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Анотація. Наводяться приклади епонімічних назв медичних синдромів, 

що пов’язані з літературними творами. Пояснюється походження назв 

«Піквікський синдром», «синдром Аліси в Країні чудес», «синдром 

«альбатроса», «синдром Доріана Грея», «синдром Рапунцель». 

Ключові слова: епоніми, Піквікський синдром, Синдром Аліси в Країні 

чудес, Синдром «альбатроса», Синдром Доріана Грея, Синдром Рапунцель. 

 

Епонім (гр. eponymos - той, що дає ім’я, назву) - особа, від імені 

(прізвища) якої утворено назву місцевості, країни, народу; сама назва такого 

типу [1, с. 216].  В галузі медицини терміни-епоніми грають визначну роль при 

найменуванні нових явищ або відкриттів в зв'язку з усталеною міжнародною 

традицією називати те чи інше відкриття або винахід ім'ям вченого, який зробив 

це відкриття або винахід.  

Широко розповсюдженим способом термінотворення в медицині є 

метафоризація. У медичній термінології метафора з'являється як результат 

естетичного сприйняття об'єкта автором терміна. Серед метафоричних термінів 

виділяють метафори персоніфікації, що демонструють схожість з різними 
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особливостями міфологічного, біблійного або літературного характеру [2, 

с. 329]. 

З цих позицій цікавими є назви клінічних синдромів, що пов'язані з 

літературними творами.  

Піквікський синдром (а Pickwickian syndrome). Цей термін увійшов в 

історію медицини з роману Чарльза Діккенса «Посмертні записки Піквікського 

клубу», опублікованого в 1837 р. Сам містер Семюель Піквік цим синдром не 

страждав, хоча і був чоловіком «в тілі», любив поїсти, але також був дуже 

діяльною і рухливою людиною.  

В розділі IV романа Ч. Діккенса описаний служник Джо (Джозеф) - 

«улюблений паж містера Уордля, більш відомий читачам цієї неприкрашеної 

повісті під ім’ям жирного хлопця», що мав всі ознаки даного синдрому. 

«— Чудний хлопець,— зауважив містер Піквік. — Що, він завжди так 

швидко засинає? 

— Засинає! — сказав старий джентльмен. — Завжди спить. Уві сні 

працює, а коли прислуговує коло столу, то ще й хропе.» (Переклад з англійської 

М. Іванова). 

Першим термін «Піквікського» використав William Osler (1918), щоб 

описати огрядного пацієнта з гіперсомнією. А в 1956 р. доктор Burwell і його 

колеги видали історію хвороби 51-річного бізнесмена, названу «Піквікський 

синдром - надзвичайне ожиріння, асоційоване з альвеолярною 

гіповентиляцією». У нього були наступна клініка: ожиріння, періодичне 

дихання, гіперсонлівость, поліцитемія і застійна серцева недостатність. Його 

зріст становив близько 160 см, а маса тіла була більш 120 кг. Звернутися до 

лікарів його змусив казусний випадок, що стався з ним. Пацієнт мав пристрасть 

до покеру, і одного разу йому на руки прийшли три туза і два короля, виграшна 

комбінація - «повний дім». Але в цей момент він відключився і не зміг 

скористатися своєю перевагою. Розсерджений цим епізодом бізнесмен 

погодився на госпіталізацію. [3, с. 64 ]  
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Таким чином ожиріння-гіповентиляцію називають піквікським 

синдромом, тобто синдромом, що відноситься не до містера Піквіка, а до його 

середовища, за аналогією з епітетом «вікторіанський», що більш коректно 

відображає суть та історію питання. [4, с.22 ] 

Синдром Аліси в Країні чудес ( Alice in Wonderland syndrome; AIWS) — 

дезорієнтуючий неврологічний стан, що проявляється в порушеному 

візуальному сприйнятті людиною свого тіла або окремих його частин, 

порушення «схеми тіла»: відчуття тіла як більшого так і  більш маленького. 

«—  Все дивасніше й дивасніше! - вигукнула Аліса (з великого зачудування 

вона раптом забула як правильно говорити). - Тепер я розтягуюсь наче 

найбільша в світі підзорна труба! До побачення, ноги! (Бо ніг своїх вона вже 

майже не бачила - так хутко вони віддалялися)». (Переклад з англійської В. 

Корнієнка за редакцією І.Малковича) 

Також людина може відчувати інші відчуття спотворення розмірів 

оточуючих предметів. Англійська назва розладу походить від книги Льюїса 

Керролла «Пригоди Аліси в Країні чудес». Назва синдрому дав британський 

психіатр Джон Тодд (1914-1987), іноді в честь нього самого Синдром Аліси в 

Країні чудес називають синдромом Тодда. У 1952 році Lippman описав деякі 

незвичайні симптоми у своїх пацієнтів, які страждають на мігрень і зазначив, 

що ці незвичайні симптоми мігрені схожі на описи пригод Аліси в казці Льюїса 

Керролла. Lippman також припустив, що Керролл сам страждав на мігрень з 

аурою і наділив своїх героїв переживаннями, які відчував сам [5, с. 34 ].  

Синдром «альбатроса»  (The "albatross" syndrome). Вперше лікарі 

почули про синдром Альбатроса в 1967 році, завдяки F. R. C. Johnstone і його 

колегам - медикам з Ванкувера, які проаналізували 130 історій пацієнтів з 

виразковою хворобою шлунка, які перенесли резекції шлунка. У семи пацієнтів 

з нав'язливою поведінкою та розладами особистості, ознаки цього синдрому 

після гастректомії були надзвичайно схожими: постійний біль у животі без 

очевидної причини, періодична та незрозуміла нудота та блювота, тривала 

залежність від знеболюючих препаратів та виражені харчові дефіцити. Назвати 
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цей стан синдромом «альбатроса»   ванкуверських лікарів надихнуло «Сказання 

про Старого Мореплавця» Семюеля Тейлора Кольріджа - англійського поета-

романтика XIX ст. За сюжетом Старий Мореплавець убив альбатроса - 

священну птицю добрих ознак, чим накликав на себе страшну кару. За велінням 

Вищих сил Мореплавець змушений був спокутувати гріх, постійно 

розповідаючи про свій вчинок. Подібно старому моряку, хворі на синдром 

«альбатроса», переходячи з одного лікарського кабінету в інший, знову і знову 

розповідають про свої «страшні» фізичні страждання. Пацієнти помилково 

вважають себе важкохворими, продовжують переслідувати хірурга, вимагаючи 

уваги та наполягаючи на повторній операції. [6, с. 1559 ] 

Синдром Доріана Грея (Dorian Gray Syndrome; DGS) позначає 

культурний та суспільний феномен, який характеризується надмірною 

стурбованістю власною зовнішністю особи, що супроводжується труднощами з 

процесами старіння та затримкою психологічної зрілості. Вперше синдром був 

описаний на симпозіумі з естетичної медицини (Brosig B., 2000). Назва 

синдрому походить від знаменитого роману Оскара Уайльда «Портрет Доріана 

Грея». Пацієнти з синдромом Доріана Грея - постійні користувачі косметичних 

медичних процедур та продуктів (відновлювачі росту волосся, препарати від 

еректильної дисфункції, препарати для схуднення, засоби для підняття 

настрою, лазерна обробка шкіри та естетична хірургія для усунення ознак 

процесу старіння), за допомогою яких вони намагаючись зберегти свою 

молодість. [7, с. 279 ] 

Синдром Рапунцель. Казка "Рапунцель" - одна з найпопулярніших казок 

Братів Грімм. Це розповідь про дівчину з дуже довгим волоссям, яка була 

заточена чаклункою у високій башті. В деяких випадках у хворих з психічними 

розладами зустрічається патологічний потяг до поїдання волосся (трихофагії) 

внаслідок чого в шлунку та кишечнику можуть формуватися конгломерати з 

проковтнутого волосся (трихобезоари). Найчастіше ці утворення характерні для 

дівчат підліткового віку. Ми спостерігали дитину з поєднанням трихобезоару 

шлунку з трихобезоаром тонкої кишки – синдром Рапунцель. Трихобезоар при 
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синдромі Рапунцель являє собою клубок волосся у вигляді «довгої коси» і є 

рідкісним і незвичайним варіантом, при якому з’їдене волосся, проходячи через 

шлунок та дванадцятипалу кишку, накопичується в тонкій кишці [8,с. 212]. 
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