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Б.Т. БІЛИНСЬКИЙ, Ю.П. ДІЙЧУК.
ПОМИЛКИ В ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННІ 

ПУХЛИН СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ.
ПРОБЛЕМИ ПУХЛИН НИРОК.

В  статті  розглядаються  основні  засади  діагностики  і  лікування   пухлин  нирок.
Звернена увага на діагностичні і лікувально-тактичні помилки, що трапляються на різних
рівнях надання медичної допомоги пацієнтам.

Ключові слова: сечостатева система, пухлини, діагностика, помилки. 
В статье рассмотрены основные принципы диагностики и лечения опухолей почки.

Обращается внимание на диагностические и лечебно-тактические ошибки, случающиеся
на различных уровнях оказания медицинской помощи таким пациентам.

Ключевые слова: мочеполовая система, опухоли, диагностика, ошибки
This paper deals with the clinical principles of diagnostics and treatment of kidney tumors.

The interest of the readers turned on the possible mistakes in the clinical care of the patients with
such pathology.

Key words: urogenital system tumors, diagnosis errors

В  структурі  онкологічних  захворювань  пухлини  нирок  займають  менше  5%.
Здебільшого  це  злоякісні пухлини,  доброякісні пухлини  зустрічаються  рідко. Розрізняють
пухлини ниркової паренхіми і ниркової миски.

В  нирковій  паренхімі  зустрічаються  такі  злоякісні  пухлини  як  аденокарцинома,
саркома,  злоякісна  пухлина  Вільмса.  В  нирковій  мисці  зустрічаються:  папілярний  рак,
плоскоклітинний рак, саркома. Біля 50% хворих раком нирки потрапляють в стаціонар із ІІІ
–ІV стадією захворювання.(Б.Т. Матвеєв, 1993)

Така  пізня  госпіталізація  значної  частини  хворих  пов’язана  з  доволі  частими
помилками,  допущеними  з  вини  медичних  працівників  на  різних  етапах  проходження
хворого.  Характерно,  що  помилки  виникають  не  стільки  через  низьку  кваліфікованость
лікарів, як із-за клінічного перебігу захворювання.

Особливістю онкологічних  процесів в нирці є відносність поняття «ранні» та «пізні»
прояви хвороби. Справа в тому, що здавалось би «ранні» симптоми можуть спостерігатись у
хворих з задавненим пухлинним процесом, в той же час так звані «пізні» симптоми можуть
мати місце при невеликій пухлині нирок.

Згідно  даних  інституту  ім.  А.П.Герцена  5%  хворих  з  пухлинами  нирок  виявлено
випадково  при  обстеженні  хворих  перед  поїздкою  в  санаторій  чи  будинки  відпочинку,  у
біля третини пацієнтів діагноз був поставлений при появі віддалених метастазів.

В.У.  Чіссов  і  О.Х.  Трахтенберг   в  своєму  керівництві  щодо  лікарських  помилок  в
онкології  виділяють:  організаційні,  діагностичні,  лікувально-тактичні,  лікувально-
методичні  та  деонтологічні  помилки.  Ці  помилки  можуть  виникати  у  медиків  на  різних
етапах  проходження  хворих:  при  обстеженні  на  рівні  ФАПу,  або  у  дільничного  чи
сімейного  лікаря,  при  обстеженні   урологом  або  хірургом  на  рівні  районної  лікарні,
урологічних  і  хірургічних  відділень  обласних  лікарень  і  клінік,  а  також  спеціалізованих
онкоурологічних стаціонарів.

Кожен з названих етапів проходження онкоурологічних хворих має свої особливості в
комплектації  кадрів,  забезпеченні  відповідним  інструментарієм  і  апаратурою  для
спеціального  обстеження  і,  відповідно,  свої  завдання  і  обов’язки,  які  регламентовані
діючими положеннями і інструкціями. Доля онкологічного хворого в значній мірі залежить
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не тільки від онкохірурга, але і від наявності онкологічної настороженості лікарів загальної
медичної мережі.

Організаційні помилки можуть здійснюватись в процесі активного виявлення хворих,
під  час  первинної  діагностики,  в  організації  спеціалізованої  лікувальної  допомоги
(розміщення  онкохірургічних  стаціонарів  не  в  онкологічних,  а  в  загальних  лікарняних
установах),  а  також  в  організації  післяопераційного  моніторингу  та  медичної  реабілітації
хворих після лікування пухлин нирок.

Що стосується діагностичних помилок, то прийнято розрізняти: повністю помилковий
діагноз, частково помилковий діагноз, неповний діагноз.

При  здійсненні  лікувальних  заходів  можливі  помилки  при  плануванні  лікування,
можливе хибне  проведення  неправильного  або недостатнього  лікування. Можливі  і хибні
дії при виборі методів лікування (хірургічного, променевого, медикаментозного).

Для  попередження  таких  помилок  існуючі  інструкції  вимагають  при  плануванні
лікування  онкологічного  хворого  присутності  трьох  факторів  –  хірурга  (уролога),
радіотерапевта, і онкотерапевта (хіміотерапевта).

Як  і  при  всіх  пухлинних  захворюваннях  тривалість  діагностичного  процесу  має
принципове  значення.  Як  показують  данні  російських  онкологів,  правильний  діагноз
протягом перших трьох місяців від початку захворювання ставиться приблизно в половини
хворих,  а  рівень  понад  80%  встановлення  діагнозу  розглядається  тільки  в  кінці  року
обстеження і спостереження пацієнтів. Це явно довго. Протягом цього часу хворих хибно
лікують  з  приводу  різних,  часом  дуже  віддалених  захворювань,  таких  як   радикуліт,
плексит, міжреберна невралгія, нефрит, цистит та ряд інших патологічних станів.

Треба визнати, що в кожному конкретному випадку пухлина нирки може мати такий
нетиповий  перебіг,  що  хибні  діагнози  мають  свою  базу.  Основна  кількість  помилок
здійснюється  на  перших  (достаціонарних)  етапах  проходження  хворого.  Нехтуючи
асимптомний початковий перебіг захворювання, при якому потенційний пацієнт просто не
має  причин  звертатись  до  лікаря,  більшість  хворих  при  перших  проявах  хвороби
звертаються до дільничного чи сімейного лікаря, невропатолога, хірурга, тощо. Наявність у
них  «онкологічної  настороженості»  багато  в  чому  визначає  напрямок  і  результативність
діагностичного процесу.

Лікар, який може зустрітись з хворим на рак нирки, незалежно від свого вузького фаху,
повинен  орієнтуватись  в  загальній  онко-урологічній  симптоматиці.  Необхідно  розрізняти:
урологічні; симптоми, що не є урологічними; паранеопластичну симптоматику.

До перших відноситься класичну тріаду симптомів, характерну для раку нирки: біль,
гематурія, і пухлина, що пальпується. У повному комплекті ця тріада зустрічається нечасто
(біля  10% піцієнтів).  Частіше  названі  симптоми  з’являються  окремо  (біль  в  попереку  у
половини  хворих,  гематурія  також  у  половини  хворих,  пухлина,  що  пальпується  –  у
кожного  п’ятого,  може  розвиватись  варикоцеле  та  інші  симптоми,  характерні  для
урологічних пацієнтів.

Ряд симптомів, які можна спостерігати у хворих на рак нирки, не можна віднести до
характерних  для  цих  пухлин,  хоч  спостерігаються  вони  не  рідко,  це  -  підвищення
температури  тіла,  астенія,  анорексія,  значне  схуднення,  артеріальна  гіпертензія,  набряк
нижніх  кінцівок.  Ряд  симптомів  викликаються  віддаленими  метастазами,  особливо  тими,
що локалізовані в кістках, легенях, печінці. Деякі симптоми можна віднести до, так званих,
паранеопластичних явищ, які часто супроводжують рак нирки, але патогенетично з ним не
пов’язані. Це – еритремія, або анемія, прискорена ШОЕ, гепатомегалія, амілоїдоз та інші.
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Названі  симптоми  визначають  правильний  напрям  збору  анамнезу  і  застосування
методів  об’єктивного  дослідження.  Серед  обов’язкових  променевих  методів  дослідження
особливе місце займає УЗД, при якому можна діагностувати до 40% асимптомних пухлин.
Цей  метод   зараз  широко  застосовується,  починаючи  з  рівня  районної  поліклініки.  При
аналізі  даних  ультрасонографії  слід  пам’ятати,  що  пухлинна  ехогенність  незначно
відрізняється від паренхіми. Часом вона в порівнянні з паренхімою є гіперехогенною. При
великих розмірах пухлини вона буває гетерогенною, і  має як гіпоехогенні, так і вогнища
некрозу  та  кальцинати.  УЗД  (при  доплерографії)  дозволяє  виявити  розповсюдження
пухлини за ходом ниркової вени і нижньої порожнистої вени.

Цінні діагностичні данні дає комп’ютерна томографія, яка показує можливість точно
оцінити місцеве розповсюдження і появу віддалених метастазів. МРТ (магнітно-резонансна
томографія) дозволяє уточнити  місцеве  і  регіонарне  розповсюдження  пухлини.  В процесі
підготовки до операції необхідно використати можливості екскреторної урографії, ниркової
артеріографії,  кавографії.  Широке  використання  сучасної  діагностичної  техніки  дозволяє
докладніше встановити топографію і розповсюдженість процесу і встановити діагноз згідно
вимог класифікації TNM. Морфологічна верифікація процесу, як і при інших онкологічних
захворюваннях,  є  завершенням  діагностики  і  базою  для  вибору  адекватного  методу
лікування.

В  процесі  диференціальної  діагностики  слід  враховувати  кістозні  зміни  в  нирці
(доброякісні серозні кісти, полікістоз нирок, абсцес нирки, гематоми) а також ряд пухлин і
пухлиноподібних  утворів  (псевдопухлини  –  «горбата  нирка»,  гіпертрофія  губи  синуса
нирки, нирковий дисембріогенез), ангіоміоліпоми, онкоцитоми (Г.Б. Щекотін, Г.В. Бондар,
В.Л. Ганул «Алгоритмы современной онкологии» Киев , Книга плюс 2006)

Для  того,  щоб  уникнути  помилок  в  діагностиці  пухлин  нирок,  лікар  поліклінічної
практики не повинен забувати двох відомих і старих правил:

1). Якщо  не  всі  симптоми  захворювання,  що  виявляються  у  пацієнта,  підходять  для
гіпотетичного  діагнозу,  необхідно  продовжити  обстеження  хворого,  незважаючи  на
досягнутий позитивний ефект від застосування загального лікування.

2). Якщо в процесі лікування не всі симптоми зникають, то доцільно через 3-4 тижні
повторно обстежити пацієнта у розширеному об’ємі, або звернутись за допомогою до більш
кваліфікованих  колег,  чи  скерувати  хворого  до  спеціалізованого  медичного  закладу
(онкологічної лікарні)

Ще більші труднощі в діагностиці зустрічаються при виявленні метастазів. Говорити
про помилки при виявленні віддалених метастазів важко. Прикладом може служити типова
ситуація:  проведене  перед  операцією  рентгенологічне  обстеження  не  виявило  віддалених
метастазів.  Через   два  місяці  після  операції  при  контрольному  обстеженні  такі  метастази
виявляють. Як оцінити таку ситуацію? Чи метастази не були діагностовані перед операцією,
внаслідок  низької  роздільної  здатності  застосованої  апаратури,  чи  з’явились  в
післяопераційному періоді?

За даними Нью-Йоркської університетської клініки у 30-50 % хворих з локалізованими
пухлинами  з’являються  метастази.(Golimbu  et  al.  1986).  Якщо  метастази  з’являються  не
пізніше 2-3 місяців після операції – вони існували вже на момент втручання. Треба також
мати  на  увазі,  що  віддалені  метастази  менше  1-2 см  в  діаметрі  не  доступні  своєчасному
виявленню.  Помилки  у виявленні  метастазів  трапляються  і при  застосуванні  ангіографії  і
КТ. Про стан регіонарних лімфовузлів можна судити тільки зі їх величиною (розмірами) і
це  не  завжди,  бо  за  щільністю  вони  бувають  важкі  до  розпізнавання  від  навколишніх
тканин. Наявність пухлинних тромбів добре визначається не тільки при флебографії, але й
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при  застосуванні  ЯМР. При чому  і  тут можливі хибні  трактування,  щодо його  величини,
рухомості,  відношення  до  судинної  стінки.  Усе  це  важливо  для  планування  майбутніх
операцій.

Основним  способом  лікування  злоякісних  пухлин  нирки  залишається  хірургічний
метод.  Проводяться  розширені  радикальні  нефректомії,  органозберігаючі  операції
(енуклеація пухлини, резекція нирки), нефректомія з каватомією і видаленням пухлинного
тромбу, хірургічні операції з видаленням метастазів.

Пухлини  нирки  є  радіорезистентні,  тому  променева  терапія  застосовується  рідко  і
переважно з паліативною метою (при метастазах в кості і головний мозок).

Хіміотерапія  є  малоефективною  при  таких  локалізаціях  пухлини.  Є  спроби
застосування  гемцитабіну з препаратами платини.

Застосування рекомбінантних  α-інтерферонів і інтерлейкіну-2, залишаються  на стадії
клінічного  вивчення.Це  ж  і  відноситься  до  гормонотерапії.  Тому  говорити  про  лікарські
помилки в медикаментозній чи променевій терапії раку нирки передчасно і не оправдано.

Що стосується помилок в хірургічному лікуванні пухлин, то вони мабуть стосуються
розширення  показів  до  нефректомії  у  хворих  з  віддаленими  метастазами,  можливості
лікування яких враховуються недостатньо. Наприклад, при поодиноких метастазах в легені
і операбельному раку нирки комбінована операція можлива, при множинних метастазах  в
легені,  така  операція  позбавлена  сенсу.  Можливі  помилки  коли  ставляться  покази  для
операції  у  явно  ослаблених  хворих  з  важкими  супутніми  захворюваннями.  Вирішувати
доцільність операції і допустимість ризику необхідно в кожному випадку індивідуально.

Наведені данні свідчать, що лікарські помилки при діагностиці і лікуванні раку нирки
можливі і трапляються на усіх етапах проходження пацієнта. Для зменшення їх необхідно
всім учасникам процесу працювати над підвищенням своєї фахової кваліфікації, виконання
організаційних постанов щодо пріорітету лікування онкологічних хворих в спеціалізованих
онкологічних стаціонарах.

Випадки з практики
Випадок  №1.  Пацієнт  А.  поступив  з  пухлиною  сечового  міхура  (за  даними  УЗД),

гематурією.  Два  роки  назад  переніс  правобічну  нефруретеректомію  (сечовід  видалено  до
рівня перехресту з клубовими судинами). Гістологічне заключення: уротеліальна карцинома
миски правої нирки. При дообстеженні ( КТ, ТУР – біопсія сечового міхура) виявлено рак
кукси правого сечоводу з поширенням на сечовий міхур.

Операція:  видалення  кукси  правого  сечоводу,  з  резекцією  сечового  міхура.  Хворий
спостерігається.

Висновок:  Уротеліальна  пухлина  нирки  потребує  оперативного  втручання  в  об’ємі
нефруретеректомії з резекцією сечового міхура – з вічком сечоводу.

Випадок  №2. Хворому  проведено  ТУР-біопсію  сечового  міхура  з  приводу
уротеліальної пухлини G2 тричі (2008-2009р.р.)

Поступив в клініку з гематурією, виснажений, ослаблений. Анорексія. Втрата ваги.
При обстеженні виявлено уротеліальну пухлину миски лівої нирки з поширенням на

сечовід, множинними ураженнями сечового міхура, збільшенням регіонарних лімфовузлів. 
2010  –  цистектомія,  лівобічна  нефруретеректомія,  розширена  лімфаденектомія,

правобічна уретерокутанеостомія.
2012 – стріктура сечоводу, хронічний пієлонефрит, повторна операція  - реконструкція

стоми. 
Висновок:  рецидивуючий рак сечового міхура потребує обов’язкового обстеження  на

предмет первинного ураження миски з поширенням пухлини на сечовий міхур.
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Випадок №3 Пацієнт П., 48 р. Поступив зі скаргами на болі в правій половині живота,
схуднення,  набряк  правої  нижньої  кінцівки.  При  обстеженні  виявлено:  пухлину  правої
нирки  12  см;  конгломерат  збільшених  лімфатичних  вузлів,  розташованих  ретро-
паракавально, з поширенням на аортокавальний простір; Анемія; Втрата ваги на 12кг за 6
місяців.

03.06.11. – операція  – радикальна  правобічна  нефректомія.  В  часі  операції  виявлено
недіагностований  до  операції  пухлинний  тромб  НПВ  (через  стиснення  вени  пухлиною)  з
переконливою  верхньою  межею  на  рівні  діафрагми.  При  венектомії  виявилось,  що  тромб
крихкий,  фіксований  до  стінки  НПВ,  на  тривалому  протязі.  Видалення  тромбу
фрагментацією.  Під  час  операції  наступила  тромбоемболія  легеневої  артерії.  Операція
закінчилась при гіпотонії. Смерть наступила через пів години після операції.

Висновок: не можна таку операцію проводити при неможливості контролю «верхнього
краю» тромбу  НПВ. Якби діагноз  був виставлений  правдиво  до операції  – операцію  слід
було  би  проводити  при  апаратному  забезпеченні  штучного  кровообігу.  В  часі  операції
тромб слід було залишити на місці.

Випадок №4. Пацієнт С., 68 р., поступив планово з пухлиною верхнього полюсу лівої
нирки  D-2.0см  в  задовільному  загальному  стані.  В  анамнезі:  7  місяців  тому  операція  –
радіочастотна  абляція  пухлини  верхнього  полюсу  лівої  нирки.  КТ  підтвердила  наявність
пухлини з активним кровопостачанням на місці попередньої абляції.

Проведено  повторне  втручання:  резекцію  верхнього  полюсу  нирки.  Гістологічне
заключення: світлоклітинна аденокарцинома.

Висновок: Альтернативні  методи  лікування  нирковоклітинного  раку  (такі  як
радіочастотна абляція) можна пропонувати хворим, котрі не можуть перенести традиційну
резекцію нирки.

Випадок  №5 Хвора,  35  років  переведена  в  урологічне  відділення  міської  лікарні  з
районної  лікарні  з  підозрою  на  пухлину  нирки.  При  поступленні  хвора  скарг  не
пред’являла. З анамнезу відомо, що місяць тому хвора відчула різкі болі в лівій половині
попереку і була госпіталізована з приводу нирково-кам’яної хвороби в ургентному порядку.
При  огляді  на  УЗД  виявлено  в  верхньому  полюсі  правої  нирки  утвір  округлої  форми  з
неоднорідною структурою, діаметром 4см. При КТ виявлено чіткий утвір 4×5 см жирової
щільності з неоднорідними включеннями. Заключення КТ – ліпома нирки, ліпосаркома, або
ангіоміоліпома.  Ангіографія  в  нирці  підтвердила  дані  УЗД  і  КТ.  З  технічних  причин
пункційної  біопсії  не  проводили.  Проведено  операцію  –  резекцію  нирки.  При  огляді
макропрепарату  –  гематома,  в  порожнині  якої  щільна  пухлина.  Гістологічно:
ангіоміоліпома.

Висновок: незважаючи  на  застосування  усіх  сучасних  методів  дослідження,  не
вдається перед операцією встановити природу пухлини. Тільки морфологічне дослідження
дозволяє встановити істинний діагноз.
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А. Л. Васильчук, Ю.М. Панишко, В.В. Джунь
БІОПОЛЕ ЛЮДИНИ.

БІОПОЛЕ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ФІЗИЧНОГО ТІЛА 
ТА ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ 

Стаття розповідає про біополе людського організму. 
Ключові  слова:  біополе;  інформаційно-енергетична  біоплазма  і  субстанція;

інформаційне,  біоплазматичне  інформаційно-енергетичне,  мітогенетичне,
морфогенетичне, лептонове поле людини; поле свідомості

Статья рассказывает о биополе человеческого организма.
Ключевые  слова:  биополе; информационно-энергетическая биоплазма и

субстанция,  информационное,  биоплазматическое информационно-энергетическое,
митогенетическое, морфогенетическое, лептоновое поле человека; поле сознания

Article talks about the aura of the human body.
Key words: aura,  information  and  energy bioplast and  substance,  information,

information and energy bioplazmaticheskoe, mitogenetic, morphogenetic, leptonovoe field man,
and the field of consciousness

Актуальність.  Незважаючи  на  те, що біополе  людини  описано  багатьма авторами,
воно залишається мало вивченим. Відсутні пояснення біополя по відношенню до фізичного
тіла,  тонкоматеріальних  тіл  людини,  їх фізичних  полів  і випромінювань.  Залишилися  без
уваги  інформаційно-енергетичні  компоненти  біополя,  незрозумілими  являються
топографічні  взаємовідносини  біополя,  первинність  і  вторинність  у  структурних  та
функціональних  відносинах  з  іншими  фізичними  полями  людини.  Навіть  невідомим
залишається,  які фізичні  поля  людини  беруть участь у побудові біополя  і частиною  яких
фізичних полів воно є. Відповідь на усе це допоможе більш правильно зрозуміти біополе,
його  інформаційний  зміст,  взаємовідносини,  топографію,  функції,  практичне  значення  і
розпочати дослідження еніоанатомії біополя людини.

Біополе людини еніоанатомія описує, як неструктуровану частину біоплазматичного
інформаційно-енергетичного поля людини у вигляді однорідної інформаційно-енергетичної
біоплазми  та  субстанції,  яка  в  залежності  від  відстані  від  зовнішньої  оболонки,  золотого
тонкоматеріального   тіла  має  меншу  густоту.  Інформаційно-енергетична  біоплазма
поступово зникає, а субстанція переходить до космічного інформаційно-енергетичного поля
(А.Л.  Васильчук). Еніологія трактує біополе, як первинне  інформаційно-енергетичне  поле
будь-якого  живого  організму.  Біополе  людини  утворюється  інформаційно-енергетичним,
електромагнітним,  термічним,  квантовим,  лептоновим,  енергопсихічним  та  іншим
випромінюванням з фізичного тіла та тонкоматеріальних тіл. В.С. Грищенко стверджує, що
біополе  складається  з  живої  енергії.  Біополе  являється  частиною  морфогенетичного  поля
або є з ним тотожним (Г.І. Швебс).

У  трактуванні  біополя  еніоанатомія  посилається  на  біоплазматичне  інформаційно-
енергетичне поле людини, інформаційно-енергетичну біоплазму і субстанцію, а еніологія –
на  первинне  інформаційно-енергетичне  поле  і  живу  енергію.  Ці  погляди  правильні,  але
якщо  подивитися  на  біополе  по  відношенню  до  фізичного  тіла  і  тонкоматеріальних  тіл
людини  стає  зрозумілим,  що  воно  є  частиною  інформаційного  поля  людини,
біоплазматичного  інформаційно-енергетичного  поля  людини,  мітогенетичного  поля,
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морфогенетичного  поля,  лептонового  поля,  поля  свідомості  та  інших  полів.  Біополе  по
відношенню до зовнішнього середовища являється частиною інформаційного поля Космосу
і Землі, інформаційного поля, інформаційно-енергетичного поля ноосфери, Універсального
психічного поля Космосу і Землі та інших полів. Надзвичайно важливим для правильного
пояснення біополя є те, що його частиною являється первинне торсійне поле.

Аналіз  компонентів,  частин  і  топографічних  взаємних  відносин  біополя  допоможе
наблизитися  до  розуміння  того,  що  являє  собою  біополе,  які  його  властивості,  функції  і
можливості та яке значення воно має для людини, її розвитку, життя і діяльності. 

Біополе  людини  складається  з  інформаційно-енергетичних  біоплазм,  субстанцій,
інформацій, мікрочасток, світла і енергій.

Інформаційно-енергетичнна  біоплазма  –  сукупність  інформацій  мікрочасток,
світла,  енергій,  усіх  природніх  діапазонів  електромагнітного  спекра  фізичного  тіла,
тонкоматеріальних  тіл  і  їх  з’єднання.  У  людини  розрізняють  інформаційно-енергетичну
біоплазму  червоного,  світлосяючого  червоного,  оранжевого,  сітлосяючого  оранжевого,
жовтого,  зеленого,  світлосяючого  зеленого,  блакитного,  бірюзового,  синього,  бузкового,
фіолетового,  рожевого,  білого,  золотого,  срібного,  рубінового,  коричневого  діапазону
електромагнітного спектра (А.Л. Васильчук). Їх взаємне з’єднання дає безкінечну кількість
кольорових відтінків і функціональних можливостей інформаційно-енергетичній біоплазмі
біополя. 

Червона  і  світлосяюча  червона  інформаційно-енергетичні  біоплазми
утворюються  випромінюванням  інформацій,  мікрочасток,  світла  і  енергій  фізичного  тіла,
червоного  і  світлосяючого  червоного  тонкоматеріальних  тіл  та  червоної  компоненти
оранжевого, світлосяючого оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого
тонкоматеріального  тіла.  Найефективніше  функціонують  у  червоному  і  світлосяючому
червоному діапазоні електромагнітного спектра. 

Оранжева  і  світлосяюча  оранжева  інформаційно-енергетичні  біоплазми
утворюються  випромінюванням  інформацій,  мікрочасток,  світла  і  енергій  фізичного  тіла,
оранжевого  і  світлосяючого  оранжевого  тонкоматеріальних  тіл  та  оранжевої  компоненти
рожевого,  білого  і  золотого  тонкоматеріального  тіла.  Найефективніше  функціонують  у
оранжевому,  світлосяючому оранжевому, червоному, світлосяючому червоному і жовтому
діапазоні електромагнітного спектра. 

Жовта  інформаційно-енергетична  біоплазма  утворюється  випромінюванням
інформацій, мікрочасток, світла і енергій фізичного тіла, жовтого  тонкоматеріального тіла
та  жовтої  компоненти  оранжевого,  світлосяючого  оранжевого,  зеленого,  світлосяючого
зеленого,  бірюзового,  бузкового,  рожевого,  білого  і  золотого  тонкоматеріального  тіла.
Найефективніше функціонує у жовтому діапазоні електромагнітного спектра. 

Зелена  і  світлосяюча  зелена  інформаційно-енергетичні  біоплазми  утворюються
випромінюванням  інформацій,  мікрочасток,  світла  і  енергій  фізичного  тіла,  зеленого  і
світлосяючого  зеленого  тонкоматеріальних  тіл  та  зеленої  компоненти  бірюзового,
бузкового,  рожевого,  білого  і  золотого  тонкоматеріального  тіла.  Найефективніше
функціонують  у  зеленому,  світлосяючому  зеленому,  жовтому,  блакитному  і  синьому
діапазоні електромагнітного спектра. 

Блакитна  інформаційно-енергетична  біоплазма  утворюється  випромінюванням
інформацій,  мікрочасток,  світла і енергій  фізичного  тіла, блакитного   тонкоматеріального
тіла  та  блакитної  компоненти  зеленого,  світлосяючого  зеленого,  бірюзового,  синього,
бузкового,  фіолетового,  рожевого,  білого  і  золотого  тонкоматеріального  тіла.
Найефективніше функціонує у блакитному діапазоні електромагнітного спектра.
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Бірюзова  інформаційно-енергетична  біоплазма  утворюється  випромінюванням
інформацій,  мікрочасток,  світла  і енергій  фізичного  тіла і бірюзового  тонкоматеріального
тіла.  Найефективніше  функціонує  у  бірюзовому,  жовтому,  зеленому,  світлосяючму
зеленому, блакитному і синьому  діапазоні електромагнітного спектра.

Синя  інформаційно-енергетична  біоплазма  утворюється  випромінюванням
інформацій, мікрочасток, світла і енергій фізичного тіла, синього  тонкоматеріального тіла
та синьої компоненти зеленого, світлосяючого зеленого, бірюзового, блакитного, бузкового,
фіолетового,  рожевого,  білого  і  золотого  тонкоматеріального  тіла.  Найефективніше
функціонує у синьому діапазоні електромагнітного спектра.

Бузкова  інформаційно-енергетична  біоплазма  утворюється  випромінюванням
інформацій,  мікрочасток,  світла  і  енергій  фізичного  тіла   і  бузкового  тонкоматеріального
тіла.  Найефективніше  функціонує  у  бузковому,  червоному,  світоляючому  червоному,
пурпуровому,  жовтому,  зеленому,  світлосяючому  зеленому,  блакитному  і  синьому
діапазоні електромагнітного спектра.

Фіолетова  інформаційно-енергетична  біоплазма  утворюється  випромінюванням
інформацій, мікрочасток, світла і енергій фізичного тіла, фіолетового тіла, рожевого, білого
і золотого тонкоматеріального тіла. Найефективніше функціонує у фіолетовому, червоному,
світоляючому червоному, блакитному і синьому  діапазоні електромагнітного спектра.

Рожева  інформаційно-енергетична  біоплазма  утворюється  випромінюванням
інформацій,  мікрочасток,  світла  і  енергій  фізичного  тіла  і  рожевого  тонкоматеріального
тіла.  Найефективніше  функціонує  у  рожевому,  білому,  червоному,  світоляючому
червоному,  оранжевому,  світлосяючому  оранжевому,  жовтому,  зеленому,  світлосяючому
зеленому, блакитному, синьому і фіолетовому діапазоні електромагнітного спектра.

Біла  інформаційно-енергетична  біоплазма  утворюється  випромінюванням
інформацій,  мікрочасток,  світла  і  енергій  фізичного  тіла,  білого,  рожевого  і  золотого
тонкоматеріального тіла. Найефективніше функціонує у  білому, червоному, світоляючому
червоному,  оранжевому,  світлосяючому  оранжевому,  жовтому,  зеленому,  світлосяючому
зеленому, блакитному, синьому і фіолетовому діапазоні електромагнітного спектра.

Золота  інформаційно-енергетична  біоплазма  утворюється  випромінюванням
інформацій, мікрочасток, світла і енергій фізичного тіла і золотого тонкоматеріального тіла.
Найефективніше  функціонує  у  золотому,  білому,  червоному,  світоляючому  червоному,
оранжевому,  світлосяючому  оранжевому,  жовтому,  зеленому,  світлосяючому  зеленому,
блакитному, синьому і фіолетовому діапазоні електромагнітного спектра.

У  кожної  людини  інформаційно-енергетичний  зміст  інформаційно-енергетичних
біоплазм біополя неповторний, індивідуальний і є ідентичний її особистості.

З  інформаційно-енергетичними  біоплазмами  біополя  в  одному  просторі
розміщуються  інформаційно-енергетичні  субстанції,  як  сукупність  інформацій,
мікрочасток, світла і енергій мікро- і макроелементів організму та їх з’єднання. Скільки є
мікро- і  макроелементів  в  організмі,  стільки  і  є  специфічних  інформаційно-енергетичних
субстанцій.  Інформаційно-енергетичні  субстанції  займають  більший  простір  навколо
людини, ніж біоплазми, значно розширюють межі інформаційно-енергетичної ідентичності
людини  і  на  значно  більшій  відстані  від  людини  забезпечують  її  інформаційно-
енергетичний захист.

Крім інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанцій, біополе утворюють різного
змісту  інформації,  різного  типу  мікрочастки,  різнокольорове  світло  і  різнохарактерні
енергії,  які  поряд  з  інформаційно-енергетичними  біоплазмами  і  субстанціями  являються
основними інформаційно-енергетичними компонентами біополя людини. Компоненти між
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собою  з’єднуються,  забезпечуючи  цілісність  біополя  людини.  Внутрішня  будова,  форма,
структура і архітектоніка  біополя невідомі, тому  не  можливо визначити  усі його функції,
функціональні можливості і значення для людини.

Біополе людини з одного боку є частиною полів фізичного тіла і тонкоматеріальних
тіл, які  беруть участь у його  утворенні,  а з  другого  боку  –  частиною  біополя являються
поля  зовнішнього  середовища,  які наповнюють  і розширюють  його  своїм  інформаційним
змістом.  Спочатку  необхідно  розглянути  ті  поля  частиною  яких  є  біополе  і  які  його
утворюють, а потім ті поля, які є частиною біополя і надають йому нових інформаційних
властивостей та можливостей.

Даємо коротку характеристику полів частиною яких являється біополе людини і які
його утворюють.

Інформаційне  поле  людини  – фізичне  тіло,  тонкоматеріальні  тіла,  усі  їх  фізичні
поля,  їх  випромінювання  в  інформаційній  єдності.  Інформаційно-енергетичні  компоненти
фізичного  тіла,  тонкоматеріальних  тіл,  їх  фізичних  полів  і  випромінювань  безпосередньо
беруть  участь  у  створенні  біополя  людини,  яке  після  створення  стає  частиною
інформаційного поля людини (А.Л. Васильчук). 

Біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле людини – інтегральна сукупність
інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних біоплазм, субстанцій,
флюїдів  і  голографічних  формоструктур  людського,  земного,  космічного,  духовного,
душевного та божественного походження з минулого і теперішнього часу, які визначають
характер  майбутнього  біоплазматичного  інформаційно-енергетичного  поля  людини  (А.Л.
Васильчук).  Біоплазматичне  інформаційно-енергетичне  поле  людини  ділиться  на
структуровану і неструктуровану частини. 

У  структурованій  частині  розрізняють  фізичне  тіло  і  окремі  тонкоматеріальні  тіла:
червоне, світлосяюче червоне, оранжеве, світлосяюче оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче
зелене, блакитне, бірюзове, сине, бузкове, фіолетове, рожеве, біле та золоте (Мал. 1-2). У
цій частині знаходяться індивідуально-універсальна, високоспецифічні, специфічні червона,
світлосяюча червона, оранжева, світлосяюча оранжева, жовта, зелена,  світлосяюча зелена,
блакитна,  бірюзова,  синя,  бузкова,  фіолетова,  рожева,  біла,  золота,  срібна,  рубінова  і
коричнева  життєві  інформаційно-енергетичні  біоплазми,  інформаційно-енергетичні
субстанції,  мікро-  і  макроелементів  організму,  різнозмістовні  інформації,  мікрочастки,
різнокольорове  світло,  різнохарактерна  енергія.  Структурована  частина  відноситься  до
анатомії фізичного тіла та еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини.

Сучасні  електронно-ком’ютерні  технології  дозволяють  реєструвати  структуровану
частину біоплазматичного інформаційно-енергетичного поля людини (Мал. 3-6).
Неструктурована  частина  біоплазматичного  інформаційно-енергетичного  поля  людини
являється інтегральною сукупністю різнокольорових інформаційно-енергетичних біоплазм,
субстанцій,  різнозмістовних  інформацій,  мікрочасток,  різнохарактерної  енергії  і
різнокольорового  світла.  Ця  частина  і  є  біополем  людини,  яке  розміщується  у  просторі
навколо  зовнішньої  оболонки  зовнішньої  частини  золотого  тонкоматеріального  тіла,  що
важливо для розуміння його топографічних взаємовідносин з іншими полями. В залежності
від  відстані,  від  зовнішньої  оболонки  золотого  тонкоматеріального  тіла  густота  біополя
людини зменшується. При цьому інформаційно-енергетична біоплазма поступово зникає, а
субстанція  поступово  переходить  до  зовнішніх  полів  та  інформаційно  поєднується  з
Космічними і Земними полями, особливо з інформаційними та психічними. 
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Мал. 1 Структурована частина біоплазматичного інформаціно-енергетичного поля людини
(тонкоматеріальні тіла людини, фронтальний розріз)

1 - червоне тіло; 2 - світлосяюче червоне тіло; З - оранжеве тіло; 4 - світлосяюче оранжеве тіло; 5 - жовте
тіло; 6 - зелене  тіло; 7 - світлосяюче зелене тіло; 8 - блакитне тіло. 9 - бірюзове тіло; 10 - синє тіло; 11 -
бузкове тіло;  12 -  фіолетове тіло;  13 -  рожеве тіло;  14 -  біле тіло;  15 -  золоте тіло;  16-29 -  периферичні
простори зовнішніх відділів тонкоматеріальних тіл;16 -золотого тіла; 17 - білого тіла; 18- рожевого тіла;
19- фіолетового тіла; 20-бузкового тіла; 21 - синього тіла; 22 - бірюзового тіла; 23 - блакитного тіла; 24 -
світлосяючого зеленого тіла; 25 - зеленого тіла; 26 - жовтого тіла; 27 - світлосяючого оранжевого тіла; 28
- оранжевого тіла; 29 - світлосяючого червоного тіла

Мал.2 Візуальний образ структурованої частини біоплазматичного інформаціно-
енергетичного поля людини (зовнішні частини тонкоматеріальниих тіл)

Мал. 3 Еніоанатомічна норма структурованої частини біоплазматичного інформаційно-
енергетичного поля людини (Реєстрацію провела лікар О.О. Похлєбаєва, «Дім краси Ареал»

м. Львів)
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Мал. 4 Еніоанатомічна патологія структурованої частини біоплазматичного
інформаційно-енергетичного поля людини (Патологія виникла після негативного
людського інформаційно-енергетичного впливу.  Реєстрацію  провела лікар О.О.

Похлєбаєва, «Дім краси Ареал» м. Львів)

Мал. 5 Еніоанатомічна норма структурованої частини біоплазматичного інформаційно-
енергетичного поля людини (Погляд справа. Реєстрацію провела лікар О.О. Похлєбаєва,

«Дім краси Ареал» м. Львів)

Мал. 6 Еніоанатомічна патологія структурованої частини біоплазматичного
інформаційно-енергетичного поля людини (Патологія виникла після негативного

людського інформаційно-енергетичного впливу. Погляд справа.  Реєстрацію  провела лікар
О.О. Похлєбаєва, «Дім краси Ареал» м. Львів)
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Структурована  і  неструктурована  частини  біоплазматичного  інформаційно-
енергетичного поля являються цілісною і відкритою системою, функціонально доповнюючи

одна одну; їм притаманні емерджентні і трансцендентальні властивості.
Мітогенетичне  поле  –  енергетичне  випромінювання,  яке  несе  інформацію  про

живий  об’єкт  у  формі  електромагнітних  сигналів  в  ультрафіолетовому  діапазоні
(А.А. Гурвич,  1923).  Біополе  людини  своїми  інформаційно-енергетичними  компонентами

поєднується  з  мітогенетичним  полем,  частково  розміщується  у  його  просторі  і  тому
являється його частиною. 

Морфогенетичне  поле –  поле,  яке  має  інформацію  і  енергію  морфогенетичних
процесів живих організмів. Поле,  яке зберігає інформацію окремих організмів і передає її

іншим організмам у межах одного виду. Воно акумулює інформацію усіх минулих систем і
організмів  виду,  чим  уможливлює  філогенетичний  вплив  на  наступний  онтогенетичний

розвиток  подальшого  виду.  Характер  інформаційно-енергетичного  впливу
морфогенетичного поля не може бути змінений будь-якими матеріальними перешкодами та

простором.  Морфогенетичне  поле  має  велике  значення  для  розвитку  і  збереження
відповідного виду (Л. Шелдрейк, А.А. Гурвич, І.С. Марченко). 

Біополе людини частково займає простір морфогенетичного поля, його інформація і
енергія  поєднується  з  інформацією  та  енергією  морфогенетичних  процесів  організму

людини, і таким чином, біополе людини стає частиною морфогенетичного поля.
Лептонове поле людини  – сукупність усіх лептонів, які випромінюються фізичним

тілом  і  тонкоматеріальними  тілами  людини,  їх  з’єднання  та  фіксація  у  внутрішньому
середовищі  організму  і  тонкоматеріальних  тіл  з  повторенням  їх  формоструктур  та

розміщенням навколо людини і її тіл. У лептоновому полі людини розрізняють лептонові
поля  молекул,  клітин,  тканин,  органів,  систем  організму,  цілісного  організму,  фізичного

тіла, тонкоматеріальних тіл і їх структур. Лептонове поле людини є носієм інформації про
індивідуальний  філогенетичний,  онтогенетичний  і еволюційний  розвиток  людини,  її суб-,

ультра-,  мікро-  і  макроанатомо-функціональні  структурі,  психофізіологічні,  психо-
функціональні,  психоемоціональні,  психодуховні,  психоінформаційно-енергетичні  стани,

психіку, біологічну, соціальну та іншу діяльність людини. Лептонове поле і біополе людини
займають  простір  навколо  зовнішньої  оболонки  зовнішньої  частини  золотого

тонкоматеріального тіла. У цьому просторі поєднуються інформації полів і біополе людини
стає частиною лептонового поля (А.Л. Васильчук). 

Поле свідомості – інформаційна свідома складова інформаційного поля Космосу, яка
містить  інформаційний  зміст  психічної  діяльності,  переживань,  мислення,  відчуттів,

бажань, їх свідомого аналізу у взаємозв’язку, взаємозалежності, взаємообумовленості (А.Л.
Васильчук). Інформація свідомості у просторі і часі утворює поле свідомості. 

Поле  свідомості  являється  тотожним  з  інформаційним  полем  і  є  первинним
торсійним полем. Торсійні вири з’єднують інформацію психічного поля з твердою матерією

(К.Ю. Баландін).
Інформація  поля  свідомості  бере  участь  у  побудові  біополя  людини,  як  своєї

складової частини. 
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Біополе  людини  по  відношенню  до  фізичного  тіла,  тонкоматеріальних  тіл,  їх
фізичних полів і випромінювань являється вторинною структурою, яка ними утворена і є їх
невід’ємною  складовою.  Після  його  виникнення  біополе  інформаційно  поєднується  з
людиною, її тілами фізичними полями і випромінюваннями. Біополе не може існувати без
фізичного тіла, тонкоматеріальних тіл, їх фізичних полів і випромінювань. Воно розміщене
у  зовнішньому  просторі  навколо  зовнішньої  оболонки  золотого  тонкоматеріального  тіла.
Структурно  і  функціонально  являється  автономною  та  інтегральною  структурою,  яка
забезпечує  інформаційно-енергетичний  взаємообмін  з  тілами  людини,  їх  структурами  і
фізичними  полями  Космосу  та  усіма  його  об’єктами.  Містить  повну  інформацію  про
людину,  Землю,  Космос  і  духовне  Буття  минулого,  сучасного  і  майбутнього  часу.
Допомагає  інформаційному  поєднанню  людини  з  фізичними  полями  Космосу,  Землі  і  їх
об’єктів.  Миттєво  розповсюджує  інформацію  про  людину  у  космічному  часо-просторі  до
минулого і майбутнього. 

Дефіцит  знань  про  біополе  людини  унеможливлює  його  використання  у  процесі
виховання,  навчання,  розвитку, лікування, регенерації і реабілітації людини та у багатьох
сферах і аспектах людського життя. 

Продовження у випуску 10
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Ю.О. МАТВІЄНКО
НЕЙРОФІБРОМАТОЗ – КЛІНІЧНА КАРТИНА

Стаття  присвячена  найпоширенішому  нейро-шкірному  синдрому,  із  котрим
зустрічаються лікарі різних спеціальностей – нейрофіброматозу.

Ключові слова: нейрофіброматоз, генетика, клінічна картина, діагностика
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Статья посвящена  наиболее  распространенному  нейро-кожному  синдрому,  с
которым встречаются врачи разных специальностей - нейрофиброматозу.

Ключевые слова: нейрофиброматоз, генетика, клиническая картина, диагностика

The article is dedicated to the most prevalent neuro-cutaneous syndrome in the practice of
different doctors – neurofibromatosis.

Key words: neurofibromatosis, genetics, clinical picture, diagnostics

Нейрофіброматоз  (НФ)  як  окрема  нозологія  вперше  був  визнаний  у  кінці  19-го
століття, коли Фрідріх фон Реклінгаузен описав серію пацієнтів із поєднанням шкірних
уражень  і  пухлинами  центральної  та  периферичної  нервової  системи.  Остаточне
розрізнення між 1 і 2 типом захворювання (НФ1 і НФ2) здійснили лише у 1981 році. Це
доволі  різні хвороби,  хоча деякі їх  симптоми  і перекриваються, що  часто  спричиняло
труднощі в диференціальній діагностиці й оцінці прогресування.

Нижчеподаний огляд буде присвячений поясненню симптомних проявів цих двох
відмінних клінічних одиниць, а також їх патогенезу, діагностиці і терапії.

ГЕНЕТИКА Й ПАТОГЕНЕЗ
НФ1 і  НФ2 є  автосомно-домінантними  генетичними  хворобами  без  специфічної

расової  чи  гендерної  схильності.  Їх  локуси  розміщені,  відповідно,  на  хромосомах
17q11.2  і  22q12.2.  Для  обох  розладів  типові  високий  рівень  спонтанних  мутацій,
унаслідок чого 50% клінічних  випадків є спорадичними. Обидва захворювання мають
100% пенетрантність  і  широку  фенотипічну  варіабельність.  Фактори,  що  модулюють
останню,  досі  незрозумілі,  але  вони,  ймовірно,  є  як  спадкові,  так  і  екзогенні.  НФ1
відносно  поширений, з частотою приблизно 1 : 3000; частота НФ2 – 1 : 40000. Обом
станам притаманний генетичний мозаїцизм.

Мутації гена НФ1 мають за наслідок втрату функції білка нейрофіброміну, котрий
допомагає  утримувати  специфічний  протоонкоген  у  неактивній  формі.  Через  це  в
нейрошкірних  тканинах  починається  некерована  проліферація,  що  лежить  в  основі
туморогенезу. Ген НФ2 кодує білок мерлін, котрий регулює ріст, мобільність і клітинне
ремоделювання шляхом пригнічення передачі позаклітинних мітогенних сигналів.

Генетичне тестування доступне для обох форм НФ. Його чутливість коливається в
діапазоні  34–95%. Соматичний  мозаїцизм, головним  чином, відповідальний  за  погане
виявлення неспадкових форм. У таких випадках виправданим є аналіз специфічних для
родини мутацій, що асоціюється з дуже високим рівнем діагностичної точності.

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ: ОГЛЯД
НФ1  характеризується  переважно  шкірними  проявами  (гіперпігментованими

макулами  кольору  кави  з  молоком,  шкірними  та  підшкірними  нейрофібромами),
пухлинами  невральних  оболонок,  гліомами  зорового  тракту  (ГЗТ)  й  іншими
нейроонкологічними станами, певними кістковими аномаліями, когнітивним дефіцитом
і підвищеним ризиком деяких пухлин з-поза меж нервової тканини. Прояви НФ2 майже
повністю  обмежуються  новотворами  центральної  й  периферичної  нервової  системи
(зокрема шванномами) із мінімальними шкірними і неневральними симптомами (табл.
1). Обидва розлади зазвичай діагностують, відштовхуючись від клінічних ознак (табл. 2,
3, 4).
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Таблиця 1. 
Прояви НФ1 і НФ2

НФ1 НФ2
Тип успадкування Автосомно-домінантний Автосомно-домінантний
Спонтанні мутації 50% 50%
Частота 1 : 3000 1 : 40000
Залучені хромосоми 17q11.2 22q12.2
Генний продукт Нейрофібромін Мерлін
Типові ознаки Макули  кольору  кави  з

молоком  у  дитинстві
(включаючи раннє)

Глухота,  вестибулярні
дисфункції  (у  молодих
людей) і катаракта

Пухлини  нервових
оболонок

Нейрофіброма,
плексиформна
нейрофіброма,  злоякісні
пухлини  периферичних
нервових стовбурів

Шваннома

Внутрішньочерепні
пухлини

Гліоми  зорових  трактів,
інші астроцитоми/гліоми

Вестибулярні  шванноми,
менінгіоми

Спинномозкові пухлини Вузлові  плексиформні
нейрофіброми (корінців)

Шванноми  (корінців),
епендиноми
(інтрамедулярні)

Шкірні симптоми Макули  кольору  кави   з
молоком,  веснянки
пахвових/пахвинних
ділянок,  шкірні/підшкірні
нейрофіброми

Шкірні шванноми

Когнітивні розлади Поширені  труднощі  при
навчанні й синдром розладу
уваги  у  гіперактивності,
легке зниження IQ

Відсутні

Скелетні прояви Сколіоз,  сутулість,
псевдоартрози,  дисплазія
клиноподібної кістки

Відсутні

Офтальмологічні ознаки Вузлики  Ліша,  вроджена
глаукома

Ювенільні  підкапсулярні
затемнення  кришталика,
катаракти,  рубці  рогівки,
гамартоми сітківки

Інші типи пухлин Хронічна  мієлогенна
лейкемія, феохромоцитома

Відсутні

Інші неврологічні прояви Макроенцефалія,
нез’ясовані  зони
прояснення (на МРТ)

Невропатії, арефлексія

Інші симптоми Судинні  аномалії,
шлунково-кишкові
кровотечі, закрепи

Таблиця 2. 
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Діагностичні критерії НФ1 Національного інституту здоров’я США (1988 р.)
НФ1 діагностується у пацієнта за наявності 2 та більше з нижченаведених ознак:
6 та більше макул кольору кави з молоком максимальним діаметром понад 5 мм в осіб
перед досягненням статевої зрілості чи понад 15 мм після її досягнення.
2 та більше нейрофібром будь-якого типу чи 1 і більше плексиформних нейрофібром.
Веснянки у пахвових і пахвинних ділянках.
Пухлини зорового тракту.
Два та більше вузликів Ліша.
Чіткі кісткові ураження, наприклад дисплазія крила клиноподібної кістки або стоншення
кіркового шару довгих кісток (із псевдоартрозом чи без нього).
Є родич 1-го порядку, у якого встановлено діагноз НФ1 згідно з наведеними критеріями.

Таблиця 3. 
Діагностичні критерії НФ2 Національного інституту здоров’я США (1988 р.)

НФ2 діагностується у пацієнта за наявності будь-чого з нижченаведеного:
1. Двобічні новотвори 8-го черепного нерва, візуалізовані з допомогою КТ чи МРТ.
2. Є родич 1-го порядку з НФ2 й однобічним новотвором 8-го нерва чи 2 з таких станів:

Гліома; менінгіома; шваннома; нейрофіброма.
Ювенільне заднє підкапсулярне затемнення кришталика

Таблиця 4. 
Запропоновані переглянуті клінічні критерії НФ2 (1997 р.)

Чіткий НФ2 Імовірний або гіпотетичний НФ2
Двобічні вестибулярні шванноми (ВШ)
Або
Наявність родича 1-го порядку з НФ2
Плюс
1.  Однобічна  ВШ  у  пацієнта  віком  до  30
років або
2.  Будь-які  2  з  таких  станів:  менінгіома,
гліома,  шваннома,  ювенільне  заднє
підкапсулярне затемнення кришталика

Однобічна ВШ в пацієнта віком до 30 років
плюс  принаймні  1  із  нижченазваного:
менінгіома,  гліома,  шваннома,  ювенільне
заднє  підкапсулярне  затемнення
кришталика
Або
Множинні менінгіоми плюс однобічна ВШ
в  пацієнта  віком  до  30  років  чи  1  із
нижченаведеного:  гліома,  шваннома,
ювенільне заднє підкапсулярне затемнення
кришталика

НФ1 переважно починається в ранньому дитинстві із шкірних симптомів, тоді як
НФ2 – у молодому, найчастіше з розвитку глухоти внаслідок вестибулярних шванном
(ВШ) або інших ознак, вторинних щодо менінгіом або спінальних шванном. Середній
вік  виникнення  хворобливих  проявів  при  НФ2  становить  20  років,  середній  вік
установлення діагнозу – приблизно 28 років.

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ: ПЛЯМИ КОЛЬОРУ КАВИ З МОЛОКОМ І ВЕСНЯНКИ
Плями кольору кави з молоком (ПККМ) є першим симптомом НФ1, вони наявні

винятково  в  цих  пацієнтів.  Невідомо,  чи  ПККМ  виявляють  при  НФ2 частіше,  ніж  у
цілому  в  популяції.  Такі  хворі  інколи  мають  кілька  цих  шкірних  феноменів,  але  їх
кількість несумірна з діагностичними критеріями.

Це  гіперпігментовані  макули  округлої  форми  діаметром  10-40  мм  із  відносно
рівними  краями.  Існують  варіації  пігментації  в  ПККМ.  Вони інколи  бувають  великих
розмірів із нерівними межами, але тоді є діагностично ненадійними. Спостерігають ці
прояви вже при народженні й у віці 1 рік вони очевидні практично в усіх осіб із НФ1. Їх
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кількість  і  розміри  зростають  до  досягнення  статевого  віку,  пізніше  ці  показники
можуть  знижуватися.  Описаний  симптом  є  одним  із  найтиповіших  для  НФ1
(трапляється  у  95%  випадків).  Згідно  з  діагностичними  критеріями  Національного
інституту  здоров’я  США,  при  названому  захворюванні  має  бути  6  та  більше  ПККМ
діаметром понад 5 мм в осіб у препубертаті або діаметром понад 15 мм у дорослому
віці.  На  основі  цього  симптому  неможливо  встановити  точний  діагноз.  Одне
дослідження  засвідчило,  що  до  40% осіб  із  6  та  більше  ПККМ,  але  при  відсутності
інших ознак НФ1, ніколи його не мали.

Іншим шкірним патерном є веснянки, поширена ознака НФ1 (90% хворих). Вони
появляються після ПККМ зазвичай у дитячому віці, переважно у пахвових і пахвинних
зонах. При НФ2 їх немає.

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ: ПУХЛИНИ НЕВРАЛЬНИХ ОБОЛОНОК
При обох формах захворювання існує схильність до розвитку пухлин невральних

оболонок.  Їх  зазвичай  розділяють  на  3  форми:  нейрофіброми,  шванноми  і  злоякісні
пухлини  оболонок  периферичних  нервів  (ЗПОПН).  Нейрофіброми  і  ЗПОПН  більш
типові для НФ1, шванноми – для НФ2.

Нейрофіброми  складаються  із  проліферуючих  клітин  Шванна,  фібробластів  і
перицитів. Вони виростають із нерва, поширюються по ньому, у них вростають дрібні
нервові волокна. Ці новотвори мають чіткі кордони, але не інкапсульовані. Шванноми
інкапсульовані і поширюються з одиничної точки, зміщуючи, розтягаючи чи стискаючи
нервові пучки.

Нейрофіброми при НФ1 проявляються в кількох формах: шкірні, підшкірні, вузлові
плексиформні  і  дифузні  плексиформні.  Шкірні  й  підшкірні  варіанти  виростають  із
закінчень нервів і поширюються вздовж них. Шкірні нейрофіброми – м'які і м’ясисті, їх
колір  коливається  в  діапазоні  від  голубуватого  чи  пурпурового  до  коричневого.  Ці
новотвори можуть бути фіксованими чи рости на ніжці, їх розміри коливаються від 1 мм
до дуже великих і деформуючих. Підшкірні нейрофіброми – це тверді болючі вузли, які
можна пропальпувати, їх видно візуально. Кількість вищеназваних двох типів пухлин в
окремої особи дуже гетерогенна – від поодиноких вогнищ до кількох сотень. Вони, як
правило, неболючі, але інколи спричиняють неприємний свербіж. Поява таких пухлин
стає  очевидною  в  ранньому  підлітковому  віці,  зазвичай  після  формування  ПККМ  і
веснянок. Вони ростуть повільно, доброякісні і не зазнають малігнізації.

Вузлові плексиформні нейрофіброми – це ізольовані пухлини, що ростуть із нервів
органів  або  тканин  підшкірно,  часто  групуючись  навколо  проксимальних  відділів
нервових корінців. Вони коливаються щодо розміру і часто поширюються вздовж нервів
на значні відстані. Клінічна значущість цих уражень залежить від локалізації й розмірів.
Якщо вони  ростуть від проксимальних зон нервових корінців, то часто поширюються
через міжхребцеві отвори у спинномозковий канал, спричиняючи компресію спинного
мозку, або поза межами хребта, стискаючи інші органи. Крім того, названі новотвори
викликають  ерозії  хребців  та  сколіоз.  При  томографії  вони  часто  мають  характерний
вигляд “гантель”. Наявність нейрофіброми нервового корінця дає підставу думати про
існування інших пухлин спинномозкових корінців.

Дифузні плексиформні нейрофіброми – це масивні пухлини численних нервів, що
часто ростуть уздовж останніх та поширюються в довколишні тканини. Вони ростуть як
ізсередини,  так  і  від  шкіри,  залучаючи  субдермальні  утвори.  Шкіра  над  такими
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новотворами  часто  потовщена,  гіперпігментована,  із  грубими  волосками.  Їх  розміри  з
віком лише збільшуються. Ці пухлини можуть спричиняти виражені деформації тіла, і
залежно від локалізації навіть обмежувати пацієнта функціонально (погіршення зору чи
обмеження  діапазону  рухів  кінцівок).  Плексиформні  нейрофіброми  часто  мають
дифузний  судинний  компонент,  що  робить  їх  хірургічне  видалення  практично
неможливим.

Вони  інколи  малігнізуються,  перетворюючись  на  ЗПОПН.  Останні  є  дуже
агресивними і часто летальними саркомами. Пожиттєвий ризик виникнення ЗПОПН у
хворого  на  НФ1  становить  5–13%.  Злоякісна  трансформація  плексиформної
нейрофіброми  часто  супроводжується   новим  початком  або  асиметричним  ростом
новотвору  й  виникненням  болю.  МРТ  і  ПЕТ  можуть  бути  корисними  для  виявлення
такого процесу, хоча переважно потрібна біопсія.

Шванноми – визначальний прояв НФ2. Вони ростуть із черепно-мозкових нервів
(зокрема присінково-завиткового), спинномозкових корінців і будь-яких периферичних
нервів. Ці пухлини, що розвиваються двобічно в мостомозочковому куті з вестибулярної
порції  8-го  черепного  нерва  (ВШ),  дуже  поширені  при  НФ2.  Найчастіше  вони
починаються зі слухових симптомів. ВШ ростуть дуже повільно і викликають повільно
прогресуючу глухоту. Розлади також можуть стосуватися рівноваги та функцій інших
черепних  нервів.  Інколи  виникають  компресія  стовбура  й  обструктивна  гідроцефалія.
Терапевтичним вибором у цьому разі залишаються хірургічне видалення, опромінення і/
або  радіохірургія.  У  деяких  клініках  пропонують  вживляння  слухових  стовбурових
імплантатів.  Рішення  щодо  лікування  слід  приймати  дуже  індивідуалізовано,
відштовхуючись від ступеня пошкодження слуху, розмірів і швидкості росту новотвору,
стану  контралатеральних  функцій  і  наявності  інших  симптомів  ураження  стовбура
мозку.  Більшості  пацієнтів  із  НФ2  корисно  вчитися  мови  жестів,  беручи  до  уваги
неуникненний розвиток глухоти.

Шванноми  спинномозкових  корінців  (спінальні)  також  дуже  поширені  при  НФ2
(понад  80%  випадків).  Вони  переважно  невеликі  і  безсимптомні,  хоч  інколи  і
спричиняють  компресію  спинного  мозку  і  суміжних  органів.  Радіологічно  ці пухлини
неможливо  відрізнити  від  нейрофібром  спинномозкових  корінців  при  НФ1,  оскільки
вони також мають характерний “гантелеподібний” вигляд.

Периферичні  шванноми  ростуть  від  будь-якого  периферичного  нерва.  Вони
викликають  біль  чи  моторні  або  чутливі  порушення.  Їх  поверхневий  варіант
проявляється  як  підшкірні  вузлики  або  окреслені  шкірні  підвищення,  часто  з
асоційованими  дерматологічними  симптомами.  Хоча  шкірні  шванноми  виявляють
приблизно  у  половини  пацієнтів  із  НФ2,  вони  залишаються  відносно  невеликим
компонентом цього розладу.

Не існує доведеного консервативного лікування нейрофібром або шванном, єдиним
вибором є хірургічне видалення, незважаючи на значний ризик неврального ураження,
кровотеч і пухлинних рецидивів. Шванноми ліпше реагують на оперативне втручання зі
збереженням функцій нервів, оскільки вони, як правило, інкапсульовані і локалізовані
ексцентрично щодо нерва. Разом із тим такий підхід резервують лише для ситуацій, що
супроводжуються  явними  симптомами,  наприклад  болем  чи  функціональним
обмеженням. Хірургічна корекція деформацій при НФ2 є рідшим показанням. Також не
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існує терапії, здатної знизити ріст нейрофібром або шванном чи запобігти йому. Кілька
препаратів нині перебувають на стадії клінічних досліджень.

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ: ПУХЛИНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
В  осіб  із  НФ1 і  НФ2  наявний  підвищений  ризик  розвитку  внутрішньочерепних

пухлин, хоч їх типологія доволі відмінна.
Хворі  на  НФ2 майже  завжди  матимуть  двобічні  ВШ,  про  що  вже  було  сказано.

Крім того, у близько половини цих пацієнтів виникнуть менінгіоми. Останні зазвичай
ростуть повільно, їх лікування, як правило, хірургічне, за винятком випадків глибинної
локалізації,  коли  необхідно  розглядати  можливість  застосування  променевої  терапії.
Епендимоми та астроцитоми також поширені при НФ2 (у середньому у 33% випадків).
Найчастіше це інтрамедулярні спінальні новотвори чи пухлини кінського хвоста, хоча
трапляються  і  внутрішньочерепні  варіанти.  Епендимоми  майже  виключно
спинномозкові, їх лікування головним чином хірургічне.

У пацієнтів із НФ1 найпоширенішою пухлиною є ГЗТ (до 15% випадків у хворих
дітей). Гістологічно вони низькодиференційовані і можуть рости із будь-якої структури
зорового  аналізатора,  починаючи  від  зорового  нерва  і  закінчуючи  зоровою
променистістю.  Ризик  супутніх  нейроонкологічних  процесів  при  цьому  залишається
високим.  Більшість  ГЗТ  безсимптомні,  в  1/3  хворих  виникають  розлади  зору  з
екзофтальмом чи без нього. Якщо ці пухлини проростають із зорового перехрестя, то
вони  виникають  дуже  рано,  але  більшість  із  них  стають  симптомними  вже  протягом
перших 10 років життя.

У більшості дітей із ГЗТ на фоні НФ1 бажане консервативне ведення з регулярною
нейровізуалізацією  та  офтальмологічним  дослідженням,  оскільки  більшість  таких
новотворів  після  встановлення  діагнозу  не  прогресують,  а  навіть  і  зменшуються  в
розмірах. Проте  оперативне втручання  бажане при вираженому  екзофтальмі чи втраті
зору, а особливо при однобічній локалізації пухлини спереду від зорового перехрестя.
Засвідчено, що хіміотерапія ефективна і тому часто застосовується у хворих віком до 5
років,  в  яких  призначення  променевої  терапії  асоціюється  з  високим  ризиком
ускладнень. Особливо це стосується старших дітей, що зазнали часткової резекції або
прогресування новотвору після операції і/або хіміотерапії.

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ: ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ СИМПТОМИ
Зорові  розлади  часті  при  НФ2. Ювенільні  підкапсулярні  затемнення  кришталика

дуже поширені, хоча не завжди симптомні. Розлади з боку сітківки, зокрема гамартоми,
також  не  є  рідкістю.  Ураження  рогівки  можуть  траплятися  у  пацієнтів  із  слабістю
мімічних м’язів.

Візуальні  порушення  нетипові  для  НФ1, хоч  інколи  виявляють  погіршення  зору
при  рості  ГЗТ.  Інколи  в  таких  хворих  діагностують  вроджену  глаукому.  Проте
найпоширенішим  офтальмологічним  симптомом  НФ1 є  розвиток  гамартом  райдужної
оболонки,  відомих  під  назвою  вузлики  Ліша.  Вони  не  впливають  на  функції  зору,  їх
цінність  суто  діагностична.  Ці  вогнища  гіпер-  або  гіпопігментації  найкраще  видно  у
світлі щілинної лампи. Названі феномени наявні більш ніж у 80% пацієнтів із НФ1, які
досягли дорослого віку.

КЛІНІЧНІ  ПРОЯВИ:  ІНШІ  СИМПТОМИ  УРАЖЕННЯ  НЕРВОВОЇ
СИСТЕМИ
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У  хворих  на  НФ2  розвивається  мало  неврологічних  проявів,  відмінних  від
безпосередньої  дії  неопроцесів,  тоді  як  при  НФ1 часто  наявні  неонкогенні  симптоми,
зокрема когнітивні й поведінкові розлади, судоми і макроцефалія.

При НФ2 може виникати периферична невропатія і гіпорефлексія, не обов’язково
безпосередньо  пов'язані  зі  шванномами.  Цей  синдром  інколи  наявний  і  у  хворих  на
НФ1, зазвичай в асоціації з нейрофібромами.

Когнітивний  дефіцит  при  НФ1  поширений,  хоч  і  відносно  легкий.  Частота
затримки психічного розвитку вища, порівняно з параметрами всієї популяції, лише на
4–8%. Але показники  IQ у таких хворих на 5–10 балів нижчі порівняно з неураженими
сибсами, а труднощі в навчанні очевидні у 30–65% пацієнтів. Також у них поширений
синдром  порушення  уваги  й  гіперактивності.  НФ2  сам  по  собі  рідко  спричиняє
підвищений ризик когнітивних дисфункцій.

Характерним радіологічним проявом НФ1 є так звані нез’ясовані зони прояснення
(НЗП) на МТР у Т2-режимі. Вони не збільшуються з часом і не спричиняють дислокації.
Їх  найчастіша локалізація – мозочок, стовбур  мозку, базальні ганглії і підкіркова біла
речовина.  НЗП  –  це  ділянки  підвищеної  акумуляції  рідини  у  мієліні  навколо  зон
диспластичної  гліальної  проліферації.  Вважають,  що  вони  не  малігнізуються  і  не
асоціюються з вогнищевим неврологічним дефіцитом. Згідно з деякими дослідженнями,
рівень  НЗП  корелює  зі  ступенем  когнітивних  і  поведінкових  дисфункцій,  хоча  ці
результати залишаються суперечливими.

Макроцефалія  трапляється  у  половини  дітей  із  НФ1.  Інколи  вона  є  наслідком
гідроцефалії,  спричиненої  стенозом  сильвієвого  водопроводу.  У  багатьох  випадках
патогенез  цього  стану  незрозумілий;  імовірно,  первинною  етіологією  є  збільшення
об’єму білої речовини.

Судоми  не  є  частим  синдромом  НФ1,  їх  пожиттєвий  ризик  не  перевищує
середньопопуляційних  показників  навіть  у  2  рази,  а  частота  сягає  лише  4%.  Вони
починаються  в  будь-якому  віці,  є  як  фокальними,  так  і  генералізованими.  Вибір
антиконвульсанту  для  контролю  цих  ускладнень  ґрунтується  на  індивідуальних
факторах – вік, феноменологія й етіологія приступів. При НФ2 корчі нетипові.

ІНШІ КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ
Екстраневрологічні  симптоми поширені при  НФ1 і практично  відсутні при НФ2.

Ортопедичними ускладненнями першого є псевдоартроз, сфеноїдна дисплазія, дисплазія
хребців, сутулість, низький ріст і сколіоз. Псевдоартроз виникає у 2–5% пацієнтів, він є
наслідком стоншення кори довгих  кісток із патологічними переломами і зростаннями.
Найчастіше цей стан залучає великогомілкові кістки, половина випадків виникає до 2
років  життя.  Дисплазія  клиноподібної  кістки  часто  є  досить  деформуючим
ускладненням.  Вона  (хоч  і  не  завжди)  супроводжує  плексиформну  нейрофіброму.
Низький ріст у популяції цих хворих досить поширений (13% випадків). Сколіоз (10%
випадків) виникає як наслідок деформацій тіл хребців при нейрофібромах міжхребцевих
отворів або вертебральних дисплазій, він залучає шийний або верхньогрудний відділи.
У  його  лікуванні  важливо  диференціювати  дистрофічну  й  недистрофічну  форми.
Дистрофічний  варіант  прогресує  швидше  і  вимагає  агресивнішого  хірургічного
лікування.  Недистрофічний  сколіоз  лікується  аналогічно  до  ідіопатичного,  із
динамічним спостереженням, фіксацією, а за показаннями – оперативно.
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Хворі  на  НФ1 мають  підвищений  ризик  серцево-судинних  розладів,  включаючи
ангіопатії, гіпертензію і вроджені серцеві дефекти. Симптоматична ангіопатія є відносно
нечастою,  може  залучати  судини  різного  калібру,  її  наслідком  є  стенози,  оклюзії,
аневризми  чи  артеріовенозні  фістули.  Найчастіше  уражається  ниркова  артерія,  що
спричиняє гіпертензію. Нейросудинні ускладнення також очевидні, зокрема стеноз або
оклюзія  внутрішніх  сонних,  передніх  чи  середніх  мозкових  артерій.  Це  інколи
асоціюється  із  хворобою  Мойямойя  і  супроводжується  симптомами  інсульту,
гіпоперфузії або судомами.

Гіпертензія  в  дорослих  із  НФ1  є  результатом  феохромоцитоми,  первинної
гіпертензії  або  (рідше)  стенозу  ниркової  артерії.  Останній  є  найчастішою  причиною
гіпертензії у хворих дітей. Питання про застосування ангіографії ниркових артерій слід
розглядати  у  дітей,  молодих  людей  чи  вагітних  жінок  із  персистуючим  підйомом
артеріального  тиску.  Визначення  катехоламінів  у  добовій  сечі  необхідне  у  дорослих
пацієнтів із рефрактерною гіпертензією.

Хворі на НФ1 мають підвищений ризик ненервових новотворів, зокрема хронічної
мієлогенної лейкемії і феохромоцитоми. Іншими проявами цього розладу є кровотечі з
нейрофібром шлунково-кишкового тракту й дефекти нейрональної міграції.

СМЕРТНІСТЬ
Дані щодо  смертності від НФ1 і НФ2 незначні. При  обох  порушеннях клінічний

перебіг дуже варіабельний. При НФ1 середня тривалість життя, ймовірно, коротша на
10–15  років,  порівняно  із  загальною  популяцією.  Найчастішою  причиною  смерті   є
злоякісні  пухлини.  За  даними  одного  з  досліджень,  середній  вік  смерті  при  НФ2
становив 36 років.

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ
Унаслідок  комплексності  і  міждисциплінарності  клінічної  картини  НФ  таких

хворих повинні консультувати експерти з цієї хвороби. Координована робоча команда
має  включати  генетика,  невролога,  нейрохірурга,  радіолога,  офтальмолога,  ортопеда,
дерматолога, пластичного хірурга, нейропсихолога, онколога.

Більшість пацієнтів із НФ1 мають консультуватися у лікаря кожні 2 роки протягом
усього життя. Це ж стосується і родичів першого порядку. Унаслідок високого ризику
феохромоцитоми  й  аномалій  ниркової  артерії  артеріальний  тиск  необхідно
контролювати хоча б двічі на рік. Спеціальну  увагу при огляді слід зосереджувати на
хребті  з  метою  раннього  виявлення  сколіозу,  кінцівках  (псевдоартроз),  шкірі
(дерматологічні прояви), передчасному або запізнілому статевому дозріванні. Протягом
перших  3  років  життя  слід  регулярно  вимірювати  окружність  голови  для  виявлення
прискореного росту. Психологічний і нейропсихіатричний статус слід оцінювати щодо
детекції труднощів при навчанні або синдрому розладу уваги й гіперактивності. Раз на
рік пацієнта з НФ1 мають оглядати невролог й офтальмолог.

Скринінговими  процедурами  при  НФ1  є  МРТ,  ЕЕГ  і  рентгенографія.
Нейровізуалізація  особливо  потрібна  при  наявності  вогнищевих  неврологічних
симптомів,  сильного  чи  прогресуючого  болю  голови,  швидких  змін  параметрів
окружності  голови,  судом,  розладів  зору,  екзофтальму,  вираженого  когнітивного
дефіциту,  затримки  статевого  розвитку  чи  його  прискорення,  плексиформної
нейрофіброми голови або обличчя.
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При  ініціальному  обстеженні  пацієнта  з  підозрою  на  НФ2  окрім  формального
неврологічного і офтальмологічного обстеження необхідна аудіометрія, МРТ головного
мозку  з  гадолінієвим  підсиленням  з  особливим  фокусом  на  внутрішніх  слухових
каналах. МРТ спинного мозку бажана при наявності ознак мієлопатії. Такі хворі та їхні
родичі повинні мати доступ до генетичного тестування.

Для  більшості  пацієнтів  із  НФ2  раз  на  рік  необхідні  рутинні  консультація
невролога, інструментальна оцінка слуху і МРТ головного мозку. Серійна МРТ хребта
потрібна у хворих з очевидними великими і симптомними спінальними пухлинами.

ВИСНОВОК
НФ  є  комплексною  генетичною  патологією  із  множинними  проявами  і  значною

фенотипічною  варіабельністю.  НФ2  більше  обмежений  нервовою  системою,  тоді  як
НФ1  є  міжсистемним  розладом.  Складна  суть  цих  захворювань  потребує
координованого міждисциплінарного підходу.
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Б.Г. ПАНАРІН
ПОЛІСЕГМЕНТАРНА ТРАКЦІЙНА КІНЕЗОТЕРАПІЯ

Стаття  присвячена  проблемі  застосування  тракційної  кінезотерапії  для  лікування
людини.

Ключові слова: опорно-руховий апарат, лікування, тракційна кінезотерапія. 

Статья посвящена проблеме применения тракционной кинезотерапии для лечения
человека.
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, лечения, Тракционная кинезотерапия

The article deals with the application of traction kinesitherapy to treat humans.
Keywords: musculoskeletal treatment, Traction kinesitherapy

Тракційна кінезотерапія – новий напрямок лікування порушень рухових функцій
опорно-рухового  апарату:  хребта,  нижніх,  верхніх  кінцівок  з  застосуванням
тракційнокінезотерапевтичних тренажерів, в яких об’єднуються лікувальні можливості
кінезотерапії і тракційної терапії.

Тренажери дозволяють  відновлювати  рухові функції опорно-рухового  апарату  в
умовах  полегшення  виконання  рухів,  в  яких  величина  дії  сили  ваги  тіла  на  опорно-
руховий  апарат  зрівноважується  і  регулюється,  що  дозволяє  розвивати  і  зміцнювати
м’язи тулуба, кінцівок, формувати м’язовий корсет.

Здійснюється полісегментарне витяжіння хребта в динамічному режимі окремими
системами  витяжіння  в  потрібному  напрямку  з  визначеним  кутом  і  необхідним
зусиллям,  одночасно  або  поперемінно  під  час  рухової  діяльності,  а  сила  витяжіння
циклічно  змінюються.  Мотивувати  рухову  діяльність  дітей  здобуттям  призу  у  разі
виконання вправи. Створювати позитивний емоційний стан.

Рис. 1 
Тренажер Панаріна для тракції і корекції хребта в динамічному режимі.

Патент України №95723 А61Н 1/02 А61F 5/042 А61Н 15/00
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Рис. 2
Пристрій для витяжки і корекції хребта в динамічному режимі.

Патент України №55483 А61Н 1/02

Рис. 3 
Тракційнокінезотерапевтичний тренажер.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науково-технічний твір №36865
від 09.02.2011

 
Рис. 4 

Прістрій для підводного горизонтального витягування хребта в динамічному
режимі.

Патент України №48297 А61Н1 /02, А61Н 33/00
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Рис. 5 
Пристрій для фізичних тренувань.

Патент України №3994 А63В 23/02, 22/02

Рис. 6
Кінезотерапевтичний тренажер для тренувань в полегшених умовах.

Патент України №68091 А63В 23/02 А63В 22/00
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Рис. 7
Кінезотерапевтичний тренажер, який мотивує рухову діяльність дітей, хворих на

дитячій церебральний параліч.
Патент України №61140 А63В 23/02 А63В 22/00
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ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
(Огляд літератури)

Стаття  присвячена  аналізу  публікацій  учасників  XV з’їзду  гігієністів  України  з
проблеми “Питна вода”.

Ключові  слова:  вода,  моніторинг  якості  води,  проблеми  водопостачання  та
водовідведення.

Статья посвящена анализу публикаций участников XV съезда гигиенистов Украины
по проблеме "Питьевая вода".

Ключевые слова:  вода,  мониторинг  качества  воды,  проблемы  водоснабжения  и
водоотведения

The article analyzes the publications participants XV Congress of Hygienists Ukraine on the
issue of "Drinking Water".
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Найбільш  широко  в  матеріалах  XV з’їзду  гігієністів  України  представлена  тема:
“Актуальні  проблеми  гігієни  навколишнього  середовища”.  Цій  темі  присвячено  88
публікацій (≈ 26% всіх робіт збірки). Нас найбільше зацікавила тематика “Гігієна води і
охорона  водоймищ”,  якій  присвячено  29  наукових  робіт.  Тематика  навіть  цього
підрозділу  досить  широка.  Ми  обрали  для  аналізу  14  робіт,  які  найбільш  повно
показують всі проблеми водопостачання та водовідведення з позиції гігієни та здоров’я
населення. 

Стаття  Л.М.  Аврааменко  із  співавт.  “Гігієнічно-епідемічна  оцінка  стану  питного
водозабезпечення  в  сучасному  мегаполісі”  розповідає  про  водозабезпечення
доброякісною  питною  водою  м.  Києва.  Важливим  є  дотримання  вимог  безпечності
питної  води  згідно  гармонізованого  з  Європейськими  документами  ДСанПіН
2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”
Кількість відхилень проб води централізованого водопостачання в Деснянському районі
від  ГОСТ  2874-82  та  ДСанПіН  2.2.4-171-10  за  2010-2011  рр.  за  санітарно-хімічними
показниками  становила  2,44-2,80%,  за  мікробіологічними  показниками  відхилень  не
виявлено.  Лабораторний  контроль  якості  питної  води  в  Святошинському  районі  в
2010-2011  рр.  свідчив  про  її  відповідність  вимогам  ДСанПіН  2.2.4-171-10.  Після
додаткової  обробки  води  в  Деснянському  районі  були  проведені  лабораторні
дослідження  і  виявлено  покращення  якості  питної  води,  але  деякі  показники  не
відповідали  нормативам.  В  Святошинському  районі  питна  вода  після  додаткової
обробки  за  фізико-хімічними  та  санітарно-токсикологічними  показниками  відповідала
державним нормативам.

Стаття С.В. Вітріщак із співав. “Якість води – найважливіше питання Луганщини”
присвячена водозабезпеченню території і населення водою. 

Підземні джерела Луганщини інтенсивно забруднюються внаслідок промислового і
антропогенного навантаження, постійно погіршується якість води, знижуються її запаси.
При централізованому водозабезпеченні гірша якість води є у водорозподільній мережі.
Забезпечення водою населення області ускладнюється через незадовільну якість води в
водних об’єктах: за станом хімічного і бактеріального забруднення вода класифікується
як забруднена (4 клас якості). 

Робота  С.М.  Власової  із  співав.  “Гігієнічна  оцінка  якості  води  річки  Дніпро  в
місцях  водокористування  населення  в  акваторіях  організованих  та  неорганізованих
пляжів міста Запоріжжя” свідчить, що багаторічний моніторинг за якістю води р. Дніпро
і санітарний стан водойм в організованих і неорганізованих місцях відпочинку суттєво
відрізняються  за  санітарно-мікробіологічними  показниками.  В  організованих  місцях
відпочинку  нестандартні  проби  річкової  води  за  бактеріологічними  показниками
складають  від  5,3% до25,6%, а  в  неорганізованих  зонах  –  21,4-70% та  мають   місце
випадки виділення збудників інфекційних захворювань. 

Робота  К.Ю.  Загороднюк  із  співав.  “Шляхи  забезпечення  населення  України
якісною  питною  водою” присвячена  дуже  важливій  проблемі.  Основними  джерелами
водопостачання  населення  України  є  ріки  Дніпро,  Дністер,  Сіверський  Донець,
Південний  Буг.  Через  недостатній  лужний  резерв  води  не  відбувається  повноцінного
перетворення  сульфату  чи  гідроксихлориду  алюмінію  в  гідроксид  алюмінію.
Формування  пластівців  коагулянту  відбувається  повільно  і  в  результаті  процеси
коагуляції  та  відстоювання  не  забезпечують  очищення  води  від  органічних  сполук,  а
надлишок органічних речовин, які не видаляються в процесах коагуляції, відстоювання
та  фільтрації  починають  надходити  в  питну  воду,  надаючи  їй  неприємного  запаху,
присмаку та кольору, що вимагає значних, часто понаднормових до хлору. У результаті
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в питній воді наявні хлорорганічні сполуки (3-9 ГДК сумарно), які є канцерогенами, що
потенціюють  дію  фенолів,  важких  металів  та  інших  речовин.  При  додатковому
застосуванні  високодисперсних  сорбентів  –  замутнювачів  ефективність  вилучення
забруднювачів зростає до 65-95%.

Установлено, що найефективнішими є залізовмісні хлористо-сульфатні коагулянти.
Оптимальна  доза  залізовмісного  хлористо-сульфатного  коагулянту  складає  10-100
мг/дм3 по основній речовині проти 80-250 мг/дм3 по Al2О3 для алюмінієвих коагулянтів. 

Технологія  переоснащення  водоочисних  станцій  (ВОС)  із  застосуванням
освітлювачів-рециркуляторів  із  рециркуляцією  осаду  по  “внутрішньому  контуру”
дозволяє  відмовитися  від  первинного  хлорування,  зменшити  або  зовсім  ліквідувати
скиди промивних стічних вод ВОС. 

Робота  Д.О.  Ласткова  із  співав.  “Оцінка  біологічної  цінності  питної  води  за
показниками  функціонального  організму”  присвячена  характеристиці  біологічної
цінності питної води за показниками функціонального стану організму. При народженні
людина  отримує  так  званий  водний  гомеостаз,  тобто  певне  співвідношення  між
зв’язаною  (внутрішньоклітинною)  водою  і  вільною  водою  організму.  Необхідно,  щоб
упродовж життя людина вживала таку питну воду, якість якої відповідає властивостям
внутрішньоклітинної води.  Багато  людей  використовує для пиття  та приготування їжі
бутильовану  воду.  Для  виробництва  бутильованих  питних  вод  використовується  як
природна,  так  і водопровідна (з  додатковою  обробкою) вода. Саме з їх  розмежування
розпочинається  визначення  води  як  продукту  в  Codex  Alimentarius  –  головному
харчовому стандарті ООН, якого після вступу до СОТ повинна дотримуватися Україна.
Проведені  експерименти  із  вживанням  студентами   упродовж  місяця  природної
фасованої  води  “Альпійська”  і  свіжоталої  води,  приготованої  з  водопровідної  води,
забезпечили  поліпшення  показників  міжфазної  тензіометрії  сироватки  крові  та
поліпшення  показників  адаптивного  імунітету  –  як  клітинного,  так  і  гуморального,
підвищення працездатності, що свідчить про сприятливий вплив фасованої та свіжоталої
води. 

Робота  Т.Л.  Лебєдєвої  із  співав.  “Физиолого-гигиеническое  обоснование
приоритетных показателей минерального состава питьевой воды” присвячена проблемі
фізіолого-гігієнічного  обґрунтування  пріоритетних  показників  мінерального  складу
питної  води.  Автори  справедливо  вказують,  що  питна  вода  повинна  задовольняти  4
основним  умовам:  епідемічна  та  радіаційна  безпека,  токсикологічна  нешкідливість,
фізіологічна  повноцінність.  Спеціалісти,  в  основному,  звертають  увагу  на  два
показники: безпечність води в епідемічному та токсикологічному відношенні. 

Фізіологічна  повноцінність  води  обумовлена  складом  природних  речовин  та
функціональним  станом  організму.  Кількість  води,  що  споживає  людина,  повинна
компенсувати  кількість  води,  що  “покидає” організм.  Основними  шляхами  виведення
рідини  з  організму  є   сечо-  та  потовиділення.  Показником  оцінки  водного  балансу
організму є концентрація осмотично активних речовин – осмоляльність, яка може бути в
двох  основних  станах:  гіперосмоляльність  та  гіпоосмоляльність.  Тому  осмоляльність
питної води є важливим показником якості питної води. 

Стаття  Т.Л.  Лебєдєвої  “Об  оптимизации  водообеспечения  населения  Украины”
присвячена  проблемі  контролю  за  якістю  питної  води  для  населення.  На  сьогодні
мірилом  багатства  держави  є  не  стільки  забезпеченість  енергоносіями  та  корисними

32



копалинами, скільки забезпеченість запасами прісної води високої якості. Контролювати
потрібно  інтегральні  показники  якості  та  забруднювальні  речовини  або  продукти,  що
реально надходять у водоймища. Пропонується організація регіонального моніторингу,
що вимагає створення регіональних центрів з потужним інформаційним забезпеченням і
розробленням відповідних рекомендацій. 

Стаття О.В. Лотоцької із співав. “Оцінка якості води Дністра і його долини в межах
Тернопільської  області  як  фактора  ризику”  присвячена  аналізу  якості  води  в  різних
водогонах в річці Дністер, в децентралізованих джерелах (громадські та індивідуальні
криниці). Води Дністра та його приливів містять також багато мікроелементів, кількість
яких  часто  перевищує  гранично  допустимі  концентрації,  що  обов’язково  можуть
викликати зміни в організмі людей. Смертність в придністровських районах за останні
10  років  з  розрахунку  на  1000  осіб  населення  була  15,4-17,7  при  середній  14,3  по
області. 

Стаття  А.В.  Мокієнко  із  співав.  “Рекреационная  экогигиена  как  перспективное
направление  современной  гигиены  и  медицинской  экологии”присвячена  екологічним
проблемам  курортів,  антропогенному  забрудненню  поверхневих  і  підземних  вод  та
ґрунту,  відсутності  необхідного  водопостачання  та  водовідведення,  накопиченню
великої кількості токсичних промислових, сільськогосподарських та побутових відходів
в  рекреаційних  зонах,  хімічному  та  мікробному  забрудненню  курортно-рекреаційних
ресурсів при відсутності надійної системи моніторингу. 

Стаття  В.О.  Прокопова  з  співав.  “Гігієнічний  аналіз  стану  використання  систем
доочищення  питної  води  в  Україні”  присвячена  критиці  існуючих  технологій
водопідготовки.  Моніторинг  якості  водопровідної  питної  води  свідчить,  що  в
середньому  10-12% проб  за  санітарно-хімічними  та  4-6% проб  за  мікробіологічними
показниками  не  відповідають  нормативним  вимогам  ДСанПіН  2.2.4-171-10.  Автори
наводять  таблицю  показників  складу  питної  води  річкових  та  артезіанських
водопроводів, які найчастіше не відповідають гігієнічним нормативам. 

Таблиця
Показники, невідповідності водопровідної питної води

гігієнічним нормативам
Річкові водопроводи Артезіанські водопроводи

Показник 
Перевищення
ГДК, рази

Показник 
Перевищення
ГДК, рази

Забарвленість 1,5 – 3,0 Забарвленість 1,5 – 5,5
Каламутність 2 – 4 Каламутність 2 – 4 
Перманганатна
окиснюваність

1,5 – 3,0
Сухий залишок

1,2 – 4,7

ХОС 2 – 4 Хлориди 1,2 – 5,2 
Залізо 3 – 5 Сульфати 2 – 6 
Марганець 3 – 10 Залізо 2 – 22
Алюміній 1,5 – 2,0 Марганець 4 – 28 

Вірусне забруднення епізодично
Солі жорсткості 1,2 – 4,7
Нітрати 1,6 – 2,8 

Зрозуміло,  що  потрібно  шукати  швидкі,  ефективні,  економічно  обґрунтовані
методи  поліпшення  якості  питної  води.  Згідно  з  державною  програмою  “Питна  вода
України”  на  2006-2020  рр.,  планується  у  системах  централізованого  питного
водопостачання та пунктах розливу питної води встановити 23000 станцій доочищення
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питної  води.  В  останні  роки  набувають   розповсюдження  колекторні  системи
доочищення  питної  води.  В  таких  установках  використовуються  комбіновані  методи
обробки  води  –  мембранні,  сорбційні,  іонообмінні  та  електрохімічні  технології,
озонування, УФ-знезараження і “сріблення”  води. 

Стаття  В.О.  Прокопова,  О.В.  Зоріної  “Аналіз  нормативно-правових  актів  у  сфері
питної води та питного водопостачання, що застосовуються в Україні” розповідає про
історію  створення  нормативно-правових  актів  у  сфері  питної  води  та  питного
водопостачання.  З  2012  р.  якість  та  безпечність  питної  води  в  Україні  регулюється
Державними санітарними нормами та правилами (ДСанПіН) “Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання  людиною”. На сьогодні ДСанПіН  2.2.4-171-10 та
зміни до нього зведено в єдиний нормативний документ. При розробці цього ДСанПіНу
використано  рекомендації  керівництва  Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я
(Женева, 2004) та Директиви Ради Європейського Союзу від 3.11.1998 р. за №98/93/ЄС.
ДСанПіН базується на європейських вимогах щодо безпечності та якості питної води.
Цей документ вміщує гігієнічні  нормативи  або  стандарти  для  всіх= видів  питних  вод
(водопровідних, фасованих, з пунктів розливу, кюветів, колодязів та каптажів джерел). 

На теперішній час в країні розроблений проект Закону України “Про внесення змін
до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”.

Стаття  Г.С.  Рожкова  із  співав.  “Актуальні  проблеми  водопостачання  та
водовідведення  в Збройних силах України” присвячена ситуації з водопостачанням та
водовідведенням  за  матеріалами  річних  звітів  за  2005-2011  рр.  в  системі  санітарно-
епідеміологічного нагляду Міністерства оборони України. Встановлено, що на сьогодні
50% водогінних мереж та споруд водопостачання ЗС України зношені і не відповідають
сучасним вимогам. До основних причин невідповідності якості питної води санітарно-
гігієнічним  нормативам  відносяться  відсутність  очисних  споруд  та  знезараження,
невідповідність  зон  санітарної  охорони.  Аналіз  якості  питної  води  зі  систем
централізованого водопостачання в 2005-2011 рр. не відповідали вимогам стандарту за
санітарно-хімічними  та  бактеріологічними  показниками  в   середньому  12,8% та  6,8%
проб відповідно.

У статті В.В. Станкевича, І.В. Какури “Санітарно-епідеміологічні особливості умов
водопостачання  і  водовідведення  прибережних  курортних  зон”  йдеться  про  те,  що
більшість  територій  вздовж  морів  не  має  централізованого  каналізування  або
потужність  і  стан  існуючих  мереж  не  забезпечують  приймання  підвищеної  кількості
стічних  вод  та  належну  якість  їх  очистки.  Водопостачання  південних  маловодних
районів  є  обмеженим,  особливо  у  літній  період,  що  обумовлено  збільшенням
водоспоживання за рахунок відпочиваючих. Упорядкування становища є можливим за
рахунок  улаштування  локальних  об’єктів  водопостачання  і  водовідведення  за
централізованою схемою для окремих територій або об’єктів. 

Стаття  О.В.  Сурмашевої  із  співав.  “Динаміка  стану  якості  централізованого
водопостачання  в  Україні  за  санітарно-мікробіологічними  показниками”  присвячена
аналізу стану поверхневих джерел водопостачання за комплексом санітарно-хімічних та
санітарно-мікробіологічних  показників.  У  ретроспективних  дослідженнях  (1995-1996
рр.) встановлено, що в найзабрудненіших водоймах  шести  областей України середній
відсоток  відхилень  від  норми  за  мікробіологічними  показниками  досягав  10,8%.
Незважаючи на значний спад промислового виробництва та зменшення скиду стічних
вод,  стан  поверхневих  джерел  водопостачання  за  комплексом  санітарно-хімічних  та
санітарно-мікробіологічних показників залишається незадовільним. 

У 2007-2011 рр. за санітарно-мікробіологічними  показниками у 18,06% вивчених
проб  вода  водойм  І  категорії  не  відповідала  вимогам,  а  за  санітарно-хімічними  –  у
17,60%. На сьогодні практично всі водоймища за рівнем забруднення наближаються до
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ІІІ класу. Ускладнюються технології водопідготовки, оскільки значна частина очисних
споруд розрахована на очищення води водойм І категорії. Зростає мікробне забруднення
підземних вод. Лише поодинокі артезіанські водопроводи мають споруди з доочищення
води.  Якщо  у  1992-1996 рр.  відхилення  санітарно-мікробіологічних  показників  питної
води від гігієнічних нормативів складало 8,8%, то в 2008-2011 рр. – знизилося до 3,6%
досліджених  проб.  Поліпшення  стану  питної  води  за  мікробіологічними  показниками
відбилося  на  зниженні  спалахів  інфекційних  захворювань,  що  мають  водний  шлях
передачі збудників. 
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СТАСІВ Я.В.
РУХ ТВЕРЕЗОСТІ В УКРАЇНІ У 1991 – 2012 РР.

Вперше  у  вітчизняній  історіографії  подано  періодизацію,  розглянуто  основні
тенденції та вузлові проблеми руху тверезості в Україні у 1991 – 2012 роках.

Ключові слова: рух тверезості, тверезий спосіб життя, собріологія.

Впервые  в  украинской  историографии  подано  периодизацию,  рассмотрено
основные тенденции и ключевые проблемы трезвенного движения в Украине в 1991
– 2012 годах.

Ключевые слова: трезвенное движение, трезвый образ жизни, собриология.

 Собріологія (sobrietas – тверезість, logos – вчення) – це 1) наука про тверезий спосіб життя (теорія тверезості); 2)
наука про шляхи витверезіння та оздоровлення суспільства. Собріологія зародилася на поч. ХХ ст.; її оформлення
в окрему науку відбувається з кінця 1980х рр. до сьогодні.
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The article presents the periods of the development of sobriety movement in Ukrainian
historiography and it considers the main trends and key problems of sobriety movement in
Ukraine in 1991  2012 years.

Key words: sobriety movement, sober lifestyle, sobriology.

Після  розпаду  СРСР  у  новопосталій  Україні  відбулися  глибокі  культурні,
політикоекономічні  та  соціальні  зміни.  Важке  економічне  становище  стало  однією  з
причин демографічної кризи, яка триває донині: у 1990 р. в Україні проживало 51,838
млн. осіб, а в 2011 р. – 45,778 млн. [16, с. 340]. За роки незалежності населення нашої
держави скоротилося більш як на шість мільйонів осіб, з яких від причин, пов’язаних із
вживанням  алкоголю   від  трьох  до  чотирьох  мільйонів  людей  [21].  Через  дефіцит
державних  коштів  припинили  своє  існування  більшість  культурнопросвітніх,
спортивних, парамілітарних та політичних організацій. Для більшої частини суспільства
втратила  актуальність  ідея  тверезості,  яку  пропагувало  Всесоюзне  добровільне
товариство  боротьби  за  тверезість  (ВДТБТ).  Тому  на  початку  1990х  рр.  справу
поширення тверезості у нових реаліях продовжили деякі колишні члени ВДТБТ, а також
ентузіасти та патріоти. 

Рух  тверезості  в  Україні  у  зазначений  період  науково  не  досліджений.  Базою
джерел  роботи  є  інформація  з  сайту  всеукраїнського  громадського  руху  «Твереза
Україна» [27]. При аналізі співпраці України з іншими країнами у сфері тверезницької
роботи автор послуговувався Інтернет ресурсами Міжнародної Академії Тверезості (далі
–  МАТр)  [25],  Міжнародної  Незалежної  Асоціації  Тверезості  (МНАТ)  [26]  та  інших
організацій.  Стаття  доповнюється  вітчизняними  академічними  [1215;  18;  20]  та
соціологічними  дослідженнями  [14;  24],  в  яких  окреслено  масштаби  наркотичної
ситуації  в  Україні.  Статистика  демографічної  ситуації  подана  згідно  дослідження
Держкомстату України [16]. У роботі також використані матеріали періодичних видань
деяких громадських організацій [25] та праці діячів руху тверезості [69; 13]. Новизна
статті  полягає  в  тому,  що  вперше  в  історіографії  зроблено  спробу  охарактеризувати
вузлові проблеми тверезницького руху в Україні у період незалежності.

Автор ставить за мету подати періодизацію, окреслити основні тенденції та вузлові
проблеми руху тверезості в Україні у 1991 – 2012 роках.

На  початку  1990х  рр.  одним  із  перших  пропаганду  культури  тверезості  та
здоров’я в м. Іршава (Закарпатська обл.) продовжив історик, педагог та публіцист М.К.
Паранич.  У  1988  –  1990  рр.  він  входив  до  редакційної  ради  журналу  «Трезвость  и
культура», а в 1992 р. став співзасновником іршавської районної асоціації «Тверезість»
[14]. Також,  у 1991 р.  М. Паранич був співзасновником МНАТ (голова   В.М. Ловчев,
Татарстан,  Російська  Федерація),  а  з  2004  р.  є  заступником  голови  МНАТ.  Свої
тверезницькі погляди та міркування, а також інші матеріали М. Паранич публікував на
сторінках  газет  «Нове  життя»,  «Закарпатська  правда»,  «Знамя  трезвости»  та  інших
часописів  [26].  Із  його  заміток  дізнаємося,  що  восени  1993  р.  у  Києві  за  підтримки

 ВДТБТ  було  засноване  з  початком  антиалкогольної  кампанії,  в  Москві.  Друкованим  органом  Товариства  був
журнал «Трезвость и культура», який в 1991 – 1996 рр. видавався під назвою «Счастье».
 Робота  не  була би  повною  без допомоги  та інформаційної  підтримки  В.  Калінчук,  М.  Паранича, О. Почекети,
Валентини та Ігоря Ладовичів, Н. Юхимець, С. Одарченка та багатьох інших соратників, за що автор висловлює їм
велику подяку.
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Президента  Л.М.  Кравчука  відбулася  благодійна  акція  –  міжнародний  рокконцерт
«Музиканти України проти наркоманії та алкоголізму».

Практичними кроками М. Паранича у поширенні тверезості була постійна копітка
праця на посаді секретаря Іршавської районної ради у справах неповнолітніх. Також він
прочитав  десятки  лекцій  про  здоровий  спосіб  життя  для  школярів,  учнів  ПТНЗ  та
студентів;  активно  працював  як  публіцист.  1115  жовтня  1994  р.  у  Києві  відбулася
міжнародна  конференція   «Проблеми  алкоголю  та  інших  наркотиків  у  період
соціальноекономічних перетворень», на якій М. Паранич виступив із доповіддю «Дії на
місцевому  рівні».  У  2008  р.  він  відійшов  від  активної  тверезницької  роботи,  і  на
сьогоднішній день надає постійну інформаційну підтримку молодим активістам руху в
Україні.

Спробу організувати рух за тверезий спосіб життя у Львові та області в середині
1990-х рр. здійснив публіцист та прозаїк Ю. Кирик. У 2000 р. він ініціював відновлення
протиалкогольного  товариства  «Відродження»  (діяло  у  Польщі  до  1939  р.);  ідею
підтримав  грекокатолицький  кардинал  Л.  Гузар.  Але  в  силу  суб’єктивних  обставин,
вона  так  і  не  була  реалізована.  Упродовж  1990х  рр.  і  дотепер  Ю.  Кирик  проводить
індивідуальні заняття позбавлення людей від алкогольної залежності, сприяє духовній
та фізичній реабілітації людей. Перу Ю. Кирика належить науково-популярна книга про
звільнення  від  шкідливих  звичок,  а  також  декілька  художніх  творів  [1,  6,  7].  Вагома
заслуга  в  поширенні  здорового  способу  життя  належить  львівському  медику  Ю.М.
Панишко.  У  2001 р.  він  заснував,  і  на  даний  час  є  головним  редактором  наукового
збірника «Феномен людини. Здоровий спосіб життя», де нерідко публікуються наукові
праці про тверезість та звільнення від шкідливих звичок [19].

Значний  внесок  у  розвиток  руху  тверезості  в  Україні  зробила  киянка  А.Ф.
Миролюбова  (1918-1999).  З  1980 р.  вона  очолювала  київський  клуб  «Аметист», який
об’єднував декілька тверезницьких організацій столиці. Стараннями А. Миролюбової 11
травня 1993 р. у Києві відбулася міжнародна конференція за участю активістів десятків
країн  світу,  що  була  присвячена  проблемам  формування  здорового  способу  життя  в
суспільстві  [2,  с.  3].  Більша  частина  життя  А.  Миролюбової  була  присвячена
громадській діяльності. Значення та внесок цієї людини у рух за тверезий спосіб життя в
Україні може бути темою спеціального дослідження.

Визначальну роль у становленні тверезницького руху в Україні відіграв гуманіст,
собріолог  і  педагог  Ф.М.  Калінчук  (1954-2012)   професор  МАТр,  член  МНАТ  і
громадського  руху  «Твереза  Україна».  Його  кар’єра,  як  активного  пропагандиста
культури тверезості та здоров’я, почалася в 1984 р. після ознайомлення з лекціями Ф.Г.
Углова  та  В.Г.  Жданова.  З  початком  антиалкогольної  кампанії  в  СРСР  Ф.  Калінчук
вступив  до  ВДТБТ,  а  з  1990  р.  залишивши  роботу  в  школі  зайнявся  виключно
тверезницькою  діяльністю.  Він  проводив  курси  позбавлення  від  залежностей  (за
методом  радянського  вченого  Г.А.  Шичко) у  м.  Ладижин,  Вінниця,  Київ  та  інших.  У
листопаді 2008 р. він прочитав п’ятиденний курс собріології в м. Рівне, 1216 січня 2009
р.  –  у  м.  Славута  (Хмельницька  обл.),  пізніше  у  Львові,  Черкасах  та  інших  містах
України.  За  час  своєї  діяльності  Ф.  Калінчук  підготував  покоління  (більше  20)
викладачів  за  згаданою  методикою.  У  1990х   2011  рр.  він  провів  сотні  лекцій  у
багатьох  вузах   Львівському,  Київському,  Острозькому,  Житомирському
університетах, а також у десятках  шкіл  і технікумів.  Ф. Калінчук часто бував гостем
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теле та  радіопередач,  зокрема  у  жовтні  2010  р.  дав  інтерв’ю  щодо  профілактики
шкідливих звичок серед дітей та молоді на радіо «ЕраФМ» [27].

Найбільшим досягненням Ф. Калінчука було  позбавлення  сотень людей  та цілих
сімей  від  шкідливих  звичок  як  в  Україні,  так  і  за  її  межами.  Йому  належить  спільна
ініціатива  створення  ГР  «Твереза  Україна» та  сайту  www.tvereza.info.  Ф.  Калінчук  є
автором  декількох  книг  про  формування  культури  тверезості  в  сім’ї  та  суспільстві,  а
також  програми  навчання  здоровому  способу  життя  для  учнівської  та  студентської
молоді  [89].  Після  лекцій  Ф.  Калінчука  більше  40%  слухачів  відмовлялося  від
вживання  алкоголю,  тютюну  та  ставали  свідомими  тверезниками  [17,  с.  514].  Його
роль та внесок у розвиток руху тверезості в Україні є темою окремого дослідження, і
полягає  в  тому,  що  ця  людина  визначила  наукові  та  організаційні  засади  руху  на
сучасному етапі.

Незважаючи на алкоголізацію, упродовж останніх семи років в Україні формується
спільнота  тверезників.  Починаючи  з  2005  р.  щороку  відбуваються  Всеукраїнські
тверезницькі з’їзди у Вінницькій (м. Ладижин) та Київській областях. На VII З’їзді 14-22
липня  2012  р.  у  м.  Біла  Церква  відбулася  перша  науковопрактична  конференція  
«Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві» (організатори О. Почекета
та С. Козуля,  А. Гончар та інші). Праці учасників з’їзду опубліковані в однойменному
науковому збірнику [17].

Зусиллями  згадуваного  нами  Ф.  Калінчука  та  багатьох  інших  пропагандистів
культури  здоров’я,  сучасний  тверезницький  рух  набув  організованого  характеру.  20
квітня 2007 р. на перших установчих зборах відбулося його оформлення у всеукраїнську
громадську організацію «Твереза Україна» (голова Секретаріату – О. Почекета), а також
прийнято програму роботи на найближчі роки. Згідно останніх даних нараховується не
менше 500 постійних членів. Восени 2007 р. запрацював Інтернет-сайт організації [27] 
база наукової, науковопопулярної, публіцистичної інформації про історію тверезості,
практику викладання собріології та багато іншого. 

Осередки «Тверезої України» діють майже в усіх обласних центрах нашої держави.
ГО  «Твереза  Вінниця»  (голова  В.  Долецький),  кіровоградська  ГО  «Пробудження»,
«Тверезий Житомир» (П. Коваль), «Тверезий Київ» (І. Гриценко), «Молода Еліта» (А.
Гончар,  Біла  Церква),  «Тверезий  Крим»  –  (координатор   С.  Козуля)  та  усі  решта
проводять роботу, спрямовану на поширення ідеї тверезості у своїх регіонах. Показовим
під  цим  кутом  було  проведення  Фестивалю  здорового  способу  життя  у  Запоріжжі
(координатор   Т.  Рибалко),  де  усі  бажаючі  могли  долучитися  до  занять  спортом  та
пропаганди тверезості [27].

Від  середини  2000х  рр.  практичну  тверезницьку  роботу  у  Вінницькій  області
проводять  учні  та  послідовники  Ф.  Калінчука   Н.  Юхимець  (голова  ГО  «Твереза
Козятинщина»), В.  Ладович  та  І.  Ладович  (у  1998 р.  заснували  клуб  здорової родини
«Калина»,  м.  Ладижин),  у  Хмельницькій  обл.   А.  Почекета  (голова  ГО  «Твереза
Славутчина»).  З  2007  р.  активну  просвітницьку  діяльність  у  м.  Черкаси  та  області
здійснює Ю.Г. Оробець (координатор руху «Твереза Черкащина»). Окрім рідного краю
Ю. Оробець є частим гостем соратників у Львові, ІваноФранківську та інших містах.
Основна його діяльність   проведення лекцій в освітніх закладах, а також групових та
 У 1998 – 2008 рр. Ю. Оробець працював на посаді начальника Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту
Черкаської міської ради.
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індивідуальних  курсів  позбавлення  від  шкідливих  звичок  за  методом  Г.А.  Шичко.
Зокрема,  у  лютому  2012  р.  Ю.  Оробець  провів  лекторій  у  Львівському  технікумі
транспорту та в Академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. 29 травня він виступав
перед  студентами  Карпатського  університету  ім.  А.  Волошина  та  Ужгородської
Української Богословської Академії та багатьох інших навчальних закладах [27].

У  м.  Київ  та  області  упродовж  останніх  п’яти  років  організаційною  робою  тут
займаються  О.  Почекета,  Ю.  Клейнос  та  інші  активісти.  З  їх  ініціативи  у  столиці
відбуваються  різноманітні  заходи,  присвячені  промоції  тверезого  способу  життя.  У
практичному напрямку плідно працює учень Ф. Калінчука  А. Ступаков. Він проводить
заняття позбавлення від шкідливих звичок, читає лекції про культуру здоров’я у школах
та  вузах.  Часто  А.  Ступаков  бере  участь  у  теле та  радіопрограмах,  присвячених
здоровому  вихованню  української  молоді  [27].  З  2008  р.  у  м.  Рівне  та  області
тверезницькою роботою керує колишній депутат Рівненської міської ради в 1998 – 2010
рр.   С.  Одарченко.  У  2009  р.  з  його  ініціативи  була  утворена  група  депутатів  
представників різних фракцій, для надання ініціативам у сфері формування тверезого та
здорового способу життя урядової підтримки. Практичним результатом спільних зусиль
групи,  було  подання  проекту  внесення  змін  до  українського  законодавства.  Після
прийняття  змін  у  2010  р.,  розпивання  пива  у  громадських  місцях  кваліфікується  як
адміністративне  правопорушення.  Ще  одним  досягненням  депутатської  групи  С.
Одарченка,  було  ухвалення  Рівненською  міською  радою  положення  про  заборону
реклами алкоголю під час свят та інших масових заходів у місті.

Важливою  подією  для  України  були  два  візити  (31  жовтня  2009  р.  до
Дніпропетровська,  і  2326 лютого  2012 р.  до  Києва  та  Славути)  всесвітньо  відомого
діяча  руху  тверезості  В.Г.  Жданова  (м.  Новосибірськ,  Російська  Федерація).  У
численних інтерв’ю В. Жданов ділився цінним досвідом тверезницької роботи у себе на
батьківщині.  Останнім  досягненням  російських  активістів  руху  тверезості  на  той  час,
були  протиалкогольні  ролики  «Береги  себя» та  два  кінофільми   «День  рождения»  і
«Давайте выпьем»  соціального проекту «Общее дело». Їх демонстрація на російському
телебаченні,  підкріплена  активною  роботою  тверезницьких  організацій,  вплинули  на
скорочення рівня вживання алкоголю в Росії більш як на 10% [27].

Ідеологію  тверезого  способу  життя  в  Україні  активно  підтримують  різноманітні
громадські організації. Серед них «Здорова столиця», «За вільну від тютюнового диму
Україну»,  «Автономний  опір»,  «Молодіжний  націоналістичний  конгрес»,  «Пласт»,
релігійні  –  «Українська  молодь  Христові»,  Міжєпархіальна  підкомісія  «За  тверезість
життя»  та  інші.  У  цьому  контексті  варто  відзначити  плідну  діяльність  ВГО
«Батьківського  комітету  України»,  яка  пропагує  виховання  українських  дітей  у
традиційній системі цінностей. Зусиллями «Батьківського комітету України» 30 травня
2012 р. у Києві була успішно проведена акція протесту проти прийняття законопроекту
про т.зв. «ювенальну юстицію» та «секспросвіту» в Україні, спрямовану на розтління
дітей.  Батьківський  рух  має  свій  друкований  орган  [3],  Інтернет-сайт  [22],  а  також
започаткував  серію  книг  про  згубність  західних  запозичень  у  сфері  педагогіки  та

 Закон Україні «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу
пива та слабоалкогольних напоїв» [23]. Важливо відзначити, що цей закон існує лише юридично; насправді він не
працює належним чином.
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юриспруденції,  які  толерують  одностатеві  шлюби,  гомосексуалізм  та  інші  сексуальні
збочення [45].

Духовний  напрямок  руху  в  Україні  репрезентований  церковними  братствами
тверезості.  В  1998 р.  у  Львові,  з  ініціативи  о.  С.  Гриньківа,  братство  тверезості  було
засноване при  греко-католицькій  Церкві  Благовіщення  Богородиці  [11, с.  16]. Одне  із
православних братств діє в м. Ясинувате (Донецька обл.), яке очолює о. Віталій (Бакун).
22 листопада 2009 р., із благословення Митрополита Луцького та Волинського Нифонта,
було  засноване  волинське  православне  братство  тверезості  ім.  св.  праведного  Іоанна
Кронштадтського в м. Луцьк. 2010 р. засноване СвятоТроїцьке православне братство
тверезості і тверезіння при Шепетівській єпархії (Хмельницька обл.), яке очолює о. М.
Романюк. Ще одне братство засноване 31 травня 2012 р. при Галицькій єпархії УПЦ під
назвою «Тверезіння» (очолив  єпископ Августин) [27]. Церковні братства діють також
у Тернопільській (м. Копичинці), Хмельницькій, Дніпропетровській та інших областях.

Помітних  успіхів  український  рух  тверезості  досягнув  у  сфері  міжнародної
співпраці.  За  останнє  десятиліття,  наші  активісти  перейняли  великий  досвід  світової
тверезницької практики на міжнародних конференціях у м. Севастополь, які проводить
МАТр  (президент   проф.  О.М.  Маюров,  Нижній  Новгород,  Російська  Федерація).
Конференції  присвячуються  проблемам  медицини,  собріології,  психології,  ювенології,
алкогології та інших наук про життя та здоров’я людини. Обмін досвідом відбувається
на  практичних  заняттях  за  авторськими  методиками,  на  семінарах  та  круглих  столах.
Інформація  про  конференції  регулярно  публікується  в  журналах  «Культура  здоровой
жизни», «Трезвость и культура», «Трезвое слово», в газетах «Соратник», «Оптималист»,
«Трезвый  мир»  та  багатьох  інших  часописах  [25]. На  міжнародному  рівні  Україну
представляв проф. Ф.М. Калінчук, на даний час  Н.П. Бурмака, К.С. Красовський, В.В.
Кодаченко,  В.А.  Босов  та  інші  громадські  діячі.  Проведення  заходів  такого  масштабу
засвідчує  високий  науковий  та  організаційний  потенціал  українських  науковців.
Перспектива  подальшої  роботи  в  цьому  напрямку  дозволить  застосувати  новітні
практики витверезіння та оздоровлення суспільства в Україні.

Незважаючи на помітні успіхи організацій та окремих активістів, ідея тверезості в
Україні  не  отримує  належної  урядової  підтримки  як  на  місцевому,  так  і  на
національному  рівнях.  Причиною  цього  є  потужний  алкогольний  лобізм  у  вищих
ешелонах  влади.  В  деяких  програмах,  академічних  дослідженнях  [1215;  18;  20]  та
соціологічних опитуваннях [14; 24] констатуються факти та цифри щодо наркотичної (в
тому  числі  алкогольної  та  тютюнової)  ситуації  в  Україні,  і  носять  радше
рекомендаційний,  аніж  практичний  характер .  До  того  ж  відсутність  комплексних
програм та достатньої кількості професійних кадрів, ускладнюють вирішення проблем,
що є результатом вживання алкоголю та інших наркотиків в Україні. Починаючи з 1995
р.  в  Україні  було  прийнято  ряд  законодавчих  актів  щодо  обмеження  торгівлі

 Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009  2015 роки затверджена постановою Кабінету
Міністрів 28 січня 2009 р.
 У жодному законодавчому чи програмному документі, або академічному дослідженні ані одного разу не вжито
слово «тверезість». Або взяти до уваги працю «Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю
та наркотичних речовин серед учнівської молоді України» (Центр соціологічних досліджень ім. О. Яременка). Із
самої назви випливає, що автори дослідження не вважають алкоголь та тютюн наркотиками. Хоча ВООЗ визнала їх
наркотичними речовинами ще в 1975 р.
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алкогольними  речовинами  та  тютюном.  Хоча  після  цього  рівень  їх  вживання  та
пов’язаних із цим наслідків достатньо не знизився. На місцевому рівні, варто відзначити
ініціативу львівського та черкаського мерів А. Садового та С. Одарича (грудень 2011 р.)
щодо  прийняття  положення  про  заборону  торгівлі  алкоголем  з  22:00  до  10:00  у  цих
містах.  Заборона  (хоча  з  численними  порушеннями)  діє  на  сьогодні  у  Львові  та
Черкасах.  Останнє  важливе  досягнення  на  шляху  покращення  здоров’я  українських
громадян  ухвалення в липні 2012 р. закону про повну заборону куріння в громадських
місцях,  у  тому  числі  закладах  громадського  харчування.  Закон  набере  чинності  з  1
грудня 2012 р. [23].

Висновки. Упродовж  останнього  двадцятиліття  в  Україні  відбувається
становлення руху тверезості. Умовно його можна розділити на два етапи: перший  1991
р. – середина 2000х рр.  характеризується спробами окремих ентузіастів (М. Паранич,
А.  Миролюбова,  Ф.  Калінчук  та  інших)  налагодити  та  продовжити  роботу  деяких
колишніх радянських тверезницьких клубів у нових політикоекономічних обставинах.
На  другому  етапі  (від  середини  2000х  рр.  і  до  сьогодні)  відбулося  організаційне
оформлення  руху  у  всеукраїнське  громадське  об’єднання  «Твереза  Україна». Духовні
аспекти  тверезого  способу  життя  сповідують  церковні  братства  в  м.  Ясинувате,
Шепетівка,  Луцьк,  Копичинці,  Львів  та  інших.  Серед  громадських  організацій,  які
підтримують та пропагують ідею тверезості  «Пласт», «Здорова столиця», Молодіжний
націоналістичний конгрес» та інші.

Важливим для України є обмін досвідом зі світовою тверезницькою спільнотою в
рамках  міжнародних  конференцій  (1993 р.  та  1994 р.,  Київ),  присвячених  проблемам
собріології  та  інших  наук  про  здоров’я  людини.  Починаючи  з  2000  р.  такі
інтернаціональні  наукові  з’їзди  організовує  Міжнародна  Академія  Тверезості  у  м.
Севастополь. На сьогоднішній день в Україні відсутні цільові програми щодо ведення
культури тверезості та здорового способу життя як на місцевому, так і на національному
рівнях.  З  огляду  на  це,  пріоритетним  напрямком  державної  соціальної  політики  є
урядова  підтримка  руху  тверезості,  створення  комплексних  стратегій  у  сфері
оздоровлення суспільства та підготовка кадрів для їх реалізації.
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СТРАТЕГІЯ САМОКОНТРОЛЮ СТАНУ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ,
ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗУ І ЦИКЛУ ТРИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА

ПРОФІЛАКТИКИ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

У статті наведені матеріали до програми загальної диспансеризації населення та
профілактики йододефіцитних захворювань. 

Ключові  слова:  інсулінорезистентність,  цикл  трикарбонових  кислот,
йододефіцитні захворювання.

В  работе  приведены  материалы  к  программе  общей  диспансеризации  населения  и
профилактики йододефицитных заболеваний.

Ключевые  слова:  инсулинорезистентность,  цикл  трикарбоновых  кислот,
йододефицитные заболевания.

The paper presents the application materials to the general clinical examination and
prevention of iodine deficiency disorders.

Key words: insulin resistance, cycle threecarbohydrate   acids, iodine deficit diseases.

Стан  інсулінорезистентності  відноситься  до  факторів,  що  передують  розвиткові
цукрового  діабету  2-го  типу.  Тому  його  рання  діагностика  є  важливим  профілактичним
заходом [1]. 

Кафедра  ендокринології  Львівського  національного  медичного  університету  імені
Данила  Галицького  та  Академія  профілактичної  медицини  Наукового  товариства  імені
Шевченка  наполегливо  опрацьовують  програму  загальної  диспансеризації  населення,  де
ключовим завданням є самоконтроль вуглеводного обміну і профілактики йододефіцитних
захворювань.

Об'єктом  дослідження  є  α-кетокислоти  (піруват,  α-кетоглютарат)  і
піруватдегідрогеназна активність в організмі [2]. 

Альфа-кетоглютарова  кислота  (відносна  молекулярна  маса  -146,10,  коефіцієнт
перелічення -0,006845) є субстратом реакції окисного декарбоксилювання, що перетворює її
у  сукциніл-КоА.  Активує  реакцію  ферментний  комплекс-  α-кетоглютаратдегідрогеназа
(коферменти: тіаміндифосфат, ліпоєва кислота, КоА- кофермент ацетилування, ФАД, НАД).
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У  складі  ферментного  комплексу:  α-кетоглютаратдегідрогеназа,
дигідроліпоїлтранссукцинілаза, дигідроліпоїлдегідрогеназа.

Зниження  функціональної  активності  α-кетоглютаратдегідрогеназної  системи
мітохондрій  веде  до  підвищення  рівня  її  субстрату-α-кетоглютарової  кислоти  у  крові  та
сечі,  що  може  бути  використане  з  діагностичною  метою  [3].  У  здорової  людини  за  добу
виводиться з сечею від 21 до 44 мг α-кетоглютарату, 10-25 мг пірувату [1].

Безкровний метод визначення α-кетоглютаратдегідрогеназної активності
мітохондрій за α-кетонуричним тестом

Визначали сумарний вміст α-кетокислот  у сечі, зібраної у практично  здорових  осіб
(вік від 16 до 60 років) за дві години після стандартного вуглеводного сніданку, що містить
100 г вуглеводів (200 г білого хліба –  це 80 г вуглеводів, і 20 г цукру – 3 чайні ложки) на
300  мл  прокип’яченої  теплої  води.  Використано  модифікований  нами  колориметричний
метод  в  ході  диспансерного  обстеження  населення  Прикарпатського  регіону  та  студентів
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (292 осіб) [2].

Виконані  дослідження  дають  підставу  рекомендувати  критерії  діагностики  станів
гормональної регуляції циклу трикарбонових кислот (ЦТК) та піруватдегідрогеназної (ПДГ)
системи мітохондрій (табл. 1):

Таблиця 1
Діагностика станів гормональної регуляції циклу три карбонових кислот та

піруватдегідрогеназної системи мітохондрій
Стан гормональної

регуляціївуглеводного обміну
ПДГ-активність крові, мккат/л (у
знаменнику показники 2-годинної

альфа-кетонурії, мг

Частота, у
загальній
популяції

1.Фізіологічний стан циклу три
карбонових кислот (ЦТК) 4,110,5

30,1601,8


 41,44%

n=121

2. Інсулінорезистентність ЦТК
вітамінозалежна (спадкова
схильність до цукрового діабету)

4,11>

30,1601,8  32,19%
n=94

3. Інсулінорезистентність ЦТК
вітамінозалежна 4,11>

01,8< 7,53%
n=22

4. Йододефіцитний прихований
гіпотиреоз 0,11-6,0

01,8< 10,96%
n=32

5. Йододефіцитний маніфестний
гіпотиреоз 6,5-3,0

01,8< 4,45%
n=13

6. Гіперінсулінізм мітохондріальний
4,11<

30,16> 2,40%
n=7

6. Гіперінсулінізм із синдромом
Сомоджі 4,11>

30,16> 1,03%
n=3

В с ь о г о: 100%
n=292

На  рівні  первинної  медико-санітарної  опіки  населення  можна  рекомендувати
спрощену  методику  самоконтролю  вуглеводного  обміну,  яка  наведена  у  наступному
розділі.

45



Самоконтроль вуглеводного обміну для кожної сім'ї
Використовується  самоконтроль  вуглеводного  обміну  візуальним  методом  в

домашніх  умовах.  Об'єктом  дослідження  служать  α-кетокислоти  (піруват,  α-кетоглютарат
сечі  нічної  або  зібраної  упродовж  дня,  -  бажано  через  2  години  після  стандартного
вуглеводного сніданку, що містить 100 г вуглеводів (200 г білого хліба, - 80 г вуглеводів, 20
г цукру – 3 чайні ложки , півтори склянки (300 мл) води).

Обладнання: 
1. Пробірки  на  5  мл.  Можуть  бути  ампули  для  дистильованої  води,  новокаїну,

ізотонічного розчину NaCl.
2. Піпеткою служить інсуліновий шприц.
3. Домашня  аналітична  вага  виготовляється  з  трьох  інсулінових  шприців.  Академія

профілактичної медицини НТШ надає консультації щодо методики дослідження.
Реактиви:

1. Розведена соляна кислота (8,33%): одна частина концентрованої  HCl і дві частини
H2O. 

2. Солянокислий  0,1%  розчин  2,4-динітрофенілгідразину  (ДНФГ):  50  мг  реактиву
(урівноважується однією краплею води на домашній аналітичній вазі) розчиняють у
30 мл розведеної NaCl (8,33%) при слабкому підігріванні суміші. Її залишають до
наступного  дня,  коли  об’єм  розчину  доводять  водою  до  50  мл.  Зберігають  у
холодильнику.

3. Розчин натрію гідроксиду (NaOH)-12% (1,2 г реактиву розчиняють у 10 мл H2O). 
4. Натрієва  сіль  піровиноградної  кислоти  (піруват  натрію):  50  мг  реактиву  (40  мг

піровиноградної  кислоти  урівноважують  однією  краплею  води  на  домашній
аналітичній вазі. Цю кількість розчиняють у 50 мл води і отримують стандартний 80
мг% розчин,  зберігають  у  холодильнику.  У  день  дослідження  готують  еталонний
розчин пірувату -8мг% або 908,47 мкмоль/л (0,5 мл стандартного розчину + 4,5 мл
води).

Хід визначення: 
У дві пробірки: дослідну (Д) та еталонну (Е) вносять: 

  Д      Е
1. H2O, мл 0,5 0,5
2. ДНФГ, мл 0,4 0,4
3. Сечу, мл 0,1   -
4. Етанол, мл   - 0,1
Вміст пробірок змішують після додавання кожного реактиву і на 20 хв залишають у

темному місці при кімнатній температурі. Опісля у пробірки додають по 1 мл 12% розчину
NaCl,  змішують  і  через  5  хв  порівнюють  інтенсивність  червоно-оранжевого  забарвлення
розчину  дослідної  пробірки  із  етанолом.  У  здорової  людини  інтенсивність  забарвлення
розчину досліду не перевищує рівень етанолу (8 мг%). 

Високий  сумарний  рівень  α-кетокислот  у  сечі  віддзеркалює  стан
інсулінорезистентності  у  циклі  Корі,  тобто  глюконеогенезі  (за  даними  дослідження  сечі
нічної ) або у циклі трикарбонових кислот (за даними дослідження сечі постпрандіальної). 

Приклад обчислення: об’єм сечі нічної- 300мл, інтенсивність забарвлення досліду є
рівною еталонові (8мг%). Використовують наступну формулу:

Сумарний вміст α-кетокислот у сечі нічній, мг 
(норма: 12-24 мг).
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Нова програма профілактики йододефіцитних захворювань
Гострою  проблемою  сьогодення  залишається  профілактика  йододефіцитних

захворювань.  До  них  відносяться:  зоб,  зниження  функції  щитовидної  залози,  порушення
психічних  функцій  у  дорослих  та  дітей,  природжені  аномалії,  кретинізм,  затримка
фізичного  та статевого  розвитку, порушення  менструального  циклу, викидні,  неплідність,
анемія,  алергія,  гіпоглікемія,  схильність  до  карієсу  зубів,  простудних  та  онкологічних
захворювань. Особливо це стосується Прикарпатського регіону, де бракує йоду у харчових
продуктах і воді. 

Академією профілактичної медицини НТШ та кафедрою ендокринології Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького опрацьовано і апробовано
нову програму профілактики йододефіцитних захворювань, важливим компонентом якої є
застосування  для  всього  населення  України  препаратів  «Йодоментолу-25  та
Йодогліцерину-25»  (дітям).  Для  їх  приготування  у  домашніх  умовах  слід  змішати
відповідно 25 мл настоянки м’яти перцевої або гліцерину (придбати у аптеці) із 0,5 мл (25
крапель) 5% спиртового  розчину  йоду. Одна  крапля  такої  суміші містить 25 мкг  чистого
йоду. Обчислення:  у 100 мл 5% спиртового  розчину  йоду  міститься  52 йоду  та 22 калію
йодиду (65,3 мг йоду в 1 мл або 32,65 мг у 0,5мл), враховуючи, що відносна молекулярна
маса  йоду  –  126,9044,  калію  –  39,102,  калію  йодиду=0,765.  Концентрація  йоду  у
«Йодоментолі» -128 мг% (1280 мкг йоду в 1 мл). 1 мл суміші містить 51 краплю з очної
піпетки. В результаті: 1280 мкг: на 51=25 мкг чистого йоду в 1 краплі «Йодоментолу» чи
«Йодогліцерину».  Ці  препарати  слід  широко  використовувати  для  попередження  зоба  та
інших  йододефіцитних  захворювань  щодня  перед  сном:  дітям  грудного  віку  (до  року)
призначають  по  3 краплі  «Йодогліцерину-25» (75 мкг  на  добу),  у  віці  від  1 до  6 років-4
краплі (100 мкг), від 6 до 12 років - 5 крапель (125 мкг), від 12 до 18 років - 8 крапель (200
мкг),  дорослим  –  6  крапель  (150мкг)  чистого  йоду),  жінкам  упродовж  всього  періоду
вагітності  та годування  грудьми – 10 крапель  (250 мкг). Діти вживають  краплі  з ложкою
молока, дорослі з водою.

Препарати йоду протипоказані при тиреотоксикозі.
Взірці рецептів:
1. Rp.: Sol. Iodi spirituosae 5 % - 0,5 ml (25 крапель)

T-raeMenthae piperitаe 25 ml
M. D. S. По 6 крапель (150 мкг йоду) з ложкою води перед сном, для дорослих.
2. Rp.: Sol. Iodi spirituosae 3 % - 0,83ml (42 краплі)

T-raeMenthae piperitаe 25 ml
M. D. S.  По  8  крапель  (200мкг  йоду) перед  сном  дітям  у  віці  від  12 до  18 років.

Використовувати у США, де йод 3%.
3. Rp.: Sol. Iodi spirituosae 5 % - 0,5 ml

Glycerini 25 ml
M. D. S. По 3 краплі (75 мкг йоду) з ложкою молока перед сном дітям грудного віку.
4. Rp.: Kalii iodidi 0,043

T-raeMenthae piperitаe 25 ml
M. D. S. По 5 крапель (125мкг йоду) з ложкою води перед сном для дітей у віці від 6

до 12 років.
5. Rp.: Kalii iodidi 0,043

Glycerini 25 ml
M. D. S. По 4 краплі (100 мкг йоду) з ложкою молока перед сном дошкільнятам.
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Виконання  наведеної  програми  профілактики  йододефіцитних  захворювань  із
застосуванням  «Йодоментолу-25»  та  «Йодогліцерину-25»  є  невідкладним  завданням  для
всього  населення  України.  Особливо  це  стосується  ендемічних  регіонів  –  Львівської,
Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей.
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Ю.В.ФЕДОРОВ 
КРУГООБІГ  РОЗУМОВО-ДУХОВНОЇ ЕНЕРГІЇ В ПРИРОДІ. ТЕОРІЯ

ДОЦІЛЬНОСТІ ІСНУВАННЯ РОЗУМНОГО ЖИТТЯ ТА ТЕРАПІЯ СМИСЛОМ

Стаття  присвячена  проблемі  смислу  існування  людства  та  кругообігу  розумово-
духовної енергії в Природі.

Ключові слова: розумне життя, кругообіг енергії, доцільність. 

Статья  посвящена  проблеме смысла  существования человечества и  кругооборота
умственно-духовной энергии в Природе.

Ключевые слова: разумная жизнь, круговорот энергии, целесообразность

Article  deals  with the meaning of  human existence and the cycle  of mental and spiritual
energy in Nature.

Key words: intelligent life cycle energy feasibility.

Все  було б зрозумілим, ясним, вложеним в певні рамки і передбачливим, якщо б
не  існувало  двох  незрозумілих  речей:  Космосу  навколо  нас  і  Душі  всередині  нас.
Людство  вже  вийшло  в  Космос,  інтенсивно  вивчає  наукову  складову  Духовного.  Ми
впритул наблизились до можливого вирішення основного питання філософії, основної
життєво  необхідної  проблеми,  яка  стосується  кожного  і  до  якої  завжди  звертались
найліпші  розуми  світу.  З  самого  народження  кожен  над  цим  питанням  задумується,
кожен  особисто, хоча часто і підсвідомо, прагне його вирішити, тому що воно визначає
його долю.  Для чого в Природі існує розумне життя? У чому його смисл, зміст, сенс,
основна  задача?  У  чому  полягає  його  мета  розвитку,  до  якої  воно  наполегливо  і
цілеспрямовано еволюціонує   вже майже 3,5 мільярди  років?
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За своїми природними властивостями розумне життя, а точніше його розумово-
духовна енергія є найліпшим «каталізатором», який за власним бажанням і керуючись
вищою  доцільністю  може  швидко  і  ефективно  перетворювати,  змінювати  напрямок
розвитку,  удосконалювати,  поліпшувати  оточуючий  світ,  на  відміну  від  повільної,
доцільної,  але  завжди  нерозумної  Еволюції,  за  рахунок  якої  Всесвіт
самоудосконалюється, самоорганізується і створює умови для самого головного – для
утворення та існування, знову ж таки, розумного життя. 

Розвиток  будь-якої  цивілізації  визначає  виробництво  і  споживання  енергії.
Цивілізація  І  типу,  до  якої  ми  наближаємося,  повина  освоїти  енергетичні  ресурси
власної  планети,  цивілізація  ІІ  типу  — енергію  власної  зірки,  тобто  нашого  Сонця,
цивілізація ІІІ типу — енергію всієї галактики «Чумацький шлях», цивілізація ІV типу
—  енергію сусідніх галактик, цивілізація  V типу — енергію всього нашого Всесвіту.
Науковці мають на увазі чисто фізичну енергію, забуваючи про те, що основним видом
енергії  є  біологічна  розумово-духовна  енергія,   без  якої  не  було  би  кому  освоювати
енергетику Космосу.

Практично  ми  споживаємо  енергію  Сонця  у  вигляді  їжі  з  рослин  та  тварин,
частково  перетворюючи її на розумово-духовну енергію, а рештки цього процесу потім
включаються  в  загальний  обмін  речовин  нашого  Всесвіту.  Відкинути  це  твердження
неможливо, це реальна аксіома, яка не потребує доказів. Єдину відому нам розумово-
духовну енергію нашого Людства утворює тільки світло нашого Сонця.

Разом з тим, людині мало просто існувати, людина підсвідомо прагне вияснити для
чого вона існує, ДОЦІЛЬНІСТЬ не тільки її існування, а і існування оточуючого світу,
Космосу. Без цього не можна науково обгрунтувати об'єктивну необхідність існування
розумного  життя,  його  відмінність  від  тваринного  існування.  Власне  вивчення
особливостей цього зовнішньо простого перетворення енергії дозволяє в певному сенсі
наблизитись до вирішення питання доцільності існування Космосу, яка, на нашу думку,
полягає в постійному процесі утворення найвищої за своєю якістю розумово-духовної
енергії, об’єктивна роль якої залишається невідомою.

У нашій Галактиці існує понад 200 мільярдів зірок,  у нашому Всесвіті існує понад
100  мільярдів  галактик.  Якщо  представити  собі  зоряні  системи  планет,  подібних  до
Сонячної  системи,  в  яких  існує  розумне  життя   в  якості   продуцента  цієї  розумово-
духовної енергії, то ці 100 мільярдів галактик по суті справи і є основним джерелом цієї
енергії,  як  і  наша  Галактика  «Чумацький  шлях».  Ми  спостерігаємо  обмін  речовин  в
галактиках  у  вигляді  народження  нових  зірок,  їх  вмирання  разом  з  планетарними
системами  і  тільки  наявність  утворення  розумово-духовної  енергії  може  зробити  і
робить цей процес ДОЦІЛЬНИМ. Можливо власне розумово-духовна енергія фізично є
тою  «темною»,  «прихованою»,  антигравітаційною  енергією,  яка  розводить  галактики
одна  від  одної  і  захищає  їх  від  катастрофічного  зіткнення,  одночасно  захищаючи  і
життя, яке існує в галактиках. Структуру і склад  цього виду енергії дослідники поки що
визначити не можуть,  але її наявність дозволяє фізично пояснити доцільність і варіанти
розвитку нашого Всесвіту, який чомусь постійно і з прискоренням  розширюється. 

 Це  стосовно  Космосу.  Стосовно  нашої  вічної  Душі,  то  дійсно,  дивує  наявність
природженого  морального  кодексу  всередині  нас.  Те,  що  ми  називаємо  Совістю,
могутньою і таємничою силою, що сама собі є Законом. Таке враження, що ця складова
частина  існування  дається  нам  разом  з  геномом,  а  в  процесі  соціального  існування
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тільки удосконалюється, діючи за методом умовних рефлексів: приємно – неприємно.
Тільки  ідучи  за  цим  законом  Ви  відчуваєте  повноцінність  життя,  максимально
продукуючи  під  контролем  совісті  власне  все  ту  ж  позитивну  розумово-духовну
енергію, тільки невідомо для кого і навіщо. Напевне для тої сили, що імплантувала в нас
Душу зі вселенського скопиченння цієї енергії під назвою «рай» поза межами нашого
матеріального  світу,  про  що  свідчить  релігія  вже  майже  20 000 років.  При  хорошому
збігу  обставин  і  подій,  в  нагороду  за  “правильність” існування  на  Землі  наша  Душа
можливо  власне  туди  і  попаде,  приєднуючись  до  інших  позитивних  енергетично
сильних  субстанцій.  Це  возз’єднання  і  називають  блаженним  спокоєм,  невимовним
щастям,  яке  досягають  люди  в  нірвані,  медитації,  коли  виключається  розумовий
компонент і залишається тільки чиста Духовна енергія нашої Душі. 

Хто  керує  цим  процесом?  Тільки  самокерована  сліпа  і  вбивча  об‘єктивна
еволюція,  чи  жива,  доцільно  скерована  сила,  разом  зі  сліпою  еволюцією? І,  головне,
навіщо  природі  це  потрібно? Для  утримання  галактик  від  взаємодії  та  руйнування,  а
Всесвіту від розпаду і загибелі, чи для існування паралельного духовного світу з більш
енергетично високим духовним  рівнем, або взагалі з іншим типом існування енергії?

Видається, що наше суспільство і все Людство являє собою цілістний організм, де
кожна  жива  істота  виконує  свою  певну  функцію,  з’єднуючи  живий  і  неживий  світ  у
єдиному  напрямку  існування  і  виживання.  Як  клітини  нашого  організма  з  певною
функцією,  так  і  кожна  людина,  яка  в  повній  мірі  реалізує  свої  професійні  здібності  і
вдачу в суспільстві і, залишаючись індивідуальністю, досягає максимального розумово-
духовного  розвитку, сприяючи  виживанню Держави, Людства, Землі, можливо, нашої
галактики і Всесвіту, і, разом з тим,   існуванню того паралельного світу з розумово-
духовною  енергією  під  назвою  «рай». За  допомогою  умовних  рефлексів  заохочується
тільки  такий  тип  існування,  але  ким  і  навіщо?  Зрозуміло  одне,  що  це  потрібно  для
існування Природи, виживання, тому що в  нашому світі все неживе налаштоване проти
живої матерії і існуванню живого допомагає тільки незримий прихований захист чогось
нематеріального,  що  ми  називаємо  певним  збігом  обставин,  випадком,  удачою,
везінням, які чомусь нам допомагають, і, здається, постійно підтримують нас. Це те, що
найбільш  яскраво  проявляється  в  певні  критичні  періоди  життя.  Тільки  потрібно  це
відчути,  зрозуміти,  вміти  спостерігати,  скористатись  інтуїцією,  порадою,  підтримкою
зовні. Може, знову ж таки, ця допомога надається людям з більшим Розумово-Духовним
Біоенергетичним  Потенціалом  між  позитивною  і  негативною  розумово-духовною
енергією, більшим рівнем цієї енергії?  Дай Боже, щоб це було так. 

Зрозуміло, що потрібно визначити і обгрунтувати цей основний закон Природи,
вивчити і дослідити його дію і наслідки,  щоб поліпшити наше життя  і дати надію на
краще нашим нащадкам. Але яку конкретну допомогу зневіреній хворій людині, може
надати медична наука і, зокрема, психотерапія, психонейроімунологія? 

У  1972  році  Keith Wallace і  Herbert Benson вперше  опубліковали  дані  про
перспективність  застосування  аутогенної  психотерапії   (mind-body medicine,  noetic
training),  медитації  у  доказовій  медицині.  Лікарі  успішно  використовують цей
психотерапевтичний метод  у лікуванні хронічного стресу, психоневротичних розладів,
гіпертонічної  хвороби,   у  профілактиці  та  лікуванні  ішемічної  хвороби  серця,
стенокардії  у  хворих  з  кардіальним  синдромом  Х,  гострого  коронарного  синдрому,
інфаркту  міокарда,  застійної  серцевої  недостатності,  в  лікуванні  хронічної
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обструктивної  хвороби  легень,  метаболічного  синдрому,  цукрового  діабету  2  типу,
епілепсії, хронічного болю, фіброміалгії, онкологічних захворювань, депресії, безсоння,
мігрені, деменції, клімаксу [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Медитація збільшує кількість нейронів
кори  головного  мозку,  нормалізує  активність  теломерази  в  мононуклеарах
(теломерізація),  знижує  активність  симпатичної  нервової  системи,  рівень  стресових
гормонів  адреналіну  і  норадреналіну,  знижує  рівень  загального  холестерину,
ліпопротеїнів  низької  щільності,  цукру  крові,  нормалізує  артеріальний  тиск,  збільшує
варіабельність  серцевого  ритму,  що  покращувало  прогноз  при  вищеперерахованих
захворюваннях без побічних явищ лікування [5, 8, 9, 10, 11, 12]. У молитовному стані,
стані  медитації,  коли  виключається  розумовий  компонент  і  залишається  тільки  чиста
Духовна енергія нашої Душі, медіальна префронтальна ділянка кори головного мозку,
яка  відповідає  за  функціонування  самосвідомості,  стає  більш  активною,  ніж  під  час
мислення і при цьому підготовлена людина може досягати повного самоусвідомлення
через  усвідомлення  свого  тіла,  долати  поляризованість  своєї  Самосвідомості  і
взаємодіяти  зі  Вселенською  Духовністю  та  Надсвідомістю  [13, 14, 15, 16, 17, 18].  Це
дозволяє віртуально існувати в “уявному” часі, віртуально проникати у багатовимірний
фізичний  гіперпростір  та  паралельні  світи  свого  мозку,  чути  „музику  сфер”,
використовувати  керовані  уявлення  (guided imagery)  та  індуковану  візуализацію  у
лікуванні самих різноманітних захворювань [1, 19]. 

Уява  є  терапевтичним  інструментом і включає  в  себе деякі  елементи  медитації і
ефекта плацебо. Результати досліджень свідчать, що керована уява може послабити дію
стресу, підвищити активність імунної системи, ефективна в лікуванні хроничного болю,
онкологічних  захворювань  і  при  оперативних  втручаннях.  Застосування  зворотнього
біологічного  звязку  ефективно  при  гіпертонічній  хворобі,  в  лікуванні  кардіального
синдрому  Х,  стресу   при  ішемічній  хворобі  серця,  хворобі  Рейно,  дисфункцій
вегетативної нервової системи. Поведінкова терапія в цілому знижує негативний вплив
психосоціального  стресу,  який  обумовлює  біля  30%  ризику  виникнення  інфаркту
міокарда, знижує загальну кардіоваскулярну смертність [19].

За  рахунок  поповнення  Енергії  і  речовини  зовні відбувається  безперервне
відновлення  деградованих  явищ,  розвиток,  подальша  Еволюція.  Тому  постійне
поповнення  Енергії  організму  за  допомогою  медитації  та  її  аналогів  є  панацеєю,
основою  профілактики,  лікування  і  реабілітації  при  багатьох  захворюваннях.  У  цій
ситуації також  з’являється  певна  надія  на  допомогу  інтегральної цілісної  холотропної
[20] (від грецького. holos - цільний і tropos – доцільно рухаться в напрямку до чогось)
ТЕЛЕОС-терапії,  тобто  Терапії  Смислом,  як  універсального  доповнення  до  основних
методів лікування, яке базується на засадах доказової медицини. 

При ТЕЛЕОС-терапії (teleos — грец. — доцільність, cмисл і therapia — лікування)
комплексно застосовуються: 

1. Біоенергологія,  яка  дозволяє  використовувати  з лікувальною  метою біологічне
енергетичне  поле  та  вивчати  „приховану” Енергію  Всесвіту,  і  Ритмологія,  яка
вивчає  частотні  прояви  Енергії,  співвідношення  між  частотою  Енергії
електромагнітного поля Людини, в першу чергу центральної нервової системи та
серця, частотою поля Розумово-Духовної Біологічної Енергії, „музики сфер” та
частотою коливань суперструн елементарних часток, частотою обертання Землі
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навколо своєї осі і навколо Сонця, Сонячної системи навколо центра Галактики,
руху Галактик у міжгалактичних потоках, частотою поля „прихованої” Енергії і
„пульсуючого”  Всесвіту  тощо.  Весь  світ  складається  з  частотних  коливань
Енергії  і  Матерії,  яка  є  „замороженою”  Енергією.  Можливо  тому  навіть  в
окремій клітині існують генетичні і біохімічні механізми контролю циркадного
ритму її життєдіяльності [21].

2.  Лікування за допомогою Духовності (духовна терапія), складовими частинами
якого є молитва, аналітична терапевтична йога, медитація, нірвана.

3. Психотерапія:  екзистенціальна  психотерапія,  логотерапія  Франкла,  холотропна
терапія  Грофа,  гештальттерапия (нім. Gestalt —  фігура,  образ,  цілісність —
зцілення), психологічний аутотренінг, психотерапія із застосуванням керованих
уявлень,  психотерапія  із  застосуванням  зворотнього  біологічного  зв’язку
(biofeedback),  філософотерапія  для  гармонізації  внутрішнього  духовного  світу
Людини.

4. Психонейроімунологія,  яка  дозволяє  поліпшити  об’єктивний  контроль
результатів психотерапевтичного та інших методів лікування

Глобальне  забруднення  навколишнього  середовища,  сучасне  життя  в  стресових
умовах,  що  насамперед  діють  на  психонейроімунну  систему,  приводять  до  розвитку
вторинних  імунодефіцитів  та  психосоматичних  порушень.  Тому  інтегральна  терапія
смислом  є  важливою  складовою  частиною  лікування  будь-якого  захворювання.  Крім
того, постійна реакція організму на такий позитивний стресовий фактор, як постійний
пошук Мети Життя, може відігравати позитивну роль і подовжувати тривалість життя,
так  само  як  і  боротьба  за  виживання  [27,  28,  29].  Власне  Терапія  Смислом  дозволяє
визначити  свій  особистий  Смисл  Життя,  реально  допомогти  в  оздоровленні,  зціленні
людини,  відновлюючи  первісне  цілісне відчуття  власного  Буття  при  гармонійному
поєднанні нематеріальної Душі і матеріального фізичного тіла з Всесвітом, поліпшити
якість життя. 

Аутогенна  психотерапія  і  починається  з  усвідомлення  Доцільності існування
оточуючого  світу,  смислу  власного  життя.  Людське  Буття  завжди  трансцендентно
спрямоване  за  межі  самого  себе,  прагне  життєдайного  Смислу,  наявність  і  реалізація
якого  є  головним  для  особистості.  Власне  в  пошуках  Смислу  Життя  людина
повертається  до  витісненої,  пригніченої  або  взагалі  втраченої  первинної,  підсвідомої
релігійності,  яку  ми  маємо  в  дитинстві  [26,  27,  28,  29,  30].  Людина  має  потребу  у
вознесінні над  своєю  біологічною,  тваринною  і  соціальною  Природою,  над  сірими
буднями  щоденого  життя  до  Надприродного,  до  вищих  Духовних  рівнів,  Смислів
Життя. Тоді особистість стає найбільш тотожна самій собі, своєму єству, істинному «Я»,
найбільш  цілісною, готовою до особистої зустрічі з Богом. Конфлікти й суперечності,
які знищують її Душу, відступають, а відтак  вщухає її боротьба зі собою, торжествує
внутрішня гармонія і  Цілеспрямованість. У такому стані закохані стають ніби однією
істотою,  мати  відчуває  повну  єдність  зі  своєю  дитиною;  науковець  — зі  Всесвітом,
Творець  —  зі  своїм  творінням,  з  людиною.  Під  час  таких  переживань  особистість
перебуває на вершині своїх сил, почувається самодостатньою, незалежною, стає цілком
вільною від страхів, побоювань, тривог, сумнівів. Виникає характерне відчуття успіху,
обраності,  вдячності,  щастя,  які  виливаються  у  безмежну  любов  до  всього  сущого,  у
бажання  робити  для  світу  тільки  добро,  повертаючи  свій  борг.  Такий  досвід  є
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результатом  і  глибинною  основою  підсвідомої  первинної  „дитячої”  релігійності
особистості [26, 27, 28], тобто “внутрішньої” Духовності. 

Згідно Принципу Аналогій, коли наше життя базується на максимально можливій
Духовній реалізації власного геному, „на початковому намірі Бога", ми, повертаючись
до своєї істинної природи, метафізично зцілюємося [31].

Таким чином, якщо на матеріальному рівні генорегуляторна терапія робить тільки
свої перші кроки [32], то психотерапія ефективно лікує вже тисячі років [17, 18, 19, 33,
34,  35,  36,  37].  Тільки  потрібно  перевірити  об’єктивними  науковими  методами
ефективність дії цієї «панацеї» в кожному конкретному випадку[38, 39]. 
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ХРОНІКА

У листопаді 2012 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З:

40 річчям 

Вереса Яна Евальдовича

Зайченко Ярину Олександрівну

45 річчям
Герасимова Сергія Вікторовича

50 річчям

Куновську Ларису Михайлівну

Куновського Володимира Володимировича

55 річчям
Ковальчук Світлану Миколаївну

Гуменюк Ольгу Михайлівну

Долотказіну Катерину Борисівну

Живко Любов Ярославівну

60 річчям
Невзгоду Анатолія Ананійовича

Цвих Людмилу Олексіївну

65 річчям
Сидоренка Віктора Олесандровича

Бажаємо міцного здоров’я 
на Многая і Благая Літа!

55



В.І. ФЕДОРЕНКО, Ю,М. ПАНИШКО
ПРО XV З’ЇЗД ГІГІЄНІСТІВ УКРАЇНИ

20-21 вересня  2012 р. у Львові відбувся  XV з’їзд гігієністів України, в якому взяли
участь понад  500 науковців з усіх областей України, АРК та ближнього зарубіжжя.

Відкриття з’їзду відбулося у Львівському національному академічному театрі опери та
балету ім.. С. Крушельницької 20 вересня о 1200 . Відкрив з’їзд Президент НАМНУ України,
голова  Правління  наукового  товариства  гігієністів  України,  акад.,  проф.,  д.  мед.  н.  А.М.
Сердюк.  Після урочистого  виконання  Гімну  України  А.М.  Сердюк  зачитав  привітання  на
адресу  з’їзду,  які  поступили  від  Президента  України  В.Ф.  Януковича,  Голови  ВРУ  В.М.
Литвина, Прем’єр-Міністра України М.Я. Азарова, Міністра охорони здоров’я України Р.В.
Богатирьової.  З  привітаннями  до  учасників  з’їзду  звернулися  представники ЛОДА,
Львівської  обласної  ради  депутатів,  міського  голови.  Від  імені  гігієністів  РФ  виступив
заступник  Голови  Правління  наукового  товариства  гігієністів  РФ  акад.,  проф.,  д.  мед.  н.
М.Г.  Шандала.  Від  імені  львівських  організаторів  з’їзду  з  привітанням  виступив  ректор
ЛНМУ імені Данила Галицького, член-кор. НАМН України проф. Б.С.Зіменковський. Далі
відбулися вибори керівних органів з’їзду: президії, секретаріату, мандатної комісії та комісії
з розроблення проекту рішення. На І пленарне засідання було запропоновано 4 доповіді. 

Із  доповіддю  “Гігієнічна  наука  –  від  сучасності  до  майбуття”  виступив  Президент
НАМН  України,  акад.  А.М.  Сердюк.  Із  доповіддю  “Досвід  та  уроки  минулого  в  ім’я
майбутнього” виступив акад. НАНУ та НАМНУ Ю.І. Кундієв. Голова ДСЕС України, канд.
мед.  н.  А.М.  Пономаренко  присвятив  свій  виступ  проблемі  “Основоположні  принципи
діяльності державної санітарно-епідемічної служби України”. Від групи львівських авторів:
Б.С.  Зіменковського,  М.Р.  Гжегоцького,  В.І.  Федоренко,  Б.А.  Пластунова  виступив  член-
кор.  НАМНУ  проф.  М.Р.  Гжегоцький.  Завершився  1  день  з’їзду  виставою  театру  та
ознайомленням гостей зі Львовом.

21  вересня  розпочалися  секційні  засідання  в  аудиторіях  ЛНМУ  імені  Данила
Галицького.  На  секціъ 1  “Історія,  організація,  управління  та  вдосконалення  роботи
санітарно-епідеміологічної  служби”  було  представлено  14  доповідей.  На  секції  2
“Актуальні  проблеми  медицини  праці:  профілактика  професійних  та
виробничообумовлених  захворювань”  –   17  доповідей,  на  секції  3  “Гігієнічні  аспекти
харчування населення” – 17 доповідей, на секції 4 “Сучасні проблеми життєдіяльності дітей
та  підлітків”  –  16  доповідей.  Секції  5,6,7  “Актуальні  питання  гігієни  навколишнього
середовища” були найбільш велелюдними: 46 доповідей. Секція 8 “Методичні підходи до
визначення потенційно небезпечнимх екзогенних чинників” зібрала 16 доповідачів, а секція
9 “Навколишнє середовище та здоров’я населення” мала 10 доповідачів. Крім цього, у фойє
актової зали теоретичного корпусу були представлені 22 стендові доповіді. 

Серед учасників з’їзду: 1 академік НАНУ, 3 академіки НАМНУ, 1 член-кор. НАНУ, 7
член-кор. НАМНУ, 48 д-рів мед.н., 3 д-ри біол. н., 58 канд. мед. н., 10 канд. біол. н., 4 канд.
тех. н., 2 канд. хім. н., 38 проф., 34 доц., 28 с.н.с., 4 м.н.с., 8 н.с, 34 асис., 8 виклад. У роботі
з’їзду взяли  участь 341 лікар-гігієніст  із усіх регіонів України та структурних підрозділів
санітарно-епідеміологічної  служби,  в  тому  числі  –  112  головних  державних  санітарних
лікарів, із низ – 23 головних санітарних лікарів обласних СЕС.

Делегати  з’їзду  представляли  наукові  установи  НАМНУ,  медичні  університети  та
академії,  установи  МОЗ  України.  Серед  доповідачів  найбільше  науковців  з  Києва  –  69,
Донецька – 11, Львова – 8, Харкова – 6, Одеси та Луганська – по 5. Після обіду в актовій
залі  теоретичного  корпусу  ЛНМУ  відбулося  пленарне  засідання  №2,  на  якому  були
підведені підсумки роботи секційних засідань і прийняті відповідні рішення, вибори Голови
Правління, членів Правління наукового товариства гігієністів України та ін.. 
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За  матеріалами  наукових  досліджень  у  період  між  XIV та  XV з’їздами  наукового
товариства  гігієністів  України  була  підготовлена  та  надрукована  збірка  робіт  “Гігієнічна
наука та практика: сучасні реалії” загальним об’ємом 548 с. під ред. акад. НАМНУ, проф.,
д.мед.н, А.М. Сердюка; акад. НАНУ та НАМНУ, проф., д. мед. н. Ю.І. Кундієва; чл.-кор.
НАМНУ,  проф.,  д.мед.  н.  М.Р.  Гжегоцького.  До  збірки  увійшли  публікації  науковців
України, Росії, Білорусії, Молдови, Польщі, Австралії. У збірці вміщено 330 публікацій, які
представлені в 12 розділах. Розподіл публікацій за розділами збірки представлені в табл. 1.

Таблиця 1
Розподіл публікацій за розділами збірки

№ п/п НАЗВА РОЗДІЛУ
К-сть
статей

1 Проблемні статті 4
2 Історія,  організація,  управління  та  удосконалення  роботи

державної санітарно-епідеміологічної служби.
27

3 Актуальні  проблеми  медицини  праці:  профілактика
професійних та виробничообумовлених захворювань.

46

4 Гігієнічні аспекти харчування населення. 25
5 Гігієнічні аспекти умов життєдіяльності дітей та підлітків. 38
6 Актуальні проблеми навколишнього середовища:

Гігієна повітряного середовища.
27

7 Гігієна води і охорона водоймищ. 29
8 Гігієна ґрунту та відходів 7
9 Гігієна  фізичних  факторів  та  протирадіаційний  захист

населення
25

10 Методичні  підходи  до  виконання  потенційно  небезпечних
екзогенних чинників.

26

11 Гігієнічні аспекти проблеми пестицидів. 16
12 Гігієнічні  питання  наночасток:  контроль,  оцінка,

регламентування.
6

13 Навколишнє середовище та здоров’я населення. 23
14 Дезінфекційні засоби та безпека застосування. 4
15 Гігієнічне регламентування. 17
16 Сучасні питання безпеки. 10

Із  330  публікацій,  вміщених  в  збірці,  271  праця  (82,12%)  надруковані  державною
мовою,  56  публікацій  (17%)  –  російською  мовою,  3  публікації  (0,88%)  –  англійською
мовою. Із 56 російськомовних праць 44 належить авторам з України (Київ – 12, Одеса – 9,
Донецьк – 9, Луганськ – 7, Крим – 5, Запоріжжя – 2). Авторам з РФ належить 6 публікацій
(Новосибірськ – 3, Ярославль – 2, Санкт-Петербург – 1). Авторам з Республіки Білорусь та
Республіки Молдова –  по 3 публікації. Із 3 англомовних робіт: Київ -1, Одеса – 1, Москва –
1 праця. Одна робота з Австралії українською мовою. 

XV з’їзд  чітко  накреслив  завдання  гігієністів  України  на  найближчу  перспективу
розвитку держави, пам’ятаючи слова великого хірурга М.І. Пирогова: “Майбутнє медицини
належить медицині запобіжній”.

Обрано склад правління Українського наукового товариства гігієністів і його голову –
академіка  Ю.І.  Кундієва.  Делегати  з’їзду  одностайно  підтримали  пропозицію  академіка
А.М. Сердюка про створення  Української Асоціації громадського здоров’я, обравши його
президентом – організатором Асоціації. 
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Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický obrazový slovník.  –
Skalica: MM a spol., s. r o., 2012 r. – 784 с.          
      
              Словник  має  понад  447 еніоанатомічних
кольорових  малюнків  з  еніоанатомічним  словниковим
тлумаченням  еніоанатомії  тонкоматеріальних  тіл
людини.  Він  доповнює,  конкретизує,  відображає,
поєднує наочне і словесне тлумачення і робить доступну
і зрозумілу для усіх еніоанатомічну номенклатуру.

Відсутність еніоанатомічної кольорової малюнкової
наочності, поєднаної з еніоанатомічною номенклатурою
супроводжується  дефіцитом  наочності  навчання
еніоанатомії  тонкоматеріальних  тіл  людини,

абстрактним  перевантаженням  студентів,  втратою  конкретності  і  точності  викладання
еніоанатомії,  важким  і  довготривалим  засвоєнням  еніоанатомічних  знань.  Створення
«Еніоанатомічного  малюнкового  словника»  обумовлене  відсутністю  подібного
словника,  необхідністю  полегшення  вивчення  еніоанатомії  тонкоматеріальних  тіл  та
внесенням в процес вивчення наочності, конкретики і точності. Вивчати об’єкти, яких
не бачиш складно, ще складніше та, в окремих випадках, неможливо досягнути бажаної
концентрації,  об’єктивної  уяви  і  візуалізації  об’єктів,  яких  людина  ніколи  не  бачила.
Свої і чужі тонкоматеріальні тіла людина не бачить. Окремі люди, які володіють псі-
феноменальним баченням, можуть бачити тонкоматеріальні тіла. Навіть людям з цією
здібністю  точно  описати  тонкоматеріальні  тіла  без  еніоанатомічних  знань,  особливо
візуальних,  досить  важко.  Незаперечним  фактом  є  те,  що  тонкоматеріальні  тіла
являються такими об’єктами, яких люди не бачать, тому необхідно створювати наочні
зображення,  моделі  і  голограми  тонкоматеріальних  тіл  людини,  поєднуючи  їх  з
еніоанатомічною номенклатурою.

Поєднання образності з еніоанатомічною номенклатурою наповнює новим змістом
еніоанатомію і змістовно розширює образне сприйняття і уявлення тонкоматеріальних
тіл  людини.  Тонкоматеріальні  тіла  є  недоступні  візуальному  сприйняттю  багатьох
людей,  але  їх  можливо  в  процесі  навчання  сприймати  зв  допомогою  кольорових
малюнків.  Номенклатурна  наповненість  малюнків  допомагає  правильному  розумінню
будови, структури, форми, архітектоніки, топографії і взаємного  розміщення структур
тонкоматеріальних тіл.
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«Еніоанатомічний  малюнковий  словник»  є  логічним  продовженням  і  вагомим
доповненням  «Еніоанатомічного  тлумачного  словника».  Малюнковий  словник
наповнює  еніоанатомічну  номенклатуру  наочністю,  конкретикою  і  відносить
еніоанатомічні  терміни  до  конкретних  структурних  утворень  тонкоматеріальних  тіл
людини.  Уможливлює  довготривале  спостереження  кольорових  еніоанатомічних
структур, їх осмислення у відповідності до еніоанатомічного словникового тлумачення.
Еніоанатомічна  кольорова  наочність  та  її  еніоанатомічне  словникове  тлумачення
допомагає  осмисленню,  визначає  еніоанатомічні  межі  осмислення  і  запобігає
помилковому  еніоанатомічному  мисленню.  Кольорова  наочність  і  мовна  фіксація
еніоанатомічної  номенклатури  зацікавлює  і  стимулює  до  вивчення  еніоанатомії
тонкоматеріальних  тіл,  сприяє  наочності  навчання,  допомагає  швидкій  орієнтації  в
багаторівневих  еніоанатомічних  структурах  тонкоматеріальних  тіл.  Така  форма
тлумачення  еніоанатомічної  номенклатури  значно  полегшує  її  сприйняття,  засвоєння,
розуміння  та  практичне  використання.  Упевнено  можна  стверджувати,  що
«Еніоанатомічний  малюнковий  словник»  допоможе  усім,  хто  вивчає  еніоанатомію
тонкоматеріальних тіл людини, особливо тим, хто розвиває свої тонкоматеріальні тіла і
розпрацьовує  інноваційні  еніотехнології  виховання,  навчання,  розвитку,  тренування,
лікування, регенерації, реабілітації, рекондиції і здорового способу життя, в основу яких
покладена еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини.

«Еніоанатомічний малюнковий словник» передусім буде добрим помічником  для
студентів,  практиків,  еніологів,  еніоанатомів,  еніопсихологів,  еніопедагогів,  учителів,
лікарів,  цілителів,  валеологів,  дослідників  і  для  усіх  тих  людей,  які  розвивають  свої
тонкоматеріальні тіла, псі-феноменальні здібності і свою духовність.

Автор буде вдячний за будь-які пропозиції, відгуки і зауваження. Сподіваюсь  на
творчу  співпрацю  з  читачами  і  на  те,  що  Ваші  пропозиції  доповнять  і  значно
вдосконалять  наочність  і  словесне  тлумачення  еніоанатомічної  номенклатури.
Пропозиції надсилайте на e-mail: info@vasilcuk.cz.

Словник допомагає:

- поєднанню наочного і словесного тлумачення еніоанатомічної номенклатури;
- унаочнити  еніоанатомічну номенклатуру;
- зрозуміло пояснити еніоанатомічну номенклатуру;
- вивченню еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини;
- формувати правильне еніоанатомічне мислення; 
- оптималізувати наочне, емоційне і словесне тлумачення еніоанатомічної

номенклатури в процесі її вивчення;
- образному уявленню і візуалізації тонкоматеріальних тіл людини;
- правильній орієнтації в еніоанатомічній номенклатурі;
- швидко отримувати необхідну еніоанатомічну інформацію;
- оперативному пригадуванню призабутих еніоанатомічних знань;
- повторенню в процесі вивчення еніоанатомії;
- уникненню помилкового тлумачення еніоанатомії та багато ін.
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА

Хроніка листопада: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ 
З ФІЗІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

7  листопада  1903  р.  в  Відні   народився  Конрад  Захаріас  Лоренц.  Навчався  у
“Шоттенгімназіум”  –  школі  з  високим  рівнем  викладання.  У  1922  р.  Лоренц  був
зарахований  у Колумбійський  університет  Нью-Йорка,  але через 6 місяців  повернувся  до
Австрії і вступив на медичний факультет Віденського університету. Після отримання в 1928
р. медичного ступеня він перейшов на посаду асистента кафедри анатомії. З часом він почав
працювати  над дисертацією  з зоології,  одночасно  читаючи  курс з порівняльної  поведінки
тварин.  Свої  дослідження  в  галузі  етології  Лоренц  опублікував  в  серії  статей  упродовж
1937-1938  рр.  В  1939  р.  Лоренц  прийшов  до  остаточного  висновку,  що  інстинкти
викликаються не рефлексами, а внутрішніми спонуками. Зустріч з Ніколасом Тінбергеном
стимулювала дослідження обох вчених, які з часом лягли в основу сучасної етології. В 1939
р.  Лоренц  одержав  посаду  на  кафедрі  психології  Кенігсберзького  університету.  Через
деякий час Лоренц був мобілізований до німецької армії як військовий лікар. Направлений
на східний фронт. 1942 р. потрапив у полон до радянських військ і довгі роки працював у
госпіталі  для  військовополонених.  В  1948  р.  був  репатрійований  в  Австрію.  В  1950  р.
Лоренц  та  Еріх  фон  Холст  заснували  Інститут  фізіології  поведінки  Макса  Планка.
Упродовж 20 років Лоренц займався етологічними дослідженнями. 

В 1973 р. К. Лоренц, Н. Тінберген, К. фон Фріш отримали Нобелівську премію “за
відкриття,  пов’язані  зі  створенням  і  встановленням  моделей  індивідуальної  та
групової поведінки тварин”. 

В 1973 р. К. Лоренц вийшов на пенсію, але продовжив дослідження у відділі соціології
тварин Інституту порівняльної анатомії Австрійської АН в Альтенберзі. 

К  Лоренц  був  нагороджений  золотою  медаллю  Нью-Йоркського  зоологічного
товариства  (1955), Віденською  премією  за  наукові  досягнення  міської  ради  Відня  (1959),
премією  Калінги  ЮНЕСКО  (1970),  був  іноземним  членом  Лондонського  королівського
товариства та НАН США. 

Помер К. Лоренц в 1989 р. на 86 році життя. 
7 листопада 1929 р. у Відні народився Ерік Кендел в сім’ї вихідців з України. 
Навчався  в  Гарвардському  університеті.  Зацікавився  психоаналізом  і  почав  вивчати

медицину.  Займався  клітинними  та  молекулярними  механізмами  пам’яті.  Для  цього
використав  просту  експериментальну  модель  –  нервову  систему  морського  слимака,  яка
складається  з  близько  20  тисяч  нейронів  великих  розмірів.  Працюючи  в  Центрі
нейробіології  та  поведінки  Колумбійського  університету  Кендел  довів,  що  у  морського
слимака  як короткотривала,  так  і довготривала  пам’ять “локалізується  у синансі”. В 90-х
рр.. він провів  аналогічні  дослідження  на  мишах  і доказав,  що у мишей такий  самий  тип
пам’яті. Подібні механізми пам’яті Кендел виявив у людини.

Нобелівська  премія  2000  р.  була  присуджена  Е.Кенделу,  А.Карлссону,
П.Грінгарду “за відкриття, що стосуються перетворення сигналів у нервовій системі”.

9 листопада 1952 р. в Лондоні народився Джек Вільям Шостак. Батьки переїхали в
Монреаль,  де  він  вчився  в  коледжі  Університету  Макгілла  і  в  1972 р.  став  бакалавром.
Докторську дисертацію він захистив в 1977 р. в Корнеллі, де залишився ще на 2 роки, після
чого  перейшов  до  Гарвардської  школи  медицини,  де  працював  професором  відділення
генетики. Крім цього, Шостак є співробітником Массачусетської неспеціалізованої лікарні і
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Медичного інституту Говарда Х’юза. Шостак в ході експериментів з лінійними молекулами
ДНК,  свого  роду  міні  хромосомами,  виявив,  що  вони  швидко  деградують,  якщо  їх
пересадити  в  клітини  дріжджів.  Шостак  і  Блекберн  вирішили  спільно  провести  досліди з
подолання  бар’єру  між  двома  різними  організмами:  інфузоріями  та  дріжджами.  Блекберн
ізолювала нуклеотидну послідовність ССССАА з хромосом інфузорій, Шостак приєднав ці
фрагменти  ДНК  з  обох  кінців  до  тих  міні-хромосом,  які  він  пересаджував  в  дріжджі  і
деградація  припинилася.  Ці  спеціалізовані  структури,  розташовані  на  кінцях  лінійних
хромосом,  і  отримали  назву  “теломери”.  Грейдер,  в  той  час  аспірантка,  почала  пошук
відповідного ферменту, що бере участь в її синтезі, і в 1984 р. виявила такий фермент, що
складається  з  РНК та білкових  структур. Фрагмент  РНК містив  послідовність  ССССАА  і
служив  свого  роду  матрицею  для  синтезу  теломер,  а  білковий  компонент  підтримував
процес синтезу. Він отримав назву “”теломерази”.

Шостак отримав багато нагород і почесних звань за свій науковий внесок. 
В  2009  р.  Д.  Шостак  спільно  з  Е.  Блекберн,  К.  Грейдер  отримав  Нобелівську

премію  “за  відкриття  механізму  захисту  хромосом  теломерами  та  ферменту
теломерази”.

13 листопада 1893 р. в Хумі (США) народився  Едуард Дойзі. Закінчив Іллінойський
університет у Шампейні і в 1914 р. здобув ступінь бакалавра, а в 1916 р. – ступінь магістра
гуманітарних  наук.  В  1914-1917  рр.  в  Дойзі  –  викладач  біохімії  Гарвардської  медичної
школи.  В  1917  р.  Дойзі  пройшов  військову  медичну  підготовку  і  прослужив  2  роки
молодшим лейтенантом медичної служби армії США у госпіталі Вальтера Ріда. 

В  1919  р.  Дойзі  викладав  біохімію  в  медичній  школі  при  Вашингтонському
університеті. У 1920 р. одержав звання доктора філософії та був призначений викладачем
університету. Разом з Едгаром Алленом розробили тест визначення естрогенового профілю
за характером піхвового мазка – методи очистки гормонів естрону, естріолу та естрадіолу,
які використовувались для лікування гінекологічних  захворювань. Наукові інтереси Дойзі
включали такі питання, як буферні системи крові, транспорт СО2, рівень молочної кислоти
в  м’язах,  функції  нервової  системи,  роль  антибіотиків,  очистка  інсуліну  та  хоріонічного
гонадотропіну. У 1922 р. Дойзі став ад’юнкт-професором, у 1923 р. повним професором у
медичній  школі  при  Університеті  в  Сент-Луїсі  та  завідувачем  відділу  біохімії.  Після
повідомлення  про  відкриття  у  1936  р.  Хенріком  Дамом  вітаміну  К  та  його  здатності
запобігати кровотечі Дойзі з колегами почали вивчати хімічну структуру вітаміну К. Через
3 роки Дойзі повідомив про синтез вітамінів К1 – з люцерни, К2 – з риб’ячого борошна та
синтезував К3 – менадіон, який виявився вдвічі сильнішим від природного вітаміну. 

В 1943 р. Е. Дойзі разом з Х. Дамом одержали Нобелівську премію “за відкриття
хімічної структури вітаміну К”, яку він отримав від посла Швеції в США у 1944 р. 

В 1951 р. Е. Дойзі став провідним професором Університету в Сент-Луїсі, а в 1965 р.
дістав звання заслуженого професора у відставці. 

Е.  Дойзі  був  нагороджений  медаллю  Гіббса  Американського  хімічного  товариства
(1941),  премією  Свібба  Американського  товариства  інфекційних  захворювань  (1944),
медаллю  Баррена  (1972).  Він  був  членом  НАН  США,  Американської  асоціації  розвитку
науки,  Американського  товариства  біохіміків,  Товариства  ендокринологів,  Товариства
експериментальної  біології  та  медицини,  удостоєний  почесних  ступенів  університетів
Вашингтона, Сент-Луїса, Йєльського, Чиказького, Іллінойського, Паризького. 

Помер  Е.  Дойзі  23 жовтня  1986 р.,  не  доживши  20 днів  до  93 років  від  серцевого
нападу.
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14 листопада 1891 р.  неподалік від  Аллістона (Канада)  народився  Фредерік Грант
Бантінг. В 1912 р. Бантінг вступив на богословський факультет Торонтського університету,
але з часом перевівся в університетську медичну школу. В 1915 р. записався добровольцем
у  лави  медичного  корпусу  Королівської  канадської  армії, але його  відправили  в медичну
шкоду,  яку  він  закінчив  через  рік  із  ступенем  бакалавра  медицини.  Наступні  2 роки  він
служив військовим лікарем в Англії, потім у Франції, де в битві був важко поранений. Після
війни Бантінг повернувся в Торонто і 2 роки працював хірургом в дитячій лікарні. В 1920 р.
він переїхав у Лондон (Онтаріо) і почав працювати приватним хірургом, а з часом зайняв
посаду  асистента  професора  у  медичній  школі  університету  Західного  Онтаріо.  Трагічна
подія – смерть друга від цукрового діабету спонукала Бантінга зайнятися пошуком способів
лікування  діабету.  Своєю  ідеєю  вивчати  гормональну  діяльність  підшлункової  залози
Бантінг поділився з професором фізіології Торонтського університету Джоном Маклеодом,
який виділив для проекту необхідне устаткування, приміщення та піддослідних тварин. В
серпні 1921 р. дослідникам вдалося з острівцевої тканини підшлункової залози екстрагувати
інсулін, який врятував життя собаці, що помирав від експериментального кетоацидозу. 

В січні 1922 р. у дитячій лікарні Торонто було вперше проведено лікування інсуліном
14-річного хлопця, який страждав важкою цукрового діабету. Бантінг передав усі права на
інсулін Торонтському університету і в 1922 р. препарат з’явився на ринку ліків. В 1922 р.
Бантінг отримав ступінь доктора медицини.

Ф. Бантінг та Дж. Маклеод поділили Нобелівську премію з фізіології та медицини
1923 р. “за відкриття інсуліну”. 

Бантінг віддав половину своєї премії Бесту. 
Король  Георг  V присвоїв  Бантінгу  дворянське  звання,  він  був  обраний  членом

Лондонського королівського товариства, почесним членом Королівського коледжу хірургів
та   Королівського  коледжу  лікарів.  Він  отримав  премію  Ріва  Торонтського  університету
(1922),  премію  Камерона  (1937),  медаль  Флейвелла  Королівського  товариства  Канади,
почесні ступені у Куінс-коледжі (Нью-Йорк), Торонтському університеті.

В 1940 р. Бантінг добровільно вступив на службу в канадські ВПС. 
В  1941  р.  військовий  літак,  в  якому  летів  Бантінг  зазнав  катастрофи в  районі

Ньюфаундленда. 
15 листопада 1874 р. в Грено  (Ютландія) народився  Шек Август Стінберг Крог. В

1893 р.  вступив  до  Копенгагенського  університету  для  вивчення  фізики  та  медицини.  В
1897 р. Крог почав працювати в лабораторії медичної фізіології під керівництвом Хрістіана
Бора, фахівця в галузі фізіології дихання та крові і через 2 роки одержав ступінь магістра
наук  із  зоології  і  був  призначений  асистентом  Бора.  Для  своїх  досліджень  Крог  створив
мікротонометр  –  прилад  для  вимірювання  парціального  тиску  або  напруги  газу,
розчиненого в крові. В 1902 р. вимірював вміст кисню та вуглекислого газу в морській та
прісній воді. В 1903 р. отримав докторський ступінь із зоології за дисертацію, присвячену
шкірному  та  легеневому  диханні  жаби.  У  1906  р.  Крог  був  удостоєний  премії  Зігена
Австрійської  АН  за  роботи,  в  яких  встановив,  що  газоподібний  азот  не  бере  участі  в
нормальних  обмінних  процесах  у  тварин.  В  1908  р.  Крог  став  ад’юнкт-професором
Копенгагенського  університету  та  поїхав  у  Гренландію  вивчати  вплив  м’ясної  дієти  на
обмін  речовин  ескімосів.  В  1912  р.  Крог  запропонував  метод  визначення  швидкості
кровоплину  в  легенях  людини  за  визначенням  окису  азоту  в  крові  після  вдихання  цієї
речовини.  У  1916  р.  Крог  був  призначений  професором  зоології  Копенгагенського
університету. 
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В  1920  р.  Крогу  була  присвоєна  Нобелівська  премія  “за  відкриття  механізму
регуляції просвіту капілярів”.

Крог  зробив  внесок  в  організацію  у  Данії  лабораторій  з  вивчення  та  виробництва
інсуліну,  досліджував  проникливість  клітинних  мембран  для  води  та  солей,  цікавився
питаннями соціобіології бджіл.

Коли фашистська армія окупувала Данію, Крог – ворог нацизму, емігрував у Швецію.
Повернувся в Данію у 1945 р. і знову почав працювати на своїй кафедрі. 

Крог  був  удостоєний  медалі  Бейлі  Лондонського  Королівського  товариства  лікарів
(1945),  мав  почесні  ступені  Единбурзького,  Будапештського,  Геттінгенського,
Гарвардського,  а  також  університетів  Осло,  Лунда.  Він  був  іноземним  членом  багатьох
наукових товариств. 

Помер Август Крог 13 вересня 1949 р. на 75 році життя. 
17  листопада  1922  р.  в  Нью-Йорку народився  Стенлі  Коен.  Після  школи  в

Бруклінському  коледжі  вивчав  хімію  та  зоологію.  В  1943  р.  здобув  ступінь  бакалавра.
Навчався в Оберлін-коледжі в Огайо і закінчив його в 1946 р. із ступенем магістра зоології.
Переїхав в Енн-Арбор і став викладачем біохімії в Мічіганському університеті, де в 1948 р.
дістав  докторський  ступінь.  В  1949-1953  рр.  працював  викладачем  кафедри  біохімії  та
педіатрії медичної школи Колорадського університету в Денвері. В 1952 р. Коен переїхав у
Сент-Луїс,  де  працював  стажером  на  кафедрі  радіології  Вашингтонського  університету, а
наступні  6  років  –  ад’юнкт-професором  кафедри  зоології.  В  1952  р.  Леві-Монтальчіні
встановила, що деякі речовини з пухлин мишей викликають ріст окремих відділів нервової
системи  у  ембріонів  курей.  Активний  фактор  був  названий  фактором  росту  нервової
тканини  (ФРНТ).  У  1953 р.  Коен  приступив  до  очистки  та  ідентифікації  ФРНТ  і  згодом
розшифрував  хімічну  будову  ФРНТ  –  це  білок,  ланцюжок  якого  складається  з  118
амінокислот.  В  1959  р.  Коен  перейшов  у  медичну  школу  університету  Вандербільта  у
Нашвілі, де вивчав ендокринологію. В 1967 р. Коен став повним професором біохімії, а в
1976 р. зайняв посаду професора біохімії Американського онкологічного товариства.

Коен  прилучився  до  відкриття  в  екстрактах  слинних  залоз  речовини,  названого
епідермальним фактором росту (ЕФР), бо він стимулював ріст епітеліальних клітин шкіри. 

У 1986 р. С.Коен та Р.Леві-Монтальчіні отримали Нобелівську премію “на знак
визнання відкриттів, що мають важливе значення для розкриття механізмів регуляції
росту клітин та організмів”. 

Стенлі  Коен  удостоєний  премії  Ерла  Сазерленда  Університету  Вандербільта  (1978),
меморіальної премії Робертсона НАН США (1981), премії Льюїса Розенсттіла Університету
Брандейста  (1982),  премії  Луїзи  Гросс-Хорвіц  Колумбійського  університету  (1982),
міжнародної нагороди Гарднерівського фонду (1985), премії Альберта Ласкера (1986). Він є
членом  Американського  товариства  біохіміків,  Міжнародного  інституту  ембріології  НАН
США,  Американської  академії  наук  та  мистецтв,  має  почесний  ступінь  Чиказького
університету. 

18 листопада  1906 р.  у  Нью-Йорку  народився  Джордж  Уолд.  Навчався  в  коледжі
імені  Вашингтона  при  Нью-Йоркському  університеті  і  отримав  ступінь  бакалавра
природознавчих  наук.  В  1927  р.  вступив  до  Колумбійського  університету,  де  в  1928  р.
отримав  ступінь  магістра  природничих  наук,  а  в  1932 р.  –  ступінь  доктора  філософії.  В
Колумбійському  університеті  вивчав  фізіологію  зору  під  керівництвом  Селіга  Хечта,
всесвітньо відомого біофізика. В 1932 р. Уолду була надана можливість продовжити роботу
з вивчення зору в Інституті Кайзера Вільгельма в Берліні під керівництвом Отто Варбурга.
В  лабораторії  О.  Варбурга  Уолд  виділив  зоровий  пігмент  родопсин  та  продукти  його
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розпаду і один з яких (білок) він назвав опсином. Другий компонент виявився альдегідом
вітаміну А. В 1933 р. Уолд виконав дослідження з Отто Мейєргофом у Гейдельберзькому
університеті, а потім повернувся в США. В 1934 р. він став викладачем біохімії, в 1935 р. –
викладачем  біології  Гарвардського  університету,  в  1944  р.  –  призначений  ад’юнкт-
професором,  а  в  1948  р.  –  повним  професором.  До  1950  р.  вчений  мав  уже  достатньо
відомостей про родопсин, щоб спробувати його синтезувати. На основі своїх експериментів
Уолд  встановив,  що  …“усі  відомі  зорові  пігменти  побудовані  за  єдиним  планом:
складаються з альдегіду вітаміну А – ретипалю, пов’язаного з опсином”. Наприкінці 50-х
рр. Уолд зайнявся вивченням колбочок сітківки, рецепторів світловідчуття. До цього Рагнар
Граніт довів, що людське око містить 3 види колбочкових клітин, кожен з яких є чутливим
до  різних  кольорів  спектра.  Уолд  визначив,  що  кожна  колбочка  містить  один  із  трьох
пігментів:  блакитний  або  зелений,  або  червоний.  Всі  пігменти  містять  один  і  той  же
хромофор, а відмінності між ними пов’язані з різними білками – опсинами. 

В  1967  р.  Д.Уолд,  Р.Граніт,  К.  Хартлайн  отримали  Нобелівську  премію  “за
відкриття, пов’язані з первинними фізіологічними та хімічними зоровими процесами”.

В  1968-1980  рр.  Уолд  був  професором  біології  в  Гарварді.  За  своє  життя  був
нагороджений  премією  Альберта  Ласкера  Американської  національної  асоціації  охорони
здоров’я  (1953),  медаллю  Румфорда  Американської  академії  наук  та  мистецтв  (1959),
медаллю  Фредеріка  Івеса  Офтальмологічного  товариства  Америки  (1966),  меморіальною
премією  Даккета  Джонса  Фонду  Гелен  Хей  Уїтні  (1967), медаллю  Пауля  Каррера  з  хімії
Цюріхського  університету.  Він  був  членом  НАН  США,  Американського  філософського
товариства, Американської АН та мистецтв, Офтальмологічного товариства Америки.

Помер Д. Уолд в 1997 р. на 91 році життя.
19 листопада  1912 р.  в  Яссах  (Румунія)  народився  Джордж  Еміль  Паладе.  Після

закінчення  ліцею  в  Бюзані  в  1930  р.  вступив  до  медичної  школи  Бухарестського
університету. Пропрацювавши 6 років в клініці та захистивши дисертацію, Паладе в 1940 р.
одержав  медичний  науковий  ступінь  і  став  асистентом  клініки  внутрішніх  хвороб  в
Бухарестському  університеті.  Під  час  Другої  світової  війни  Паладе  служив  у  Румунській
армії.  В  1945 р.  Паладе  став  асистентом-дослідником  в  лабораторії  біології  університету
Нью-Йорка.  Після  встановлення  в  Румунії  комуністичного  режиму  Паладе  залишився  в
США  і  був  запрошений  на  посаду  дослідника  в  лабораторію  Альберта  Клода  в
Рокфеллерівському інституті. В цьому інституті Паладе займався удосконаленням методів
дослідження клітин під електронним мікроскопом. Після 1949 р. (вихід А. Клода на пенсію)
Д.  Паладе  самостійно  займався  дослідженнями  внутрішньоклітинних  структур.  Паладе
разом  з  колегами  описали  ультраструктурні  риси  клітин  та  біохімічні  функції  структур
(органел) клітини. В 1952 р. Паладе став громадянином США, а в 1953 р. обраний членом
асоціації  вчених  Рокфеллерівського  інституту,  в  1956 р.  – повним  професором  клітинної
біології. Він розробив експериментальні методи для вивчення синтезу білків у живій клітині
на моделі екзокринних клітин підшлункової залози морської свинки. Закінчивши роботу з
вивчення  синтезу  білка,  Паладе  в  1973  р.  перейшов  в  Йєльський  університет,  став
професором  клітинної  біології,  де  займався  вивченням  синтезу  клітинних  та
внутрішньоклітинних мембран, капсул, які оточують клітину та органели всередині неї. 

В  1974  р.  Д.  Паладе,  А.  Клод,  К.  де  Дюв  отримали  Нобелівську  премію  “за
відкриття, що стосуються структурної та функціональної організації клітин”.

За медичні дослідження Паладе отримав премію Пасано Фонду Пасано (1964), премію
Альберта  Ласкера  (1966),  премію  Гарднерівського  фонду  (1967),  почесну  премію

64



Університету Нью-Йорка. Паладе був членом НАН США, Американської академії наук та
мистецтв, Міжнародного товариства клітинної біології. 

Помер Д. Паладе 8 жовтня 2008 р. на 96 році життя. 
19  листопада  1915  р.  в  Берлінгеймі (США)  народився Ерл  Уїлбур  Сазерленд.

Сазерленд вступив до Уошберн-коледжу в місті Топіка (штат Канзас) і в 1937 р. отримав
диплом  бакалавра.  Почав  вивчати  медицину  в  медичній  школі  Вашингтонського
університеті в Сент-Луїсі. Фармакологію тут викладав Карл Корі, майбутній Нобелівський
лауреат 1947 р., який запропонував Сазерленду посаду лаборанта. У 1942 р. Е. Сазерленд
отримав  медичний  диплом.  Працював  інтерном  в  госпіталі  Барнса  в  Сент-Луїсі,  був
мобілізований в армію, працював батальйонним хірургом, лікарем у військовому госпіталі в
Німеччині.  В  1945  р.  повернувся  в  Сент-Луїс.  Протягом  наступних  8  років  працював
спочатку  викладачем,  а  потім  –  ад’юнкт-професором  на  факультеті  біохімії
Вашингтонського  університету.  У  1953  р.  очолив  факультет  фармакології  університету
Вестерн-Резерв у Клівленді. Сазерленд дослідив, що перший етап розщеплення глікогену в
екстрактах  з  печінки  стимулюється  адреналіном  або  глюкагоном,  а  потім  каталізується
фосфорилазою.  В екстрактах  печінки є два ферменти:  один перетворює  активну  фосфори
лазу  в  неактивну,  а другий  – реактивує неактивну  фосфорилазу, при цьому  неорганічний
фосфат  включається  в  її  молекулу.  Сазерленд  виявив  раніше  невідому  речовину  –
циклічний  3′,5′-аденозинмонофосфат  (ц-АМФ),  який  сприяє  перетворенню  неактивної
фосфорилази  в  активну  і  відповідає  за вивільнення  глюкози  в клітині.  Цей  цикл  реакцій:
фосфорилювання  –  дефосфорилювання  служить  одним  із  найважливіших  процесів,  що
відповідають  за  виділення  енергії  в  організмі.  В  1963  р.  Сазерленд  став  професором
фізіології в  Університеті  Вандербільта  в  Нашвілі (штат  Теннессі).  Своїми дослідженнями
він  показав,  що  ц-АМФ  є  вторинним  медіатором  для  понад  12  гормонів  ссавців.
Вияснилося, що ц-АМФ бере участь в регуляції активності нейронів та в експресії генів у
бактерій. 

В 1971 р. Е. Сазерленд отримав Нобелівську премію “за відкриття, що стосуються
дії гормонів”.

З 1971 р. Е. Сазерленд почав вивчати циклічний 3′,5′-гуанозинмонофосфат (ц-ГМФ),
який широко поширений у тканинах ссавців. 

Сазерленд  був  нагороджений  премією  Торалда  Соллмена  у  галузі  фармакології
Американського  товариства  фармакології  та  експериментальної  терапії  (1960),  премією
Діксона  з  медицини  Піттсбурзького  університету  (1970),  премією  Альберта  Ласкера  за
фундаментальні  медичні  дослідження  (1970),  премією  за  наукові  дослідження
Американської кардіологічної асоціації (1971). В 1973 р. Сазерленд перейшов в Університет
Маямі. 

3 вересня 1974 р. Сазерленд помер віл кровотечі із стравоходу на 59 році життя. 
20  листопада  1886  р.  у  Відні  народився Карл  фон  Фріш.  Після  закінчення

“Шоттенгімназіум” – середньої школи при бенедиктинському монастирі  у Відні в 1905 р.
вступив до медичної школи Віденського університету. Далі поміняв медицину на етологію,
яку  вивчав  у  Зоологічному  інституті  Мюнхенського  університету.  Після  повернення  у
Віденський  університет  продовжував  працювати  і  в  1910  р.  отримав  ступінь  доктора
філософії.  В  1912 р.  дістав  посаду  викладача  у  Мюнхенському  університеті  і  продовжив
вивчати  наявність  кольорового  зору  у  бджіл.  Під  час  Першої  світової  війни   працював  у
госпіталі. У 1919 р. Фріш повернувся у Зоологічний інститут в якості ад’юнкт-професора. В
1921 р.  він  уже  ад’юнкт-професор  Ростоцького  університету,  а  в  1923 р.  зайняв  посаду
професора  Бреславського  університету.  Всі  ці  роки  вивчав  життя  бджіл.  Він  довів,  що
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бджоли  здатні  розрізняти  до  десятка  різних  запахів.  У  1925  р.  Фріш  повернувся  до
Зоологічного  інституту  Мюнхенського  університету, де працював  8 років. Під час Другої
світової  війни  інститут  був майже  повністю  зруйнований.  Фріш  переїздить  в Брюнвінкль
для продовження своїх дослідів. В 1946 р. Фріш став професором університету Граца, а в
1950  р.  знову  повертається  до  Мюнхена  відбудовувати  Зоологічний  інститут,  де
пропрацював аж до 1958 р. 

Своїми дослідженнями Фріш довів, що бджоли передають одна одній інформацію за
допомогою  серії  ретельно  розроблених  танців,  окремі  “па”  з  яких  містять  відповідну
інформацію.  За  своє  життя  Карл  фон  Фріш  був  нагороджений  Магеллановою  премією
Американського  філософського  товариства  (1956), премією  Калінги  від ЮНЕСКО  (1959),
премією  Еуджино  Болзана  з  біології  Болзанівського  фонду  (1963).  Він  був  членом  АН
Мюнхена,  Відня,  Геттінгена,  Упсали,  Стокгольма,  Вашингтона,  іноземним  членом
Лондонського королівського товариства. 

В  1973  р.  К.Фріш,  К.Лоренц,  Н.Тінберген  отримали  Нобелівську  премію  “за
відкриття,  пов’язані  зі  створенням  та  встановленням  індивідуальної  та  групової
моделі поведінки”.

Помер Карл фон Фріш 12 червня 1982 р. на 96 році життя. 
22 листопада 1917 р. в Лондоні народився Андру Філлінг Хакслі. Закінчив коледж

при Лондонському  університеті та Вестмінстерську  школу і в 1935 р. вступив до Трініті-
коледжу  в  Кембриджі,  але  в  1937  р.  перейшов  на  медичну  програму  і  в  1939  р.  став
дослідником-асистентом у Алана Ходжкіна в морській біологічній лабораторії в Плімуті.

Хакслі разом з А. Ходжкіним вивчали потенціали  спокою  та дії ізольованих аксонів
кальмара. З початком Другої світової війни дослідження були припинені. З 1940 по 1942 рр.
Хакслі проводив експерименти для командування ПВО, а з 1942 р. по 1945 р. – аналогічну
роботу для ВМ міністерства. Після війни Хакслі став асистентом професора фізіологічного
відділу  Трініті-коледжу. Хакслі,  Ходжкін,  Кац  вивчали іонний  транспорт  через мембрану
клітини аксона кальмарів. 

З 1952 по 1960 рр. Хакслі був керівником досліджень у Трініті-коледжі. У 1960 р. став
професором фізіології в Університетському коледжі Лондона, а в 1969 р. був призначений
професором Королівського дослідницького товариства у Лондонському університеті.

В  1963  р.  А.  Хакслі,  А.  Ходжкін,  Д.  Еклс  отримали  Нобелівську  премію  “за
відкриття,  що  стосуються  іонних  механізмів  збудження  та  гальмування  в
периферичних та центральних ділянках мембрани нервових клітин”.

З  1974  по  1980  рр.  Хакслі  очолював  Медичний  дослідницький  комітет  з  м’язової
дистрофії.  В 1983 р. став заслуженим професором. 

Хакслі  був  нагороджений  медаллю  Коплі  Лондонського  королівського  товариства
(1973), був членом Королівського товариства, іноземним членом Королівського товариства
Единбурга,  Американської  академії  наук  та  мистецтв,  Бельгійської  королівської  академії
медицини.  Він  був  удостоєний  почесних  ступенів  університетів  Оксфорда,  Шефіллда,
Лестера, Лондона, Астона, Кембриджа, Бірлінгема, Марселя, Йорка, Східної Австралії. 

26 листопада  1948 р.  в  Хобарті  (Австралія)  народилася Елізабет  Елен  Блекберн.
Освіту отримала в Університеті Мельбурна, ставши бакалавром (1970) та магістром (1972).
Докторську  ступінь  отримала  в  1975  р.  в  Кембриджському  університеті  (Англія),  а  в
1975-1977  рр.  працювала  у  галузі  молекулярної  та  клітинної  біології  в  Єльському
університеті (США). 

В  1978  р.  Блекберн  поступила  на  роботу  на  кафедру  молекулярної  біології  в
Каліфорнійському  університеті  в  Берклі.  У  1985  р.  Блекберн  разом  із  Керол  Грейдер
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відкрили фермент теломерази. У 1990р. вона перейшла на роботу на кафедру мікробіології
та імунології Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, де очолювала цей відділ з
1993 по 1999 рр. 

В 2009 р. спільно з К. Грейдер та Д.Шостаком Е. Блекберн отримала Нобелівську
премію  “за  відкриття  механізмів  захисту  хромосом  теломерами  та  ферменту
теломерази”.

У 2007 р. Е. Блекберн журналом “Time Magazine” визнана серед 100 найвпливовіших
людей  світу.  Починаючи  з  1990  по  2010  рр.  нагороджена  багатьма  преміями,  медалями
наукових  товариств,  фондів.  Вона  є  членом  Американської  академії  мистецтв  та  науки,
Лондонського  королівського  товариства,  Американської  академії  мікробіології,
Американської асоціації розвитку науки, членом НАН США, почесним членом Товариства
генетиків Америки. 

27  листопада  1857  р.  в  Іслінгтоні (біля  Лондона)  народився  Чарлз  Скотт
Шеррінгтон.   В  1876  р.  вступив  до  Лондонського  госпіталю  св.  Томаса  для  вивчення
медицини.  У  1879  р.  він  був  слухачем  у  фізіолога  Майкла  Фостера  у  Кембриджському
університеті. В 1880 р. Шеррінгтон вступив до Гонвілл-коледжу. У 1884 р. він опублікував
свою  першу  роботу.  У  1885 р.  отримав  лікарський  диплом  і  виїхав  в  Іспанію  на  спалах
азіатської  холери,  потім  на  епідемію  в  Італію.  У  1886 р.  в  Берліні  вивчав  патологію   у
Рудольфа  Вірхова,  бактеріологію  – в  Роберта  Коха.  В  1987 р.  читав  лекції  з  фізіології  в
госпіталі  св.. Томаса.  Перші  роботи  Шеррінгтона  з фізіології спинного  мозку  з’явилися  в
1891 р. У 1985 р. Шеррінгтон став професором фізіології Ліверпульського університету. У
1906 р. Шеррінгтон сформулював основні принципи нейрофізіології в книзі “Інтегративна
діяльність  нервової  системи”.  У  1913  р.  Шеррінгтон  став  професором  фізіології
Оксфордського університету і працював на цій посаді 23 роки. 

В  1932  р.  Е.  Едріан  та  Ч.  Шеррінгтон  отримали  Нобелівську  премію  “за
відкриття, що стосуються функції нейронів”. 

Шеррінгтон отримав Королівську медаль (1905), був удостоєний дворянського звання
(1922),  отримав  медаль  Коплі  Королівського  наукового  товариства  (1927).  Йому  були
присуджені  ступені  Оксфордського,  Лондонського,  Шеффілдського,  Бірмінгемського,
Манчестерського, Ліверпульського, Уельського, Единбурзького, Паризького, Упсальського,
Гарвардського, Глазго університетів та багатьох інших закладів.

Помер Шеррінгтон 4 березня 1952 р. на 95 році життя. 
29 листопада 1874 р. в Аванка (Португалія) народився Егаш Моніш (справжнє ім’я

Антоніну  Каетану  ді  Абреу  Фрейрі).  В  1891  р.  Моніш  вступив  до  Коймбрського
університету і в 1899 р. отримав медичний ступінь, захистивши дисертацію про дифтерію.
Два роки Моніш вивчав неврологію в Бордо та Парижі, а в 1902 р. опублікував монографію
про  патофізіологічні  аспекти  сексуальної  функції.  В  1911  р.  Моніш  був  призначений
професором відділення неврології в Лісабонському університеті, де пропрацював до 1945 р.
Багато  сил  віддав  політичному  життю:  був  депутатом  парламенту,  послом,  міністром
закордонних справ. В 1922 р. відійшов від політики і повністю присвятив себе неврології. У
1927 р. Моніш розробив метод церебральної ангіографії. Метод ангіографії приніс Монішу
славу видатного невропатолога. В 1936 р. під керівництвом Моніша була виконана операція
лейкотомії  – перерізка  білої  речовини  мозку,  що  відділяла  префронтальні  долі  від  решти
головного  мозку.  Після  Другої  світової  війни  лейкотомія-лоботомія  почала  широко
застосовуватися в лікувальних цілях. 

В 1945 р. Е. Моніш вийшов на пенсію.
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В  1949  р.  Е.  Моніш  та  В.  Хесс  були  нагороджені  Нобелівською  премією  “за
відкриття терапевтичного впливу лейкотомії при деяких психічних захворюваннях”.

З часом використання нових психотропних препаратів стало альтернативою лоботомії
і ця операція поступово втратила свою актуальність. 

Е.  Моніш  був  членом  Королівської  АН  в  Лісабоні,  Американського  товариства
неврологів,  почесним  членом  Королівського  товариства  медицини  в  Лондоні,  почесним
доктором університетів Бордо, Тулузи, Ліона. 

Е Моніш помер 13 грудня 1955 р. на 82 році життя. 
30 листопада 1889 р. в Лондоні  народився Едгар Дуглас Едріан. Після закінчення

школи у Вестмінстері вступив до Трініті-коледжу Кембриджського університету. В 1911 р.
Едріан  закінчив  Кембриджський  університет  і  в  1913  р.  став  науковим  співробітником
Трініті-коледжупід  час  Першої  світової  війни  Едріан  займався  вивченням  і  лікуванням
контузій та неврологічних порушень. Зацікавився вивченням методів реєстрації електричної
активності одиничних нервових волокон. У 1925 р. Едріан почав використовувати у своїх
дослідах  лампові  підсилювачі.  Упродовж  наступних  років  Едріан  з  колегами  дослідили
імпульсацію  в  різних  чутливих  та рухових  нервах  і  результати  їх  досліджень  послужили
основою  для  створення  загальної  теорії  чутливості.  Відкриття  Едріаном  адаптації  та
кодування  нервової  імпульсації  дозволило  іншим  дослідникам  проводити  нові  об’єктивні
дослідження відчуттів. 

В 1932 р. Е.Едріан  разом з Ч. Шеррінгтоном  отримали Нобелівську  премію “за
відкриття, що стосуються функцій нервових клітин”. 

Упродовж  наступних  20  років  Едріан  експериментально  вивчав  фізіологію   різних
органів: слуховий аналізатор, сенсорну кору, мозочок, вестибулярний апарат, органи мозку.
В  1951  р.  Едріан  очолив  Трініті-коледж.  З  1950  до  1955  рр.  Едріан  займав  посаду
президента  Лондонського  королівського  товариства.  У  1957  -1959  рр.  Едріан  був
професором  Кембриджського  університету,  а  з  1968  до  1975  рр.  –  ректором.  В  1955  р.
королева Єлизавета ІІ нагородила його титулом барона. Як барон, Едріан Кембриджський,
пер Англії, засідав в палаті лордів, виступаючи з промовами на різні теми.

Едріан був членом 40 наукових та професійних організацій, удостоєний Королівської
медалі  (1934),  медалі  Коплі  Королівського  товариства  (1946),  золотої  медалі  Альберта
Королівського товариства мистецтв (1953), медалі за видатні заслуги Британської медичної
асоціації (1958) та медалі Джефкотта Королівського медичного товариства (1968).

Помер Едріан 4 серпня 1977 р. на 88 році життя. 
30  листопада  1926  р.  в  м.  Вільно  (Литва)  народився Ендрю  Віктор  Шаллі.  На

початку Другої світової війни Шаллі виїхав до Румунії. У 1945 р. емігрував до Шотландії. В
1946-1950  рр.  Шаллі  вивчав  біохімію  в  Лондонському  університеті,  а  потім  2  роки
працював у Лондонському національному інституту медичних досліджень. В 1952 р. Шаллі
емігрував  у  Канаду,  в  Монреаль  і  вступив  до  Університету  Макгіллі,  де  почав  вивчати
ендокринологію.  Досліджував  АКТГ-гормон  гіпофізу.  У  1955  р.  Шаллі  встановив,  що
екстракти  з  гіпоталамуса  викликають  “вивільнення”  АКТГ  з  клітин  гіпофіза.  За
результатами  цих  робіт  він  захистив  докторську  дисертацію,  а  в  1957  р.  отримав
докторський  ступінь  Університету  Макгіллі,  став  асистент-професором  фізіології  в школі
Університету  Бейлора  в  Х’юстоні.  Тут  разом  з  Роже  Гійменом  вивчав  хімічну  будову
кортикотропін-рилізинг-гормону.  В  1962  р.  став  громадянином  США,  а  в  1966  р.  став
професором  медицини  Університету  Тьюлейна.  Наприкінці  60-х  рр..  Шаллі  з  колегами
одержали  гонадотропін-рилізинг-гормон  (ГРГ).  Вони  працювали  також  над  виділенням
соматотропін-рилізинг-фактора (СРФ).
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В  1977  р.  Е.Шаллі  та  Р.  Гіймен  одержали  половину  Нобелівської  премії  “за
відкриття,  які  стосуються  продукування  пептидних  гормонів  мозком”.  Друга
половина премії була присуджена Р. Ялоу за роботи з радіології.

Шаллі  був  удостоєний  премії  Чарлза  Майкла  Торонтського  університету,
Міжнародної  нагороди  Гарднерівського  фонду  (1974),  премії  Бордена  за  медичні
дослідження Асоціації американських медичних коледжів та премії Альберта Ласкера за
фундаментальні медичні дослідження (1975).

Шаллі – член НАН США, Американського товариства біохіміків, Американського
фізіологічного  товариства,  Американської  асоціації  сприяння  розвитку  науки  та
Ендокринологічного  товариства,  володар  почесних  ступенів  університетів  багатьох
країн. 
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