkurencyjne wypieranie 
- wykluczenie konkurencyjne (ekologia) 

competitive replacement of brachiopods by 

bivalves wykluczenie konkurencyjne 

ramienionogów przez małże 
 
competitive edge 
- konkurencyjna przewaga 
 
competitive exclusion 
- wykluczenie konkurencyjne 
- konkurencyjnego wyparcia jednego z nich 
competition between species that leads to 

competitive exclusion konkurencja między 

gatunkami prowadząca do konkurencyjnego 

wyparcia jednego z nich 

- konkurencyjne wypieranie 
- konkurencyjne wyparcie 

 
competitive exclusion principle 
- zasada konkurencyjnego wypierania 
- zasada konkurencyjnego wykluczania 
 
competitive inhibition 
- hamowanie kompetycyjne competitive 

inhibition for the hormone receptor kompetycyjne 

hamowanie receptora hormonalnego 

- inhibicja kompetycyjna 
 
competitive inhibition test 
- test hamowania kompetycyjnego 
(immunologia) 

 
competitive inhibitor 
- inhibitor kompetycyjny 
- inhibitor kompetytywny 
 
competitive interactions 
- oddziaływania konkurencyjne (ekologia) 

 
competitive replacement 
- konkurencyjne wykluczenie (ekologia) 
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- hipoteza konkurencyjnego wyparcia 
- konkurencyjne wypieranie 
- wykluczenie konkurencyjne (ekologia) 

competitive replacement of brachiopods by 

bivalves wykluczenie konkurencyjne 

ramienionogów przez małże 

 
competitive superiority 
- wzrost konkurencyjności gatunków (ewolucja) 

 
competitively 
- konkurencyjnie predators that competitively 

exclude other predators drapieżniki konkurencyjnie 

wykluczające inne 

- poprzez konkurencję 
- kompetycyjnie the drug binds competitively with 

progesterone receptors lek wiąże się kompetycyjnie 

z receptorami progesteronu  

 
competitor 
- rywal 
- konkurować species that are strong competitors 

for space gatunki silnie konkurujące o przestrzeń; 

the transgenic plant was a poor competitor 
transgeniczny osobnik (chwast) okazał się mało 

konkurencyjny  

 
complain 
- odczuwać anemic persons may complain of 

feeling weak osoby cierpiące na anemię mogą 

odczuwać osłabienie 

 

complaints 
- dolegliwości respiratory complaints dolegliwości 

ze strony układu oddechowego 

 
complaints of pain 
- dolegliwości bólowe 
- uczucie bólu 
- ból headaches and other types of pain ból głowy 

i inne dolegliwości; leg pains bóle nóg 

 

complement (również ‘C’ oraz 
‘complement system’) 
- dopełniacz (dot. białek) the C3a products of the 

complement cascade produkty kaskady dopełniacza 

C3a; cell lysis by complement liza komórki z 

udziałem dopełniacza; mothers with low 

complement levels matki z niskim poziomem 

dopełniacza 

- układ dopełniacza C-marked microorganisms 
drobnoustroje „znakowane" przez układ 

dopełniacza 

- składniki układu dopełniacza cytokines and 

complement cytokiny i składniki układu 

dopełniacza 

- produkcja dopełniacza 
- składniki dopełniacza 
- elementy systemu dopełniacza 

- składowe dopełniacza patients with depletion 

of complement pacjenci z niedoborami składowych 

dopełniacza 

 

complement  
- dopełniać (dopełniać atom pierwiastka) 

- zestaw a complement of proteins zestaw białek 

- uzupełniać structures which are complemented 

by an LPS-mediated activation signal struktury, 

których działanie jest uzupełniane przez sygnał 

aktywacyjny za pośrednictwem LPS 

- ulec komplementacji a mutant gene can 

complement the a-peptide zmutowany gen może 

ulec komplementacji a-peptydem 

- komplementować the gene complements 

tryptophan deficiency gen ten komplementuje 

(uzupełnia) brak tryptofanu 

- o sekwencji komplementarnej primers which 

complement the ends of the target sequence 
startery o sekwencji komplementarnej do końców 

sekwencji docelowej 

 

complement (C3) receptor 
- receptor składnika C3 układu dopełniacza 
 

complement activation 
- aktywacja układu dopełniacza 
- aktywacja dopełniacza 
 
complement components 
- składniki układu dopełniacza 
- składniki dopełniacza 
 

complement components C3a and C5a 
- składniki C3a i C5a dopełniacza 

 
complement consumption 
- zużycie dopełniacza 
 

complement control proteins 
- białka regulacji układu dopełniacza 
 

complement deficiency 
- niedobór w układzie dopełniacza 
 

complement factors 
- składniki dopełniacza pathogens that prevent 

complement factors from binding to their surfaces 
patogeny zapobiegające wiązaniu się składników 

dopełniacza do ich powierzchni; bound 

complement factors związane składniki 

dopełniacza  

 
complement fixation 
- wiązanie dopełniacza 
- odczyn wiązania dopełniacza 
 
complement fixation test 
- odczyn wiązania dopełniacza 
- OWD 
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- oznaczenie metodą OWD 
- test wiązania dopełniacza 
- metoda wiązania dopełniacza 
 
complement inactivation 
- inaktywacja dopełniacza 
 
complement of chromosomes 
- zestaw chromosomów 
- komplet chromosomów 
 
complement pathways 
- zakres aktywacji dopełniacza 
- drogi dopełniacza the classic complement 

pathway klasyczna droga dopełniacza; to activate 

the classical complement pathway aktywować 

dopełniacz na drodze klasycznej 

 
complement proteins 
- białka układu dopełniacza 
- białka dopełniacza 
 

complement receptor 
- receptor dla dopełniacza C3d complement 

receptor receptor dla C3d dopełniacza 

 
complement resistance 
 oporność na dopełniacz 
 
complement system 
- układ dopełniacza 
 
complementarity 
- dopasowanie (białka do białka) regions of 

complementarity komplementarne regiony 

 

complementarity determining regions 
- regiony determinujące komplementarność 
- regiony CDR 

 
complementary 
- komplementarny a complementary DNA chain 
komplementarny łańcuch DNA; complementary 

proteins białka komplementarne; nucleic acid 

complementary to the mRNA encoding a cadherin 
kwas nukleinowy komplementarnym do mRNA 

kodującego kadherynę; the template strand of the 

DNA and its complementary RNA strand 
transkrybowana nić DNA i komplementarna do niej 

nić RNA; the RNA code which is complementary 

to the DNA code kod RNA komplementarny do 

kodu DNA; a receptor complementary in shape to 

a particular antigen receptor o kształcie 

komplementarnym do określonego antygenu 

- uzupełniające się (podejścia naukowe) 

- odpowiadać the shape of the enzyme is exactly 

complementary to that of the substrate kształt 

centrum aktywnego enzymu odpowiada dokładnie 

kształtowi cząsteczki substratu 

- odpowiedni specific proteins that bind only to 

complementary molecules białka, które wiążą się 

tylko z odpowiednimi cząsteczkami  

 

complementary base pairing  

- komplementarne parowanie zasad the 

anticodon hydrogen-bonds with the mRNA codon 

by complementary base pairing antykodon łączy 

się wiązaniami wodorowymi na zasadzie 

komplementarności/na zasadzie komplementarności 

zasad/dzięki komplementarności zasad/wskutek 

komplementarnego łączenia zasad z odpowiednim 

kodonem; complementary base pairing of DNA 

strands łączenie się nici DNA na zasadzie 

komplementarności zasad 

- tworzenie komplementarnych par zasad 
- zasady komplementarnie połączone w pary 
the DNA has complementary base pairing DNA 

ma zasady komplementarnie połączone w pary 

- tworzenie komplementarnych par the 

sequence of bases in the RNA is determined by 

complementary base pairing with one of the DNA 

strands sekwencję zasad w nici RNA determinuje 

tworzenie komplementarnych par z jedną nicią 

DNA 

 
complementary binding sequence  
a complementary binding sequence for the correct 

mRNA codon specyficzna sekwencja wiążącą się 

komplementarnie z właściwym kodonem mRNA 

 
complementary codon on mRNA 
- komplementarny kodon mRNA 
 
complementary DNA 
- komplementarny DNA 
- cDNA 
 
complementary DNA library 
- biblioteka cDNA 
- biblioteka komplementarnego DNA 
 
complementary effects 
- komplementarny wpływ loci that have 

complementary effects on fitness loci mające 

komplementarny wpływ na dostosowanie 

 
complementary sequence 
- komplementarna sekwencja regions of 

complementary sequence regiony o 

komplementarnej sekwencji 

 
complementary shape 
- kształt komplementarny (cząsteczki) 

 
complementary strand 
- komplementarna nić (dot. DNA) 

- nić komplementarna 
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complementary triplet 
- komplementarny tryplet (czyli antykodon) 

 
complementation 
- komplementacja selection for the presence of 

vectors in yeast achieved by complementation of a 

mutant strain selekcja komórek zawierających 

wektory u drożdży polegająca na komplementacji 

mutacji w szczepie 

- zjawisko komplementacji 

 
complement-binding antibodies 
- przeciwciała wiążące dopełniacz 
 
complement-binding reaction 
- odczyn wiązania dopełniacza 
 
complement-dependent phagocytosis 
- fagocytoza zależna od dopełniacza 

 
complement-fixing antigen 
- antygen biorący udział w odczynie wiązania 
dopełniacza 
 
complement-mediated killing 
- bakteriobójcze działanie surowicy zależne od 
dopełniacza 
 
complete 
- zapełnić (powłokę walencyjną elektronami) 

- kompletny (przegroda w komorze serca, okaz 

zwierzęcia w formie skamieniałości) the complete 

set of genes kompletny zestaw genów a complete 

valence shell kompletna powłoka walencyjna 

- skompletować skompletować swoją powłokę 

walencyjną (o atomie) 

- zamknąć to complete the life cycle 
zamknąć/zakończyć swój cykl rozwojowy  

- zakończyć 
- kończyć (dojrzewanie) 

- wypełnić the number of electrons required to 

complete the valence shell liczba elektronów 

potrzebna do wypełnienia/zapełnienia powłoki 

walencyjnej 

- dokładny (dokładne dopasowanie par zasad) 

- całkowity complete renal agenesis całkowita 

agenezja nerki; complete oxidation of glucose 

całkowite utlenienie glukozy 

- cały (organizm, enzym) 

- pełny (cykl, neutralizacja/eliminacja antygenu) 

- zupełny (botanika) a complete flower kwiat 

mający wszystkie cztery elementy 

- drożny a complete digestive tract drożny przewód 

pokarmowy  

- trwały (wolny blok przeciwko polispermii) 

- całkowicie ukształtowany a frog blastomere 

develops into a complete tadpole blastomer żaby 

rozwija się w całkowicie ukształtowaną kijankę 

- zawierający pełną sekwencję a cDNA clone 

that is complete klon cDNA zawierający pełną 

sekwencję 

 
complete blood count 
- pełna morfologia krwi obwodowej 

 
complete cleavage 
- bruzdkowanie holoblastyczne 
- równomierny podział zarodkowy 
- bruzdkowanie całkowite równomierne 
- bruzdkowanie całkowite 
- bruzdkować całkowicie eggs that undergo 

holoblastic cleavage jaja, które bruzdkują 

całkowicie 

 
complete competitors 
- osobniki konkurujące ze sobą pod każdym 
względem  

 
complete digestive system 
- drożny układ pokarmowy  
 
complete digestive tract 
- kompletny przewód pokarmowy 
- drożne jelito 
 
complete dominance 
- dominacja zupełna (alleli) 

 
complete flowers 
- kwiaty zupełne 
- kwiaty kompletne 

 
complete fossils 
- kompletny szkielet (paleontologia) 

 
complete genome 
- kompletny genom 
 
complete growth medium 
- pożywka kompletna 
- pełna pożywka 
 
complete lethality 
- zupełna śmiertelność fraction of wild 

chromosomes that causes complete lethality część 

chromosomów powodująca zupełną śmiertelność 

 
complete medium 
- pożywka kompletna 
- pełna pożywka 
 
complete muscle tear 
- całkowite przerwanie włókien mięśnia 
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complete network of blood vessels 
- zamknięta sieć naczyń 
 
complete proteins 
- pełnowartościowe białka 
 
complete situs inversus 
- całkowite przemieszczenie trzewi ze strony 
lewej na prawą 

 
complete tetanus 
- skurcz tężcowy zupełny 
 
completed 
- zapełniony (powłoka walencyjna atomu) 

- nowo utworzony (cząsteczka DNA) 

- w pełni zsyntetyzowany a completed mRNA 

molecule w pełni zsyntetyzowana cząsteczka mRNA  

- kompletny (łańcuch polipeptydowy) 

- ostateczny the chamber where digestion is 

completed komora, w której odbywa się ostateczne 

trawienie pokarmu 

- zakończony the second meiotic division is 

completed after fertilization drugi podział 

mejotyczny kończy się po zapłodnieniu; the 

changes of resolution are completed within 5 

minutes zmiany fazy refrakcji zachodzą w ciągu 5 

minut 

- odbyty the cycle is completed within 48 hours 
cykl odbywa się w ciągu 48 godzin 

 
completely dominant 
- całkowicie dominujący (allel, ubarwienie 

sierści) alleles that are completely dominant over 

the others allele, które całkowicie/w pełni dominują 

nad pozostałymi 

 
completely histocompatible siblings 
- całkowicie histologicznie zgodne rodzeństwo 
 
completely homozygous 
- o cechach skrajnych two completely 

homozygous parents dwa osobniki rodzicielskie o 

cechach skrajnych  

 
completely insensitive 
mycoplasmas are completely insensitive to certain 

antibiotics mykoplazmy charakteryzują się 

całkowitą niewrażliwością na działanie określonych 

antybiotyków 

 
completely replicated DNA 
- w pełni zreplikowaną cząsteczkę DNA 
 
complex 
- kompleks receptor tyrosine kinase complex 
kompleks receptorowej kinazy tyrozynowej; 

antigen-antibody complexes kompleksy 

antygen-przeciwciało; an enzyme-substrate 

complex kompleks enzym-substrat 

- złożony complex carbohydrates węglowodany 

złożone; a complex body plan złożony plan budowy 

ciała 

- skomplikowany a complex reproductive system 
skomplikowany układ rozrodczy  

- skomplikowany w swej budowie 
- kompleksowy (funkcjonowanie mózgu)  

- wyżej uorganizowany bacteria and complex 

organisms bakterie i wyżej uorganizowane 

organizmy 

- o złożonej budowie (zwierzę) the most complex 

viruses wirusy o najbardziej skomplikowanej 

budowie; more complex animals zwierzęta o 

bardziej złożonej budowie/o bardziej złożonym 

planie ciała/bardziej rozwinięte 

- o skomplikowanej budowie jellyfish have 

complex eyes meduzy mają oczy o skomplikowanej 

budowie 

- wyższy the organ systems typical of complex 

animals układy charakterystyczne dla wyższych 

bezkręgowców 

- mający charakter złożony adaptations that are 

complex adaptacje mające charakter złożony  

- skomplikowany pod względem budowy 

 
complex carbohydrates 
- węglowodany złożone 
 
complex DNA-binding factors 
 - czynniki tworzące kompleksy z DNA 

 
complex epistasis 
 - złożona epistaza 

 
complex molecules 
- złożone cząsteczki 
- skomplikowane cząsteczki 
 
complex organic molecules 
- złożone związki organiczne 
- złożone cząsteczki organiczne 
 
complex pathway of development 
- złożony proces rozwoju 
 
complex pathways of signaling 
molecules 
- złożone szlaki sygnałowe 
 
complex patterns of development 
- skomplikowany rozwój many organisms 

undergo complex patterns of development wiele 

organizmów przechodzi skomplikowany rozwój 

 
complex polysaccharides 
- wielocukry C 
- złożone wielocukry 
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complex protein secretion system 
- kompleksowy system wydzielania białka 
 
complex retrovirus 
- złożony retrowirus 

 
complex structural patterns 
- symetria złożona (budowa wirusów) 

 
complex symmetry 
- symetria złożona (budowa wirusów) 

 
complex system 
- złożony system 
 
complex tissues 
- tkanki złożone 
- tkanki niejednorodne (budowa rośliny) 

 
complex viruses 
- złożone wirusy 
 
complex with 
- łączyć się z the maturing rRNA molecules 

complex with ribosomal proteins dojrzewające 

cząsteczki rRNA łączą z białkami 

rybosomowymi/tworzą kompleksy z białkami 

rybosomowymi  

- oddziaływać z snRNAs which complex with 

specific proteins to form snRNPs snRNA, które 

oddziałują ze swoistymi białkami tworząc snRNP 

- tworzyć kompleks z 
- wiązać się z rRNA molecules complexing with 

specific ribosomal proteins during processing 
cząsteczki rRNA wiążące się w trakcie dojrzewania 

ze swoistymi białkami rybosomowymi 
 
complexed  
- połączony an antigen fragment complexed with 

a class II MHC molecule kompleks fragmentu 

antygenu połączonego z cząsteczką MHC klasy II 

- skompleksowany microtubules complexed with 

nexin mikrotubule skompleksowane z neksyną 

- występujący w postaci kompleksu z a 

repressor complexed with tryptophan represor 

występujący w kompleksie z/w postaci kompleksu z 

tryptofanem 

- w kompleksie z 

 
complexed with 
- w kompleksach z RNA molecules complexed 

with proteins cząsteczki RNA występujące w 

kompleksach z białkami/tworzące kompleksy z 

białkami 

- tworzący kompleks z 

 

complicated 
- złożony (układ) 

- powikłany (choroba) 
 
complications 
- powikłania complications of cancer powiłkania 

raka; complications of AIDS powikłania 

towarzyszące AIDS 

- problemy 

 
component 
- substrat energy and components for anabolic 

reactions energia i substraty do reakcji 

anabolicznych 

- podstawowy składnik bacteria break down 

organic molecules into their components bakterie 

rozkładają związki organiczne na podstawowe 

składniki 

- ciąg reakcji metabolism has two complementary 

components metabolizm obejmuje dwa 

komplementarne ciągi reakcji 

- część składowa the components of soil części 

składowe gleby  

- składowa (systemu) 

- składnik (związku, substancji) vitamins serve as 

components of coenzymes witaminy wchodzą w 

skład koenzymów; vitamins serve as components of 

coenzymes witaminy są składnikami koenzymów; a 

two-component system system dwuskładnikowy; 

the RNA component of RNase P RNA będący 

składnikiem RNazy P; the state of the membrane 

depends on its component lipids stan błony zależy 

od składu tworzących ją lipidów; the 

immunoprecipitate and the component proteins 

immunoprecypitat oraz białka wchodzące w jego 

skład; 

- składowy component molecules cząsteczki 

składowe 

- element a signaling pathway component element 

szlaku sygnalizacyjnego; the main components of 

the CNS główne elementy ośrodkowego układu 

nerwowego 

- komponenta a disorder with a very strong 

genetic component zaburzenie z bardzo dużą 

komponentę genetyczną 

- ogniwo (reakcji redoks) 

 
component bones 
- składowe kości 
 
component subunits 
- skład podjednostkowy basal transcription 

factors and their component subunits podstawowe 

czynniki transkrypcyjne oraz ich skład 

podjednostkowy 
 
components of fitness 
- komponenty dostosowania 
- składniki dostosowania 
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components of the complement system 
and TNFs 
- składniki układu dopełniacza i TNF 
- składniki układu dopełniacza oraz cytokiny z 
rodziny TNF 
 
components of the growth control 
cascade 
- regulatory wzrostu komórki 
 
components of the regulatory 
mechanism 
- składniki mechanizmów regulujących wzrost 
 
Compositae 
- rodzina astrowatych 
- astrowate złożone 
 
composite 
- złożony (materiał, proces) 
 
composite body 
- ciałko złożone (dot. płuc) 

 
composite DNA sample 
- próbka zawierająca różne DNA 

 
composite family 
- rodzina astrowatych 
- astrowate złożone 

 
composite gene 
- gen złożony 
 
composite image 
- obraz mozaikowy 
 
composite sample 
- próba wielogatunkowa 

 
composite transposons 
- transpozony złożone 
 
composition 
- skład blood composition (sekwencji DNA) skład 

krwi  

- budowa chemiczna the composition of table 

salt budowa chemiczna soli kuchennej 

- budowa the composition of cell wall budowa 

ściany komórkowej 

 
composition of the biota 
- skład taksonomiczny żywego świata 

 
composition of the codon 
- skład nukleotydowy kodonów to determine the 

composition of the codon for amino acids ustalić 

skład nukleotydowy kodonów dla aminokwasów 

 
compost 
- kompost 
 
compound 
- związek chemiczny carbon compounds związki 

węgla; iron compounds związki żelaza 

- substancja chemiczna 
- substancja 
- związek NO-containing compound związek 

zawierający tlenek azotu; chlorine compounds 

związki chloru; iodophor compounds związki 

jodoforowe; amphipathic amine compounds 

związki amin amfipatycznych 

- złożony compound/doubly compound leaves 
liście złożone/podwójnie złożone 

- typu złożonego 

 
compound action potential 
- potencjał czynnościowy złożony 
 
compound eyes 
- oczy złożone (u ważki) 
 
compound fracture 
- złamanie wieloodłamowe 
 
compound leaves 
- liście złożone 
 
compound microscope 
- mikroskop złożony 
 
compound ovary 
- zalążnia złożona 
 
compound pistil 
- słupek złożony 
- słupek wielokrotny 
 
compress 
- sprężać się 
 
compressed 
- spłaszczony a laterally compressed body ciało 

spłaszczone bocznie 

- ściśnięty 
- ucisk 
- poddany ściskaniu water cannot be compressed 

very much woda słabo poddaje się ściskaniu 

 
compression 
- ucisk the accident resulted in growth plate 

compression wypadek doprowadził do ucisku płytki 

wzrostu 

- ściskanie 
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compression of the nerves 
- ucisk na nerwy 
 
compressor naris (muscle) 
- mięsień zwieracz nozdrza 
 
compressor urethrae (muscle) 
- mięsień zaciskający cewkę moczową 
 
compromise 
- kompromis a trade-off between photosynthesis 

and water conservation kompromis między 

koniecznością prowadzenia fotosyntezy a potrzebą 

oszczędzania wody  

 
compromise 
- zaburzać mutation that compromises regulation 

of the receptor mutacja, że zaburza regulację funcji 

receptora 

- pokonać (barierę obronną - o patogenie) 

- ograniczyć (użycie leków - przez nowe 

mechanizmy oporności bakterii) 

- naruszyć (system odpornościowy) 

 
compromised 
- zmniejszony (napływ krwi) 

- upośledzony (napływ krwi, bariera dla 

patogenu) 

- ograniczony (rozwój półkuli mózgowej) 

- osłabiony (układ odpornościowy) 

- zakłócony (kooperacja) 

- o obniżonej odporności (osoba) 

- zaburzony (funkcja płuc) 

- obniżony (swoistość testu serologicznego) 

 
compromised cellular immunity 
- obniżenie odporności komórkowej 
 
compromised immune defenses 
- osłabienie odporności an infection which is the 

result of compromised immune defenses zakażenie 

będące skutkiem osłabienia odporności 

 

compromised immune system 
- osłabiony układ odpornościowy 
 
compromised immunity 
- upośledzony układ odpornościowy 
 
compulsive 
- nałogowy compulsive consumption of drugs 
nałogowe przyjmowanie narkotyków  

 
compulsive drug use 
- nałogowe używanie środków 
psychotropowych 
 

computed tomogram 
- obraz tomografii komputerowej 
 

computed tomography scan 
- badanie tomograficzne a CT scan of head 
badanie tomograficzne głowy 

- skan z tomografii komputerowej 
- skan z TC colored 3D computed tomography 

scan of the human heart sztucznie zabarwiony 

skan z tomografii komputerowej ludzkiego serca  

 

computed tomography-myelography 
- TK-mielografia 
 
computer tomography 
- tomografia komputerowa 
 
computer-imaging method 
- metoda obrazowania komputerowego 
 
computerized three-dimensional 
reconstruction 
- technika trójwymiarowej rekonstrukcji 
komputerowej 
 
Con A 
- patrz: concanavalin A 
 
concanavalin A 
- konkanawalina A 
- ConA 
 
concatamer 
- konkatamer 
 
concatameric 
- konkatameryczny 
 
concave 
- wklęsły 
 
concave at both ends 
- dwuwklęsły vertebrae that are concave at both 

ends kręgi dwuwklęsłe 

 
concavity 
- zagłębienie 
 
concealed exsanguination 
- krwawienie utajone 
 
concealed genetic variation 
- ukryta zmienność genetyczna 
 
concentrate 
- zagęszczać (mocz) 
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- stężać when the kidney concentrates urine 

maximally... kiedy nerka maksymalnie stęża mocz... 

- koncentrować (substrat) 

- zwiększać stężenie 
- koncentrat a concentrate koncentrat 

 
concentrated 
- stężony (roztwór, kwas) 

- zagęszczony (mocz ) to become concentrated 

ulec zagęszczeniu (związek, mocz) 

- rozmieszczone głównie the roots concentrated 

in the upper soil layer korzenie rozmieszczone 

głównie w górnej warstwie ziemi 

- koncentrowany urea is concentrated in the 

kidneys mocznik jest koncentrowany w nerkach 

- zlokalizowany yolk is often concentrated toward 

the vegetal pole of the egg żółtko zlokalizowane jest 

na biegunem wegetatywnym komórki jajowej 

- stężenie the region where the water molecules 

are more concentrated rejon o wyższym stężeniu 

cząsteczek wody 

- skupione sensory structures are concentrated in 

the head narządy zmysłów skupione są w odcinku 

głowowym 

- zgrupowane the sites where Na + channels are 

concentrated miejsca, w których zgrupowane są 

kanały Na+ 

- koncentrować się mortality is concentrated 

later in life śmiertelność koncentruje się w późnym 

okresie życia 

 
concentrating ability 
- zdolność zagęszczania moczu (dot. nerek) 
 
concentration 
- stężenie (roztworu, jonów) carbonate ion 

concentration stężenie jonów węglanowych; 

substrate concentration stężeniu substratu; a space 

with a higher concentration of protons przestrzeń 

o wyższym stężeniu protonów; at a concentration 

of 1 mg ml... przy stężeniu 1 mg-ml...; at a 

concentration of up to 10 mM... w stężeniach 

dochodzących do 10 mM...; at a given 

concentration w danym stężeniu; ammonia can be 

toxic at high concentrations w większych 

stężeniach amoniak może być toksyczny; a 

substance present in high concentration 
substancja znajdująca się w dużym stężeniu; an 

area of high concentration obszar o dużym 

stężeniu; maternal glucose concentration stężenie 

glukozy u matki; hemoglobin values stężenie 

hemoglobiny  

- zagęszczenie urine 

concentration/concentration of the urine 
zagęszczenie moczu 

- poziom exercise reduces the concentrations of 

triacylglycerols in the blood wysiłek fizyczny 

zmniejsza poziom trójglicerydów we krwi; oxytocin 

concentration in the blood poziom oksytocyny we 

krwi; if levels of JH fall below a certain 

concentration... jeśli stężenie JH spadnie poniżej 

określonego poziomu... 

- ilość the yolk concentration decreases 

significantly toward the the animal pole ilość 

żółtka wyraźnie maleje w kierunku bieguna 

animalnego; hyperventilation reduces carbon 

dioxide concentration hiperwentylacja zmniejsza 

ilość dwutlenku węgla 

- zgrupowane concentrations of nerve cells the 

head komórki nerwowe zgrupowane w odcinku 

głowowym 

- grupowanie się concentration of nerve cells 
grupowanie się komórek nerwowych 

- skupisko concentrations of cell bodies skupiska 

ciał komórkowych 

- zawartość the concentration of oxygen in the 

cells zawartość tlenu w komórkach; the 

concentration of carbon dioxide in the blood 
zawartość dwutlenku węgla we krwi  

- zgrupowanie concentrations of nerve cells 

zgrupowania komórek nerwowych  

 
concentration gradient 
- gradient stężeń the concentration gradient for 

K+ gradient stężenia jonów K+; to move 

along/down its concentration gradient przechodzić 

zgodnie z gradientem stężeń; a concentration 

gradient across the plasma membrane of a neuron 
gradient stężenia w poprzek błony komórkowej 

neuronu; the movement of one solute down its 

concentration gradient przemieszczanie się jednej 

substancji zgodnie z gradientem jej stężeń; as the 

mineral ions are pumped against their 

concentration gradient... w miarę jak cząsteczki 

przemieszczają się wbrew gradientowi stężeń...; 

diffusion occurs down a concentration gradient 
dyfuzja zachodzi w kierunku niższego stężenia; 

movement down a concentration gradient is 

spontaneous ruch cząsteczek zgodny z gradientem 

stężenia jest spontaniczny 

- gradient stężenia when there is a substantial 

concentration gradient of sodium across the 

membrane... gdy gradient stężenia sodu w poprzek 

błony jest znaczny... 

 
concentration level 
- stężenie pharmaceuticals that act upon bacteria 

at very low concentration levels farmaceutyki 

działające na bakterie w bardzo niskim stężeniu 

 
concentration method 
- metoda zagęszczeniowa 
 
concentric 
- koncentryczny (diagram, okręg) 

- koncentrycznie ułożony (blaszki - lamellae) 
 
concentric circle 
- koncentryczny okręg (dot. atomów i elektronów) 
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concentric rings 
- okółki kwiatu whorls, or concentric rings 
okółków kwiatu 

- okółki 

 
Concentricycloidea 
- kołonice 
- Concentricycloidea  
- Peripoda 
 
conception 
- zapłodnienie 
- poczęcie when conception is most likely... w 

czasie, gdy poczęcie jest najbardziej 

prawdopodobne...; at conception w momencie 

poczęcia; the inability to achieve conception 

niemożność poczęcia potomstwa 

 
concerted evolution 
- ewolucja zespołowa to undergo concerted 

evolution ewoluować zespołowo (geny) 

 
concha of auricle 
- muszla małżowiny 
 
concha of ear 
- muszla małżowiny usznej 
 
concomitant 
- jednoczasowy (schorzenie) 

- równoczesny 
 
concomitant immunity 
- odporność śródzakaźna 
 
concordance 
- jednorodność filogeograficzna (filogeografia 

porównawcza) 

- zgodność phylogeographic concordance 
zgodność filogeograficzna 

 
concordance rate 
- współczynnik zgodności 
 
concordant 
- zgodny to show concordant patterns of 

geographic variation wykazywać zgodne wzorce 

zmienności geograficznej 
- zbieżny concordant phylogenies zbieżne 

filogenezy 

 
concordant dines 
- zgodne kliny (ekologia) 

 
concordant regional phylogeographical 
patterns 
- jednorodne wzorce filogeograficzne 

 

concordantly 
- razem characters that vary concordantly cechy, 

które zmieniają się razem (ewolucja) 

 
concurrent 
- równoczesny 
- jednoczesny concurrent administration of two 

anti-infective agents jednoczesne podawanie 

dwóch leków przeciwdrobnoustrojowych 

- równolegle przebiegający (zakażenie) 
 
concurrent exchange 
- zbieżna wymiana gazowa 
 
concurrent flow 
- przepływ zgodny (dot. przepływu krwi w 

naczyniach) 
 
concurrent with 
- jednocześnie z mass extinction events wchich 

were concurrent with the appearance of humans 
masowe wymieranie, które nastąpiło jednocześnie z 

pojawieniem się ludzi 

- towarzyszyć eye infections are often concurrent 

with pharyngitis infekcje oczu często towarzyszą 

zapaleniu gardła 
 
concurrently 
- jednocześnie w wielu narządach the symptoms 

may occur singly or concurrently objawy 

chorobowe mogą wystąpić w jednym lub 

jednocześnie w wielu narządach 

 
concurrently with 
- równolegle z 
 
concussion 
- wstrząs (typ urazu zęba) 

 
condensation 
- kondensacja cytoplasmic condensation 
kondensacja cytoplazmy 

- zagęszczenie 
- skraplanie a cycle of heating and condensation 
cykl podgrzewania i skraplania  
 
condensation reaction 
- reakcja kondensacji monosaccharides can 

combine by a condensation reaction 
monosacharydy potrafią łączyć się ze sobą w 

reakcji kondensacji 

 
condense 
- skraplać się while vapor condenses para wodna 

skrapla się/podczas kondensacji pary wodnej 

- kondensować 
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- ulec kondensacji (chromosomy) after the 

chromosome has become a condensed Barr body 
po kondensacji chromosomu w ciałko Barra 

- zagęszczać się 
- mocno się skupiać the chromatin fibers 

condense during cell division podczas podziału 

komórki włókna chromatynowe mocno się skupiają; 

the fibers of chromatin condense as compact 

mitotic chromosomes włókna chromatyny 

przyjmują postać skondensowanych chromosomów 

mitotycznych 

- powstać dew condenses from cool night air rosa 

powstaje w wyniku ochłodzenia i skroplenia pary 

wodnej z powietrza 

 
condensed 
- skondensowany (chromosom) 

- zdekondensowany 
- upakowany a fully condensed metaphase 

chromosome w pełni upakowany chromosom 

metafazowy 
 
condenser 
- kondensor (mikroskopia świetlna) 
 
condenser lens 
- kondensator (element mikroskopu świetlnego) 

 
condition 
- choroba genetic disorder/condition choroba 

genetyczna 

- schorzenie 
- jednostka chorobowa 

 
condition 
- kondycja poor soil condition słaba kondycja 

gleby 

- stan  
- bodziec sensors that detect external stimuli (eg. 

sound or touch) or internal conditions (such 

muscle tension receptory wykrywające bodźce 

zewnętrzne (np. dźwięk czy dotyk) albo bodźce 

wewnętrzne (takie jak napięcie mięśni) 

- uwarunkowanie specific conditions określone 

uwarunkowania 

- warunki to culture bacteria under stable 

conditions hodować bakterie w stałych warunkach; 

the conditions in the intestine warunki panujące w 

jelicie; the conditions of early Earth/early Earth’s 

conditions warunki panujące na pierwotnej Ziemi; 

the conditions prevailing in the intestines of 

infants warunki panujące w jelitach niemowląt; 

under any conditions bez względu na warunki; 

under aseptic conditions w warunkach 

aseptycznych; under defined conditions w ściśle 

określonych warunkach; under low oxygen 

conditions w warunkach niedoboru tlenu 

- środowisko a compound that is active in acidic 

conditions związek, który jest aktywny w środowiku 

kwaśnym; under dry conditions w środowisku 

suchym 

- schorzenie  
- czynnik some external conditions (such as 

X-rays) cause viruses to revert to a lytic cycle 
niektóre czynniki zewnętrzne (np. promieniowanie 

jonizujące) powodują wejście łagodnych wirusów w 

cykl lityczny  

 
conditional mutation 
- mutacja warunkowa 
 
conditioned 
- warunkowy (odruch, bodziec) 

 
conditioned reflexes 
- odruchy warunkowe 
 
conditioned stimulus 
- bodziec warunkowy 
 
conducive  
- sprzyjający terrestrial habitats that are 

conducive to fossil formation siedliska lądowe 

sprzyjające fosylizacji 

 
conduct 
- przewodzić (prądy, impulsy, potencjał 

czynnościowy) 

- kierować (rozmnażaniem) 

- uczestniczyć w przewodzeniu plant organs 

that conduct materials organy roślinne 

uczestniczące w przewodzeniu substancji 

- transmitować (impulsy nerwowe, przez aksony) 

- doprowadzać blood is conducted to the left 

atrium by pulmonary veins krew jest 

doprowadzana do lewego przedsionka serca przez 

żyły płucne 

- przesuwać the pharynx and esophagus conduct 

food to the stomach gardziel i przełyk przesuwają 

pokarm do żołądka 

 
conductance 
- przewodność (kanału jonowego) 

- przenoszenie proton conductance przenoszenie 

protonów 
 
conducting 
- pełniący funkcje przewodzące conducting and 

supporting tissues tkanki pełniące funkcje 

przewodzące i wzmacniające 
- przewodzący water-conducting cells komórki 

przewodzące wodę 

 
conducting airways 
- drogi oddechowe przewodzące 
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conducting cells 
- komórki przewodzące conducting cells of the 

xylem komórki przewodzące ksylemu 

 
conducting tissue 
- tkanki bodźcoprzewodząca 
 
conduction 
- przewodzenie (ciepła, impulsów) when 

conduction in the AV node is too rapid... gdy 

przewodzenie w węźle przedsionkowo-komorowym 

zachodzi zbyt szybko... 

- przewodnictwo 

 
conduction aphasia 
- afazja przewodnictwa 
 
conduction cells 
- komórki bodźcoprzewodzące komór serca 
- włókna Purkiniego 

 
conduction deafness 
- głuchota przewodzeniowa 
 
conduction of nerve impulses 
- przewodnictwo nerwowe 
 
conduction of urine out of the body 
- wyprowadzanie moczu z organizmu 

 
conduction pathway 
- droga pobudzenia (dot. serca) 

 
conduction speed 
- szybkość przewodzenia 

 
conduction system 
- układ przewodzący (serca) 

- układ bodźcowo-przewodzący 
 
conduction time 
- czas przewodzenia (impulsów) 
 

conduction velocity 
- szybkość przewodzenia 
 
conduit 
- kanał droga 

 
condylar canal 
- kanał kłykciowy 
 
condylar fossa 
- dół kłykciowy 

 
condylar fracture 
- złamanie wyrostka kłykciowego 

 
condylar joints 
- stawy kłykciowe 
- stawy elipsoidalne 
 
condylar process 
- wyrostek kłykciowy 
 
condylar synovial joints 
- stawy kłykciowe 
- stawy elipsoidalne 
 
condylarths, Condylarthra 
- Condylarthra 
- kondylartry  
- prakopytne 
 
condyle 
- kłykieć femoral condyles kłykcie kości udowej 

 
condyloma 
- kłykcina 
 
condyloma acuminatum 
- l. poj. od condylomata acuminata 

 
condylomata acuminata (l. poj. 
condyloma acuminatum) 
- kłykciny kończyste 
 
condylomata lata 
- kłykciny kończyste 

 
cone 
- stożek the crystalline cone of ommatidium 
stożek krystaliczny omatidium 

- szyszka a gymnosperm cone szyszka rośliny 

nagozalążkowej; a female pine cone szyszka 

żeńskiej sosny 

 
cone cells 
- czopki the cone cells in the retina of the eye 
czopki w siatkówce oka 

 
cone clusters 
- pęki szyszek 
 
cone of light 
- stożek świetlny (dot. badania wzroku) 

 
cone photoreceptors 
- czopki (rodzaj fotoreceptorów) 
 
cone scale 
- łuska szyszki 
 



cone snail 

322 

cone snail 
- stożek stożek geograficzny (gatunek ślimaka) 

- ślimak stożkowy 
 
cone-bearing conifers 
- rośliny iglaste 

 
conelike 
- podobny do szyszki 
- szyszkowaty 
- szyszeczkowaty 
 
cones 
- czopki (np. w siatkówce oka) 

- komórki czopkowe 
- komórki czopkonośne 
- strobile 
- sporofilostany 
- kłosy zarodniowe  
- szyszki ovulate cones szyszki z zalążkami; pollen 

cones szyszki z pyłkiem; a pine cone szyszka sosny 

 
confer 
- dawać to confer a selective advantage dawać 

przewagę selekcyjną; infection does not confer 

long-lasting immunity zakażenie nie daje trwałej 

odporności 

- nadawać to confer specificity to hormones 
nadawać specyficzność hormonom 

- odpowiadać za specific side chains confer 

different physical and chemical properties 
specyficzne dla każdego aminokwasu łańcuchy 

boczne odpowiadają ze jego właściwości 

fizykochemiczne; Hox genes confer identity on 

segments of the body geny Hox determinują 

poszczególne segmenty ciała; the presence of more 

species confers greater community stability 
obecność większej liczby gatunków zwiększa 

stabilność zespołu 

- przenieść (zmianę) 

- przynosić (korzyść/szkodę selekcyjną) an allel 

that confers a selective disadvantage allel, który 

przynosi szkodę selekcyjną 

- zapewniać (przewagę selekcyjną, odporność) 

- przekazać (cechę) 

- powodować characters that confer reproductive 

isolation cechy powodujące izolację rozrodczą 

- decydować o specific side chains confer 

different physical and chemical properties 
specyficzne dla każdego aminokwasu łańcuchy 

boczne decydują o jego właściwościach 

fizykochemicznych; different amino acid side 

chains confer functionality on the protein 
łańcuchy boczne różnych aminokwasów decydują o 

funkcji białka 

- warunkować the infection confers a stable 

immunity przebycie zakażenia warunkuje trwałą 

odporność; genes that confer resistance to 

particular antibiotics geny warunkujące oporność 

na poszczególne antybiotyki 

- wytworzyć (obronę przeciwko bakteriom - o 

szczepionce) 
 

confidence interval 
- przedział ufności 
 

configuration 
- konfiguracja carboxyl terminal configuration 
konfiguracja końca karboksylowego; antigen 

configuration konfiguracja antygenowa 

- układ configuration of the waves układ 

załamków (w zapisie EKG), chromosomów 

- ukształtowanie (struktury, organu) 

- sylwetka (organu) 

- konformacja (dot. budowy cząsteczek) 

- postać epitopu an antigen present in its native 

configuration antygen prezentowany w natywnej 

postaci epitopu 

 
confirmatory testing 
- testy potwierdzające (obecność pasożyta) 

 
confirmed diagnosis 
- potwierdzenie rozpoznania 
 
confirming factor 
- czynnik potwierdzający 
 
conflicting genes 
- przeciwstawne geny 
 
conflicting selection 
- przeciwstawne naciski selekcyjne 
 
conflicting selection pressures 
- przeciwstawne rodzaje presji selekcyjnej 
- przeciwstawne kierunki działania doboru 
- przeciwstawne presje selekcyjne 
 
conflicts between genes within the 
genome 
- konflikty między genami w obrębie tego 
samego genomu 
 
confluence of sinuses 
- spływ zatok (dot. zatok opony twardej) 

 
confluent 
- zlany to become confluent zlać się (krwiaki) 

- zlewny (wysypka) 

 
confocal 
- konfokalny (mikroskop) 

 
confocal laser scanning microscope 
- skanujący laserowy mikroskop konfokalny 
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confocal microscopy 
- technika konfokalna  
- technika mikroskopii konfokalnej 
- mikroskopia konfokalna 
 
conform 
- dopasować się to conform to the ambient 

temperature dopasować się do temperatury 

otoczenia 

- odpowiadać the nucleotide chains that conform 

to the dimensions of the X-ray data wymiary 

cząsteczki odpowiadające pomiarom dyfrakcji 

promieni rentgenowskich  

- przebiegać zgodnie sequence evolution that 

conforms to a molecular clock ewolucja sekwencji 

nukleotydowych, która przebiega zgodnie z zegarem 

molekularnym 

- być zgodnym 
- wykazywać zgodność patterns of allele 

frequencies at the loci that conform to predictions 

from the theory of genetic drift częstości alleli w 

loci wykazujące zgodność z przewidywaniami teorii 

dryfu genetycznego 

 
conformation 
- konformacja (białka) 

- budowa (organu) 

- stan konformacyjny (białka) 

- płaszczyzna the pleated conformation of a 

polypeptide chain pofałdowana płaszczyzna 

łańcucha polipeptydowego 

- struktura konfiguracja (białka) 

 
conformational 
- konformacyjny (epitop) 

 
conformational change 
- zmiana kształtu (białka) to undergo a 

conformational change zmienić kształt/ulec 

zmianie konfiguracyjnej (o białku) 

- zmiana konformacyjna 
- zmiana konformacji 
- zmiana konfiguracji a conformational change 

in the myosin head zmiana konfiguracji główki 

miozynowej 

 
conformational epitope 
- epitop konformacyjny 
- epitop przestrzenny 
 
conformational variability 
- różnorodność konformacyjna 
 
conformer 
- konformer to be a conformer for sth być 

konformerem czegoś; to be a temperature 

conformer być konformerem pod względem 

temperatury  
 

confront 
- zwalczać confronting and preventing infectious 

diseases zapobieganie i zwalczanie chorób 

zakaźnych 
 
confusion 
- splątanie (objaw chorobowy) 

- dezorientacja 
 
congeneric 
- należący do tego samego rodzaju 
- reprezentujący ten sam rodzaj 
- krewniak (o roślinach) 

- z tego samego rodzaju (gatunki zwierząt) 

- pokrewny congeneric species pokrewne gatunki 

 
congenital 
- wrodzony (choroba, defekt) 
 
congenital absence 
- wrodzony brak individuals with congenital 

absence of X osoby z wrodzonym brakiem X 

- wrodzony niedobór 
 
congenital adrenal hyperplasia 
- wrodzony przerost nadnerczy 
 
congenital anomalies 
- wrodzone wady rozwojowe 
- wady wrodzone 
 
congenital bleeding 
- wrodzona skłonność do krwawień 
 
congenital deficiency 
- wrodzony brak individuals with congenital 

absence of X osoby z wrodzonym brakiem X 

- wrodzony niedobór 
 
congenital deformities 
- wady wrodzone 
 
congenital heart defects 
- wrodzone wady serca 
 
congenital hypoplastic anemia 
- wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna 
 
congenital immunodeficiency 
- wrodzone niedobory odpornościowe 
 
congenital recessive condition 
- choroba dziedziczona jako cecha recesywna 
 
congenital viral infection 
- wrodzone zakażenie wirusowe 
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congenitally 
the disease is transmitted congenitally choroba 

przenoszona jest zakażeniem wrodzonym 
 
congested 
- zatkany (nos) 

 
congested lungs 
- zastój w krążeniu płucnym 
 
congestion 
- przekrwienie pulmonary congestion 
przekrwienie płuc 

- zastój pulmonary congestion zastój w krążeniu 

płucnym 

- niedrożność (przewodów nosowych) 

 
congestive failure 
- niewydolność krążenia 
 
congestive heart failure 
- zastoinowa niewydolność serca 
- kardiomiopatia zastoinowa 
 
conglomerates 
- skupiska 
- konglomeraty 
 
congregate 
- gromadzić się (bakterie) 

- tworzyć stada 

 
congregation 
- nagromadzenie (cząsteczek) 
 
congruence 
- zgodność the congruence of the character with 

a phylogeny of the taxon zgodność cechy z 

filogenezą taksonu  
 
congruent with 
- zgodny z (filogeneza z inną) 

 
conical 
- stożkowaty (muszla ślimaka) 

- lejkowaty (basen) 
 
conidia 
- konidia 
 
conidiophores 
- konidiofory 
 
conidium 
- konidia 
 

conifer species 
- iglaste 
 
conifer woods 
- lasy szpilkowe 
 
conifers, Coniferophyta 
- szpilkowe 
- drzewa szpilkowe 
- Coniferophyta 
- gatunki iglaste 
- rośliny szpilkowe 
 
coniferous forest 
- las szpilkowy 
 
conjoined twins 
- połączone ze sobą bliźnięta 
- bliźnięta syjamskie 
 
conjoint synapses 
- synapsy złożone 
 
conjoint tendon 
- ścięgno łączące (częściej stosowane) 

- sierp pachwinowy 

 
conjugal bridge 
- mostek koniugacyjny a specific conjugal bridge 

between donor cell and receptor cell swoisty 

mostek koniugacyjny między komórką dawcy a 

komórką biorcy 
 

conjugate 
- podlegać sprzęganiu the compounds are then 

conjugated to sulfates związki podlegają następnie 

sprzęganiu/ulegają przekształceniu do siarczanów 

- koniugat (noun) 

- koniugować ubiquitin-conjugating enzymes 
enzymy koniugujące ubikwytynę 

 
conjugate vaccine 
- szczepionka skoniugowana 
- szczepionka koniugowana a capsular 

polysaccharide conjugate vaccine szczepionka 

koniugowana zawierająca polisacharydy 

otoczkowe; Haemophilus influenzae type b 

conjugate vaccine skoniugowana szczepionka 

przeciw zakażeniom wywoływanym przez Hib 

 
conjugated 
- związany to be conjugated to sth być 

związanym/sprzężonym z czymś  

- sprzęgany 
- sprzężony 
- skojarzony the polysaccharide epitope "b" 

conjugated to protein polisacharydowy epitop „b" 

skojarzony z białkiem 
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conjugated proteins 
- białka złożone 
 
conjugation 
- połączenie (białek z polipeptydem) 

- przyłączanie koniugacja bacterial conjugation 
koniugacja bakteryjna 

- proces sprzęgania conjugation of bilirubin 
proces sprzęgania/sprzęganie bilirubiny  

- sprzęganie 
- proces koniugacji 

 
conjugation bridge 
- mostek cytoplazmatyczny (między komórkami) 

 

conjugation pili 
- pile koniugacyjne 
 
conjugation process 
- proces koniugacyjny (u bakterii) 

- proces koniugacji 
 
conjugation system 
- układ koniugacyjny 
 
conjugative 
- koniugacyjny (plazmid) 

 
conjugative elements 
- elementy koniugacyjne (mikrobiologia) 
 
conjugative plasmids 
- plazmidy koniugacyjne 
 
conjugative resistance 
- oporność koniugacyjna 
 
conjugative structures 
- struktury koniugacyjne conjugative structures 

carrying virulence genes struktury koniugacyjne 

zawierające geny wirulencji 

 
conjugative transposons 
- sprzężone transpozony 
- transpozony koniugacyjne 
 
conjunctiva 
- spojówka 
 
conjunctival 
- dot. spojówki conjunctival damage uszkodzenie 

spojówki 

 
conjunctival cells 
- komórki spojówki 
 

conjunctival epithelium 
- nabłonek spojówki 
 
conjunctival fluid 
- popłuczyn ze spojówek 
 
conjunctival lavage 
- płyn z płukania spojówek 
- popłuczyny ze spojówek 
 
conjunctival sac 
- worek spojówkowy 
 
conjunctival secretion 
- wydzielina spojówkowa 
 
conjunctival smears 
- wymazy ze spojówek 
- wymazy ze spojówek oka 
 
conjunctival stroma 
- zrąb spojówki 
 
conjunctival suffusion 
- wynaczynienie dospojówkowe 
 
conjunctival vascular network 
- sieć naczyń spojówki 

 
conjunctivitis 
- zapalenie spojówek 
 
connatal infection 
- zakażenie wrodzone 
 
connatal listeriosis 
- wrodzona listerioza 
 
connect 
- łączyć się the Eustachian tube connects to the 

pharynx trąbka słuchowa łączy się z gardłem 
 
connected 
- ze sobą powiązane genes and proteins are 

connected geny i białka są ze sobą powiązane 

- połączone ze sobą the gastrovascular cavity 

devided into connected chambers jama 

chłonno-trawiąca podzielona na połączone ze sobą 

komory; plant cells are connected by 

plasmodesmata komórki roślinne kontaktują się za 

pomocą plazmodesm 

- mieć łączność z sensory receptor cells are 

connected to specific neurons in particular parts 

of the brain komórki receptorów sensorycznych 

mają łączność ze specjalnymi neuronami w 

określonych częściach mózgu 
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connected at joints by ligaments 
- połączone w stawach więzadłami bones 

connected at joints by ligaments kości połączone w 

stawach więzadłami 

 
connecting peptide 
- peptyd łączący 
- peptyd C 
 
connection 
- połączenie (między neuronami) 

- oddziaływanie emotional connections between 

the child and other human beings 
oddziaływania/powiązania emocjonalne dziecka z 

innymi ludźmi  

- powiązanie 
- odcinek łącznikowy (między domenami 

białkowymi) 

- łącznik (między domenami białkowymi) 

- kontakt (między strukturami, tkankami) 

- związek to establish connections between 

certain genes and specific physiological activities 
ustalić związek niektórych genów z określonymi 

procesami fizjologiczymi 

 
connective tissue 
- tkanka łączna a joint capsule of connective 

tissue łącznotkankowa torebka stawowa 

- zbudowany z tkanki łącznej a connective tissue 

layer warstwa zbudowana z tkanki łącznej 

- łącznotkankowy  
 
connective tissue attachments 
- połączenia łącznotkankowe (łączące np. 

więzadła z czymś) 

 
connective tissue capsule 
- torebka łączno-tkankowa 
- torebka z tkanki łącznej 
 
connective tissue cells 
- komórki tkanki łącznej 
 

connective tissue fibers 
- włókna tkanki łącznej 
 
connective tissue membrane 
- błona łącznotkankowa 
 
connective tissue raphe 
- szew łącznotkankowy 
 
connectivity 
- spójność 
 
connector neurons 
- neurony wstawkowe 
- interneurony 

- neurony kojarzeniowe 
- neurony pośredniczące 
- neurony asocjacyjne 

 
connexin cylinders 
- cylindry koneksynowe 

 
connexins 
- koneksyny 
 
connexons 
- koneksony (łączące komórki w złączu 

szczelinowym) 

- kanały 
 
conodonts  
- konodonty 
 
conoid 
- konoid 
 
conoid ligament 
- więzadło stożkowate 
 
conoid tubercle 
- guzek stożkowaty 
 
consanguineous 
- kazirodczy 
- krewniaczy consanguineous matings kojarzenia 

krewniacze 

 
consanguineous marriages 
- małżeństwa w pokrewieństwie 
 
consanguineous mating 
- kojarzenie krewniacze 
 
consanguinity 
- kazirodztwo 
 
conscious areas of the brain 
- obszary mózgu kontrolujące zachowanie 
świadome 
 
conscious state 
- przytomny the patient was in a fully conscious 

state pacjent był całkowicie przytomny 

 
consciously 
- w sposób świadomy (odbierać bodźce) 
 
consecutive 
- kolejny the arrangement of consecutive 

GA-sequences układ kolejnych sekwencji GA 

- następujące po sobie 
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consecutively 
- kolejno consecutively translated codons 
odczytywane kolejno kodony  

 
consensus 
- zgodny RNA polymerase specifically recognizes 

the consensus -35 and -10 elements of general 

promoters polimeraza RNA rozpoznaje zgodne 

sekwencje promotorowe -35 i -10  

 
consensus DNA-binding motif 
- zgodna sekwencja elementu odpowiedzi 
hormonalnej promoter regions that contain a 

consensus DNA-binding motif promotory 

zawierające zgodną sekwencję elementu 

odpowiedzi hormonalnej 

 
consensus elements 
- sekwencje zgodne (genetyka) 

 
consensus promoter sequence 
- promotorowa sekwencja 
- zgodna sekwencja 
- zgodna promotora 
 
consensus promoters 
- promotory z sekwencjami zgodnymi 
 
consensus sequence 
- jednakowa sekwencja origins that possess a 

simple 11 bp consensus sequence which binds the 

origin recognition complex miejsca inicjacji 

replikacji zawierające jednakową, 11-nukleotydową 

sekwencję, która wiąże kompleks rozpoznający 

miejsce inicjacji 

- zgodna sekwencja GC-rich DNA sequences 

with the consensus sequence GGGCGG odcinki 

DNA bogate w GC o zgodnej sekwencji GGGCGG 

- sekwencja zachowawcza 
- zgodna sekwencja nukleotydowa 

 
consensus tree 
- drzewo zgodności (badanie filogenezy) 
 
conservation 
- konserwatywność (genów) 

- oszczędzanie energy conservation oszczędzanie 

energii 

- oszczędzający water conservation adaptation 
adaptacja oszczędzająca wodę/przystosowanie do 

oszczędzania wody  

- ochrona tropical conservation ochrona 

tropików; crane conservation ochrona żurawi 

- magazynowanie water conservation 
magazynowanie wody 

- ochrona przyrody global conservation globalna 

ochrona przyrody 

- ochrona środowiska 
- ochrona różnorodności biologicznej 

- konserwatyzm conservation of domains in 

proteins konserwatyzm domen w białkach 

- zachowawczość residues and their 

conservation between genes reszty aminokwasowe 

oraz ich zachowawczość/konserwatyzm w genach  

 
conservation approach 
- podejście do ochrony przyrody 
- kierunek ochrony przyrody 

 
conservation biologist 
- naukowiec zajmujący się ochroną przyrody 
- biolog zajmujący się ochroną przyrody 
- biolog zajmujący się ochroną środowiska 

 
conservation biology 
- ochrona środowiska (jako nauka) 

- ochrona przyrody 
- nauka o ochronie przyrody 
- biologia ochrony środowiska 

 
conservation ecologist 
- ekolog zajmujący się ochroną środowiska 
 
conservation efforts 
- działania ochronne 
- działania konserwatorskie 
- zabiegi ochroniarskie 

 
conservation genetics 
- genetyka w ochronie przyrody 
- ochrona różnorodności genetycznej 
 
conservation management 
- ochrona (zagrożonych gatunków) 

- zarządzanie zagrożonymi gatunkami 

 
conservation manager 
- osoba zarządzająca parkiem 
 
conservation organizations 
- organizacje zajmujące się ochroną przyrody 
 
conservation practices 
- praktyki ochrony gatunkowej 
 
conservation program 
- program ochrony (dot. ochrony populacji) 

- program ochronny 
 
conservation programme 
- patrz: conservation program 
 
conservation strategies 
- działania ochronne 
- strategie ochrony gatunkowej 
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conservation strategy 
- strategia konserwatorska 
- strategia ochronna (dot. ekologii) 

 
conservation tactics 
- działania na rzecz ochrony (danego gatunku) 

 
conservation units 
- jednostki podlegające ochronie (ochrona 

przyrody) 

 
conservationist 
- ekolog zajmujący się ochroną środowiska 
 
conservative characters 
- cechy konserwatywne (ewolucja) 

 
conservative model of replication 
- konserwatywny model replikacji (dot. DNA) 

 
conservative process 
- proces konserwatywny 
 
conserve 
- magazynować (energię przez cząsteczki) 

- oszczędzać (wodę przez rośliny, energię) 

- zachować mitosis conserves the number of 

chromosome sets mitoza zachowuje liczbę 

zestawów chromosomów 

- chronić (energię, zasoby, bioróżnorodność) 

- utrzymywać (ciepło) 

- zatrzymywać fishes that conserve salts by 

reabsorbing ions from the filtrate ryby, które 

zatrzymują sole przez ponowne wchłanianie jonów 

z filtratu 

 
conserved 
- konserwatywny (domeny, reszty aminokwasowe, 

cechy) molecules and processes that have been 

highly conserved cząsteczki i procesy wysoce 

konserwatywne; G proteins have been highly 

conserved białka G nie zmieniły się wiele w toku 

ewolucji/zmieniły się w trakcie ewolucji w bardzo 

niewielkim stopniu; highly conserved genes wysoce 

konserwatywne geny; conserved sequences of 

amino acids in proteins konserwatywne sekwencje 

aminokwasów w białkach 

- zatrzymywany (czyli niewydalony) 

- zachowany (czyli niewydalony) genes that are 

conserved in several different wasp families geny 

występujące u przedstawicieli kilku rodzin os; DNA 

segments that are 100% conserved between the 

mouse and human genomes segmenty DNA 

występujące w identycznej postaci w genomach 

myszy i człowieka; genes conserved during the 

evolution geny, które w toku ewolucji nie uległy 

większym zmianom 

- oszczędzony 
- chroniony (teren) 

- zakonserwowany (funkcja wzmacniacza w toku 

ewolucji) 

- niezmienny (sekwencje nukletydów) 

- zachowawczy (sekwencje DNA) most highly 

conserved bases zasady najbardziej zachowawcze 

- wykazujący konserwatyzm to be very highly 

conserved between relatively unrelated species 
wykazywać silny konserwatyzm wśród nie 

spokrewnionych gatunków (histony) 

 
conserved domain architecture 
- konserwatywna architektura domen (dot. 

domen białkowych) 

 
conserved hexamer sequence 
- heksamerowa zachowawcza sekwencja 
zgodna 
 
conserved machinery 
- ewolucyjnie zachowawcza maszyneria 
 
conserved region 
- region stały the genes have both a conserved 

and a variable region geny te zawierają zarówno 

regiony stale, jak i zmienne (genów) 

 
consistency 
- stałość (wzorca) 

- powtarzalność (cykli) 

- powtarzalne wyniki 
- niezmienność 
- ciągłość 

 
consistent 
- niezmienny a consistent habitat niezmienne 

środowisko 

- utrzymujący się (różnice) 

- wykazać laboratory tests were consistent with 

acidosis and oliguria testy laboratoryjne wykazały 

kwasicę i skąpomocz  
 
consistent selection 
- niezmienność kierunku doboru 
 
consistently 
- zawsze 
 
consititutive resistance 
- wrodzona oporność (szczepu bakterii na 

antybiotyk) 
 
consolidate 
- utrwalać brain areas involved in consolidating 

learning and memory obszary mózgu 

zaangażowane w utrwalanie uczenia się i pamięci 

- konsolidować time is required for the brain to 

consolidate a new memory czas potrzebny mózgowi 

do konsolidacji nowych wspomnień; memories are 
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consolidated during REM sleep pamięć ulega 

konsolidacji w czasie snu REM  

 
consolidation 
- zrosty (w przebiegu choroby płuc) 

- zagęszczenie tkanki (w płucach) pneumonia 

with multilobar consolidation zapalenie płuc z 

płatowym zagęszczeniem tkanki płucnej 
 
conspecific 
- tego samego gatunku cooperation among 

conspecific individuals kooperacja między 

członkami tego samego gatunku 

- w obrębie gatunku conspecific matings 
kojarzenia w obrębie gatunku 

- swojego gatunku to mate with a conspecific 

male kopulować z samcem swojego gatunku 

- pokrewny conspecific haplotypes pokrewne 

haplotypy 
 
conspecific brood parasitism 
- wewnątrzgatunkowe pasożytnictwo lęgowe 
 
conspecific populations 
- populacje tego samego gatunku 
- populacje w obrębie gatunku 
- pokrewne genetycznie populacje 
 

conspecific sequences 
- sekwencje blisko spokrewnionych 
organizmów 
 
conspecific sperm precedence 
- pierwszeństwo plemników własnego gatunku 
 
conspicuous 
- okazały 
- rzucający się w oczy 
- widoczny 
- wyraźny 
- wyeksponowany 
- intensywny (barwy, ubarwienie) 

- wyrazisty (wzór) 

 
constancy 
- stałość 
- niezmienność the constancy of size and shape 

of quantitative characters niezmienność rozmiaru i 

formy cech ilościowych 

 
constancy of phenotype 
- stabilność fenotypowa 
 
constant 
- stały the value must be held constant wartość tą 

należy utrzymać na stałym poziomie 

- na stałym poziomie 
- stabilny (środowisko) 

- niezmienny if constant environmental 

conditions are maintained... jeżeli warunki 

środowiska są niezmienne... 

- taki sam 
- niezmieniony 
 
constant body temperature 
- stała temperatura ciała to maintain a constant 

body temperature utrzymać stałą temperaturę ciała 

 
constant domain 
- domena stała (biochemia) 

 
constant elements of the 
immunoglobulins 
- stałe fragmenty immunoglobulin 
 
constant pH 
- stałe pH 
 
constant rate of increase 
- stały współczynnik przyrostu 
 
constant region 
- część stała the constant region of the receptor 

chain część stała łańcucha receptora 

- region stały each polypeptide chain has a 

constant region and a variable region każdy z 

łańcuchów polipeptydowych ma region stały i 

zmienny 

- region C the C region of the heavy chain region 

C łańcucha ciężkiego  

 
constant segment 
- segment stały (segment genowy) 

- segment C 

 
constantly 
- stale 
- ustawicznie 
- nieustannie 
- nieprzerwanie 
- ciągle w każdej chwili 
- bezustannie 
 
constipation 
- zaparcie 
- obstrukcja 
- zaparcia 
 
constituent 
- element (szkieletu polipeptydowego) 

- składowy constituent amino acids składowe 

aminokwasy 

- składnik (kwasu) neutrophil constituents 

składniki neutrofili; ribosomal subunits and their 

RNA and protein constituents podjednostki 
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rybosomów oraz wchodzące w ich skład RNA i 

białka 

- podstawowy składnik nucleic acids are 

hydrolyzed completely to their constituents at more 

than 100°C w temperaturze powyżej 100°C kwasy 

nukleinowe ulegają całkowitej hydrolizie do 

podstawowych składników 

 
constitutional 
- samoistny (o chorobie) 

- idiopatyczny (padaczka) 

 
constitutional aplastic anemia 
- konstytucjonalna niedokrwistość aplastyczna 
 
constitutional delayed growth 
- konstytucjonalnie opóźniony wzrost 
 
constitutional symptoms 
- objawy ogólnoustrojowe 
 
constitutive 
- konstytutywny (reakcja, synteza) 

 
constitutive chemokines 
- chemokiny konstytutywne 
 
constitutive endocytosis 
- endocytoza podstawowa 
 
constitutive genes 
- geny ulegające konstytutywnej ekspresji 
- geny konstytutywne 
 
constitutive pathway 
- szlak podstawowy 
- szlak konstytutywny 
 
constitutive secretion 
- wydzielania konsekutywne (biologia komórki) 

 
constitutive transcription factor 
- konstytutywny czynnik transkrypcyjny 
 
constitutively 
- konstytutywnie the betalactamases that are 

produced constitutively β-laktamazy wytwarzane 

konstytutywnie (nie podlegające regulacji) 

 
constitutively active 
- wykazujący stałą aktywność biologiczną the 

oncogene version which is constitutively active 
onkogenowa wersja receptora, która wykazuje stałą 

aktywność biologiczną/jest nieprzerwanie aktywna 

- nieprzerwanie aktywny 
 

constitutively expressed genes 
- geny ulegające konstytutywnej ekspresji 
- geny konstytutywne 
 
constrain 
- ograniczać mutation that constrain the rate of 

evolution mutacje ograniczające tempo ewolucji 

- utrzymać looped DNA domains of the 

chromosome constrained by interaction with a 

number of DNA-binding proteins wypętlone 

domeny DNA chromosomu utrzymywane przez 

oddziaływanie z wieloma białkami wiążącymi DNA 

 
constrained 
- konserwatywny the most highly constrained 

genes in the genome najbardziej konserwatywne 

geny w genomie 

- unieruchomiony the loops constrained by 

interaction the nuclear matrix końce odcinków 

tworzących pętle unieruchomione przez 

oddziaływania z rusztowaniem białkowym 

- ograniczony traits that are developmentally 

constrained cechy, które podlegają ograniczeniom 

rozwojowym; less constrained genes geny o 

słabszych ograniczeniach funkcjonalnych 

 
constraints 
- ograniczenia natural environmental constraints 
naturalne ograniczenia środowiskowe (ewolucyjne) 

 
constraints on evolution 
- ograniczenia ewolucyjne 
 
constrict 
- obkurczać the hormone raises blood pressure by 

constricting arterioles hormon ten podnosi 

ciśnienie krwi poprzez obkurczanie tętniczek   

- ograniczać the hypothalamus may signal the 

autonomic nervous system to constrict surface 

blood vessels podwzgórze może pobudzać 

autonomiczny układ nerwowy do ograniczenia 

powierzchni naczyń krwionośnych 

- zwężać 
- powodować przewężenie 
- powodować zmniejszenie średnicy 
- zwężać się (naczynie krwionośne) 

- powodować skurcz nicotine constricts blood 

vessels nikotyna powoduje skurcz naczyń 

krwionośnych 

- powodować obkurczenie the compound raises 

blood pressure directly by constricting blood 

vessels związek ten podnosi ciśnienie krwi, 

powodując obkurczenie naczyń 

- obkurczać się (naczynia krwionośne) 

 
constricted 
- zwężony (naczynie krwionośne) 
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constricted pods 
- strąki ściśnięte (roślin) 

 
constricted region 
- przewężenie 
- ograniczony region 
 
constriction 
- skurcz constriction of muscles skurcz mięśni  
- zwężenie (tętnicy) 
 
constrictor muscle of the pupil 
- mięsień zwieracz źrenicy 
 
construct 
- uzyskać (zrekombinowaną cząsteczkę DNA) 

- tworzyć (zrekombinowaną cząsteczkę DNA) 

- koncepcja theoretical constructs koncepcje 

teoretyczne 

- opracować (kladogram) 

- zbudować (schemat filogenetyczny) 

- skonstruować (kladogram, wektor 

transkrypcyjny) 

- przygotować (zrekombinowany T-DNA) 

 
construct 
- konstrukt 
- reporterowy konstrukt  
 
construction 
- tworzenie cladogram construction tworzenie 

kladogramów 

- proces konstruowania the construction of 

visual images in the retina proces konstruowania 

obrazów wzrokowych w siatkówce  

 
consume 
- zużywać (energię - przez szlak anaboliczny) 

- żywić się iron-consuming bacteria bakterie 

żywiące się żelazem 

- konsumować 
- spożyć 
- pobierać (tlen - przez rośliny) 

- zjadać 
- pożreć 
- utlenić to consume lactic acid utlenić kwas 

mlekowy (w wyniku pracy mięśni) 

- spijać (nektar) 

 
consumed 
- zużyty two molecules of ATP are consumed in 

the energy investment phase of glycolysis w fazie 

inwestowania energii zostają zużyte dwie cząsteczki 

ATP; ribosomal subunits and their RNA and 

protein constituents podjednostki rybosomów oraz 

wchodzące w ich skład RNA i białka 

 

consumer 
- konsument (organizm, który korzysta z działań 

innego) 

 
consumers 
- heterotrofy 
- organizmy cudzożywne 
- organizmy heterotroficzne 
- konsumenci (organizm, który korzysta z działań 

innego) 

 
consumption 
- zużywanie carbohydrate utilization zużywanie 

węglowodanów 

- zużycie decreased glucose utilization 
zmniejszone zużycie glukozy; energy consumption 

zużycie energii 

- wykorzystanie protein utilization in the 

process... wykorzystanie białek w tym procesie...; 

genes that allow efficient utilization of food geny 

umożliwiają efektywne wykorzystywanie pokarmu 

- przyswajanie methane consumption by the 

archaea przyswajanie metanu przez archeowce 

- spożywanie stosowanie (antybiotyków) 

 
consumption 
- pobieranie the antagonistic effects of and 

insulin are critical to managing fuel storage and 

consumption by body cells antagonistyczne efekty 

insuliny mają kluczowe znaczenie dla utrzymania 

zapasów energetycznych i pobierania ich przez 

komórki 

- przyjmowanie compulsive consumption of drugs 
nałogowe przyjmowanie narkotyków 

- spożycie protein consumption spożycie białka  

- żywienie się 

 
consumption coagulopathy 
- koagulopatia z wykrzepianiem 
 
consumption overpopulation 
- przeludnienie konsumpcyjne 
 
consumption rate 
- współczynnik konsumpcji countries with high 

consumption rates kraje o wysokim współczynniku 

konsumpcji  

 
consumptive coagulopathy 
- koagulopatia z wykrzepianiem 
 
contact 
- wchodzić w kontakt z 
- stykać się z prions contact normal PrP proteins 
priony stykają się z normalnym białkiem PrP 

- zetknięcie się stings caused by contact with 

tentacles over a large area of the victim's body 
poparzenie spowodowane zetknięciem się czułków z 

dużą powierzchnią ciała ofiary 
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- dotyk a mechanical stimulus (such as contact 

with a solid object) bodziec mechaniczny (np. dotyk 

twardym przedmiotem) 

- kontakt skin contact may result in 

inflammations kontakt ze skórą może wywołać 

zapalenie; the virus is spread by casual contact 

rirus rozprzestrzenia się w zwykłym codziennym 

kontakcie; the disease can be transmitted to 

humans by direct contact choroba ta może 

przenosić się na ludzi w wyniku bezpośredniego 

kontaktu/przez bezpośredni kontakt; some cells 

signal one another by making direct contact 
niektóre komórki komunikują się drogą 

bezpośredniego kontaktu/w bezpośrednim 

kontakcie; the virus enters the body by skin contact 

wirus zakaża człowieka przez kontakt ze skórą; 

transmission of the disease is by close contact with 

skin or mucosa przenoszenie następuje przez 

kontakt bezpośredni/w czasie bliskiego kontaktu ze 

skórą bądź śluzówkami; to come in contact with sth 

wchodzić w kontakt z czymś/zetknąć się z 

czymś/spotykać się z czymś; to come into contact 

wchodzić (ze sobą) w kontakt (elementy komórki, 

osobniki)/spotkać się (komórki)/stykać się ze sobą 

(gatunki)/pozostawać w bezpośrednim kontakcie; to 

establish an intimate contact with wejść w 

bezpośredni kontakt z; to establish contact 

nawiązać kontakt (np. komórki); cells in close 

contact sąsiadujące ze sobą komórki/komórki 

będące ze sobą w ścisłym kontakcie/komórki 

znajdujące się w bliskim kontakcie; to be in contact 

with kontaktować się z; przylegać do/być w 

kontakcie z (hydrofilowe końce fosfolipidów ze 

środowiskiem wodnym); upon contact with w 

chwili kontaktu z (żywicielem)/w miejscach 

mających kontakt z (ze skażoną glebą) 

- ekspozycja the postexposure procedure depends 

on the type of contact procedura profilaktyki 

poekspozycyjnej zależy od rodzaju ekspozycji; upon 

contact, the pathogen penetrates skin or mucosa 
po ekspozycji patogen penetruje przez skórę i błony 

śluzowe 

- oddziaływanie to make tertiary contacts tworzyć 

oddziaływania trzeciorzędowe (komponenty 

cząsteczki RNA); van der Waals contacts 

oddziaływania van der Waalsa 

 
contact dermatitis 
- kontaktowe zapalenie skóry 
 
contact lens rinsing liquid 
- płyn do płukania soczewek 
 
contact lens washing fluid 
- płyn do płukania soczewek kontaktowych 
 
contact persons 
- osoby eksponowane (epidemiologia) 

- osoby z kontaktu 
 

contact precautions 
- kontaktowe środki ostrożności 
 
contact site 
- miejsce wniknięcia (patogenu) 
 
contact surfaces 
- stykające się powierzchnie 
 
contact zone 
- strefa, w której dochodzi do kontaktu 
- strefa kontaktu (ewolucja) contact zones 

between populations strefy kontaktu między 

populacjami 

 
contact-dependent T cell help 
- pomoc zależna od kontaktu z komórkami T 

 
contact-mediated T help 
- pomoc za pośrednictwem kontaktu z inną 
komórką T precursors that receive 

contact-mediated T help prekursory, które 

otrzymują pomoc za pośrednictwem kontaktu z inną 

komórką T 

 
contagion 
- zakażenie (wirusem) 

- zakażenie innych osób 
- zakaźność contagion can last for a long time 
zakaźność może trwać dłuższy czas 

 
contagion period 
- okres zakaźny 
 
contagious 
- zakaźny (pacjenci) a highly contagious virus 

wysoce zakaźny wirus  

- będący źródłem zakażenia patients are 

contagious during symptoms pacjenci są źródłem 

zakażenia w trakcie wystąpienia objawów 

 
contagious period 
- okres zakaźny 
 
containment 
- powstrzymanie (epidemii)  

 
containment response 
- reakcja dotycząca niewielkiego obszaru 
 
contaminant 
- niepożądany a tiny amount of contaminant 

DNA in the sample niewielka ilość niepożądanego 

DNA zawartego w próbce  

- skażający the specimen material and 

contaminant bacteria materiał diagnostyczny i 

skażające go bakterie 
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contaminants 
- zanieczyszczenia (w deszczu) chemical 

pollutants in lakes zanieczyszczenia chemiczne w 

jeziorach; pathogens that are frequent culture 

contaminants drobnoustroje, które często stanowią 

zanieczyszczenie/kontaminację hodowli 

- kontaminacja 
 
contaminate 
- zająć the area contaminated by the fungus/mold 
obszar zajęty przez grzyb/pleśń 

- kontaminować 

 
contaminated  
- skontaminowany animal products contaminated 

with the spores produkty zwierzęce 

skontaminowane sporami; biopsies must not be 

contaminated with any bacteria bioptaty powinny 

być wolne od jakichkolwiek bakterii  

- zainfekowany zajęty a culture contaminated by 

a mold kultura zajęta/zainfekowana przez pleśń 

- zakażony (żywność) 

- zatruty (żywność) 

- zanieczyszczony (woda pitna) drugs 

contaminated with toxic heavy metals leki 

zanieczyszczone toksycznymi metalami ciężkimi  

- skażenie an epidemic outbreak of giardiosis due 

to contaminated drinking water epidemia 

giardiozy spowodowana skażeniem wody pitnej  

- zawierający spore-contaminated soil gleba 

zawierająca przetrwalniki 

 
contaminated  
- skontaminowany animal products contaminated 

with the spores produkty zwierzęce 

skontaminowane sporami; biopsies must not be 

contaminated with any bacteria bioptaty powinny 

być wolne od jakichkolwiek bakterii  

- zainfekowany 
- zajęty a culture contaminated by a mold kultura 

zajęta/zainfekowana przez pleśń 

- zakażony (żywność) 

- zatruty (żywność) 

- zanieczyszczony (woda pitna) drugs 

contaminated with toxic heavy metals leki 

zanieczyszczone toksycznymi metalami ciężkimi  

- skażenie an epidemic outbreak of giardiosis due 

to contaminated drinking water epidemia 

giardiozy spowodowana skażeniem wody pitnej  

- zawierający spore-contaminated soil gleba 

zawierająca przetrwalniki 

 
contamination 
- skażenie bacterial contamination skażenie 

bakteryjne  

- zakażenie generalized contamination of the 

population ogólne zakażenie populacji  

- skontaminowanie próby 
- kontaminacja próby (w reakcji PCR) 

- kontaminacja materiału 

 
contemporary factors 
- czynniki działające współcześnie (ewolucja) 

 
content 
- stężenie the oxygen content of blood stężenie 

tlenu we krwi 

- treść gastric contents treść żołądka; intestinal 

content treść jelitowa 

- zawartość protein content zawartość białka 

- skład the fatty acid content of membrane lipids 
skład kwasów tłuszczowych w lipidach błon 

 
contest 
- walka (między zwierzętami) 

- konflikt (między zwierzętami) 

- konkurencja (między zwierzętami) 

 
contest competition 
- konkurencja interferencyjna 
 
contiguous 
- sąsiedni contiguous segments of a polypeptide 

chain sąsiednie segmenty polipeptydowych 

łańcuchów 

- przylegające do siebie contiguous cysteine 

residues przylegające do siebie reszty cysternowe; 

more or less contiguous single-copy genes mniej 

lub bardziej przylegające do siebie geny, 

występujące w pojedynczych kopiach 

- ułożone w sposób ciągły genes that are 

contiguous along the genome geny ułożone w 

sposób ciągły wzdłuż genomu 

- ciągły z the coding region of the target gene that 

is contiguous with the lacZ' gene region kodujący 

badanego genu ciągły z genem lacZ'  

- przylegający do a nucleus contiguous with the 

nuclear membrane jądro przylegające do błony 

jądrowej 

 
contiguous sequence 
- ciągła sekwencja a contiguous sequence ciągła 

sekwencja  

 
continental 
- kontynentalna część the continental United 

States kontynentalna część Stanów Zjednoczonych 

- kontynentalny 
- występujący na kontynentach (roślinność) 
 
continental coasts 
- wybrzeża kontynentów 
 
continental drift  
- dryf kontynentalny 
- dryf kontynentów 
 
continental glacier 
- lodowiec kontynentalny 
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- lądolód the multiple advances and retreats of 

continental glaciers wielokrotne nasuwanie się i 

wycofywanie lądolodu 

 

continental interior 
- wnętrze kontynentu deserts that develop in 

continental interiors pustynie powstające w głębi 

kontynentów 
 

continental movement 
- ruchy mas lądowych  
- dryf kontynentów continental movements that 

occurred in the Cretaceous dryf kontynentów, który 

nastąpił w kredzie 

 

continental plates 
- płyty kontynentalne 
 
continental shelves 
- szelf kontynentalny 
 
contingent on 
- zależny od to be contingent on sth zależeć od 

czegoś 

 
continually 
- ciągle 
- ustawicznie 
- stale 
- wciąż 
- nieustannie 
- w sposób ciągły continually breeding 

populations populacje rozmnażające się w sposób 

ciągły 

 
continuation 
- przedłużenie 
- dalszy ciąg (odpowiedzi Th2) 
 
continued 
- stały under continued stimulation by LH... w 

odpowiedzi na stałą stymulację przez LH... 

- dalszy hormones that stimulate continued 

development hormony stymulujące dalszy rozwój  

- postępujący continued changes in cell shape 
postępująca zmiana kształtu komórek 

- ciągły upon continued stimulation... przy ciągłej 

stymulacji...; the continued presence of a certain 

allele ciągłe utrzymywanie się określonego allelu  

- kontynuacja the continued growth of a 

population kontynuacja wzrostu populacji  

- trwający (infekcja) 

 
continuity of life 
- ciągłość życia 
 
continuous 
- połączone ze sobą structure A and B are 

continuous struktura A i B są ze sobą 

połączone/struktura A stanowi ciągłość z B; to 

become continuous ulec fuzji (dwuwarstwy 

błonowe) 

- stanowiący ciągłość 
- ciągły a continuous DNA strand ciągła nić DNA; 

a continuous input of energy ciągły dopływ 

energii; to remain continuous zachowywać 

ciągłość (mózg i rdzeń kręgowy) 

- przebiegający w sposób ciągły (proces) 

- kontaktujący się bezpośrednio z a space 

continuous with another przestrzeń kontaktująca 

się bezpośrednio z inną  

- połączone regions whose internal spaces are 

continuous regiony, których światło jest połączone 

- stanowiący ciągły system rays which are 

continuous from the secondary xylem to the 

secondary phloem promienie, które stanowią ciągły 

system w obrębie drewna i łyka wtórnego 

- mający charakter ciągły continuous growth 
wzrost mający charakter ciągły 

- nieprzerwany (sekwencja) 

- utrzymujący się (zakażenie) 

- nieustający (zakażenie) 

- zwarty (populacje, środowisko) 

 
continuous ambulant peritoneal 
dialysis 
- ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa 
 
continuous circuit of blood vessels 
- zamknięta sieć naczyń krwionośnych 

 
continuous coding sequence 
- ciągła sekwencja kodująca 
 
continuous conduction 
- przewodnictwo ciągłe 
 
continuous motion of water 
- nieustanny ruch wody 
 
continuous murmurs 
- szmery ciągłe  
- szmery skurczowo-rozkurczowe 
 
continuous musical hum 
- ciągły muzyczny szmer (nad sercem) 

 
continuous run 
- ciąg proline-rich domains that contain a 

continuous run of proline residues domeny 

prolinowe zawierające ciąg reszt proliny 

 
continuous throughout 
- wykazujący ciągłość 
- zachowujący ciągłość xylem and phloem are 

continuous throughout the plant body ksylem i 

floem wykazują/zachowują ciągłość w roślinie 
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continuous tooth replacement 
- stała wymiana zębów 
 
continuous variation 
- zmienność cech ilościowych (dot. 

dziedziczenia) 

- zmienność ciągła 
- zmienność ilościowa (genetyka) 
 
continuous variation 
- zmienność ciągła (genetyka) 

 
continuous variation in phenotypes 
- szeroki zakres zmienności fenotypowej 
 
continuously 
- w sposób ciągły (postępować - proces, wydłużać 

się - nić DNA) the leading strand is synthesized 

continuously synteza nici wiodącej ma charakter 

ciągły 

- nieustannie 
- ustawicznie 
- nieprzerwanie 
- stale 
- bezustannie 

 
continuously varying traits 
- patrz: quantitative characters 

 
continuum 
- ciągłość the continuum of cytosol 
ciągłość/pasmo cytoplazmy 

- ciągły układ 
- ciągły system 
- pasmo 
 
continuum of life 
- ciągłość życia 
 
contort 
- pobudzić (cząsteczki) 

 
contorted state 
- stan pobudzenia (cząsteczek) 

 
contour clamped homogeneous electric 
field 
- elektroforeza żelowa w pulsującym polu 
elektrycznym o stałej płaszczyźnie  
- CHEF 
 

contour feathers 
- pióra konturowe 

 
contour lines 
- warstwice 
 

contour tillage 
- uprawa warstwicowa 
 
contraceptive diaphragm 
- krążek dopochwowy 

 
contraceptive method 
- metoda antykoncepcyjna 
 
contraceptive patches 
- plastry antykoncepcyjne 
 
contract 
- skurczyć się the muscle will contract in 

response to a stimulus mięsień skurczy się w 

odpowiedzi na bodziec; to remain contracted 

pozostawać w skurczu (włókna mięśni) 

- zdolne do skurczów microfilaments cannot 

contract mikrofilamenty są niezdolne do skurczów 

- zachorować na 
- zarazić się to contract HIV zarazić się HIV  

- nabawić się 
- skurcze oxytocin stimulates the uterus to 

contract oksytocyna stymuluje skurcze macicy 

- kurczyć się (zasięg gatunku) 

- zapaść na (chorobę) 

- nabyć (chorobę) 

 
contractile 
- tętniący contractile vacuoles wakuole tętniące 

- kurczliwy contractile fibers kurczliwe włókna; a 

tail that may be contractile ogonek, który może się 

kurczyć  

 
contractile activity 
- aktywność skurczowa (mięśnia) 
 
contractile apparatus 
- aparat kurczliwy (dot. tkanki mięśniowej) 

 
contractile cells 
- komórki kurczliwe 

 
contractile mechanism 
- mechanizm powodujący skurcz 
- mechanizm skurczu 

 
contractile muscle fibers 
- włókna kurczliwe mięśni 
 
contractile proteins 
- białka kurczliwe 
 
contractile response 
- odpowiedź skurczowa (mięśnia) 

 
contractile ring 
- pierścień zaciskowy 
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contractile root 
- korzeń kurczliwy (botanika) 
 

contractile unit of the muscle 
- jednostka kurczliwa mięśnia 

 
contractile vacuole 
- wodniczka tętniąca 
- wakuola kurczliwa 
 
contractility 
- kurczliwość myocardial contractility kurczliwość 

mięśnia sercowego 

 

contraction 
- skurcz to bring about contraction wywołać 

skurcz; contraction of the atria skurcz 

przedsionków; the rate of contraction częstość 

skurczów (serca) 

- zdolność do skurczów contraction of smooth 

muscle zdolność do skurczów mięśni gładkich 

 
contraction phase 
- faza skurczowa (dot. serca) 

 
contraction rhythm 
- rytm kurczenia się (dot. serca) 

 
contraction speed 
- szybkość skurczu 
 
contractions of microfilaments 
- skracanie się mikrofilamentów 
 
contractions of the body wall muscles 
- skurcze mięśni ściany ciała 
 
contracture 
- przykurcz (mięśnia) 

 
contraindicated 
- niewskazany (antybiotyki) surgery is 

contraindicated interwencja chirurgiczna nie jest 

wskazana  

 
contraindication 
- przeciwskazanie a contraindication for kidney 

transplantation przeciwskazanie do przeszczepu 

nerki 

 
contralateral 
- kontralateralny (kończyna kontralateralna) 

- znajdujący sie po stronie przeciwnej 
- przeciwny stimuli from the contralateral portion 

of the body bodźce dochodzące z przeciwnej 

połowy ciała  

 

contralaterally to 
- po stronie przeciwległej do 
 
contrast  
- środek cieniujący 
 
contrast material 
- materiał kontrastujący (mikroskopia) 

 
contrast-enhanced computed 
tomography 
- TK o zwiększonym kontraście 

 
contrasting dye 
- barwnik kontrastujący 

 
contrasting stain 
- negatywna technika barwienia 
 
contrecoup injury 
- uszkodzenie z odbicia 

 
contribute 
- nadawać (ładunek ujemny/dodatni cząsteczkom) 

- dostarczać to contribute alleles dostarczać alleli 
komórkę jajową/plemnik (do zapłodnienia); a 

combination of genes contributed by both parents 
kombinacja genów pochodzących od obojga 

rodziców 

- uczestniczyć w tworzeniu to contribute a 

positive charge uczestniczyć w tworzeniu ładunku 

dodatniego 

- mieć udział w rozwoju genes that contribute to 

cancer gen mające udział w rozwoju/powstaniu 

raka 

- mieć udział w powstaniu 
- brać udział urea contributes to the osmotic 

gradient of the kidney mocznik bierze udział w 

gradiencie osmotycznym nerki 

- uczestniczyć the thyroid gland contributes to 

calcium homeostasis tarczyca uczestniczy w 

utrzymywaniu homeostazy wapniowej; the allantois 

contributes to gas exchange omocznia uczestniczy 

w wymianie gazowej 

- warunkować adaptations contributing to 

reproductive success adaptacje warunkujące 

osiągnięcie sukcesu reprodukcyjnego 

- tworzyć the hypoblast contributes no cells to the 

embryo komórki hipoblastu nie tworzą zarodka 

- uczestniczyć w budowie the trophoblast does 

not contribute to the embryo trofoblast nie 

uczestniczy w budowie zarodka 

- przyczyniać się cellular and biochemical 

mechanisms that contribute to nervous system 

function mechanizmy komórkowe i biochemiczne, 

które przyczyniają się do funkcjonowania układu 

nerwowego 

- stanowić o the borders of the sarcomere 

contribute to the striations visible with a light 
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microscope brzegi sarkomerów stanowią o 

prążkowaniu widocznym pod mikroskopem 

świetlnym 

- wytwarzać to contribute sperm wytwarzać 

plemniki 

- być przyczyną the process may contribute to a 

variety of diseases proces ten może być przyczyną 

różnych chorób 

- wnosić each haploid gamete contributes one 

chromosome from each homologous pair każda 

haploidalna gameta wnosi po jednym chromosomie 

ze wszystkich par homologicznych 

- przekazać each parent contributes one allele 
każdy z rodziców przekazuje po jednym alellu; the 

sperm and ovum contribute equal numbers of 

chromosomes plemnik i jajo przekazują zarodkowi 

jednakową liczbę chromosomów 

- mieć związek z telomere shortening may 

contribute to cell aging skracanie się telomerów 

może mieć związek ze starzeniem się komórek 

- sprzyjać state specific factors contribute to the 

rapid evolution of bacteria czynniki sprzyją 

szybkiemu tempu ewolucji bakterii 

- przyczyniać się do rozwoju (choroby) 

- prowadzić do the fundamental processes that 

contribute to the development of form 
fundamentalne procesy prowadzące do 

wykształcenia się struktur organizmu  

- być odpowiedzialnym za reactive groups that 

contribute to chemical reactions affecting proteins 
reaktywne grupy odpowiedzialne za procesy 

chemiczne uszkadzające białka 

- decydować o sequence elements contribute to 

the total activity of the enhancer elementy 

sekwencyjne, które decydują o całkowitej 

aktywności sekwencji wzmacniającej 

 
contribute equally 
- mieć równy wkład genetyczny to contribute 

equally to the ancestry of subsequent generations 
mieć równy wkład genetyczny w pokolenie potomne 

 

contributing factor 
- czynnik decydujący 
 
contributory factor 
- czynnik sprawczy 
 
control 
- grupa kontrolna 
- system kontroli negative and positive controls in 

bacteria negatywne i pozytywne systemy kontroli u 

bakterii  

- kontrolowanie bladder control kontrolowanie 

funkcji pęcherza moczowego; the control of 

infections kontrolowanie infekcji 

- kontrola to be under hypothalamic control/to be 

under the control of the hypothalamus podlegać 

kontroli podwzgórza; control at various levels of 

gene expression kontrola na różnych poziomach 

ekspresji genów; the trait is under the control of a 

single gene cecha ta jest 

kontrolowana/warunkowana przez jeden gen; a 

plasmid that is under the control of an inducible 

promoter plazmid będący pod kontrolą/podlegający 

kontroli indukowanego promotora; B-cell control 

kontrola nad limfocytami B 

- przeciwdziałanie control of noncytopathic 

viruses and tumors przeciwdziałanie 

niecytopatycznym wirusom i nowotworom  

- populacja kontrolna the downstream control 
populacja kontrolna z dolnego biegu strumienia 

- kontrolny a control system system kontrolny 

- z grupy kontrolnej the control mice myszy z 

grupy kontrolnej 

- próba kontrolna to serve as a control pełnić 

funkcję próby kontrolnej; to act as a control 

spełniać rolę próby kontrolnej 

- wpływ species that exert a strong control on the 

community structure gatunki mające ogromny 

wpływ na strukturę biocenozy 

- układ sterowania (komórki) 

- regulacja transcriptional-level control regulacja 

na poziomie transkrypcji; control of gene 

expression regulacja ekspresji genów 

- monitorowanie control of serum levels during 

therapy monitorowanie poziomu w surowicy w 

trakcie terapii 

- decydować o the factors that control the shape 

of the cap in Acetabularia czynniki decydujące o 

kształcie kapelusza acetabularii 

- warunkować the factors that control the shape 

of the cap in Acetabularia czynniki warunkujące 

kształt kapelusza acetabularii 

- regulować mechanisms employed by bacteria to 

control specific gene expression mechanizmy 

stosowane przez bakterie do regulowania ekspresji 

specyficznych genów; the product of an enzymatic 

reaction controls the activity of another enzyme 
produkt jednej reakcji enzymatycznej reguluje 

aktywność innego enzymu  

- doświadczenie kontrolne 
- mechanizm molecular controls mechanizmy 

molekularne  

- mechanizm kontroli mistakes in the control of 

apoptosis błędy w mechanizmach kontrolujących 

przebieg apoptozy 

- mechanizm kontrolny the controls regulating 

normal cell growth mechanizmy kontrolne 

regulujące prawidłowy wzrost komórki 

- zapobieganie (wszom) 

- wpływać na alleles controlling fur color allele 

wpływające na barwę sierści 

- opanować (szczep bakterii, infekcję) 

- sterować (rozwojem) genes that exert control 

over other genes during development geny 

sterujące w rozwoju innych genów; genes that 

control development geny sterujące rozwojem 

- regulować pracę nervous tissue controls 

muscles and glands tkanka nerwowa reguluje 

pracę mięśni i gruczołów 
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- zawiadywać Broca's area controls our ability to 

speak ośrodek Broki zawiaduje umiejętnością 

mówienia 

- osłabiać inwazję the acid may be used to 

control certain insect pests kwas można 

wykorzystywać do osłabiania inwazji niektórych 

owadów  

- odpowiadać za each gene controls the 

production of a single enzyme każdy gen 

odpowiada za wytwarzanie jednego enzymu 

- rządzić the voluntary muscles that control 

movements of the eyes mięśnie ruchów dowolnych, 

które rządzą ruchami gałek ocznych 

- zwalczać (dyskomfort, ból) 

- regulować czynności hormones that control the 

secretion of anterior pituitary hormones hormony 

regulujące czynnościami wydzielniczymi 

przedniego płata przysadki 

- sterować aktywnością compounds that control 

regulatory peptides związki sterujące aktywnością 

białek regulatorowych 

- wpływać na liczebność to control spider 

populations wpływać na liczebność populacji 

pająków 

- zwalczyć (wirusa) 

- koordynować the Hox genes control the 

patterning of specific body structures geny 

kompleksu Hox koordynują rozwój poszczególnych 

części organizmu 

- leczyć (chorobę) 

- monitorować (chorobę) 
 

control and experimental condition 
- warunki kontrolne i doświadczalne 
 
control area 
- poletko kontrolne 
 
control center 
- ośrodek kontroli (komórki eukariotycznej) 

- centrum zarządzania the control center of the 

cell centrum zarządzania komórki 

- centrum sterowania 
 

control element 
- element kontrolny (dot. transkrypcji) DNA 

control elements elementy kontrolne DNA 

- region kontrolny (genetyka) 

 

control experiment 
- doświadczenie kontrolne 

 
control genes 
- geny kontrolne 

 
control group 
- grupa kontrolna (w doświadczaniach:grupa 

osobników eksperymentalna i grupa kontrolna) 

 

control measures 
- środki zwalczania 
- sposoby zwalczania inwazji control measures 

in endemic areas sposoby zwalczania inwazji na 

obszarach endemicznych 

- środki do zwalczania vector control measures 
środki do zwalczania wektorów 

- środki zapobiegawcze 

 
control mechanism 
- mechanizm kontroli of gene expression ekspresji 

genów; control mechanisms for cellular growth 

mechanizmy sterujące wzrostem komórkowym 

- mechanizm kontrolny 
 

control plot 
- próba kontrolna 
- poletko kontrolne 
 
control point 
- punkt kontrolny (ekspresji genów) 

- punkt regulacji control points for translation of 

the mRNA message punkty regulacji tłumaczenia 

informacji zawartej w mRNA  

 
control processes 
- mechanizmy regulacyjne 
 
control proteins 
- białka regulujące (białka układu dopełniacza) 

 

control region 
- region regulatorowy (genetyka) 

- region kontrolny 
 
control sequences 
- sekwencje regulatorowe 
- sekwencje kontrolne 
 
control site 
- miejsce kontrolne (ekologia) 

 
control strategies 
- metody zwalczania schistosomosis control 

strategies metody zwalczania schistosomozy  

 
control subject 
- podmiot kontrolny 
 
control system 
- system kontroli (mikrobiologia) 

 
controllable 
- sterowany (promotor) 

 
controlled 
- utrzymywany pod kontrolą (zakażenie) 
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controlled burning 
- kierowane wypalanie (wypalanie roślinności) 

- kontrolowane wypalanie 
- kierowane wypalania  

 
controlled burns 
- kierowane wypalanie (wypalanie roślinności) 

- kontrolowane wypalanie 
- kierowane wypalania  

 
controlled experiment 
- eksperyment kontrolowany 
- kontrolowane doświadczenie 
 
controlled laboratory studies 
- badania w warunkach laboratoryjnych 
 
controlled mating 
- kojarzenie kontrolowane 
 
conus 
- stożek 
 
conus arteriosus 
- stożek tętniczy 
 
conus medullaris 
- stożek rdzeniowy 
 
convalescent 
- ozdrowieniec 
- rekonwalescent 
 
convalescent patient 
- ozdrowieniec 
- rekonwalescent 

 
convalescent period 
- okres rekonwalescencji 
 
convalescent phase 
- okres zdrowienia (w przebiegu krztuśca) 

- faza zdrowienia 
- faza rekonwalescencji 

 
convalescent serum 
- surowica z okresu zdrowienia 
- surowica ozdrowieńca 
 
convalescent serum sample 
- próbka surowicy pobrana w okresie 
zdrowienia 
 
convalescent stage 
- faza rekonwalescencji (w przebiegu krztuśca) 
 

convalescing patients 
- pacjenci wracający do zdrowia 

 
convection 
- konwekcja 
- konwekcyjny convection cells komórki 

konwekcyjne 

 
conventional 
- zwykły (podłoże hodowlane) 

 
conventional kinesin 
- konwencjonalna kinezyna 
 
converge 
- łączyć się ze sobą (naczynia) 

- upodabniać się do siebie the extent to which 

populations genetically converge stopień, w jakim 

populacje upodobniają się do siebie pod względem 

genetycznym 

 
convergence 
- konwergencja (dot. np. impulsacji neuronów) an 

evolutionary convergence konwergencja 

ewolucyjna 

- zbieżność (dot. oczu) 

 
convergent 
- konwergencja (ewolucja) a character that is 

convergent cecha będąca konwergencją 

- konwergencyjny (podstawienia aminokwasów) 

- podobny ecological interactions that result in 

convergent patterns interakcje ekologiczne, które 

doprowadzają do powstania podobnych struktur 

zgrupowań 

 
convergent circuit 
- obwód konwergentny 
- obwód zbieżny (szlak bodźców nerwowych) 

 
convergent evolution 
- ewolucja zbieżna 
- konwergencja structures and functions 

achieved by convergent evolution struktury i 

funkcje powstałe na drodze konwergencji 

- ewolucja konwergentna convergent evolution 

from living in a similar environment konwergencja 

związana z życiem w tym samym środowisku; 

homoplasious characters undergo convergent 

evolution cechy homoplastyczne ewoluują 

konwergentnie 

- ewolucja równoległa 

 
convergent extension 
- ruch zbieżno-rozciągający 
- ruchy zbieżno-rozciągające (komórek) 

- ruch morfogenetyczny zbieżno-rozciągający 
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convergent morphologies 
- ekomorfy formy 

 
converging signals 
- zbiorcze sygnały converging signals from 

presynaptic neurons zbiorcze sygnały/nakładające 

się sygnały z neuronów presynaptycznych 

- nakładające się sygnały 

 
conversion 
- przemiana (związku A na/w związek B) 

conversion of light energy to chemical energy 
przemiana energii świetlnej w chemiczną 

- konwersja the conversion of norepinephrine to 

epinephrine konwersja/przekształcenie 

noradrenaliny do adrenaliny  

- przekształcenie 
- rozkład conversion of glycogen to glucose in the 

liver rozkład glikogenu do glukozy w wątrobie  

- zamiana 
- przełożenie conversion of the triplet nucleic 

acid code to the 20-amino acid alphabet of 

polypeptides przełożenie kodu trójkowego kwasu 

nukleinowego na 20-aminokwasowy alfabet 

polipeptydów 

- przetwarzanie conversion of the amino groups 

to urea przetwarzanie grup aminowych w mocznik 

- rozpad conversion of glycogen to glucose rozpad 

glikogenu do glukozy 

 
conversion event 
- konwersja (konwersja genów) 
 

convert 
- zmieniać to convert light energy to chemical 

energy zmieniać/przekształcać/ transformować 

energię świetlną w energię chemiczną (przez 

rośliny) 

- przekształcać to convert atmospheric nitrogen 

to ammonia przekształcać azot atmosferyczny w 

amoniak; to convert an area to farmland 

przekształcić obszar w pola uprawne 

- transformować 
- zamieniać (izomer cis na izomer trans) 

- ulec przemianie aTP can be converted to cyclic 

AMP ATP może ulegać przemianie w cykliczny 

AMP 

- przekształcać się plastids can convert from one 

form to another plastydy mogą przekształcać się z 

jednego rodzaju w drugi 

- katalizować przemianę enzyme 1 converts 

reactant A to product B enzym 1 katalizuje 

przemianę substratu A w produkt B 

- przybrać postać 
- tłumaczyć 
- przepisywać (informację genetyczną na DNA) 

- przeistaczać się prions that convert to viroids 
priony, które przeistaczają się w wiroidy 

- powodować zmianę parasites that convert male 

insects into females pasożyty powodujące zmianę 

płci samców owadów 

- wbudowywać fungi that convert nutrients into 

new cell material grzyby, które wbudowują 

składniki odżywcze we własny organizm 

 
converted 
in glycolysis a glucose molecule consisting of six 

carbons is converted to two molecules of pyruvate 
podczas glikolizy sześciowęglowa cząsteczka 

glukozy rozpada się na dwie cząsteczki 

pirogronianu; as prothrombin is converted to 

thrombin... w miarę jak protrombina przechodzi w 

trombinę...; after the membrane is converted to a 

more solid gel state... po tym jak błona przechodzi 

w stan sztywnego żelu...; excess glucose is 

converted to fat nadmiar glukozy podlega zamianie 

w tłuszcz; excess fatty acids are converted to 

triacylglycerol nadmiar kwasów tłuszczowych 

podlega przemianie w triacyloglicerol; converted 

genes geny, które uległy konwersji 

 
convertible 
- przetwarzalny convertible biomass biomasa 

przetwarzalna 

 
convex 
- wzniesiony (kolonie bakteryjne) 

- wypukły 
 
convey 
- przekazywać (sygnały przez cząsteczki) 

- doprowadzać the ureter conveys urine to the 

urinary bladder moczowód doprowadza mocz do 

pęcherza moczowego 

- przesuwać (jajniki wzdłuż światła jajowodu) 

- przesyłać (informacje czuciowe) 

 
conveyor belt 
- pas transmisyjny (biologia molek.) 

 
convoluted 
- pofałdowany (kora mózgowa) 

- zagmatwany (miąższ) 
 

convolutions 
- sfałdowanie (kory mózgowej) 

- fałdowanie (kory mózgowej) 
- fałdy (kory mózgowej) 

 
convulsions 
- napady drgawek  
- drgawki 
- konwulsje 
 
convulsive seizures 
- ataki konwulsyjne 
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co-occur 
- występować razem (gatunki na danym obszarze) 
 

cool 
- oziębiać się (ciepłe powietrze) 

- powodować obniżenie temperatury 
transpiration cools the leaves and stems 
transpiracja powoduje obniżenie temperatury liści i 

łodyg 

 
cooling 
- ochłodzenie to cause global cooling 
doprowadzić do globalnego ochłodzenia 

- oziębienie 

 
cooling effects of air 
- oziębienie adaptations that protect the lungs 

from the cooling effects of air przystosowania 

zabezpieczające płuca przed oziębieniem 

 
cooling time 
- czas schładzania (dot. sterylizacji płynów) 

 
cooling trade winds 
- zimne wiatry 
 
Coombs' test 
- odczyn Coombsa (test antyglobulinowy) 

 

Coombs testing 
- badanie odczynu Coombsa 
 
cooperate 
- współdziałać groups of cells that cooperate with 

one another in a division of labor grupy komórek 

współdziałające zgodnie z podziałem pracy 

 

cooperation 
- altruizm cooperation among organisms altruizm 

między organizmami  

- zachowania altruistyczne 
 

cooperative 
- współpracujący muscles whose function is 

cooperative mięśnie, których zadaniem jest 

współpraca 

- skłonny do współdziałania (osobnik – dot. 

zachowań zwierząt) 

- zachowujący się altruistycznie to be 

cooperative zachowywać się altruistycznie 

(zwierzę)/mieć charakter kooperatywny (proces) 

- kooperatywny cooperative cells komórki 

kooperatywne 

 
cooperative action 
- wspólne działanie the cooperative action of the 

loops of Henle wspólne działanie pętli Henlego 
 

cooperative behavior 
- współdziałanie cooperative behavior among 

nonrelated animals współdziałanie pomiędzy 

niespokrewnionymi ze sobą zwierzętami 

- zachowanie kooperatywne 
- współpraca kooperacja  

 
cooperative binding 
- wiązanie kooperatywne (białek) 

 
cooperative breeding 
- kooperacja rozrodcza 
- organizacja grup rozrodczych 
 
cooperative foraging 
- wspólne furażowanie 
 
cooperative group 
- grupa współpracująca (ewolucja) 
 
cooperative interaction 
- kooperacja (ewolucja/ekologia) 
 

cooperative interactions 
- interakcje oparte na współpracy (ekologia) 

 
cooperative liaisons 
- współdziałanie cooperative liaisons with other 

group members współdziałanie z innymi członkami 

grupy (zachowania zwierząt) 

 
cooperatively 
- kooperatywnie (ulegać denaturacji - np. DNA) 

 
cooperativity 
- kooperatywność (enzymu) 

 
Cooper's ligament 
- więzadło grzebieniowe 
- więzadło Coopera 

 
co-opted 
- włączony enzymes co-opted by various pathways 
enzymy włączone do różnych szlaków 

- kooptowany proteins co-opted from a number of 

genes białka kooptowane z wielu różnych genów; to 

be co-opted ulec kooptacji (zmienność ekspresji 

genu) 

 
co-option 
- kooptacja co-option of genes for new functions 
kooptacja genów do pełnienia nowych funkcji 

 
coordinate 
- skoordynowany coordinate regulation 
skoordynowana regulacja 
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coordinate control 
- skoordynowana kontrola to be under 

coordinate control pozostawać pod skoordynowaną 

kontrolą (geny) 
 
coordinate gene expression 
- skoordynowana ekspresja genów 
 
coordinate system 
- system współrzędnych 
 
coordinated 
- zachodzące w sposób skoordynowany a 

coordinated set of physiological changes 
zachodzące w sposób skoordynowany zmiany 

fizjologiczne  

- skoordynowany (mózgowie i rdzeń kręgowy 

centralnego układu nerwowego) 

- koordynacja the coordinated functioning of 

macromolecules koordynacja funkcji 

makrocząsteczek  

 
co-ordinately 
- koordynacyjnie co-ordinately regulated genes 
koordynacyjnie regulowane geny  

 
coordinately controlled 
- kontrolowany 
- w sposób skoordynowany to be coordinately 

controlled podlegać skoordynowanej kontroli 

(geny) 

 
coordinating center 
- ośrodek koordynacyjny (podwzgórze)  

 
coordination 
- koordynacja ruchowa loss of coordination 
utrata koordynacji ruchowej 

- koordynacja ruchów 
 
coordination problems 
- zaburzenia koordynacji ruchowej 
 
COPD 
- patrz: chronic obstructive pulmonary disease 
 
copepods, Copepoda 
- widłonogi 
- Copepoda  
- skorupiaki z gromady widłonogów 
 
Cope's rule 
- reguła Cope'a (ewolucja) 

 
copolymer 
- kopolimer 
 

copper 
- miedź 
- Cu 
 
copper sulphate 
- siarczan miedzi 
 
co-precipitating reagents 
- odczynniki koprecypitujące (immunologia) 

 
coproantigen 
- koproantygen 
 
coprologic studies 
- badania koprologiczne 
 
coprophagy 
- koprofagia 
 
coproscopic diagnosis 
- diagnostyka koproskopowa 
 
coproscopic methods 
- metody koproskopowe 
 
copulate 
- kopulować 
 
copulation 
- kopulacja 
- kontakty płciowe pathogens may enter the body 

during copulation drobnoustroje moga dostawać 

się do organizmu podczas kontaktów płciowych 

 
copulatory behavioral isolation 
- różnice zachowań kopulacyjnych 
 
copulatory organ 
- narząd kopulacyjny 
 
copulatory plug 
- korek kopulacyjny (w pochwie) 

 
copulatory position 
- pozycja kopulacyjna 
 
copy 
- kopia (genu, allelu) 

- naśladować (zachowania zwierząt) 

- egzemplarz (organelli) 

- kopiować viruses whose RNA genome is copied 

directly into RNA wirusy, których genom RNA jest 

kopiowany wprost na RNA; in RT-PCR, the RNA 

is copied into a cDNA by reverse transcriptase w 

metodzie RT-PCR, RNA jest kopiowany na cDNA 

przez odwrotną transkryptazę 
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- powielić DNA that has been copied many times 
DNA, który uległ wielokrotnemu powieleniu  
 
copy number 
- liczba powtórzeń alleles that differ in copy 

number allele różniące się liczbą powtórzeń 

 
copy number variation 
- zmienność liczby kopi (genetyka) 

- CNV 
- polimorfizmy liczby kopii 

 
copy-and-paste mechanism 
- mechanizm „kopiuj-i-wklej" 
 
copying 
- przepisywanie (czyli transkrypcja) 

 
copying of DNA 
- kopiowanie DNA 

 
CoQ 
- patrz: coenzyme Q10 

 
cor pulmonale 
- serce płucne 
 
coracidium 
- koracidium 
 
coraco-acromial ligament 
- więzadło kruczo-barkowe 
 
coracobrachialis 
- mięsień kruczo-ramienny 
 
coracobrachialis muscle 
- mięsień kruczo-ramienny 

 
coracoclavicular ligament 
- więzadło kruczo-obojczykowe 
 
coracohumeral ligament 
- więzadło kruczo-ramienne 

 
coracoid process of the scapula 
- wyrostek kruczy łopatki 
 
coral atoll 
- atol 
 
coral bleaching 
- odbarwianie się koralowców 
- odbarwianie się korali wskutek utraty 
zooksantelli 

 

coral colonies 
- kolonie koralowców 
 
coral polyps 
- polipy koralowca 
 
coral reef fish 
- ryby raf koralowych 
 
coral reef system 
- system rafy koralowej 
 
coral reefs 
- rafy koralowe 
- zespoły raf koralowych 
 
coral reefs and atolls 
- rafy i atole koralowe 
 
coral skeletons 
- koralowce 
 
coral snake 
- wąż koralowy 
 
coralline algae 
- komiki 
 
corals 
- koralowce  
- Anthozoa 
 
cord 
- pęczek (element splotu ramiennego) 

- powrózek (który podczas rozwoju embrionalnego 

tworzy pochwę) 

- sznur cords of tissue sznury tkankowe 

 
cord blood 
- krew pępowinowa 
 
cord blood-derived mast cells 
- komórki tuczne hodowane z krwi 
pępowinowej 
 
cord factor 
- czynnik wiązkowy (budowa mykobakterii) 

 
cord of umbilical artery 
- więzadło pępkowe pośrodkowe 
 
cordgrass 
- spartyny  
- Spartina 

 
cord-like 
- powrózkowaty 
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- sznurkowaty 
 
core 
- rdzeń  
- część rdzeniowa (białka) 

 
core angiosperms 
- wyższe okrytozalążkowe 
 
core antigens 
- antygeny korowe (budowa wirusa) 

- antygeny rdzenia 
 
core binding site 
- centrum miejsca wiązania 

 
core body temperature 
- temperatura wnętrza ciała 

 
core enzyme 
- rdzeń enzymu 
 
core enzyme complexes 
- kompleksy rdzenia enzymu 
 
core histones 
- histony rdzeniowe 
 
core of the protein 
- rdzeń białka 
 
core of the tree 
- rdzeń drzewa 
 
core particles 
- cząstki rdzeniowe (cząstki rdzeniowe 

nukleosomów) 

 
core peptide backbone atoms 
- atomy z łańcucha głównego 
- atomy szkieletu the positions of the core peptide 

backbone atoms of the new sequence pozycje 

atomów z łańcucha głównego/szkieletu nowej 

sekwencji  

 
core polysaccharide 
- polisacharyd rdzeniowy 
- polisacharyd rdzenia 
- polisacharydowy rdzeń 

 
core protein 
- rdzeń białkowy 
- białka tworzące rdzeń core proteins białka 

tworzące rdzeń/białka rdzeniowe 

- białka rdzeniowe 
 

core region 
- region rdzeniowy (budowa lipidów) 

 
core RNA polymerase enzyme 
- rdzeń polimerazy RNA 
 
core temperature 
- temperatura wnętrza ciała 

 
coreceptors 
- koreceptory 
 
corepressor 
- korepresor the co-repressor tryptophan 
korepresor (tryptofan) 

 
corepressor levels 
- poziom korepresora w komórce 
 
corepressor proteins 
- białka hamujące 

 
Coriolis effect 
- efekt Coriolisa 

 
Corixidae 
- wioślakowate 
 
cork 
- peryderma 
- korkowica wtórna 
- tkanka okrywająca korek 

 
cork cambium 
- kambium korkotwórcze the first cork cambium 
pierwszy/najwcześniejszy pokład kambium 

korkotwórczego 

- fellogen  
- miazga korkotwórcza  
- felogen  
- kambium korkowe 

 
cork cells 
- komórki korka (u roślin) 
 
cork parenchyma cells 
- komórki miękiszu korkowego 
 
corkscrew motility 
- ruch korkociągu (o bakteriach) 

 
corm 
- bulwocebula (botanika) 

 
corn 
- kukurydza 
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corn borer 
- omacnica prosowianka 
 
corn dog grass 
- pałka szerokolistna 
- pałka wodna 

 
corn rootworm beetle 
- stonka kukurydziana 
- Diabrotica virgifera 
 
corn smut 
- głownia kukurydzy 

 
cornea 
- rogówka 
 
corneal endothelium 
- śródbłonek rogówki 
 
corneal epithelium 
- nabłonek pokrywający rogówkę 
- nabłonek rogówki 
 
corneal keratocytes 
- keratocyty rogówki 
 
corneal limbus 
- rąbek rogówki 
 
corneal reflex 
- odruch rogówkowy 
 
corneal scarring 
- bliznowacenie rogówki 
 
corneal scrapings 
- zeskrobiny z rogówki 
 
corneal stroma 
- istota właściwa (rogówki) 

 
corneal swab 
- wymaz z rogówki 

 
corneal tear 
- uraz rogówki 

 
corneal thickness 
- grubość rogówki 

 
corneal transplants 
- przeszczepy rogówki 

 
corneal ulcers 
- owrzodzenia rogówki 

 
corneoscleral junction 
- połączenie rogówkowo-twardówkowe 
 
corneoscleral meshwork 
- część rogówkowo-twardówkowa 
beleczkowania (dot. oka) 
 

corners of the mouth 
- kąciki ust 

 
corniculate cartilage 
- chrząstka różkowata 

 
cornified 
- zrogowaciały the epithelium became cornified 
nabłonek zrogowaciał 

 
cornstarch 
- skrobia kukurydziana 
 
cornu 
- l. poj. od cornua 

 
cornua (l. poj. cornu) 
- rożki guziczne 
- rogi the cornu of the developing uterus róg 

rozwijającej się macicy 

 
corolla 
- korona kwiatowa flowers with deep corollae 
kwiaty o głębokich koronach 

 
corolla tube 
- nibyrurka (budowa kwiatu) 

 
corollae 
- korona kwiatowa flowers with deep corollae 
kwiaty o głębokich koronach 

 
corona of glans penis 
- korona żołędzia 
 
corona radiata 
- otoczka promienista (dot. komórki jajowej) 

- wieniec promienisty 
 
coronal plane 
- płaszczyzna czołowa 
- przekrój podłużny 
 
coronal suture 
- szew wieńcowy 
 

coronal view 
- widok przekroju w płaszczyźnie wieńcowej 
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coronary 
- wieńcowy (vessel) 

 
coronary angiography 
- koronarografia 
 
coronary angioplasty 
- angioplastyka wieńcowa 
- angioplastyka tętnic wieńcowych 

 
coronary artery 
- tętnica wieńcowa 

 
coronary artery disease 
- choroba wieńcowa 
- choroba niedokrwienna serca 
 
coronary blood flow 
- przepływ krwi w naczyniach wieńcowych  
- przepływ krwi przez naczynia wieńcowe 
 
coronary blood vessels 
- naczynia wieńcowe 

 
coronary bypass surgery 
- wszczepienie pomostów naczyniowych 
- wszczepienie bypassów 
 
coronary care unit 
- oddział intensywnej terapii kardiologicznej 

 
coronary chemoreflex 
- odruch z chemoreceptorów naczyń 
wieńcowych 
 
coronary circulation 
- krążenie wieńcowe 
 
coronary flow 
- przepływ wieńcowy 
 
coronary groove 
- bruzda wieńcowa 

 
coronary heart disease 
- choroba wieńcowa 
- choroba niedokrwienna serca 

 
coronary ligaments 
- blaszki więzadła wieńcowego wątroby 

 
coronary lymphatics 
- limfatyczne naczynia wieńcowe 

 
coronary perfusion 
- perfuzja naczyń wieńcowych 
 

coronary perfusion pressure 
- ciśnienie perfuzji wieńcowe 
 
coronary sinus 
- zatoka wieńcowa 

 
coronary sulcus 
- bruzda wieńcowa 

 
coronary vasculature 
- naczynia wieńcowe 

 
coronary vasoconstriction 
- skurcz naczyń wieńcowych 
 
coronary vasodilation 
- rozszerzenie naczyń wieńcowych 
 
coronary vessels 
- naczynia wieńcowe 
 
coronavirus 
- koronawirus 
 
coronoid fossa 
- dół dziobiasty (dot. kości ramiennej) 
 
coronoid process 
- wyrostek dziobiasty 

 
corpora allata 
- ciała przyległe (dot. budowy owadów) 
 
corpora cardiaca 
- ciała kardialne (dot. owadów) 

- ciała sercowate 
 
corpora cavernosa 
- ciała jamiste 
 
corpus 
- trzon macicy 
 

corpus albicans 
- ciałko białawe (dot. jajnika) 
 

corpus allatum 
- ciała przyległe (dot. budowy owadów) 

 
corpus callosum 
- ciało modzelowate (dot. układu limbicznego) 

- spoidło olbrzymie 

 
corpus cardiacum 
- ciała kardialne (dot. owadów) 

- ciała sercowate 
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corpus cavernosum 
- ciało jamiste 
 
corpus cavernosum penis 
- jama ciała prącia 
- ciało jamiste prącia 
 
corpus hemorrhagicum 
- ciałko krwotoczne (dot. jajników) 

 
corpus luteum 
- ciałko żółte 

- gruczoł żółtkowy 

 
corpus luteum of pregnancy 
- ciałko żółte ciążowe 
 
corpus spongiosum 
- ciało gąbczaste (dot. penisa) 

 
corpus striatum 
- ciało prążkowane 
 
corpuscular 
- korpuskularny (promieniowanie) 

 
correct 
- uzupełnić (niedobór) 

- korygować (klirens) 

- udrożnić (zablokowane drogi wyprowadzające 

gamety - poprzez zabieg chirurgiczny) 

- naprawić certain enzymes correct errors when 

they occur określone enzymy naprawiają powstałe 

błędy 

- właściwy a complementary binding sequence for 

the correct mRNA codon specyficzna sekwencja 

wiążącą się komplementarnie z właściwym 

kodonem mRNA; correct order of information flow 

właściwa kolejność przepływu informacji 

genetycznej 

- skorygować (błędy replikacji) a DNA sequence 

that has been changed and not corrected 
nieskorygowana zmiana w sekwencji DNA  

 

correct base pair 
- komplementarna para zasad the proofreading 

exonuclease must be able to distinguish a correct 

base pair from an incorrect one egzonukleaza 

sprawdzająca musi być zdolna do odróżnienia 

komplementarnej pary zasad od błędnej 

 
correct mRNA 
- funkcjonalna cząsteczka mRNA 

 
correct positive 
- prawdziwie ujemny (wynik badania) 

 

correlated selection 
- dobór skorelowany 
 
correlated variation 
- korelacje dwóch cech (ewolucja) 
 

correlation 
- powiązanie the correlation between paternal age 

and autism powiązanie pomiędzy wiekiem ojca a 

autyzmem 

 

correlational selection 
- skorelowany dobór naturalny 

 
correspond 
- pasować do siebie (sekwencje dwóch gatunków) 

genes and their corresponding proteins geny i 

kodowane przez nie białka 

 
correspond to 
- odpowiadać of the 64 codons, 61 correspond to 

an amino acid z 64 kodonów 61 odpowiada 

jednemu aminokwasowi; activation of the 

sympathetic division corresponds to energy 

generation aktywacja części współczulnej 

odpowiada wytwarzanie energii 

- korespondować z 
- mieć związek z the mutations correspond to the 

absence of functional enzymes mutacje te mają 

związek z brakiem funkcjonalnych enzymów 

- być proporcjonalnym do (ilość uwalnianej 

dopaminy do intensywności przyjemności 

odczuwanej w czasie jedzenia) 

- odzwierciedlać  
- zgadzać się z (lewoskrętne owinięcie DNA 

wokół nukleosomu z ujemną superhelikalnością) 

- być porównywalnym z (patogenność szczepu 

bakterii z patogennością innego) 

 
correspondence 
- zgodność a close correspondence between... 
duża zgodność między...; correspondence of beak 

shape among two species ten sam kształt dzioba u 

dwóch gatunków 

- związek the correspondence between genotypic 

differences and phenotypic differences związek 

między różnicami genotypowymi a fenotypowymi  

- zbieżność 
- relacja  

 
corresponding sequences 
- homologiczne sekwencje a precise exchange of 

DNA between corresponding sequences precyzyjna 

wymiana DNA pomiędzy homologicznymi 

sekwencjami 

 

corridor 
- korytarz ekologiczny (dot. podziału siedlisk) 
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Corrigan pulse 
- tętno młota wodnego 
- tętno taranowe 
- tętno Corrigana 
 
corrosive 
- toksyczny the corrosive effects of oxygen 
toksyczne działanie tlenu 

 
corrugator supercilii (muscle) 
- mięsień marszczący brwi 
 
cortex (l. mn. cortices) 
- warstwa korowa cytoplazmy 
- cortex (budowa przetrwalników bakteryjnych) 
- kora 
- kora pierwotna (dot. budowy roślin 

naczyniowych) 

 
cortex cells 
- komórki miękiszu kory (u roślin) 

 
cortex of the ovary 
- kora jajnika 
 
cortical 
- w części korowej the cortical blood flow 
przepływ krwi w części korowej (kości) 

- korowy cortical tissue tkanka korowa (mózgu) 

- kory the cortical surface powierzchnia kory 

 
cortical alpha rhythm 
- rytm alfa kory mózgu 

 
cortical areas 
- pola korowe 
- obszary korowe 

 
cortical association areas 
- korowe pola kojarzeniowe 

 
cortical bone 
- kość korowa 
 
cortical cell membranes 
- błony komórkowe miękiszu kory pierwotnej 
 
cortical cells 
- komórki korowe 
 
cortical dipoles 
- dipole korowe 
 

cortical function 
- czynność kory mózgu 
- funkcjonowanie kory mózgu 
 

cortical granule fusion 
- połączenie ziaren korowych z błoną 
komórkową 
- połączenie ziaren korowych 

 
cortical granules 
- ziarna korowe cortical granule exocytosis 
egzocytoza ziaren korowych 

 
cortical inhibitory center 
- korowy ośrodek hamujący 

 
cortical lesions 
- uszkodzenia korowe 
 
cortical level 
- poziom kory mózgu 

 
cortical microfilaments 
- mikrofilamenty korowe 
 
cortical microtubules 
- mikrotubule korowe 
 
cortical motor areas 
- korowe pola ruchowe 

 
cortical nephrons 
- nefrony korowe 

 
cortical neurons 
- neurony korowe 

 
cortical parenchyma cells 
- komórki miękiszu kory pierwotnej 

 
cortical plasticity 
- plastyczność kory mózgu 

 
cortical reaction 
- reakcja korowa (czyli 'wolny blok przeciwko 

polispermii) 

 

cortical receiving areas 
- korowe pola czuciowe 

 
cortical representation 
- reprezentacja korowa 
 
cortical rotation 
- rotacja korowa 
- rotacja kory 

 
cortically evoked movements 
- ruchy wywoływane w korze 
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cortices 
- l. mn. od cortex 

 
corticobulbar system 
- układ korowo-opuszkowy 
 
corticobulbar tract 
- droga korowo-opuszkowa 
 
corticoliberin 
- patrz: corticotropin-releasing factor 

 
corticonuclear tract 
- droga korowo-opuszkowa 

 
corticospinal 
- korowo-rdzeniowy corticospinal pathways drogi 

korowo-rdzeniowe 

 
corticospinal pathways 
- drogi korowo-rdzeniowe 
 
corticospinal system 
- układ korowo-rdzeniowy 
 
corticospinal tracts 
- drogi korowo-rdzeniowe 
 
corticosteroid products 
- kortykosteroidy the corticosteroid products of 

the adrenal cortex kortykosteroidy wydzielane z 

kory nadnerczy  

 

corticosteroid-binding globulin 
- globulina wiążąca kortykosteroidy 

 
corticosteroids 
- kortykosteroidy 
 
corticosterone 
- kortykosteron 
 
corticostriate projection 
- droga korowo-prążkowiowa (włókna 

wychodzące z kory mózgu) 

 
corticotropes 
- komórki kortykotropowe 
 
corticotrophs 
- komórki kortykotropowe 
 
corticotropin 
- hormon adrenokortykotropowy 
- ACTH 
- kortykotropina 
 

corticotropin-releasing factor 
- hormon uwalniający hormon 
adrenokortykotropowy 
- CRH 

 
corticotropin-releasing hormone 
- patrz: corticotropin-releasing factor 

 
cortisol 
- kortyzol 
 
corvids 
- krukowate (dot. ptaków) 

 
corynebacteria 
- korynebakterie 
- maczugowce 
 
Corynebacterium diphtheriae 
- maczugowiec błonicy 
- Corynebacterium diphtheriae 
 
coryneform bacteria 
- maczugowce  
- dyfteroidy 
 
coryneform rods 
- pałeczki z grupy "coryneform" 
 
corynephage beta 
- korynefag beta 
 
coryza 
- katar (w przebiegu odry) 

 
coryza of measles 
- katar o etiologii odrowej 
 
cos ends 
- sekwencje cos 
- końce cos 
- komplementarne końce cos  
 
cos sites 
- patrz: cos ends 
 
cosexual 
- hermafrodyta species which are 

hermaphroditic/cosexual gatunki będące 

obojnakami/hermafrodytami 

 
Cosm 
- klirens osmotyczny 
- Cosm 

 
cosmic radiation 
- promieniowanie kosmiczne 
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cosmic rays 
- promienie kosmiczne 

 
cosmid cloning vectors 
- kosmidowe wektory klonujące 
 
cosmid vector 
- kosmid 
- wektor kosmidowy 
 
cosmids 
- kosmidy 
 
cosmopolitan 
- kosmopolityczny (gatunek) 

- występujący na całym świecie (gatunek) to 

have a cosmopolitan distribution występować na 

całym świecie (np. bakteria) 

- ogólnoświatowy to have a cosmopolitan 

distribution mieć zasięg ogólnoświatowy (gatunek) 

 
cospeciation 
- wspólna specjacja 
 
cost of sex 
- koszt płci (dot. rozmnażania płciowego) 

- koszt rozmnażania płciowego 

 
costal angle 
- kąt żebra 
 
costal cartilage 
- chrząstka żebrowa 
 
costal cartilage of rib II 
- chrząstka żebrowa żebra II 
 
costal groove 
- bruzda żebra 
 
costal margin 
- łuk żebrowy costal margin of the thoracic wall 
łuk żebrowy ściany klatki piersiowej 

 
costal pleura 
- opłucna żebrowa 
 
costal portion 
- część żebrowa (przepony) 

 
costal process 
- wyrostek poprzeczny (dot. kręgosłupa - lędźwi) 

- wyrostek żebrowy 

 

costal surface 
- powierzchnia żebrowa the costal surface of the 

scapula powierzchnia żebrowa łopatki  

 
costiform process 
- wyrostek poprzeczny (dot. kręgosłupa - lędźwi) 

- wyrostek żebrowy 

 
costimulation 
- kostymulacja costimulation via CD28 
kostymulacja przez CD28 (immunologia) 

 
costimulators 
- cząsteczki kostymulujące 
- kostymulatory 
 
costimulatory molecules 
- cząsteczki kostymulujące 
- kostymulatory 

 
costimulatory signal 
- sygnał od cząsteczek kostymulujących (dot. 

aktywacji limfocytów Tc) 

- sygnał kostymulujący (immunologia) 
 

costocervical trunk 
- pień żebrowo-szyjny 
 
costoclavicular ligament 
- więzadło żebrowo-obojczykowe 

 
costodiaphragmatic recess 
- zachyłek żebrowo-przeponowy 
 
costomediastinal recesses 
- zachyłki żebrowo-śródpiersiowe 
 
costotransverse joint 
- staw żebrowo-poprzeczny 
 
costotransverse ligament 
- więzadło żebrowo-poprzeczne 

 
costovertebral angle 
- kąt żebrowo-kręgowy 
 
costovertebral joints 
- stawy żebrowo-kręgowe 
 
cotranslational 
cotranslational protein processing modyfikacja 

białka w czasie translacji 

 
cotransmitters 
- kotransmitery 
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cotransport 
- kotransport 
- kotransportować 
- drogą kotransportu glucose can be 

cotransported into the cell glukoza może wnikać do 

komórki drogą kotransportu 

 
cotransport system 
- system kotransportowy 

 
cotransporter 
- kotransporter 
- kotransport the drug blocks the cotransporters 

for Na+ and CI in the ascending limb of the loop 

of Henle lek ten blokuje kotransport Na+ i Cl~ w 

ramieniu wstępującym pętli Henlego 

 
cotrimoxazole 
- kotrimoksazol 
 
cotton swab 
- wacik 
 
cottony 
- kłaczkowaty a cottony mass kłaczkowaty nalot 
 
cotyledon 
- liścień 
- liść zarodkowy 
 
cotylosaurs 
- kotylozaury 
 
cough 
- kaszlnięcie to gives a short cough wydać krótkie 

kaszlnięcie (ptak) 

 
cough out 
- wydalać podczas kaszlu infected persons 

cough out the pathogens in droplets zakażone 

osoby podczas kaszlu wydalają kropelki wydzieliny 

 
cough reflex 
- odruch kaszlu 
- odruch kaszlowy 

 
cough syncope 
- omdlenia podczas kaszlu 
 
cough up 
- wykrztusić 
 
cough with sputum 
- kaszel z wydzieliną 

 
coughing 
- kaszel 

 
Couinaud's segments 
- segmenty Couinauda (dot. wątroby) 

 
coula nut 
- orzech kola 

 
count 
- liczba the circulating erytrocyte count liczba 

krążących erytrocytów; the sperm count liczba 

plemników; the WBC count liczba białych krwinek; 

count reduction of microorganisms zmniejszenie 

liczby mikroorganizmów; to reduce airborne 

pathogen counts zmniejszyć liczbę drobnoustrojów 

przenoszonych drogą powietrzną; a method of 

reducing bacterial counts in carriers metoda 

zmniejszająca liczbę bakterii u nosicieli; low sperm 

count mała liczba plemników w nasieniu 

- określić liczbę 
 

counter 
- przeciwdziałać to counter different 

osmoregulatory problems przeciwdziałać różnym 

problemom osmoregulacyjnym 

- znosić an IPSP can counter the effect of an 

EPSP IPSP może znosić wpływ EPSP 

- przeciwstawić się Vm high enough to counter 

the strong stabilizing selection wartość Vm 

odpowiednio wysoka, by przeciwstawić się silnemu 

doborowi stabilizującemu 

 
counteract 
- przeciwdziałać to counteract HIV's destruction 

of cells needed to mount an immune response 
przeciwdziałać niszczeniu przez HIV komórek 

potrzebnych do utrzymania odporności 

- hamować działanie a hormone that counteracts 

insulin hormon, który hamuje działanie insuliny 

- zniwelować (tempo wzrostu populacji) 

 
counteradaptation 
- kontradaptacja 
 
counterbalance 
- stanowić przeciwwagę dla 

 
countercurrent blood flow 
- przeciwprądowy przepływ krwi 
 
countercurrent electrophoresis 
- elektroforeza przeciwprądowa 

 
countercurrent exchange 
- wymiana przechiwprądowa (dot. przepływu 

krwi zimnej i ciepłej) 
 

countercurrent exchange mechanism 
- mechanizm przeciwprądu 
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countercurrent exchange system 
- różnokierunkowy przepływ in the 

countercurrent exchange system, blood low in 

oxygen comes in contact with water that is partly 

depleted of oxygen w przeciwprądowym systemie 

przepływu/w układzie działającym zgodnie z zasadą 

przeciwprądukrew uboga w tlen spotyka się z wodą 

częściowo pozbawioną tlenu 

- przeciwprądowy system przepływu 
- przeciwny kierunek przepływu krwi w 
naczyniach skrzeli i wody a countercurrent 

exchange system maximizes diffusion of oxygen 

into the blood and diffusion of carbon dioxide out 

of blood przeciwny kierunek przepływu krwi i wody 

potęguje wymianę tlenu i dwutlenku węgla 

- zasada przeciwprądu (budowa ryb) 

 
countercurrent exchanger 
- wymiennik przeciwprądowy 
 
countercurrent flow 
- przepływ przeciwprądowy (budowa ryb) 

 
countercurrent heat exchange 
- wymiana przeciwprądowa ciepła 

 
countercurrent heat exchanger 
- przeciwprądowy wymiennik ciepła 
 
countercurrent immunoelectrophoresis 
- immunoelektroforeza przeciwprądowa 
 
countercurrent mechanism 
- mechanizm wymiany przeciwprądowej  
- mechanizm przeciwprądowy  
- mechanizm zagęszczania przeciwprądowego  

 
countercurrent multiplier 
- wzmacniacz przeciwprądowy 
 
countercurrent system 
- układ przeciwprądowy 
 
countercurrent-like 
- przeciwprądowy the countercurrent-like 

characteristics of the loop of Henle 
przeciwprądowe właściwości pętli Henlego  

 
counterflow of fluid 
- przenikanie przeciwprądowe płynów the 

counterflow of fluid through the two limbs of the 

loop of Henle przenikanie przeciwprądowe płynów 

zachodzące w pętli Henlego 

- przeciwprądowe przenikanie 

 
countergradient variation 
- zmienność przeciwgradientowa (ekologia) 

 
counterregulatory 
- przeciwdziałający (czemuś) 
 
counterselection 
- dobór przeciw counterselection against extreme 

virulence dobór przeciw nadmiernej zjadliwości 
 

counterstain 
- barwienie kontrastowe counterstain with dilute 

carbolfuchsin barwienie kontrastowe rozcieńczoną 

fuksyną karbolową 

- kontrast 
- drugi barwnik 
- poddać ponownemu barwieniu 

 
counterstained 
- barwiony kontrastowo 

 
countertransport 
- transport przeciwny 

 
couple 
- sprzęgać to couple A to B sprzęgać A z B (dot. 

reakcji chemicznych i cząsteczek); reactions 

coupled to each other reakcje sprzężone ze sobą 

- łączyć 
- brać udział w łączeniu ribosomes couple the 

tRNAs to their proper codons on the mRNA 
rybosomy biorą udział w łączeniu cząsteczek tRNA 

z odpowiednimi kodonami w mRNA 

- związać to couple the hormone-receptor 

complex to an enzyme związać komplek 

hormon-receptor z enzymem  

 
coupled 
- przyłączony monoclonal antibodies to which 

toxins have been coupled przeciwciałami 

monoklonalne, do których zostały przyłączone 

toksyny; examples of how exergonic and 

endergonic reactions may be coupled przykłady 

wzajemnego związku reakcji egzoergicznych i 

endoergicznych 

- sprzężone ze sobą two coupled 

macromolecules dwie sprzężone ze sobą 

makrocząsteczki 

 
-coupled 
- związany z G-protein-coupled receptors 
receptory związane z białkami G; tissue-bound 

effector mechanisms mechanizmy efektorowe 

związane z tkankami 

- sprzężony z G protein-coupled receptors 

receptory sprzężone z białkami G 

- połączony z lipid-linked proteins białka 

połączone z lipidami/związane z lipidami  

 

coupled to 
- związany z 
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- sprzężony z active transport is be coupled to 

ATP indirectly transport aktywny jest pośrednio 

sprzężony z ATP 

- wykorzystany do when the free energy of the 

electrons is coupled to ATP synthesis... gdy 

energia swobodna elektronów zostaje wykorzystana 

do syntezy ATP... 

- przyłączony do the enzymes coupled to avidin 
enzymy przyłączone do awidyny 

- z dołączoną recombinant MHC class I antigens 

coupled to biotin rekombinacyjne antygeny MHC 

klasy 1 z dołączoną biotyną 

- skorelowana z synthesis of the protein is 

coupled to growth rate synteza tego białka jest 

skorelowana z szybkością wzrostu komórek/zależy 

od wzrostu komórek 

- zależy od (wyżej) 

 
coupled reactions 
- reakcje sprzężone 
 
coupled speciation 
- równoczesna specjacja examples of coupled 

speciation and morphological divergence in the 

fossil record przykłady równoczesnej specjacji i 

morfologicznej dywergencji w materiale kopalnym  

 
coupling 
- parowanie (antykodonów z kodonami) 

- sprzężenie the coupling of ATP synthesis to 

electron transport in aerobic respiration 
sprzężenie syntezy ATP z transportem elektronów w 

oddychaniu tlenowym 

- połączenie the coupling of an anti-CD3 

antibody with tumor antigen-specific antibodies 
połączenie przeciwciała anty-CD3 z przeciwciałem 

swoistym dla antygenu nowotworowego); the 

coupling of bacterial capsular polysaccharide 

epitopes to proteins połączenie epitopów 

polisacharydów otoczki bakterii z białkami 

 
coupling reaction 
- reakcja wiązania (cząsteczek) 

 
course 
- przebieg (reakcji chemicznej) the course of the 

external carotid artery from ... to... przebieg tętnicy 

szyjnej zewnętrznej od... do...; the course of HIV 

infection przebieg infekcji HIV; forms of the 

disease which have a milder course postacie 

schorzenia o łagodniejszym przebiegu; the disease 

nearly always takes a benign course choroba ta 

prawie zawsze ma przebieg łagodny; to follow a 

chronic course przebiegać przewlekle (choroba); 
to take an asymptomatic course przebiegać 

bezobjawowo (zarażenie); the disease nearly 

always takes a benign course choroba prawie 

zawsze ma przebieg łagodny; the disease takes a 

milder course in adults choroba ma łagodniejszy 

przebieg u osób dorosłych; to run a benign/mild 

course przebiegać łagodnie/mieć przebieg 

łagodny/cechować się łagodnym przebiegiem; to 

run a harmless course mieć łagodny przebieg 

(biegunka); to run a two-stage course mieć 

przebieg dwustopniowy; to run an asymptomatic 

course przegiegać bezobjawowo; to run an 

inapparent clinical course przebiegać bez objawów 

klinicznych; run an inapparent course przebiegać 

bezobjawowo; to run an atypical course mieć 

atypowy przebieg/przebiegać niecharakterystycznie 

- forma the symptoms of such infections take one 

of three distinct courses objawy kliniczne zakażeń 

tego typu mogą przybierać jedną z trzech 

odrębnych form 

- okres detection of IgG in blood sampled late in 

the course of the disease wykrycie IgG w próbce 

krwi pobranej w późnym okresie choroby 

- rozwój because of the slow course of the 

disease... ponieważ rozwój choroby jest powolny... 

- przebiegać the disease can also run its course 

as a respiratory infection only schorzenie to może 

również przebiegać wyłącznie jako zakażenie 

układu oddechowego; infections with these viruses 

usually run an asymptomatic course zakażenia 

tymi wirusami przebiegają zwykle bezobjawowo 

- trwać an untreated infection may run a course 

as long as 10 months zakażenie nieleczone może 

trwać nawet 10 miesięcy  

 
course of normal descent 
- typowa linia zstępowania jąder 
 
course of treatment 
- droga leczenia 

 
court 
- wykonywać zaloty (ptaki) 

- zalecać się do 
- tokować 
 
courting male 
- zalotnik (dot. zachowań godowych) 

 
courtship 
- zalotny a courtship display zalotny pokaz 

- zaloty during courtship podczas zalotów 
 
courtship behavior 
- zachowania godowe 
- behawior godowy 
 
courtship calls 
- wokalizacje godowe 

 
courtship display 
- zaloty 
 
courtship pattern 
- wzór zalotów 
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courtship patterns 
- toki 
 
courtship ritual 
- rytuał zalotów 
- rytuał godowy 
- zachowania godowe 
 
courtship signals 
- sygnały przekazywane w czasie zalotów 
 
courtship song 
- dźwięk godowy 
- pieśń godowa 
 
courtship sounds 
- wabiące dźwięki to make courtship sounds 
wydawać wabiące dźwięki  

 
covalent 
- kowalencyjny a covalent compound związek 

kowalencyjny 

 
covalent arrangement 
- układ kowalencyjny covalent arrangement of 

atoms układ kowalencyjny atomów/układ wiązań 

kowalencyjnych między atomami 

- układ wiązań kowalencyjnych 
 

covalent bonding 
- wiązania kowalencyjne atoms joined by 

covalent bonds atomy połączone wiązaniami 

kowalencyjnymi; atoms that form covalent bonds 

with other atoms atomy łączące się z innymi 

wiązaniem kowalencyjnym  
 
covalent bonds 
- wiązania kowalencyjne atoms joined by 

covalent bonds atomy połączone wiązaniami 

kowalencyjnymi; atoms that form covalent bonds 

with other atoms atomy łączące się z innymi 

wiązaniem kowalencyjnym  

 
covalent compatibility 
- kowalencyjna zgodność (między pierwiastkami) 

 
covalent compound 
- związek kowalencyjny 
 
covalent cross-linkages 
- kowalencyjne wiązania krzyżowe 
 
covalent electrons 
- elektrony tworzące wiązania kowalencyjne 
 
covalent linkage 
- kowalencyjne wiązanie the covalent linkage of 

a phosphate group between the 5′-hydroxyl of one 

sugar and the 3′-hydroxyl of the next 
kowalencyjne wiązanie reszt fosforanowych między 

grupą 5'-hydroksylową jednej rybozy i 

3'-hydroksylową następnej  

 
covalent linking 
- wiązanie kowalencyjne the covalent linking of 

bases wiązanie kowalencyjne pomiędzy zasadami  

 
covalent reactions 
- powstawanie wiązań kowalencyjnych to 

perform catalysis of covalent reactions 
katalizować syntezę wiązań kowalencyjnych 

 
covalently 
- kowalencyjnie molecules that bind covalently to 

others cząsteczki, które wiążą się kowalencyjnie do 

innych; the cell wall teichoic acids that are 

covalently coupled to the murein kwasy tejchojowe 

ściany komórkowej związane kowalencyjnie z 

mureiną 

- kowalentnie polysaccharides covalently coupled 

to the murein polysaccharide wielocukry 

kowalentnie połączone z peptydoglikanem 

 
covalently attached 
- kowalencyjnie przyłączone proteins with 

covalently attached carbohydrate białka 

zawierające kowalencyjnie przyłączone/związane 

cukrowce 

- kowalencyjnie związany 
 

covalently bonded 
- połączone za pomocą wiązań 
kowalencyjnych 
- związane kowalencyjnie 
- połączone wiązaniami kowalencyjnymi atoms 

that are covalently bonded to others atomy 

połączone z innymi wiązaniami kowalencyjnymi 

- sprzężone kowalencyjnie 
- kowalencyjnie połączone to become covalently 

linked łączyć się wiązaniami kowalencyjnymi 

 
covalently closed circular DNA 
- kowalencyjnie zamknięta kolista forma DNA 
 
covalently linked 
- patrz: covalently bonded 

 
covered 
- opłaszczony erythrocytes covered with 

antibodies erytrocyty opłaszczone przez 

przeciwciała; as pre-mRNA becomes covered in 

proteins to form heterogeneous nuclear 

ribonucleoprotein... w miarę jak cząsteczki 

pre-mRNA zostają opłaszczone białkami, tworząc 

heterogenne cząstki rybonukleoproteinowe... 
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- porośnięty a moss-covered tree drzewo 

porośnięte mchem 

 
covering 
- okrywa (ciała owada) 

- okrycie the plant's outer protective covering 

zewnętrzne okrycie ochronne rośliny 

- osłonki mielinowe the insulating covering of 

nerve cells osłonki mielinowe izolujące aksony 

komórek nerwowych 

 
coverslip 
- szkiełko nakrywkowe (do mikroskopu) 
 
coverslip native preparation 
- preparat natywny pod szkiełkiem 
nakrywkowym  
 
Cowdry type A 
- wtręty typu A 
 
Cowdry type A nuclear inclusions 
- ciałka wtrętowe "Cowdry" typu A 

 
Cowper's glands 
- gruczoły opuszkowo-cewkowe 
 
cowpox 
- ospa krowia 
 
cowpox virus 
- wirus krowianki 
- wirus ospy krowiej 
 
Coxiellae 
- bakterie Coxiella 
- koksielle 
 
coxsackie viruses 
- wirusy Coxsackie 
 
coypu 
- nutria 
 
cpDNA 
- DNA chloroplastowy 
- DNA chloroplastów cpDNA 
 
CPE 
- patrz: cytopathic effect 

 
CpG islands 
- wyspy CpG 

 
CpG methylation 
- metylacja CpG 
 

CpG sites 
- miejsca CpG 
 
CPH 
- patrz: chronic persistent hepatitis 
 
CPR 
- patrz: cardiopulmonary resuscitation 
 
Cr 
- chrom 
- Cr 
 
CR 
- patrz: complement receptor 

 
CR 
- patrz: cistron region 
 
crab lice 
- l. mn. od crab louse 
 
crab louse 
- wesz łonowa 
- mendoweszka 
- menda 
 
crab spider 
- pająk kwietnik 
 
crabgrass 
- palusznik (roślina) 
 
crack 
- spękania cracks in the bark spękania w korze 

- rozłupywać (nasiona - przez ptaki) 

- rozbijać (orzech) 

- złamać (kod genetyczny) 

- pęknięcie cracks at corners of mouth pęknięcia 

w kącikach ust 

 
cracking 
- pęknięcia skin with cracking popękana skóra 
 
crackles 
- trzeszczenia (dot. płuc) 
 
cramps 
- skurcze 
- kurcze 
 
cranial 
- głowowy (biegnący w kierunku czaszki) 

- dot. czaszki cranial capacity pojemność czaszki 

 
cranial bones 
- kości czaszki 
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cranial capacity 
- pojemność czaszki 
- pojemność mózgoczaszki 
 
cranial cavity 
- jama czaszki 
 
cranial dura mater 
- opona twarda mózgowia 
 
cranial enlargement 
- wzrost obwodu głowy 
 
cranial meninges 
- opony 
- opony mózgowia 
- opony rdzenia kręgowego 
 
cranial nerve ganglia 
- zwoje nerwów czaszkowych 
 
cranial nerve I 
- nerw węchowy I  
- nerw czaszkowy 
 
cranial nerve nuclei 
- jądra nerwów czaszkowych 
 
cranial nerve VIII 
- nerw słuchowy 
- nerw czaszkowy VIII 
 
cranial nerves 
- nerwy czaszkowe 
 
cranial root of the accessory nerve 
- korzeń czaszkowy nerwu dodatkowego 
 
cranial roots 
- korzenie czaszkowe 
 
cranial shape 
- kształt czaszki 
 
cranial vault 
- pokrywa czaszki 
- sklepistość czaszki 
 
cranial venous sinuses 
- zatoki żylne opony twardej 
 
craniates, Craniata 
- czaszkowce craniate characters cechy 

czaszkowców 

- Craniata 
 

craniocervical 
- czaszkowo-szyjny 
 
craniofacial 
- dot. twarzoczaszki craniofacial anomalies wady 

twarzoczaszki 

 
craniofacial morphology 
- morfologia twarzoczaszki 
 
craniofacial skeleton 
- twarzoczaszka 
 
craniopharyngioma 
- czaszkogardlak 
 
craniosynostosis 
- przedwczesne zarastanie szwów 
czaszkowych 
 

cranium 
- czaszka 
 
cranium 
- mózgoczaszka 
 
crash 
- gwałtownie spaść (liczba osobników w 

populacji) 

- załamać się (populacja) 

 
Crassulaceae 
- Crassulaceae (rodzina roślin) 

- gruboszowate 
- rodzina gruboszowatych  

 
crassulacean acid metabolism 
- CAM 
- fotosynteza CAM (typ fotosyntezy zachodzącej u 

organizmów określanych jako rośliny CAM) 

- kwasowy metabolizm węgla 

 
crassulacean acid metabolism 
- metabolizm kwasowy roślin gruboszowatych 
 
Crataegus mollis 
- głóg 
 
crater 
- krater 
 
craterlike 
- kraterowaty 
 
crawl 
- pełzać 
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- wsuwać się as the cells crawl between each 

other... w miarę jak komórki wsuwają się między 

siebie... 

- wypełzać 
- kroczyć larvae that crawl larwy kroczące 
 

C-reactive protein 
- białko C-reaktywne 
- CRP 

 
cream 
- krem capsaicin cream krem z kapsaicyną 

 
creamy 
- mazisty 
 
crease 
- wąska szpara 

 
creatine 
- kreatyna 
 
creatine phosphate 
- fosfokreatyna 
- fosforan kreatyny 
- CrP 

 
creatine phosphokinase 
- osfokinaza kreatynowa 
 
creatinine index 
- wskaźnik kreatyniny 

 
creatinuria 
- kreatynuria 
 
creation science 
- kreacjonizm naukowy 

 
creationism 
- kreacjonizm 
 
creationist 
- kreacjonistyczny 

- kreacjonista 
 
creature 
- organizm 
 
CREB 
- patrz: cAMP-responsive element-binding 
protein 

 
creep 
- pełzać (węże) 

 

creeping eruption 
- pełzający wykwit skórny 
- wysypka pełzająca 
 

cremaster muscle 
- mięsień dźwigacz jądra (dot. powrózka 

nasiennego) 

 
cremasteric artery 
- tętnica mięśnia dźwigacza jądra 
 
cremasteric fascia 
- powięź mięśnia dźwigacza jądra 
 
cremasteric reflex 
- odruch mięśnia dźwigacza jadra 
- odruch nosidłowy 
 
cremasteric vein 
- żyła mięśnia dźwigacza jądra 
 
crenarchaeotes 
- Crenarchaeota 
 
creosote bush 
- krzew kreozytowy 
 
crepitus 
- trzeszczenie odłamów kostnych 
- trzeszczenie  
- crepitatio 
 
crepuscular 
- aktywny o zmierzchu (owad, zwierzę) 

- zmierzchowy 
- krepuskularny 
 

crescentic 
- półksiężycowaty 
 
crescent-shaped 
- w kształcie półksiężyca 
 
crest of the ilium 
- grzebień biodrowy 
 
crest of the sublingual fold 
- grzebień fałdu podjęzykowego 
 
crested newt 
- traszka grzebieniasta 
 
Cretaceous 
- kredowy the Cretaceous mass extinction 
wymieranie kredowe 

- kreda in the Cretaceous w okresie Kredy; a 

mid-Cretaceous organism organizm pochodzący ze 
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środkowej kredy; a feathered dinosaur from the 

early Cretaceous opierzony dinozaur pochodzący z 

wczesnej kredy  

- z okresu kredowego Cretaceous dinosaurs 
dinozaury z okresu kredowego 

 
Cretaceous period 
- kreda  

 
Cretaceous rocks 
- skały okresu kredowego 
 
cretinism 
- kretynizm 
 
Creutzfeldt-Jakob disease 
- choroba Creutzfeldta-Jakoba 

 
crevice 
- szczelina (w rafie koralowej, skale) 

 
cri du chat syndrome 
- zespół cri du chat 
 
cribriform plate 
- blaszka sitowa (dot. np. jamy nosowej) 

 
cribriform plate of the ethmoid bone 
- blaszka sitowa kości sitowej 

 
Crick's central dogma 
- dogmat biologii molekularnej 
- dogmat biologii molekularnej Cricka 
- główny dogmat biologii molekularnej 
- podstawowy dogmat biologii molekularnej 

 
cricoarytenoid articulation 
- staw pierścienno-nalewkowy 
 
cricoarytenoid joint 
- staw pierścienno-nalewkowy 
 
cricoid cartilage 
- chrząstka pierścieniowata (przy przełyku) 

 
cricopharyngeus muscle 
- mięsień pierścienno-gardłowy 

 
cricothyroid 
- mięsień pierścienno-tarczowy 

 
cricothyroid joints 
- stawy pierścienno-tarczowe 
 
cricothyroid ligament 
- więzadło pierścienno-tarczowe 
- stożek sprężysty 

- błona pierścienno-tarczowa 
 

cricothyroid membrane 
- więzadło pierścienno-tarczowe 
- stożek sprężysty 
- błona pierścienno-tarczowa 
 

cricothyroid muscle 
- mięsień pierścienno-tarczowy 

 
cricotracheal ligament 
- więzadło pierścienno-tchawicze 

 
cricovocal membrane 
- błona pierścienno-głosowa 
 
Crimean-Congo hemorrhagic fever 
virus 
- wirus CCHF 
- wirus krymsko-kongijskiej gorączki 
krwotocznej 

 
crimson border of the lip 
- brzeg czerwieni wargowej 
 
crinoids, Crinoidea 
- liliowce 
- Crinoidea 
- liliowce łodygowe 
- gromada liliowców  
 
crippling 
- powodujący inwalidztwo (choroba) 

 
crista (l. mn. cristae) 
- patrz: crista ampullaris  
 
crista ampullaris 
- grzebień (np. kanału półkolistego) 

- grzebień bańkowy (dot. ucha środkowego) 

- krista 

 
crista galli 
- grzebień koguci 
 
crista terminalis 
- grzebień graniczny 
 
cristae 
- l. mn. od. crista 
 
cristae of mitochondria 
- grzebienie mitochondrialne 
 
critical  

- kluczowy the polarity of the egg is critical in 

setting up the body axes polarność zapłodnionego 
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jaja jest kluczowa w procesie ustalania się 

głównych osi ciała 

- decydujący (proces) 

- niezbędny (składnik) 

- graniczny (wartość) 

- ograniczający (czynnik) 

- ważny (proces) 

- odgrywający główną rolę calcium ions are 

critical in neural signaling jony wapnia odgrywają 

główną rolę w sygnalizacji nerwowej 

- istotny 
- niezwykle istotny 
- progowy the critical night length for a plant 
progowa długość nocy w przypadku danej rośliny 

- mający zasadnicze znaczenie IFN-gamma is 

critical in both nonspecific and specific immunity 
IFN-gamma ma zasadnicze znaczenie zarówno w 

odpowiedzi nieswoistej, jak i swoistej 

- odpowiedzialny abnormal expression of specific 

genes critical for cell division nietypowa ekspresja 

genów odpowiedzialnych za podziały komórkowe  
 
critical analysis 
- analiza krytyczna 
 
critical aortic stenosis 
- krytyczne zwężenie zastawki aorty 
 
critical body weight 
- krytyczna masa ciała 
 
critical closing pressure 
- krytyczne ciśnienie zamknięcia 
 
critical factor 
- czynnik ograniczający a critical factor in 

determining cell size czynnik ograniczający 

wielkości komórki 

 
critical habitat 
- siedlisko kluczowe (dot. ochrony populacji) 

 
critical level 
- krytyczna wartość if the blood TH cell count 

drops below a critical level of 200 cells/mL... jeśli 

zawartość limfocytów Th we krwi spadnie poniżej 

krytycznej wartości 200 komórek/mL... 

 
critical limb ischemia 
- niedokrwienie krytyczne kończyny 
 
critical micelle concentration 
- krytyczne stężenie miceli 
 
critical or sensitive periods 
- tzw. krytyczne okresy (dot. rozwoju układu 

nerwowego)  

 

critical period 
- okres wrażliwości (faza imprintingu/wpojenia u 

zwierząt 

- okres krytyczny 

 
critical velocity 
- prędkość krytyczna (przepływu krwi) 
 

critically endangered 
- skrajnie zagrożony (gatunek) 

- krytycznie zagrożony 

 
CRO 
- patrz: cathode ray oscilloscope 
 
croak 
- głosy the toad's croak głosy wydawane przez 

ropuchy  

 

crocodile icefish 
- Channichthyidae 
- białokrwiste 
- bielankowate 
 
crocodiles 
- krokodylowate 
 
crocodilians 
- krokodyle 
 
Crohn's disease 
- choroba Crohna 
 
Cro-Magnon 
- kromaniończyk 
- człowiek z Cro-Magnon 
 
crop 
- drzewostan wole (dot. anatomii zwierząt) 

- uprawy crop-destroying insects owady niszczące 

uprawy 
 
crop diseases 
- choroby roślin uprawnych 
 
crop failure 
- zniszczenia upraw 
 
crop loss 
- straty w rolnictwie 
 
crop pests 
- szkodniki upraw 

 
crop plants 
- rośliny uprawne 
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crop rotation 
- płodozmian 
 
crop science 
- agronomia 
- nauka o uprawach 
 
crop science 
- agronomia 
- nauka o uprawach 
 
crop yield 
- wydajność plonu 
 
crop-damaging floods 
- niszczących plony powodzi 
 
cropland 
- obszar upraw 
 
crops 
- uprawy wheat crops uprawy pszenicy 

- rośliny uprawne 
 
crops of lesions 
- wysyp zmian the vesicles of varicella-zoster 

erupt in successive crops wykwity ospy wietrznej 

wysiewane są w postaci rzutów 

 

crop's water supply 
- nawodnienie upraw to increase the crop's water 

supply zwiększyć nawodnienie upraw 

 
cross 
- krzyżować (osobniki danych gatunków) the 

mutant strain was crossed to the wild type szczep 

zmutowany skrzyżowano ze szczepem dzikim 

- przekroczyć as the peptides cross the 

blood-brain barrier... w miarę jak peptydy 

przekraczają barierę krew-mózg... 

- dyfundować the chloride ions that cross the 

membrane jony chloru, które dyfundować przez 

błonę 

- krzyżować się axons cross in the medulla from 

one side of the CNS to the other aksony krzyżują 

się w rdzeniu przedłużonym i przechodzą z jednej 

strony centralnego układu nerwowego na drugą; 

the optic nerves cross, forming the optic chiasm 
nerwy wzrokowe krzyżują się, tworząc skrzyżowanie 

wzrokowe 

- przechodzić przez ions that cross the plasma 

membrane by diffusion through ion channels jony 

przechodzące przez błonę komórkową dzięki 

dyfuzji, za pośrednictwem kanałów jonowych 

- skojarzyć się z if the nonmutant individuals of 

B which cross to A produce a progeny which is 

adaptively inferior to the pure species... jeśli 

niezmutowane osobniki z gatunku B, które skojarzą 

się z gatunkiem A, wydadzą potomstwo o 

dostosowaniu obniżonym w porównaniu z czystymi 

gatunkami... 

- przenosić się retroviruses whose RNA copies 

can cross cell boundaries retrowirusy których 

kopie RNA mogą przenosić się między komórkami 

- kojarzenie to perform a cross between two plant 

species Correns przeprowadzić 

kojarzenie/krzyżowanie pomiędzy dwoma 

gatunkami roślin 

- krzyżowanie hybrids from cross A mieszańce z 

krzyżowania A 

- krzyżówka a cross between hybrids krzyżówka 

pomiędzy hybrydami; to perform crosses 

przeprowadzać krzyżówki; crosses between species 

krzyżówki międzygatunkowe 

 
cross over 
- wymieniać się miejscami (filamenty pochodzące 

z dwuniciowych cząsteczek DNA) 

- dokonać crossing-over the chromatids that do 

not cross over chromatydy, między którymi nie 

wystąpił crossing-over 

 
cross section 
- przekrój poprzeczny to be arranged in a circle 

in cross section tworzyć pierścień na przekroju 

poprzecznym 

- przekrój transwersalny 

 
cross talk 
- krzyżowa komunikacja 
- krzyżowe oddziaływanie 
- nakładanie się cross talk among different 

signaling pathways nakładanie się różnych szlaków 

sygnałowych 

 
cross wall 
- ściana poprzeczna (czyli 'septum') 

 
cross β-spine 
- plecionka β (układ włókien amyloidów) cross 

β-spine of amyloid-like fibrils plecionka β włókien 

pododbych do amyloidu 

 
cross-bridge 
- mostek poprzeczny (między aktyną a miozyną) 
 

cross-bridge action 
- tworzenie mostków poprzecznych 

 
cross-bridge activity 
- poprzeczne mostkowanie 
 
cross-bridge cycling 
- cykliczność mostków poprzecznych 
 
cross-contamination 
- przenoszenie drobnoustroju the 

cross-contamination of patients by medical 
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personnel przenoszenie drobnoustrojów przez 

personel medyczny na pacjentów 

- krzyżowa kontaminacja 

 
crosscurrent 
- prąd skrzyżowany 
 
crossed extensor response 
- skrzyżowana odpowiedź prostownika 
 
cross-fertilization 
- zapłodnienie krzyżowe 
 
cross-fertilize 
- zapładniać krzyżowo to cross-fertilize each 

other zapładniać się krzyżowo 

 
cross-fostered 
- wychowany krzyżowo (zwierzę) 

 
cross-fostering 
- wychowanie krzyżowe 

 
cross-fostering experiment 
- eksperyment z wychowaniem krzyżowym 
- eksperyment związany z wychowaniem 
krzyżowym 
 
cross-fostering study 
- wychowanie krzyżowe 
 
cross-immunity 
- odporność krzyżowa 
 
cross-infection 
- zakażenie krzyżowe cross-infections among 

hospital patients zakażenia krzyżowe wśród 

pacjentów szpitalnych 

- wymiana bakterii 

 
crossing 
- krzyżowanie (czyli "mating" - krzyżowanie 

osobników różnych gatunków, odmian) 

- przekraczanie crossing of a plasma membrane 
przemieszczenie przez błonę komórkową 

 

crossing over 
- proces crossing-over (dot. mejozy i chromatyd 

niesiostrzanych) 

- crossing-over if crossing over takes place ... 
jeśli dojdzie do crossing-over..; to be the result of 

separate crossing-over events być rezultatem 

podwójnego crossing-over; the rate of crossing 

over częstość crossing-over 

- zjawisko crossing-over 

 
cross-link 
- wiązanie poprzeczne the cross-links in the cell 

wall wiązania poprzeczne w ścianie komórkowej; 

extensive disulfide cross-links rozgałęzione 

poprzeczne wiązania dwusiarczkowe 

- wiązać krzyżowo to cross-link molecules wiązać 

krzyżowo cząsteczki 

- sieciować organic compounds that cross-link 

the proteins of the exoskeleton związki organiczne, 

które sieciują białka szkieletu zewnętrznego 

- łączyć proteins that cross-link intermediate 

filaments with other types of filaments białka, 

które łączą filamenty pośrednie z innymi 

filamentami komórki 

- poprzeczny mostek polysaccharides that form 

cross links between the bundles of cellulose fibers 
polisacharydy tworzące poprzeczne mostki łączące 

wiązki włókien celulozowych 

- wiązać to cross-link the antigen into a complex 
związać antygen w kompleks (o antyciałach) 

 
cross-linkage 
- połączenie krzyżowe mostek (np. w budowie 

mięśnia) 

- łączenie się cross-linkage of X and Y łączenie 

się X i Y 

 
cross-linked 
- połączony krzyżowo polysaccharide chains 

crosslinked by peptides łańcuchy polisacharydowe 

połączone krzyżowo przez peptydy  

- usieciowany cross-linked amino acids 
usieciowane aminokwasy; glycan chains 

cross-linked by peptide bridges łańcuchy glikanowe 

usieciowane mostkami peptydowymi 

- związane krzyżowo erythrocytes cross-linked 

by antibodies krwinki związane krzyżowo przez 

przeciwciała  

 
cross-linking 
- sieciowanie peptidoglycan cross-linking 

sieciowanie peptydoglikanu; cross-linking of 

proteins sieciowanie białek 

- tworzenie wiązań poprzecznych the 

cross-linking of molecules tworzenie wiązań 

poprzecznych między cząsteczkami 

- krzyżowe wiązanie the cross-linking of specific 

IgE antibodies krzyżowe wiązanie/mostkowanie 

swoistych przeciwciał IgE 

- mostkowanie 
- wytworzenie wiązań poprzecznych to be 

essential for the cross-linking of the peptidoglycan 

chain być niezbędnym w celu wytworzenia wiązań 

poprzecznych w peptydoglikanie 
 
cross-linking bonds 
- wiązania krzyżowe 
- połączenia krzyżowe 

 
cross-linking proteins 
- białka łączące 
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cross-linking step 
- proces sieciowania 
 
crossmatch 
- wykonać próbę krzyżową the blood should be 

first cross-matched w pierwszej kolejności należy 

wykonać próbę krzyżową krwi 

 

cross-match 
- wykonać próbę krzyżową the blood should be 

first cross-matched w pierwszej kolejności należy 

wykonać próbę krzyżową krwi 

 
crossmatch test 
- próba krzyżowa 
 
crossover 
- krzyżowanie a crossover between chromosomes 
krzyżowanie chromosomów 
 
crossover events 
- zdarzenia crossing-over (dot. mejozy) 

- zjawiska crossing-over 
 
cross-over point 
- punkt wymiany homologicznej 
- punkt crossing-over 
 
cross-phosphorylate 
- przechodzić krzyżową fosforylację 
 
cross-pollinate 
- zapylić krzyżowo 
 
cross-pollination 
- zapylenie krzyżowe 
- zapylenie przez inne rośliny 
 
cross-present 
- prezentować krzyżowo (antygeny) 

 
cross-presentation 
 prezentacja krzyżowa (antygenu) 

 
cross-react 
- reagować krzyżowo proteins that cross-react 

with all of the antibodies used białka, które nie 

reagują krzyżowo z każdym z używanych 

przeciwciał 

 
cross-reactions 
- reakcje krzyżowe (między różnymi szczepami 

bakterii) 
 
cross-reactive 
- reagujący krzyżowo cross-reactive antigens 
antygeny reagujące krzyżowo 

 
cross-reactive antibodies 
- krzyżowe reakcje przeciwciał the occurrence of 

natural cross-reactive antibodies pojawienie się 

naturalnych krzyżowych reakcji przeciwciał  

 
cross-reactive response 
- odpowiedź krzyżowa 
 
cross-reactivity 
- krzyżowa reaktywność (immunologia) 

- reakcje krzyżowe serologic cross-reactivity 

among viruses występowanie reakcji krzyżowych 

między wirusami 

 
cross-regulation 
- krzyżowa regulacja 
 
cross-resistance 
- krzyżowa oporność (o leku) low-level 

cross-resistance to aminoglycosides oporność 

krzyżowa niskiego stopnia na aminokligozydy 

- zjawisko oporności krzyżowej 

 
cross-species 
- międzygatunkowy 
 
cross-striations 
- prążkowania poprzeczne (mięśni) 

 
cross-talk 
- krzyżowa komunikacja 
- krzyżowe oddziaływanie 
- nakładanie się cross talk among different 

signaling pathways nakładanie się różnych szlaków 

sygnałowych 

 
crosswalls 
- przegrody (budowa grzyba, pierścienic) 

- septy 
- przewężenie 

 
crotamiton 
- krotamiton 
 
crotamiton sulfur 
- krotamiton siarki 

 
crotches 
- rozwidlenia crotches of branches rozwidlenia 

gałęzi 
 
croup (syndrome) 
- krup 
- podgłośniowe zapalenie krtani 
- zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli 
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crowd out 
- wypierać the cells that crowd out RBCs and 

platelets komórki wypierające czerwone krwinki i 

płytki krwi 

 
crowded 
- stłoczony (drzewa, rośliny) 

- przepełniony (populacja, siedlisko) 

- rosnący w dużym zagęszczeniu (drzewa) 

- skupiony leaves that are crowded into a rosette 

at the base of the stem liście skupione u nasady 

pnia i przypominają kształtem rozetę 

 
crowded conditions 
- warunki zagęszczenia under crowded 

conditions w warunkach zagęszczenia  

- warunki wysokiego zagęszczenia populacji 

 
crowded living conditions 
- przeludnienie 
 
crowding 
- brak miejsca na zęby stałe (przez zły układ 

zębów mlecznych/stałych) 

- zbyt duże zagęszczenie (na danym obszarze) 

- przegęszczenie (w populacji) 

- zagęszczenie the level of crowding in a 

population stopień zagęszczenia populacji 

 
crown 
- korona (zęba, drzewa) 

- wieniec a crown of ciliated tentacles wieniec 

orzęsionych czułków 
 
crown dilaceration 
- dilaceracja (zębów) 

 
crown fracture 
- złamanie korony zęba 
 
crown gall 
- guzowatość szyjki korzeniowej 
 
crown group 
- grupa korony (ewolucja) 
 

crown of cilia 
- aparat wrotny (u wrotków) 

- wieniec rzęsek 

 
crown of hooklets 
- korona haczyków (budowa tasiemca) 

 
crown-root dilaceration 
- zagięcie koronowo-korzeniowe (dot. zębów) 

 
crows 
- ptaki z rodziny krukowatych 

 
CrP 
- patrz: creatine phosphate 
 

CRP-cAMP complex 
- kompleks CRP-cAMP 
 
cruciate 
- krzyżowy cruciate ligaments więzadła krzyżowe 
 
cruciate anastomosis 
- skrzyżowane zespolenia tętnicze 
 
cruciate ligament 
- więzadło krzyżowe 
 
cruciferous vegetables 
- warzywa kapustne 
 
crucifers 
- rodzina kapustowatych 
- krzyżowe  
- kapustowate  
- gorczyce 
 
cruciform (structure) 
- struktura krzyżowa (DNA) 
 

crude 
- surowy (preparat komórek, ekstrakt komórkowy) 

 

crude mass movements 
- proste ruchy crude mass movements of the body 
proste ruchy całego ciała  

 
crude tools from stone 
- proste narzędzia kamienne 

 
crumbly 
- gruzełkowaty (gleba) 

 
crumbs 
- kłaczki bacteria that proliferate in "crumbs" 
bakterie namnażające się w postaci „kłaczków"  

 

crura (l. poj. crus) 
- odnogi 

 
crura of clitoris 
- odnogi łechtaczki 
 
crura of the diaphragm 
- odnogi przepony 
 
crura of the penis 
- odnogi prącia 
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crural fibers 
- włókna części krzyżowej przepony 
 
crural portion 
- część krzyżowa (przepony) 

 
crural ulceration 
- owrzodzenie podudzi 
 
crus 
- l. poj. od crura 
 
crus of the diaphragm 
- odnoga przepony 
 
crush syndrome 
- zespół zmiażdżeniowy (dot. mięśni) 

 
crush vertebral body fractures 
- złamania trzonów kręgów 
 
crust 
- utworzyć strup if the pustule begins to crust... 
jeśli krosta zacznie wysychać, tworząc strup... 

 
crust below the oceans 
- skorupa oceaniczna 
 
crust over 
- przekształcić się w strupy (zmiany skórne) 

lesions that have crusted over zmiany pokryte 

strupem 

 
crustaceans, Crustacea 
- skorupiaki 
- Crustacea 
 
crustacean 
- skorupiaków the crustacean clade klad 

skorupiaków 
 
crustal plates 
- płyty skorupy ziemskiej 
 
crusted 
- gruby (strup) 

- zaschnięty the crusted top of the lesion 
zaschnięta powierzchnia zmiany skórnej 

- pokryty strupem 
- strupowy (zmiana) 

 
crusting 
- strupy 
 
crustose lichens 
- porosty skorupiaste 

 

crusty 
- skorupiasty 
 
crux cordis 
- krzyż serca 

 
crux of the heart 
- krzyż serca 

 
cryoelectron micrograph 
- kryelektromikrograf 
 
cryoelectron microscopy 
- mikroskopia krioelektronowa 
 
cryoglobulins 
- krioglobuliny 
 
cryopreservation 
- krioprzechowywanie (nasienia) 

- magazynowanie w bardzo niskiej 
temperaturze 

 
cryotherapy 
- krioterapia 
 
crypt hyperplasia 
- hiperplazja cyst 
 
cryptic coloration 
- ubarwienie kryptyczne (typ ubarwienia 

ochronnego u zwierząt) 

- ubarwienie ochronne 
- ubarwienie maskujące 
 
cryptic hyperplasia 
- hiperplazja krypt 

 
cryptic invaders 
- kryptyczne gatunki inwazyjne (ekologia) 

 
cryptic invasion 
- inwazja kryptyczna (obcych genotypów w 

populacji) 

- inwazja zagadkowa 

 
cryptic patterning 
- maskujące ubarwienie 
 
cryptic species 
- gatunek kryptyczny 
 
cryptochromes 
- kryptochromy 
 
cryptococcal antigen 
- antygen kryptokokowy 
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cryptococcal meningitis 
- kryptokokowe zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych 

 
cryptococcosis 
- kryptokokoza 
 
cryptodires, Cryptodira 
- żółwie skrytoszyjne 
- Cryptodira 
 
cryptodiran turtles 
- patrz: cryptodires 

 
cryptogenic 
- kryptogenny (padaczka) 

 
cryptomenorrhoea 
- utajone miesiączkowanie 
- miesiączkowanie zwrotne 

 
cryptorchidism 
- wnętrostwo 
 
cryptosporidial diarrhea 
- biegunka kryptosporydialna 
 
cryptosporidial infection 
- zakażenie kryptosporydiami 
 
cryptosporidosis 
- kryptosporydioza 
 
crypts 
- krypty (błony śluzowej, jelita grubego) 

- krypty szparkowe [dot. szparek (stomata)] 

 
crypts of Lieberkühn 
- gruczoły jelitowe 
- krypty Lieberkühna 
 
crystal 
- kryształ uric acid crystals kryształy kwasu 

moczowego 
 
crystal violet 
- fiolet krystaliczny 
 
crystal-like 
- podobny do kryształu (struktura) 

 
crystallin 
- krystalina (białko soczewki) 

 

crystallin proteins 
- białka z grupy krystalin 
 
crystalline 
- krystaliczny a crystalline rod krystaliczny pręcik 

- o charakterze krystalicznym (substancja) 

 
crystalline cone 
- stożek krystaliczny (element budowy oka 

stawonogów) 

 
crystalline lattice 
- siatka krystaliczna 
 
crystallize 
- ulegać krystalizacji (cząsteczki, substancja) 

- skrystalizować (cząsteczkę, substancję) 

- uzyskać w postaci krystalicznej to crystallize 

an enzyme uzyskać enzym w postaci 

krystalicznej/poddać enzym krystalizacji 

- poddać krystalizacji 

 
crystallized 
- uzyskany w postaci kryształów proteins that 

can be crystallized białka, które można uzyskać w 

postaci kryształów/skrystalizować 

- skrystalizowany 
 

crystallographer 
- krystalograf 
 
crystallographic 
- krystalograficzny (struktura) 
 
crystalluria 
- krystaluria 
 
cry-wolf effect 
- efekt „fałszywego alarmu" (zachowania 

zwierząt) 

 
CsCl 
- chlorek cezu 
- CsCl 

 
C-section 
- cesarskie cięcie 
 
CSF 
- patrz: cytostatic factor 
- patrz: colony-stimulating factor 
 
CSF absorption 
- absorpca płynu mózgowo-rdzeniowego 
 



CSF fluid suppression 

366 

CSF fluid suppression 
- stłumienie sygnału płynu 
mózgowo-rdzeniowego 
 
CSF protein 
- stężenie białka w PMR 
- stężenie białka w płynie 
mózgowo-rdzeniowym 

 
CSF-IgG index 
- wskaźnik IgG w PMR 
- indeks IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym 

 
CSWS 
- patrz: cerebral salt-wasting syndrome 
 
CT pneumocolon 
- kolonografia TK 

 
CT scan 
- badanie tomograficzne a CT scan of head 
badanie tomograficzne głowy 

- skan z tomografii komputerowej 
- skan z TC colored 3D computed tomography 

scan of the human heart sztucznie zabarwiony 

skan z tomografii komputerowej ludzkiego serca  
 
CTA 
- patrz: cholera toxin A 

 
CTB 
- patrz: cholera toxin B 

 
CTD 
- patrz: C-terminal domain 

 
CTD of RNA Pol II 
- domena CTD polimerazy RNA II 
 
ctenidia 
- chitynowe grzebyki (u wszy) 
 
Ctenocephalides canis 
- pchła psia 
- Ctenocephalides canis 
 
Ctenophora 
- żebropławy 
- Ctenophora 
 
C-terminal (również ‘carboxy-terminal’) 
- C-końcowy a mutant gene that expresses only 

the C-terminal portion of β-galactosidase 
zmutowany gen, kodujący tylko C-końcową część 

β-galaktozydazy; the C-terminal region of the 

protein rejon C-końcowy białka; the 

carboxy-terminal half of one subunit C-końcowa 

połówka jednej podjednostki 

 
C-terminal amino acid sequences 
- aminokwasowe sentencje dla C-końcowego 
odcinka białka 

 
C-terminal domain 
- terminalna domena karboksylowa 
- CDT 
- C-końcowa domena the carboxy-terminal 

domain of RNA Pol II C-końcowa domena RNA 

Pol II 

- domena CTD 
- domena ulokowana na końcu C 

 
C-terminal segment 
- koniec C (biologia molekularna) 

 
C-terminal side 
- C-końcowa strona the C-terminal side of the 

mutation C-końcowa strona od miejsca mutacji 

 
C-terminal tail 
- „ogon" C-końcowy 

 
C-terminus 
- patrz: carboxyl end 

 
CTLs 
- patrz: cytotoxic T cells 
 
CTX 
- patrz: cholera toxin element 

 
C-type natriuretic peptide 
- peptyd natriuretyczny typu C 
- CNP 
 
CTZ 
- patrz: chemoreceptor trigger zone 

 
Cu 
- miedź 
- Cu 

 
cube shaped 
- sześcienny (komórki) 

 
cubic 
- kubiczny (symetria kapsydu) 

 
cubic symmetry 
- symetria kubiczna (budowa wirusów) 

- symetria obrotowa 

 
cubilin 
- kubilina 
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cubital fossa 
- dół łokciowy 
 
cubital tunnel 
- kanał łokciowy 

 
cuboid 
- kość sześcienna (dot. stopy) 

- sześcian some cells are cuboid niektóre komórki 

są sześcianami 

 
cuboid epithelium 
- nabłonek sześcienny 

 
cuboidal 
- sześcienny some bones are cuboidal niektóre 

kości mają kształt sześcienny 

 
cuboidal cells 
- komórki sześcienne 

 
cuboidal epithelial cells 
- komórki nabłonka sześciennego 

 
cuboidal surface epithelium 
- powierzchniowy nabłonek sześcienny 

 
cubozoans, Cubozoa 
- kubopławy 
- Cubozoa 
- kostkowce 

 
cubs 
- młode (niedźwiedzia) cheetah cubs młode 

gepardy 

 

cuckolded 
- zdradzany (samiec przez samicę) 

 
cuckolder 
- samiec kukułczy 
 
cuckoldry 
- kopulacja pozapartnerska 
- "zdrada" 

 
cucurbitacins 
- kukurbitacyny 
 
cud 
- papka pokarmowa 
- kęs 
 
cud-chewing animals 
- przeżuwacze 

- przeżuwa pokarm most of these animals are 

ruminants większość tych zwierząt przeżuwa 

pokarm 

 
cue 
- sygnał visual cues wizualne sygnały 

- bodziec the cue for entering diapause bodziec 

do rozpoczęcia diapauzy  

 

cuff pressure 
- ciśnienie w mankiecie 
 
culling 
- ubój a mass culling of cows masowy ubój krów 
 
culmen 
- czub (móżdżku) 

 
cultivate 
- hodować (odmianę rośliny) 

- namnażać viruses that cannot be cultivated in 

vitro wirusy, które nie namnażają się in vitro 

 
cultivated 
- uprawny cultivated rice ryż uprawny 

- wyizolować viruses that can only be cultivated 

from tissues wirusy, które można wyizolować tylko 

z tkanek  

 
cultivated field 
- pole uprawne 
 
cultivated mushroom 
- pieczarka 
 
cultivating in a contour pattern 
- uprawa warstwicowa 
 
cultivation 
- hodowla cultivation from blood using cell 

cultures hodowla z krwi przy zastosowaniu hodowli 

komórkowych (bakterii) 

 
culturable 
- udaje się hodować bacteria that are not 

culturable bakterie, których nie udaje się hodować 

- zdolny do wzrostu in vitro (bakterie, wirusy) 

bacteria that are not culturable bakterie, których 

nie udaje się hodować  

- rosnący in vitro 
- namnażający się w hodowli komórkowej 
(wirus) 

 
cultural 
- hodowlany cultural identification of the 

pathogen hodowlana identyfikacja patogenu 
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cultural anthropology 
- antropologia kulturowa 
 
culture 
- hodować to culture bacteria hodować bakterie; 

bacteria cultured in test tubes bakterie hodowane 

w probówkach; bacteria that can be cultured on 

blood-enriched agar bakterie, które można 

hodować na wzbogaconym agarze z krwią; the 

pathogen is difficult to culture patogen jest trudny 

do hodowli; the pathogen can be cultured from 

nasopharyngeal secretions drobnoustrój ten można 

wyhodować z wydzielin nosogardzieli; these 

bacteria can only be cultured anaerobically 
bakterie te mogą wzrastać tylko w warunkach 

beztlenowych; identification of the pathogen by 

culturing in pus identyfikacja patogenu za pomocą 

hodowli z ropy 

- wyhodować bacteria cultured from blood 
bakterie wyhodowane z krwi 

- poddać hodowli w warunkach kultury in vitro 
- posiew to collect a sample for culture pobrać 

materiał do posiewu; bacterial culture posiew na 

obecność bakterii; urine culture posiew moczu; 

positive throat culture dodatni posiew wymazu z 

gardła; cultures were negative for Enterococcus 

faecalis posiewy w kierunki Enterococcus faecalis 

były negatywne 

- kultura komórkowa cells grown in culture 
komórki hodowane w kulturze komórkowej 

- kultura a culture of yeast cells kultura komórek 

drożdży; division of cells in culture podział 

komórek w kulturze; cell cultures kultury 

komórkowe; if lactose is added to a culture of E. 

coli cells... jeżeli do kultury E. coli doda się 

laktozy...; the growth of cells in culture wzrost 

komórek w hodowli/w kulturze/w hodowlach/w 

hodowlach zawiesinowych 

- hodowla CSF culture hodowla płynu 

mózgowordzeniowego; a laboratory culture 

hodowla laboratoryjna; microscopy and culture 

for bacteria in conjunctival secretion mikroskopia 

i hodowla bakterii z wydzieliny spojówkowej; 

methods of plant tissue culture metody stosowane 

w hodowli komórek roślinnych; culture of blood 

hodowla z krwi; the disease can be diagnosed by 

culture zakażenie można potwierdzić laboratoryjnie 

hodowlą 

- przekaz kulturowy (u małp) 

 
culture broth 
- pożywka bakteryjna 
 
culture conditions 
- warunki posiewu 
 
culture dish 
- szalka Petriego (naczynie laboratoryjne) to mix 

oocytes are with sperm in a culture dish wymieszać 

oocyty z plemnikami na szalce Petriego  

 
culture dish 
- naczynie hodowlane 

 
culture filtrate protein-10 
- białko CFP-10 

 
culture media 
- l. mn. od culture medium 

 
culture medium 
- pożywka kultury (dot. kultur komórkowych) a 

minimal medium pożywka minimalna 

- podłoże hodowlane 
- medium hodowlane 
- medium 
- podłoże a maltose medium podłoże z maltozy 

- środowisko (jako podłoże) 

- medium środowisko 
- hodowlane podłoże do hodowli 
- pożywka hodowlana isolated lymphocytes are 

incubated with antigen in culture medium 
izolowane limfocyty inkubuje się z antygenem w 

pożywce hodowlanej 

- nadsącz hodowlany after the target cells are 

lysed, chromium is released into the culture 

medium po zlizowaniu komórek docelowych chrom 

jest uwalniany do nadsącza hodowlanego 

- podłoże wzrostowe 

 
culture method 
- metoda hodowlana 
 
culture smear 
- wymaz 
 
culture system 
- system hodowli 
 
culture technique 
- metoda hodowli 
 
culture-confirmed 
- potwierdzony w posiewie (choroba) 

- potwierdzony hodowlą 

 
cultured 
- utrzymywany w kulturach (komórki) 

- kultury cultured animal cells kultury komórek 

zwierzęcych 

- hodowany w kulturach (komórki) 

- dot. kultur cultured cells komórki kultur 

- hodowany w kulturze 
- hodowany (komórki) 

- namnażany viruses that can be cultured easily 

within living bacteria in the laboratory wirusy, 

które można łatwo namnażać laboratoryjnie w 

żywych bakteriach 
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- hodowany in vitro viruses used as vectors in 

cultured mammalian cells wirusy wykorzystane 

jako wektory do wprowadzania DNA do komórek 

ssaków, hodowanych in vitro 

- hodowlany 

 
cultured cells 
- hodowle komórkowe in cultured cells w 

hodowlach komórkowych/w hodowli komórkowej 

- komórki hodowane w kulturach 
- hodowle komórek 
- pochodzących z hodowli, komórek roślin i 
zwierząt the genes may be introduced into animal 

cultured cells geny te mogą być wprowadzane do 

komórek zwierzęcych pochodzących z hodowli 

 
cultured stock 
- stado hodowlane (ryb) 

 
culture-positive specimens 
- materiały dające wynik dodatni w posiewie 
 
culturing 
- hodowla morphology and culturing morfologia i 

hodowla (bakterii); culturing is most successful on 

Sabouraud agar hodowle najlepiej prowadzić na 

agarze Sabourauda/najlepsze warunki wzrostu 

zapewnia hodowla na agarze z krwią 

- posiew microscopy and culturing mikroskopia i 

posiew 

- wyhodowanie diagnosis requires culturing and 

positive identification of the pathogen rozpoznanie 

wymaga wyhodowania i identyfikacji patogenu 

- warunki in anaerobic culturing w warunkach 

beztlenowych 

 
culturing medium 
- podłoże hodowlane 
 
culturing methods 
- metody oparte na hodowli 
 
culturing procedure 
- procedura hodowli 
 
cumulative 
- skumulowany (działanie) 

- kumulatywny (rozkład częstości czegoś) 

 
cumulative action 
- wspólne działanie (enzymów i białek) 

 
cumulative effect 
- skumulowany efekt 
- efekt kumulatywny 
 
cumulus oophorus 
- wzgórek jajonośny (dot. komórki jajowej) 

 
cumulus oophorus-oocyte complex 
- kompleks wzgórek jajonośny-oocyt 
 
cuneate nucleus 
- jądro klinowate 
 
cuneiform 
- kość klinowata (stopa) 

 
cuneocerebellar 
- klinowo-móżdżkowy 

 
cup fungi 
- grzyby miseczkowate 
- miseczniaki 
 
cuplike 
- kieliszkowaty 
- kielichowaty a cuplike Bowman's capsule 
kielichowata torebka Bowmana  

 

cuplike eyes 
- oczy kubkowe 

 
cups 
- oczy kubkowe 
 
cup-shaped 
- miseczkowaty 
- kubkowaty (struktura) 

- bańkokształtny (przyssawki tasiemca) 
 

cupula 
- osklepek  

 
curable 
- uleczalny (choroba) 
 

curare 
- kurara 
 
curassows 
- czubacze 
 
curative 
- prowadzący do wyleczenia surgical removal of 

the parasites is potentially curative chirurgiczne 

usunięcie pasożytów może prowadzić do wyleczenia 

- leczniczy 

 
curb 
- ograniczać (produkcję komórek nowotworowych) 
 
cure 
- leczenie the causes and cures of the disease 
przyczyny i leczenie/sposoby leczenia choroby 
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- sposoby leczenia 
- wyleczenie cyst rupture may result in 

spontaneous cure pęknięcie torbieli może 

prowadzić do samoistnego wyleczenia; 

chemotherapy results in cure in about 30% of 

cases chemioterapia prowadzi do wyleczenia w 

około 30% przypadków 

- lek a cure for obesity lek na otyłość  

- wyleczyć the disease can be cured by removing 

the cysts surgically chorobę można wyleczyć 

poprzez operacyjne usunięcie torbieli 

 
cure rates 
- współczynnik wyleczenia 

 
curettage 
- wyłyżeczkowanie jamy macicy 

 
curette 
- łyżeczka 
 
curly leaves 
- kędzierzawe liście 

 
current 
- prąd ocean currents prądy oceaniczne; local 

currents of ions across the plasma membrane 
lokalne prądy jonów poprzez błonę komórkową; to 

swim toward the current płynąć pod prąd; a river 

with a fast current rzeka o szybkim prądzie 

- nurt (rzeki, strumienia) 

 
curtailed 
- zahamowany (wzrost, rozwój) 
 
curvature 
- krzywizna (kręgosłupa) 

- zakrzywienie 
- wygięcie (dzioba) a phototropic curvature 

wygięcie fototropiczne (roślin)  

 
curve 
- krzywizna (dzioba) 

- krzywa the survivor/exposure curve krzywa 

przeżywania/ekspozycji 

 
curve of exponential population growth 
- krzywa wykładniczego wzrostu liczebności 

 
curved 
- zakrzywiony (dziób, pałeczki bakterii) 

- wygięty 
 
curvilinear 
- krzywoliniowy (zależności) 

 
Cushing reflex 
- odruch Cushinga 

 
Cushing's syndrome 
- choroba Cushinga 

 
cushion 
- amortyzować the cerebrospinal fluid cushions 

the brain and spinal cord płyn mózgowo-rdzeniowy 

amortyzuje mózgowie i rdzeń kręgowy 

- chronić przed wstrząsami 
- łagodzić (wpływ czegoś) 

- chronić przed uszkodzeniami the amnion filled 

with amniotic fluid cushions the embryo owodnia 

wypełniona płynem owodniowym chroni zarodek 

przed uszkodzeniami 

 
cusp 
- płatek cusps of aortic valves płatki zastawek 

aorty  

- guzek (zębowy) cheekteeth with multiple cusps 

wieloguzkowe zęby policzkowe  

 

cusp tips 
- guzki powierzchni żujących (zębów) 

 
customized 

- skierowane przeciw treatment strategies 

customized to the particular cancer metody 

leczenia skierowane przeciw konkretnym typom 

nowotworu 

 
cut 
- ciąć as the spliceosome cuts the 3' end of the 

intron... w miarę jak spliceosom tnie koniec 3' 

intronu... 

- pocięty (białka, plazmidy) 

- przeciąć enzymes that cut the mRNA molecule 
enzymy, które przecinają cząsteczkę mRNA  

- trawić DNA fragments formed by an EcoRI cut 
fragmenty DNA uzyskane przez trawienie EcoRI  

- dokonywać cięcia (enzym) 

- cięcie the enzyme makes an endonucleolytic cut 

to produce the mature 5'-end of the tRNA enzym 

przeprowadza endonukleolityczne cięcie, formując 

dojrzały koniec 5' cząsteczki tRNA 

 
cut out 
- wyciąć [region DNA (przez enzym); introny 

(podczas dojrzewania RNA)] 

- wycinany the process during which the 

noncoding introns are cut out proces podczas 

którego introny są wycinane  

- wycięty sequences that are cut out from central 

regions of the pre-mRNA sekwencje wycięte z 

wewnętrznych rejonów pre-mRNA 

 
cut up 
- trawić (białka przez enzymy) 

- degradować (białka przez enzymy) 
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cut-and-paste mechanism 
- mechanizm „wytnij-i-wklej" to move by the 

cut-and-paste mechanism przemieszczać się 

według mechanizmu „wytnij i wklej” 

 
cutaneous 
- skórny lateral cutaneous nerve of the muscle 
nerw skórny boczny mięśnia 

- skóry cutaneous vessels naczynia krwionośne 

skóry  

 
cutaneous abnormalities 
- anomalie skórne 
 

cutaneous anthrax 
- skórna postać wąglika 

 
cutaneous exanthema 
- wysypka skórna 

 
cutaneous folds 
- fałdy skórne 

 
cutaneous Langerhans cells 
- naskórkowe komórki Langerhansa 
 
cutaneous larva migrans 
- skórna larwa wędrująca 
- zespół larwy skórnej wędrującej 
- ancylostomoza 
 
cutaneous leishmaniosis 
- leiszmanioza skórna 

 
cutaneous lesion 
- zmiany skórne 
 
cutaneous manifestations 
- objawy skórne 

 
cutaneous mucormycosis 
- mukormykoza skóry 
 
cutaneous mycoses 
- grzybice skóry 
 
cutaneous nerve of thigh 
- nerw skórny uda 
 
cutaneous neurons 
- neurony czucia skórnego 
 
cutaneous pigmentation 
- pigmentacja skóry 
- odcień skóry 
 

cutaneous receptors 
- receptory skórne 
 
cutaneous scales 
- zmiany skórne culture from cutaneous scales 
hodowla materiału ze zmian skórnych 

 

cutaneous sensation 
- czucie skórne 

 
cutaneous senses 
- zmysły skórne 

 
cutaneous test 
- test skórny 
- alergiczny test 
 

cutaneous vasoconstriction 
- zwężenie naczyń krwionośnych w skórze 

 
cutaneous vasodilation 
- rozszerzenie naczyń skórnych 

 
cuticle 
- kutykula oskórek 

 
cuticle morphology 
- morfologia kutikuli 

 
cuticular 
- kutikularny cuticular cell hair morphology 
morfologia włosków kutikularnych 

- kutikuli cuticular patterning morfologia kutikuli  

 
cuticular development genes 
- geny związane z morfologią kutikuli 

 
cuticular layer 
- warstwa oskórkowa 

 
cutin 
- kutyna 
 
cutinase 
- kutynaza 
 
cutting 
- cięcie proteolytic cutting of the primary 

translation product into functional subunits 
proteolityczne cięcie pierwotnego produktu 

translacji na funkcjonalne podjednostki; cutting 

DNA with a restriction enzyme cięcie DNA 

enzymem restrykcyjnym 

 
cutting plates 
- płytki tnące (u tęgoryjców) 
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cutting reaction 
- trawienie (DNA) 

 
cuttings 
- sadzonki zrzezy adventitious shoots emerging 

from cuttings pędy przybyszowe widoczne na 

zrzezach; the shoot end of a root cutting koniec 

pędowy zrzezu korzeniowego 

- fragmenty roślinne 
- fragmenty tkanek roślinnych 

 
cuttlefish 
- mątwa sepia 
 
CVA 
- cerebrovascular accident 

 
C-value paradox 
- paradoks wartości C (dot. genomów) 

 
CVLM 
- patrz: caudal ventrolateral medulla 

 
CVS 
- patrz: chorionic villus sampling 

 
CXC chemokines 
- chemokiny CXC 

 
cyanate 
- cyjanianowy (jony) 

- cyjanian 

 
Cyanea 
- meduza z rodzaju Cyanea  
- bełtwa 
 
cyanide 
- cyjanki 
- cyjanek 

 
cyanobacteria 
- sinice 
- cyjanobakterie 

 
cyanobacterial 
- dot. sinic cyanobacterial organism organizm 

bedący sinicą 

 
cyanobacterial cells 
- komórki cyjanobakterii 
 
cyanobacterial endosymbiont 
- endosymbiotyczna cyjanobakteria 

 
cyanobacterium 
- sinice 

- cyjanobakterie 
 
cyanocobalamin 
- cyjanokobalamina 
 
cyanogen bromide 
- bromek cyjanogenu 
 
cyanosis 
- sinica 
 
cyanosis of the extremities 
- sinica centralna 
 
cyanotic 
- z sinicą cyanotic patients pacjenci z sinicą 

- siniczy (wada serca) 

 
cyanotic congenital heart disease 
- wrodzona sinicza wada serca 

 
cyanotic lesions 
- sinicze wady serca 

 
cycads, Cycadophyta 
- sagowce 
- Cycadophyta 
 
cycle 
- cykl citric acid cycle cykl kwasu cytrynowego; 

wolf cycles cykle wilków (czyli cykle populacyjne); 

women produce gametes in cycles produkcja gamet 

u kobiet jest cykliczna 

- krążenie the nitrogen cycles of ecosystems 
obieg/krążenie azotu w ekosystemach 

- obieg the phosphorus cycle obieg fosforu 

- cykl rozrodczy after the uterine lining is 

sloughed off, another cycle begins po złuszczeniu 

się endometrium rozpoczyna się kolejny cykl 

rozrodczy 

- cykl populacyjny to conduct experiments over 

two wolf cycles prowadzić eksperymenty przez dwa 

cykle (populacyjne) wilków; populations that 

continue to cycle populacje kontynuujące cykl 

 
cycle of light and dark 
- cykl światła i ciemności 
 
cycle of ovulation 
- cykl owulacyjny 
 
cycle sequencing 
- cykliczne sekwencjonowanie 
(sekwencjonowanie DNA) 

 
cycles 
- cykliczność animals that exhibit cycles in 
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reproductive activity zwierzęta wykazujące 

cykliczność aktywności płciowej 
 
cycles of air movement 
- cykle prądów powietrznych 

 
cycles of amino acid addition 
- cykle dodawania aminokwasów 

 
cycles of day and night 
- następstwo dnia i nocy 
 
cycles of heart contraction 
- cykle skurczu serca 

 
cyclic 
- cyklicznie powtarzający się (reakcja, proces) 

- cykliczny 
 
cyclic adenosine monophosphate 
- cykliczny adenozynomonofosforan 
- cAMP 

 
cyclic AMP 
- cykliczny AMP 
- cAMP 

 
cyclic AMP levels 
- poziom cyklicznego AMP 

 
cyclic AMP pathway 
- szlak z udziałem cyklicznego AMP 

 
cyclic electron flow 
- cykliczny transport elektronów 

 
cyclic electron transport 
- cykliczny transport elektronów 

 
cyclic GMP 
- cykliczny guanozynomonofosforan 
- cykliczny GMP 
- cGMP 
 
cyclic guanosine monophosphate 
- cykliczny guanozynomonofosforan 
- cykliczny GMP 
- cGMP 

 
cyclic nucleotide 
- cykliczny nukleotyd 
 
cyclic nucleotide-gated ion channels 
- kanały jonowe bramkowane nukleotydami 
cyklicznymi 

 

cyclical evolution 
- ewolucja cykliczna 

 
cyclical ovarian activity 
- cykliczna aktywność jajników 
 
cyclical pattern of sleep 
- cykliczny wzorzec snu 

 
cyclical periodicity 
- cykliczne zmiany liczebności w populacjach 
the cyclical periodicity of lemming populations 
cykliczne zmiany liczebności w populacjach 

lemingów  

 
cyclin 
- cyklina (rodzaj białka) 

 
cyclin Dl gene 
- gen cykliny Dl 

 
cyclin-CDK complexes 
- kompleksy cyklina-CDK 

 
cyclin-dependent kinase 
- kinaza zależna od cyklin CDK 
- kinaza cyklino-zależna 
- kinaza CDK  
 
cyclin-dependent protein kinases 
- kinazy białkowe zależne od cyklin 

 
cycling 
- krążenie (krążenie pierwiastków w ekosystemie) 

- obieg nutrient cycling obieg substancji 

pokarmowych; bacteria that are important in 

cycling carbon, nitrogen, and sulfur in the ocean 
bakterie będące ważnym ogniwem obiegu węgla, 

azotu i siarki w oceanie; to be important in cycling 

nutrients in aquatic ecosystems pełnić ważną rolę 

w obiegu substancji pokarmowych w ekosystemach 

wodnych 

- cykliczne zmiany the cycling of the wolf 

population cykliczne zmiany populacji wilka 

 
cycling minerals 
- obieg pierwiastków w przyrodzie soil 

organisms that are important in cycling minerals 
żyjące w glebie organizmy odgrywające rolę w 

obiegu pierwiastków w przyrodzie 
 
cyclins 
- cykliny 
 
cycliophorans, Cycliophora 
- lejkogębce 
- Cycliophora 

 



cyclization 

374 

cyclization 
- cyklizacja (atomów węgla) 
 
cyclobutane 
- cyklobutanowy 
 
cyclobutane ring 
- pierścień cyklobutanowy 

 
cyclohexanone 
- cykloheksanon 
 
cycloheximide 
- cykloheksimid 
 
cyclooxygenase 
- cyklooksygenaza 
 
cyclopentanoperhydrophenanthrene 
- cyklopentanoperhydrofenantrenowy 
 
cycloserine 
- cykloseryna 
 
cyclosporine 
- cyklosporyna 
 
cyclosporine A 
- cyklosporyna A 
 
cyclosporosis 
- cyklosporoza 
 
cylindrical 
- cylindryczny 
 
cylindrical macroconidia 
- makrokonidia walcowate 

 
cymba conchae 
- łódka muszli (dot. ucha) 

 
Cymevene 
- gancyklowir (lek) 

 
Cynanthus latirostris 
- pląśnik północny 
- Cynanthus latirostris 
 
cynodont 
- cynodontyczny cynodont therapsids 
cynodontyczne terapsydy 

 
cynodont therapsids 
- cynodonty 
 

cynodonts 
- cynodonty 
 
Cyperaceae 
- turzyce 
- ciborowate 
- turzycowate 

 
cypriniform 
- karpiowaty cypriniformes ryby karpiowate 
 
cyst 
- torbiel a popliteal cyst torbiel podkolanowa 

- cysta 
- pęcherzyk 

 
cyst excreters 
- osoby wydalające cysty 

 
cyst stage 
- cysta (postać rozwojowa pierwotniaka) 

- etap cysty 
 
cyst wall 
- otoczka (oocystów) 

 
cystathione 
- cystationina 
 
cysteine 
- cystynowy 

- cysteina 
 
cysteine monomers 
- monomery cysteiny 

 
cysteine proteases 
- proteazy cysteinowe 
 
cysteine residues 
- reszty cysteinowe 
 
cysteines 
- cysteiny 
 
cystic 
- torbielowaty 

 
cystic acne 
- trądzik torbielkowaty 
 
cystic adenomatoid malformation 
- wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc 
 
cystic artery 
- tętnica pęcherzykowa 
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cystic disease 
- torbielowatość (nerek) 

 
cystic duct 
- przewód pęcherzykowy (odchodzący od 

pęcherzyka żółciowego) 

 
cystic dysplasia 
- dysplazja torbielowata 

 
cystic echinococcosis 
- echinokokoza jednojamowa 
- EJ 
- hydatidoza 
- choroba bąblowcowa 

 
cystic fibrosis 
- mukowiscydoza 
- cystofibroza 

 
cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator 
- przezbłonowy regulator przewodności 
zwyrodnienia pęcherzowego 
- CFTR 
- transbłonowy regulator przewodnictwa 
swoisty dla mukowiscydozy 
 

cystic hepatic echinococcosis 
- echinokokoza jednojamowa wątroby 

 
cystic hygroma 
- torbiele limfatyczne szyi 

 
cystic kidney 
- nerka zmieniona torbielowato 

 
cystic lymphangioma 
- torbiele limfatyczne szyi 
 
cystic structure 
- struktura torbielowata 

 
cystic tumor 
- guz pęcherzykowy 
 
cystic veins 
- żyły pęcherzykowe 

 
cysticerci 
- wągry (postać tasiemca) 

- inwazyjne larwy  
- cysticerci 

 
cysticercoid larva 
- cysticerkoid 
- larwa cysticerkoidu 

 
cysticercoids 
- cysticerkoidy 
 
cysticercosis 
- cysticerkoza 
- wągrzyca 

 
cysticercus 
- l. poj od cysticerci 

 
cystine 
- cystyna 
 
cystine-tellurite agar 
- podłoże Clauberga (z telurynem potasu) 

 
cystinosis 
- cystynoza 
 
cystisosporiasis 
- cystoizosporoza 
 
cystitis 
- zapalenie pęcherza moczowego 

 
cystlike 
- torbielowaty 
 
cystometrogram 
- cystometrogram 
 
cystometry 
- cystometria 
 
cystopyelitis 
- zapalenie pęcherza i miedniczek nerkowych 
 

cystozoites 
- bradyzoity 
- cystozoity 

 
cysts of Kobelt's tubules 
- torbiele kanalików Kobelta 

 
cytidine 
- cytydyna 
 
Cytisus scoparius 
- żarnowiec miotlasty 
- Cytisus scoparius 

 
cytoadherence 
- przyleganie komórkowe 
- adhezja komórkowa 
- cytoadherencja (parasytologia) 
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cytoarchitectural 
- cytoarchitektoniczny 
 
cytochemistry 
- cytochemia 
 
cytochrome 
- cytochromowy cytochrome enzymes enzymy 

cytochromowe 

 
cytochrome c 
- cytochrom c 

 
cytochrome c oxidase 
- oksydaza cytochromu c 
- oksydaza cytochromowa 
- kompleks IV łańcucha oddechowego 

 
cytochrome complex 
- kompleks cytochromowy 
 
cytochrome oxidase 
- patrz: cytochrome c oxidase 
 
cytochromes 
- cytochromy 
 
cytocidal infection 
- zakażenie lityczne 
- zakażenie cytolityczne 

 
cytogenetic 
- cytogenetyczny (badanie, analiza) 
 

cytogenetic map 
- mapa cytogenetyczna (chromosomów) 

 
cytokine genes 
- geny dla cytokin 
 
cytokine MAF 
- cytokina MAF 
 
cytokine receptor superfamily 
- nadrodzina receptorów dla cytokin 
 
cytokine storm 
- cytokine storm  
- hipercytokinemia  
- znaczna produkcja i uwalnianie prozapalnych 
cytokin 

 
cytokine-releasing T cells 
- komórki T uwalniające cytokiny 

 
cytokines 
- cytokiny 

 
cytokinesis 
- cytokineza 
- podział cytoplazmy 
- podział cytoplazmatyczny 

 
cytokinin 
- cytokinina 
 
cytologic 
- cytologiczny 
 
cytologic specimens 
- próbki pobrane na badania cytologiczne 
 
cytological divergence 
- zróżnicowanie cytologiczne 

 
cytologist 
- cytolog 
 
cytology 
- cytologia 
 
cytolysis 
- cytoliza perforin-dependent cytolysis cytoliza 

zależna od perforyny 

 
cytolytic 
- cytolityczny 
- posiadający własności cytolityczne the virus is 

not very cytolytic wirus posiada słabe właściwości 

cytolityczne 

- działający cytolitycznie the viruses are cytolytic 
wirusy te działają cytolitycznie; viruses that are not 

very cytolytic wirusy, które rzadko wywołują 

nasilony odczyn cytolityczny 

- wywołujący efekt cytolityczny the virus is not 

cytolytic wirus ten nie wywołuje efektu 

cytolitycznego 

 
cytolytic activity 
- aktywność cytolityczna 
 
cytolytic effector mechanisms 
- efektorowe mechanizmy cytolityczne 
 
cytolytic substances 
- enzymy cytolityczne 
- substancje cytolityczne 
 
cytolytic T cells 
- patrz: CD8+ T-cells 
 
cytomegalic cell 
- komórka cytomegaliczna 
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cytomegalic inclusion disease 
- choroba wtrętów cytomegalii 

 
cytomegalovirus 
- CMV 
- cytomegalowirus 
- wirus cytomegalii 
 
cytomegalovirus infection 
- cytomegalia 
 
cytomegalovirus retinitis 
- zapalenie tęczówki wywołane CMV 

 
cytomegaly 
- CMV an initial infection with cytomegaly 
pierwotne zakażenie CMV  

 
cytomegaly virus 
- CMV 
- cytomegalowirus 
- wirus cytomegalii 
 
cytonuclear disequilibrium 
- niezgodność cytojądrowa 
 
cytopathic 
- cytopatyczny (patogen, wirus) very cytopathic w 

znacznym stopniu cytopatyczny 

 
cytopathic ability 
- właściwości cytopatyczne (wirusa) 

 
cytopathic effect 
- CPE 
- efekt cytopatyczny 
- zmiany cytopatyczne to cause minimal 

cytopathic effect wywoływać zmiany cytopatyczne o 

nieznacznym nasileniu 

 
cytopathogenesis 
- cytopatogeneza 
 
cytopathogenicity 
- cytopatogenność 
 
cytopathologic 
- cytopatologiczny 
 
cytopathologic effect 
- patrz: cytopathic effect 
 
cytopathologic spread of the virus 
- efekt cytopatyczny wirusa 
 
cytopathology 
- cytopatologia 

- proces cytopatologiczny 
- zmiany cytopatologiczne slow development of 

cytopathology długo trwające powstawanie zmian 

cytopatologicznych; hepatocyte cytopathology 

zmiany cytopatologiczne w hepatocytach 

- efekt cytopatologiczny to cause direct 

cytopathology wywoływać bezpośredni efekt 

cytopatologiczny 

 
cytopempsis 
- cytopempsja 
 
cytopenia 
- cytopenia 
 
cytoplasm 
- cytoplazma a mass of cytoplasm masa 

cytoplazmatyczna; microtubules in the cytoplasm 

mikrotubule cytoplazmatyczne; the receptor tail 

extends into the cytoplasm część receptora jest 

zanurzona w cytoplazmie; organelles within the 

cytoplasm organelle cytoplazmatyczne 

- cytoplazma komórki 
 
cytoplasm-filled 
- cytoplazmatyczny (wypustki) 

 
cytoplasmic 
- obecny w cytoplazmie cytoplasmic enzymes 
enzymy obecne w cytoplazmie/w cytozolu 

- w cytozolu 
- cytoplazmatyczny the enzyme is located on the 

cytoplasmic side of the plasma membrane enzym 

ten znajduje się po wewnętrznej stronie błony 

komórkowej 

- dot. cytoplazmy cells connected by cytoplasmic 

strands komórki połączone nitkami cytoplazmy 

- cytozolowy cytoplasmic pH cytozolowe pH 

- w cytoplazmie cytoplasmic and nuclear changes 
zmiany w cytoplazmie i jądrze the cytoplasmic level 

stężenie w cytoplazmie 

 
cytoplasmic activities 
- aktywności cytoplazmatyczne (enzymów) 

 
cytoplasmic bridges 
- mostki cytoplazmatyczne 
 
cytoplasmic channels 
- kanały cytoplazmatyczne (między komórkami) 
 
cytoplasmic components 
- determinanty rozwojowe 

 
cytoplasmic composition 
- zawartość różnych czynników 
cytoplazmatycznych 
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cytoplasmic conjugation bridge 
- mostek cytoplazmatyczny (między komórkami) 
 
cytoplasmic connection 
- połączenie cytoplazmatyczne 
 
cytoplasmic determinants 
- determinanty cytoplazmatyczne 
 
cytoplasmic developmental 
determinants 
- determinanty cytoplazmatyczne 
 
cytoplasmic division 
- cytokineza 
- podział cytoplazmy 
- podział cytoplazmatyczny 
 
cytoplasmic dynein 
- dyneina cytoplazmatyczna 
 
cytoplasmic extensions 
- cytoplazmatyczne wypustki  
 
cytoplasmic fusion 
- zlanie cytoplazmy 
 
cytoplasmic genes 
- geny pozajądrowe 
- geny cytoplazmatyczne 

 
cytoplasmic granules 
- ziarnistości cytoplazmatyczne 
 
cytoplasmic incompatibility 
- niezgodność cytoplazmatyczna 
 
cytoplasmic layer 
- warstwa cytoplazmatyczna 
 
cytoplasmic locales 
- cytoplazmatyczne rejony 
 
cytoplasmic loop 
- pętla wewnątrzplazmatyczna 
 
cytoplasmic male sterility 
- męska bezpłodność cytoplazmatyczna (u 

roślin) 

 
cytoplasmic male sterility factor 
- gen „męskiej bezpłodności 
cytoplazmatycznej" 
 
cytoplasmic membrane 
- błona komórkowa 

 
cytoplasmic membrane permeases 
- permeazy błony cytoplazmatycznej 
 
cytoplasmic molecules 
- cząsteczki cytoplazmatyczne 
- składniki cytoplazmy 
 
cytoplasmic organelles 
- organelle cytoplazmatyczne 
 
cytoplasmic pool of amino acids 
- cytoplazmatyczna pula aminokwasów 
 
cytoplasmic projections 
- cytoplazmatyczne wypustki  
 
cytoplasmic proteins 
- białka cytoplazmatyczne 
 
cytoplasmic regions 
- rejony cytoplazmy 
 
cytoplasmic ribosomes 
- cytoplazmatyczne rybosomy 
 
cytoplasmic side 
- strona cytoplazmatyczna (błony komórkowej) 
 
cytoplasmic signals 
- sygnały cytoplazmatyczne 
 
cytoplasmic strands 
- pasma cytoplazmatyczne 
 
cytoplasmic streaming 
- ruch cytoplazmy 
- transport cytoplazmatyczny 
- przepływ cytoplazmy 
- strumień cytoplazmy 
- przemieszczanie się cytoplazmy to allow 

cytoplasmic streaming between cells umożliwić 

przemieszczanie się cytoplazmy między 

poszczególnymi komórkami 

 
cytoplasmic tail 
- część cytoplazmatyczna  
- ogon 
 
cytoplasmic tunnel 
- tunel cytoplazmatyczny (dot. jądra 

komórkowego) 

 
cytoplasmic vacuoles 
- wakuole w cytoplazmie 
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cytoplasmic vesicles 
- pęcherzyki cytoplazmatyczne 
 
cytoplasmically 
- cytoplazmatycznie cytoplasmically inherited 

genes geny dziedziczone cytoplazmatycznie 

 
cytoplasmically incompatible 
- niezgodny cytoplazmatycznie a cytoplasmically 

incompatible cross between two species niezgodna 

cytoplazmatycznie krzyżówka między dwoma 

gatunkami 
 
cytoregulatory 
- cytoregulatorowy (białka) 

 
cytosine 
- cytozyna 
 
cytosine base 
- cytozyny 5'-CG-3' sequences in mammalian 

DNA that are methylated on the cytosine base 
sekwencje 5'-CG-3' w DNA ssaków mające 

zmetylowane cytozyny 
 
cytosine nucleotides 
- nukleotydy cytozynowe 
 
cytosineadenine-guanine repeats 
- powtórzenia cytozyna-adenina-guanina 
- powtórzenia sekwencji CAG 
 
cytosine-bearing nucleotide 
- nukleotyd cytozynowy 
- nukleotyd C 
 
cytoskeletal 
- dot. cytoszkieletu cytoskeletal proteins białka 

cytoszkieletu 

 
cytoskeletal changes 
- zmiany organizacji cytoszkieletu cells that 

undergo cytoskeletal changes komórki, w których 

dochodzi do zmian organizacji cytoszkieletu 

 
cytoskeletal disruption 
- zniszczenie cytoszkieletu 
 
cytoskeletal elements 
- elementy cytoszkieletu 
 
cytoskeletal fibers 
- włókna cytoszkieletu 
 
cytoskeletal proteins 
- białka cytoszkieletu 
 

cytoskeleton 
- cytoszkielet cytoskeleton orientation orientacja 

cytoszkieletu  

- cytoszkielet komórki the microtubules of the 

cytoskeleton mikrotubule tworzące cytoszkielet 

komórki 
 
cytosol 
- cytozol 
- cytosol receptors in the cytosol receptory 

cytoplazmatyczne 

 
cytosolic 
- cytoplazmatyczny (RNA) 

- cytozolowy cytosolic ribosome cytozolowe 

rybosomy 

 
cytosolic pool of tRNAs 
- pula tRNA w cytosolu 
 
cytosolic side of the endoplasmic 
reticulum 
- cytozolowa strona retikulum 
endoplazmatycznego 
 
cytosolic volume 
- objętość cytozolu 
 
cytostatic drugs 
- leki cytostatyczne 
- cytostatyki 
- środki cytostatyczne 
 
cytostatic factor 
- czynnik cytostatyczny 
- CSF 

 
cytostatics 
- cytostatyki 
 
cytostome 
- cytostom ingestion via cytostome trawienie 

cytosomalne 
 
cytotoxic 
- cytotoksyczny to be cytotoxic mieć działanie 

cytotoksyczne; cytotoxic edema obrzęk 

cytotoksyczny 
 
cytotoxic CD8+ T cell 
- cytotoksyczna komórka T CD8+ 
- komórka T CD8+ 

 
cytotoxic destruction 
- cytotoksyczność T cells with an ability to cause 

cytotoxic destruction in vitro komórki T zdolne do 

wywoływania cytotoksyczności in vitro 
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cytotoxic response 
- odpowiedź cytotoksyczna 

 
cytotoxic T cell 
- cytotoksyczna komórka T 
 
cytotoxic T cells 
- patrz: CD8+ T-cells 
 
cytotoxic T lymphocytes 
- patrz: CD8+ T-cells 

 
cytotoxic T-cell precursors 
- prekursory cytotoksycznych komórek T 

 
cytotoxic T-cell response 
- odpowiedź cytotoksycznych komórek T 

 
cytotoxicity 
- cytotoksyczność 
 
cytotoxins 
- cytotoksyny 
 
cytotrophoblast 
- cytotrofoblast 
 
cytotype 
- odmiana (danego gatunku - inaczej 'rasa') 

 


