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UTTAL 
 
Vokalerna i de latinska orden kan i stort sett uttalas på samma sätt som i svenskan. 
Diftongerna ae och oe uttalas vanligen som e. Uttalet av konsonanten c har varit mycket 
omdiskuterat. I vanlig latinundervisning torde denna konsonant numera alltid uttalas som k 
även framför len vokal. I sistnämnda fall uttalades den däremot av äldre generationer som s, 

ett uttal, som fortfarande användes inom den medicinska nomenklaturen. 
Konsonantsammanställningen sc framför len vokal som i ordet viscera bör man uttala som 
sje-ljud.  
Ch uttalas som k. 
Bokstäverna -ti framför vokal uttalas -tsi. 
 
GENERELL ACCENTLAG 
 
Accenten ligger i tvåstaviga ord på den näst sista stavelsen. I fråga om flerstaviga ord gäller 
samma regel under förutsättning att näst sista stavelsen innehåller lång vokal. 
Är den kort, ligger tonvikten på tredje stavelsen från slutet räknat.  
Exempel: a. he´par b. cerebe´llum c. mu´sculus. 
 
NUMERUS 
 
Liksom de flesta språk har latinet två numeri, singular och plural. 
 
KASUS 
 
Både bestämd och obestämd artikel saknas. Equus betyder: häst, hästen, en häst. 
 
FÖRKORTNINGAR 
 
adj. adjektiv 
dim. diminutiv 
eg. egentligen 
prep. proposition 
sing. singular(is) 
plur. plural(is) 
sms. sammansättning(ar) 
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A 
 

 

abdo´men buk 
abdomina´lis adj. av föregående 
abdu´cens bortförande 
abdu´ctor undanförare 
aboma´sum  löpmagen 
accesso´rius tillkommande 
aceta´bulum eg. ättikskål 
ácinus eg. bär, bärklase 
acro´mion eg. bogspets 
acu´sticus till hörseln hörande 
acútus skarp, vass 
adipo´sus fettrik 
a´ditus ingång 
a´fferens tillförande 
aggrega´tus anhopad 
a´la vinge 
a´lbicans vitskimrande 
albugi´neus vitaktig 
albus vit 
alla´ntois eg. korvskinn 
alve´olus liten urholkning 
alveola´ris adj. av föregående 
a´mnion eg. fårhinna 
ampu´lla kolvformigt kärl 
anastomo´sis förbindelse mellan två 

kanaler  
anastomo´ticus adj. av föregående 
ancone´us till armbågen hörande 
angiologi´a läran om kärlen  
a´ngulus vinkel 
angula´ris adj. av föregående 
a´nsa slinga 
antebra´chium underarm 
ante´rior främre 
a´ntrum grotta 
a´nus eg. ring, 

ändtarmsmynning 
a´nulus liten ring 
apertu´ra öppning 
a´pex spets 
aponeuro´sis platt sena 
appe´ndix bihang 
aquedu´ctus vattenledning 
arachnoi´deus  spindelsvävsliknande, 

mellersta hjärnhinnan 
a´rbor träd 
a´rcus båge 
arcua´tus bågformig 
a´rea yta, fält 
arte´ria pulsåder 
arteriola liten artär 

arterio´sus rik på artärer 
articula´tio led 
articula´ris till leden hörande 
arytenoidéus kannliknande 
asce´ndens framåtgående 
a´strum stjärna 
a´trium förgård 
audi´tus hörsel 
auditi´vus adj. av föregående 
a´uris öra 
auri´cula litet öra 
auricula´ris adj. av föregående 
axi´lla armhåla 
axilla´ris adj. av föregående 
a´xis axel 
a´zygos oparig 
 
B 
 
ba´rb skägg 
bi- i sms. två- 
bi´ceps tvåhövdad 
bicipita´lis adj. av föregående 
bico´rnis tvåhornig 
bicuspida´lis tvåspetsad 
bifurca´tus tvådelad 
bifurca´tio tvådelning 
bige´minus dubbel 
bive´nter tvåbukig 
bi´lis galla 
bili´fer gallförande 
bra´chium arm, överarm 
brachia´lis adj. av föregående 
brachyce´phalus kortskallig 
bre´vis kort 
bro´nchus eg. luftrör 
bronchia´lis adj. av föregående 
bro´nchulus luftrörsgren 
bu´cca kind 
bucca´lis adj. av föregående 
buccina´tor eg. hornblåsare 
buccinato´rius adj. av föregående 
bu´lbus lök 
bu´lla blåsa 
bu´rsa eg. pung 
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C 
 

ca´lamus rör, skrivpenna 
calca´neus hälben 
ca´lcar sporre 
ca´lix kalk 
callo´sus eg. hårdhudad, 

valkig 
ca´llus valk, hård hud 
cana´lis rör, ränna, kanal 
canali´culus dim. av föreg. 
ca´nis  hund 
cani´nus adj. av föregående. 
capi´llus hår 
capilla´ris adj. av föregående 
ca´psula kapsel 
capsula´ris adj. av föregående 
ca´put huvud 
capita´tus försedd med huvud 
cardi´a magmun 
cardi´acus hörande till hjärta 

eller magmun 
cari´na eg. köl 
ca´ro kött 
carneus adj. av föregående 
caro´tis halspulsåder 
caro´ticus adj. av föregående 
ca´rpus handlov 
carpa´lis adj. av föregående 
cartila´go brosk 
cartilagi´neus adj. av föregående 
caru´ncula köttlig vårtlik 

upphöjning 
caseo´sus ostlik 
cau´da svans 
cauda´lis i riktning åt svansen 
cauda´tus försedd med svans 
cave´rna håla, hålrum 
ca´vitas urholkning, hålighet 
ca´vum håla 
caverno´sus rik på håligheter 
ce´cus blind 
ce´cum blindtarm 
ceca´lis adj. av föregående 
ce´lla avgränsat hålrum, 

cell 
céllula dim. av föregående 
celom -håla (kropps-, buk-) 
celiácus till bukhålan hörande 
cepha´licus till huvudet hörande 
ce´ra vax 
ce´rebrum hjärna, storhjärna 

cerebra´lis adj. av föregående 
cerebe´llum dim. av hjärna 
cerebella´ris adj. av föregående 
cero´ma eg. salva, vaxhud 
ceru´men öronvax 
cervix hals 
chia´sma korsning 
cho´ana bakre näsöppning 
chole´dochus gallförande 
chondra´lis brosk 
cho´rda eg. tarm, sträng 
cho´rion eg. ytterhud 

fosterhinna 
chy´lus eg. saft, tarmlymfa 
cicatri´cula eg. litet ärr, 

groddskiva 
ci´lium eg. ögonlock, 

ögonhår 
cilia´ris adj. av föregående 
cine´reus askgrå 
ci´ngulum gördel 
circumana´lis runt 

ändtarmsmynningen 
liggande 

circumfere´ntia omkrets 
circumfle´xus omböjd 
ci´rrus hårtofs, hårlock 
ciste´rna eg. vattenreservoar 
clau´strum eg. inhägnad plats, 

skåp 
clavi´cula eg. liten nyckel, 

nyckelben 
clavicula´ris adj. av föregående 
cleido- nyckelbens- 
cli´toris kittlare 
cloa´ca kloak 
coccy´geus till svanskotorna 

hörande 
co´chlea snäcka 
cochlea´ris adj. av föregående 
collatera´lis samsidig 
colli´culus liten kulle 
colum hals 
co´lon grovtarm 
co´licus adj. av föregående 
colo´strum. råmjölk 
colu´mna pelare 
commissu´ra förbindelse, fog, söm 
commu´nis gemensam 
commu´nicans förenande 
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compa´ctus sammanträngd 
comple´xus sammanfattande, 

omslutande 
co´ncha mussla 
concha´lis adj. av föregående 
co´ndylus eg. knoge, ledhuvud 
condyloide´us adj. av föregående 
conjuga´tus förbunden 
conjuncti´vus tjänande sambandet 
constri´cto sammansnörning 
conto´rtus hopvriden 
co´nus kägla 
convolu´tus hoprullad 
co´pula sammanbindande 

medel, koppel 
cor, cordis hjärta 
coracoide´us korpnäbbslik 
co´rium läderhud 
co´rnu horn 
co´rneus adj. av föregående 
cornea´lis till hornhinnan 

hörande 
cornicula´tus form av ett litet horn 
coro´na krans, krona 
corona´rius till kronan hörande 
corpus, co´rporis kropp 
corpu´sculum dim. av föregående 
co´rtex bark 
cortica´lis adj. av föregående 
co´sta revben 
costa´lis adj. av föreg. 
cotyle´don eg. urholkning, 

kotyledon  
co´xa höft 
cra´nium skalle 
cra´nia´lis mot huvudet till 
cra´ssus grov, tjock 
crema´ster upphängande 
cri´brum sil, såll 
cribro´sus  sil-liknande 
cricoide’us ringformad 
cri´sta eg. kam 
crucia´tus korsad 
crus, cru´ris skänkel, skenben 
crura´lis adj. av föregående 
crysta´llinus kristallklar 
cu´bitus  armbåge 
cubita´lis adj. av föregående 
cuccula´ris kapuschongformad 
cu´neus kil, stråle 

cunea´lis adj. av föreg. 
cunéifo´rmis kilformad 
cu´nnus eg. skida, blygd 
cu´pula eg. liten tunna 
cu´spis, cu´spidis spets 
cutis hud 
cuta´neus adj. av föregående 
cuti´cula liten hinna 
cy´mba eg. båt, bägare 
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D 
 

deci´duus bortfallande 
decussa´tio korsning 
de´ferens bortförande 
deltoi´deus      (delta)-formad 
dens, dentis tand 
denta´lis adj. av föregående 
denta´tus försedd med tänder 
denti´culum dim. av tand 
denticula´tus försedd med små 

tänder 
depre´ssor nedtryckare 
de´rma hud 
desce´ndens nedstigande 
desce´nsus bakåtgående 
dexter höger 
diaphra´gma skiljevägg, 

mellangärde 
diaphragma´ticus adj. av föregående 
dia´physis mittpunkt av rörben 
dience´phalon mellanhjärnan 
diga´stricus tvåbukig 
digesto´rius tjänande 

matsmältningen 
di´gitus finger, tå 
digita´lis adj. av föregående 
digita´tus försedd med finger, tå
dilata’tor utvidgare 
diverti´culum utbuktning 
do´rsum rygg 
dorsa´lis åt ryggen till 
duc´tus gång, ledning 
duc´tulus dim. av föregående 
duode´num eg. 12-dubbel, 

tolvfingertarm 
duodena´lis adj. av föregående 
du´rus hård 
 

E 
 

e´bur, éboris elfenben 
ebu´rneus adj. av föregående 
efferens bortförande 
ejaculato´rius tjänande, 

utslungandet 
e´mbryo embryo 
emine´ntia upphöjning 
ence´phalon hjärna 
endoca´rdium inre beklädnaden i 

hjärtat 
ensifo´rmis svärdformad 
ente´ricus till inälvorna hörande 
epartera´lis på artär liggande 
epe´ndyma överdrag 
epico´ndylus utskott på ändan av 

en ledkula 
epide´rmis överhud 
epidi´dymis bitestikel 
epidura´lis belägen utanpå 

hjärnans och rygg-
märgens hårda hinna  

epiga´stricus på främre delen av 
buken  

epiga´strium maggrop 
epiglo´ttis struplock 
epiglo´tticus adj. av föregående 
epi´physis ändstycket av rörben 
epiploicus till nätet hörande 
epistro´pheus omvridare 
epistro´phicus adj. av föregående 
epoo´phoron eg. på äggstocken 

liggande organ 
e´quus häst 
equi´nus adj. av föregående 
eso´phagus  matstrupe 
esopha´geus adj. av föregående 
ethmoida´lis sil-liknande 
excava´tio urholkning 
exte´nsor sträckare 
extenso´rius adj. av föregående 
exte´rnus yttre 
extre´mitas ände 
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F 
 
fa´cies yta, ansikte 
facia´lis adj. av föregående 
falx, fa´ldis skära 
falcifo´rmis adj. av föregående 
fa´scia binda 
fasci´culus liten bunt 
fasti´gium gavel 
fauces svalg 
fel, fe´llis galla 
fe´mur, fe´moris lår, lårben 
femora´lis adj. av föregående 
fene´stra fönster 
fe´tus foster, födsel 
feta´lis adj. av föregående 
fi´bra smal tråd 
fibri´lla liten fiber/tråd 
fibro´sus fiber/trådrik 
fi´bula eg. nål, vadben 
fibula´ris adj. av föregående 
fi´lum tråd 
filifo´rmis trådformad 
fi´mbriae (plur.) frans 
fissu´ra spalt 
fla´vus gul 
fle´xor böjare 
flexo´rius adj. av föregående 
flexu´ra böjning 
flu´men, flu´minis ström 
fo´lium blad 
folia´tus försedd med blad 
folli´culus liten blåsa 
fora´men, fora´minis hål 
foramino´sus rik på hål 
fo´rnix, fo´rnicis valvbåge 
fo´ssa grop 
fo´ssula dim. av föregående 
fov’ea eg. rund grop 
fov’eola dim. av föregående 
fre´nulum liten tygel 
frons,  panna 
fronta’lis adj. av föregående 
fungifo´rmis svampliknande 
funi´culus liten sträng 
fu´rcula liten gaffel 
 

G 
 
ga´lea hjälm 
ga´llus tupp 
ga´nglion eg. knuta 
ga´ster, ga´stris mage, buk 
ga´stricus adj. av föregående 
gastrocne´mius bukformad 
geme´llus tvilling, dubbel 
ge´nesis alstring 
geni´culum litet knä 
genicula´tus försedd med knä 
genita´lis eg. alstrande 
ge´nu knä 
germinativus grodd- 
gingi´va tandkött 
gingiva´lis adj. av föregående 
glans, gla´ndis ollon 
gla´ndula körtel 
glandula´ris adj. av föregående 
glenoida´lis ledhålelik 
glo´mus nystan 
glome´rulus dim. av föreg. 
glo´ttis eg. tunga ljudspringa 
glute´us höft 
gra´cilis tunn, späd 
gra’nulum litet korn 
granula´ris adj. av föregående 
guberna´culum ledband 
gu´stus smak 
gustato´rius adj. av föregående 
gy´rus vindling 
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H 
 
ha´llux, ha´llucis stortå 
hama´tus försedd med hake 
ha´mulus liten hake 
he´lix, he´licis snäcka, vindling 
he´mi- i sms. halv- 
hemorrhoida´lis ansvällda kärl vid 

ändtarmsöppningen 
he´par, he´patis lever 
hepa´ticus adj. av föregående 
hia´tus öppning 
hilus in- och utträdesställe 

för kärl och nerver 
hippocampus sjöhäst 
hippos häst 
hi´rcus get 
hu´merus överarmsben, 

överarmens 
skulderled 

humera´lis adj. av föregående 
hu´mor vätska 
hyaloi´deus glaslikt 
hy´men,  hinna, 

mödomshinnan 
hy´menis adj. av föregående 
hyoi´deus u-formad  
hypo- i sms. under- 
 

I 
 
i´leus tarmvred, tarmstopp 
i´lia buk, veka livet 
ili´acus adj. av föregående 
ilium höft 
incisi´vus lämpad att skära 
incisu´ra inskärning 
i´ncus, incu´dis städ 
i´ndex, i´ndicis angivare, pekfinger 
infe´rior undre 
i´nfra (prep.) nedanför 
infundi´bulum tratt 
i´nguen, i´nguinis ljumske 
inscri´ptio inskrift 
i´nsula ö 
integume´ntum täcke, täckmantel 
inter (prep.) mellan-, bland 
inte´rior inre 
intesti´num inälvor, tarm 
intestina´lis adj. av föregående 
i´ntima det innersta lagret (i 

kärl) 
intra (prep.) inom 
intumesce´ntia ansvällning 
i´ris, i´ridis regnbågshinna 
iri´dicus adj. av föregående 
i´schium säte 
ischia´dicus adj. av föregående 
i´sthmus eg. näs, förträngning 
 
J 
 
jeju´num eg. tomtarmen 
ju´gum ok, ås, upphöjning 
ju´gulum dim. av föregående 
jugula´ris adj. av föregående 
junctu´ra förening 
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L 

 

la´bium läpp 
labia´lis adj. av föregående 
lac, la´ctis mjölk 
la´ctifer, lacti´ferus mjölkförande 
la´cer sönderriven 
la´crima tår 
lacrima´lis adj. av föregående 
la´mina blad, platta 
lame´lla dim. av föregående 
la´na ull 
lanu´go ullhår 
la´rynx struphuvud 
la´tus sida 
latera´lis adj. av föregående 
la´tus bred 
lens, le´ntis lins 
lenti´cula dim. av föregående 
lenticula´ris adj. av föregående 
leva´tor höjare, lyftare 
liber fri 
li´en, lie´nis mjälte 
liena´lis adj. av föregående 
ligame´ntum band 
li´mbus söm 
li´mitans begränsande 
li´ngua tunga 
lingua´lis adj. av föregående 
li´quor vätska 
lo´bus flik 
lo´bulus dim. av föregående 
lo´cus plats 
lu´cidus lysande 
lu´mbus länd 
lumba´lis adj. av föregående 
lumbrica´lis maskliknande 
lu´na måne 
luna´tus månskäreformad 
lu´teus gul 
ly´mpha eg. källvatten 
 
M 
 

ma´cula fläck 
ma´gnus stor 
ma´jor större 
ma´la kind 
mala´ris adj. av föregående 
ma´lleus hammare 
malle´olus dim. av föregående 
malleola´ris adj. av föregående 
ma´mma bröst 

mami´lla bröstvårta 
mamilla´ris adj. av föreg. 
mandi´bula underkäke 
mandibula´ris adj. av föregående 
manubrium handtag 
ma´nus hand 
ma´rgo, ma´rginis kant 
masse´ter tuggmuskel 
massete´ricus adj. av föregående 
mastoi´deus bröstvårteliknande 
ma´ter, ma´tris moder 
mate´rnus adj. av föregående 
maxi´lla överkäke 
maxilla´ris adj. av föregående 
ma´ximus störst 
mea´tus gång 
me´dium mitt 
media´lis närmare mitten 
media´nus i mittplanet 
mediasti´num mittpartiet av brösthåla 

el. testikel 
mediastina´lis adj. av föregående 
me´dius mellan 
medu´lla märg 
medulla´ris adj. av föregående 
membra´na hinna 
membrana´ceus adj. av föregående 
membrano´sus adj. av föregående, rik 

på hinnor 
me´ninx hjärnhinnan 
meni´ngeus adj. av föregående 
meni´scus eg. halvmåne 
méntum haka 
menta´lis adj. av föregående 
me´so- i sms. mellan-, mitt- 
mesente´ruim krös 
me´ta- i sms. bland, med efter- 
mi´nor mindre 
mitra´lis mitra - biskopsmössa 
mola´ris tillhörande malningen 
mons, mo´ntis berg 
mu´cus slem 
muco´sus  slemmig 
muli´ebris kvinnlig 
multi´fidus uppspaltad i flera delar 
mu´sculus eg. liten råtta, muskel 
muscula´ris adj. av föregående 
myoca´rdium hjärtmuskulatur 
myologi´a muskellära 
myoi´des muskelliknande 
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N 
 

na´res  näsborrar 
na´sus näsa 
nasa´lis adj. av föregående 
ne´phros njure 
ni´ger svart 
no´dus knöl, knuta 
nodo´sus adj. av föregående 
no´dulus dim. av föregående 
no´men namn 
nu´cha nacke 
nucha´lis adj. av föregående 
nu´cleus kärna 
nucléolus dim. av föregående 
 
 

0 
 

obli´quus sned 
obtura´tus tillstoppad 
obtura´tor tilltäppande 
occiput, occi´pitis bakhuvud 
occipita´lis adj. av föregående 
óculus öga 
ole´cranon armbågsutskottet 
olfact- lukt- 
olfacto´rius till luktsinnet hörande
olfa´ctus luktsinne 
oma’sum bladmagen 
oméntum nät 
omenta´lis adj. av föregående 
o´mphalos navel 
ooge´nesis äggutveckling 
oo´phorus äggförande 
ophtha´lmicus till ögat hörande 
oppo´nens motsättande 
o´pticus tillhörande seendet 
ora ring 
ora´lis till munnen hörande, 

åt munnen vettande 
orbi´culus cirkel 
orbicula´ris adj. av föregående 
o´rbita ögonhåla 
orbita´lis adj. av föregående 
o´rganon organ 
orifi´cium öppning 
ori´go, ori´ginis ursprung 
os, o´ris mun 
os, o´ssis ben 
o´sseus adj. av föregående 
osteologi´a benlära 
ostium mynning 
o´ticus till örat hörande 
ova´rium äggstock 
ovis får 
ovum ägg 
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P  

pala´tum gom 
palati´nus adj. av föregående 
pa´llidus blek 
pa´lma handflata 
palma´ris adj. av föregående 
palpe´ra känna med händerna 
pa´lpebra ögonlock 
palpebra´lis adj. av föreg. 
pa´ncreas, pancréatis bukspottkörtel 
pancrea´ticus adj. av föreg. 
panni´culus skikt, hölje 
papi´lla bröstvårta, vårta 
papilla´ris adj. av föregående 
para- i sms. bi-, bredvid-, 

falsk- 
pare´nchyma den funktionella, 

specifika vävnaden i 
ett organ 

parenchymato´sus adj. av föregående 
pa´ries vägg 
parieta´lis adj. av föregående 
paro´tis öronspottkörtel 
paroti´deus adj. av föregående 
pars, pa´rtis del 
pa´rvus liten 
pate´lla knäskål 
patella´ris adj. av föregående 
pe´cten, pe´ctinis kam 
pecti´neus adj. av föregående 
pe´ctus, pe´ctoris bröst 
pectora´lis adj. av föregående 
pedu´nculus stjälk 
pellu´idus genomskinlig 
pe´lvis bäcken 
pelvi´nus adj. av föregående 
pe´nis eg. svans, manslem 
penici´llus pensel 
pe´nna fjäder 
penna´tus fjädrad 
peri- i sms. omkring- 
perine´um området mellan anus 

och vulva 
peritone´um bukhinna 
perone´us till vadbenet hörande 
pes, pedis fot 
petro´sus klippformad 
pha´rynx svalg 
phary´ngeus adj. av föregående 
phre´nes, phre´num mellangärde 

phre´nicus adj. av föregående 
pi´lus hår 
pinea´lis tallkottsliknande 
pirifo´rmis päronformad 
pisifo´rmis ärtformad 
pituita´rius till hypofysen 

hörande 
pi´us eg. from 
pla´nta fotsula 
planta´ris adj. av föregående 
pléura brösthinna 
ple´xus flätverk 
pli´ca veck 
plica´tus veckad 
po´llex, po´llicis tumme 
pons, pontis bro 
po´ples, po´plitis knäveck 
popli´teus adj. av föregående 
po´rta port 
po´rtio andel 
po´rus genomgång 
poste´rior bakre 
posti´cus bakre, belägen bakom
pre- (prep.) i sms. framför-, för-, 

före- 
primordia´lis till början hörande 
proce´ssus utskott (oftast på ben 

eller brosk) 
profu´ndus djup 
promine´ntia framskjutande parti 
prona´tor böjare 
pro´prius tillhörig, utmärkande 
protubera´ntia knöl, utsprång 
pso´as ländmuskel 
pterygoi´deus vingliknande 
pu´bes blygd 
pu´bicus adj. av föregående 
pude´ndus som man bör blygas 

för 
pu´lmo lunga 
pulmona´lis adj. av föregående 
pu´lpa mjuk märg 
pulvi´nus eg. kudde 
pylo´rus eg. dörrvaktare, nedre 

magmunnen  
pylo´ricus adj. av föregående 
py´ramis, pyra´midis pyramid 
pyramida´lis adj. av föregående 
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Q 
 

quadra´tus fyrkantig 
qua´driceps fyrhövdad 
quadrige´minus fyrfaldig 
qua´rtus den fjärde 
qui´ntus den femte 
 
R 
 

ra´dius eg. stråle, 
underarmens strålben 

radia´lis adj. av föregående 
radia´tus som strålar ut 
ra´dix rot 
ra´mus gren 
rece´ssus eg. återgång, ficka, 

utbuktning 
re´ctus rak 
recu´rrens återlöpande 
re´gio område 
ren, re´nis njure 
rena´lis adj. av föregående 
respirato´rius till andningen 

hörande 
restifo´rmis strängliknande 
re´te nät 
reti´culum dim. av föregående 
reticula´ris adj. av föregående 
reti´na näthinna 
re´tro bakåt 
rha´phe söm 
rhomboi´deus rutliknande 
ri´ma springa 
ro´strum tryne, nos 
rota´tor vridande 
rotu´ndus rund 
ru´ber röd 
ru´ga veck 
 

S 
 

sa´ccus säck 
sa´cculus dim. av föregående 
saccula´ris adj. av föregående 
sa´cer helig 
sacra´lis adj. av föregående 
sa´lpinx trumpet, äggledare 
sa´nguis, sa´nguinis blod 
sangui´neus adj. av föregående 
saphe´na dold 
sarto´rius skräddar- 
sca´la trappa 
scale´nus skev 
sca´pula skulderblad 
scapula´ris adj. av föregående 
sce´letum skelett 
scle´rus hård 
scripta´rius till skrivning hörande 
scro´tum pung 
scrota´lis adj. av föregående 
scu´tulum liten sköld, fjäll 
scutula´tus adj. av föregående 
se´bum talg 
seba´ceus adj. av föregående 
se´ctio snitt 
sélla sadel 
sella´ris adj. av föregående 
se´men, se´minis frö, säd 
semina´lis adj. av föregående 
semini´ferus sädesförande 
semi- i sms. halv-, till 

hälften 
se´nsus sinne, känsel 
se´ptum skiljevägg 
serosa mycket tunn hinna 
serra´tus sågtandad 
sesamoi´deus sesamfröliknande 
sigmoi´deus s-formad 
simplex enkel 
sinister vänster 
sinus fördjupning, båge 
sme´gma, sme´gmatis eg. tvål, sekret 
so´lea eg. sandal, sula, till 

fotsulan hörande 
so´leus adj. av föregående 
solita´rius enstaka 
spa´tium område, mellanrum 
spe´rma eg. säd, sädesvätska 
sperma´ticus adj. av föregående 
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spermatoge´nesis spermautvecklingen 
sphenoida’lis kilformad 
sphi´ncter ringmuskel 
spi´na tagg, ryggrad 
spina´lis, spino´sus adj. av föregående 
spla´nchnicus till inälvorna hörande 
splen, sple´nis mjälte 
sple´nicus adj. av föregående 
spo´ndylus kota 
spongio´sus svampig 
spu´rius falsk 
squa´ma fjäll 
sta´pes, sta´pedis stigbygel 
ste´lla stjärna 
stella´tus stjärnformad 
ste´rnum bröstben 
sterna´lis adj. av föregående 
sti´gma, stigmatis eg. prick, märke 
stoma mun 
sto´machus magmun, mage 
stra´tum skikt 
stri´a strimma 
stria´tus adj. av föregående 
stro´ma, stro´matis eg. täcke, grundlag 
sub- i sms. under- 
subarachnoida´lis under mellersta 

hjärnhinnan liggande 
subcla´vius under nyckelbenet 
subcuta´neus under huden liggande
subdura´lis under hjärnans och 

ryggmärgens hårda 
hinna liggande 

sublingua´lis under tungan 
liggande 

submandibula´ris under underkäken 
liggande 

submaxilla´ris under överkäken 
liggande 

submuco´sus under slemhinnan 
liggande 

subscapula´ris under skulderbladet 
liggande 

subsero´sus under en mycket tunn 
hinnan liggande 

subtendi´neus under senan liggande 
subli´mis ytlig, upphöjd 
su´dor svett 
sudori´ferus svettbildande 
su´lcus fåra 
super- i sms. över-, ökad- 

superci´lium ögonbryn 
superfi´cies yta 
superficia´lis adj. av föregående 
supe´rior  övre 
supina´tor utåtvridare 
su´pra- i sms. ovanför  
supraorbita´lis belägen ovanför 

ögonhålan  
suprapatella´ris belägen ovanför 

knäskålen  
suprarena´lis belägen ovanför 

njuren, binjurarna 
supraspina´tus belägen ovanför 

ryggraden 
supratrochlea´ris belägen ovanför 

ledvalsen 
su´ra vad 
suspensoar upphängnings-

anordning 
suspenso´rius adj. av föregående 
sustenta´culum stöd 
sutu´ra söm 
sy´mphysis sammanfogning 
syn- i sms. med-, sam-, 

samman- 
syno´via ledvätska 
synovia´lis adj. av föregående 
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T U

 

 

ta´lus häl, tärning 
ta´rsus vrist, bindvävsplatta i 

ögonlocket 
tarsa´lis adj. av föregående 
ta´rseus vrist, ankel 
tecto´rius täckande 
te´mpus  te´mporis eg. tid, tinnings- 
tempora´lis adj. av föregående 
te´ndo, te´ndinis sena 
tendi´neus, 
tendine´sus adj. av föregående 

te´nia strimma, stråle 
te´nsor sträckare 
te´nuis tunn 
te´res avrundad 
te´stis eg. vittne, testikel 
the´ca behållare 
tho´rax bröst 
thora´cicus, 
thoraca´lis 

 
adj. av föregående 

thyreoi´deus sköldformad 
tibia skenben 
tibia´lis adj. av föregående 
tonsi´lla mandel 
tonsilla´ris adj. av föregående 
to´rus svulst 
trabe´cula liten balk 
trache´a luftstrupe 
trachea´lis adj. av föregående 
transve´rsus, 
transverso´rius 

 
tvärs-, tvärgående 

tri´ceps, trici´pitis trehövdad 
tricuspida´lis trespetsad 
trige´minus trilling 
trocha´nter rullutskott 
trochante´ricus adj. av föregående 
tro´chlea rulle, rulliknande yta 
trochlea´ris adj. av föregående 
tru´ncus stam 
tuba trumpet 
tuba´ris adj. av föregående 
tu´ber, tu´beris knöl 
tube´rculum dim. av föregående 
tubero´sitas skrovligt område 
tu´bus rör 
tu´nica klädesplagg, hinna 
turbina´tus spiralvriden 
ty´mpanum trumhålan 
tympa´nicus adj. av föregående 
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u´lna armbågsben 
ulna´ris adj. av föregående 
umbil’icus navel 
umbilica´lis adj. av föregående 
u´nguis nagel 
ungui´cula klo 
u´ngula hov, klöv 
u´rachus uringång 
ure´ter urinledare 
ure´thra urinrör 
urethra´lis adj. av föregående 
uri´na urin 
u´terus livmoder 
uteri´nus adj. av föregående 
utri´culus dim. av föregående 
u´veus eg. vindruvslik, ögats 

regnbågshinna 
u´vula eg. liten vindruva, 

druvformad bildning 
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V 
 

va´cuus tom 
vagi´na slida, skida 
vagina´lis adj. av föregående 
va´gus eg. kringströvande, 

otydlig, obestämd 
valla´tus försedd med vall 
valva klaff 
va´lvula dim. av föregående 
vas, vasis kärl 
vasculo´sus kärlrik 
va´stus eg. mycket stor o 

grov, bred 
ve´lum segel 
ve´na ven 
ve´nula dim. av föregående 
veno´sus rik på vener 
ve´nter, véntris buk 
ventri´culus magsäck, kammare 
ventricula´ris adj. av föregående 
ve´rmis mask 
vermifo´rmis maskformad 
ve´rtebra kota 
vertebra´lis adj. av föregående 
ve´rtex, ve´rticis virvel, topp 
verus sann 
vesi´ca blåsa 
vesi´cula dim. av föregående 
vesti´bulum förgård 
vestibula´ris adj. av föregående 
villus ludd 
villo´sus  adj. av föregående 
vi´scera, viscerum inälvor 
vi´sus syn 
vi´ta liv 
vite´llus eg liten kalv, äggula 
vi´treus glasaktig 
vo´la handflata 
vola´ris adj. av föregående 
vo´mer, vo´meris eg. plogbil, plogbenet 

i näsan 
 

X 
 
xiphoi´deus svärdformad 
 
Z 
 

zo´na gördel 
zo´nula dim. av föregående 
zygoma´ticus till okbågen hörande 
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