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Use of eponyms and their frequency in anatomical and clinical medical terminologies are compared. In the standard
anatomical terminology, use of eponyms in the macroscopic
anatomical terms is not allowed. In the clinical terminology,
on the other hand, the use of eponyms is very frequent. In
conclusion the author presents advantages and disadvantages of the eponym use. (Ref. 7.)
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Porovnáva sa výskyt a pouívanie eponým v anatomickej a klinickej lekárskej terminológii. Oficiálne anatomické názvoslovie
nepripúa pouívanie eponým v makroskopickej anatómii,
v klinickej lekárskej terminológii sa eponymá vyskytujú a pouívajú ve¾mi èasto. V závere autorka uvádza výhody a nevýhody
pouívania eponým. (Lit. 7.)
K¾úèové slová: eponymum, anatomická nomenklatúra, klinická
lekárska terminológia.

Význam pre prax a ïalí rozvoj vedeckého bádania

o vypracovanie jednotnej anatomickej nomenklatúry (Bazilej 1895,
Jena 1935) úspene ukonèil tento zámer medzinárodný tím odborníkov, keï roku 1955 na medzinárodnom kongrese anatómov v Paríi schválil novú anatomickú terminológiu. Paríske anatomické
názvoslovie (Parisiensia Nomina Anatomica (PNA)) sa riadi týmito hlavnými zásadami:
 kadý útvar má by oznaèený len jedným termínom,
 kadý výraz má by krátky, výstiný a popisný,
 termíny majú by pod¾a monosti latinské,
 z makroskopickej anatómie sa vyluèujú eponymá.
Táto nomenklatúra sa pravidelne reviduje na kongresoch anatómov. Doteraz prebehli revízie roku 1960 (New York), 1965 (Wiesbaden), 1970 (Leningrad), 1975 (Tokio), 1980 (Mexiko) a 1985
(Londýn). Posledná revízia, ktorá vyla tlaèou, je z roku 1989
(Nomina anatomica spolu s Nomina histologica a embryologica,
6. vyd. Edinburgh, London, Melbourne a New York 1989).
Zásady platnej anatomickej nomenklatúry teda nepripúajú
pouívanie eponým v makroskopickej anatómii. Preto napr. zastaralý termín tuba auditiva Eustachi nahradil nový termín tuba
auditoria, podobne:
tuba uterina Fallopii  tuba uterina
tendo calcaneus Achillis  tendo calcaneus

Termíny motivované menom objavite¾a sú v lekárskej terminológii ve¾mi èasté. Ich zriedkavé pouívanie v anatomickej terminológii a neúnosné pouívanie v klinickej lekárskej terminológii ozrejmuje táto práca.
Eponymá sú pomenovania na oznaèenie nejakého javu alebo
predmetu, ktorý súvisí so skutoènou alebo legendárnou osobou
(gr. epónymos = dávajúci meno niekomu, nieèomu). Vyuíva sa
tu teda meno osoby, ktorá daný jav objavila, alebo opísala ako
prvá, resp. podstatne prispela k jeho rozíreniu, a je s ním tak
tesne spojená, e sa jej meno stalo oznaèením pre túto vec. Slovenský terminológ Ivan Masár nazýva takéto typy pomenovaní
novím názvom dedikaèné termíny (Masár, 1991), t.j. pomenovania na poèes autora, vynálezcu atï. (z lat. dedicare = venova).
Medzi pouívaním eponým v anatomickej a klinickej lekárskej terminológii je zásadný rozdiel. Anatomická terminológia
v minulosti obsahovala to¾ko synoným a eponým, e to viedlo
k obmedzeniu zrozumite¾nosti textov. Anatómovia si uvedomili,
e takáto terminologická anarchia je v rozpore s vedeckosou
a zaèali uvaova o zjednotení názvoslovia. Po dvoch pokusoch
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glandula Bartholini  glandula vestibularis major
antrum Highmori  sinus maxillaris
Klinická medicínska terminológia nemá na rozdiel od morfologických disciplín k dispozícii zjednotenú a ustálenú terminológiu. Aj keï sa klinické termíny netvoria celkom ¾ubovo¾ne, èasto
vznikali názvy chorôb empiricky a ivelne. Choroby nie sú jednotne vymedzené a hoci existuje medzinárodná tatistická klasifikácia chorôb, nie je zostavená pod¾a prísnych logických h¾adísk.
Niektoré choroby sa vymedzujú pod¾a anatomického h¾adiska, iné
pod¾a prevládajúceho príznaku, ïalie pod¾a príèiny choroby, jestvujú aj metaforické pomenovania chorôb. To má za následok ve¾ký výskyt synoným a eponým, nedostatoènú presnos a jednoznaènos termínov a ich definícií.
K nejednotnosti klinicko-medicínskej terminológie prispieva
aj to, e sa klinická medicína rozvíja rýchlo, získavajú sa nové
poznatky a prehodnocujú sa staré. Tak prebiehajú zmeny v názoroch, a tým aj v pomenovaní chorôb. Tento èasto nepreh¾adný stav
sa snaí riei Rada pre medzinárodné organizácie lekárskych vied
(CIOMS) spolu s WHO, ktoré urèili pravidlá na vypracovanie
medzinárodnej nomenklatúry chorôb.
V súèasnej klinickej terminológii sú eponymá ve¾mi frekventované a ich poèet sa kadý rok zvyuje. Najèastejie tu eponymá
oznaèujú nejakú chorobu, symptóm, syndróm, reflex, skúku, reakciu, postup atï.
Latinský termín pre chorobu pomenovanú pod¾a nejakého autora sa tvoril tradiène tak, e sa k vlastnému menu pridala koncovka
-i (ako znak genitívu singuláru) a tento tvar sa spojil so substantívom morbus, napr. morbus Basedowi, morbus Wilsoni, podobne so slovom bacillus, napr. Bacillus Hanseni, alebo operatio
v spojení s predlokou secundum XY (pod¾a XY), napr. operatio
secundum Billroth (Kábrt a Kábrt, 1988).
Novie sa vak uprednostòuje pomenovanie bez koncovky -i,
teda morbus Basedow, morbus Wilson. Ve¾mi frekventované termíny so slovom symptóm, syndróm, test sa pouívajú u len v slovenèine, napr. Marfanov syndróm, Downov syndróm, Guthrieho test, poslovenèené sú aj konkrétne názvy chorôb, napr. Addisonova choroba, Huntingtonova chorea, Duchenneova svalová
dystrofia (Sreò a Sròová, 1995).
Niektoré eponymá sú také rozírené, e sa apelativizovali.
V tomto prípade sa vlastné meno (proprium) stalo odvodzovacím
základom na utvorenie veobecného mena (apelatíva), napr. röntgen, mendelizmus, basedow.
Osobitným spôsobom sa pouívajú mená osôb pri oznaèovaní
niektorých systémov krvných skupín, napr. systém Lutheran,

systém Duffy, systém Kidd atï. Tieto systémy sa väèinou pomenovali pod¾a priezviska osoby, u ktorej sa prvý raz zistil antigén
(Duffy, Kidd). Skratka priezviska a rodného mena, resp. èasti priezviska, potom oznaèuje prísluný génový lokus, napr. lokus Jk (od
J. Kidd); lokus Fy (Duffy). Systém Lutheran je zasa nazvaný pod¾a mena nosite¾a antigénu vyvolávajúceho protilátkovú odpoveï
(Ferák a Sreò, 1990). Na rozdiel od eponým typu Turnerov syndróm je v týchto názvoch meno osoby pouité ako postponovaný
atribút (tzv. progresívna sekvencia).
V prospech pouívania eponým hovoria tieto argumenty:
a) eponymá jedným slovom èasto sprostredkujú zloitú a komplexnú charakteristiku, ktorá by sa inak musela vyjadri dlhými opisnými názvami,
b) eponymá nepomýlite¾ne a jednoznaènejie oznaèujú daný pojem ako veobecné substantíva (imon, 1990),
c) niektoré eponymá sú také známe, e by ich nahradenie opisnými názvami spôsobilo ete väèí terminologický chaos, ako
by terminológiu redukovalo; zruenie prijatých a dlhodobo pouívaných známych eponým by bolo problematické, ale i neiaduce  napr. röntgenológia (Øeetka, 1977).
Ako nevýhody sa pri eponymách javia tieto skutoènosti:
a) pre neodborníka nemajú význam, a preto sa aie pamätajú
ako názvy, ktoré vystihujú lokalizáciu, etiológiu a pod. (imon,
1990),
b) týmto sa zuuje sféra ich pouívania na úzky okruh odborníkov.
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