
92  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2016 

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ 
 

УДК: 616.21:616-02:4 

О.М. ТЕРЕЦЬ  

ЕТИМОЛОГІЯ ДЕЯКИХ НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ  
ЛАТИНСЬКОМОВНИХ ТА ІНШОМОВНИХ СЛІВ ТА ТЕРМІНІВ  

В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 

Каф. латинської мови (зав. – проф. О.Г. Кисельова); каф. отоларингології  
(відповідальний – проф. Ф.О. Тишко) Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця 

 

  

В сучасних європейських мовах, зок-
рема і в українській, існує величезна кіль-
кість слів та термінологічних понять, які 
беруть свій початок в латинській і, частко-
во, у давньогрецькій мовах.  

Розвиток анатомії потребував ство-
рення нової наукової термінології, а в 
зв’язку з тим, що вся наукова література в 
середні віки була створена саме латиною, то 
й ця термінологія мала латинське похо-
дження. 

Найбільший внесок в дослідження 
анатомії людського тіла внесли вчені італій-
ських університетів XV-XVI ст. Серед них 
чільне місце займають роботи італійця 
Алессандро Акілліні (1463-1512 рр.), який 
був одним з перших, хто всупереч держав-
ним та релігійним законам досліджував тіло 
людини за допомогою розтину. Його діяль-
ність продовжив батько анатомії Андреас 
Везалій (1514-1564 рр.) – представник Па-
дуанської школи, який під загрозою смерт-
ної кари досліджував людські трупи, випра-
вляючи помилки великого лікаря античнос-
ті Галена та інших попередників. Зрозуміло, 
що в часи Галена існували латинські озна-
чення лише головних людських органів і, за 
відсутності розтинів тіла, не було і потреби 
у створенні термінів для ще невідкритих 
вченими частин людського організму. Саме 
відкриття, опис і створення відповідної те-
рмінології і було заслугою лікарів доби Ре-
несансу. 

В анатомічній термінології сучасним 
українським студентам-медикам зустріча-
ються різні непрості до запам’ятовування 
слова та терміни. У часи Ренесансу для іта-

лійського чи французького студента вони не 
складали труднощів, бо відмінності між їх 
рідною мовою і середньовічним варіантом 
латини були не більшими, ніж між сучас-
ною українською та давньоруською мовами. 
Тому в наш час знання історії походження 
цих слів, їх етимології поліпшує їх сприй-
няття, допомагає в засвоєнні, і навіть в то-
пографічній орієнтації.  

В даній роботі проведено дослідження 
виникнення деяких анатомічних слів та те-
рмінів з оториноларингології, які мають 
глибоке коріння. Як ми побачимо, українсь-
кі терміни, що побутують в сучасній меди-
цині, є прямим перекладом їх первинного 
латинського відповідника. Найдавніше, вла-
сне античне походження, мають лише тер-
міни, що створені для означення видимих 
частин зовнішнього вуха.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Козелок (лат. Tragus, від грецького 

tragos – козел) – передня частина вушної 
раковини, основою якої є хрящ, що покри-
тий шкірою. 
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Як ми бачимо, українська назва похо-
дить від її латинського попередника. Ети-
мологія, можливо, пов’язана з пучком ще-
тинистого волосся, що часто з’являється на 
шкірі козелка, особливо у літніх чоловіків. 
Давньогрецький анатом, ім’я якого не збе-
реглось, вважав, що це волосся нагадує во-
лосся на підборідді козла, як по формі, так і 
по структурі. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Раковина вушна – лат. auricula, 

concha auriculae. Цей термін при вивченні 
анатомії людини використовували вже ан-
тичні греки і римляни, що помітили схо-
жість вушного завитка із завитком раковини 
равлика (грец. Cochlea). 
 

 

 

 

 
Барабанна порожнина (лат. Cavum 

tympani) – також має ще античне минуле і 
походить від назви ударного інструменту 
циліндричної форми, верх та низ якого об-
тягнутий шкірою (гр. tympanon «тімпан» – 
ударний музичний інструмент).  

В барабанній порожнині розташовані 
слухові кісточки (лат. ossicula auditus 
auditoria) – невід’ємні компоненти слухової 
сенсорної системи. 

Молоточок – (лат. malleus) – крихітна 
кісточка, яка знаходиться між Membrana 
tympani та коваделком (лат. incus), та бере 
участь в передачі звукових коливань. Кісто-

чка має довгу ручку й головку та нагадує 
ковальський молоток або інструмент 
м’ясника для забою худоби.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Ковадло – (лат. incus) – слухова кіс-

точка, що з’єднує молоточок (malleus) зі 
стремінцем (stapes) та приймає участь в пе-
редачі звукових коливань.  

Вона вперше описана італійським ана-
томом Алессандро Акілліні, проте Андреас 
Везалій також звернув увагу на ковадлопо-
дібну форму кісточки та, як вважають деякі 
вчені, дав їй назву. Ця назва походить з дре-
вньоримських часів, коли означала пень, що 
використовувався у побуті як первинне ко-
вадло. 
 

 

 

 

 
Стремінце – (лат. stapes) – найменша 

кісточка в людському тілі, яка з’єднує incus 
з вікном присінка (вікно овальне) – fenestra 
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vestibule, fenestra ovalis. Stapes створений з 
двох латинських коренів: Sto – «стою» + pes 
– «нога, стопа». Стремено є терміном більш 
пізнього постантичного походження, так як 
греки і римляни не мали стремен, бо не ко-
ристувалась сідлом, а покривали коней чеп-
раком, попоною. Стремена та сідло увійшли 
до вжитку лише в IV ст. християнської ери. 
А як медичний термін Stapes був запропо-
нований А. Везалієм в ХVI ст. і отримав 
свою назву саме за зовнішню подібність до 
стремена.  
 

 

 

 

 

Слухова труба – (лат. tuba auditivа) – 
з’єднує порожнину середнього вуха з носог-
лоткою і служить для аерації вуха та вирів-
нювання тиску між середнім вухом та носо-
вою частиною глотки. Довгий час була на-
звана tuba Eustachii на честь свого першовід-
кривача італійського ренесансного анатома, 
дослідника людського тіла Бартоломео Еус-
тахіо (1500 або 1514 – 27.08.1574 рр.). 

 
 

 

 

 

 
Клиноподібна кістка – (грец. os 

sphenoidale, лат. os clinoideum) розташована 
в основі черепа. Спочатку цю кістку назва-
ли «кістка, що нагадує осу». Пізніше через 
помилки в транскрипції вона почала писа-

тись «sрhenoidale», тобто клиноподібна. 
Автор назви не відомий. 

Турецьке сідло (лат. Sella turcica) є 
утворенням на верхній поверхні клиновид-
ної кістки черепа людини, що нагадує сідло. 
Назва обрана через схожість з турецькими 
сідлами, що мали опори в передній та зад-
ній частинах сідла. У той час, як греки та 
римляни були зайняті вдосконаленням своїх 
методів примітивної їзди без сідел, турки і 
численні арабські племена створили і до-
опрацювали сідло з метою використання 
високих передніх та задніх спинок для да-
леких переходів. Обґрунтування цієї схожо-
сті почало з’являтися в медичних текстах 
XVII століття. 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Леміш – (рос. Сошник; лат. Vomo 

«изрыгаю», рос.) – нижня частина кісткової 
носової перегородки, подібної до лемешу 
плуга. Староримський плуг розкидував зем-
лю досить інтенсивно по обидва боки боро-
зни. 

Раковина носа – лат. сoncha nasalis 
(нижня, середня, верхня). Цей термін вже 

має ренесансне 
походження і був 

запропонований 
італійським анато-
мом XVI століття з 
м. Парупа Юліу-
сом Плацентіні, 
який зауважив 
подібність раковин 
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носа до незвичних для європейців по формі 
устриць Карибського басейну. 
 

  

 

 

 

 
 

 
Верхньощелепна пазуха (лат. sinus 

maxillaris) – парна придаткова пазуха носа. 
Мала назву гайморова пазуха (лат. sinus 
Haghmori) на честь англійського лікаря На-
таніеля Гаймора (1613-1685), який вперше 
описав її захворювання.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Мигдалик 
– (грец. 
Amygdala «миг-
даль», лат. 
Tonsilla). Підне-
бінний мигда-
лик названий 
так тому, що в 
стані запалення 
схожий на горіх 

за формою поверхневого малюнку та розмі-
ром. 

Гортань – (грец. laryngos, лат. larynx). 
Гортань виконує подвійну функцію – є час-
тиною повітроносних шляхів та голосоут-
ворюючим органом. Скелет гортані склада-
ють хрящі, назви яких мають найбільш ці-
каву етимологію. 

Щитоподібний хрящ – (лат. Cartilago 
thyroidea) – складається з двох чотирикут-
них симетричних пластинок, що нагадують 
щит. У чоловіків ці пластинки з’єднуються 
під прямим кутом, утворюючи виступ гор-
тані – Адамове яблуко (лат. prominentia 
laryngea). Назва цього утворення пов’язана з 
Біблійним переказом про те, як Адам скуш-
тував заборонений плід, що застряг в його 
горлі. 

Перснеподібний хрящ – (лат. 
Cartilago crioidea) – розташований під щи-
топодібним хрящем та за формою нагадує 
перстень. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Шлуночки гортані (лат. ventriculus 

larynges) або шлуночки Морганьї – загли-
бини, що розташовані між присінковою та 
голосовою складками. Названі на честь іта-
лійського лікаря і анатома Дж. Баттиста 
Морганьї, який став одним із засновників 
патологічної анатомії як самостійної науки 
завдяки публікації класичної праці «Про 
місцезнаходження і причини хвороб». 
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Резюмуючи вищевикладене досліджен-
ня, варто звернути увагу на позитив у вивчен-
ні студентами-медиками античної культури 
предків, мови древніх греків та римлян, що 
знайшло відображення в назвах багатьох ана-

томічних структур, нозологічних одиниць, 
хірургічних втручань та інше. Знання профе-
сійної термінології полегшує спілкування 
медичної спільноти багатьох країн у вивчені 
різноманітних медичних проблем.  
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