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SANASTO 

Abduktio: loitonnus 

Abraasio: pintahaava 

Acromion-haarake: olkalisäkkeen haarake 

Alveoli: rakkula, syvennys, kuoppa 

Alopekia: kaljuuntuminen 

Anoksia: (kudosten) hapettomuus  

Antikoagulanttihoito: hyytymisenestohoito   

Arteria: valtimo 

Arteria centralis retinae: verkkokalvon keskivaltimo 

Arterioskleroosi: valtimon kovettumistauti 

Asidoosi: happomyrkytystila 

Calcaneus: kantaluu 

Carotis: kaulavaltimo 

C-kaari: läpivalaisulaite 

Collum: eräiden elinten kapea kaulamainen osa, kaula 

Discus: nikamavälilevy 

Diureesi: virtsaneritys 
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Dorsaalinen: selän puoleinen 

Dorsiflexio: käden koukistaminen kämmenselän puolelle, jalkaterän ylöskoukistus. 

Epikondyyli: nivelnastan (condylus) lähellä sijaitseva mm. lihasjänteiden ja 

siteiden kiinnittymiskohtana toimiva luu-uloke.  

Extensio: ojennus 

Fibula: pohjeluu 

Fixaatio: kiinnitys, kiinnittyminen 

Fleksio: koukistus 

Funktionaalinen jäännöskapasiteetti: ilmamäärä, joka jää keuhkoihin normaalin 

uloshengityksen jälkeen 

Hemodynaaminen: veren virtaukseen liittyvä  

Humerus: olkaluu 

Hyperekstensio: yliojennus 

Hyperlordoosi: korostunut notkoselkäisyys 

Hypotensio: epänormaalin matala verenpaine 

Hypovolemia: veren epänormaali vähyys 

Ilmaembolia: (tukoksia aiheuttavien) ilmakuplien esiintyminen verisuonistossa 

Inkontinenssi: pidätyskyvyttömyys 
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Iskemia: paikallinen verenpuute, kudoksen hapenpuute 

Iskeeminen optinen neuropatia: puutteellisen verenkierron aiheuttama 

näköhermosairaus 

Kardiovaskulaarikollapsi: sydämeen ja verisuoniin liittyvä romahdus 

Kaudaalinen: häntään liittyvä, hännän puoleinen, alhaalla sijaitseva, ala-

(vastakohta kraniaalinen) 

Kollapsi: romahdus 

Komplianssi: myötäävyys, (keuhkojen) tilavuuden muutoksen suhde paineen 

muutokseen 

Komplikaatio: jälkitauti, lisätauti, (hoidon) sivuvaikutus. 

Kompressio: puristus, painaminen, puristusvamma 

Kondyyli: nivelnasta 

Laktatemia: veren maitohapon runsaus  

Laskimostaasi: laskimon verenvirtauksen heikentymisen aiheuttama verentungos 

Lateraalinen: kaukana keskitasosta sijaitseva, sivulla sijaitseva, sivun puoleinen, 

ulko-, sivu- 

Latissimus dorsi: leveä selkälihas 

Ligamentti: nivelside 

Lihasaitio-oireyhtymä: Oireyhtymä, jossa sisäinen paine nousee kalvojen 

rajoittamassa lihasaitiossa ja lihasten verenkierto häiriintyy.  

Lihastonus: lihaksen jänteys, jännitys, paine 
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Luksaatio: sijoiltaan meno 

Malleoli: kehräsluu 

Mediaalinen: lähellä keskitasoa sijaitseva 

Metabolinen: aineenvaihduntaan liittyvä 

Neuropatia: ääreishermojen sairaus 

Nervus axillaris: kainalohermo 

Nervus cutaneus femoris lateralis: reisihermo 

Nervus ischiadicus: lonkkahermo 

Nervus medianus: keskihermo  

Nervus peroneus: pohjehermo 

Nervus peroneus communis: yhteinen pohjehermo 

Nervus pudendus: häpyhermo 

Nervus radialis: värttinähermo 

Nervus saphenus: sisempi sääri-reisihermo 

Nervus subraorbitalis: silmänpäällyshermo 

Nervus suralis: pohjeihohermo 

Nervus tibialis: säärihermo 

Nervus ulnaris: kyynärhermo 
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Perfuusio: läpivirtaus, läpi valuminen 

Pectoralis minor: pieni rintalihas 

Plantaariflexio: ojennettu jalkaterä 

Plexus brachialis: hartiapunos 

Posteriorinen: taaempana sijaitseva, takimmainen 

Pronaatio: sisäänkierto 

Rabdomyolyysi: oireyhtymä, jolle ominaista poikkijuovaisten lihasten 

vaurioituminen ja lihaspunan erittyminen virtsaan (myoglobinuria) 

Regurgitaatio: käänteisvirtaus 

Rotaatio: kiertäminen, kiertyminen, kiertoliike 

Sakrum: ristiluu 

Spondyliitti: nikamatulehdus  

Staassaantuminen: pysähdys, salpaus 

Sulkus: uurre, vako 

Supinaatio: (takakenossa oleva, selällään makaava) uloskierto, kyynärvarren 

kierto siten, että kämmenpuoli tulee ylös (eteen kyynärvarren riippuessa vartalon 

suuntaisena) säären kierto siten, että jalkaterän sisäsyrjä nousee vrt. pronaatio  

Tibia: sääriluu 

Tetraplegia: neliraajahalvaus 
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Tromboembolia: veritulppauma, verisuonen tukkeutuminen verenkierron mukana 

tulleen hyytymän (trombi) takia 

Tromboosi: tukos, verisuonitukos, verisuonitukkeuma, veritulppa 

Tuberositas isciadicus: istuinkyhmy  

Ulseraatio: haava, haavauma, haavautuminen 
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