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У статті досліджуються однокомпонентні терміни акушерства та
гінекології
з
розгляданням
їх
внутрішньої
структури, а
також
багатокомпонентні терміни цієї ж термінологічної мікросистеми з погляду їх
граматичної будови.
Ключові слова: термін, формальна структура терміна, однокомпонентні
терміни, багатокомпонентні терміни, внутрішня структура терміна,
граматична будова терміна.

Актуальність. Терміни акушерства та гінекології становлять значну частину
лексичного складу в галузі медицини. В термінологічній мікросистемі акушерства
та гінекології знайшли відображення характерні особливості медичної лексики;
водночас її назви мають специфічні риси, зумовлені особливостями її формування та
функціонування. Сказане повною мірою стосується і формальної структури
аналізованої мікросистеми.
У сучасному термінознавстві формальна структура термінів розглядалася в
праці Л. Кім і Т. Пристайко, які запропонували класифікувати терміни за
формальною структурою на терміни-слова, терміни-словосполучення та
терміноелементи [3, с. 15], а також у низці інших досліджень, присвячених
проблемам термінології [1; 2; 4; 6] та ін.
Мета статті – опис формально-структурних особливостей термінології
акушерства та гінекології.
Термінологію акушерства та гінекології можна поділити за формальною
структурою на дві групи: 1) однокомпонентні терміни, 2) багатокомпонентні
терміни.
Група однокомпонентних термінів (близько 45,2 %) включає терміни-слова, які
пишуться разом або через дефіс. З точки зору внутрішньої структури вони
поділяються на: 1) термінологічні одиниці коренево-флективної будови, тобто такі, в
яких з погляду сучасної мови не виділяються словотворчі афікси: матка, брижа,
гамета, залоза, кіста та ін., 2) терміни-афіксальні деривати: затискач, сечівник,
очеревина, гестація, ампуляризація та ін.; 3) терміни-складні слова (композитні
деривати): вакуум-екстрактор, голівкотримач, вагіноспазм, самозараження,
хіміотерапія та ін.; 4) терміни-абревіатури літерного типу: ПЛ – плацентарний
лактоген, ППК – плацентарно-плодовий коефіцієнт, ХГ – хоріонічний гонадотропін
та ін.; 5) терміни моделі «абревіатура + іменник»: ДВЗ-синдром (синдром
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дисемінованого згортання крові), РНК-вірус (вірус рибонуклеїнової кислоти), МОЗ
України (Міністерство охорони здоров’я України) та ін.
Серед термінів-слів в акушерсько-гінекологічній номенклатурі зустрічаються також
своєрідні моделі слів-символів, як, наприклад α-фетопротеїн, d-імуноглобулін, IgMантитіла. Також зустрічається комбінація терміноелементів та числових компонентів:
17α-гідроксилаза, 17, 20-десмолаза, 5α- дигідротестостерон, 5α-редуктаза тощо.
Таким штучним шляхом із обмеженого переліку терміноелементів з усіченням
слів та їх скорочень утворюються найменування для численних хімічних сполук.
Багатоосновні утворення, що при цьому виникають, являють собою ніби зчеплення
морфем або морфемних комплексів. У загальноприйнятому сенсі тут немає чіткого
розмежування на кореневі та афіксальні морфеми. Кожен елемент складної
конструкції в цьому випадку є носієм конкретно заданої інформації. Причому
ступінь їх інформативності, семантичного значення (і, відповідно, морфологічний
статус) перебуває в залежності від їхнього положення у низці відповідної функції
позначуваного ними компонента сполучення.
За походженням здебільшого терміни-слова належать до запозичень: везикула,
етіологія, епітелій, інцест, ротація та ін., а також до питомої лексики: двійнята,
жовтяниця, зґвалтування, зародок, викидень тощо. Найбільшими словотвірними
можливостями наділені прості непохідні терміни, які є продуктивною твірною
базою для інших термінологічних одиниць: смерть – смертність (перинатальна),
таз – тазові (кістки), піхва – піхвові (виділення) та ін.
Група багатокомпонентних термінів (близько 54,8 %) містить одиниці, які
виражають внутрішній цілісний зміст поняття за допомогою двох або більше слівкомпонентів з роздільним написанням. Продуктивність багатокомпонентних
термінів в акушерсько-гінекологічній лексиці надзвичайно висока, що пояснюється
їх здатністю до різноманітного комбінування та потенцією до збільшування складу
компонентів.
За кількісним складом серед багатокомпонентних термінів у термінології
акушерства та гінекології виділяються конструкції з двома і більше компонентами,
які структурно поділяються на два типи: 1) прості, у яких семантико-синтаксичним
способом поєднуються два повнозначні слова: вірильний синдром, фіброкистозні
зміни, фенотипова стать та ін.; 2) складні, тобто словосполучення, до складу яких
входить більше двох самостійних одиниць: фімбріальний кінець труб, туберкульоз
статевих органів, селективна артеріальна емболізаціята ін.
З точки зору граматичної структури двокомпонентні терміни (близько 86,4 %)
представлені моделями:
1. Пн + Ін*: післяпологовий аднексит, аутосомальна трисомія, антисперміальні
антитіла, бактеріальний вагіноз, бородавчаста карцинома, декубітальні виразки,
сідловидний ніс, лобковий педикульоз, мікробні асоціації, клубовий лімфовузол,
клімактеричний синдром та ін.;
2. Ін + Ір: хвороба Аддісона, ведення пологів, відшарування плаценти, «тест
папороті», дисгенезія гонад, експульсії плаценти, жовтяниця новонароджених,
загроза аборту, зв’язка матки, придаток яєчника, коартація аорти, планування
сім’ї, симптом Кушталова, індурація рани, інфекція герпесу та ін.
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Такі моделі в аналізованій термінологічній мікросистемі високопродуктивні,
оскільки забезпечують необхідну однозначність і системність [1, с. 105].
Тричленні конструкції (близько 12,25 %), репрезентовані складеними термінами
моделей:
1. Ін + Ір + Ір: ампутація шийки матки, градієнт активності міометрія,
дефект частки плаценти, ерозія шийки матки, канал шийки матки, перекручення
ніжки вузла, пенетраця стінки яйцеводу та ін.;
2. Ін + Пр + Ір: аномалії пологової діяльності, ампула маткової труби, блокатор
нейром’язових рецепторів, вилиття навколоплідних вод, воронка маткової труби,
гіперемія молочних залоз, матурація вагінального епітелію, синдром набутого
імунодефіциту та ін.;
3. Пн + Ін + Ір: алкогольний синдром плоду, аномальний набір хромосом,
гемолітична хвороба новонароджених, біофізичний профіль плоду, еозинофільна
метаплазія ендометрія, задня спайка вагіни, інтравезикальний тиск сечі та ін.;
4. Пн + Пн + Ін: ядерний магнітний резонанс, надгіпоталамічні церебральні
структури, мікроангіопатична гемолітична анемія, гестаційна трофобластична
хвороба, дисфункціональна маткова кровотеча, дитячий церебральний параліч та ін.
У термінології акушерства та гінекології, окрім зазначених, зафіксовано близько
1,5 % інших термінологічних конструкцій: 1) чотирикомпонентних: ампулярна
локалізація плідного яйця, дренування порожнини малого тазу, злоякісне
переродження фіброміоми матки, паренхіматозне запалення молочних залоз,
2) п’ятикомпонентних: кіста великої залози присінка піхви, локальна гідатифомна
зміна при відсутності плоду, 3) шестикомпонентних: абсцес прямокишковоматкової кишені черевної порожнини, синусоїдальний ритм частоти серцевих
скорочень плоду.
Зазначені багатокомпонентні терміни не вирізняються досконалістю будови,
тому їх термінологізацію можна вважати відносною, бо вони скоріше описують
поняття: екстрагландулярна ароматизація циркуляційного андростендіона –
хвороба полікістозних яєчників. Терміни з великою кількістю компонентів, на наш
погляд, не можна вважати вдалими, оскільки вони нечітко називають поняття,
надзвичайно громіздкі, що суперечить прояву закону мовної економії. У таких
конструкціях практично стерта межа між складеними термінами та їх визначеннями.
Висновки. Формальна структура термінів акушерства визначається їх
розмежуванням на однокомпонентні й багатокомпонентні з урахуванням їх
внутрішньої та лексико-граматичної структури. Однокомпонентні терміни, серед
яких виділяються прості непродуктивні терміни, похідні афіксальні терміни,
терміни-композити, абревіатури і слова-символи, є продуктивною твірною базою
для виникнення багатокомпонентних терміноодиниць, які широко представлені в
термінологічній мікросистемі акушерства та гінекології.
Примітки:
*

Велика літера позначає частину мови, мала – відмінок.
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