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О ТРАНСКРИБОВАЊУ ЛАТИНСКИХ ИМЕНИЦА

У МЕДИЦИНСКОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈИ

Ма колико се трудили да у српском медицинском језику

избегавамо стране речи, ма колико наш језик био богат

(богатији него што нам то изгледа) у погодним изразима

за многе медицинске појмове, ипак остаје још доста велики

број појмова за које морамо у своме језику да задржимо

транскрибоване, па чак и транслитероване облике латинских,

одн. грчких речи. Кад кажемо „морамо", онда то значи да

ћемо то чинити само кад не можемо наћи погодну српску

реч, тј. кад се туђица никако не може избећи. Али то ни у ком

случају не сме да слаби наш напор да у највећој мери шти-

тимо чистоту свога језика. Наши лекари морају да буду

свесни тога и да свој језик најбрижљивије чисте од непо-

требних туђица, а кад их употребљавају, да то чине на

најбољи начин.

Сложеност медицинске терминологије лежи, пре свега,

у томе што усвојени латински термини потичу добрим

делом од грчких. Зато се, пре сваког транскрибовања на

неки живи, модерни језик (а то важи и за српски), поставља

проблем правилног транскрибовања с грчког на латински,

проблем који још није у потпуности решен (сем, безмало,

у анатомској номенклатури). Треба, значи, једном засвагда

утврдити правила по којима се има вршити транскрибовање

с грчког на латински1), јер од тога зависи и правилно тран-

скрибовање с латинског на наш језик, уз претпоставку да

пе се латински језик усвојити као језик међународне меди-

') У том погледу на прво место долаэи транскрибовање грчког к

и дифтонга э1, ш, 01, затим, ковање сложеница, чистнх или хибридних

(коришћење номинатива или^генитива за стварање сложеница, логичан ред

саставних делова сложеница итд.).
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цинске терминологи]е. Али то ^е значащая посао будуйности.

Очеку]упи коначне одлуке у том важном ме^ународном

договору, а према ономе што ]е у том погледу досада пости

гнуто (нарочито у анатомско] терминологии), могли бисмо

за транскрибоваше латинских именица (н>их у медицинском

]езику има на]виш'е) ]ош отсад поставити извесна правила,

ко]их се, до доношена ]единствене ме^ународне медицинске

терминологи}е, треба држати.

Пре него што бисмо прешли на суштину поставл>еног

питан>а, морамо претходно да укажемо и на потребу да при

ликом транскрибованэа латинских термина треба полазити

првенствено од латинских облика (изворних или транскри-

бованих с грчког), а никако од транскрибованих облика тих

термина с неког другог, живог ]езика (нарочито француског,

немачког и енглеског). Другим речима, треба избегаватн

транскрибоваьье транскрипщф. Истина, доста ]е вен усво^ених

облика ко]и су у наш ]език пренесени с немачке тран-

скрипци]'е. То ]е на]чешпе случа] с латинским именицама

женског рода ко]е се завршава]у на — аз (аШ), за чи]у ]е

транскрипщцу у немачком послужила основа чи]е ]е кра^е

а претворено у а: моршалиШеш (од Мог1аНШ) за тог1аШаз,

ексШремиШеШ (од Ех1гегшШ) за ех^гетМаз, леШалиШеШ (од

Ье1аНШ) за 1е1аП1аз итд. Али то треба избегавати. ВеН неке

од таквих именица транскрибу]емо дода]уЬи А>ихову корену

наш наста вак -носШ: вискозносШ за у^зсозЛаз, адийозносш за

асНрозИаз, йермеабилносШ . за регтеаЪПйаз (уколико се не

употреби наша реч йройусШл>ивосШ) и сл. Ово ^е сасвим у духу

нашег ^езика и то треба вршити гдегод }е то могупно. Наш

облик меридщан за тешНез долази од немачког облика

Мепалап (а ова] од латинског придева шепалапиз).

Кад се претреса питаше поза]мливан>а речи из ту^их

]езика непе, мислим, бити наодмет ако укратко разграничим©

по]мове Шранскрибовагьа, шранслишерова/ьа и ШранслаШоваша

у односу на йрево^еше.

Транскрибоваже ({гапзспрпо) )е уношеше речи из

]едног ]езика у други, писменима тога ]езика, прилаго1)ава]уНи

се притом изговору, гласовним променама у духу тога ^езика

(]едначе1ье сугласника по звучности, уметан>е сугласника / н
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непоста]аног а код сугласничких група на кра]'у речи, гу-

бл>ен>е сугласникя, додаваже наставка за род према сличним

именима тога ]езика. Напр.: айсорйцща за аЪзогрпо, йексща

за ъг1\с„ ефекаШ за ейесшз, саазам за зразтиз, дщаре\а за

<Наггпоеа, егземйлар за ехетр1аг итд.) Транслитерован>е

(*гапз1Шегаио) )е преношенье речи слово по слово, писменима

]езика у ко^и се преносе, не водепи рачуна о н>еговим пра-

вилима, него само о начину изворног писала и изговора

(напр.: абсорйцио за аЬзогр^о, йексис за лШ?, диареа за алаг-

гЬоеа и сл.). Разуме се, измену транскрибоваша и транс-

литероважа ёто]% случа]еви где се по]едини гласови ко^их

нема у нашем /езику, пишу писменима наших на]ближих

гласова. У рег)им случа]евима се врши транслатован>е

(1гапз1а1ю) просто преношеше у наш ]език, изворним писме

нима и правописом, латинских или грчких термина или фраза»

или речи и фраза из модерних ]езика, као што су: рег рптат,

рег сНарейезт, рег оз, (1ё{епзе, ПиКег, а рпоп, -^оззу-Мп и

сл. Прево^еье ({гайисИо) ]е проналажеше и употреба

наше речи уместо стране.

Изгледа нам на]корисни]е да у овоме случа]у претресемо

латинске именице, усво]'ене у ме^ународном медицинском

]езику, према врстама (деклинаци]ама) ко]има припада]у. У

томе излага №>у видеНе се да се при транскрибовага>у тих именица

у српском медицинском ]'езику релативно ретко примен>у]е

правило да се наш облик гради од основе латинске речи

додаван>ем наставка за род према духу нашег }езика.

У I врсти се налазе, као што ]е познато, именице жен-

ског рода на -а, -1а, -еа, -оеа, као и транслитеровани грчки

облици женског рода На -е и -ез и мушког рода на -ез и

-яз. Именице на -а се уствари транслитеру]у, ]'ер се наш на-

ставак за женски род поклапа с латинским: лиса за 1узза,

сШрума за з!гита. сквама за зяиата, колега за со11е§а (по

значешу мушког рода). Именице на -1а транскрибу]у се

с уметашем на кра^у речи измену и к а нашег /: арШерща

за аг1епа, аиурща за апипа, ариШми/а за агпушгша итд. Име

нице на -еа и -оеа транскрибу}у се, исто тако, с уметашем

у наставку нашег /': Ширеоиде/а за тугеоМеа, корне/а за согпеа,

наузещ за паизеа, дщаре\а за (Наггпоеа, днсПне/'а за йузрпоеа
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(ако се не усво^и облик сгузрпоё), али линща за Нпеа (под

утица]ем немачког). Грчке именице усво]ене у латинском

]езику у свом транслитерованом облику, а ко^е се мен>а]у

по ово] латинско] деклинацией, транскрибу]у се на наш ]език

на ова] начин. Именице женског рода на -е (ген. -ез) добива]у

место тог гласа наставак -а, задржава]уНи сво] род: систола

за зуз{о1е, акна за аспе, флегмона за рЫе^топе, дисйноа за

йузрпоё1), дийлоа за йур1оё. Код грчких именица мушког

рода на -ез (ген. -ае) при транскрибовашу на наш ]език та]

се наставак губи и сама основа служи као наш номинатив:

асциШ за азсИез, док оне с наставком на -аз (ген. -ае) задр-

жава]у та] наставак, те цео облик номинатива служи као

основа: йсоас за рзоаз.

Од именица II врете следеНе именице на -из (по изу-

зетку женског рода): а1огпиз, тетойиз, репойиз, сгузЫЫз,

са1аггЬиз при транскрибован>у губе сво] наставак и поста]у

у нас мушког рода: аШом, метод, Период, крисШал, кащар>

док у транскрибованим облицима именица на -зтиз:.гпеита-

-Изтиз, зразтиз, {гор^зтиз, после губитка наставка -из умепе

се у основи измену зим непосто]ано а: реумаШизам, ейазам,

Шройизам, али У1гиз (с. р.) задржава сво] номинативни на

ставак, ]ер. би се без тога поклопио с именицом другог зна

чена (\и: мушкарац). Именице на -из ко^е би губитком тог

наставка постале не}асне задржава]у у транскрибовашу сво]

номинативни облик: бронхус за ЬгопсЬиз (неправилно ]'е брон-

хща), Шифус за гурпиз итд. Ретки су примери да именице

на -из (м. р.) поста]у женског рода на -а: алвеола за акео1и5.

Од именице сапсег (м. р.) тра-нскрибовани облик се гради

од пуног облика номинатива: канцер. С именицама ове де-

клинац^е на -шп и -шгп (с. р.) поступа се врло неу]'едначено.

Код вепине наставак -ит, одн. -1 (из 2 пад.) губи се и сама

основа служи за номинативни облик транскрипци^е: ексшракШ

за ех1гас1шп, ексудаш за ехзидашт, рецепт за гесершт, фер

мент за {егтепшт, фрагмент за {га^тепшт, инструмент за

тз1гитепшт, седименШ за зеолтепшт, морфин за тогрптит,.

кодеин за сойетит (тако се поступа и са свим осталим леко-

•) У меЬународно] медицинско] терминологии постели |ош колебание

измену йузрпоеа и йузрпоё.
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вима на -ит), вакцин за уасстит (неправилно вакцина, ]ер

то претставла транслитеровани облик термина за нарочито-

обол>ен>е: уасапа). Код неких именица после губитка на

ставка -ит, одн. -1 (ген.) измену с! и 1г ко]има се завршава

основа, умеНе се непосто]ано а: йродукаШ. за ргойисшт,

сйекШар за зрес1гит, ценШар за сетгит. Али ако би губитком.

наставка -ит именица изгубила сво] смисао и постала не-

разумл>ива, онда та] наставак оста]е: серум за зегит. Ретке

су именице на -ит ко]е се транскрибу]у с наставком -а,

мен>а]уНи сво] род у женски: гликоза за §1усозит, лакШоза

за 1ас1озит, левулоза за 1аеуи1озит. Грчке именице на -оп

оста]у у целости: фармакон за рЬагтасоп, ганглщон за §ап-

&Ноп (непр. ганглща, термин ко]и се се поклапа с обликом у

1 п. мн.: §ап§На). У транскрибован>у именица средн>ег рода

, на -шт поступа се врло неу]едначено: код неких се та] на

ставак у транскрибованом облику, без обзира на основу,

замешу]'е наставком -а/а, при чему именица постое женског

рода: лабораШорща за 1аЪога1огшт (као гимназща за %ут-

пазшт), бакШерща за Ъас1егшт, док се код других та] на

ставак задржава (уз уметаи>е / измену / и а и уз промену ср~

рода у мушки): конзилщум за сопзШит, санашорщум за запа-

*опит, калщум за каНит, калцщум за са1сшт итд., али их

има ко]и та] наставак, без опасности по знэчеше, могу да

изгубе: ейиШел за ерИпеНшп, ендоййел за епйоШеНит, миокард:

за туосагсНшп, микроскоп за ппсгозсоршт (слично ]е и са

свим другим инструментмма чи]и се назив свршава на -шпи,

орпЫтозсоршт, 1агуп§озсоршт, гес1озсоршт), везикаШор за

уез1са4опцт. Ретке су речи на -шт ко]е при транскрибованьу

добива]у у нас наставак за женски род: хемисфера за Ьепи-

зрпаегшт (под утица]ем немачког и француског -^езика).

Ме1)у именицама III врете оне на -ог (м. р.) задржава]у

та] наставак: шумор за штог, ликвор за ^иог, флексор за

Нехог и сл. Именице на -е (м. р.) добива]у наставак -а: еШар

за е!пег, каШеШар за сате!ег, йедщашар за реоЫег. Именице

на-ех задржава]у та] наставак: айекс за арех, корШекс за

сог1ех. Именице ва -аз (ген. -аИз) транскрибу]у се, као што-

смо у почетку споменули, или, по угледу на немачки, на -ет:

екШремишеШ за ех*гетИа&, морШалиШеш за тог1аН(аз, леШалиШеШ
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. за 1е1аП(а5 и сл., или додава!ьем, на корен изворне речи,

нашег наставка — носШ: вискозносШ за У15С0811аз, адийозносш

за асНрозиаз, ВласШичносШ за р1ази«1а8, еластичност за е1а-

зНсНаз итд. У нас се веН употреблава и лешалносш уместо леШа-

литет. Али ако се од корена ексшрем- покуша да се гради

транскрибовани облик додатком нашег — носШ добива се

реч ексШремност, ко\& има сасвим друго значение неголи

екстремиШеш. Од именица женског рода на -8 оне на -15 до-

бива]у наставак -за (ж. р.): дщагноза за сПа§по518, анамнеза

за апатпез18, доза за йоз13, фаза за рпаз13, стаза за 8{а§18

анастомоза за апаз1ато818, Парализа за рага1у318 и сл. Име-

нице на -тз, ко]е означава]у запален>е, губе из свог наставка

-18 и гласе: бронхиш за ЬгопсЬШз, йлеурит за р1еигш'з, нефрит

за перЬгМз. Истина, неки аутори (претежно хрватски) граде

транскрибовани облик тих речи од основе додаван>ем на

ставка за женски род: бронхитида од ЪгопсЬШоЧз. йлеуритида

од ркигШоЧз и сл. Та] облик ]е много дужи. У српском тако

поступамо само изузетно при транскрибован>у неких именица:

кантарида од саптапз, -1сНз, кароШида од сагойз., -1сИз, йаро-

Шида од рагоНз, -1сИз. Од основе се гради и транскрибовани

облик фаланга од рЫапх, -.§18. При транскрибован>у на наш

]език неке именице, по изузетку мушког рода, добива]у та]

род било губитком свог наставка 1 п. ]д.: канал за сапаНз,

било транслитерациям: хидройс за Нуйгорз, антракс за апшгах,

торакс за тогах, ларинкс за 1агупх, фаринкс за рЬагупх (уко-

лико се ове две последнее речи не преведу нашим речима

гркл>ан и ждрело). — У ово] деклинации именице средн>ег

рода на -та, -е, -п, -еп, -аг, -иг, -из, и -{ при транскрибован>у

на наш 1'език има]у различну судбину. Именице на -та (ген.

-аиз) грчког су порекла и транскрибу]у се, без обзира на

жихову основу, или уз губитак кра]н>ег а, при чему се средней

род мен>а у мушки: симйшом за зутрюта, екцем за есгета,

ексаншем за ехаптета, хематом за паетаюта, карцином за

сагстота, едем за оейета, грам за §гатта, и сл., или се

кра]н>е а задржава, што чини да се средней род преобрази

у женски: дщафрагма за ФарЬга^та, неоплазма за пеор1азта.

Друге именице задржава^у пуни облик свог 1 п. |д. : секале

за зеса1е, форамен за !огатеп, лщен за Неп, лихен за ИсЬеп,
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хейар за Ьераг, егземйлар за ехетр1аг, фемур за 1етиг, улкус

за и1сиз, окцийуШ за осари!, без обзира на нъихову основу.

Али многи од н>их се могу превести нашим речима: хепар

= ]етра, ли]ен = слезина, лихен = лиша], фемур = бутлача итд.

Именице ко^е су супстантизовани партиципи обично поста]у

од основе: ПацщенШ од раНепз, -епйз, клщенШ од сНепз, -епНз,

лаборант од 1аЬогапз, -апИз. Али кад од придева гесигепз

({еЪпз) поста)е именица, онда она задржава пун номинативни

облик: рекуренс. Придевни облик се гради од основе: реку-

рентан живац (повратан живац).

Ме^у именицама латинске IV деклинаци]е на — из (м. р).

]едне се транскрибу]у по губитку тог наставка, одн. наш

номинатив се гради само од основе: айсцес за аЬзсеззиз,

Пролапс за рго1арзиз, Процес (кад означу]е раджу) за рго-

сеззиз; код других, чи]а се основа завршава сугласничком

трупом с*, умеНе се \ош и непосто^ано а: ефекаш за еНесшз,

афекаш за аНес1из, инсШинкаШ за Ш81шс1из. Али велики }е

бро] именица ове деклинаци]е чщи су транскрибовани облици

уствари транслитеращф 1 п. }д.: егзиШус за ехйиз, Процесус

(кад значи продужетак, израстао) за ргосеззиз, хабиШус за

паЪМиз, дукШус за Йисшз, синус за зтиз, сШаШус за зЫиз,

узус за изиз, ПруриШус за ргигйиз, визус за У!зиз и сл. Име

нице ове врете на — и (§епи, согпи) не транскрибу]у се,

веН се преводе (колено, рог).

Транскрибовани облици именица V деклинаци]е на — ез

{ж. р.) уствари ]е транслитеращф 1 п. ]д.: фацщес за {ааез,

скабщес за зсаЫез, луес за 1иез, карщес за сапез. Ретко се у

транскрибовалу именица ове врете облик гради од основе

додатком нашег а : серила од зепез, маШерща од такпез

(мада посто^ и латински облик та1епа).

И поред све сво]е велике вредности нигде, можда,

фонетички начин писанка не ствара више семантйчких не-

згода него у транскрибованьу страних медицинских термина.

Пример транскрибованог одредбеног дела хило- у медицин

ским сложеницама то на]бол>е потврг)у]е. Постове 3 тран-

скрйбоване сложенице с истим одредбеним делом, али са-

свим различног порекла, па, према томе, и различног значена:

хилорё/а, хилогенеза, хилойласШща. У хилоре\а (спуюггпоеа,

7
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дурение цревног сока) први део сложенице потиче од грчке речи

хукос,, сок, у хилогенеза (пу1о&епез18, посташе матерее) први део

сложенице води порекло од матерка, у хилойласшща (сЬу1о-

р1а8йа, пластична операци]а на усни) он долази од хеТЯб;, усна,

после сажиманьа грчког дифтонга еС у С Сличай случа} ]е и

с одредбеним делом ноли-, ко]е може допи од шШд варош и

коХуд много: Поликлиника (роНсНшса) и йолиурща (ро1уипа).

Лош }е замршени]и случа] сложеница ко]е у српско] транс

крипции има^у као први, одредбени део мио-миопща (туор1а),

миокардща (тюсагсНа), миокард (туосагсНит) и мио-йаШща

(туора1Ыа). Та] део долази од 3 сасвим различие речи: у

туор1а оо" цуа>, затварам, у тюсагсНа од ^еСсоу манье (после

сажиман>а е( у С), у туосагсИНз и туораина од цщ, цубд мишиЬ.

У првом, треЬем и четвртом примеру, као што се види раз-

лике нема чак ни у латинском писашу тих речи. Та ситуаци]а

поставе ]ош замршени]'а посто]'ан>ем и сложенице туюёе-

8орз1а (од грч. цглс65е? огрц : ви!)е№>е) ко}а се мора да транс-

крибузе као мщодезойсща (светлаци, тизсае УоШап^ез). Су-

гласник / се умепе на место латинског /. То ]е случа] и с

латинским терминима зркопета и зр1готе1па, иако у првом

одредбени део долази од грчког аяеТра, наво}ак, док у дру

гом од латинског зрцаге, дисати. У сложеницама йионемща

и МодермаШиШ први, одредбени део долази од две различие

речи и има сасвим различно значение: у прво] сложеници

(рюпаегша присуство масти у крви, син. Нреппа) од я'ш>\, мает,

а у друго]* (руойегтаННз, гно}еа>е коже) од лл5оу, гно]'. У

сложеницама филогенезе и филойорфирин одредбени део до

лази у прво] (рЬу1о§епез13) од ф\оу, врста, раса, а у друго]

(рпуНорогрпуппит) од фОХХоу, лист. У свим тим примерима

та се разлика у нашим транскрибованим облицима не види.

У облицима лийемща и лийеманща не види се да први, од

редбени део сложенице припада сасвим различним речима:

у лийемща (Нраегша) од Яигод маст и с^ца = КРВ>, а У лийема

нща (1уретата) од Ыт\ = снужденост, потиштеност. Слично

стан>е ]е и у транскрибованим именицама мизогинща и мизо-

фобща. У првом случа]у (пизо^угиа) одредбени део долази

од цктеТу = мрзети, а у другом од цуоо; = нечистоЬа. Или у

речима хидроре\а (ЬусНоггЬоеа) и хидрофилща (ЬускорЬШа).
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У првој одредбени део хидројота долази од Н>дшд=зној, а у

другој од а)б(ое-=вода, што се у транскрибованим облицима

не види. Велику забуну уносе англосаксонски аутори када

за науку о завојима предлажу термин аас1о1о§1а (од грч.

ахц = завој). Усвајајући да се грчко к у латинској транскрип

ции замењује словом с долази се до одредбенице која је у

латинском истоветна с оном која потиче од латинског асМшп

(напр. асМорпШа). Али у нашој транскрипцији разлика се не

види чак и ако се у заграду, поред нашег облика, стави и

латински. Схемантичка пометња се не може избепи. Незгоде

у фонетичком транскрибовању испољавају се и у основним

деловима сложенице. Пример за то нам пружају сложенице

скотодинща и акродинија. У првом случају (зсо1оолша) основ-

ница -сНша долази од грч. бТуо? = вртоглавица, а у другом

(асгойуша) долази од 6бтЗут) = бол. Та се разлика, међутим,

не види у нашим транскрибованим облицима, јер се и у

једном и у другом случају пише — динща.

Таквих примера могли бисмо навести још много. Сви

они показују да са семантичког гледишта наша упрошћена,

фонетичка транскрипција може имати и великих незгода.

Зато, кад год због таквих или сличних околности може на-

стати забуна, поред нашег транскрибованог облика ваља

ставити (у заграду) и изворни, на латинском или грчком.

Др Александар Ђ. Костић

7«
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