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У теперішній час наукові та термінологічні 
дискусії з приводу вживання епонімічних термінів 
активно тривають. Дослідження науковців спря
мовані на вивчення специфіки мовних знаків із 
компонентами-епонімами, структурних моделей 
складних епонімів, функціонуванні термінів-епо- 
німів в українській анатомічній і кардіологічній, 
англійській медичній, оперативно-хірургічній тер
мінології, порівняльному аналізі епонімічних назв 
в латинській, німецькій, англійській терміносисте- 
мах.

Метою роботи було в стислій формі пояснити 
походження деяких термінів-епонімів у стоматоло
гії, дати уявлення про вчених, чиїми іменами на
звані ті чи інші терміни шляхом бібліографічного 
аналізу літератури.

Об’єктом дослідження в даній роботі послу
жили похідні від термінів-епонімів, що застосову
ються в стоматології й морфології. У роботі вико
ристані загальнофілософські та загальнонаукові 
методи дослідження, а саме: діалектичний, істо
рично-хронологічний, бібліографічно-описовий, 
аналітичний тощо. Цей бібліографічний аналіз ба
зується на опублікованих рецензованих статтях, 
книгах, навчальних посібниках, монографіях. Дже
релами матеріалу виступили присвячені пробле
мам епонімів у медицині спеціалізовані словники 
і довідники, які містять найбільш повне зібрання 
епонімічних назв захворювань і їх ознак.

Результати. Наведено історичні та статис
тичні дані для пояснення і узагальнення різно
манітних явищ, пов’язаних з виникненням епоні
мічних термінів, відомості про вчених, чиї імена 
власне послужили епонімом для формування назв 
медичних явищ і понять. Проаналізовано особли
вості виникнення назв: анатомічних термінів, фе
номенів, а також структур і утворів, що мають епо- 
німічне походження, в залежності від національної 
приналежності їх авторів, визначено історичні та 
культурні передумови, що послужили основою 
утворення епонімічних термінів.

Висновки. Епоніми мають повне право на іс
нування поряд з іншими назвами системи. Вони 
не тільки описують явища, а й відображають істо
рію науки і внесок дослідників у її розвиток, допо
магають зберегти традиції та історію, привносять 
яскраві кольори. Саме тому епоніми вкрай корисні 
і відмовитися від них неможливо.

Ключові слова: епонім, епонімічний термін, 
медична термінологія, стоматологія.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота є фрагментом науково- 
дослідної роботи кафедри анатомії людини «Мор- 
фофункціональне вивчення внутрішніх органів 
людини та лабораторних тварин в різних аспектах 
експериментальної медицини», № державної реє
страції 012Ш08258.

Вступ. У зв’язку з розвитком когнітивного на
пряму в мовознавстві пильна увага приділяється 
епонімічним термінам. Важко уявити галузь меди
цини, в якій в тій чи іншій мірі не використовува
лися б епонімічні назви [1-6]. Більшість класичних 
епонімів активно використовуються і в даний час, 
не зважаючи на пропозиції обмежити їх вживання. 
Вивчення епонімічних найменувань в професійній 
медичній мові має велике значення, оскільки воно 
спрямоване на вирішення важливої теоретичної 
проблеми зміни статусу й функції певного терміну, 
який справляє безумовний вплив на пізнання світу 
з точки зору історії науки.

З’являються і нові терміни, які відображають 
етапи розвитку медицини, пріоритет того чи іншого 
вченого або країни у відкритті нових фактів, але 
не відображають окремих ознак об’єктів номінації. 
У теперішній час наукові та термінологічні дискусії 
з приводу вживання епонімічних термінів активно 
тривають [7-10]. Дослідження науковців спрямова
ні на вивчення специфіки мовних знаків із компо- 
нентами-епонімами, структурних моделей складе
них епонімів, функціонуванні термінів-епонімів в 
українській анатомічній і кардіологічній, англійській
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медичній, оперативно-хірургічній термінології, по
рівняльному аналізі епонімічних назв в латинській, 
німецькій, англійській терміносистемах [11-14].

У певну частину системи медичної лекси
ки, епонімічної термінології або термінів-епонімів 
входить стоматологія. Такі терміни деякі авто
ри називають «стоматонімами» -  від грецького 
«ато^атод» -  «рот» і «ою^а» -  «ім’я, назва» [15].

Мета роботи. У стислій формі пояснити по
ходження деяких термінів-епонімів в стоматології, 
дати уявлення про вчених, чиїми іменами названі 
ті чи інші терміни шляхом бібліографічного аналізу 
джерел літератури.

Матеріали та методи дослідження. У роботі 
використані загальнофілософські та загальнонау- 
кові методи дослідження, а саме: діалектичний, іс
торично-хронологічний, бібліографічно-описовий, 
аналітичний тощо. Цей бібліографічний аналіз ба
зується на опублікованих рецензованих статтях, 
книгах, навчальних посібниках, монографіях. Для 
цілей даного систематичного огляду пошук літера
тури (стосовно розгляду деяких термінів-епонімів 
в стоматології) здійснювався у всесвітній мережі 
«Інтернет», вітчизняних джерелах літератури, на
уковій та електронній бібліотеках Полтавського 
державного медичного університету за такими 
ключовими словами: «епонім», «медична термі
нологія», «епонімічний синдром», «стоматолог», 
«зуб», «дентин» тощо.

Результати дослідження та їх обговорен
ня. Слово епонім має грецьке походження. Воно 
складається з двох частин: «епі» -  над, на дода
ток і «онім» -  ім’я. Таким чином, епонім -  це ім’я 
людини, реальної або вигаданої, на основі якого 
створено інше слово або словосполучення [16-18]. 
Епонімічні терміни -  частина професійної культу
ри, тому відмовитися від них зовсім неможливо. 
Епонімічні терміни значною мірою сприяють пра
вильному розумінню текстів медичного змісту і по
легшують професійне спілкування.

На сьогоднішній день в анатомії епонімічні на
зви все частіше зустрічаються в різних виданнях 
та підручниках з клінічної анатомії [19]. Вони збе
реглися, не дивлячись на нову анатомічну (медич
ну) номенклатуру в клінічній практиці [20-22].

Дана робота адресована до важливої про
блеми в стоматології, що має велике значення не 
тільки для практичної стоматології, але й для істо
рії медицини, морфології (біологів, анатомів, цито
логів, гістологів, ембріологів та ін.). Тема іменних 
термінів мало вивчена. Іменний покажчик включає 
імена осіб, пов’язаних з епонімами морфологічних 
структур. Цікаво познайомитися з портретами вче
них -  деякі з них рідко зустрічаються у вітчизняній 
літературі. Досвід викладання показав, що під час 
практичного заняття, заліків і іспитів багато хто із

студентів зазнає труднощі в освоєнні і розумінні 
ряду термінів, які зустрічаються в навчальній літе
ратурі, але належним чином не пояснюються [23
26].

Беннетт (Bennett) Н. (1870-1947), англійський 
стоматолог.

Беннетта кут -  кут, на який відхиляється су
глобова голівка і гілка нижньої щелепи при пере
ході з центральної оклюзії в бічну; в середньому 
дорівнює 15-17°.

Бонвілл (bonwill) В. (1833-1899), американ
ський стоматолог.

Бонвілла трьохпунктний контакт -  контакт 
зубів в трьох точках на різцях і на дистальних горб
ках обох третіх молярів, що утворюється при русі 
нижньої щелепи вперед до змикання ріжучих країв 
різців; показник нормального прикусу, який вико
ристовується в ортопедичній стоматології.

Вейль (Weil) Л. (1849-1895), німецький стома
толог.

Вейля шар (син.: зовнішня безклітинна зона 
пульпи) -  шар пульпи зубів, розташований між 
одонтобластичним і субодонтобластичним шара
ми; містить сітку безмієлінових нервових волокон, 
кровоносні капіляри, колагенові волокна і основну 
речовину.

Гертвіг (Hertwig) Оскар
(1849-1922), відомий німець
кий біолог. Народився у Фрей- 
бурзі. З 1878 р. -  професор 
анатомії і директор Анатоміч
ного інституту в Йєні, з 1888 по 
1921 рр. -  професор анатомії і 
ембріології, керівник Анатомо- 
біологічного інституту в Берлі
ні. Основні праці відносяться 
до області морфології без

хребетних, цитології та ембріології. Досліджував 
розвиток статевих клітин, встановив єдину схему 
дозрівання яєць і сперматозоїдів і явище заплід
нення. Один з початківців застосування експери
ментального методу в ембріології.

Гертвіга епітеліальна піхва (син.: корене
ва епітеліальна піхва, Серре епітеліальна піхва, 
vagina radicalis epithelialis) -  утворення у вигляді 

чохла, що виникає при розрос
танні країв емалевого органу, 
що визначає форму коренів 
зуба в процесі розростання.

Ебнер (Ebner) Віктор 
(1842-1925), австрійський гіс
толог і анатом. Народився в 
Брегенці (Італія). З 1873 по 
1888 рр. -  професор гістоло
гії та ембріології в Інсбруку, 
згодом завідував аналогічною
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кафедрою у Відні. Вивчав гістологію внутрішніх 
органів, залоз слизової оболонки язика, зубів, вну
трішнього вуха, статевих органів тощо.

Ебнера волокна (син.: тангенціальні волокна 
дентину, fibrae tangentiales dentini) -  колагенові 
волокна в навколопульпарному дентині, які про
ходять в тангенціальному напрямку відносно осі 
зуба.

Карабеллі (Carabelli) Едлер (1787-1842), ав
стрійський зубний лікар. Народився в Угорщині, 
працював у Відні, пізніше був обраний професо
ром зубної хірургії у Відні. У 1831 р. опублікував 
керівництво по захворюванням і лікуванню хвороб 
зубощелепного апарату.

Карабеллі горбок (tuberculum anomale dentis 
molaris primi superioris) -  підвищення, розташоване 
зазвичай на язиковій поверхні першого верхнього 
великого кутнього зуба; є аномалією будови зуба.

Келлікер (Kölliker) Ру
дольф (1817-1905), німець
кий гістолог і ембріолог, 
учень Генлє. Завідувач кафе
дри фізіології та порівняльної 
анатомії в Цюріху, в 1849
1902 рр. -  професор анато
мії Вюрцбургського універ
ситету. Займався вивченням 
будови головного мозку, ле
гень, ембріологією. Опубліку
вав близько 270 робіт. Автор 
відомих посібників з гістології 

та ембріології: «Мікроскопічна анатомія» (1866), 
«Історія розвитку людини і вищих тварин» (1882).

Келлікера канальці (син.: дентинні канальці 
або трубочки, tubuli dentinales) -  трубочки, які про
низують основну речовину дентину, в порожнині 
яких знаходяться відростки одонтобластів.

Келлікера плівка (син.: Флейшмана плівка) -  
мембрана, яка вистилає з боку пульпи основну ре
човину дентину в проміжках між вхідними отвора
ми дентинних канальців.

Келлікера зв’язка (син.: коміркова (альве
олярна) зв’язка зуба, lig. dentoalveolare) -  міцні 
сполучнотканинні пучки між шийкою зуба і стінкою 
зубної комірки щелепи.

Корффа волокна (син.: предентинні волок
на) -  колагенові волокна, які проходять у зовніш
ньому шарі зуба (плащовому дентині) радіально 
до довгої осі зуба.

Мажито (Mogitot) Еміль (1834-1897), фран
цузький стоматолог. Народився в Парижі. Медичну 
освіту здобув у Паризькому університеті. У 1857 р. 
захистив дисертацію «Етюди про розвиток і струк
туру зубів людини». У 1888 р. обраний членом Ме
дичної академії, потім її президентом. Засновник 
Товариства стоматологів. Відомий роботами з по

рівняльної анатомії і ембріології зубощелепного 
апарату, антропології, періоститу, кіст.

Мажито складка -  дуплікатура слизової обо
лонки ротової порожнини у дитини грудного віку, 
розташована вздовж коміркових дуг, полегшує акт 
смоктання.

Малассе (Malassez) З.Ч. (1842-1910), фран
цузький гістолог.

Малассе епітеліальні острівці -  скупчення 
або тіні епітеліальних клітин в періодонті сфор
мованих зубів, що представляють собою залишки 
епітеліальної піхви Гертвіга; можуть бути джере
лом утворення кореневих кіст.

Муммері (Mummery) Джон (1847-1926), ан
глійський лікар-стоматолог. Народився в Лондоні. 
Медичну освіту здобув в універсальному коледжі в 
Лондоні, потім працював в Кавендіш-лікарні. Член 
Королівського товариства хірургів з 1923 р. Пре
зидент британської асоціації лікарів-стоматологів. 
Займався питаннями анатомії і ембріології органів 
ротової порожнини.

Муммері волокна (основна речовина денти
ну, substantia fundam ental dentini) -  фібрилярні 
структури в дентині, що розвивається.

Насміт (Nasmyth) Олександр (1789-1848), 
англійський стоматолог. Працював в Лондоні. 
Член Хірургічного товариства з 1831 р., почесний 
член Королівського товариства хірургів з 1844 р. 
Лейб-медик і зубний лікар короля. Наукові дослі
дження присвячені вивченню структури, розви
тку, функції і патології зубощелепного апарату. У 
1839 р. опублікував роботу «Дослідження розви
тку, будови і захворювань зубів».

Насмітова оболонка зуба (син.: кутикула 
зуба, cuticula dentis) -  тонка оболонка, що покри
ває емаль зуба і складається з двох шарів: пер
винної кутикули -  тонкого гомогенного шару і вто
ринної кутикули, утвореної редукованим епітелієм 
емалевого органу. Після прорізування кутикула 
поступово стирається на жувальній поверхні, част
ково зберігаючись на бічних.

Нейманн (Neumann) Ернст (1834-1918), ні
мецький лікар і патолог. Народився в Кенігсберзі. 
Професор патологічної анатомії в Кенігсберзі. За
ймався вивченням анатомії і гістології кістково-су
глобового апарату, травної системи, крові.

Нейманна оболонка (син.: дентин перитубу- 
лярний, dentinum peritubulare) -  ділянка ущільне
ної основної речовини дентину, яка оточує порож
нину та канал кореня зуба.

Оуен (Owen) Річард (1804-1892), англій
ський анатом. Народився в Ланкастері. З 1827 по 
1842 рр. працював асистентом по консервації ор
ганів тіла людини. У 1842-1856 рр. -  головний спе
ціаліст з консервації та збереження органів музею 
Королівського коледжу хірургів. З 1834 р. -  член
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Королівського товариства хі
рургів, з 1856 по 1884 рр. -  су- 
перінтендант департаменту 
натуральної історії. Хребетна 
концепція черепа цього вче
ного отримала вищий розви
ток в теорії «архетипу», ввела 
в науку ряд основних понять, 
що залишаються і тепер фун
даментом порівняльної ана
томії. Так, Оуен розрізняв дві 

категорії подібності між органами різних тварин: 
аналогію і гомологію, аналогічні та гомологічні ор
гани у тварин. Оуен і Я. Генле ввели терміни, що 
характеризують органи в будь-якому положенні 
тіла. До таких термінів належать: dorsalis -  спин
ний, ventralis -  черевний, medianus -  серединний, 
medialis -  спрямований до серединної площини, 
lateralis -  спрямований назовні від серединної 
площини. Визначення положення органу відносно 
осей, які проходять через тіло, площин і напрямків, 
значно полегшило його опис.

Оуена контурні лінії (син.: Шрегера контурні 
лінії, Ебнера волокна; дентинні смужки, що чере- 
дуються, striae dentini alternatae) -  тангенціальні 
колагенові волокна внутрішнього шару зуба (при- 
пульпарний дентин), внаслідок неповного звап- 
нення мають темніше забарвлення, ніж решта 
дентину.

Пфлюгера зуб -  великий кутній зуб, який має 
найбільшу ширину біля шийки, а найменшу -  біля 
жувальної поверхні; аномалія розвитку зубів.

Пфлюгера трубочки (слинні трубочки, tubuli 
salivales) -  численні короткі протоки під’язикової 
залози, що відкриваються вздовж під’язикової 
складки дна ротової порожнини; відкриті німець
ким фізіологом Е.Ф.В. Пфлюгером у другій поло
вині XIX століття.

Сальтер (Salter) Самуель (1825-1897), ан
глійський стоматолог. Народився в Пулі (Дорсет). 
Працював лікарем у стоматологічному відділенні 
міської лікарні в Лондоні. З 1863 р. член Королів
ського товариства хірургів. Вивчав анатомію, пато
логію і питання лікування зубів. У 1874 р. опубліку
вав роботу «Зубна патологія і хірургія».

Сальтера лінії -  лінії росту зуба, які спосте
рігаються в речовині дентину зуба в процесі роз
витку.

Спі (Spee) Фердинанд (1855-1937), німець
кий анатом. Народився в Гліндфельді (Вестфалія). 
Медичну освіту здобув в Бонні, Вюрцбурзі і Кілі. З 
1887 р. -  прозектор анатомічного інституту в Кілі, 
а з 1902 р. -  директор інституту. У 1896-1909 рр. 
видав посібник з анатомії людини.

Спе лінія -  лінія, яка з ’єднує верхівки щічних 
горбків зубів від першого малого кутнього до тре

тього великого кутнього; топографо-анатомічний 
орієнтир для планування мостоподібних зубних 
протезів.

Стенонова протока -  протока привушної 
слинної залози, яка відкривається в присінку рота 
на рівні верхнього другого великого кутнього зуба; 
відкритий датським анатомом Нільсом Стеноном 
(Стенсеном) в 1660 році.

Томс (Tomes) Чарльз (1846-1928), англій
ський анатом. Народився в Лондоні. Викладав 
анатомію в стоматологічному госпіталі Лондона. 
У віці 32 років обраний членом Королівського то
вариства Англії. Наукові дослідження присвячені 
порівняльній одонтології, а також ембріології зубо- 
щелепного апарату.

Томса відростки (дентинні відростки одонто- 
бластів, processus odontoblasti dentini) -  відростки, 
які входять у дентинні канальці Келлікера з розви
тком основної речовини дентину в період утворен
ня емалі зуба на 14-17 тижнях внутрішньоутробно- 
го розвитку.

Томса зернистий шар (син.: дентинний зер
нистий шар кореня, stratum granulosum dentini 
radicis) -  незвапнений шар дентину на межі ден
тину і цементу; складається з дрібних дентинних 
шарів.

Чермак (Czermak) Іоганн (1828-1873), чесь
кий фізіолог. Народився в Празі, навчався в Кар- 
ловому університеті. У 1845 р. продовжив медичну 
освіту у Відні, завершивши навчання в 1849 р. у 
Бреслау. У 1850 р. захистив докторську дисер
тацію, присвячену мікроскопічній анатомії зубів 
людини. Потім працював асистентом у Фізіологіч
ному інституті в Празі під керівництвом Я. Пуркі- 
ньє. З 1858 р. працював професором зоології та 
порівняльної анатомії у Віденському університеті, 
з 1869 р. -  професором фізіології в Лейпцігсько- 
му університеті. Початковий період наукової ді
яльності присвячений анатомо-фізіологічним до
слідженням в області зоології. Пізніше вивчав 
фізіологічні механізми голосу і мови. Вважається 
творцем ларингоскопа, застосування якого зіграло 
важливу роль в діагностиці захворювань дихаль
них шляхів.

Чермака проміжки (син.: інтерглобулярний 
дентин) -  щілиноподібні простори між дентинни- 
ми відростками одонтобластів (волокнами Томса) і 
стінкою дентинних канальців; є, напевне, артефак
том, що залежить від зморщування протоплазма
тичного відростка в процесі гістологічної обробки 
або від розчинення крапель жиру, які нерідко міс
тяться у відростках одонтобластів. У нормальних 
умовах просвіт дентинного канальця цілком запо
внений дентинними відростками одонтобластів.

Шарпей Вільям (1802-1880), англійський ана
том. Народився в Арброуті (Шотландія). Медичну
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епонімів все більше відмовляються і замінюють ін
шими назвами, які відображають структурно-функ
ціональні особливості понять. Такий підхід цілком 
зрозумілий бажанням і необхідністю уніфікувати 
термінологічну номенклатуру. Епоніми мають по
вне право на існування поряд з іншими назвами. 
Вони не тільки описують явища, а й відображають 
історію науки і внесок дослідників у її розвиток, до
помагають зберегти традиції та історію, приносять 
яскраві кольори. Саме тому епоніми вкрай корисні 
і відмовитися від них неможливо.

У сучасній медичній літературі епоніми зустрі
чаються поряд з новими і старими традиційними 
назвами. Питання про те, наскільки вони необхідні 
і зручні у використанні медичної термінології, та
кож залишається відкритим.

Висновки. Проведене дослідження не є ви
черпним, а подальша вибірка епонімічних тер
мінологічних конструкцій з періодичних фахових 
видань, підручників, монографій стоматологічного 
спрямування розширить банк даних, поглибить і 
урізноманітнить знання молодих науковців, а та
кож сприятиме формуванню термінологічної ком
петенції у студентів-медиків, оволодінню ними мо
вою професійного спілкування. Епоніми полегшу
ють запам’ятовування, тому що на ментальному 
рівні реципієнт отримує цілісну картину зображен
ня об’єкта дійсності. Використання епонімів у колі 
вузьких фахівців забезпечує швидке розуміння 
ситуації картини, передає спадкоємність знань, ві
дображає основні етапи розвитку науки, боротьбу 
думок і поглядів, становлення наукового світогля
ду людини.

Перспективою подальших досліджень є
пошук епонімічних термінів ангіоархітектоніки ді
лянки голови.
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Morphological Eponymous Terms in Dentistry as Part of Professional Culture 
Hryn V H.
Abstract. The study of eponymous terms in professional medical language is of great importance be

cause it aims to solve an important theoretical problem of changing the status and function of a term, which has
an unconditional impact on knowledge of the world in terms of the history of science. There are new terms that
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reflect the stages of development of medicine, the priority of a scientist or country in the discovery of new facts, 
but do not reflect the individual features of the objects of nomination. Currently, scientific and terminological 
discussions on the use of eponymous terms are ongoing.

The purpose of the study. In a concise form to explain the origin of some eponymous terms in stomatol
ogy, to give an idea of the scientists whose names are given to certain terms by bibliographic analysis of the 
literature.

Materials and methods. The work uses general philosophical and general scientific research methods, 
namely: dialectical, historical-chronological, bibliographic-descriptive, analytical, etc. This bibliographic analy
sis is based on published peer-reviewed articles, books, textbooks, monographs.

Results and discussion. The objects of the study in this work were derived from eponymous terms used in 
stomatology and morphology. The sources of the material were specialized dictionaries and reference books 
devoted to the problems of eponymy in medicine, which represent the most complete collection of eponymous 
names of diseases and their signs. Historical and statistical data are given to explain and generalize the variety 
of phenomena associated with the emergence of eponymous terms, information about scientists and countries 
whose names actually served as eponyms for the formation of names of medical phenomena and concepts. 
The peculiarities of the origin of names are analyzed: anatomical terms, phenomena, as well as structures 
and formations of eponymous origin, depending on the nationality of their authors, the historical and cultural 
preconditions that formed the basis for the formation of eponymous terms are identified.

Conclusion. The study is not exhaustive, and further sampling of eponymous terminological constructions 
from periodicals, textbooks, monographs of dental direction will expand the database, deepen and diversify 
the knowledge of young scientists, as well as contribute to the formation of terminological competence of med
ical students. Eponyms facilitate memorization, as at the mental level the recipient receives a holistic picture 
of the image of the object of reality. The use of eponyms in the circle of narrow specialists provides a quick 
understanding of the situation of the picture, conveys the continuity of knowledge, reflects the main stages of 
development of science, the struggle of thoughts and views, the formation of the scientific worldview of human.

Despite a number of negative aspects, eponyms will always be an essential part of medical terminology.
Keywords: eponym, eponymous term, medical terminology, stomatology.
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