
Substantiv inom medicinen 

 a) med genitivändelser enligt huvudmönster A  
 

1:a deklinationen  

Ord på -a böjs som villa, ae F     

2:a deklinationen  

Orden böjs som discus, i M 

2:a deklinationen           

Ord på -um böjs som factum, i N  

axílla armhåla 

bucca              kind 

clavícula nyckelben 

costa  revben 

coxa  höft 

fíbula               vadben 

glándula körtel 

hérnia bråck 

mandíbula underkäke 

maxílla överkäke 

patélla knäskål 

planta fotsula 

retína              näthinna 

ruptúra bristning 

scápula skulderblad 

spina ryggrad 

tíbia  skenben 

trachéa   luftstrupe 

ulna    armbågsben  

uréthra   urinrör 

vértebra   kota 

vesíca   blåsa 

anus             ändtarmsöppning 

artículus led 

bacíllus         bacill 

bronchus luftrör 

carpus handlov 

cúbitus armbåge 

húmerus armbågsben 

lupus utslag 

médicus läkare 

metacárpus mellanhand 

metatársus mellanfot 

morbus sjukdom 

músculus      muskel 

nasus näsa 

nervus           nerv 

núcleus kärna 

oesóphagus matstrupe 

rádius strålben 

tarsus vrist 

thrombus propp 

úterus livmoder 

caecum blindtarm 

cérebrum hjärna 

cránium skalle 

dorsum rygg 

duodénum tolvfingertarmen 

íleum tunntarmen 

intestínum tarm 

ligaméntum ledband 

membrum lem, kroppsdel 

mentum haka 

myocárdium hjärtmuskel 

óstium mynning 

ovárium äggstock 

palátum gom 

peritonéum bukhinna 

rectum ändtarm 

septum skiljevägg 

serum vattnig vätska 

sputum spott 

sternum bröstben 

týmpanum trumhåla 

vítium           fel, defekt  
o 

 

b) med genitivändelser enligt huvudmönster B  
 

3:e deklinationen  
Orden böjs som doctor, is m.fl. 

4:e deklinationen  

Orden böjs som fructus, us 

5:e deklinationen           

Orden böjs som dies, diēi 

commótio, -ónis F   skakning 

contúsio, -ónis F     krosskada 

corpus, -ŏris N     kropp 

crus, cruris N     underben 

dens, dentis F     tand 

dolor, -óris M     smärta 

femur, fémoris N     lårben 

hallex, hállicis M     stortå 

os, oris N     mun 

pollex, póllicis M     tumme 

pulmo, -ónis M     lunga 

casus, us M     fall 

cóitus, us M     samlag 

ductus, us M    gång 

fetus, us M     foster 

manus, us F     hand 

partus, us M     förlossning 

pulsus, us M     puls 

sensus, us M     sinne 

sinus, us M     håla 

visus, us M     syn 

vómitus, us M  kräkning 

cáries, ēi F  röta 

fácies, ēi F  yta, ansikte 

scábies, ēi F  skabb 

spécies, ēi F  art 
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 Obs! Humanistuttal gäller för latinska termer som används idag (t.ex. -ae  > -e  och  c före mjuk vokal  > s)! 


