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     Вступ 

     Стрімкі темпи розвитку медицини як науки  , призводять до розширення її 

терміносистеми, появи нових термінів або уточнення вже функціонуючих 

термінологічних одиниць, зумовлюють. необхідність якомога точнішого й 

правильного використання термінологічного тезауруса в міжмовних 

комунікаціях. Хронологічний огляд історії вивчення медичної терміносистеми 

свідчить про неухильний інтерес науковців до питань формування галузевих 

термінологій: домінуючими залишаються питання структурних особливостей 

термінологічного фонду різних субмов медицини. Наприклад, українську 

кардіологічну термінологію вивчала Стецюк Р.І., 1998; термінологію медичної 

радіології – Корнейко І.В., 1996; українську судово-медичну термінологію – 

Лепеха Т.В., 2000; англійську кардіологічну термінологію – Запоточна Л.І., 

2012; англійську термінологію пластичної хірургії – Маковська О.О.,2010; 

англомовну травматологічну термінологію - Стоянова І.Ф.,2007 et cetera. 

Використанню латинських і грецьких словотворчих елементів як ядра 

інтернаціональної медичної лексики присвячена стаття Ємельянової Т.А., 2006, 

вплив елементів класичного походження, які виконують роль термінологічного 

коду і формують сучасні термінології європейських мов розглядає Вакулик 

І.І.,2016.Тому дослідження статусу суфіксальних утворень, зокрема з суфіксом 

–osis/-iasis, на позначення інфекційних хвороб засобами латинської та 

англійської мов видається нам цілком обґрунтованим, оскільки, як зазначає 
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суффиксальных образований является перспективным и актуальным для 

дальнейших разработок в области аффиксального словообразования»[1]. Вибір 

термінологічної підсистеми інфектології пояснюється, з одного боку, 

недостатньою кількістю детальних наукових розвідок як в латинській, так і 

англійській медичних термінологіях, а з іншого боку – неухильним, на жаль, 

зростанням інфекційних захворювань у всьому світі, появи нових форм та видів 

небезпечних в епідеміологічному відношенні хвороб, що вимагає, зокрема, 

адекватної вербальної кодифікації в науковій літературі та словниках. Доречно 

зазначити, що лексико-семантичні та етимологічні аспекти ключових термінів 

галузі медицини «Інфектологія», а саме: infectologia, morbus infectiosus, 

processus infectiosus, infectio, fons infectionis, bacillivectio, pathogenicitas, 

virulentia, латинські номінативні утворення з пропріальним компонентом та 

продуктивність суфікса –itis в утворенні термінів - назв інфекційних хвороб 

були предметом попередніх наших досліджень [2, 3 4].  

     1.Об’єкт дослідження  

     Дериваційна продуктивність грецьких суфіксів –osis/-iasis в утворенні 

латинських та англійських термінів на позначення інфекційних хвороб, 

обумовлених патогенними бактеріями, вірусами, хламідіями, рикетсіями et 

cetera досліджувалась на фактичному матеріалі, отриманому методом суцільної 

вибірки з навчальної літератури, зокрема національного підручника 

«Інфекційні хвороби» за редакції відомого українського інфекціоніста О. А. 

Голубовської [5], навчальних посібників з інфекційних хвороб [6,7,8], 

Міжнародного класифікатора хвороб МКХ-10, код А00  В 99- Деякі інфекційні 

та паразитарні хвороби та словників – довідників [9,12,13]. До виокремлених з 

цих джерел українських термінів добиралися латинські відповідники з опорою 

на такі авторитетні словники, як Terminologia medica polyglotta dr.med. Georgi 

D. Arnaudov’а [10], Terminologia medica in duobus voluminibus K. Ruidzitis’а 

[11]. Англійські терміни-еквіваленти відшукувалися в Англо-українському 

ілюстрованому медичному двотомному словнику Дорналда [12] та 

чотиритомному Українсько-латинсько-англійському медичному 



енциклопедичному словнику Л. Петрух [13]. Для уточнення окремих сумнівних 

моментів стосовно вербальної кодифікації того чи іншого терміна, ми 

зверталися також до латинсько-українсько-російського Словника медичної 

термінології М. Кніповича [14], Латино-русского медицинского словаря  С.И. 

Вольфсона [15]. При визначенні належності терміна до епонімних утворень 

цінну інформацію знаходили у виданні Whonamedit.- The dictionary of medical 

eponyms [16]. Для досягнення поставленої мети використана методика 

словотвірного аналізу, яка уможливлює вияв твірної основи, словотворчого 

форманта, установлення способу словотворення [17, c.566]; продуктивність 

суфіксів визначена за допомогою методу квантитативних підрахунків; 

етимологічний аналіз сприяв встановленню джерела походження 

досліджуваних термінів. 

                        2.Структурні типи термінів  

                         На думку провідного вченого Д’якова А.С. та співавторів [18, c. 9-13], серед 

структурних типів термінів виділяють терміни-кореневі слова, похідну лексику, 

терміни-складні слова, терміни-словосполучення, терміни-абревіатури, 

символи (знаки), буквені умовні позначення, номенклатуру. В свою чергу, 

серед похідної лексики виокремлюються терміни, утворені шляхом  суфіксації 

та префіксації. Отже, коло питань, які підлягають дослідженню, надзвичайно 

широке, але кожен із дослідників медичної термінології в тій чи іншій мірі 

зупиняється саме на афіксальних способах утворення як загальних медичних 

термінів, так і на  питаннях функціонування суфіксальних моделей в окремих 

мікросистемах медичної терміносистеми. Однак спеціального аналізу щодо 

статусу формантів грецького походження в утворенні термінів-назв 

інфекційних захворювань латинською та англійською мовами ми не виявили. 

Ілюстративний матеріал, отриманий в результаті суцільної вибірки, було 

скомпоновано залежно від термінологічної моделі та з урахуванням 

продуктивності конкретного суфікса. Таким чином, ми виокремили п’ять 

дериваційних груп: 1) терміни з фінальним суфіксом –osis; 2) терміни з 

фінальним суфіксом –iasis; 3) терміни з фінальним суфіксом –itis; 4)  терміни з 



фінальним суфіксом –ismus; 5) терміни з фінальним суфіксом –ema. Під час 

проведення дослідження послуговувалися ґрунтовними положеннями стосовно 

іменного словотворення в латинській медичній термінології, викладеними у 

фундаментальній праці знаної в Росії та за її межами дослідниці В. 

Новодранової [18] . Оскільки термінів з іменним суфіксом –osis відібрано 

найбільше, зупинимося на детальному дослідженні саме цієї групи термінів. 

     3.Терміни з фінальними суфіксом –osis 

Суфікс -osis у клінічній термінології може утворювати терміни на 

позначення 1) патологічного процесу; 2) хворобливого стану тривалого 

характеру; 3) хвороб незапального характеру, які пов’язані з перевищенням 

норми. Аналіз виокремлених термінів з суфіксом –osis на позначення назв 

інфекційних хвороб показав, що усі терміни, незалежно від механізмів передачі 

інфекції (контактний, трансмісивний, фекально-оральний), є дериватами 

субстантивного походження, що інформують про захворювання, спричинене 

бактеріальним збудником, паразитом чи вірусом. Переважну більшість термінів 

з афіксом –osis, що пов’язані з бактеріальними інфекціями, можна, на нашу 

думку, віднести до відпрізвищевих утворень, адже в назвах бактеріальних 

збудників, зазвичай, зафіксовано прізвище винахідника. Наприклад, 

українському терміну «бабезіоз» - рідкісна і тяжка інфекційна хвороба тварин, 

рідше людей, спричинена найпростішими Babesia, що переноситься кліщами, - 

в латинській і англійській терміносистемах відповідає відепонімний термін 

babesiosis. Виявив вперше паразитичну спору кліщів у 1885 році румунський 

бактеріолог Victor Babeş (1854-1926), на честь якого збудник і було названо 

Babesia. Оскільки у хворих на цю інфекційну хворобу при лабораторних 

дослідженнях ідентифікується Babesia (захворювання вперше діагностовано в 

1957 році в Югославії ), було цілком логічно дати  хворобі назву babesiosis, що і 

закодовано в  МКХ-10 – B 60.0.  

Структурально монолексемні терміни  з суфіксом –osis мають таку 

модель утворення: 1) основа іменника відепонімного походження, що позначає 

патогенні мікроорганізми, + грецький суфікс –osis; до цієї підгрупи відноситься 



найбільша кількість термінів; 2) основа іменника, що називає паразита, + 

грецький суфікс –osis; терміни цієї підгрупи є грецького походження. 

Наприклад, латинський термін ascaridosis утворений від грецького іменника 

ἀϭκαϱίς, ίδος – хробак, черв’як, глист + грецький суфікс –osis; термін 

helminthosis  походить від грецького іменника ἕλμινς, ινϑος– черв’як  + грецький 

суфікс –osis. Але, як показує етимологічний аналіз, термін lambliosis (МКХ-10: 

код A 07.107.1), синонімічна назва giardiasis, своєю назвою завдячує  чеському 

лікарю, патологу, патологоанатому Vilém Duśan Lambl (1824-1895), який у 1895 

році детально дослідив кишкову лямблію як збудника лямбліозу. Інша назва – 

giardiasis – пов’язана з іменем французького біолога Charles Frédéric Giard 

(1822-1895), який вперше описав паразита. Відомо, що у 1888 році паразит 

отримав назву «Giardia lamblia»; на сьогоднішній день захворювання, 

спричинене збудником Lamblia intestinalis (Giardia intestinalis) відоме 

інфекціоністам як lambliosis чи giardiasis; 3) найменша у чисельному 

відношенні підгрупа  утворена від назви вірусу, зазвичай грецького 

походження, + суфікс –osis. Йдеться про терміни орнітоз (бактеріальне 

захворювання, що передається людям від птахів, збудником захворювання є 

Chlamydophila psitacci), латинський  еквівалент ornithosis (від основи грецького 

слова ὂϱνις, ιϑος - птах), англійський відповідник ornithosis та пситакоз (гостре 

інфекційне бактеріальне захворювання, що передається людині від папуг, 

спричиняється вірусом Miyagawanella psitacci); латинський відповідник 

psittacosis (від основи грецького іменника ψίττακος – папуга + грецький суфікс –

osis). В англійській терміносистемі паралельно з латинським терміном 

psittacosis функціонують двослівні терміни parrot fever, parrot disease. В МКХ-10 

захворювання має код А70. Цікаві історичні факти про появу назви цієї 

інфекційної хвороби: вперше нозологія була описана в 1876 році T. Urgensen 

під назвою «атипова пневмонія»; у 1879 році швейцарському лікареві D. Ritter 

вдалося доказати, що збудником захворювання є папуги; 1892 року в Парижі 

було зафіксовано спалах хвороби, викликаної завезеними з Бразилії папугами, а 

в 1895 році французький лікар  P. Morange запропонував назву psittacosis. Як 



показали подальші дослідження, джерелом інфікування могли ставати не тільки 

папуги, але й інші птахи, тому американський інфекціоніст К. Мейер 

запропонував більш загальну назву – орнітоз. 

Зіставлення кодифікації термінів з суфіксом -osis в українській, 

російській, латинській та англійській мовах свідчить про панівний вплив 

латинської мови стосовно вербального позначення інфекційних термінів з 

суфіксом –osis в зазначених вище терміносистемах (див. табл.1). 

Таблиця 1. 

Терміносистеми 

латинський 
термін 

англійський 
термін 

український термін російський 
термін 

ascaridosis, 
ascaridiasis, 
ascariasis 

ascaridiasis, 

ascariasis 

аскаридоз: хвороба, 
спричинена Ascaris 
lumbricoides, який 
паразитує в тонкій 
кишці 

аскаридоз 

helminthosis, 
helminthiasis 
lambliosis/ 
lambliasis/ 
giardiasis/ 
 

helminthiasis, 
helminthism 

гельмінтоз;гельмінтіаз 
хвороба, спричинена 
гельмінтами 

гельминтоз 

lambliosis/ 
lambliasis/ 
giardiasis 

лямбліоз: протозойна 
інвазія, спричинена 
Lamblia intestinalis 

лямблиоз 

listeriosis listeriosis лістеріоз: інфекційна 
хвороба, спричинена 
бакатеріями Listeria 
monocytogenes 

листериоз 

salmonellosis salmonellosis сальмонельоз: гостра 
інфекційна хвороба, 
спричинена бактеріями 
роду Salmonella   

сальмонеллёз 

brucellosis brucellosis бруцельоз: інфекційна 
хвороба з групи 
бактеріальних зоонозів, 
спричинена бактеріями 
роду Brucella 

бруцеллёз 

bartonellosis bartonellosis бартонельоз: гостра 
інфекційна трансмісійна 
хвороба, спричинена 
бартонелами 

бартонеллёз 

babesiosis/ babesiosis/ бабезіоз/ бабезиоз/ 



piroplasmosis piroplasmosis піроплазмоз: інфекційна 
хвороба тварин, рідше 
людини, спричинена 
найпростішими Babesia 

пироплазмоз 

shigellosis shigellosis шигельоз: інфекційна 
хвороба, спричинена 
шигелами 

шигеллёз 

ornithosis/ 
psittacosis 

ornithosis/ 
psittacosis/ 
parrotfever/ 
parrotdisease 

орнітоз/ 
пситакоз: гостра 
інфекційна хвороба, 
спричинена Chlamydia 
psittacs 

орнитоз/ 
пситтакоз 

balantidiasis/ 
balantidiosis/ 
balantidosis 

balantidiasis/ 
balantidiosis 
balantidosis 

балантидіаз/ 
балантидіоз: протозойна 
хвороба, спричинена 
інфузорією Balantidium 
coli 

балантидиаз/ 
инфузорная 
дизентерия 
 

 

     4.Терміни з фінальним суфіксом –iasis 

За своїми кваліфікаційними характеристиками цей суфікс ідентичний до 

суфікса –osis, тому недивно, що в медичній термінології взагалі та в субмові 

інфектології зокрема, паралельно вживаються терміни на позначення однієї й 

тієї ж інфекційної хвороби то з суфіксом -osis, то з суфіксом -iasis, що і 

представлено в табл. 1. Зазначимо тільки, що вочевидь латинський термін 

ascariasis утворений від усіченої основи грецького іменника ἀϭκαϱίς → ἀϭκαϱ-, 

до якої було приєднано грецький суфікс –iasis; в англійську медичну 

терміносистему він був введений без жодних змін: ascariasis. 

В результаті дослідження було виявлено,  що в окремих випадках 

англійська терміносистема надає перевагу термінам, утвореним за допомогою 

суфікса -iasis, уникаючи дериватів з суфіксом –osis, тоді як в латинській 

термінографії фіксуються усі варіанти (див. табл. 1 ).  

Нам вдалося знайти тільки один латинський термін, утворений 

допомогою суфікса –iasis, який не має відповідника з суфіксом -osis. Йдеться 

про інфекційну протозойну хворобу, спричинену Entamoeba histolytica,  амебіаз 

- латинський термін amoebiasis (від грецького іменника ἄμοιβή - зміна + 

грецький суфікс -iasis), англійський варіант amoebiasis та amebic dysentery. 



Прослідковується також тенденція до утворення паралельних термінів з 

суфіксом –osis/-iasis серед термінів на позначення протозойних інфекційних 

хвороб (окрім amoebiasis) та захворювань, спричинених паразитами. Існування 

варіантних позначень бактеріозів нами не виявлено ні в латинській, ні в 

англійській терміносистемах. 

     Висновки  

     Підводячи підсумок, зазначимо, що суфікс –osis відноситься до 

продуктивних грецьких морфем, за допомогою якого утворюються терміни-

назви інфекційних хвороб незалежно від етіології та механізму передачі 

збудника. Зіставлення латинських термінів з їхніми англійськими, 

українськими, російськими відповідниками свідчить про тенденцію надання 

переваги  функціонуванню в зазначених мовах саме латинських варіантів 

позначення інфекційних хвороб. Найбільшу в кількісному відношенні групу 

складають депропіонати на позначення інфекційних хвороб, викликаних 

бактеріальними збудниками. 
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