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Բ

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

ժշկագիտության բնագավառում մեծապես կարևորվում է լեզվական այնպիսի արտահայտչամիջոցների կիրառությունը, որոնք ուղղված են մասնագիտական, ախտորոշիչ և կլինիկական բնույթի տեղեկատվությունն առավել դյուրըմբռնելի դարձնելուն: Փոխաբերությունը կարելի է դասել այդպիսի լեզվամիավորների շարքին, որը ձևավորվում է արտալեզվական իրողության՝ բնության
տարրերի և տարաբնույթ բաղադրիչների մասին ընկալումների արդյունքում:
Ըստ այդմ, սույն հոդվածում փորձ է արվում առանձնացնել կլինիկական այն
նշանները և ախտաբանությունները, որոնք առկայացված են բնության բաղադրիչների անվանումներով լրացված փոխաբերություններով:
Բանալի բառեր. ներքին հիվանդությունների բնագավառ, բնություն, արտաքին և ներքին հատկանիշներ, փոխաբերություն, աղբյուր-տիրույթ, ախտաբանություն, հիվանդություն, ախտորոշում:
Ներածություն
Բժշկությունը, ի թիվս բազմատարր գործունեության, ենթադրում է բժիշկ-հիվանդ փոխհարաբերություն, մասնագիտական տեղեկատվության և գիտական
բացահայտումների մասին տվյալների հաղորդում և տարածում հասարակության լայն շրջաններում, ինչպես նաև բժշկագիտական, կլինիկական, ախտորոշիչ
և գիտահետազոտական գործունեության ծավալում: Նշվածն իրագործելու նպատակով անհրաժեշտ է լավագույնս տիրապետել բժշկագիտական խոսքի հմտություններին, ինչի հիմքում ընկած է մասնագիտական տերմինների լիարժեք յուրացումն ու անսխալ կիրառությունը:
Նշենք, որ բժշկագիտության անգլալեզու տերմինահամակարգը, որի ձևավորումը հարյուրամյակների պատմություն ունի, առ այսօր շարունակում է ակտիվորեն զարգանալ և ընդգրկել այնպիսի միավորներ, որոնք չեն կազմավորվում
դասական լեզուների՝ լատիներենի և հունարենի հիմքով: Այս առումով լեզվաբանների կողմից առանձնացվում են տերմինաստեղծ տարբեր աղբյուրներ (տե՛ս
Աղայան 1971; Ղազանչյան 1977; Лейчик 1973; Мотченко 2001; Brunt 1998; Sager
1996; Segen 1992) և ելնելով սույն հոդվածի շրջանակից՝ նպատակահարմար ենք
գտնում սահմանափակվել տերմինաստեղծ այն աղբյուրների ընդհանուր դիտարկմամբ, որոնք հատուկ են բժշկագիտական անգլալեզու տերմինահամակարգին:
32

Մասնավորապես, բժշկագիտությանն առնչվող տարատեսակ գրականության
քննությունից պարզել ենք, որ հունալատինական հիմքով լեզվանյութից զատ՝
բժշկագիտության ոլորտի տերմինները ներկայումս ստեղծվում են բառակազմական տարբեր եղանակներով, ինչպես օրինակ՝ սկզբնատառային կրճատման հենքով, որի արդյունքում ձևավորվում են հապավական միավորներ, օրինակ՝
AFORMED (alternating failure of response, mechanical, to electric depolarization),
BMD (bone mineral density), FISH (fluorescent in situ hybridization), HGSIL (highgrade squamous intraepithelial lesion), NAME (nevi, atrial myxoma, myxoid
neurofibromas, and ephelides), PEEP (positive end expiratory pressure), SAD (seasonal
affective disorder), TEDD (total end-diastolic diameter), VZIG (varicella-zoster immune
globulin), ZEEP (zero end-expiratory pressure) և այլն (Stedmans Online Medical
Dictionary):
Բժշկագիտական տերմինահամակարգի կայուն միավորներից են նաև անվանային կազմով կաղապարները՝ տերմին-էպոնիմների և տերմին-տոպոնիմների
տեսքով, որոնց բաղադրիչային կազմում կա հատուկ գոյականով լրացում
(Мотченко 2004): Այս միավորները կլինիկական ախտանշանի, հիվանդության
համախտանիշի, հիվանդության ախտորոշման, բուժման կամ հետազոտության
մեթոդի անվանումներ են, որոնք ածանցվում են բժշկության ոլորտում հայտնի
գիտնականների, բժիշկների և կլինիցիստների անուններից և աշխարհագրական
տեղանուններից (Ferguson, Thomas 2014; Budrys 2005), ինչպես օրինակ՝ Addison’s

Disease, Alzheimer’s Disease, Bartter’s Syndrome, Jacksonian Seizures, Krukenberg
Tumor, Potter’s Complex, Schilling’s test, Vincent’s Infection, Stockholm syndrome և
այլն (Harvard Health Publishing, Harvard Medical School):
Հարկ է նշել, սակայն, որ բժշկագիտական անգլալեզու տերմինահամակարգը
համալրվում է նաև տերմիններով, որոնց հիմքում ընդհանուր գործածական
միավորների բառիմաստների փոփոխությունն է: Տվյալ դեպքում բառիմաստի
այսպիսի փոփոխություն առաջանում է փոխաբերացման արդյունքում, ինչի հիմքում ընկած է միավորների բառիմաստի արտաքին կամ գործառութային համանմանությունը կամ զուգորդությունը: Ընդսմին, մասնագիտական բառամթերքի իմացությունն ապահովելու ճանապարհին անհրաժեշտ է վերլուծել, կամ առնվազն, ընդհանրացված կերպով անդրադառնալ բժշկագիտության ոլորտում նոր
տերմինների և միավորների քննությանը, մասնավորապես՝ լայն գործածություն
ստացած փոխաբերությունների ուսումնասիրությանը:
Փոխաբերություննների կիրառությունը գիտության ոլորտում
Լեզուն կենդանի մեխանիզմ է, որի հարափոփոխ զարգացումների արդյունքում վերափոխվում են նաև լեզվական արտահայտչամիջոցների վերաբերյալ
պատկերացումները: Այս հիմնավորմամբ՝ վերջին մի քանի տասնամյակում
սկսել է կարևորվել փոխաբերությունը՝ աշխարհընկալման և լեզվագիտակցության ձևավորման տեսանկյունից՝ դիտարկվելով որպես մարդու մտավոր գործունեության, աշխարհի կարգայնացման, գնահատման և մեկնաբանման միջոց
(Будаев 2007:16-32):
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Լեզվաբանական տեսությունների շրջանակում նկատելի է նաև փոփոխություն այն առումով, թե ինչպես է դիտարկվում փոխաբերություննների կիրառությունը գիտության ոլորտում: Եթե նախկինում փոխաբերությունն ընկալվում էր
որպես գեղարվեստական արտահայտչամիջոց, և հետևաբար, տերմինին նույնարժեք կիրառության մասին մտածելն ավելորդ էր, ապա ներկայումս փոխաբերությունը համարվում է մտածողության վերջնարդյունքների, գիտական հասկացությունների և աշխարհի լեզվական պատկերի խոսքայնացմանն ուղղված արդյունավետ և գործածական միջոց (Арутюнова 1999):
Լակոֆը պնդում է, որ փոխաբերությունը հասկացական գործիք է, և հետո
միայն լեզվական միջոց, և ըստ այդմ, փոխաբերությունն ինքնին գոյաբանական
համադրություն է հասկացական տիրույթների միջև՝ վերհամակցություն աղբյուր
տիրույթից դեպի թիրախ տիրույթ (Lakoff 1993:208): Մեկ հասկացությունը կամ
միտքը, տվյալ դեպքում, օգտագործվում է՝ ձևայնացնելու և առկայացնելու մեկ
այլ գաղափար կամ իրողություն: Բանաձևի տեսքով ներկայացնելու դեպքում
կարելի է հղում անել “Ա-ն որպես Բ” դիտարկելու հնարին, որտեղ Ա-ն թիրախ
տիրույթն է, իսկ Բ-ն՝ աղբյուր տիրույթը (Schon 1993:148): Այս պարագայում թիրախ տիրույթը փոխհարաբերակցության մեջ է գտնվում աղբյուր-տիրույթի հետ,
որի արդյունքում թիրախ տիրույթի տեղեկատվությունը ձևավորվում է աղբյուրտիրույթի իմաստային հարուստ ներկապնակից:
Բնությունը՝ որպես փոխաբերությունների կազմավորման սկզբնաղբյուր
Բժշկագիտական տարաբնույթ գրականության ուսումնասիրությունից պարզ
է դարձել նաև, որ փոխաբերությունները կարող են սերել տարբեր աղբյուր-տիրույթներից, որոնցից առանձնացրել ենք բնությունը՝ որպես փոխաբերությունների կազմավորման սկզբնաղբյուր: Բնության համակարգը հատկապես մեծ դերակատարում ունի մարմնի անատոմիական թերությունները և մարդու օրգանիզմն
ախատահարող տարբեր հիվանդությունների հատկանիշները լեզվականացնելու
և փոխաբերություններով առկայացնելու համատեքստում: Այս պարագայում որպես սկզբնաղբյուր ծառայում են բուսական օրգանիզմի անատոմիական կենսաբաղադրիչները, բույսի արտաքին և ներքին անատոմիական կառուցվածքը, աճի
ու զարգացման առանձնահատկությունները:
Սա բացատրվում է այն օրինաչափությամբ, որ բժշկագիտությունը, հարելով
բնական գիտությունների ճյուղին, անքակտելիորեն համակցվում է կենսաբանության բնագավառի հետ՝ հանդիպադրելով մարմնի անատոմիան և կենսաբանական, տվյալ դեպքում՝ բուսական օրգանիզմը: Այդ փոխաբերությունների բաղադրիչային կազմում առկա են բուսականության հետ աղերսներ դրսևորող այնպիսի միավորներ, որոնք, մատնանշում են օրգանիզմի անատոմիական կազմության և զարգացման թերությունները, ինչպես օրինակ՝ “ash leaf lesion” (հացենու տերևի բծավորում), “cloverleaf skull” (երեքնուկի տերևի նմանվող գանգ), “fir
tree appearance” (եղևնու պատկեր), “pruned tree appearance” (էտած ծառի տեսք),
“daisy flower pattern” (աստղածաղիկի պատկեր) և այլն: Նման «կենսատեղաշարժի» արդյունքում մարդու օրգանիզմը նմանեցվում է բնության, բուսականության
համակարգի բաղադրիչներին:
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Այսպես, փոխաբերությունն ունի ձևավորման սկզբնաղբյուր, հիմք, տվյալ
դեպքում՝ բնությունը, և այսպես կոչված՝ նպատակ, որին ծառայում է՝ տվյալ պարագայում խոսքը գնում է մարդու մարմնի մասին, և փոխաբերությունը ծառայում
է մարդու օրգանիզմի մասերն անվանելուն:
Օրինակ, “cerebral cortex” (բառացի՝ ուղեղային կեղև, գլխուղեղի կեղև) տերմինը, որը կազմվել է բուսական օրգանիզմի բաղադրիչի՝ “cortex” հասկացության
գործածմամբ, ձևավորվել է ծառի կեղևի արտաքին տեսքի համանմանության
արդյունքում: Ուղեղի կեղևն ունի բարդ գծավորում, որն առաջանում է գանգուղեղի մեծ կիսագնդերի վերնածածկույթի վրա դիտվող ակոսների, ինչպես նաև այդ
ակոսների միջև գալարուն ճյուղերի դասավորվածության արդյունքում:
Հետևյալ նախադասություններում գլխուղեղի կեղևի գիտականորեն պատշաճ
նկարագրությունը նույնպես տրվում է փոխաբերական մի շարք միավորներով,
ինչպես օրինակ՝ “The brain owes its outer appearance of a walnut to the wrinkled and

deeply folded cerebral cortex, which handles the innumerable signals responsible for
perception and movement and also for mental processes.”,
“...cerebral cortex, the outermost layer that overlies most of the other brain
structures like a fantastically wrinkled tissue wrapped around an orange.”,
“The cortex contains the physical structures responsible for most of what we call
՚brainwork": cognition, mental imagery, the highly sophisticated processing of visual
information, and the ability to produce and understand language.” (Ackerman 1992:13-14):
Տվյալ դեպքում cortex բաղադրիչն իմացական դաշտ է ձևավորում անվանվող
հասկացության համար: Իմաստային այս տեղաշարժի հիմքում գործում է սերող
միջուկի՝ կերպավորման և հատկանշայնության բաղադրիչների համակցությունը:
Բուսական աշխարհի հետ աղերսներ ունեցող փոխաբերությունները, որոնցում մարդու հիվանդությունը արտաքին կամ ներքին որոշ հատկանիշների հիմքով նույնական է բույսի կառուցվածքային առանձնահատկություններին, կարող
են լրացված լինել բուսատեսակի որևէ մասի կամ ծառատեսակի անվանումով:
Օրինակ, տարբեր ծառերի կամ թփերի տերևների անուններով կարող են որոշարկվել վերմաշկային հատվածում դիտվող ախտանշանները, ինչպես օրինակ՝
“ash leaf spots” կամ “ash-leaf macule” (բառացի՝ հացենու տերևի բծավորում) անվանվող նշանը, որը հայտնվում է մաշկային արտաքին ծածկույթի վրա տուբերոզ
սկլերոզ հիվանդության ժամանակ: Այդ հետքերն ունեն թույլ պիգմենտավորում,
հացենու տերևի ձև և բծավորմամբ նմանվում են հացենու տերևի արտաքին
նախշին, օրինակ՝

While earlier reports had described the existence of “vitiligo” and
“depigmented nevi” in patients with TS, Fitzpatrick et al coined the
characteristic name for the hypopigmented macules: ash leaf macules.
(Arbiser 2015:1)

Ash-leaf spots, a diagnostic manifestation of tuberous sclerosis
complex, are sometimes difficult to differentiate from other
hypopigmented lesions.
(Jindal 2013:1)
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Մեկ այլ օրինակ է “cloverleaf skull syndrome” կամ “cloverleaf deformity” (բառացի՝ երեքնուկի տերևի նմանվող գանգ, երեքնուկի տերևի նմանվող ձևախախտում) տերմինաբանական կապակցությունը, որը հայտնի է նաև “Kleeblattschädel
syndrome” անվանումով: Խոսքն այստեղ գանգի վաղաժամ ոսկրացման մասին է,
ինչի արդյունքում գանգի կամարը նմանվում է երեքնուկի տերևի ուրվագծին: Այս
խնդիրը հստակ տեսանելի է լինում ռենտգենանկարի վրա և առաջանում է ներարգանդային շրջանում պտղի գանգի միջոսկրային առաջահետային, պսակաձև
և լյամբդայաձև կարանների վաղաժամ սերտաճման դեպքում: Արդյունքում գանգը ձևախախտվում է՝ ընդունելով երեքնուկի տերևի եռմասնյա ձև: Ասվածի օրինակներ են՝

“Cloverleaf skull syndrome is an abnormal configuration of the
calvaria classified as craniosynostosis, consisting of premature ossification
of cranial sutures. It is a deformity characterized by a remarkable
enlargement of the head, with a trilobed configuration of the frontal view,
resembling a threeleaved clover”, “Cloverleaf skull syndrome is a rare
presentation of craniosynostosis with clinical features consisting in
trilobed skull, exophthalmos, low ear implantation and upper airway.”
(Fonseca, Borem 2014:189)

“The cloverleaf skull deformity, or Kleeblattschädel, is a rare
malformation caused by synostosis of multiple cranial sutures.”
(Resnick, Pollack, Albright 1995)
Ծաղկատեսակների անվանումներով կազմավորված փոխաբերություններից
է “daisy flower pattern” (աստղածաղիկի պատկեր) միավորը: Խոսքն այստեղ գեղձուռուցքի ժամանակ տեսանելի թիրոզին բյուրեղների մասին է, որոնց համապատասխանում են ճառագայթվող, աստղաձև և արտաքին ուրվագծով մարգարտածաղիկի նմանվող թելքային կազմվածքներ (Segen 2011): Այս խմբի փոխաբերություններից է նաև “llilac ring pattern” (եղրևանու պատկեր) միավորը, որը կարծրամաշկություն կոչվող հիվանդության ժամանակ մաշկային հյուսվածքի վրա դիտվող, եղրևանու ծաղկաթերթին նմանվող մանուշակագույն կարծրացում է (Segen
2011): “Dewdrop appearance” (ցողակաթիլի տեսք) փոխաբերությունը լայն գործածություն է ստացել, օրինակ, մանկաբուժության ոլորտում, երբ խոսքը ջրծաղիկ
հիվանդության դեպքում մաշկային ծածկույթի մակերեսին դրսևորվող թարմ
բշտիկների մասին է, նկարագրությունը շատ հաճախ տրվում է “՚dew drop on rose
petal՚ appearance”` «ցողակաթիլ վարդաթերթիկի վրա» փոխաբերությամբ, որում
վարդի թերթիկը վերաբերում է կարմրավուն և անկանոն սահմաններով հանգուցիկներին, իսկ դրա վրայի հստակ ուրվագծումով բշտիկը համարվում է ցողակաթիլը (Segen 2011):
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Որպես փոխաբերությունների կազմավորման աղբյուր՝ օգտագործվում են
նաև ծառատեսակների անունները, ինչպես օրինակ “fir tree appearance” (եղևնու
պատկեր), “pruned tree appearance” (էտած ծառի տեսք), “pine cone bladder” (սոճու
կոնաձև միզապարկ), “wintering tree pattern” (ձմեռային ծառի պատկեր) փոխաբերությունները: “Fir tree appearance” միավորը լայն գործածություն ունի մաշկաբանության բնագավառում: Այստեղ տարբերում են թեփատու որքին կոչվող հիվանդությունը, որն արտահայտվում է վերմաշկային ծածկույթի վրա կարմրավուն, վարդագույն կամ այլ պիգմենտավորմամբ թեփուկանման շերտանստվածքով: Իրանի հետին հատվածում ախտահարված մաշկային հանգուցիկները որպես կանոն լինում են ուղղահայաց տարածվածությամբ և լայնացած առանցքով՝
ողնաշարի ստորին հատվածում, այդ հանգուցիկների թիվն աստիճանաբար
կրճատվում է թիակների կամ պարանոցի շրջանում՝ արդյունքում ախտահարված շերտանստվածքին տալով եղևնու սրածայր, կոնաձև ուրվագիծ:
“Pine cone bladder” միավորը նկարագրում է ցիստոգրաֆիայի դեպքում դիտվող պատկեր, որում միզապարկը երկարավուն, անկանոն սահմաններով, կոնանման և գագաթի հատվածում սրածայր ձևվածք ունի՝ հաստացած առանցքով:
Թոքերի խցանման ժամանակ կատարվում է անգիոգրաֆիա և թոքերի արտերիոգրամի (զարկերակների ռենտգենանկար) վրա տեսանելի է լինում, որ խցանված և լայնացած թոքային զարկերակիկները կտրուկ կտրվածքներով են, որոնք
հիշեցնում են ծառի էտված տեսքը: Կլինիկական այս պատկերը մատնանշելու
նպատակով օգտագործվում է “pruned tree appearance” փոխաբերությունը: Մեկ
այլ՝ “wintering tree pattern” փոխաբերությունը կիրառվում է թոքերի փքախտի
նկարագրության դեպքում: Այս հիվանդության ժամանակ թոքերի անգիոգրամի
վրա տեսանելի են լինում անոթները, որոնք ունենում են ձմռանը ծառի ճյուղերին
նմանվող չորացած և դալկացած կմախքանման տեսք:
Բուսականության սկզբնաղբյուր դաշտից փոխաբերական նմանօրինակ տեղաշարժի արդյունքում օրգան-համակարգերի թերությունները կամ հիվանդությունները ներկայացվում են որպես բնության մասերի, բնաստեղծ համակարգի
ճանաչողական միավոր:
Եզրակացություն
Վերոնշյալ փոխաբերությունների ցանկը չի կարող համարվել սպառիչ, քանի
որ բնությունն իր բաղադրատարրերով հանդերձ` հանդես է գալիս իբրև մարդու
կենսագործունության անքակտելի մաս, և այս տեսանկյունից կարող են ստեղծվել նոր բառամիավորներ՝ մատնանշելու մարդու օրգանիզմում դրսևորվող տարբեր հիվանդություններ կամ ախտանիշներ: Փոխաբերությունը, այս առումով,
մեկնաբանում է բարդ բժշկագիտական տեղեկատվությունը` այդպիսով մատչելի
դարձնելով դրա իմաստաբովանդակային պլանը և ապահովելով հաղորդագրության դյուրըմբռնելիությունը հասցեատիրոջ համար:
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Природа как сфера-источник формирования
медико-клинических метафор
В данной статье проанализированы медицинские метафоры формированные из
сферы-источника “природа”. В области медицины такие метафоры рассматриваются в качестве эффективного средства для описания и выражения различных
клинических симптомов и патологий. В статье выделены медицинские реалии
“которые актуализируются метафорами “основанными на именах элементов из
сферы-источника –”природа”.
Modelling Clinical Metaphors through References to Nature
The realm of medicine values the employment of linguistic means that foster and
facilitate understanding of diagnostic and clinical information. Metaphor is considered
to be one of these means and can specifically be modelled through the interaction of
human cognition and natural environment. The current article is an attempt to
distinguish clinical signs, pathologies and symptoms, which are verbalized by means of
nature-related metaphors.
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում»
գիտական հանդեսը լույս է տեսնում տարին մեկ անգամ։ Հանդեսում տպագրվելու համար
կարող են ներկայացվել հոդվածներ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով Sylfaen
տառատեսակով, լուսանցքները` 2 սմ, վերնագիրը՝ 14 տառաչափով (աջ կողմում,
գլխատառերով, թավատառ), հիմնական տեքստը և ենթավերնագրերը (ձախ կողմում,
թավատառ), հեղինակի անուն, ազգանունը (աջ կողմում, թավատառ), աշխատավայրը (աջ
կողմում, շեղատառ)` 12 տառաչափով,
բոլոր տողերի միջև տարածությունը՝ 1.5։
Հոդվածին անհրաժեշտ է կցել հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն ամփոփագրեր՝ 60-80 բառի
սահմաններում, 7-10 բանալի բառեր (հիմնական տեքստի լեզվով), հեղինակի մասին
համառոտ տեղեկություն՝ աշխատավայր, կոչում, պաշտոն, էլ. հասցե, հեռախոսահամար
(հայերեն)։
•
Տեքստը բաժանել հետևյալ մասերի՝ ներածություն, ենթաբաժիններ և
եզրակացություն:
•
Այլ հեղինակների մեջբերումները` չակերտների մեջ, որպես տեքստի
շարունակություն /եթե կարճ է/ կամ նոր տողից /եթե երկար է/:
•
Այլ հեղինակների աշխատությունների վերնագրերը` չակերտների մեջ:
•
Փաստացի օրինակները`շեղատառ, առանց չակերտների: Եթե օրինակները
ներկայանում են մեկից ավելի նախադասություններով, առանձնացնել
տեքստից` վերևում և ներքևում թողնելով մեկական տարածություն: Օրինակի
մեջ ուշադրության արժանի բառերը կամ բառախմբերը ներկայացնել
թավատառ:
•
Տեքստում աղբյուրը ներկայացնել հետևյալ ձևով` փակագծերում տալ
հեղինակի ազգանունը և հրատարակչության տարեթիվը: Եթե մատնանշվում
է էջը` տարեթվից հետո դնել հայկական վերջակետ, նշել էջը: Օրինակ`
(Svartvik 2005) կամ (Bronfen 1992:330):
•
Ծանոթագրությունները` հոդվածի վերջում, գրականության ցանկից առաջ:
•
Գրականության ցանկը ներկայացնել այբբենական կարգով` խստիվ
հետևելով ներքոնշյալ կանոններին`
hեղինակի ազգանունը, անվանատառերը, (հրատարակման թվականը),
աշխատանքի
վերնագիրը
(շեղատառերով,
առանց
չակերտների),
հրատարակման վայրը, հրատարակչությունը, հայկական վերջակետ:
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