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  O r d l i s t a 

 

 
  Angiomyolipom, godartad tumör (-om) som bestar av blodkarl (angio), muskelvävnad 

(myo) samt fet (lipo).  

 

Biopsi, en liten vävnadsbit. 

Bronkial, sköljningsvätska (BAL), sköljning av luftrören med hjälp av bronkoskop. 

Bronkit, luftrörskatarr. 

Bronkdilatator, bronkvidgande. 

  Bronkoskopi, Undersökning av luftrören med hjälp av ett speciell rör (bronkoskop) som man  
  för ner for att titta på luftrörens väggar och ta prover     

 

Chylos, lymfvätska. 

Chyloptys, upphostning av lymfvätska. 

Chylothorax, förekomst av lymfa i lungsäcken 

Cyanos, nedsatt syresättning i blodet vilket resulterar i blåaktig missfärgning av 

exempelvis hud, slemhinnor och läppar. 

 

Diffusion, mojligheten att diffundera (sprida). 

Diffusion capacity for carbonmonoxid, användning av kolmonoxid for mätning av 

diffusionskapacitet. 

Dyspne, andnöd. 

. 

EKG (Elektrokardiogram), en test som visar hjärtmuskelns aktivitet. Elektroder 

placeras på bröstkorgen samt på vrister och handleder. Elektroderna registrerar de 

elektoriska spänningar som bildas vid hjärtmuskel sammandragning. 

Etiologi, sjukdoms orsak 

Exspiratory reserv  volume (ERV), den extra luft som kan andas ut efter en normal 

utandning 

 

Forced exspiratory volume in one secund (FEV1), Allt luft som kan andas ut på en 

sekund 

Forcerad vital capacity (FC). 

Functional residual volume (FRC), vilolungvolym. 

 

Hamoptys, Blodupphostning. 

Hypoxi, lågt syremättad i blodet 

 

Inspiratory reserv volume (IRV), Den volym som kan andas in efter normal inandning 
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Nefroktomi, borttagning av njure. 

 

Obstruktiv lungsjukdom, försvårad andning p.g.a. nedsatt elasticitet i lungorna 

Osteopeni, bristande mängd benvävnad i skelettet. 

Osteoporos, benskörhet. 

 

Peak Expiratory Flow (PEF), maximalt utandningsflöde. 

Pleura, lungsäcken. 

Pleuroektomi, borttagning av lungsäck. 

Pleurodes, vidhäftning av lungsäckens båda blad vid varandra. 

Pneumothorax, ansamling av luft i lungsäcken. 
      
Residual volume (RV), den luftvolym som kvarstår i lungorna efter en fullständig 

utandning. 

Restriktiv lungsjukdom, försvårad andning p.g.a. minskning av mängden fungerande 

Lungvävnad. 

 

Spirometer, en test som mäter lungvolymen. 

 

Thorax, bröstkorg 
Thorakoskopi, att titta in i bröstkorgen med hjälp av en typ av endoskopi. 
(thorakoskop) Thorakotomi, att öppna bröstkorgen (kirurgisk ingrepp). 
Thorakocentes, punktion av bröstkorgen för att tappa ur vätska. 
Tidal volume (TV), andetagsvolym. 
Total lung capacity  (TLC), den volym lungorna hyser vid maximal inandning 
Trachea, luftstrupe 
Vital capacity (VC), inandade luftvolym från maximal utandning till maximal inandning 

 

 

 


