
Prefixos més emprats
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Els prefixos són elements que, col·locats a l’inici d’una paraula (arrel), serveixen per
modificar el significat de l’arrel. Els utilitzats més freqüentment aporten indicacions de
negació, posició, direcció, nombre o color. Habitualment, els emprats en els llenguatges
científics provenen de formes llatines o gregues.

Alguns dels prefixos més emprats en les ciències de la salut són:

Prefixos que indiquen negació
a-
an-
in- oposició, privació (privat de), no, absència (sense)
im-
anti-
contra- contra, contrari a

apo- apartat de, destacat, independent, mancat de
no- el contrari de

Prefixos que indiquen nombre d’elements o d’ordre o quantitat (magnitud)
amfi- ambdós
bes- dues vegades valor pejoratiu
bi- dos, dues voltes
deca- deu
di- dos
diplo- doble
hemi- mig, meitat
hepta- set
hexa- sis
hiper- excés, preeminència
hipo- inferioritat, subordinació, proximitat
iso- igual
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macro-, mega- gran
micro- petit
mono- un
multi- molts, múltiple, amb molts de
nono-, nona- nou
nul·li- cap
octo- vuit
penta- cinc
poli-, pluri- molts, múltiple, amb molts de
primi- primer
proto- primer, principal
quadri- quatre
semi- mig, part
super- més enllà, en abundància
tri- tres
tetra- quatre
uni- un

Prefixos que indiquen posició
ambi- ambdós
ante-, antero anterior, al davant
arxi- que mana, que precedeix
avant- davant, per davant de, a l’interior de
cat(a)- sota
dextro- dret, al costat dret o cap a la dreta
epi- sobre, damunt
fora- a la part exterior
hipo- sota, a sota
inter- centre, entremig, reciprocitat
latero- al costat
medio- mig
menys- a l’interior de
meso- al mig
prop- pròxim
post- darrere, al darrere, després de
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postero- posterior, col·locat al darrere
pre- davant, abans
pro- davant, abans, previ, a favor de, en representació de
retro- endarrere, enrere, al darrere
sin- junts
sinistro- esquerra, al costat esquerre o cap a l’esquerra
sota- davall, a sota de
supra- sobre, damunt
sub- sota, per sota
sus- amunt, cap a dalt

Prefixos que indiquen direcció o moviment (canvi de posició)
ab- separació
ad- apropament
ana- a través de, sobre, de nou, enrere, contra
circum- al voltant
ect-, ecto- de fora, extern
en- posar, convertir, punt de partida en l’espai o el temps
ex(o)- cap a fora, des de, fora, a l’exterior
extra- fora de; sense, llevat de; molt
endo- dintre, a l’interior
ent(o)- dins de
eso- dins de
infra- sota, a sota
intra- a l’interior de
di(a)- a través de
par(a)- prop de, cap a, contra
per- a través de
peri- al voltant
super- sobre, en excés
trans- enllà de, a través de, canvi
ultra- més enllà de, en grau extrem
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Prefixos que indiquen color
ciano- blau
cirro- groc
cloro- verd
eosino- rosat
eritro- vermell
glauco- gris
leuco- blanc
melano- negre
polio- gris
purpúreo- porpra
rubeo- vermell
xanto- groc

Prefixos que indiquen alguna qualitat de l’arrel
auto- un mateix, per si mateix
ben- bé
bradi- lent
co- amb, en companyia de
contra- oposició, complementarietat, neutralització, equilibri, duplicació
de- separació, abaixament
des- separació; acció contrària; negació
dis- mal, difícil
esclero- dur, endurit
eu- ben, fàcil, bo
hetero- diferent
homo- el mateix
limo- fam, gana
mal- mal, malament
met(a)- més enllà de, canvi de
neo- nou
pan- tots
pseudo- fals
quasi- com si fos, en certa manera
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re- de nou
sin-, sim- conjuntament, unió
taqui- ràpid
vice- el que ocupa un càrrec en absència del detentor




