
Har musens
öra spelat
terminologin
ett spratt?
Ordet myositis, muskelin-

flammation, behandlas på ett
likartat sätt i medicinska ord-
böcker från olika språkområ-
den. I dessa hänvisas läsaren
till myitis med kommentaren
att myositis är ett felaktigt bil-
dat ord. Exempelvis:

»Myosite … Mot mal for-
mé» [»Dictionnaire de Méde-
cine», Paris, 1884].

»Myositis (richtiger My-
itis)» [Guttmanns »Medizini-
sche Terminologie», 1919].

»myositis … (irreg. f. Gr
µυóς genit. of µυ̃ς muscle +
itis) Inflammation of a muscle;
myitis» [»Oxford English Dic-
tionary, 1989].

»Myosit(is) se myit, som är
riktigare» [Lindskogs och Zet-
terbergs »Medicinsk termino-
logi lexikon», 1974].

Utdömt av Bendz
Gerhard Bendz hade redan

tidigare dömt ut ordet i sin bok
»Latin för medicinare»: »En
viktig regel bjuder att suffix
skola fogas till grundordets
stam och icke till dess nomina-
tiv eller någon annan kasus-
form. Därför är t ex formen si-
nusitis felaktig. – – – Lika fel-
aktig är formen myositis, mus-
kelinflammation (av gr. mys,
gen. my-ós, muskel, eg. råtta).
Suffixet skall läggas till stam-
men my- och icke till genitiven
myos.»

Man kunde vänta sig att or-
det myitis skulle gå segrande ur
denna tvekamp, som varat i
mer än hundra år. Men hur har
det gått?

Uppgivenhet
Man anar en viss uppgiven-

het hos dem som hållit på
myit(is). I »Medicinsk termi-
nologi lexikon» [5]  konstate-
ras: »myit … syn. myosit (som
oftare brukas trots att ordbild-
ningen är något tvivelaktig).»

I den nyaste upplagan som
är under tryckning har myosit
tagit hem segern. Nationalen-
cyklopedin tar endast upp ordet
myosit.

Men varför blev det då my-
ositis? Ordet förekommer
första gången 1776 i en skrift
av Johann Baptist Michael von
Sagar. Denne gav ut ett nosolo-
giskt klassifikationssystem,
där han inordnade sjukdomar-
na på äkta linnéanskt vis. Dess-
förinnan är ordet inte noterat.

Myosotis
Förgäves letar man efter or-

det i äldre medicinska upp-
slagsverk som »Dictionnaire
universel de Médecine» i fyra
band, utgivna i Paris 1746.
Även om orden myit och myo-
sit saknas där får man en in-
blick i vilka ord av stammen
my- som var gångbara bland
1700-talets läkare.

Förutom »myologie» finns
två växtnamn, »myosotis» och
»myosurus». Den tidens läkare
var i högsta grad botaniskt be-
vandrade, framför allt när det
gällde medicinalväxter. Det
ena växtnamnet myos-otis, för-
gätmigej, är bildat av grekiska
myos och ot-, stam till »ous»,
öra, + suffixet -is. Detta var ett
välkänt växtnamn med anor i
antiken.

Den grekiska läkaren Dios-
korides under första århundra-
det e Kr beskrev 600 växter i en
bok, som är mest känd i sin la-
tinska version, »De materia
medica». Där finns en beskriv-
ning av »Auricula muris» (mu-
sens öra), som är latinsk över-
sättning av grekiskans myoso-
tis. Bladens likhet med mus-
öron gav växten dess namn.

Två substantiv plus suffix
Med myosotis som modell

är det lätt att förstå nybildning-
en myositis. Men varför be-
traktas myositis som fel när
myosotis är rätt? Myos-ot-is
består av två substantiv + ett
suffix. Även myos ota i två ord
förekommer hos Dioskorides
(uttrycket betyder då musens
öron). Genitivformen är själv-
klar i detta sammanhang.

Med myositis förhåller det
sig på annat sätt, eftersom -itis
inte är något självständigt ord
som betyder »inflammation».
Det finns bara som påhäng,

suffix, i grekiska och betecknar
ursprungligen samband med
grundordet och används som
ett adjektiv.

Bland de sparsamt före-
kommande -itis-orden i antik
grekiska finner man splenitis,
och nosos splenitis betyder
sjukdom som har samband
med mjälten.

Senare övergick -itis till att
betyda inflammation och orden
på -itis började användas själv-
ständigt.

Svårt vokalmöte
Vanligen slutar grundordets

stam på en konsonant, spleni-
tis, otitis och pleuritis, och or-
den är lätta att uttala. Ett vokal-
möte som i myitis är däremot
svårare att acceptera. Vokaler-
na y och i ligger dessutom myc-
ket nära varandra och i franska
uttalas de helt lika. Kanske bi-
drog även detta till att ordet
fick formen myositis.

Nya ord på -itis
Nya ord med suffixet -itis

har fortsatt att bildas fram i vår
tid. En målande beskrivning av
hur det kunde gå till finns i
Axel Munthes »Boken om San
Michele» (svensk upplaga
1930). Han skildrar tiden som
societetsläkare i Paris på 1880-
talet: »Men när ryktet spred sig
att de amerikanska kirurgerna
plockade bort varenda blind-
tarm i Förenta Staterna, börja-
de mina appendicitisfall tunna
av på ett betänkligt sätt.

– – –
Det blev snart tydligt att ap-

pendiciten gick på sina sista
ben, och att en ny sjukdom
måste uppfinnas för att till-
fredsställa den allmänna efter-
frågan. Fakulteten förlorade
ingen tid, en ny sjukdom lanse-
rades genast på marknaden, ett
nytt ord präglades, ett gyllene
ord, colitis!»

Cecilia Carlén-Nilsson
intendent,
Medicinhistoriska museer-
na i Lund och Helsingborg

Att amma
eller ammas
det är frågan
Ett inlägg i Läkartidningen

28–29/95, »Amningens avigsi-
dor», aktualiserade en språk-
fråga som jag dryftat med min
dotter tidigare. Min dotter, som
har småbarn och som omges av
många ammande kvinnor, på-
pekade för mig att mammorna
numera säger »Babyn ammar
sex gånger per dag» i stället för
»ammas». Hon insåg det felak-
tiga i detta men menade att man
behöver ett aktivt verb för den-
na verksamhet, utövad av bar-
net. Jag föreslog »dia» men
hon var inte nöjd med det, det
var för djuriskt.

Speglas ändrad
syn på spädbarn?
Strax därefter upptäckte jag

samma användning av ordet i
tryck, bl a i Läkartidningen. I
inlägget är det omväxlande
mor och barn som ammar.
Företeelsen är antagligen ett
exempel på den förändring i
synen på spädbarn som ägt rum
mellan min och min dotters ge-
neration. Spädbarnen i dag är
aktiva. Men hur ska vi göra
med verbet?

För övrigt kan jag instämma
i författarens oro för de am-
mande mödrarnas hälsa, både
av privat erfarenhet och utifrån
min erfarenhet som kurator på
kvinnoklinik.

Britta Wistedt
kurator,
Rönninge

Är dia
och amma
nästan
detsamma?
Även om amning ligger

utanför mitt område, även
språkligt, tar jag mig friheten
att uttrycka min åsikt, eller sna-
rare känsla, inför fenomenet
»ammande barn». Min utgångs-
attityd var försiktigt positiv,
och efter att ha pejlat stämning-
en hos Svenska språknämnden
och några språkintresserade
barnläkare känner jag mig sna-
rast styrkt i en liberal attityd.

Frågan har också principi-
ellt intresse: när, var, hur och
varför kan vi tillåta oss att beri-
ka vårt språk med nya ord eller
med nya betydelser av gamla
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MEDICINENS SPRÅK

Myosotis palustris,
förgätmigej.

Mus musculus, husmus.


