
âESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE 1/2013

KAPITOLY Z HISTORIE

51

Konání 24. Evropského kongresu patologie v Praze je pfiíleÏitos-
tí upozornit na ãeská jména, která se stala eponymy v patologické
terminologii. Z 19. století jsou to Rokitansk˘, Treitz a Lambl, z 20.
století pak Provázek, Vanûk, Bednáfi a Jírovec. 

KAREL ROKITANSK¯
(1804 – 1878) (Obr. 1)

Jeden z nejslavnûj‰ích patologÛ 19. století se narodil v Hradci Krá-
lové, vût‰inu Ïivota v‰ak proÏil ve Vídni. Po studiu medicíny v Praze
a ve Vídni nastoupil roku 1828 dráhu patologa. Za 47 let svého pro-
fesionálního pÛsobení provedl 60 tisíc patologick˘ch a 25 tisíc soud-
ních pitev. Úzce spolupracoval s kliniky ve smyslu klinicko-patologic-
ké korelace, zejména s dal‰ím âechem ve Vídni – internistou Josefem
·kodou. Rokitansk˘ uãinil dlouhou fiadu v˘znamn˘ch objevÛ chorob,
syndromÛ a teorií. Vût‰ina z nich se stala anonymní souãástí lékafiské
vûdy, jen malá ãást se uchovala jako eponyma. 

Stefan H, Procházková O, ·teiner I: Karel Rokitansk˘. 
LF UK Hradec Králové, 2005, 96 ss.

Rokitanského hrbolek (protuberance)
Ve zralém teratomu (dermoidní cystû) vajeãníku je po vyprázd-

nûní mazu s chlupy patrn˘ uzlovit˘ v˘rÛstek stûny prominující do
lumina, v nûmÏ histologicky prokáÏeme typickou smûs zral˘ch tká-
ní – Rokitanského hrbolek. 
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SOUHRN
Konání 24. Evropského kongresu patologie v Praze je pfiíleÏitostí upozornit na ãeská jména, která se stala eponymy v patologické ter-
minologii: Karel Rokitansk˘ – R. hrbolek v dermoidní cystû; R. trombogenní teorie aterosklerózy; MayerÛv – R. – KüsterÛv – HauserÛv
– WinckelÛv syndrom (vrozená malformace pochvy a dûlohy); Václav Treitz – T. ligamentum duodeni; T. retroperitoneální k˘la; T. ure-
mická kolitida; Vilém Du‰an Lambl – L. v˘rÛstky srdeãních chlopní; Lamblia (Giardia) intestinalis, a také základ urologické cytologie;
Stanislav Provázek – Prowazek – Halberstädterova tûlíska (trachom); Rickettsia Prowazeki (skvrnit˘ tyfus); Josef Vanûk – V. tumor (zá-
nûtliv˘ fibroidní polyp Ïaludku), a také prÛkaz etiologie pneumocystové pneumonie; Otto Jírovec – Pneumocystis Jiroveci; Blahoslav Bed-
náfi – B. tumor (pigmentovan˘ protuberující dermatofibrosarkom). 
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Czech eponyms in pathology 

SUMMARY 
The 24th European Congress of Pathology taking place in Prague is an opportunity to remind our society of the Czech names appea-
ring as eponyms in pathological terminology: Karel Rokitansk˘ – R. protuberance in dermoid cyst; R. thrombogenic theory of atherosc-
lerosis; Mayer – R. – Küster – Hauser – Winckel syndrome (congenital malformation of the vagina and uterus); Václav Treitz – T. duo-
denal ligament; T. retroperitoneal hernia; T. uremic colitis; Vilém Du‰an Lambl – L. excrescences of heart valves; Lamblia (Giardia) in-
testinalis, and also the foundation of urological cytology; Stanislav Provázek – Prowazek – Halberstädter bodies (trachoma), Rickettsia
Prowazeki (typhus fever); Josef Vanûk – V. tumor (gastric inflammatory fibroid polyp), and also discovery of the etiology of pneumo-
cystic pneumonia; Otto Jírovec – Pneumocystis Jiroveci; Blahoslav Bednáfi – B. tumor (pigmented dermatofibrosarcoma protuberans).   
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Obr. 1. Sochafisk˘ dvojportrét Karla Rokitanského od Vladimíra
Preclíka (2005).


