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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. 

âeská eponyma v patologii 
Ivo ·teiner 

FingerlandÛv ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové 

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).



âESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE 1/2013
52

Rokitanského trombogenní teorie patogeneze aterosklerózy
Oproti Rokitanského pfiedstavû, Ïe sklerotick˘ plát vzniká orga-

nizací trombu, se v souãasnosti uznává úloha trombu pouze pfii
rÛstu plátu. 

Syndrom MayerÛv – Rokitanského – KüsterÛv – HauserÛv 
– WinckelÛv 

Aplazie nebo jen rudimentální vytvofiení pochvy a dûlohy s nor-
málními ovárii a tubami. Syndrom se vyskytuje 1:4000 porodÛ.
V souãasné klinické literatufie jde o nejãastûji citované Rokitanské-
ho eponymos. 

Carl Rokitanski: Handbuch der pathologischen Anatomie I. – III.,
Wien, 1842–1846.

VÁCLAV TREITZ
(1819 – 1862) (Obr. 2) 

Rodák z Hostomic pod Brdy promoval na praÏské lékafiské fa-
kultû v roce 1846. ¤ádn˘m profesorem patologické anatomie (teh-
dy „chorobopisné pitvy“) byl jmenován 1852. ZaslouÏil se o vy-
budování nového patologicko-anatomického ústavu na Karlovû (dfií-
vûj‰í 2. PAÚ 1. LF UK a VFN). Treitzova publikaãní aktivita je po-
v˘tce chudá – dvû práce uvefiejnûné v oficiálním ãasopisu lékafiské
fakulty a jedna monografie. Na druhé stranû jde ale o maximální
efektivnost – v‰echny tfii vedly ke vzniku eponyma! 

Dobiá‰ J, Marek J: Dr. Václav Treitz 1819-1972. âas Lék âes
1983; 122:405–407.

Treitzovo ligamentum
V ãistû anatomické práci je popis závûsného aparátu duodeno-

jejunální flexury – ligamentum suspensorium duodeni. 

Über einen neuen Muskel am Duodenum des Menschen, über elas-
tische Sehnen und einige andere anatomische Verhältnisse. Prager

Vierteljahrschrift für praktische Heilkunde, 1853; 37:113–144.

Treitzova hernie (retroperitoneální)
Monografie o retroperitoneálních k˘lách pfiinesla Treitzovi svû-

tov˘ vûhlas. 

Hernia retroperitonealis – Ein Beitrag zur Geschichte inneren
Hernien. Praha, 1857, 150 ss.

Treitzova kolitida (uremická)
V práci jsou shrnuty pitevní nálezy od 220 zemfiel˘ch na chro-

nické selhání ledvin a v˘sledky vlastních pokusÛ na psech, kde pro-

kázal, Ïe pfii urémii se vyluãuje moãovina do zaÏívacího traktu
a rozkládá se zde na uhliãitan amonn˘, kter˘ je vlastní pfiíãinou zá-
nûtliv˘ch zmûn stfieva – chemická uremická kolitida. 

Über urämische Darmaffektionen. Prager Vierteljahrschrift für
praktische Heilkunde 1859;64:143–198.

VILÉM DU·AN LAMBL
(1824 – 1895) (Obr. 3)

Narodil se v Letinách na PlzeÀsku. Po promoci na lékafiské fakultû
v Praze v roce 1851 zde nastoupil jako asistent na katedru patolo-
gické anatomie. Kromû pedagogické a vûdecké ãinnosti se angaÏo-
val i spoleãensky – byl napfi. spolupracovníkem PurkyÀovy Îivy a Hav-
líãkov˘ch Národních novin. Aktivnû se úãastnil revoluãního dûní roku
1848. Pro své vlastenecké panslovanské aktivity musel roku 1861
z Prahy odejít; do roku 1870 pÛsobil v Charkovû v Rusku a poté, aÏ
do své smrti, ve Var‰avû jako profesor vnitfiních chorob. 

Z více neÏ 100 Lamblov˘ch prací jsou prioritní dvû – o v˘rÛst-
cích na srdeãních chlopních a o stfievním biãíkovci. 

Kilian J: 110. v˘roãí úmrtí lékafie a vlastence Viléma Du‰ana
Lambla (1824–1895). âas Lék ães, 2005; 144: 897–898.

Lamblovy v˘rÛstky (exkrescence) srdeãních chlopní
Lambl popsal jemné nitkovité ãi ‰tûteãkovité v˘rÛstky na cípech

aortální chlopnû v blízkosti nodulus Arantii, patrné vût‰inou aÏ po
ponofiení chlopnû do vody, kdy se volnû vzná‰ejí. Nález nebyl vá-

Obr. 2. Václav Treitz.
Obr. 3. Vilém Du‰an Lambl jako slovansk˘ radÏa; obraz Jaro-
slava âermáka (1861).

Obr. 4. Kresba papilárního v˘rÛstku na aortální chlopni podle mik-
roskopického obrazu (zvût‰. 68x) z originální Lamblovy práce.
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zán na Ïádné známé onemocnûní endokardu, byl v‰ak patrn˘ vztah
k vûku; maximum v˘skytu bylo po 50. – 60. roce. Práce je dopl-
nûna Lamblovou vlastní kresbou mikroskopie v˘rÛstku (obr. 4). 

Dnes jsou Lamblovy v˘rÛstky povaÏovány za stafieckou zmûnu bez
klinického v˘znamu. Jsou ãasté, a nejen na aortální, ale i na mitrál-
ní chlopni. Stejnou histologickou strukturu jako popsané v˘rÛstky má
i vzácn˘ nádor srdeãních chlopní – papilární fibroelastom; anglická
literatura má pro nûj synonymum „Giant Lambl´s excrescence“. 

Papilläre Excrescenzes an der Seminulunar – Klappe der Aorta.
Wiener medizinische Wochenschrift 1856; 6:244–247.

Lamblia intestinalis
Koncem 50. let Lambl pÛsobil jako prosektor v praÏské dûtské

nemocnici. Zde uãinil svÛj objev stfievního parazita – biãíkovce, kte-
rého nazval Cercomonas intestinalis, pozdûji známého jako Lamb-
lia (Giardia) intestinalis. 

Podle souãasn˘ch znalostí parazit ob˘vá horní tenké stfievo, kde
Ïije na povrchu sliznice. PÛsobí chronickou enteritidu, která se kli-
nicky projevuje malabsorpãním syndromem. 

Mikroskopische Untersuchung der Darm – Excrete. Prager Vier-
teljahrschrift für praktische Heilkunde 1859; 61:1–58.

Lambl je v‰ak i svûtovû uznávan˘m zakladatelem urologické cy-
tologie. V roce 1856 publikoval práci, v níÏ mikroskopick˘m vy-
‰etfiením bunûk moãového sedimentu diagnostikoval karcinom mo-
ãového mûch˘fie. 

Lambl VD: Über Harnblasenkrebs. Ein Beitrag zur mikroskopis-
chen Diagnostik am Krankenbette. Prager Vierteljahrschrift für

praktische Heilkunde 1856; 49:1–32
Marek J: Vilém Du‰an Lambl (1824–1895). Pfiíspûvek k dûjinám

urologické cytologie. âas Lék ães 1985; 124: 1019–1021.

STANISLAV PROVÁZEK
(1875 – 1915) (Obr. 5)

Narozen v Jindfiichovû Hradci. Po studiích v Praze a ve Vídni
se vûnoval parazitologii a mikrobiologii. V letech 1906–1910 se
zúãastnil vûdeck˘ch expedic na Balkán, do Indonézie, do Brazílie
a na tichomofiské ostrovy. Soustfiedil se na oãní chorobu trachom.
V roce 1907 byl jmenován vedoucím zoologického oddûlení Ústa-
vu lodních a tropick˘ch nemocí v Hamburku. Po vypuknutí 1. svû-
tové války a epidemickém ‰ífiení skvrnitého tyfu (skvrnivky) studo-
val pfiíãiny a pÛvodce choroby v tábofie rusk˘ch zajatcÛ v Chotû-
buzi. Zde se ale nakazil a chorobû podlehl. Je pohfiben na lesním
hfibitovû v jihoãeské Kamenici nad Lipou. 

Skvrnit˘ tyfus a Stanislav Prowazek (1875–1915). Medica revue
2000; 1:58 (autor neuveden).

Prowazek – Halberstädterova tûlíska
V roce 1907 na Jávû Provázek spolu s L. Halberstädterem po-

zoroval ve spojivce nemocn˘ch trachomem granula, která urãil ja-
ko pÛvodce této choroby. AÏ pozdûji se prokázalo, Ïe jde o kolo-
nie organismu známého dnes jako Chlamydia trachomatis. 

Rickettsia Prowazeki
Americk˘ mikrobiolog a patolog Howard T. Ricketts (nar. 1871)

pátral v letech 1909–1910 po pÛvodci skvrnivky v USA (horeã-
ka Skalist˘ch hor) a v Mexiku (Mexická horeãka). V krvi nemoc-
n˘ch na‰el zvlá‰tní organismy, men‰í neÏ bakterie a vût‰í neÏ vi-
ry. V Mexiku se infikoval a v roce 1910 nemoci podlehl. Prová-

zek studoval skvrnit˘ tyfus jiÏ pfied válkou v Srbsku a v Turecku
(1913). Zjistil, Ïe pfiena‰eãem je ve‰ ‰atní. S útrapami 1. svûto-
vé války nabylo onemocnûní epidemick˘ch rozmûrÛ i v Nûmec-
ku. Jak jiÏ bylo fieãeno, Provázek se nakazil pfii práci s nemoc-
n˘mi a chorobû podlehl. 

Na poãest obou badatelÛ, ktefií objev mikroorganismu zaplatili
Ïivotem byl pÛvodce skvrnitého tyfu nazván Rickettsia Prowazeki.

Einführung in die Physiologie Einzelligen. 
Beitr Klin Infektionskr, 1914.

JOSEF VANùK
(1915 – 1990) (Obr. 6)

Narodil se v jihoãeské vesnici Zlukov u Veselí nad LuÏnicí. Po
promoci na UK v roce 1945 nastoupil na patologii k prof. ·iklovi
a v roce 1951 se stal pfiednostou patologie v Plzni. Je‰tû z Prahy
publikoval práci o submukózním granulomu Ïaludku s eozinofilií,
pozdûji pojmenovaném VaÀkÛv tumor. 

Asi nejznámûj‰í se v‰ak VaÀkovo jméno stalo v souvislosti s pneu-
mocystovou pneumonií, i kdyÏ zde jeho eponymos nevzniklo. 

Linhartová A: Osobnost prof. MUDr. Josefa VaÀka, DrSc.
(1915–1990). Prakt Lék 1998; 78: 594.

VaÀkÛv tumor
Asistent Vanûk pfiednesl v listopadu 1945 na schÛzi Gastroen-

terologické spoleãnosti v Praze sestavu tfií biopsií pacientÛ s poly-
povit˘m v˘rÛstkem sliznice antra Ïaludku, kter˘ mûl histologicky

Obr. 5. Stanislav Provázek.

Obr. 6. Josef Vanûk.
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charakter submukózního granulomu s infiltrací eozinofily. Tuto pfied-
ná‰ku pak jako pfiedbûÏné sdûlení publikoval ãesky v roce 1947
a o dal‰í tfii pfiípady roz‰ífien˘ soubor v roce 1949 v USA. V tém-
Ïe roce pak v âasopise lékafiÛ ãesk˘ch podal podrobnûj‰í rozbor
jiÏ celkem sedmi pfiípadÛ. 

Léze byla pozdûji naz˘vána „granuloma eosinophilicum ven-
triculi“, „inflammatory fibroid polyp“, „inflammatory pseudotu-
mor“ a také „VaÀkÛv tumor“. Imunohistochemicky jsou buÀky re-
aktivní na vimentin a CD34. Zánûtliv˘ fibroidní polyp byl pova-
Ïován za reaktivní proces, novûji se v‰ak uvaÏuje o jeho nádo-
rovém pÛvodu.

Vanûk J: Submukosní granulom Ïaludku s eosinofilií. Gastro-en-
terologia Bohema 1947; 1:31–36.

Vanûk J: Gastric submucosal granuloma with eosinophilic infiltra-
tion. Am J Pathol 1949; 25:397–411.

Vanûk J: Submukosní granulom Ïaludku s eosinofilní infiltrací.
âas Lék ães 1949; 88:1478–1481.

Historie pneumocystové pneumonie 
V záfií 1951 publikoval Vanûk z praÏského ústavu prof. ·ikla

v âasopise lékafiÛ ãesk˘ch studii plic 16 kojencÛ, vesmûs nedono-
‰en˘ch ãi dystrofick˘ch, s atypickou lymfoplazmocelulární pneumo-
nií. V alveolech nacházel pûnit˘ materiál barvící se rÛÏovû eozi-
nem. Pfii velkém zvût‰ení byl tento materiál tvofien jak˘misi mû-
ch˘fiky, které obsahovaly malá tmavá tûlíska vzhledu jadérek, v po-
ãtu vût‰inou ãtyfii. Vanûk správnû usoudil, Ïe jde o mikroorganis-
my, nejspí‰e o parazity. Konzultoval tedy svÛj nález s parazitolo-
gem Jírovcem, kter˘ organismus urãil jako Pneumocystis Carinii,
kter˘ byl dosud znám jen u zvífiat, zejména krys. Vznikla tak no-
vá chorobná jednotka – pneumocystová pneumonie.

Novou vlnu zájmu o toto onemocnûní pfiinesl rok 1981, kdy v Los
Angeles onemocnûlo pneumocystovou pneumonií pût homosexu-
álních muÏÛ. Byl to zaãátek éry nové pandemické nemoci –
HIV/AIDS. Pneumocystová pneumonie je dnes jednou z ãast˘ch
oportunních infekcí u AIDS i u jin˘ch imunodeficitÛ. 

Vanûk J: Atypická („intersticiální“) pneumonie dûtí, vyvolaná 
Pneumocystis Carinii. âas Lék ães 1951; 90:1121–1124.

Vanûk J, Jírovec O: Parasitäre Pneumonie. „Interstitiell“ Plasma-
zellenpneumonie der Frühgeborenen, verursacht durch Pneumo-

cystis Carinii. Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, 
Infektionskrankheiten und Hygiene. 1952; 158:120–127.

OTTO JÍROVEC
(1907 – 1972) (Obr. 7)

PraÏsk˘ rodák, parazitolog a protozoolog, zakladatel ãeské hu-
mánní parazitologie. Jak jiÏ bylo fieãeno, Jírovec urãil organismy
nalezené v plicích VaÀkem jako Pneumocystis Carinii.

Rosick˘ B: Akademik Otto Jírovec zemfiel. âas Lék ães 1972;
111:423–424.

Pneumocystis Jiroveci
Koncem 80. let anal˘za RNA prokázala, Ïe Pneumocystis není

parazit (prvok), ale houba – mykóza. ProtoÏe se ukázalo, Ïe ex-
perimentálnû nelze pneumocystu pfienést, do‰lo v roce 1999 k ta-
xonomickému rozli‰ení – druh Pneumocystis Carinii infikuje krysy,
zatímco druh Pneumocystis Jiroveci infikuje ãlovûka.

Sajadi MM, Fantry GT, Fantry LE: A Czech researcher 
and Pneumocystis. Clin Inf Dis 2004; 39:270–271.

BLAHOSLAV BEDNÁ¤
(1916 – 1998) (Obr. 8)

Narozen v Kloboukách u Brna. V letech 1955–1983 byl pfied-
nostou Hlavova ústavu patologie v Praze. Jde o jednu z nejvût‰ích
osobností ãeskoslovenské patologie 20. století. 

Mifiejovsk˘ P: Profesor B. Bednáfi (1916–1998). âes-slov Patol
1999; 35:3–4.

BednáfiÛv nádor
V roce 1957 Bednáfi publikoval v ãasopisu Cancer sestavu 9 pfií-

padÛ zvlá‰tního koÏního pigmentovaného nádoru, kter˘ nazval pig-
mentovan˘ storiformní neurofibrom. 

Dnes je BednáfiÛv nádor (angl. Bednar tumor) vût‰inou povaÏo-
ván za pigmentovan˘ protuberující dermatofibrosarkom nízké ma-
lignity, nicménû pfiítomnost dendritick˘ch bunûk s obsahem mela-
ninu pfiipou‰tí i pÛvod nádoru z periferních nervÛ, ostatnû jak Bed-
náfi pÛvodnû pfiedpokládal. 

Bednáfi B: Storiform neurofibromas of the skin, 
pigmented and nonpigmented. 
Cancer 1957; 10:368–376.

Co fiíci na závûr? Pfiejme si, aby se ãeská eponyma objevila 
i v patologii 21. století! 

Obr. 7. Otto Jírovec.

Obr. 8. Blahoslav Bednáfi.


