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А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОАНАТОМІЯ БУЗКОВОГО ТОНКОМАТЕРІАЛЬНОГО ТІЛА ЛЮДИНИ 

 

 Вперше у світі надано основні еніоанатомічні характеристики бузкового 

тонкоматеріального тіла людини. 

Ключові слова: еніоанатомія; бузкове тонкоматеріальне тіло; внутрішня 

частина; зовнішня частина; оболонки; основні характеристики; голографічна 

інтеграція. 
 

Впервые в мире представлены основные эниоанатомические характеристики 

сиреневого тонкоматериального тела человека. 

Ключевые слова: эниоанатомия; сиреневое тонкоматериальное тело; внутренняя 

часть; внешняя часть; оболочки; основные характеристики; голографическая 

интеграция. 
 

The author is supposed to be the first in the world to give the enioanatomic characteristics 

of the lilac subtle body. 

Key words: enioanatomy; lilac subtle body; inner part; outer part; coatings; basic 

characteristics; holographic integration. 
                   

Продовження з випуску 27(93)-52(118) 
 

 Бузкове тіло займає простір фізичного тіла, червоного, світлосяюче-червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, 
бірюзового, синього тіл і простір навколо зовнішньої частини синього тіла (Мал.1). Його 
розміри більші, ніж розміри вищенаведених тіл, воно побудоване і сформоване менш 
щільними бузковими інформаційно-енергетичними матеріями, ніж синє, бірюзове, блакитне, 
світлосяюче-зелене, зелене, жовте, світлосяюче-оранжеве, оранжеве, світлосяюче-червоне і 
червоне тіла. Тільки внутрішня частина бузкового тіла анатомо-морфологічно подібна до 
фізичного, червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового і синього тіл, а його 
зовнішня частина відрізняється від зовнішніх частин тимчасових тонкоматеріальних тіл тим, 
що вона структурована ідентично з фізичним тілом, блакитним, бірюзовим і синім тілами. 
Зовнішня частина бузкового тіла суттєво відрізняється від зовнішніх частин червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого і 
світлосяюче-зеленого тіл. Вона інтегрально структурована ідентично з усіма структурами 
зовнішніх частин тимчасових, вічних блакитного, бірюзового і синього тіл, що робить її 
структуру значно складнішою. У структурі зовнішньої та внутрішньої частин бузкового тіла 
на усіх структурно-функціональних рівнях фізичне тіло представлено 36 разів, що треба 
брати до уваги при вихованні, навчанні, розвитку, вдосконаленні, лікуванні, регенерації, 
реабілітації та рекондиції. Без цього неможливо досягнути позитивних наслідків, особливо 
при ПСІ-феноменальному вихованні, навчанні та цілительстві. 
 Бузкове тіло менш щільне, ніж синє, блакитне, світлосяюче-зелене, жовте, 
світлосяюче-оранжеве, оранжеве, світлосяюче-червоне і червоне тіла, тому воно вільно крізь 
них проникає, та більш щільне, ніж фіолетове, рожеве, біле і золоте тіла, тому ці тіла 
проникають крізь нього, що дає бузковому тілу можливість утворювати з ними вторинні 
ідентичні тонкоматеріальні тіла і створювати індивідуально-універсальну життєву 
інформаційно-енергетичну біоплазму. Бузкові високоспецифічні життєві інформаційно-
енергетичні біоплазми мають характер інформаційно-енергетичного причинно-наслідкового 
генезису та морфогенезу, інформаційно обумовлюють морфогенетичні процеси усіх 
структурно-функціональних рівнів фізичного тіла, його ріст, розвиток, реалізацію, прояви, а 
також інформаційно-енергетичний генезис синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-
зеленого,  зеленого,  жовтого,  світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і 
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Мал.1. Бузкове тонкоматеріальне тіло: 

1-бузкове тіло; 2-зовнішня частина бузкового тіла; 3-внутрішня частина бузкового тіла; 

 4-внутрішня оболонка бузкового тіла; 5-зовнішня оболонка бузкового тіла 
 

 
Мал.2. Бузкова голографічна автономія тонкоматеріальних тіл: 

1-голографічна автономія тіл на основі бузкової інформаційно-енергетичної матерії; 
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 2-голографічна інтеграція бузковою інформаційно-енергетичною матерією та її 

складовими червоною, пурпуровою, жовтою, зеленою, блакитною і синьою матеріями усіх 

тіл 
червоного тіл. У процесі свого розвитку фізичне тіло копіює голографічну матрицю 
внутрішньої частини бузкового тіла. На цей процес великий вплив має його зовнішня 
частина, яка інформаційно-енергетично забезпечує його стабільність і надійність. Фізичне 
тіло розвивається не тільки за голографічною матрицею внутрішньої частини бузкового тіла, 
але й за інтегральною голографічною матрицею синього, бірюзового, блакитного, 
світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-
червоного, червоного, фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл. Бузкове тіло 
розвивається за первинною голографічною матрицею золотого тіла і за інтегральними 
вторинними голографічними матрицями білого, рожевого та фіолетового тіл, тому по 
відношенню до золотого, білого, рожевого і фіолетового тіл воно вторинне, а по відношенню 
до решти тіл - первинне. 
 Крізь бузкове тіло проникають фіолетове, рожеве, біле і золоте тіла, які приймають 
участь у структурному вдосконаленні та визначенні функціональних можливостей бузкового 
тіла. Проникаючи крізь бузкове тіло, фіолетове, рожеве, біле і золоте тіла набувають його 
форм і структур, з’єднуються з ним у його просторі, утворюючи ідентичні фіолетово-бузкове, 
рожево-бузкове, біло-бузкове і золото-бузкове тіла, які разом із основними 
тонкоматеріальними тілами надають внутрішній і зовнішній оболонкам і усім структурам 
бузкового тіла нових інтегральних голографічних структурних характеристик, структурно 
вдосконалюють і визначають розширені функціональні можливості бузкового тіла і 
утворюють з ним голографічну єдність. 

Бузкове тіло є базовим з огляду на те, що крізь нього проникають фіолетове, рожеве, 
біле і золоте тіла. Воно являється опорою для цих розміщених у ньому тіл, а їх неповні 
зовнішні частини та зовнішні оболонки розміщуються навколо зовнішньої частини бузкового 
тіла. Крізь бузкове тіло не можуть проникати синє, бірюзове, блакитне світлосяюче-зелене, 
зелене, жовте, світлосяюче-оранжеве, оранжеве, світлосяюче-червоне і червоне тіла, тому що 
ці тіла щільніші. У біотично-фізичній енергоінформаційній космічно-земній голограмі 
людини бузкове тіло є основою структурно-функціональної єдності з фізичним тілом, 
червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, 
світлосяюче-зеленим, блакитним, бірюзовим, синім, фіолетовим, рожевим, білим і золотим 
тілами. 

Бузкове тіло являється високоспецифічною основою інформаційно-енергетичних 
взаємообмінів, які здійснюються між тілами, між тонкоматеріальними тілами та 
інформаційно-енергетичними полями буття у бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, 
пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра. В бузковому тілі значною мірою концентруються інформації, 
мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми бузкових, 
червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра. Інформаційно-енергетичні матерії, 
що поглинаються зовнішньою оболонкою бузкового тіла, бузковими чакровими конусами, 
верхньою і нижньою зовнішніми фільтраційними мембранами зіркових каналів, 
спрямовуються до внутрішньосушумнових, внутрішньомерудандових, внутрішньоідових, 
внутрішньопінгалових, внутрішньо-правозіркових, внутрішньолівозіркових, 
внутрішньомеридіанових, зовнішньоструктурної та внутрішньоструктурних сіток 
субультраканалів, а з них до структур усіх тіл людини Без бузкового тіла неможливі 
оптимальні та функціонально необхідні інформаційно-енергетичні взаємообміни, 
транспортування, розподіл, перерозподіл і циркуляція інформацій, мікрочасток, світла, 
енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм бузкових, червоних, світлосяюче-
червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонів 
електромагнітного спектра між тонкоматеріальними тілами, фізичним тілом, інформаційно-
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енергетичними полями людей, тварин, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, 
духовного буття тощо. 

Бузкове тіло є основою бузкової автономної голографічної інтеграції 
тонкоматеріальних тіл, яка являється сукупністю і з'єднанням бузкового, червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, фіолетового, рожевого, білого та 
золотого тіл (Мал.2). Тіло являється невід'ємною частиною симбіозу з фізичним тілом, 
первинною голографічною анатомо-морфоутворюючою матрицею, за якою відбуваються 
морфогенез усіх структурних рівнів фізичного тіла та інформаційно-енергетичний генезис 
синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-
оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тіл. Без бузкового тіла 
неможливе виникнення біотично-фізичної енергоінформаційної космічно-земної голограми 
людини. У процесі еволюційного розвитку людини її бузкове тіло первинне по відношенню 
до фізичного тіла, червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового та синього тіл і вторинне 
по відношенню до золотого, білого, рожевого та фіолетового тіл. Бузкове тіло являється 
голографічною анатомо-морфоутворюючою матрицею, програмує морфогенез усіх структур 
фізичного тіла, інформаційно-енергетичний генезис усіх тимчасових і вічних блакитного, 
бірюзового та синього тіл, захищає генетичну, бузкову, червону, світлосяюче-червону, 
пурпурову, жовту, зелену, світлосяюче-зелену, блакитну і синю інформаційно-енергетичну 
ідентичність, психічну, інтелектуальну, ментальну, емоційну, моральну, етичну, естетичну, 
духовну, душевну, ПСІ-феноменальну ідентичність та окремі аспекти божественної 
ідентичності людини. Ці та інші ідентичності інформаційно обумовлені тимчасовими і 
вічними блакитним, бірюзовим і синім тілами. У процесі індивідуального еволюційного 
розвитку в бузковому тілі віддзеркалюються будь-які анатомічні, морфологічні та 
фізіологічні зміни фізичного тіла, тимчасових і вічних блакитного, бірюзового та синього 
тіл. Тому голографічна анатомо-морфоутворююча матриця бузкового тіла поступово 
змінюється відповідно до еволюційних анатомічних, морфологічних, фізіологічних, 
електромагнітних та інформаційно-енергетичних змін фізичного тіла, червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового і синього тіл. При цьому тіло зберігає та 
захищає генетичну ідентичність та ідентичність тимчасових, вічних блакитного, бірюзового 
та синього тіл, бузкову інформаційно-енергетичну індивідуальну ідентичність людини, її 
анатомії, морфології та фізіології. Бузкове тіло не допускає мутацій усіх анатомо-
морфофункціональних структур фізичного тіла, інформаційно-енергетичних матерій 
бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-
зелених, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра і упродовж життя постійно 
оновлює усі структури фізичного тіла, усі інформаційно-енергетичні структури тимчасових, 
вічних блакитного, бірюзового і синього тіл та усі свої структури. 

Бузкове тіло є основою бузкової голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл, 
бузкової інформаційно-енергетичної ідентичності, індивідуальності, імунітету і гомеостазу. 
Утримує їх характеристики у відносній стабільності з можливістю їх поступових і повільних 
змін у процесі прогресивно-еволюційного або небажаного регресивного розвитку. 

 
Основні характеристики бузкового тонкоматеріального тіла: 

1. За послідовністю виникнення це тіло первинне по відношенню до фізичного тіла, 
тимчасових, вічних блакитного, бірюзового та синього тіл і вторинне по відношенню 
до золотого тіла. У процесі розвитку людини раніше, одночасно з фіолетовим, 
рожевим і білим тілами виникає бузкове тіло, після цього - фізичне тіло. У часі 
бузкове тіло випереджає розвиток фізичного тіла, тимчасових тонкоматеріальних тіл і 
незначно - розвиток вічних блакитного, бірюзового і синього тіл. Фізичне тіло 
розвивається не лише за голографічною матрицею внутрішньої частини бузкового 
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тіла, але й за інтегральними голографічними матрицями синього, бірюзового, 
блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, 
оранжевого, світлосяюче-червоного, червоного, а також фіолетового, рожевого, 
білого і золотого тіл. Бузкове тіло розвивається за первинною голографічною 
матрицею золотого тіла і за інтегральними вторинними голографічними матрицями 
білого, рожевого і фіолетового тіл, тому по відношенню до золотого тіла та інших 
вічних тонкоматеріальних тіл, крім блакитного, бірюзового і синього, воно являється 
вторинним. 

2. Відносно часу існування у Всесвіті це тіло вічне, тому що від моменту свого 
виникнення перебуває у постійному філогенетичному розвитку людини, а після 
смерті фізичного тіла разом із усіма вічними тонкоматеріальними тілами трансформує 
свою форму і структуру в яйцеподібну або кулеподібну форму і як частина душі 
людини відходить до місця свого духовного походження.   

3. За кольором це тіло бузкове, тому назване бузковим тілом. Містить бузковий, 
червоний, світлосяюче-червоний, пурпуровий, жовтий, зелений, світлосяюче-зелений, 
блакитний і синій кольори. Найчутливіше до бузкових, червоних, світлосяюче-
червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх 
інформаційно-енергетичних матерій і найкраще функціонує в бузкових, червоних, 
світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних 
і синіх діапазонах електромагнітного спектра. У літературі відоме як додаткове 
інтуїтивне тіло. Ця назва не цілком об’єктивна, тому що не відповідає усім функціям і 
функціональним можливостям бузкового тіла.   

4. За кольоровим складом інформаційно-енергетичних матерій, що приймають участь 
у побудові бузкового тіла, це тіло поліхроматичне. Його бузкова матерія складається 
з червоного, світлосяюче-червоного, пурпурового, жовтого, зеленого, світлосяюче-
зеленого, блакитного і синього інформаційно-енергетичних компонентів. 

5. За компонентністю інформаційно-енергетичної матерії, яка приймає участь у 
побудові бузкового тіла, тіло являється полікомпонентним, містить інтегральний 
бузковий компонент і складові - червоний, світлосяюче-червоний, пурпуровий, 
жовтий, зелений, світлосяюче-зелений, блакитний і синій компоненти. 

6. За кількістю компонентів бузкової інформаційно-енергетичної матерії, яка приймає 
участь у побудові бузкового тіла, це тіло полікомпонентне. Має 9 кольорових 
компонентів: інтегральний  бузковий і складові - червоний, світлосяюче-червоний, 
пурпуровий, жовтий, зелений, світлосяюче-зелений, блакитний і синій кольорові 
компоненти. Інтегральний бузковий компонент бузкової інформаційно-енергетичної 
матерії приймає участь у побудові тільки бузкового тіла, складовий червоний 
компонент - у побудові червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-
оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого, золотого і вторинного 
компонентного бузково-червоного тіл, складовий світлосяюче-червоний компонент 
- у побудові червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого, золотого і вторинного компонентного 
бузково-світлосяюче-червоного тіл, складовий пурпуровий компонент - у побудові 
тільки бузкового тіла, складовий жовтий компонент - у побудові оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, 
бузкового, рожевого, білого, золотого і вторинного компонентного бузково-жовтого 
тіл, складовий зелений компонент - у побудові зеленого, світлосяюче-зеленого, 
бірюзового, бузкового, рожевого, білого, золотого і вторинного компонентного 
бузково-зеленого тіл, складовий світлосяюче-зелений компонент - у побудові 
зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого, золотого і 
вторинного компонентного бузково-світлосяюче-зеленого тіл, складовий блакитний 
компонент - у побудові зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, 
синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого, золотого і вторинного 
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компонентного бузково-блакитного тіл, складовий синій компонент - у побудові 
зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого, золотого і вторинного бузково-синього тіл. 

7. За щільністю інформаційно-енергетичної матерії це тіло більш щільне, ніж синє, 
бірюзове, блакитне, світлосяюче-зелене, зелене, жовте, світлосяюче-оранжеве, 
оранжеве, світлосяюче-червоне і червоне тіла, тому вільно крізь них проникає, 
утворюючи з ними ідентичні тонкоматеріальні тіла. По відношенню до синього, 
бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-
оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тіл бузкове тіло є 
непроникаючим, а по відношенню до фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл 
являється щільнішим і тому проникаючим, що дає можливість фіолетовому, 
рожевому, білому та золотому тілам проникати крізь нього і утворювати з ним 
ідентичні тонкоматеріальні тіла. 

8. За кількістю діапазонів електромагнітного спектра тіло полідіапазонне, 
найефективніше функціонує в бузкових діапазонах електромагнітного спектра, з 
такою самою ефективністю, але тимчасово, може функціонувати у червоних, 
світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних 
і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

9. За частотою функціонування тіло полічастотне, переважно функціонує в бузкових 
діапазонах електромагнітного спектра і тимчасово - у червоних, світлосяюче-
червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх 
діапазонах електромагнітного спектра. При досягненні універсального розвитку може 
функціонувати в будь-якому діапазоні електромагнітного спектра. 

10. З погляду інформаційно-енергетичної основи, яка містить інформації колективної 
поведінки та соціальної культури суспільства, це тіло полімаргінальне. 

11. За розміщенням зовнішньої оболонки зовнішньої частини це тіло середнє. По 
відношенню до розміщення зовнішніх оболонок зовнішніх частин усіх інших тіл його 
зовнішня оболонка знаходиться між зовнішніми оболонками синього і фіолетового 
тіл. 

12. За структурно-функціональним значенням у біотично-фізичній 
енергоінформаційній космічно-земній голограмі людини це тіло являється основним 
при утворенні автономної бузкової голографічної інтеграції тіл. Без бузкового тіла 
неможливі виникнення та існування бузкової голографічної інтеграції 
тонкоматеріальних тіл, 8-ми вторинних компонентних, 10-ти вторинних 
ідентичних бузкових тонкоматеріальних тіл, а також утворення специфічних і 
високоспецифічних бузкових життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм. 

13. За функціональним значенням в інформаційно-енергетичних взаємообмінах це тіло 
високоспецифічне основне з елементами універсальності. Тільки воно 
уможливлює достатній об'єм  природно чистих інформаційно-енергетичних 
взаємообмінів з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища, які 
здійснюються не лише в бузкових, але й у червоних, світлосяюче-червоних, 
пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра, що сприяє досягненню функціонально необхідної 
стабільності інформаційно-енергетичної ідентичності, індивідуальності, імунітету і 
гомеостазу бузкових життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм, бузкової 
голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл, бузкового, червоного, світлосяюче-
червоного, пурпурового, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного та 
синього компонентів індивідуально-універсальної життєвої інформаційно-
енергетичної біоплазми, а також тих життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм, 
які містять бузковий, червоний, світлосяюче-червоний, пурпуровий, жовтий, зелений, 
світлосяюче-зелений, блакитний і синій компоненти.   

14. З погляду накопичення, концентрації та зберігання інформаційно-енергетичних 
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матерій це тіло являється резервуаром для бузкових інформаційно-енергетичних 
матерій, які можуть використовуватися при недостатньому інформаційно-
енергетичному забезпеченні бузковими інформаційно-енергетичними матеріями 
життєздатності та життєдіяльності фізичного тіла і функціонування 
тонкоматеріальних тіл, що дає бузковому тілу можливість утримувати стабільність, 
постійність і достатність інформаційно-енергетичного забезпечення. Ці процеси тіло 
здатне здійснювати у червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра, а при 
універсальному розвитку - в будь-якому діапазоні електромагнітного спектра.   

15. З точки зору ієрархії управління інформаційно-енергетичними процесами у 
тонкоматеріальних тілах це тіло відноситься до центрального управління 
транспортуванням, розподілом, перерозподілом, циркуляцією та взаємообмінами 
бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних і синіх інформаційно-енергетичних матерій у 
бузковій голографічній інтеграції тонкоматеріальних тіл людини. Бузкове тіло 
утримує стабільні функціонально необхідні концентрацію і дифузне напруження 
бузкових інформаційно-енергетичних матерій. У цих процесах також приймають 
участь червоні, світлосяюче-червоні, пурпурові, жовті, зелені, світлосяюче-зелені, 
блакитні та сині інформаційно-енергетичні матерії, що уможливлює їх цілеспрямовані 
та функціонально необхідні транспортування, розподіл, перерозподіл, циркуляцію та 
інформаційно-енергетичні взаємообміни між тілами бузкової голографічної інтеграції. 
За необхідності бузкове тіло може здійснювати усі ці інформаційно-енергетичні 
процеси у червоній, світлосяюче-червоній, оранжевій, світлосяюче-оранжевій, жовтій, 
зеленій, світлосяюче-зеленій, блакитній, бірюзовій, синій, бузковій, фіолетовій, 
рожевій, білій і золотій голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл. Бузковому 
тілу допомагають червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, 
жовте, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове, синє, фіолетове, рожеве, біле 
та золоте тіла. Фіолетове, рожеве, біле і золоте тіла можуть в будь-який момент 
прийняти на себе управління бузковими інформаційно-енергетичними матеріями. 
Червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, бузкове, фіолетове, 
рожеве, біле і золоте тіла можуть в будь-який момент прийняти на себе управління 
червоним і світлосяюче-червоним компонентами бузкових інформаційно-
енергетичних матерій. Оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-
зелене, бірюзове, бузкове, рожеве, біле і золоте тіла можуть в будь-який момент 
прийняти на себе управління жовтим компонентом бузкових інформаційно-
енергетичних матерій; зелене, світлосяюче-зелене, бірюзове, бузкове, рожеве, біле і 
золоте тіла - зеленим і світлосяюче-зеленим компонентами бузкових інформаційно-
енергетичних матерій; зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове, синє, бузкове, 
фіолетове, рожеве, біле і золоте тіла - блакитним і синім компонентами бузкових 
інформаційно-енергетичних матерій, при цьому основні функції цих 
тонкоматеріальних тіл будуть послаблені, тому що їх інформаційно-енергетичний 
потенціал використовуватиметься для компенсації недостатності функції управління 
бузкового тіла. Одночасно із функцією центрального управління бузкове тіло має 
функцію периферичного управління інформаційно-енергетичними процесами у 
своїх межах. Цією функцією володіють і керують тонкоматеріальні тіла вищих частот 
- фіолетове, рожеве, біле та золоте, які мають червоні, світлосяюче-червоні, 
пурпурові, жовті, зелені, світлосяюче-зелені, блакитні та сині діапазони 
електромагнітного спектра. Чим  щільніше тонкоматеріальне тіло по відношенню до 
бузкового тіла, тим менші воно має можливості в управлінні червоними, 
світлосяюче-червоними, пурпуровими, жовтими, зеленими, світлосяюче-зеленими, 
блакитними і синіми інформаційно-енергетичними матеріями бузкового тіла; чим 
менш щільне тонкоматеріальне тіло по відношенню до бузкового тіла, тим більші 
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воно має можливості в управлінні інформаційно-енергетичними матеріями бузкового 
тіла. Найбільші можливості управління має золоте тіло, якщо воно оптимально 
розвинуте, при його недостатньому розвитку - біле тіло, при його недостатньому 
розвитку - рожеве тіло, а якщо й воно недостатньо розвинуте, то фіолетове тіло. 

 Бузкове тонкоматеріальне тіло людини - це первинна бузкова інформаційно-
енергетична голограма, яка містить 8 вторинних компонентних і 10 вторинних ідентичних 
голограм зі специфічними структурами і структурами, ідентичними з фізичним тілом. Тіло 
побудоване бузковими інформаційно-енергетичними матеріями духовного, космічного, 
земного і людського походження з минулого, теперішнього та майбутнього. Має внутрішню і 
зовнішню частини. Внутрішня частина структурована так само, як фізичне тіло, внутрішні 
частини червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, 
зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового і синього тіл. Зовнішня частина 
структурована, як фізичне тіло і зовнішні частини червоного, світлосяюче-червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, 
бірюзового і синього тіл, а також частинами структур зовнішніх частин фіолетового, 
рожевого, білого та золотого тіл, що проникають крізь бузкове тіло. Зовнішня частина тіла 
заповнена індивідуальними специфічними і високоспецифічними життєвими бузковими 
інформаційно-енергетичними біоплазмами та двома універсальними життєвими 
інформаційно-енергетичними біоплазмами, одна з яких міститься у периферійному просторі 
та утворюється фіолетовим, рожевим, білим і золотим тілами, які проникають крізь бузкове 
тіло, а друга утворюється усіма тонкоматеріальними тілами та розміщується у внутрішній і 
зовнішній частинах бузкового тіла, в обмеженому синім тілом просторі. Одна з біоплазм 
містить усі природні для людини діапазони електромагнітного спектра, друга не містить 
діапазонів електромагнітного спектра червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового та 
синього тіл. Зовнішня оболонка зовнішньої частини тіла за формою наближена до кулі та 
розташовується між зовнішніми оболонками зовнішніх частини синього та фіолетового тіл. 
Бузкове тіло утворює компонентні бузково-червоне, бузково-світлосяюче-червоне, бузково-
пурпурове, бузково-жовте, бузково-зелене, бузково-світлосяюче-зелене, бузково-блакитне і 
бузково-синє тіла та ідентичні бузково-синє, бузково-бірюзове, бузково-блакитне, бузково-
світлосяюче-зелене, бузково-зелене, бузково-жовте, бузково-світлосяюче-оранжеве, бузково-
оранжеве, бузково-світлосяюче-червоне і бузково-червоне тіла. Бузкове тіло голографічно 
інтегрується з червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, 
жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним, бірюзовим, синім, фіолетовим, рожевим, 
білим і золотим  тілами, утворюючи з ними бузкову голографічну автономію 
тонкоматеріальних тіл, і являється її основою. Інформаційно-енергетичні матерії та 
біоплазми бузкового тіла приймають участь в утворенні червоної, світлосяюче-червоної, 
оранжевої, світлосяюче-оранжевої, жовтої, зеленої, світлосяюче-зеленої, блакитної, 
бірюзової, синьої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої голографічних автономій та 
інтеграцій тіл. Тіло забезпечує їх інтегральне, автономне і специфічне функціонування на 
основі бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра. 
 В бузковому тілі встановлюються специфічні співвідношення і композиції бузкових, 
червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних і синіх інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних 
субстанцій і біоплазм, які визначають чистоту бузкового тіла, характер розвитку і проявів 
біотичних, соціальних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоційних, етичних, 
естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних та окремих божественних 
властивостей, особливостей, здібностей і функціональних можливостей людини. 
Збалансоване співвідношення інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-
енергетичних субстанцій і біоплазм бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного 
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спектра дає бузковому тілу можливість інформаційно-енергетично забезпечувати 
максимально можливий розвиток людини, особливо інтелект, менталітет і ПСІ-феноменальні 
властивості відповідно до індивідуальних філогенетичних, онтогенетичних, генетичних, 
інформаційно-енергетичних і причинно-наслідкових можливостей. Інформаційна, 
енергетична та біоплазматична чистота бузкового тіла може забезпечити розвиток людини, 
необхідний для початку трансформації усіх її біотичних, соціальних, психічних і ПСІ-
феноменальних властивостей до божественного  рівня. 
 Відхилення від збалансованого співвідношення у бік збільшення чи зменшення 
кількості бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних і синіх інформацій, мікрочасток, світла, енергій, 
інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм в бузковому тілі посилює або послаблює 
розвиток і прояви біотичних, соціальних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних, 
душевних і божественних властивостей людини, обумовлених червоним, світлосяюче-
червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, 
блакитним, бірюзовим і синім тілами. Збільшення в бузковому тілі об'єму синіх інформацій, 
мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм 
супроводжується посиленням властивостей, особливостей, здібностей, ПСІ-феноменальних і 
функціональних можливостей, обумовлених синім і блакитним тілами та синіми 
компонентами зеленого, світлосяюче-зеленого і бірюзового тіл. Подібним чином це 
відбувається з червоними, світлосяюче-червоними, пурпуровими, жовтими, зеленими, 
світлосяюче-зеленими і блакитними інформаціями, мікрочастками, світлом, енергіями, 
інформаційно-енергетичними субстанціями і біоплазмами бузкового тіла. Утворюється 
нескінченна кількість варіантів розвитку людини, її тіл, властивостей, особливостей, 
здібностей і функціональних можливостей, що проявляється у біотичних, соціальних, 
психічних, інтелектуальних, ментальних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, ПСІ-
феноменальних і духовних аспектах життя людини. Усе це обумовлює індивідуальний, 
неповторний і унікальний розвиток кожної людини. Біотичні, соціальні, психічні, 
інтелектуальні, ментальні, емоційні, моральні, етичні, естетичні, ПСІ-феноменальні, духовні 
та інші властивості людини не можуть бути рівномірно розвинуті та одночасно підготовлені 
до найвищого божественного розвитку, тому що людство дотепер не створило відповідного 
інформаційно-енергетичного середовища, еніотехнологій розвитку, вдосконалення і 
утримання тонкоматеріальних тіл у збалансованих структурних, функціональних та 
інформаційно-енергетичних співвідношеннях, від яких залежать розвиток, вдосконалення, 
прояви і підготовка до божественного розвитку цих властивостей. Тільки окремі властивості 
людини досягають божественного розвитку і проявів. Більшість властивостей, особливостей, 
здібностей і функціональних можливостей досягає лише звичайних людських норм розвитку 
і проявляється у межах людського буття, у космічному бутті їх прояви обмежені, а у 
найвищому духовному бутті неможливі. 
 Бузкове тіло має внутрішню і зовнішню частини. 
 

Внутрішня частина бузкового тонкоматеріального тіла 
 Внутрішня частина тіла структурно ідентична з клітинами, тканинами, органами і 
геометрією внутрішнього простору фізичного тіла та з усіма структурами внутрішніх частин 
червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового і синього тіл. Внутрішня частина являється 
анатомо-морфоутворюючою голографічною матрицею, за якою здійснюються морфогенез 
усіх структурних рівнів фізичного тіла та інформаційно-енергетичний генезис внутрішніх 
частин тимчасових тіл і вічних блакитного, бірюзового і синього тіл. 
 

Внутрішня бузкова оболонка бузкового тонкоматеріального тіла 
 Внутрішня оболонка бузкового тіла знаходиться у внутрішній оболонці синього тіла, 
незначно виступаючи за її межі, та розділяє внутрішню і зовнішню частини бузкового тіла. 
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Форма внутрішньої оболонки ідентична із зовнішнім анатомо-морфологічним рельєфом 
фізичного тіла та з усіма анатомічними структурами шкіри. Внутрішня оболонка бузкового 
тіла з’єднується із внутрішніми оболонками синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-
зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і 
червоного тіл, утворюючи 11-шарову інтегральну оболонку цих тіл. За архітектонікою 
внутрішня оболонка така сама, як і шкіра фізичного тіла. Внутрішня оболонка утворює свої 
внутрішні структури, які досі не досліджені. Вона утворює середній бузковий шар усіх 
меридіанів, внутрішній оболонковий шар і середній шар бузкових 7-шарових структур 
зіркових каналів, середній шар бузкової тріади зіркових каналів, верхні та нижні бузкові 
фільтраційні мембрани зіркових каналів, середні шари бузкових сушумнових, мерудандових, 
ідових та пінгалових тріад і внутрішньооболонкові бузкові інформаційно-енергетичні канали 
та мікроканали. 
 

 Зовнішня частина бузкового тонкоматеріального тіла 
 Зовнішня частина бузкового тіла знаходиться у просторі зовнішніх частин червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового та синього тіл і у просторі навколо синього 
тіла. Це простір, обмежений внутрішньою та зовнішньою оболонками бузкового тіла. У 
цьому просторі потрібно вирізняти простір між зовнішніми оболонками бузкового і синього 
тіл. Це периферійний простір, у якому немає структур синього тіла. Простір зовнішньої 
частини самого бузкового тіла структурований ідентично з фізичним тілом. Також він 
структурований зовнішніми частинами синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-
зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного та 
червоного тіл і проникаючими частинами структур фіолетового, рожевого, білого та золотого 
тіл, що надає цьому простору надзвичайно складну геометрію, яка віддзеркалює усі 
структурно-функціональні рівні фізичного тіла, зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл, 
розміщених у зовнішній частині бузкового тіла, і частин зовнішніх структур, що проникають 
крізь бузкове тіло. Зовнішня частина бузкового тіла структурована ідентично з фізичним 
тілом, із зовнішніми частинами червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-
оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового і синього тіл, 
тому вона має можливість впливати на морфогенетичні та функціональні процеси фізичного 
тіла, інформаційно-енергетичний генезис і функціонування синього, бузкового, блакитного, 
світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-
червоного та червоного тіл. У зовнішній частині бузкового тіла не тільки формуються, але й 
віддзеркалюються усі морфофункціональні, фізіологічні, психічні, біохімічні та інші процеси 
фізичного тіла та інформаційно-енергетичні процеси зовнішніх частин тонкоматеріальних 
тіл, які знаходяться всередині зовнішньої частини бузкового тіла. Інформаційно-енергетичні 
функціональні процеси зовнішньої частини бузкового тіла синхронізуються з 
функціональними процесами його внутрішньої частини і процесами фізичного тіла, 
утворюючи функціональну єдність. У зовнішній частині постійно знаходиться інформаційно-
енергетична біоплазма причинно-наслідкового філогенетичного, онтогенетичного та 
еволюційного розвитку, біотичних, соціальних і духовних проявів людини минулої, 
теперішньої та майбутньої. Причинно-наслідкові інформації бузкового тіла значно 
розширюють і поглиблюють в людині поєднання минулого, теперішнього і майбутнього у 
бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-
зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра, обумовлюючи причинно-
наслідковий розвиток, вдосконалення, прояви і характер соціальної діяльності людини в усіх 
сферах життя. 
 Зовнішня частина бузкового тіла заповнює простір навколо синього тіла. Це простір 
між зовнішньою та внутрішньою оболонками бузкового тіла. Цей простір має складну 
структуру і заповнений бузковими специфічними, високоспецифічними інформаційно-
енергетичними біоплазмами, утвореними тільки бузковим тілом, та індивідуально-
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універсальними життєвими інформаційно-енергетичними біоплазмами, які утворюються в 
бузковому тілі усіма тонкоматеріальними тілами. Розрізняють дві індивідуально-універсальні 
життєві інформаційно-енергетичні біоплазми - біоплазму, яка утворюється усіма 
тонкоматеріальними тілами, крізь які проникає бузкове тіло та які проникають крізь бузкове 
тіло і розміщується в обмеженому синім тілом просторі зовнішньої та внутрішньої частин 
бузкового тіла, і біоплазму,  яка утворюється тільки тими тонкоматеріальними тілами, які 
проникають крізь бузкове тіло, не містить червоної, світлосяюче-червоної, оранжевої, 
світлосяюче-оранжевої, жовтої, зеленої, світлосяюче-зеленої, блакитної, бірюзової та синьої 
інформаційно-енергетичних біоплазм червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового та 
синього тіл і розміщується у периферійному просторі бузкового тіла. Індивідуально-
універсальна життєва інформаційно-енергетична біоплазма периферійного простору 
зовнішньої частини бузкового тіла містить інформаційно-енергетичні матерії бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, які проникають крізь бузкове тіло. Ця 
біоплазма менш щільна, ніж біоплазми зовнішньої та внутрішньої частин синього, 
бірюзового, блакитного світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, 
оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тіл. Бузкові специфічні та високоспецифічні 
життєві інформаційно-енергетичні біоплазми утворюються тільки бузковим тілом, вони 
менш щільні, ніж індивідуально-універсальна життєва інформаційно-енергетична біоплазма, 
що знаходиться у зовнішній і внутрішній частинах бузкового тіла, але більш щільні, ніж 
інформаційно-енергетична біоплазма периферійного простору. Зовнішня частина бузкового 
тіла інформаційно-енергетично забезпечує в бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, 
пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра функціонування внутрішньої частини бузкового тіла, 
інформаційно-енергетичні взаємообміни із зовнішнім середовищем, єдність з інформаційно-
енергетичними полями людства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і духовного 
буття минулого, теперішнього та майбутнього. Відмежовує простір індивідуальної 
інформаційно-енергетичної ідентичності бузкових діапазонів електромагнітного спектра 
навколо фізичного і синього тіл. 
 

Зовнішня бузкова оболонка бузкового тонкоматеріального тіла 
 Зовнішня оболонка бузкового тіла міститься між зовнішніми оболонками синього і 
фіолетового тіл. Зовнішня оболонка бузкового тіла більша, ніж зовнішня оболонка синього 
тіла, за формою вона наближена до кулі. Зовнішня оболонка бузкового тіла побудована 
концентрацією бузкових інформаційно-енергетичних матерій і проникненням фіолетового, 
рожевого, білого та золотого тіл, червоних, жовтих, зелених, блакитних компонентів 
фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл крізь бузкову оболонку. Якщо тонкоматеріальні 
тіла розвинені, то зовнішня оболонка зовнішньої частини бузкового тіла має 5 шарів: 
внутрішній, бузковий - найщільніший, найтонший і найслабший, середній, фіолетовий - 
мікронно товщий, сильніший і менш щільний, ніж бузковий шар, і в такій аналогії 
розташовані рожевий, білий і золотий шари. Золотий шар - зовнішній, найменш щільний, 
найтовщий і найміцніший. 
 Зовнішня оболонка не тільки утворює бузкові конуси усіх чакр, зовнішні оболонки 
бузкових чакрових конусів, зовнішній шар бузкової тріади зіркових каналів, середній і 
зовнішній шари бузкових 7-шарових структур зіркових каналів, верхні та нижні зовнішні 
фільтраційні мембрани зіркових каналів, зовнішні шари бузкових сушумнових, 
мерудандових, ідових і пінгалових тріад, зовнішньооболонкові бузкові інформаційно-
енергетичні канали та мікроканали, але також містить основи бузкових конусів усіх чакр і 
фільтраційні мембрани зіркових каналів. Зовнішня оболонка зовнішньої частини бузкового 
тіла, бузкові конуси чакр і бузкові фільтраційні мембрани зіркових каналів здійснюють у 
бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-
зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра природні для людини 
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інформаційно-енергетичні взаємообміни з усіма інформаційно-енергетичними полями 
зовнішнього середовища. Зовнішня оболонка і уся зовнішня частина по відношенню до 
інших зовнішніх оболонок зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл розміщені навколо 
фізичного тіла, у зовнішніх частинах синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, 
зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного та червоного 
тіл і навколо простору зовнішньої оболонки синього тіла. По відношенню до синього тіла 
бузкове тіло зовнішнє, а по відношенню до фіолетового, рожевого, білого та золотого - 
внутрішнє. Тому зовнішня частина бузкового тіла функціонує не лише у власному, бузковому 
інформаційно-енергетичному середовищі, але й у середовищі усіх тонкоматеріальних тіл. 
При цьому його зовнішня оболонка функціонує у власному інформаційно-енергетичному 
середовищі, у середовищах фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, але не функціонує в 
інформаційно-енергетичних середовищах синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-
зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і 
червоного тіл, тому що зовнішні частини цих тіл не досягають зовнішньої оболонки 
бузкового тіла. 
 

Бузкові оболонки 
 Бузкові оболонки утворюються концентрацією інформаційно-енергетичних матерій 
бузкових діапазонів електромагнітного спектра бузкового тіла навколо бузкового тіла, його 
структур, у відповідності до їх форм і зовнішніх контурів, а при проникненні менш щільних 
тіл крізь бузкові оболонки утворюються різнокольорові інтегральні та компонентні ідентичні 
шари бузкових оболонок. У бузкових оболонках бузкового тіла розрізняють компонентні, 
інтегральні та компонентні ідентичні шари золотого, білого, рожевого та фіолетового тіл. 
В бузкових оболонках бузкового тіла знаходяться бузкові компонентні шари, які утворюються 
інтегральним бузковим компонентом і складовими компонентами бузкової інформаційно-
енергетичної матерії бузкового тіла. Розрізняють бузково-червоний, бузково-світлосяюче-
червоний, бузково-пурпуровий, бузково-жовтий, бузково-зелений, бузково-світлосяюче-
зелений, бузково-блакитний і бузково-синій компонентні шари. Оболонки бузкового тіла 
щільніші у порівнянні з оболонками фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, тому усі 
наведені тіла проникають крізь оболонки бузкового тіла і утворюють у них різнокольорові 
шари. 
 Золотий інтегральний ідентичний шар бузкової внутрішньої оболонки бузкового 
тіла утворюється при проникненні золотого тіла крізь бузкову внутрішню оболонку 
внутрішньої частини бузкового тіла. Аналогічно утворюються білий, рожевий і фіолетовий 
інтегральні ідентичні шари внутрішньої оболонки. 
 Золото-білий компонентний ідентичний шар бузкової внутрішньої оболонки 
бузкового тіла утворюється проникненням компонентного золото-білого тіла крізь бузкову 
внутрішню оболонку внутрішньої частини бузкового тіла. Аналогічно при проникненні усіх 
компонентних тіл крізь бузкову внутрішню оболонку утворюються усі компонентні 
ідентичні шари. 
 Золотий інтегральний ідентичний шар бузкової зовнішньої оболонки бузкового тіла 
утворюється при проникненні золотого тіла крізь бузкову зовнішню оболонку зовнішньої 
частини бузкового тіла. Таким чином утворюються білий, рожевий і фіолетовий інтегральні 
ідентичні шари зовнішньої бузкової оболонки. 
 Золото-білий компонентний ідентичний шар бузкової зовнішньої оболонки 
бузкового тіла утворюється при проникненні компонентного золото-білого тіла крізь бузкову 
зовнішню оболонку зовнішньої частини бузкового тіла. Таким чином, при проникненні усіх 
компонентних тіл не тільки крізь бузкову зовнішню оболонку, але і крізь бузкові оболонки 
усіх структур бузкового тіла, утворюються золото-червоний, золото-світлосяюче-червоний, 
золото-оранжевий, золото-світлосяюче-оранжевий, золото-жовтий, золото-зелений, золото-
світлосяюче-зелений,  золото-блакитний,  золото-синій і золото-фіолетовий компонентні 
ідентичні шари. 
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 Золото-червоний компонентний ідентичний шар бузкової внутрішньої оболонки 
бузкового тіла утворюється проникненням компонентного золото-червоного тіла крізь 
бузковий внутрішній шар внутрішньої частини бузкового тіла. 
 Біле, рожеве і фіолетове тіла аналогічно утворюють інтегральні ідентичні, 
компонентні та ідентичні шари бузкових оболонок. 

Продовження у випуску 54 (120) 
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Р.І. ЛІТВІНЯК 
ПАРАНЕОПЛАСТИЧНІ СИНДРОМИ У ХВОРИХ НА ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНУ 

КАРЦИНОМУ 
В оглядовій статті розглянуто найпоширеніші паранеопластичні синдроми, що 

зустрічаються у хворих на гепатоцелюлярну карциному. 

Ключові слова: паранеопластичний синдром, гепатоцелюлярна карцинома, гіпоглікемія, 

гіперхолестеринемія, еритроцитоз, гіперкальціємія, тромбоцитоз. 

 
Обзорная статья рассматривает наиболее распространенные паранеопластические 

синдромы, которые встречаются у больных на гепатоцелюллярную карциному. 

Ключевые слова: паранеопластический синдром, гепатоцелюллярная карцинома, 

гипогликемия, гиперхолестеринемия, эритроцитоз, гиперкальциемия, тромбоцитоз. 
 

The most spread paraneoplastic syndromes occurring in patients with hepatocellular 

carcinoma are the focus of this review article. 

Key words: paraneoplastic syndrome, hepatocellular carcinoma, hypoglycaemia, 

hypercholesterolemia, erythrocytosis, hypercalcemia, thrombocytosis. 
 
Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) – одна з найпоширеніших злоякісних пухлин 

людини. ГЦК займає по частоті розвитку 6-те місце серед найбільш розповсюджених пухлин 
і 3-тє місце – серед причин онкологічної смертності. Серед гепатоцелюлярних, біліарних та 
мезодермальних новоутворень печінки на її частку припадає 80-90% випадків. Географічна 
поширеність ГЦК значно варіює, досягаючи максимуму в країнах Західної Африки та 
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Південно-Східної Азії, де захворюваність становить до 100 випадків на 100 тис населення на 
рік. В Європі цей показник істотно нижчий – 1-2 на 100 тис населення. В Україні, за даними 
Національного канцер-реєстру, показник захворюваності на ГЦК упродовж останніх 3 років 
становив 2,4 випадки на 100 тис. чоловічого та 2,7 – жіночого населення, а показники 
смертності відповідно 3,9 та 2,2 на 100 тис. Основними етіологічними факторами розвитку 
ГЦК є хронічні гепатотропні вірусні інфекції, зокрема 50-55% випадків припадає на НВV-
інфекцію, а 25-30% – на НСV-інфекції. При НВV-інфекції відбувається дезорганізація та 
перебудова ДНК гепатоцитів, що лежить в основі розвитку пухлини. ГЦК при НСV-інфекції 
виникає внаслідок запально-регенеративно-диспластичних процесів на фоні циротичної 
трансформації печінки [1,2]. 

В даній оглядовій статті буде розглянуто найпоширеніші паранеопластичні синдроми, 
що зустрічаються у хворих на гепатоцелюлярну карциному.  

Загалом, частота паранеопластичних синдромів при ГЦК за даними різних авторів 
складає від 20,0 до 43,6% випадків. Luo та його колеги виявили у 179 (20,0%) із 903 пацієнтів 
той чи інший паранеопластичний синдром [3]. Huh та співавтори у ретроспективному аналізі 
165 історій хвороб пацієнтів з ГЦК відмічають той факт, що ПНС виникали у 43,6% 
випадків, при цьому два і більше паранеопластичних синдромів діагностували у 8,5% 
хворих. За даними Chang та його колег ці показники становлять 27,8% (127 хворих із 457) та 
2,8% відповідно [4,5].  

Паранеопластична гіперхолестеринемія зустрічається у 14,5–24,5% хворих на 
гепатоцелюлярну карциному. Зокрема Chang та співавтори виявили підвищений рівень 
холестерину у 112 із 457 хворих, що складає 24,5%, а середній показник загального 
холестерину становив 8,96 ± 2,53 ммоль/л (у групі пацієнтів без даного ПНС – 4,43 ± 1,15 
ммоль/л). У більшості хворих паранеопластична гіперхолестеринемія клінічно не 
проявляється і стає випадковою лабораторною знахідкою. Sohda та його колеги 
досліджували особливості патогенезу цього ПНС. Ними з’ясовано, що важливу роль у 
розвитку паранеопластичної гіперхолестеринемії відіграє мутація гена експресії LDL-
рецепторів. За допомогою імуногістохімічних методів вивчили 11 парафінових блоків 
пацієнтів із ГЦК та супутньою гіперхолестеринемією та 7 хворих без підвищеного рівня 
холестерину. У клітинах пухлини спостерігалося значне зниження кількості експресії 
рецепторів ліпопротеїдів низької щільності у всіх 11 хворих із гіперхолестеринемією, тоді як 
у здорових гепатоцитах і пухлинних клітинах 7 пацієнтів без гіперхолестеринемії експресія 
зберігалася на нормальному рівні [6]. 

Паранеопластична гіпоглікемія – один із найважливіших та найнебезпечніших ПНС, 
які зустрічаються у хворих на гепатоцелюлярну карциному. Гіпоглікемію у пацієнтів з даним 
злоякісним новоутвором діагностують у 2,5-6,7% темношкірих африканців, 4,6% жителів 
Північної Америки, 24% південноамериканців та 27-40% населення Гонконгу [7]. 
Механізмом розвитку цього ПНС є гіперпродукція пухлиною попередника інсуліноподібного 
фактора росту II (big IGF-II), який зумовлює стимуляцію інсулінових рецепторів та 
підвищення утилізації глюкози. Рівень загального сироваткового IGF-II зазвичай дещо 
підвищений або в межах норми, проте співвідношення зміщується в сторону про-фактора big 
IGF-II. В той же час рівень IGF-I значно знижується, а рівень інсуліну може знаходитися в 
межах норми [8].  

Для більшості пацієнтів, у яких виявляють гіпоглікемію, характерними є: молодий вік, 
вищий відсоток тромбозу портальної вени, ураження двох часток печінки, розмір пухлини 
понад 10 см у діаметрі. Доведено, що хворі із паранеопластичною гіпоглікемією та ГЦК 
мають помітно гірший прогноз, ніж пацієнти без неї. Гіпоглікемію зазвичай діагностують на 
термінальних стадіях захворювання, а виживання з моменту появи клініки цього ПНС до 
смерті становить не довше 36 днів [7]. Для корекції рівня глюкози в крові призначають 
висококалорійну дієту, інфузійну терапію глюкозою тощо. Бувають клінічні випадки важкої 
гіпоглікемії, коли прийом вуглеводів у кількості 1500 грам на добу не дозволяє 
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нормалізувати концентрацію глюкози. Тоді ефективним буде застосування глюкагону та 
глюкокортикостероїдів [9]. 

Паранеопластичний еритроцитоз зумовлений синтезом пухлиною еритропоетину. За 
даними Chang та його колег частота паранеопластичного еритроцитозу становить 3,9%, а 
середні показники гемоглобіну у хворих із даним ПНС, порівняно із пацієнтами без нього, 
сстановить 172±6 і 122±22 г/л відповідно (Р < 0,001). У дослідженні Hwang та співавторів 
брало участь 792 пацієнти з ГЦК. Згідно отриманих результатів рівень гемоглобіну вище 
16,7 мг/дл діагностовано у 20 (2,5 %) хворих, з яких у 19 хворих виявлено масивне ураження 
печінки із середнім об’ємом пухлини біля 50% паренхіми, значне підвищення кількості 
сироваткового альфа-фетопротеїну та еритропоетину (356,3±145,8 нг/мл та 25±4 МОд/мл 
відповідно, p <0,01) [10]. 

Наявність еритроцитозу у пацієнтів із захворюванням печінки часто свідчить про 
наявність гепатоцелюлярної карциноми. Клінічний перебіг ГЦК у хворих без 
паранеопластичного еритроцитозу не відрізняється від пацієнтів, що мають цей синдром. 
Проте остання група пацієнтів характеризується коротшим періодом загального виживання. 
Однак, згідно результатів дослідження хворі на ГЦК із паранеопластичним еритроцитозом 
живуть довше, аніж пацієнти із якимось іншим ПНС [7]. 

Паранеопластична гіперкальціємія спричинена синтезом пухлиною протеїну PTHrP 
(parathyroid hormone-related protein), який зв’язується з PTHrP-рецепторами та зумовлює 
фізіологічні процеси, близькі до дії паратгормону. Зокрема, стимулює резорбцію кістки 
остеокластами, реабсорбцію кальцію та інгібує реабсорбцію фосфатів у ниркових канальцях. 
Chang та його колеги виявили підвищений рівень кальцію у 24 із 457 хворих, що складає 
5,3%, а середній показник кальцію становив 3,08 ± 0,22 ммоль/л (у групі пацієнтів без даного 
ПНС – 2,28±0,16 мморль/л (Р <0,001). За даними інших авторів паранеопластична 
гіперкальціємія зустрічається у 7,8% випадків [4,5]. 

Симптоми гіперкальціємії зазвичай виникають при рівні кальцію в сироватці крові 
вище 3,49 ммоль/л. Клінічна картина характеризується шлунково-кишковими розладами 
(закрепи, втрата апетиту, нудота, блювання), змінами діяльності нервової та серцево-
судинної систем. Відомо, що вираженість симптоматики прямо корелює із швидкістю 
наростання гіперкальціємії. Паранеопластична гіперкальціємія у хворих на ГЦК асоціюється 
із більш пізніми стадіями захворювання, що підтверджується дуже високим рівнем альфа-
фетопротеїну, ураженням двох часток печінки, великими розмірами пухлинного процесу. 
Слід пам’ятати, що даний ПНС визначає гірший прогноз захворювання. Зокрема, в одному 
дослідженні виявлено, що близько 50% хворих із підвищеним рівнем протеїну PTHrP 
померло в межах 30 днів від початку лікування, а 75% пацієнтів – протягом 3 місяців [11,12]. 
Для корекції гіперкальціємії використовують кальцитонін, бісфосфонати, гідратаційну 
терапію, діуретики (фуросемід). 

Паранеопластичний тромбоцитоз зустрічається у 2,7% випадків. Hwang та співавтори 
провели ретроспективний аналіз медичної документації 1154 хворих на гепатоцелюлярну 
карциному. Ними виявлено, що пацієнти із паранеопластичним тромбоцитозом молодшого 
віку, мають більший розмір пухлини, вищий рівень альфа-фетопротеїну у сироватці крові та 
коротші терміни виживання. У них частіше зустрічається тромбоз портальної вени. Шляхом 
множинного логістичного регресійного аналізу встановлено, що рівень сироваткового альфа-
фетопротеїну понад 140 000 нг/мл та об’єм пухлини більше 30% паренхіми печінки з 
високою ймовірністю вказують на паранеопластичний тромбоцитоз [13]. Кількість 
тромбоцитів і рівень сироваткового тромбопоетину різко знижуються після резекції пухлини 
та можуть повторно наростати внаслідок рецидиву захворювання. Chen та його колеги 
вперше описали цікавий клінічний випадок: у 50-річного чоловіка з ГЦК діагностували 
паранеопластичний тромбоцитоз та набуту форму хвороби Віллебранда. Клінічна картина 
характеризувалася геморагічним діатезом. У загальному аналізі крові спостерігався 
виражений тромбоцитоз (1413 Г/л). Протромбіновий час знаходився в межах норми, тоді як 
активований частковий тромбопластиновий час та час згортання крові були подовженими. 
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Змін у біохімічному аналізі крові та рівнів факторів коагуляції не було, проте спостерігалися 
висока концентрація тромбопоетину і порушення функції фактора фон Віллебранда (vWF). 
Після отриманої терапії епірубіцином та альфа-інтерфероном ознаки геморагічного діатезу 
пройшли, кількість тромбоцитів значно зменшилася, при цьому кількість лейкоцитів 
залишилася в межах норми. 

Рідше при гепатоцелюлярній карциномі зустрічається паранеопластичний поліміозит. 
На сьогоднішній день в англомовній літературі описано 5 клінічних випадки. У всіх хворих 
цей паранеопластичний синдрома асоціювався із великим розміром пухлини та високим 
рівнем альфа-фетопротеїну. Патогенез паранеопластичного поліміозиту при ГЦК до кінця 
невідомий. Ведуться дискусії щодо застосування глюкокортикостероїдів, використання 
високих доз яких зумовлює зростання ризику інфекційних ускладнень. Усі описані в 
літературі пацієнти з паранеопластичним поліміозитом та ГЦК померли у межах шести 
місяців після діагностування пухлини [15]. 

Відомо, що окремі ГЦК здатні виробляти гранулоцитарний колонієстимулюючий 
фактор росту G-CSF, який зумовлює лейкоцитоз (гранулоцитоз) [16]. У деяких хворих на 
ГЦК виявляють у плазмі крові анти-Hu антитіла та паранеопластичну периферичну 
нейропатію, які є більш характерними для дрібноклітинного раку легень [17]. Існують 
повідомлення про асоціацію гепатоцелюлярної карциноми із деякими паранеопластичними 
дерматологічними захворюваннями, зокрема пігментно-папілярною дистрофією шкіри 
(Acanthosis nigricans), акрокератозом Базекса, паранеопластичним пемфігусом тощо 
[18-20]. 

Отже, незадовільні результати хірургічного та консервативного лікування, коротка 
тривалість життя визначають актуальність проблеми, потребують практичного 
удосконалення існуючих та пошуку нових методів діагностики і терапії. Враховуючи 
непомітний початок захворювання та його швидкий перебіг, неспецифічність суб’єктивних 
симптомів, знання найпоширеніших паранеопластичних симптомів є важливою ланкою в 
діагностичному пошуку при гепатоцелюлярній карциномі. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
ЕКСТРАПІРАМІДНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ – ІСТОРІЯ 

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ПЕРСОНАЛІЯХ 
 
Ця стаття присвячена персоналізованій історії вивчення екстрапірамідних 

захворювань нервової системи – одних із найскладніших станів у практиці невролога. 

Ключові слова: екстрапірамідні захворювання, історія вивчення, персоналії 
 

Эта статья посвящена персонализированной истории изучения экстрапирамидных 

заболеваний нервной системы – одних из наиболее сложных состояний в практике 

невролога. 

Ключевые слова: экстрапирамидные заболевания, история изучения, персоналии 
 

The article is dedicated to personalized history of research of movement disorders – the most 

challenging states in neurological practice. 

Key words: movement disorders, history of research, personalities 
 
Історія будь-якої науки — це насамперед діяльність конкретних осіб. Не є винятком і 

неврологія загалом, і рухові розлади зокрема. Представляємо огляд про найвизначніших 
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дослідників, котрі посприяли опису і відкриттю різних екстрапірамідних захворювань та 
виділенню моторних патологій в окрему спеціальність. 

 
ТОМАС СІДЕНГАМ 

Хоча роль цього вченого у вивченні рухових розладів обмежена, його ім’я історично 
пов’язане з відомим епонімом “хорея Сіденгама”. Томас Сіденгам народився у 1624 році, він був 
визнаним прихильником спостереження й емпіричного досвіду, що багато в чому суперечило 
ретельним теоріям хвороб, розробленим його сучасниками. Він став добрим практиком і 
більшою мірою покладався на досвід, одержаний біля ліжка хворого, а не на вивчення медицини 
із книжок. Сферою інтересів Сіденгама були епідемічні захворювання — він задокументував 
періодичність спалахів малярії, скарлатини і кору, тому його можна вважати одним із перших 
епідеміологів. Остання публікація науковця “Schedula Monitoria” (1686 р.) містила відомий опис 
малої хореї, котру згодом стали асоціювати із прізвищем Сіденгама. Цікаво, що він був палким 
прихильником кровопускання, що у 1888 році в’їдливо прокоментував Шарко: “Все ж таки 
відмовмося від терапевтичних дискусій Сіденгама — кров, кров і ще раз кров. Від цього можна 
збожеволіти. І як ці англійські пацієнти взагалі виживають?”. 

 

 
Рис. 1. Томас Сіденгам (1624–1689 рр.). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Томас Сіденгам у своєму 
трактаті описав дитячу хорею, але 
не розпізнав її асоціації із 
серцевими або ревматичними 
захворюваннями

 
 

ДЖЕЙМС ПАРКІНСОН 
Джеймс Паркінсон був загальним лікарем, він працював в окрузі Шордітч біля Лондона. 

Багато писав, опублікував кілька трактатів, що висвітлювали достатньо різні теми, починаючи 
від жорстокого ставлення до психічно хворих і закінчуючи викопними рештками. Як член 
Лондонського журналістського товариства вчений у своїх памфлетах під псевдонімом “старий 
Х’юберт” часто викривав багатьох тогочасних політиків. У 1817 році з-під його пера вийшло 
“Есе про дрижачий параліч”, що було коротким звітом про шістьох пацієнтів, деяких із них автор 
навіть не обстежив, а лише бачив на вулиці. Паркінсон зауважив мимовільне інвалідизуюче 
дрижання, ходу дрібними кроками і сповільнення рухів, проте він не розрізнив гіпокінезію і 
ригідність. Видання мало невеликий тираж і його автор не одержав визнання своїх колег. 
Випадково воно потрапило на очі Жану-Мартену Шарко, котрий використав наведені там описи 
у своїх клінічних лекціях. Вже в 1880-х роках його було важко дістати, а сьогодні ця книжка 
вважається одним із найцінніших неврологічних раритетів. 

Саме французький вчений запропонував використовувати означення “хвороба Паркінсона”, 
а не “дрижачий параліч”, і підкреслив, що при цьому розладі немає слабості і не всі такі пацієнти 
мають тремор. Незважаючи на авторитет Шарко в європейській неврології, створений ним 
термін рідко вживали до початку 20-го століття. У 1912 році в “Бюлетені шпиталю Джона 
Хопкінса” опубліковано статтю про Джеймса Паркінсона, в якій було сказано: “Народжений в 
Англії, вихований по-англійськи, забутий англійцями і світом — ось його доля”. Немає відомих 
портретів вченого, хоч у перших публікаціях представлено фотографію (якої на початку 19 
століття просто й бути не могло) зовсім іншого Джеймса Паркінсона. 
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Рис. 3. Титульна сторінка “Есе про 
дрижачий параліч” 1817 року. 
Сьогодні це видання вважається 
одним із найцінніших букіністичних 
раритетів  

 
 
 
 
 

Рис. 4. Безуспішні пошуки портрета Джеймса 
Паркінсона. На жаль, про існування зображення цього вченого 
нічого не відомо. В англійському медичному світі був інший 
Джеймс Паркінсон, фотографію якого помилково було 
опубліковано в 1937 році у книжковій серії “Медичні класики” 
на титульному аркуші “Есе про дрижачий параліч”. Якщо б 
якийсь портрет відкривача хвороби Паркінсона і знайшовся, 
це напевно було б не його фото, оскільки перші дагеротипи 
появилися у 1839 році, через більш ніж 10 років після смерті 
дослідника (1828 р.). 

 
ЖАН-МАРТЕН ШАРКО 

 
Жан-Мартен Шарко, котрого інколи називають батьком клінічної неврології, народився у 

1825 році й робив свою кар’єру в Парижі. Він почав працювати у шпиталі Сальпетрієр, котрий 
тоді був установою, де лікували старих і бідних. Саме тут вчений збирав клінічний матеріал для 
своєї дисертації з ревматоїдного артриту й зацікавився геронтологією, а згодом — і неврологією. 
Його наукові дослідження концентрувалися головним чином на клініко-анатомічних кореляціях, 
що ґрунтувалися на великій вибірці пацієнтів, а також автопсіях. 

Внесок Шарко у вивчення рухових розладів дуже значний, зокрема щодо опису хвороби 
Паркінсона й інших тремтячих розладів. Він розробив діагностичні методи для виявлення 
тремору і диференціації патологічних рухів при ідіопатичному паркінсонізмі від моторних 
феноменів при розсіяному склерозі, різних інтоксикаціях, “сенільному треморі”. Під його 
безпосереднім керівництвом молодий Жорж Жиль де ля Туретт докладно описав мультифокальні 
тики і пов’язав цей стан з іншими клінічними одиницями — ехолалією і ехопраксією. Шарко 
багато часу присвятив вивченню хореї Сіденгама і сприяв окресленню хореї як цілком окремого 
неврологічного синдрому. Його учень Бріссо після смерті вчителя зробив припущення про 
залучення середнього мозку при хворобі Паркінсона. Також Шарко обстоював ідею спадкового 
підґрунтя майже всіх неврологічних хвороб, водночас визнаючи значну фенотипічну 
варіабельність проявів. Найважливіше в його творчій спадщині — клінічно-анатомічні кореляції 
та пріоритет клінічного спостереження, зокрема візуального, що стало головним підходом для 
теперішніх фахівців з рухових розладів. 

Хоча багато медичних біографів вважали Шарко терапевтичним нігілістом, він обстоював 
використання холінолітиків і похідних споришу для лікування хвороби Паркінсона, а при хореї 
Сіденгама категорично заперечував поширене тоді кровопускання, натомість наводячи 
аргументи на користь відпочинку, ізоляції від стресів і доброго харчування, а не призначення 
сильних ліків невідомої ефективності. 
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Рис. 5. Жан-Мартен Шарко  
               (1825–1893 рр.). 

 

 
 
 
Рис. 6. Шарко багато посприяв 

розвитку різних напрямків неврології 
рухових розладів, особливо клінічній 
оцінці таких пацієнтів. На цьому 
рисунку показано пацієнта, довкола 
голови якого пов’язана полотняна 
тасьма із прикріпленим пером, яке 
застосовували для посилення 
траєкторії тремору і полегшення 
візуального розпізнавання дрібного 
дрижання. 

 

ВІЛЬЯМ   АЛЕКСАНДР   ГАММОНД 
Вільям А. Гаммонд  (1828-1900) залишається ключовою фігурою у 

розвитку неврології в США. Він був яскравою і колоритною особистістю, 
добрим організатором та адміністратором, першокласним викладачем своєї 
спеціальності, плідним, хоча й посереднім вченим. Будучи головним військовим 
хірургом під час Громадянської війни 1861—1865 рр., він посприяв 
реформуванню медичної служби армії уніоністів і створенню різних 
спеціалізованих шпиталів, зокрема — Американського військового шпиталю 
хвороб нервової системи (Тернер Лейн, Філадельфія), де були проведені перші 

наукові дослідження з нейротравми (С. В. Мітчелл, Г. Р. Морхаус, В. В. Кін). Після закінчення 
війни Гаммонд провадив інтенсивну медичну практику, написав першу американську працю з 
неврології “Трактат про хвороби нервової системи” (1871 р.), став організатором перших 
фахових неврологічних товариств і наукових журналів, розробив багато нових діагностичних 
підходів. 

“Описаний стан характеризується неспроможністю утримувати пальці рук та ніг у будь-
якому положенні внаслідок постійного їх руху”. Термін “атетоз” був узятий із старогрецької, він 
означає “без фіксованої позиції”. Гаммонд довго розмірковував про анатомічне подґрунтя такого 
розладу, але зрештою зупинився на стріарному тілі. Вчений представив свій клінічний випадок 
на першому конгресі Американської неврологічної асоціації (Нью-Йорк, 1875 р.), він викликав 
значний інтерес. У 1890 році син лікаря Грем опублікував результати автопсії цього пацієнта. 
Патоморфологічні висновки, а також висновки секції інших таких хворих підтвердили гіпотезу 
Гаммонда. Його праці з атетозу привернули увагу неврологів усього світу і саме завдяки цьому 
американська неврологія вийшла на світову арену. 
 

 
Рис. 7. Ксилографії із 
зображенням атетозу.  
 
(А) Зображення, 
зроблене з фотографії 
оригінального 
клінічного випадку 
Гаммонда 1869 року.  
 
 
(В) Зображення, 

зроблене з фотографії клінічного випадку д-
ра Д. К. Габбарда 1870 року (штат Огайо) і 
включене у підручник Гаммонда. 

Рис. 8. 
Патоморфологія 
атетозу. 
Фронтальний зріз 
головного мозку з 
оригінального 
клінічного випадку 
Гаммонда (автор 
рисунка Едвард 
Шпіцка). “Тверда 
пружна фібрилярна 
сполучнотканинна 

маса” проростає в головку хвостатого тіла, таламус, 
субталамічну зону, переднє коліно внутрішньої 
капсули і сочевицеподібне ядро. 
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ВІЛЬЯМ ОСЛЕР 
Канадець Вільям Ослер закінчив медичний факультет Університету МакГілла (Монреаль) у 

1872 році, працював там протягом 1874–1884 рр., а згодом був клінічним професором 
Пенсильванського університету (1884–1889 рр.), шпиталю Джона Гопкінса (1889–1905 рр.) і, 
зрештою, Оксфордського університету (від 1905 року). На початку 20 століття його вважали 
одним із найвпливовіших клініцистів у світі, особливо щодо викладання медицини, клінічної 
феноменології, клініко-патоморфологічних кореляцій, хоча це не заважало вченому бути 
терапевтичним нігілістом. 

Маючи фах інтерніста, Ослер, однак, дуже цікавився клінічної неврологією, зокрема 
моторними патологіями. Під впливом С. В. Мітчелла він погодився очолити Ортопедичний 
шпиталь м. Філадельфія, зокрема, неврологічне відділення при ньому (1887–1889). Там вчений 
вперше виявив і дослідив двох пацієнтів-родичів зі спадковою хореєю. У 1887 році він 
проаналізував і опублікував висновки про 410 клінічних випадків хореї Сіденгама у пацієнтів, 
котрі лікувалися в цій лікарні з 1876 року. 

У 1894 році Ослер видав монографію “Про хорею і хореєподібні розлади”, котра дотепер 
вважається однією з найважливіших праць в американській неврології 19 століття. Він розробив 
схему аналізу і диференціації різних станів, котрі означуються як хорея: мала хорея (Сіденгама), 
велика хорея (танцююча манія та інші істеричні рухові розлади), “хореєподібні” порушення, або 
“псевдохореї” (включно з тиками) і вторинні або симптоматичні хореї (включаючи 
постгеміплегічний хореоатетоз і хворобу Гантінгтона). Основна частина його книги стосується 
хореї Сіденгама, котру Ослер описав як “гостре дитяче захворювання… якому притаманні 
неправильні, мимовільні рухи, гетерогенні психічні порушення, що асоціюються з артритом і 
ендокардитом”. На його думку, це інфекційний розлад, що часто пов’язаний із залученням 
мітрального клапана. 

 

 
 

                     Рис. 9. Вільям Ослер    Рис. 10. Вільям Ослер власноруч виконує  
                      (1849–1919 рр.).                   секцію мозку (близько 1888–1889 рр.). 

 
ДЖОРДЖ ГАНТІНГТОН 

Джордж Гантінгтон уперше побачив пацієнтів зі спадковою хореєю у 8-річному віці, коли 
він супроводжував свого батька (теж лікаря) у містечку Іст-Гемптон недалеко від Лонг-Айленду 
(штат Нью-Йорк). Після закінчення медичного факультету в 1871 році він ненадовго повернувся 
туди, щоб допомагати батькові в його медичній практиці. Вчений дуже зацікавився випадками 
спадкової хореї, котрі все ще виявлялися в цьому ареалі, які спостерігали та лікували як його 
батько, так і дід-медик. Гантінгтон включив їх записи в есе “Про хорею”, друкування якої 
профінансували родичі. У презентації наукового матеріалу, котру 21-річний молодий лікар 
зробив у Медичній академії Мідлпорт (штат Огайо), він, зокрема, підкреслив спадковий характер 
захворювання, повільний початок у дорослому віці, неухильне прогресування, тенденцію до 
виникнення супутніх психіатричних порушень та суїциду і резистентність до лікування. Згодом 
цей матеріал було опубліковано в “Медико-хірургічному оглядачі” (Філадельфія). Доповідь 
Гантінгтона засвідчила, що спадкові стани можуть починатися і в дорослому віці й персистувати 
з покоління до покоління зі стереотипною клінічною картиною. 
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Вчений покинув Іст-Гемптон, щоб розпочати власну практику в містечку Поумрой (штат 
Огайо), однак через велику конкуренцію одружився з дочкою місцевого судді й поїхав до штату 
Нью-Йорк, де його кар’єра була доволі успішною. 

На новому місці він мав мало шансів бачити нові випадки спадкової хореї, та все ж таки до 
кінця свого життя Гантінгтон цікавився проблемою і підтримував зв’язок із іншими вченими, що 
займалися нею, зокрема Ослером. Під кінець 1880-х років різні автори почали для означення 
названого стану використовувати термін “хорея Гантінгтона”, таким чином визнаючи роль цього 
лікаря у першовідкритті. Вільям Ослер писав: “В історії медицині існує мало випадків, коли на 
основі настільки невеликої кількості пацієнтів настільки докладно описано нову хворобу”. Хоча 
Гантінгтон за фахом і був загальним лікарем, все ж таки його обрали почесним членом 
Бруклінського неврологічного товариства.  

 
Рис. 11. Портрет Джорджа Гантінгтона (1850–
1916 рр.) на момент публікації його класичної 
роботи “Про хорею” (1872 р.). У 19 столітті до нього 
вже було кілька описів спадкової хореї (Ч. О. 
Вотерс, 1841 р.; Йоганн Крістіан Лунд, 1860 і 1869 
роки; І. В. Лайон, 1863 р.), проте вони не були 
настільки докладними й ігнорували спадковий 
характер захворювання. Справа — титульна 
сторінка цієї праці, котра ґрунтувалася на 
клінічних записах кількох поколінь лікарів із 
родини Гантінтонів. 

 
 

ЖОРЖ ЖИЛЬ ДЕ ЛЯ ТУРЕТТ 
Подібно до Сіденгама, ім’я Жиля де ля Туретта дуже тісно, хоч і на короткий час, пов’язане 

із історією рухових розладів. Будучи інтерном у Парижі, він працював у клініці Шарко, а у 1885 
році опублікував “Дослідження неврологічного стану, що характеризується моторною 
дискоординацією з ехолалією і копролалією”, завдяки якому його швидко почали пов’язувати з 
тикозними станами. У ньому він (разом із Шарко) описав початок і еволюцію тиків, їх 
стереотипний і багатовимірний характер, зокрема копролалію. Автори пов’язували тики з 
іншими порушеннями, описаними в тодішній медичній літературі, зокрема “синдромом 
стрибаючого француза зі штату Мен” (формою гіперексплексії) і ехопрактичними синдромами. 
Жиль де ля Туретт згодом став більше працювати з істеричним пацієнтами, однак у цьому не 
досяг значних успіхів, а лише копіював підходи свого великого вчителя. Після смерті Шарко він 
нічим не відзначився, навіть не одержав звання професора неврології, а якщо й мав публікації, то 
лише з історії медицини й на судово-медичні теми. В 1900 році Туретт був головним лікарем на 
Світовій виставці в Парижі, проте протягом наступних років його химерна і психотична 
поведінка, ймовірно, спричинена нейросифілісом, відштовхнула від нього багатьох колег. Було 
подано цивільний позов, щоб усунути Туретта з посади, а коли жінка публічно визнала вченого 
божевільним, його помістили у психіатричну лікарню в Швейцарії, де він і перебував до самої 
смерті у 1904 році. 

 
 
 
 
 

 
Рис. 12. Жиль де ля Туретт (1857–1904 рр.) і його колеги-

інтерни в шпиталі Сальпетрієр (1884 р.). 
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ГЕРМАН ОППЕНГАЙМ 
Оппенгайм досліджував багато хвороб нервової системи, однак найвідомішим став його 

опис у 1911 році рухового розладу під назвою генералізована дистонія (dystonia musculorum 
deformans) у 4 пацієнтів. Цей стан супроводжується деформуючою поставою тіла, неухильним 
прогресуванням, характерною “верблюжою” ходою. Протягом кількох поколінь названий стан 
означували як хворобу Оппенгайма-Цієна, визнаючи роль першого вченого в описі, а другого — 
в оцінці феноменології захворювання. Оппенгайм також працював із травматичними неврозами, 
вважаючи посттравматичні поведінкові порушення як молекулярно опосередковані, а багато 
випадків психогенних розладів, описані під час Першої світової війни, — як первинно 
нейрогенні. В академічній неврології він залишався контроверсійною фігурою, через політичну 
нестабільність у Німеччині так і одержав звання професора. Його основним внеском у світову 
неврологію було написання “Підручника хвороб нервової системи” (1894 р.), котрий згодом 
переклали англійською, російською, іспанською та італійською мовами. 

 
 

 
Рис. 13.  

(А) Герман Оппенгайм (1859–1919 рр.).  
 
(В) Головним внеском Оппенгайма у вивчення 
рухових розладів був опис генералізованої 
дистонії (dystonia musculorum deformans). Він 
також вивчав атетоз і разом із подружжям Фогт 
мав публікації з цієї проблематики. 

 
 

 
СЕСІЛЬ І ОСКАР ФОГТ 

Подружжя Фогт відіграло важливу роль у з’ясуванні патоморфології рухових розладів. 
Сесіль Муньє і Оскар Фогт зустрілися в Парижі, де вона працювала разом із П’єром Марі 
(шпиталь Бісетр), а він — під керівництвом Дежеріна (шпиталь Сальпетрієр). Незважаючи на 
тривалу антипатію між науковими керівниками, молоді вчені об’єднали свої зусилля, а в 1899 
одружилися й переїхали до Берліна, де й почалася їх кар’єра в ділянці невропатології. Діапазон 
наукових інтересів родини Фогт був дуже широкий, але особливий фокус стосувався базальних 
гангліїв. У 1909 році Сесіль Фогт описала стріарні проекції до вентрального таламуса, а в 1941 — 
реципрокні волокна між цими утворами. Її атлас зі структури таламуса став довідковим 
стандартом для дослідників стріо-палідарної системи. Подружжя Фогт також описало характерні 
морфологічні зміни, характерні для подвійного атетозу, — “мармуровий стан”. У 1930-х роках їх 
опозиція нацистському режиму стала причиною офіційної відставки обох вчених, що не завадило 
їм виїхати в сільську місцевість біля Нойштадта і продовжувати там свою професійну діяльність. 
Остання одержала міжнародне визнання після закінчення Другої світової війни. Оскарові Фогту 
присудили звання почесного доктора Оксфордського університету, а Сесіль — Фрайбурзького і 
Єнського. Вони продовжували працювати в ділянці патоморфології до самої старості, померши у 
віці понад 85 років. 

 
 
Рис. 14. Фотографії Сесіль і Оскара Фогт). Подібно до родини Кюрі чи Дежеріна, вони є добрим 

прикладом сім’ї, у якій обидва члени подружжя займаються наукою на високому міжнародному рівні. Для 
вивчення рухових розладів анатомічні дослідження родини Фогт, присвячені таламусу і стріатуму, а також 
атетозу, залишаються винятково вагомими. 
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КОСТЯНТИН ФОН ЕКОНОМО 

Барон фон Економо (1876–1931 рр.) був дуже заможною людиною аристократичного 
походження, його ім’я пов’язане з епідемією летаргічного енцефаліту 1917 року. Маючи дві вищі 
освіти (інженерну і медичну), він жив в епоху швидкого технологічного прогресу, був добрим 
пілотом і фанатиком аеронавтики, а також першокласним лікарем і патологом. Після закінчення 
медичного факультету, згідно з німецькими освітніми традиціями, Економо одночасно вивчав 
неврологію і психіатрію у таких корифеїв, як Нотнагель, П’єр Марі, Крепелін. Його перші 
дослідження стосувалися анатомії і фізіології середнього мозку, особливо в контексті 
паркінсонізму, порушень сну й окорухових розладів. У 1916 році він почав вивчати клінічні 
випадки дивного захворювання, асоційованого із сильною патологічною сонливістю, котра уражала 
хворого в найнесподіваніших ситуаціях — на вулиці, при розмові чи під час їди. Епідемія, котра 
бушувала в Європі кілька наступних років, дала йому багато патоморфологічного матеріалу. 
Вчений зосередив особливу увагу на середньому мозку, запальні зміни в якому стали маркером 
досліджуваного розладу. Резидуальна неврологічна симптоматика в тих, хто вижив, стала ще 
однією сферою інтересів і підставою для написання кількох фундаментальних публікацій, котрі 
зробили прізвище Економо відомим у міжнародній неврології. Успадковане багатство дало йому 
можливість багато їздити по світу і брати участь у численних медичних конференціях і конгресах. 
Він брав активну участь в організації першого Міжнародного неврологічного конгресу в Берні 
(1931 р.), а згодом раптово помер, ймовірно від серцевого захворювання. 

 
 

Рис. 15. (А) Костянтин фон Економо (1876–1931 рр.) 
вивчав середній мозок у нормі; перша його наукова 
стаття появилася у 1909 році. Згодом ці знання 
знадобилися вченому в дослідженні летаргічного 
енцефаліту і його резидуальної симптоматики. (В) 
Оригінальні рисунки дослідника (Archiv f Psychiatrie Ber 
1909; 46:377–429). 

 
 
 

 
СЕМЮЕЛ ВІЛЬСОН 

Американець Семюел Вільсон (1878–1937 рр.) одержав медичну 
освіту в Шотландії, але реалізовував свою кар’єру в Англії. Під час 
навчання в Королівському Единбурзькому шпиталі його керівником був 
Байром Бромвел, котрий і спрямував інтерес молодого інтерна в напрямку 
неврології. Згодом Вільсон поїхав до Парижа, де працював із колишніми 
учнями Шарко — П’єром Марі та Жозефом Бабінським. Після додаткового 
навчання в Лейпцигу в 1904 році він повернувся до Лондона і працював 
лікарем та патологом у Національному шпиталі Квін-Сквер, котрий згодом 
став провідною британською неврологічною установою. Його 
співробітниками в цій лікарні були такі світила, як Говерс, Джексон, 
Бастіан і Хорслі. 

Дуже багато відомо про опис Вільсоном захворювання, пов’язаного з його ім’ям — 
прогресуючої гепатолентикуляної дегенерації У віці 33-х років він опублікував дисертацію з цієї 
проблеми, зробивши особливий наголос на сімейному характері хвороби та поєднанні 
неврологічних і печінкових симптомів. Іншими сферами інтересу вченого до рухових розладів були 
екстрапірамідні прояви летаргічного енцефаліту (зокрема паркінсонізм і дистонії), він став автором 
фундаментальної монографії “Стара і нова рухова система” та відомого циклу лекцій “Розлади 
моторики і м’язового тонусу” (1925 р.). У незакінченому двотомнику “Неврологія” Вільсон 
представив багато цікавих фотографій, котрі відображали феноменологію різних уражень базальних 
гангліїв. Його велична фігура і командний стиль поведінки були дуже відомі як студентам, так і 
багатьом відвідувачам, а пристрасть і захоплення неврологією часто суперечили загальноетичним 
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правилам психологічного контакту з пацієнтом. Із спогадів співробітників відомий факт, коли 
вчений, неспроможний з’ясувати суть неврологічного синдрому в нового пацієнта, спитав його: “Чи 
не будете ви проти, якщо я обстежу ваш мозок після смерті?”. 

 
Ч. ДЕЙВІД МАРСДЕН 

Серед сучасних неврологів Ч. Д. Марсден (1938–1998 рр.) залишається вченим із найвищим 
рейтингом у сенсі компетентності в ділянці рухових розладів. Його дисертація про нейромеланін і 
вплив адреналіну на тремор лягла в основу виділення і диференціації цього напряму неврології ще з 
1960-х років. Інтегруючи біологічну і клінічну нейрофармакологію з нейрофізіологією, Марсден 
створив міжнародно визнаний лабораторний і дослідницький центр у шпиталі при Кінгз-коледжі. 
Він був одним з ініціаторів заснування Британського банку мозку, в якому проводилися основні 
дослідження з клініко-патологічних кореляцій. У 1987 році його призначили клінічним професором 
в Інституті неврології при шпиталі Квін-Сквер і Лондонському університеті. Марсден став одним із 
засновників журналу “Рухові розлади” (“Movement disorders”) і відіграв ключову роль в організації 
Міжнародного товариства рухових розладів. Крім того, він виконував функції редактора “Журналу 
неврології, нейрохірургії і психіатрії” і разом із С. Фаном (Колумбійський університет, Нью-Йорк) 
став автором фундаментального 3-томного видання для лікарів з нейромоторної патології, котре й 
сьогодні має практичну цінність. На жаль, раптова і передчасна (у віці 60 років) смерть цього 
вченого від рідкісного серцевого захворювання не дала йому можливості завершити задумане. 
 

 
 
Рис. 19.  

(А) Ч. Дейвід Марсден (1938–1998 рр.).  
(В) Інститут неврології при шпиталі Квін-Сквер і 

Лондонському університеті. 
 
 
 
 
 

 
ВИСНОВКИ 

 
Представлений список осіб (як учених, так і лікарів), які досліджували екстрапірамідні 

розлади, очевидно, неповний. Але саме завдяки їм, їх дослідженням та експериментам, постійній 
роботі з хворими ми багато знаємо про паркінсонізм, атаксії, гіперкінези та інші прояви ураження 
мозкових структур, відповідальних за моторну регуляцію, а при багатьох захворюваннях можемо 
навіть запропонувати ефективне лікування (хірургічне чи консервативне). 

Ісаак Ньютон у листі до Роберта Гука від 15 лютого 1676 року писав: “Якщо я бачив далі, то 
лише тому, що стояв на плечах гігантів”. Робота ще не закінчена. Багато аспектів і проблем 
названих патологій (нейрогенетика, патохімія, комплексна реабілітація, селективна фармакотерапія) 
ще чекають свого вирішення, і на цьому шляху важливо пам’ятати про тих, хто зробив перші кроки 
в напрямку пізнання наукової істини.  
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Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ 
ЛІПОЄВА КИСЛОТА У МЕХАНІЗМІ  

АНТИКЕТОГЕННОГО ЗАХИСТУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 
 

У статті наведено матеріали досліджень α-кетонурії у загальній популяції та 

застосування ліпоєвої кислоти у комплексному лікуванні йододефіцитного та 

ліпоатдефіцитного зобу. 

Ключові слова: ліпоєва кислота, α-кетонурія, ліпоатдефіцитний зоб, 

антикетогенна терапія. 

 

В статье приведены материалы исследований α-кетонурии в общей популяции и 

применение липоевой кислоты в комплексном лечении йоддефицитного и 

липоатдефицитного зоба. 

Ключевые слова: липоевая кислота, α-кетонурия, липоатдефицитный зоб, 

антикетогенная терапия. 

 

The article presents research materials α-ketonuria in the general population and the use 

of lipoic acid in the complex treatment of iodine deficiency and goitre lipoatdefitsit. 

Key words: lipoic acid, alpha-ketonuria, lipoatdefitsitny goiter, antiketogenic therapy. 

 
Показники гіперкетонурії розглядаються як маркери інсулінорезистентності, 

порушення толерантності до глюкози циклу три карбонових кислот, цукрового діабету, 
недостатньої забезпеченості організму вітамінами В1, В2, В6, РР, С, ліпоєвою кислотою 
(вітаміном N) [1-4]. 

Ліпоєва кислота (вітамін N) відноситься до вітаміноподібних речовин і входить до 
складу піруватдегідрогеназного та α-кетоглютаратдегідрогеназного комплексів [2]. 

Надійними показниками ліпоатдефіцитногг зоба є зменшення його розмірів та вмісту 
α-кетокислот в сечі у відповідь на акупунктурне введення ліпоєвої кислоти.  

Матеріали і методи. 
Використовують розчин тіо-ліпону 30 мг/мл. В інсуліновий шприц вносять 0,5 мл 

цього розчину і 0,5 мл 0,5% розчину новокаїну. 
Точки акупунктури на передній поверхні шиї: Е (ІІІ) 9, Е (ІІІ) 10 справа і зліва, J 

(XIV) 22. 
Меридіан ІІІ (шлунка) 

Е (ІІІ) 9 – на передньому краю грудинно-ключично-соскового м’яза, на рівні 
верхнього краю щитовидного хряща. Укол прямий, глибина введення голки не більше 10 
мм, голка вводитья обережно (не пошкодити судинно-нервовий пучок!). 
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Показання: захворювання щитоподібної залози, глотки, легенів, задишка, ядуха, 
артеріальна гіпертензія, дисфагія.  

Е (ІІІ) 10 – на передньому краю грудинно-ключично-соскового м’яза, назовні від 
нижнього краю щитоподібного хряща. Укол скісний, у медіальному напрямку, глибина 
введення голки не більше 10 мм.  

Показання: захворювання щитоподібної залози, глотки, гортані, бронхіт, бронхіальна 
астма, кашлюк, дисфагія. 

Меридіан XIV (передньо-серединний) 
J (XIV) 22 – у центрі надгрудної ямки, над верхнім краєм Яремної вирізки грудини. 

Глибина уколу 0,5-1 см, не більше), у задньонижньому напрямі. 
Показання: захворювання щитоподібної залози, органів дихання, гортані, спазм 

стравоходу. 
У кожну точку вводять по 0,2 мл розчину тричі на тиждень. 
Ультразвукове дослідження щитоподібної залози виконують перед пробою і на 7-й 

день (після третього сеансу акупунктури). Виявлене зменшення розмірів зоба дає підставу 
діагностувати дефіцит ліпоєвої кислоти в організмі – ліпоатдефіцитний зоб і продовжувати 
застосування акупунктурної фармакотерапії (до 30 сеаснсів). 

Альфа-кетонуричний тест 
Використовують самоконтроль вуглеводного обміну візуальним методом. Об’єктом 

дослідження служить α-кетокислоти сечі нічної (піруват, оксалоацетат), 2-годинної 
передпрандіальної (піруват), 2-годинної постпрандіальної (α-кетоглютарат піруват) після 
стандартного вуглеводного сніданку – 200 г білого хліба і 20 г цукру (3 ч.л.) на 350 мл 
теплої води.  

Реактиви: 
1. Розведена соляна кислота (HCL, 8,33% або 2,28 моль/л). Використовують ампулу 

фіксаналу, що містить 0,1 моль HCL (3,65г),  у мірний циліндр вносять вміст ампули, 
додають Н2О до позначки 44 мл. 

2. Солянокислий 0,1% розчин 2,4-динітрофенілгідразину (ДНФГ): 50 мг реактиву 
розчиняють у 30 мл розведеної HCL  (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 гідроокису (NaOH) – 12%: 1,2 г на 10 мл Н2О. 
4. Стандартний розчин пірувату – 80 мг%: 50 мг пірувату натрію (відповідає 40 мг 

піровиноградної кислоти) розчиняють у 50 мл H2О, зберігають у холодильнику. У день 
дослідження готують 5 еталонних розчинів пірувату: Е1 (4 мг%), Е2 (6 мг%), Е3 (8 мг%), Е4 
(10 мг%), Е5 (12мг%). 

Хід визначення: у 6 пробірок – дослідну (Д) і 5 еталонних (Е) вносять: 
 
 Д Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 

1. H2О, мл 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
2. ДНФГ, мл 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
3. Сечу, мл 0,1 - - - - - 
4. Еталон, мл - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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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 
NaOH, змішують і через 5 хв. порівнюють інтенсивність червоно-оранжевого забарвлення 
розчину дослідної пробірки з еталонами. Обчислюють показники сумарного вмісту α-
кетокислот сечі за формулою: 

 
 
      Вміст α-кетокислот 
 
 
Норма сумарного вмісту α-кетокислот: 
 у сечі нічній  – 12-24 мг 
у сечі 2-годинній передпрандіальній – 5,6-9,6 мг; 
у сечі 2-годинній постпрандіальній – 6,0-11,4 мг; 
у сечі 5-годинній постпрандіальній – 8-16 мг.  

Ступінь інсулінорезистентності              Сумарний вміст α-кетокислот, мг 

Норма    ………………………………………       12 -  24 

I ступінь   ………………………………………        25 – 34 

II ступінь  ………………………………………        35 - 44 

III ступінь   ……………………………………….    45 – 54 

IV ступінь  ………………………………………      55 – 64 

V ступінь   ………………………………………       65 - 74 

VI ступінь   ……………………………………         75 -  84 

VII ступінь   …………………………………..          85 – 94 

VIII ступінь   …………………………………..         95 – 104 

IX  ступінь   …………………………………..         105 – 114 

X ступінь   …………………………………...           >   114 

Обговорення результатів дослідження 
Вперше застосовано акупунктурне введення ліпоєвої кислоти для діагностики і 

лікування ліпоатдефіцитного гіпотиреозу. 
Запропоновано безкровний метод визначення функціонального стану гліколізу та 

глюконеогенезу із застосуванням α-кетонуричного тесту з метою ранньої діагностики 
інсулінорезистентності та порушення толерантності до глюкози циклу трикарбонових 
кислот.  

Обстежено населення Прикарпатського регіону (37 тис. осіб віком від 6 до 85 років) і 
визначено частоту порушень толерантності до глюкози циклу три карбонових кислот, що 
становить 41,1% загальної популяції. Зручність самоконтролю вуглеводного обміну 
апробована багаторічними  спостереженнями. Ліквідовано йододефіцит завдяки 
систематичному прийому “Йодоментолу-25” курсами тритижневими із 7-денними 
перервами. Всі обстежені приймають також “Саліфілін-50”, що забезпечує профілактику 
тромбоутворення в організмі. Застосована комплексна вітамінопрофілактика і дієта з 
обмеженням вуглеводів, що легко засвоюються. Контрольні дослідження виконуються у 
динаміці двічі упродовж року – весною та осінню.  
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Висновки 
1. Акупунктурне введення ліпоєвої кислоти дозволяє діагностувати ліпоатдефіцитний 

гіпотиреоз.  
2. Результати виконання пошукових досліджень (1978-2016) дають підставу 

використовувати препарати ліпоєвої кислоти як протизобні засоби. 
3. α-кетонуричний тест може бути використаний для діагностики 10 ступенів 

інсулінорезистентності механізмів глюконеогенезу. 
4. Дослідження сумарного вмісту α-кетокислот у сечі на 120-й хвилині 

глюкозотолерантного тесту дали можливість діагностувати порушення 
толерантності до глюкози циклу трикарбонових кислот у 41,1% загальної 
популяції. 

5. Опрацьовану методику самоконтролю вуглеводного обміну доцільно 
використовувати у “Програмі загальної диспансеризації населення та профілактики 
йододефіцитних захворювань”.  
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ХРОНІКА 

У липня 2016 р.  відзначають свої ювілеї люди,  які причетні до охорони здоров’я 
 

 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 

 
30 річчям 

Смалюх Ольгу Василівну 
Ревуру Андрія Петровича 
Аксентійчук Христину Богданівну 
Сліпого Володимира Зіновійовича 
 

35 річчям 

Костуру Вікторію Любомирівну 
Колтонюка Олександра Романовича 
Адамчука Назарія Васильовича 
Леонтєву Зоряну Романівну 
Гаврилюка Дмитра Ярославовича 
Закаль Катерину Юріївну 
 

40 річчям 

Отченашенко Вікторію Анатоліївну 
 

45 річчям 

Палкова Тараса Андрійовича 
Садляк Оксану Володимирівну 
Комарицю Ореста Йосифовича 
 

 

55 річчям 

Башту Галину Володимирівну 
 

60 річчям 

Кузьмінова Бориса Павловича 
Заверуху Ольгу Ярославівну 
Ярко Наталію Богданівну 
Кобзу Ігоря Івановича 

 

65 річчям 

Нечипоренко Ірину Василівну 
 

75 річчям 

Федоренка Вадима Петровича 
 

 

Бажаємо міцного здоров’я 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.Й., КРАВЦІВ,  
О.І. БУМБАР, В.В. ТАРАСОВ 

Хроніка липня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ  
УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ТА ВЧЕНИХ. 

 
1 липня – 70 років від дня народження Ірини Федорівни Гогіної, офтальмолога. 

Народилася в Москві. У 1970 р. закінчила медичний факультет Львівського медичного 
інституту. У 1970-1981 рр. працювала офтальмологом Львівських лікарень. У 1981-1991 рр. – 
асистент кафедри офтальмології ЛДМІ. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 
“Микроциркуляторные изменения органа зрения в ранней диагностике свинцовой 
интоксикации”. У 1991-2001 рр. працювала доцентом кафедри. У 1995 р. захистила докторську 
дисертацію на тему “Патогенез діабетичної ангіо- і ретинопатії та патогенетична корекція”. 
Наукові дослідження присвячені вивченню патогенезу та сучасним методам лікування 
діабетичних ангіо-, ретино-, нейропатій, патогенезу та клініко-ультраструктурним змінам 
органу зору при свинцевих інтоксикаціях. 

1 липня – 70 років від дня народження Маріяна-Михайла Качалуби, лікаря-інтерніста. 
Народився в Словаччині. У 1962 р. переселився з батьками у Кошице, де в 1964 р. закінчив 
середню школу з відзнакою та вступив на медичний факультет. В серпні 1968 р. після окупації 
ЧРСР військами СРСР залишив батьківщину і переїхав у Швейцарію, батьківщину матері. 
Володіючи французькою мовою нострифікував словацькі документи і поступив на 5 курс 
медичного факультету Лозанського університету. У 1971 р. закінчив навчання з відзнакою і 
отримав диплом лікаря. Працював асистентом у різних університетських клініках і одночасно 
над докторською дисертацією. У 1975 р. захистив дисертацію і отримав диплом доктора 
медицини. У 1979 р. почав працювати у приватній ординації спеціалістом із внутрішніх хвороб 
у Кляран-Монтреу. Проводив активну політику на підтримку України, був членом 
Українського комітету 1000-ліття хрещення України та заступником голови Українського 
товариства у Швейцарії. У 1985 р. брав участь у Конгресі СФУЛТу в Мюнхені.  

3 липня – 60 років від дня народження Христини-Марти Дудяк-Дейвіс, лікаря-
радіолога. Народилася в Бад-Кройцнах (Німеччина). Середню освіту отримала в Міделтоні, 
згодом в 1978 р. одержала ступінь бакалавра молекулярної біології у Вісконсінському 
університеті. У 1982 р. закінчила медичні студії у Вісконсінському університеті в Медісоні і 
одержала диплом доктора медицини. Пройшла спеціалізацію з діагностичної радіології та УЗД 
в Пресвітеріанському медичному центрі Св. Луки в Чикаго. У 1985-1986 рр. була інструктором 
радіології в медичному центрі Св. Луки, згодом працювала клінічним асистент-професором 
університету ім. Лойола в Чикаго. Підготувала низку наукових публікацій. Є членом УЛТПА та 
кількох американських медичних товариств.  

5 липня – 125 років від дня народження Івана Миколайовича Іщенка, хірурга. 
Народився в с. Пустоварівцях (Київщина). У 1917 р. закінчив медичний факультет Київського 
університету. Учень О.П. Кримова та О.О. Богомольця. У 1931-1941 рр. – лікар-консультант 
Київського військового округу. У 1937-1941 рр. – науковий керівник Київського інституту 
невідкладної хірургії та переливання крові. У 1941 р. отримав вчений ступінь доктора медичних 
наук. Учасник німецько-радянської війни 1941-1945 рр. Головний хірург Південно-Західного 
фронту. У 1942 р. – Заслужений діяч науки УРСР, генерал-майор медичної служби, у 1941-
1945 рр. – завідувач кафедри загальної хірургії, у 1955-1968 рр. – завідувач кафедри 
факультетської хірургії, в 1968-1975 рр. – професор-консультант. І.М. Іщенко був автором 
понад 100 наукових праць, в т.ч 3 монографій і 2 підручників. Наукові праці присвячені 
питанням нейрохірургії, хірургії черевної порожнини, урології. Модифікував способи 
дренування черевної порожнини при проривній виразці шлунка, 12-палої кишки, 
деструктивному холециститі та апендициті. Одним із перших застосував інтубаційний 
потенційований наркоз. У 1954-1966 рр. був головою правління Республіканського, Київського 
обласного і міського товариства хірургів, був членом правління Всесоюзного товариства 
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хірургів. Нагороджений орденами і медалями СРСР. Помер 22 листопада 1975 р. на 85 році 
життя.  

5 липня – 75 років від дня народження Анатолія Олексійовича Бурка, хірурга. У 
1964 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1964-1966 рр. – викладач хірургії 
Чорнобильського медичного училища, ординатор хірургічного відділення ЦРЛ і за 
сумісництвом – міжрайонний судмедексперт. Від 1966 р. почав працювати на кафедрі 
госпітальної хірургії: аспірант, доцент. Одночасно працював у Вченій медичній раді МОЗ УРСР 
(1964-1971), заступником декана з наукової роботи 2-го лікувального факультету КМІ (1981-
1998). У 1983 р. захистив докторську дисертацію на тему “Хірургічне лікування хворих з 
холециститом із супутніми захворюваннями та ускладненнями”. У 1990-1998 рр. – професор 
кафедри госпітальної хірургії. Від 1998 р. – професор кафедри госпітальної хірургії №2 з 
курсом грудної і судинної хірургії. Основні напрямки досліджень: захворювання 
гепатобіліарної системи, гастродуоденальної системи, тонкого та товстого кишківника. Автор 
понад 150 наукових праць, 5 винаходів, монографії та лекцій з госпітальної хірургії. Член 
правління наукових товариств хірургів Києва, Київської області та України. Член редакційних 
рад низки фахових журналів. У 2004 р. отримав почесне звання “Заслужений лікар України”. 

11 липня – 80 років від дня народження Олександра Григоровича Тараріко, землероба, 
агроеколога. Народився у Брянській області РФ. У 1963 р. закінчив Українську 
сільськогосподарську академію. У 1963-1970 рр. працював заввідділом, заступником директора 
з наукової роботи Драбівської дослідної станції. У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію, у 
1987 р. – докторську дисертацію. У 1970-1993 рр. – завідувач лабораторії захисту ґрунтів від 
ерозії Інституту землеробства. У 1993 р. обраний академіком НААН України. У 1993-2000 рр. – 
академік-секретар Відділення землеробства і агроекології, член Президії УААН. У 1999 р. – 
завідувач кафедри ґрунтознавства і охорони грунтів НУБіП, від 2000 р. – професор кафедри. У 
2000-2004 рр. – завідувач Відділу агроекології Інституту агроекології і біотехнології. У 2004-
2005 рр. – завідувач кафедри, проректор з наукової роботи Державної екологічної академії 
Мінприроди України. Від 2005 р. – головний науковий співробітник Інституту агроекономіки і 
природокористування НААН. О.Г. Тараріко є автором понад 250 наукових праць, в т.ч. 3 
монографій, 3 підручників. Підготував 15 кандидатів та 2 докторів наук. Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки (1991). Нагороджений Почесною грамотою Верховної 
Ради України “За особливі заслуги перед українським народом” (2012).  

11 липня – 60 років від дня народження Лариси Іванівни Соколової, невропатолога. У 
1979 р. закінчила Київський медичний інститут. У 1979-1981 рр. навчалася в клінічній 
ординатурі, у 1982-1984 рр. – в аспірантурі кафедри нервових хвороб Київського медичного 
інституту. У 1981-1995 рр. працювала асистентом кафедри, у 1995-2005 рр. доцентом кафедри. 
У 1998 р. захистила докторську дисертацію на тему “Клініко-патогенетична характеристика 
розсіяного склерозу, сучасні підходи до діагностики та лікування”. Від 2005 р. – професор 
кафедри. Л.І. Соколова є автором понад 140 наукових праць, опублікованих у провідних 
виданнях України, РФ, Великобританії. Співавтор підручника “Нервові хвороби”, кількох 
навчальних посібників, 2 авторських свідоцтв. Результати наукових досліджень доповідалися 
на престижних Міжнародних конгресах.  

12 липня – 100 років від дня народження Ольги Олексіївни Каторгіної, офтальмолога. 
Народилася в м. Грозному (РФ). У 1940 р. закінчила медичний факультет Дагестанського 
медичного інституту. У 1940-1941 рр. – клінічний ординатор кафедри очних хвороб 
Дагестанського медичного інституту, у 1942-1945 рр. – начальник хірургічного відділу, 
офтальмолог евакуаційного госпіталю в м. Ромни Сумської області; у 1945-1947 рр. – старший 
лаборант кафедри очних хвороб Львівського медичного інституту; у 1947-1959 рр. – асистент 
кафедри. У 1952 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Лечение переливанием крови 
старческой начальной катаракты”. У 1959-1965 рр. працювала доцентом кафедри. У 1964 р. 
захистила докторську дисертацію на тему “Хирургические методы лечения опухолей глаза и 
орбиты”. У 1965-1980 рр. працювала завідувачем кафедри очних хвороб ЛДМІ, одночасно в 
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1964-1975 рр. – декан факультету удосконалення лікарів. У 1966 р. отримала вчене звання 
професора. Наукові дослідження присвячені профілактиці та лікуванню сліпоти на ґрунті 
катаракти, лікуванню новоутворень ока та орбіти, запропонувала модифікацію методу 
оперативного лікування глаукоми. Була автором 80 наукових і навчально-методичних праць. 
Підготувала 3 кандидатів наук. Померла у 1998 р. на 82 році життя.  

12 липня -70 років від дня народження Юрія Миколайовича Туркевича, 
дерматовенеролога. Народився у Львові. У 1968 р. закінчив медичний факультет Львівського 
медичного інституту. У 1968-1969 рр. працював асистентом кафедри нормальної анатомії; у 
1969-1976 рр. – працював асистентом кафедри дерматовенерології ЛДМІ. У 1969 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему “Гистаминопексия у больных кожными заболеваниями”. У 
1976-1989 рр. працював доцентом цієї ж кафедри. У 1983 р. захистив докторську дисертацію. У 
1989-1991 рр. працював професором кафедри; у 1994-2000 рр. – завідувач кафедри 
дерматовенерології Львівського медичного інституту. У 1989 р. отримав вчене звання 
професора. Наукові дослідження присвячені вивченню патогенезу, клініки, розробці нових 
методів лікування екземи, псоріазу, сифілісу із застосуванням імуномодуляторів, 
гепатопротекторів, димексиду. Був автором понад 200 наукових та навчально-методичних 
праць, в т.ч. 5 навчальних посібників. Підготував 12 кандидатів наук. Помер 31 грудня 2000 р. 
на 55 році життя.  

14 липня – 105 років від дня народження Євгена Федоровича Шамрая, біохіміка. У 
1938 р. закінчив біологічний факультет Київського університету. Активний учасник німецько-
радянської війни 1941-1945 рр. Нагороджений орденами і медалями СРСР. У 1952 р. захистив 
докторську дисертацію на тему “Химическое взаимодействие и биологичекая взаимосвязь 
аскорбиновой кислоты и некоторых полифенолов”. У 1955 р. отримав вчене звання професора. 
У 1955-1976 рр. – завідувач кафедри біохімії Київського медичного інституту, одночасно – 
декан лікувального факультету (1954-1957), в.о. директора КМІ (1955-1956). Є.Ф. Шамрай – 
автор понад 200 наукових праць, присвячених питанням хімічної і функціональної взаємодії 
вітамінних і коферментних препаратів. Був співавтором посібника “Клиническая биохимия”, 
Практикуму з органічної та біологічної хімії. Помер 4 липня 1980 р., проживши майже 69 років.  

15 липня – 75 років від дня народження Лариси Біланюк (Зубаль), радіолога. 
Народилася в Західній Україні, середню та вищу освіту отримала в Детройті (шт. Мічиган). 
Пройшла інтернатуру в Філадельфійському загальному госпіталі та 4 роки спеціалізації з 
діагностичної рентгенології, ядерної медицини і радіаційної медицини в госпіталі 
Пенсільванського університету в Філадельфії. Отримала стипендії Американського ракового 
інституту та Національного інституту здоров’я. Один рік займалася дослідницькою роботою в 
Інституті ядерної медицини в Гейдельбергу (Німеччина) та півроку поглиблювала спеціалізацію 
з рентгенології очної ями та скроневої кістки в Паризькому інституті Ротшильда. Опублікувала 
низку наукових праць. У 1972 р. розпочала науково-академічну кар’єру і отримала посаду 
повного професора у Медичній школі Пенсільванського університету. Л. Біланюк є автором 
понад 200 наукових праць, надрукованих у провідних американських і міжнародних журналах 
та 37 розділів у радіологічних підручниках. Результати своїх досліджень доповідала на 
багаточисельних міжнародних конференціях. Вона є академіком Української вільної АН у 
США (УВАН), членом УЛТПА, Української радіологічної асоціації ПА, керівного комітету 
Американсько-української медичної наукової групи та радіаційної ради “Українського 
радіологічного журналу” (Харків).  

17 липня – 50 років від дня народження Сергія Петровича Кривопустова, педіатра. У 
1989 р. закінчив Київський медичний інститут; у 1989-1990 рр. пройшов клінічну ординатуру 
при кафедрі госпітальної педіатрії. Упродовж 1992-1999 рр. працював асистентом, а у 1999-
2003 рр. – доцентом кафедри педіатрії №2. У 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему 
“Стан серцево-судинної системи у дітей, які перенесли анте- та інтранатальну гіпоксію, і його 
патогенетична корекція”. Учень В.М. Сідельникова. Мав післядипломну підготовку при 
медичній школі Університету Пенсільванія (м. Філадельфія, США: 1993, 1994, 1997), тематичні 
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стажування в Австрії (2002), Угорщині (2003), Франції (2003), Німеччині. Професор кафедри 
педіатрії з курсом медичної генетики та неонатології з 2003 р., завідувач науково-дослідного 
сектору університету за сумісництвом (1999-2003). Автор близько 300 наукових праць, 
присвячених питанням кардіології дитячого віку, інтенсивній терапії новонароджених, 
ультразвуковій діагностиці в педіатрії, раціональній фармакотерапії поширених захворювань у 
дітей. У 2005 р. став Лауреатом Української премії ім. Г.Г. Рекевега. С.П. Кривопустов є членом 
Правління Асоціації педіатрів України (1999), Української Асоціації лікарів ультразвукової 
діагностики, Європейської Асоціації кардіологів (1997), Наукової ради Міжнародного журналу 
з біологічної медицини. Нагороджений дипломами і грамотами державних і громадських 
організацій.  

18 липня – 85 років від дня народження Ореста Гаврилюка, військового лікаря. 
Народився в с. Винятинці на Тернопільщині. Закінчив СШ ім. Св. Петра в Сейнт-Чарлсі, у 
1954 р. отримав ступінь бакалавра в університеті Св. Людвика в Сейнт-Луїсі. Медицину вивчав 
у Колумбійському університеті штату Міссурі. У 1961 р. одержав ступінь магістра 
Колумбійського університету в Нью-Йорку. У 1961-1962 рр. пройшов лікарську практику в 
загальній лікарні в Елізабет штату Нью-Джерсі, резидентуру з питань громадського здоров’я – в 
уряді Нью-Йорку (1965-1966) та Форт-Диксі (1966-1967). Отримав ліцензію на практику 
медицини і хірургії в декількох штатах. У 1955-1956 рр. пройшов військову службу, а в 1962 р. 
служив військовим лікарем. Дослужився до звання полковника. У 1987 р. вийшов у відставку. 
Працював медичним директором при Конрейл залізниці в Детройті. У 1990-1994 рр. – 
медичний директор Клінічної програми Конрейл у Філадельфії. Був активним членом УЛТПА 
та багатьох американських медичних товариств. Від квітня 1994 р. вийшов на пенсію.  

21 липня - 95 років від дня народження Юрія Кушніра, лікаря-стоматолога. Народився в 
с. Плотичі Великі на Тернопільщині. Середню освіту отримав у філії Української академічної 
гімназії у Львові у 1942 р. Медицину почав вивчати у Львові. У 1944 р. виїхав у Німеччину і в 
1947 р. вступив на медичний факультет Геттінгенського університету. У 1950 р. закінчив студії 
стоматології. У 1951 р. захистив докторську дисертацію в медичній академії у Дюссельдорфі. У 
1951 р. емігрував у США до Нью-Йорка, де повторив дентистичні студії в Нью-Йоркському 
університеті з відзнакою у 1958 р. Активний член УЛТПА. Організував у 1974 р. Науковий з’їзд 
УЛТПА у Вашингтоні у 1975 р. – ХІ Ювілейний з’їзд у Нью-Йорку. Помер 14 серпня 1990 р. на 
70 році життя. 

21 липня - 65 років від дня народження Володимира Івановича Кравчука, вченого 
агропромислового комплексу. Народився в с. Плиска Тернопільської області. У 1973 р. закінчив 
Українську сільськогосподарську академію (УСГА). У 1975-1994 рр. – працював старшим 
інженером, головним інженером, начальником відділу, заступником директора 
“Укрдосліднасінтресту” Головного управління сільськогосподарської науки МСГ УРСР, 
заступником директора дослідного господарства, голова правління колективного с/г 
підприємства. В 1994-1998 рр. – народний депутат ВРУ, заступник голови Комітету ВРУ з 
питань АПК, земельних ресурсів та соціального розвитку села; у 1995-2002 рр. – заступник 
Міністра машинобудування, ВПК і конверсії (Міжпромполітики), директор Департаменту 
тракторного і сільськогосподарського машинобудування. У 1992 р. захистив кандидатську, а у 
2005 р. – докторську дисертацію. В 2002-2007 рр. – заступник начальника Управління 
координації здійснення аграрної політики, завідувач сектору Секретаріату КМ України. Від 
2007 р. – директор УкрНДІ ПВТ імені Л. Погорілого. У 2007 р. обраний членом-
кореспондентом НААН України. У 1992 р. та 2001 р. йому присвоєно звання лауреата 
Державної премії України в галузі науки і техніки. Автор понад 350 наукових праць і винаходів. 
Активний учасник наукових і громадських організацій України і низки зарубіжних країн.  

29 липня – 80 років від дня народження Миколи Михайловича Городнія, агрохіміка, 
агроеколога. Народився в с. Топчіївка Чергігівської області. У 1958 р. закінчив факультет 
агрохімії та грунтознавства Української сільськогосподарської академії УРСР. У 1958-1961 рр. 
– завідувач районної агрохімічної лабораторії, у 1961-1964 рр. – аспірант кафедри агрохімії 
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УСГА, у 1964-1972 рр. – асистент, доцент кафедри агрохімії УСГА, в 1972-2006 рр. – в.о. 
професора, професор, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. 
Душечкіна Національного аграрного університету (НАУ), декан факультету агрохімії та 
ґрунтознавства НАУ, директор НДІ агротехнологій та якості рослинницької продукції НАУ 
(2002-2005). У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію, У 1984 р. – докторську дисертацію. 
Наукові дослідження присвячені вивченню біоконверсії органічних відходів, використанню 
добрив, оптимізації живлення рослин, відтворенню родючості грунту, покращенню якості 
продукції рослинництва, створенню біодинамічних господарств та нових технологій 
вирощування овочевих культур. Автор близько 350 наукових праць, в т.ч. 10 монографій, 14 
підручників та навчальних посібників ВНЗ, 25 авторських свідоцтв та патентів. Підготував 3 
докторів та 32 кандидатів сільськогосподарських наук. Нагороджений орденами і медалями 
України, має почесні звання України. У 1995 р. обраний академіком НААН України.  

31 липня – 85 років від дня народження Віталія Арнольдовича Кордюма, медичного 
генетика. У 1955 р. закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. 
Т.Г. Шевченка. Працював аспірантом біологічного факультету КДУ, згодом – співробітником 
Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР. В.А. Кордюм розробляв 
найновіші у світі наукові напрями – повітряну мікробіологію, мікробіологічні проблеми 
замкнених екологічних систем, космічну біологію. У 1968 р. вчений перейшов до Сектора 
молекулярної біології і вірусології АН УРСР, на базі якого було створено академічний Інститут 
молекулярної біології і генетики. Упродовж 30 років працював в галузі генних технологій – 
біотехнології та генної терапії. Був створений препарат рекомбінантного інтерферону-а-2-
“Лаферон”. В.А. Кордюм є автором понад 300 наукових праць, в т.ч. 6 монографій, 41 
авторських свідоцтв. Підготував 21 кандидата та 2 докторів наук. Він є головою Міжвідомчої 
координаційної ради з фундаментальних та прикладних проблем медичної генетики, членом 
Фармакологічного комітету МОЗ України, Експертної комісії ВАК, членом редколегії низки 
наукових журналів, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.  

31 липня – 60 років від дня народження Бориса Павловича Кузьмінова, токсиколога. У 
1979 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного інституту. У 1979-
1990 рр. – науковий співпрацівник науково-дослідного сектора Львівського медичного 
інституту. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Токсикология нового 
пестицида полидазола и его компонентов”. Від 1990 р. – завідувач лабораторії промислової 
токсикології; від 2002 р. – завідувач ЦНДЛ, за сумісництвом – доцент кафедри гігієни та 
профілактичної токсикології Львівського медичного університету. У 2006 р. захистив 
докторську дисертацію на тему “Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві, 
як гігієнічна проблема”. Автор понад 100 наукових праць, присвячених токсикології та 
гігієнічному нормуванню пестицидів, токсикологічній експертизі продуктів харчування, засобів 
особистої гігієни. Підготував 2 кандидатів наук.  
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Ю.М. ПАНИШКО, С.Д. БАБЛЯК 
 

ІГОР ІВАНОВИЧ КОБЗА 
До 60-річчя від дня народження 

 
Ігор Іванович Кобза народився 4 липня 1956 р. в м. 

Норильськ Красноярського краю в сім’ї репресованих 
українців: батько Іван Іванович отримав 25 років тюрми 
суворого режиму, мати – Залюбовська Ольга Опанасівна – 15 
років. У 1973 р. закінчив Рівненську СШ №1 із золотою 
медаллю. Поступив у Львівський медичний інститут у цьому 
ж році і закінчив медичний факультет у 1979 р. В 1979-1986 
рр. – ординатор відділу хірургії судин Львівської обласної 
клінічної лікарні.  

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
“Аорто-глубинобедренные реконструкции у пациентов 
пожилого возраста при тяжелой ишемии нижних 

конечностей”.  
У 1986-2002 рр. – завідувач відділу хірургії судин Львівської обласної клінічної 

лікарні, за сумісництвом – асистент кафедри госпітальної хірургії (1991-1992; 1998-
2000). У березні 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему “Реваскуляризація 
критично ішемізованих кінцівок у хворих з мультифокальними ураженнями артерій”.  

З 8 грудня 2000 р. – завідувач кафедри госпітальної хірургії (нині кафедра хірургії 
№2). У 2003 р. отримав вчене звання доцента, у 2004 р. йому присвоєно звання 
професора.  

У 1998 р. І.І. Кобза став головою наукового товариства судинних хірургів у Львові, 
яке об’єднує судинних хірургів Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської та 
Івано-Франківської областей. Від 1998 р. вчений входить до керівництва Асоціації 
судинних хірургів України. Від 2003 р. обраний віце-президентом цієї організації. В 
жовтні 2008 р. І.І. Кобза обраний президентом Асоціації ангіологів та судинних хірургів 
України.  

І.І. Кобза є членом товариства судинних хірургів Польщі (від 1998), від 2000 р. є 
дійсним членом Європейського товариства судинних та ендоваскулярних хірургів.  

Навчався судинній хірургії у Відні (Австрія), Аусбургу (Німеччина), Нью-Йорку 
(США), Глазго (Шотландія), Щеціні та Варшаві (Польща).  

Брав участь в міжнародних з’їздах, конференціях та симпозіумах в Ессені та 
Берліні (Німеччина), Відні та Інсбруку (Австрія), Анталії та Стамбулі (Туреччина), 
Варшаві, Катовіце, Любліні, Миколайках та Щеціні (Польща), Афінах та Геракліоні 
(Греція), Мадриді та Барселоні (Іспанія), Дубліні (Ірландія), Лондоні (Англія), Парижі та  
Ніцці (Франція), Гельсінкі (Фінляндія), Люцерні (Швейцарія), Празі (Чехія), Кіото 
(Японія), Пекіні (Китай).  

Науково-практична діяльність Кобзи І. І. скерована на вирішення наступних 
проблем. 

Хірургія критичної ішемії нижніх кінцівок та профілактика 
постреваскуляризаційних ускладнень. 

Автор запропонував оригінальну реконструкцію стегнових артерій (отримав 
авторске свідоцтво СРСР) та метод ранньої діагностики ниркової недостатності при 
реваскуляризації критично ішемізованих кінцівок (2 патенти України на винахід). 
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Особисто виконав понад 1,5 тис. реконструктивних операцій на артеріях нижньої 
половини тіла. По вказаній проблемі автором опубліковано понад 80 друкованих робіт. 

Діагностика та хірургічне лікування хронічної ішемії мозку. 
Кобза І.І. виконав понад 2000 реконструктивних операцій на брахіоцефальних 

артеріях, з яких понад 400 – за запропонованими методиками операцій на сонних 
артеріях (отримано 3 патенти України на винахід). По вказаній проблемі автором 
опубліковано понад 40 друкованих робіт і під його керівництвом захищено 3 
кандидатські дисертації.  

Хірургія аневризм аорти.  
Автор виконав понад 200 операцій при аневризмах аорти та магістральних артерій, 

є автором понад 40 друкованих робіт з даної проблеми і виконана кандидатська 
дисертація.  

Радикальна хірургія раку нирки з інтравенозним метастазуванням.  
По вказаній проблемі автором опубліковано понад 20 друкованих робіт і під його 

керівництвом захищена кандидатська дисертація. Виконав 30 радикальних нефректомій 
при пухлинній інвазії в нижню порожнисту вену. 

Хірургічне лікування інфекцій судинних протезів. 
Кобза І.І. виконав понад 20 одномоментних реконструктивних операцій на артеріях 

з одночасним видаленням інфекованого алопротезу. З даної проблеми опубліковано 
понад 30 робіт та виконана кандидатська дисертація.  

Повторні реконструктивні операції у хірургії магістральних судин. 
Автор виконав понад 350 повторних реконструктивних операцій на артеріях та 

запропонував оригінальну реконструкцію шляхів відтоку після аорто-стегнових 
реконструкцій (патент України на винахід). З цієї проблемі опубліковано понад 30 робіт 
та виконана кандидатська дисертація.  

Хірургічне лікування вазоренальної гіпертензії. 
Кобза І.І. виконав понад 50 реконструктивних операцій на ниркових артеріях. З цієї 

проблеми опубліковано понад 20 робіт та захищена кандидатська дисертація.  
Керівник центру трансплантації органів. 
Професор І.І. Кобза є автором біля 300 наукових праць, в тому числі 2 монографій, 

9 патентів України. Підготував 12 кандидатів наук, є нонсультантом 2 докторських 
дисертацій. Редактор часопису “Актуальні питання ангіології”.  

З моменту очолювання кафедри Кобза І.І. займався  створенням  при кафедрі 
шпитальної хірургії курсу з судинної хірургії для лікарів України, який відкрито з 1 
січня 2002 року. Розроблено тематичні курси для лікарів  різних спеціальностей 
(загальних хірургів, травматологів, терапевтів, невропатологів, кардіологів та інших) за 
наступними темами: ургентна судинна патологія; діагностика та лікування хронічної 
ішемії мозку, хірургічне лікування ішемічної хвороби серця, принципи консервативного 
лікування оклюзивних артеріальних захворювань та діагностика і лікування 
лімфовенозної недостатності.. При кафедрі шпитальної хірургії для судинних хірургів 
України відкрито передатестаційний курс та курс спеціалізації з судинної хірургії. 

І.І. Кобза входить в редакційну колегію декількох науково-практичних журналів 
України та Польщі.  

Викладачі кафедри хірургії №2 – дійсні члени Асоціації ангіологів і судинних 
хірургів, серцево-судинних хірургів, трансплантологів України, International Union of 
Angiology, European Congenital Heart Surgeons Association European Society for Vascular 
Surgery, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej.  
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В.М. ГОРИЦЬКИЙ, Ю.М. ПАНИШКО,  

ВОЛОДИМИР ОПАНАСОВИЧ КАРАВАЄВ 

До 205-річчя від дня народження 
 

Володимир Опанасович Караваєв народився 8 

липня 1811 р. в м. В’ятка Російської імперії в сім’ї 

купця. Поступив на медичний факультет 

Казанського університету, який закінчив у 1831 р. 

Упродовж 2 років працював в Петербурзі. 

В 1834 р. поїхав у відрядження в Європу. В 

Берліні зустрівся з М.І. Пироговим і подружився з 

ним. Удосконалювався в Берлінському і 

Геттінгенському університетах. Працював у Дерпті 

під керівництвом М.І. Пирогова.  

У 1838 р. захистив докторську дисертацію на тему “О травматическом 

флебите”.  

В 1839 р. В.О. Караваєв опублікував робту про пункцію перікарда (перший в 

Росії). У 1840 р. першим в історії хірургії описав успішну операцію ринопластики. 

У 1841 р. був запрошений на кафедру хірургії Київського університету св. 

Володимира  

В.О. Караваєв був одним із організаторів і першим деканом медичного 

факультету Університету св. Володимира (1843-1847). Викладав оперативну і 

теоретичну хірургію, офтальмологію, енциклопедію та методологію медицини. 

Займався пластичною хірургією, оперативним лікуванням очних хвороб. Заснував 

першу в країні клініку очних хвороб, провів 16 тисяч операцій, з них 3 тисячі з 

видалення катаракти.  

У 1842 р. успішно здійснив першу струмектомію. Запропонував в клініці 

ефірне знеболення (1847). Опрацював оперативні способи видалення катаракти.  

Засновник хірургічної школи. Видав підручник (1873) і атлас з оперативної 

хірургії (1886). 
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Був обраний почесним громадянином Києва, почесним членом Київського і 

Казанського університетів. 

Помер 3 березня 1892 р. на 81 році життя. 
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- Київ: гол. ред. УРЕ, 1980. – Т. 5: Кантата-Кулики. – С. 17 

3. Караваєв Володимир // Енциклопедія українознавства.  Словникова частина в 

11 т. / гол. ред. В. Кубійович. – Львів: НТШ у Львові, 1994. – Т. 3: Зернове 

господарство-Крушельницький. – Стб. 957. 

4. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1841-2006) / 

В.Ф. Москаленко, І.М. Полякова. – К.: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі змісту: 

[Караваєв Володимир Опанасович]. – С.102-103. 

5. Педагогическая деятельность профессора В.А. Караваева / Л.Г. Заверный, А.А. 

Войтенко, А.П. Ищенко, А.И. Гойда // Клиническая хирургия. – 1985. – №10. – 

С. 70-72. 

6. Рейнберг Г. Караваев Владимир Афанасьевич / Г. Рейнберг // БМЭ в 36 т. / гл. 

ред. А.Н. Бакулев; 2-е изд. – Москва: Большая советская энциклопедия, 1959. – 

Т. 12: Калориметрия-Клеол. – Стб. 225-226. 
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Ю.М. ПАНИШКО, С.Д. БАБЛЯК 

ВАДИМ ПЕТРОВИЧ ФЕДОРЕНКО 

До 75-річчя від дня народження 

 

Вадим Петрович Федоренко народився 19 липня 1941 р. в м. 

Малин Житомирської області в сім’ї службовців. Після закінчення 

СШ у 1960 р. вступив на лікувальний факультет Львівського 

державного медичного інституту, який закінчив у 1966 р.  

У 1966 р. вступив в аспірантуру кафедри торакальної хірургії 

та анестезіології ЛДМІ. Під керівництвом доктора медичних наук, 

професора М.В.Даниленка працював над кандидатською 

дисертацією на тему “Клініко-функціональна оцінка комплексного 

методу лікування хворих на бронхіальну астму”. Половині із 124 хворих на бронхіальну астму 

виконувалася операція на синокаротидній зоні – гломектомія. Дисертант переконливо довів, що 

ця пропагована операція (успішно захищені 1 докторська та 2 кандидатські дисертації) 

патогенетично необґрунтована. В серпні 1970 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. У 

1969-1973 рр. працював лікарем-хірургом відділення торакальної хірургії Львівської обласної 

клінічної лікарні.  

З 1973 р. по 1985 р. – асистент кафедри факультетської хірургії педіатричного і 

стоматологічного факультетів, з 1985 р. по 1990 р. – асистент кафедри хірургії №2 Львівського 

національного медичного університету імені Д. Галицького. З 1990 р. – доцент кафедри.  

У 1997 р. за пропозицією проф. М.М. Лоби запланував і виконав докторську дисертацію 

на тему: “Діагностика і комплексне лікування некротично-запального ураження стопи у хворих 

на цукровий діабет”, яку успішно захистив у 2006 р. Йому належить деклараційний патент 

України, який включений в галузевий реєстр нововведень. 

Читає лекції для студентів 4 курсу і проводить практичні заняття. Під його керівництвом 

виконано і захищено декілька магістерських праць. Він залучає до наукової роботи студентів, 

інтернів, лікарів, які стають співавторами наукових статей.   

Автор і співавтор понад 160 наукових і навчально-методичних праць. 

З 2009 р. В.П. Федоренко працював на посаді в.о. професора кафедри. З 2011 р. – 

професор кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького.  
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В.П. Федоренко консультує і бере активну участь в лікуванні хворих хірургічного 

відділення №2 ЛОКЛ, є експертом-консультантом з хірургії Львівського обласного бюро 

судово-медичної експертизи. 
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Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009 

/ Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – С. 329 

7. Панишко Ю.М. Михайло Васильович Даниленко та його клінічне оточення (1964-1999) / 

Ю.М. Панишко. – Львів: Сполом, 2011. – 216 с. – Зі змісту: [Федоренко Вадим 

Петрович]. – С. 196-197. 
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Панишко //Здоровий спосіб життя [Текст]: зб.наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 59. –  С. 
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А.Л. ВАСИЛЬЧУК, Ю.М.ПАНИШКО 
 

ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ВОРОБЙОВ 
До 140-річчя від дня народження 

 

Володимир Петрович Воробйов народився 27 липня 1876 р. 

в Одесі в сім’ї торговця зерном восьмою дитиною. Отримав 

домашню освіту, а в 1886 р. зарахований до Рішельєвської 

гімназії. Великий вплив у виборі майбутньої професії відіграли 

дядько Федір Гнатович Вдовиновський, лікар за професією, а 

також лікар і анатом Гордій Йосифов. Дякуючи Ф.Г. 

Вдовиновеькому Володя Воробйов почав відвідувати Одеську 

лікарняну прозектуру і займатися препаруванням. Закінчив 

гімназію у 1897 р. Оскільки при Новоросійському університеті 

медичного відділення не було в той час, Володимир Петрович за 

порадою дядька відправився у Харків і поступив на медичний факультет 

Імператорського Харківського університету. На першому курсі під впливом професора 

O.K. Бєлоусова, що читав курс нормальної анатомії на факультеті, захопився анатомією. 

Згодом став його учнем. 

У 1903 р. з відзнакою завершив навчання і отримав диплом лікаря. У цьому ж році 

Рада медичного факультету обрала В.П. Воробйова на посаду помічника прозектора. У 

1908 р. захистив докторську дисертацію про іннервацію сухожилків людини. Від 1910 р. 

Володимир Петрович став приват- доцентом Харківського університету. У цьому ж році 

на запрошення Харківського медичного товариства очолив кафедру анатомії в Жіночому 

медичному інституту, в якому працював до 1917 р. 

У 1916 р. В.ГІ, Воробйов був затверджений у науковому званні професора. В 1917-

1937 pp. керував кафедрою анатомії Харківського університету. В листопаді 1919 р. 

виїхав до рідних в Болгарію, де була можливість працювати в Софійському університеті, 

який відкрився у 1918 р, у цьому ж закладі В.П. Воробйов пропрацював майже 2 роки, 

створив анатомічний музей, читав лекції, видав підручник. 

У 1921 р. В.П, Воробйов повернувся у Харків, очолив кафедру нормальної анатомії 

Харківського медичного інституту і продовжив роботу над методами консервації тканин. 

Ця робота практично завершилася у 1924 р. Але в 1924 р. до цієї проблеми прийшлося 

повернутися в зв’язку з необхідністю бальзамування тіла B.І. Ульянова-Леніна. 

25 березня 1924 р. В.П. Воробйов прибув у Москву і приступив до роботи. Разом із проф. 

Б.І. Збарським (1885-1954) вчені забальзамували тіло В.І.Ульянова-Леніна, що дало 

можливість багато років зберігати його. У 1926 р. вчений отримав премію B.L Леніна. 

Праці В.П. Воробйова з анатомії спиралися на дані фізіології та патології і були 

“одним із засобів для розуміння форм живого”. Вчений запропонував оригінальні методи 

дослідження: метод введення електродів для вивчення периферичної нервової системи в 

умовах хронічного досвіду, стереоморфологічний метод для препарування і вивчення 
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утворень, що не бачить око анатома, але занадто великих для мікроскопу гістолога. Цим 

методом пов’язані анатомія та морфологія. В.П. Воробйов розпрацював оригінальний 

метод приготування музейних препаратів, метод тривалого зберігання мертвих тканин і 

відновлення їх прижиттєвого пофарбування. 

Від 1932 р. В.П. Воробйов керував Українським інститутом експериментальної 

медицини. У 1934 р. став дійсним членом АН УPCP. 

У 1934 р. комісія медиків на чолі з проф. А.І. Абрикосовим після огляду тіла В. І. 

Ульянова-Леніна відзначила надзвичайно високий рівень збереження тіла. 

У 1937 р. В.П. Воробйов захворів і в нього запідозрили хворобу нирки. Під час 

операції нирку видалили, а згодом вияснилося, що у вченого була одна нирка. 

31 жовтня 1937 р. вчений помер від уремії на 61 році життя. 

В.П. Воробйов особисто розпрацював план видання 5 томів “Атласу анатомії 

людини”, але завершити цю роботу не зміг у зв’язку з раптовою смертю. Його учень 

проф. Рафаїл Давидович Синельніков продовжив цю роботу і 5-й том книжки вийшов у 

світ у 1942 р. в блокадному Ленінграді. 

Президія АМН СРСР заснувала премію ім. В.П. Воробйова. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА, О.В. РИШКОВСЬКА 

 
Хроніка липня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ  

ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ ТА ВЧЕНИХ 
 

1 липня – 135 років від дня народження Войцеха Алоізія Свентославського, польського 
фізикохіміка і державного діяча. Народився в с. Кіріївка (нині Житомирської області). У 1906 р. 
закінчив Київський політехнічний інститут. Від 1908 р. працював у цьому ж інституті; у 1910-
1918 рр. – в Московському університеті. У 1918-1939 рр. та 1946-1951 рр. – професор Варшавського 
політехнічного інституту (в 1928-1929 рр. – ректор)  і Варшавського університету (1918-1929 та 
1947-1960 рр.). У 1935-1939 рр. – міністр вищої освіти Польщі. У 1940-1946 рр. працював у США. В 
1955-1961 рр. – директор Інституту фізичної хімії Польської АН. Від 1952 р. – член Польської АН. 
Наукові дослідження відносяться до термохімії органічних сполук, зокрема азотовмісних (нітро-, 
азо- і діазосполук). Розпрацював методику мікрокалориметрії. У 1913 р. запропонував бензойну 
кислоту в якості еталонної речовини для визначення теплового значення калориметричної системи. 
Сконструював адіабатичний калориметр і прилад для визначення молекулярної маси – ебулліометр 
Свентославського (1924). Засновник наукової школи термохіміків. Один із організаторів 
Польського хімічного товариства та його президент (1925). Віце-президент Міжнародного союзу 
теоретичної і прикладної хімії (1928-1932; 1934-1940). Помер 25 квітня 1968 р. на 87 році життя.  

6 липня – 210 років від дня народження Івана Тимофійовича Глебова, російського 
фізіолога і анатома. У 1930 р. закінчив Московську медично-хірургічну академію. Від 1941 р. 
професор цієї академії; від 1942 р. – Московського університету; від 1957 р. – професор 
Петербурзької медико-хірургічної академії. Наукові роботи присвячені розвитку і пропаганді 
експериментальної фізіології. Запропонував викладання мікроскопічної анатомії. У 1846 р. здійснив 
одну із перших палеогістологічних досліджень мамонту. Експериментально досліджував фізіологію 
апетиту і голоду. Помер 22 листопада 1884 р. на 79 році життя.  

6 липня – 100 років від дня народження Олександра Степановича Хохлова, російського 
хіміка і біохіміка. Народився в м. Москві. У 1941 р. закінчив Інститут тонкої хімічної технології. В 
1941-1945 рр. служба в Червоній Армії. В 1945-1952 рр. працював в Інституті біологічної і медичної 
хімії АМН СРСР; в 1952-1954 рр. – в Інституті експериментальної патології і терапії раку; в 1954-
1959 рр. – у Всесоюзному інституті антибіотиків; від 1959 р. – в Інституті хімії природних сполук 
(від 1974 р. – Інститут біоорганічної хімії АН СРСР). Заступник головного вченого секретаря 
Президії АН СРСР (від 1971 р.). Від 1988 р. – працював в Інституті мікробіології АН СРСР. Основні 
наукові роботи присвячені дослідженню біополімерів (пептидно-білкової природи) і біорегуляторів 
– антибіотиків (пеніциліну, стрептоміцину, поліміксину, віридоміцину та ін.) гормонів, синтетичних 
і природних протиракових  речовин (сарколізину, актиноксантину). У 1950 р. розпрацював разом із 
М.М. Шем’якіним (1908-1970) промисловий метод синтезу левоміцетину. У 1950-х роках разом із 
колегами розпрацював комплексний метод розділення гормонів гіпофізу; метод виділення і очистки 
антибіотика поліміксину М (1958-1959), загальний метод розділення сумішей стрептотрицинів 
(1960-і роки), визначив (1972) будову стрептотрицинів А-Е. Встановив амінокислотну послідовність 
актиноксантину. Дослідив (1976) внутрішньоклітинні ауторегулятори розвитку і росту 
мікроорганізмів. У 1964 р. був обраний членом-кореспондентом АН СРСР. Помер 9 липня 1997 р., 
проживши 81 рік. 

8 липня – 135 років  від дня народження Тадеуша Островскі, польського хірурга. Народився 
у Відні. Закінчив у 1905 р. медичний факультет Казанського університету. У 1905-1907 рр. 
стажувався у Відні, Мюнхені, Берліні, Парижі. У 1905-1908 рр. – ординатор кафедри хірургії 
Львівського університету. У 1908-1914 рр. – асистент кафедри хірургії Львівського університету. У 
1914-1920 рр. – хірург діючої армії. У 1917 р. отримав вчене звання доцента. У 1920-1922 рр. – 
керівник хірургічного відділення дитячого госпіталю св. Софії у Львові. У 1922 р. отримав вчене 
звання професора. У 1922-1932 рр. – професор кафедри хірургії Львівського університету. У 1932-
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1939 рр. – керівник кафедри хірургії Львівського університету / 1939-1941 рр. – Львівського 
медичного інституту. Був автором близько 50 наукових праць. Наукові дослідження присвячені 
питанням лікування раку грудної залози і гортані, хірургії органів шлунково-кишкового тракту, 
сечової, дихальної та кістково-суглобової системи, нейрохірургії, ендокринної хірургії: виконав 
перші на теренах Польщі операції адреналектомії (1935), лобектомії (1935), пневмонектомії (1936). 
Займався експериментальною хірургією на тваринах. 4 липня 1941 р. розстріляний німецькими 
окупантами без суду на 60 році життя.  

10 липня – 95 років  від дня народження Бориса Костянтиновича Вайнштейна, фізика і 
кристалографа. Народився в Москві. В 1945 р. закінчив Московський університет і Інститут сталі 
(1947). Від 1949 р. почав працювати в Інституті кристалографії АН СРСР (від 1962 р. – директор). 
Дослідження присвячені теорії дифракції електронів і рентгенівського випромінювання, 
структурному аналізу кристалів, вивченню будови білкових молекул. Один із авторів методів 
структурної електроннографії і її теоретичних основ (1950). Визначив положення водневих атомів у 
низки кристалів і розшифрував структуру багатьох комплексних органічних сполук. Вивчав будову 
і властивості рідких кристалів. За його керівництвом здійснена розшифровка просторової структури 
рослинного білка леггемоглобіну (1975). У 1976 р. був обраний академіком АН СРСР. Відкрив 
кристалізацію глобулярних білків. Виконав комплекс досліджень із синтезу цінних кристалів. 
Помер 18 жовтня 1996 р., проживши 75 років. 

13 липня – 190 років від дня народження Станіслао Канніццаро, італійського хіміка. 
Народився в м. Палермо. Отримав медичну освіту в університетах Палермо (1841-1845) та Пізи 
(1846-1848). В 1849 р. емігрував у Францію, а в 1851 р. повернувся в Італію. У 1851-1855 рр. – 
професор хімії Національного коледжу в Александрії (П’ємонт), у 1856-1861 рр. – професор 
Генуезького університету; у 1861-1871 рр. – професор університету Палермо; у 1871-1910 рр. – 
професор Римського університету. Один із засновників атомно-молекулярної теорії. У 1851 р. разом 
із французьким хіміком Ф.С. Клоезом отримав ціанамід. Шляхом гідратації ціанаміду отримав 
сечовину. У 1853 р. дією гідроксиду калію на бензальдегід отримав бензиловий спирт. Синтезував 
бензоілхлорид і отримав з нього фенілоцтову кислоту. Основна заслуга вченого – запропонована 
система основних хімічних понять, що означала реформу атомно-молекулярних уявлень. Встановив 
і обґрунтував атомну вагу багатьох елементів. На основі закону Авогадро розмежував (1858) 
поняття “атом”, “молекула”, “еквівалент”. Разом з Е. Патерно (1847-1935) та Х.Й. Шиффом (1834-
1915) заснував у 1871 р. журнал “Gazzetta Chimica Italiana”. Був членом Національної академії деї 
Лінчеї (від 1873 р.). Помер 10 травня 1910 р. на 84 році життя.  

15 липня – 145 років від дня народження Макса Боденштейна, німецького хіміка. У 1891 р. 
закінчив Гейдельберзький університет. У 1891-1893 рр. працював під керівництвом В. Мейєра 
(1848-1897) у Вищій Технічній школі в Берліні і в Геттінгенському університеті (1893-1895), 
Гейдельберзькому університеті (1896-1900), в лабораторії В.Ф. Оствальда в Лейпцигському 
університеті (1900-1906). У 1907-1908 рр. – професор Берлінського університету, в 1908-1923 рр. – 
професор Вищої технічної школи в Ганновері. Від 1923 р. – знову в Берлінському університеті. 
Наукові роботи присвячені кінетиці газових хімічних реакцій. Вивчав (1893-1899) процеси 
отримання і термічної дисоціації йодоводню і стану рівноваги системи 2 Н J � Н2 + J2, що поклало 
початок систематичних досліджень кінетики утворення бромо- (1907-1908) і хлороводню (1913) із 
елементів. Відкрив (1913) фотохімічні реакції з великим квантовим виходом, що поклало початок 
уявленням про ланцюгові реакції. Був президентом Німецького хімічного товариства (1930-1932). 
Помер 3 вересня 1942 р. на 72 році життя.  

16 липня – 240 років від дня народження Людвига Генріха Боянуса, анатома і зоолога. 
Народився в Ельзасі. У 1806-1825 рр. – професор Віленського університету, заснував зоологічний та 
зоотомічний кабінети. Основні наукові праці присвячені проблемам ембріології, зоології, 
ветеринарії і зоотехніки. Вивчав анатомію і ембріологію коня. Створив першу в Росії 
гельмінтологічну колекцію. Вперше описав орган виділення (нирку) молюсків. Створив навчальний 
план і програму викладання ветеринарних дисциплін. Помер 2 квітня 1827 р. на 51 році життя.  
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16 липня – 140 років від дня народження Альфреда Штока, німецького хіміка. У 1898 р. 
закінчив Берлінський Університет. Працював у цьому університеті. Від 1900 р. професор Вищої 
технічної школи в Бреслау, у 1915-1916 рр. працював у Мюнстерському університеті. Від 1916 р. – 
в Інституті хімії Кайзера Вільгельма в Берліні, від 1921 р. – в Берлінському університеті; в 1926-
1936 рр. працював у Вищій технічній школі в Карлсруе. У 1936 р. вийшов у відставку і до 1943 р. 
працював в лабораторії Інституту хімії Кайзера Вільгельма. Наукові роботи присвячені проблемам 
неорганічної та аналітичної хімії. У 1900-1909 рр. досліджував різні кристалічні модифікації 
фосфору, миш’яку, сурми та їх сполук із воднем, сіркою, азотом. Удосконалив низку лабораторних 
приладів. У 1912 р. розпочав вивчення бороводнів. Відкрив рідкий гідрид бору – В4Н10, а також 
кристалічний гідрид бору  В10Н14 і вивчив неорганічні сполуки вуглецю – С3S2: CSTe, СSSе. У 1921-
1926 рр. вивчав силани: отримав SiH4, SiH6, Si3H8, Si4H10, Si5H12, Si6H14. Першим доказав 
небезпечність парів ртуті для організму. Розпрацював техніку аналізу мікрокількості ртуті. Помер 
12 серпня 1946 р. на 71 році життя.  

20 липня – 200 років від дня народження Вільяма Боумена, англійського хірурга і анатома. 
Медичну освіту отримав у Бірмінгемі, а удосконалювався в хірургічних клініках континентальної 
Європи. Від 1838 р. – демонстратор і хоронитель анатомічного музею в Лондоні. В 1846 р. – 
асистент хірургічної клініки; в 1848-1856 рр. – професор фізіології, загальної патології і 
патологічної анатомії. Від 1877 р. – консультант і віце-президент з хірургії в Лондонському 
офтальмологічному госпіталі. Багато працював в галузі офтальмології і мікроскопічної анатомії. З 
іменем Боумена пов’язана низка анатомічних термінів: боуменова капсула, боуменові диски, 
membranа elastica anterior. Був членом багатьох академій і наукових товариств Європи і Америки. 
Помер 29 березня 1892 р. на 76 році життя. 

 21 липня – 185 років від дня народження Фелікса Жака Казіміра Гюйона, французького 
уролога. У 1852 р. закінчив медичний факультет Нантського університету. Від 1853 р. працював у 
Парижі в хірургічній клініці професора А. Вельпо. У 1858 р. захистив докторську дисертацію. У 
1863 р. став професором хірургічної патології на медичному факультеті Паризького університету. У 
1867 р. організував і очолив у госпіталі Неккер урологічне відділення, яке в 1878 р. стало 
урологічною клінікою. Цією клінікою Ф. Гюйон керував до 1906 р. Став фахівцем з діагностики і 
лікування стріктури уретри та видалення каменів із сечового міхура. Описав метод пальпації нирки 
(метод Гюйона) та один із симптомів балотуючої нирки (симптом Гюйона), запропонував У-
подібний розріз при промежинному доступі до сечового міхура (розріз Гюйона), метод закриття 
нориці  уретри (пластика Гюйона-Пасто). Розробив метод лікування гонореї шляхом інстиляції 
задньої частини уретри лікарськими розчинами. Запропонував тонкий еластичний катетер з оливою 
(інстилятор Гюйона) та спеціальний шприц із гвинтоподібними поршнем. Винайшов і запровадив у 
практику металеві та еластичні бужі особливої форми (бужі Гюйона), уретральний катетер для 
евакуації вмісту сечового міхура. Помер 20 липня 1920 р., проживши 89 років.  

29 липня – 175 років від дня народження Герхарда Генріка Гансена, норвезького 
мікробіолога. Закінчив медичний факультет університету в Хрістіанії (Осло) в 1859 р. У 1872 р. 
відкинув пануючу в той час концепцію про спадкову передачу лепри і обґрунтував вчення про 
контагіозність хвороби. У 1874 р. описав збудника прокази Bac. Leprae Hanseni / Mіcobacterium 
leprae). Від 1875 р. очолив боротьбу з проказою в Норвегії. За ініціативою Г.Г. Гансена у 1879 р. 
було заборонено вільне пересування хворих лепрою по країні, а в 1885 р. був прийнятий закон, що 
передбачав обов’язкову ізоляцію хворих в лепрозоріях або на дому і систематичні огляди осіб, що 
мали контакт з хворими. Цей закон став прикладом для законодавства багатьох країн по 
відношенню хворих на проказу. Г.Г. Гансен був автором близько 50 наукових робіт. Був доктором 
Honoris causa університету в Копенгагені, членом-кореспондентом Паризької медичної академії, 
почесним головою ІІ Міжнародного конгресу лепрологів (Берген, 1909). Помер 12 лютого 1912 р. на 
71 році життя.  

30 липня – 375 років від дня народження Реньє де Граафа, голландського анатома і 
фізіолога. Народився в Стонховені. Від 1660 р. вивчав медицину в Утрехтському університеті. 
Завідував кафедрою анатомії в Парижі, працював лікарем в Анжі та Делфтському госпіталі (від 
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1667 р.). Наукові праці присвячені вивченню анатомії репродуктивних органів тварин і людини 
(1668-1672). Встановив, що жіночі статеві залози, що названі яйниками, містять пухирці різної 
величини (граафові пухирці). Запропонував методику накладання слинної та підшлункової фістул і 
застосував їх для вивчення хімізму травлення. Помер 17 серпня 1673 р. на 33 році життя.  

30 липня – 175 років від дня народження Бернгарда Хрістіана Готфріда Толленса, 
німецького хіміка. Народився в Гамбурзі. У 1864 р. закінчив Геттінгенський університет. У 1864-
1873 рр. працював в лабораторії Ш.А. Вюрца (1817-1884) у Вищій медичній школі в Парижі; від 
1973 р. – професор Геттінгенського університету і директор Хіміко-агрономічного інституту цього 
університету. Наукові дослідження присвячені органічній хімії та біохімії. Вивчав вуглеводний 
обмін в рослинному організмі. Створив методику визначення вуглеводів. Запропонував (1888) 
метод кількісного отримання фурфурола дегідратацією пептоз. Вперше здійснив синтез толуолу на 
основі феніл і метилгалогенідів. Розпрацював (1891) метод отримання спиртів дією формальдегіду 
на сполуки, що містять активну метильну і метиленову групи. Помер 31 січня 1918 р. на 77 році 
життя.   
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

ДЖОН    ХОАУРД   НОРТРОП 

До 135-річчя від дня народження 

Джон Хоуард Нортроп народився 5 липня 1891 р. в Йонкерсі 

(шт. Нью-Йорк) в сім’ї Ісайї Нортропа, викладача зоології 

Колумбійського університету і Аліси Белл, ботаніка. Незадовго до 

народження Джона в лабораторії, де працював батько, стався вибух. 

Батько загинув. Мати почала знову працювати в Хантер-коледжі в 

Нью-Йорку. У 1908 р. Джон Нортроп закінчив середню школу і 

поступив у Колумбійський університет, де захопився вивченням хімії, 

У 1912 р. Джон Нортроп отримав ступінь бакалавра природних наук і 

поступив в аспірантуру з хімії. У 1913 р. став магістром природничих 

наук і почав працювати над докторською дисертацією з хімії. У 1915 р. завершив дисертацію і 

став доктором філософії. Від 1915 р. розпочав роботу в Рокфеллерівському інституті медичних 

досліджень в Нью-Йорку. Спочатку працював асистентом, а згодом – викладачем. Після вступу 

США у Першу світову війну (1917) служив у хімічних військах США в чині капітана. 

Після закінчення війни повернувся в Рокфеллерівський інститут. Продовжив роботу з 

вивчення білків і почав працювати над дослідженнями ферментів. Вченому були відомі роботи 

німецького хіміка Е. Бухнера (1860-1917), який вивчав бродіння і встановив (1897), що процес 

може відбуватися без участі організмів (отримав із дріжджів сік, який не мав живих клітин, але 

містив фермент, що отримав назву зимаза). Згодом вчений отримав із мікроорганізмів соки, що 

викликали молочнокисле та оцетокисле бродіння. В цей час хімічний склад ферментів не був 

відомим. Німецький хімік Р. Вільштеттер (1872-1942) не зміг отримати чисті взірці ферментів. 

За пропозицією Ж. Лоеба, Д.Х. у Нортроп у 1920 р. спробував отримати в чистому виді пепсин 

– фермент, що регулює в шлунку процес травлення. 

У 1926 р. американський біохімік Дж. Бетчелер Самнер (1887-1955), працівник 

медичного коледжу Корнельського університету опублікував результати досліджень ферменту 

уреази і виділив цей фермент в кристалічному виді та висловив припущення про білкову 

природу ферментів. Більшість вчених скептично поставилися до відкриття Д.Б.Самнера. Але 

Дж. Нортроп зацікавився цією роботою і посилив свої дослідження пепсину. У 1930 р. він 

виділив у чистому вигляді пепсин, а в 1932 р. – трипсин, У 1935 р. колега Дж, Нортропа У.М. 

Стенлі вперше отримав кристали вірусу тютюнової мозаїки. У 1939 р. Дж. Нортроп першим 

виділив бактеріальний вірус, а в 1940 р. – дифтерійний антитоксин у кристалічному виді. 
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Під час Другої світової війни Дж.Х.Нортроп працював дослідником в Науково-

дослідному комітеті національної оборони. 

У 1946 р. Нобелівський комітет вручив премію з хімії Дж.Нортропу, У. Стенлі, Д,. 

Самнеру “за виготовлення ензимів і вірусних протеїнів у чистій формі” (Нортроп, Стенлі), 

“За його відкриття кристалізації ензимів” (Самнер). 

У 1949-1958 рр. Дж.Х. Нортроп працював професором Каліфорнійського університету у 

Берклі, одночасно обіймав посаду професора з біофізики в університетській лабораторії 

Доннера. У 1961 р. Дж.Нортроп отримав звання почесного професора у відставці 

Рокфеллерівського університету, а в 1962 р. – Каліфорнійського університету в Берклі. 

При житті вчений був гідно пошанований: у 1934 р. він став почесним членом НАН 

США, в 1937 р. отримав медаль У.Ф. Чендлера Колумбійського університету, в 1948 р. – 

почесний диплом уряду США, медаль А. Гамільтона Колумбійського університету (1961). 

Вчений був членом Американської академії мистецтв і наук, Іноземним членом 

Британського хімічного товариства, Королівського товариства мистецтв і Німецької академії 

природодослідників “Леопольдіна”. 

27 травня 1987 р. вчений на 96 році життя покинув цей світ.  
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В.Р. САВРАН, Ю.М. МІХЕЛЬ,  
Ю.М. ПАНИШКО 

ДОМІНІК ЖАН ЛАРРЕЙ – видатний французький хірург 
До 250-річчя від дня народження 

 
 Домінік Жан Ларрей народився 8 липня 1766 р. в с. комуни 

Бодеан в забезпеченій сім’ї. Згодом сім’я переїхала в м. Бордо. Коли 
Домініку було 13 років помер його батько і опіку над хлопчиком взяв 
його дядько Алексіс, головний хірург Тулузи. Після 6 років навчання 
хірургії в Тулузькій медичній школі Д.Ж. Ларрей переїхав у Париж, 
де продовжив навчання у знаменитого лікаря П’єра Дезо (1744-1795), 
головного хірурга лікарні “Отель Дьє”. У 1786 р. Д.Ж. Ларрей як 
лікар-хірург брав участь в експедиції французького флоту в Північну 
Америку. Від 1789 р. працював у Парижі спочатку хірургом, а потім 
став військовим лікарем і в 1796 р. почав працювати професором 
Вищої медичної школи “Val de Grace”.  

Д.Ж. Ларрей зробив надзвичайно багато для військової 
медицини. Він зміг провести повну реорганізацію евакуації 

поранених з поля бою та системи їх лікування. За цю діяльність отримав звання “батька 
швидкої допомоги”. Ідея “польового лазарету” вперше була запропонована іспанською 
королевою Ізабеллою під час війни з маврами у 1480 р. Намети, в яких працювали лікарі, 
називалися “амбулансіас”, тобто “пересувки”, але поранені повинні були туди добиратися 
самостійно. Організовано доставляти поранених до операційного столу запропонував Д.Ж. 
Ларрей. Ця ідея прийшла до нього у 1792 р. під час служби головним хірургом Рейнської армії. 
Під впливом військової новинки – “летючою артилерії”, він вирішив створити “летючу медичну 
допомогу”, за допомогою легких двоколісних та чотирьохколісних екіпажів із спеціально 
навченими хірургами і санітарами, які рухалися за наступаючим військом, підбирали поранених 
і швидко доставляли їх у польовий госпіталь. Ця “система” була апробована в битві при 
Лімбургу і виявилася ефективною. Але залишалася друга проблема – сепсис. Лікарі не вміли 
боротися з гангреною.  

Вирішальним компонентом спасіння пораненого став час. Д. Ларрей для спасіння 
поранених змушений був ампутувати кінцівку. На той час іншого методу лікування 
вогнепальних переломів не існувало. Д. Ларрей вперше запровадив у практику військово-
польової хірургії екзартикуляцію в кульшовому та плечовому суглобах, застосовував 
промивання ран теплим сольовим розчином, а інфікованих ран – хлорнуватистою рідиною 
Лабаррака. Запропонував розтинати і дренувати рани. Рани перев’язував рідко: 1 раз на 4-9 
днів.  

Доля звела двох видатних французів Наполеона Бонапарта і Домініка Ларрея в 1793 р. в 
Тулоні. Республіканські війська Франції взяли штурмом м. Тулон 17 грудня 1793 р. за планом 
24-річного капітана Наполеона Бонапарта, який відразу був підвищений в чині до звання 
бригадного генерала. Упродовж 1793-1815 рр. вони були разом. Д. Ларрей брав участь у всіх 
військових кампаніях. У 1796 р. Наполеон був призначений головнокомандувачем армії, 
створеної для операції в Італії. Італійська кампанія 1796-1797 рр. завершилася 
Кампоформийським миром, що підсилив позицію Франції. Єгипетська експедиція Наполеона 
1798-1801 рр., не дивлячись на окремі перемоги, була невдалою. Д.Ж. Ларрей описав 
“єгипетське запалення очей” у вояків, що воювали в пустелі.  

В листопаді 1799 р. Наполеон здійснив державний переворот, що встановив режим 
консульства, який передав йому майже всю повноту влади. У 1804 р. Наполеон був 
проголошений імператором 

У 1803 р. Д.Ж. Ларрей захистив докторську дисертацію на тему “Про ампутації кінцівок 
при вогнепальних пораненнях їх”.  
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Під час військових кампаній Д.Ж. Ларрей при пораненнях застосовував трепанацію черепа 
і дав аналіз патології черепно-мозкових поранень; розпрацював хірургію військових поранень 
грудної клітки. 

Військова кампанія Наполеона І в Іспанії (1802), виявилася невдалою для французьких 
військ, оскільки повстав весь народ. Але катастрофічною для імператора виявилася кампанія 
1812 р., коли гігантська армія вдерлася в Росію. В генеральній битві під Бородино з обох сторін 
загинуло понад 100000 вояків. Під час Бородинської битви Д.Ж. Ларрей особисто зробив 200 
ампутацій за день. Вчений не вірив, що можуть бути інші способи лікування вогнепальних 
переломів. Під час  відступу французької армії Д.Ж. Ларрею прийшлося реквізувати коней з 
ескадронів і варити супи для поранених.  

Військова кампанія 1813 р. була програна Наполеоном і союзницькі війська в березні 
1814 р. увійшли в Париж. 6 квітня імператор Наполеон І зрікся престолу. Переможці зберегли 
Наполеону І титул імператора і віддали йому в користування острів Ельбу в Середземному морі 
(місце першого заслання з 4 травня 1814 р. до 26 лютого 1815 р.). але 1 березня 1815 р. 
Наполеон І висадився зі своїми прибічниками на берег Франції і за 3 тижні фактично завоював 
Францію, оскільки народ покладав на нього велику надію. 100-денне володарювання 
Наполеона І (20 березня – 22 червня 1815 р.) завершилося битвою народів “під Ватерлоо”. Д.Ж. 
Ларрей брав участь в цій битві та сумлінно виконував свій лікарський обов’язок. Авторитет 
лікаря Д.Ж. Ларрея був настільки високим, що під час битви герцог А. Веллінгтон (1769-1852), 
побачивши його з польовим госпіталем в підзорну трубу, наказав артилерії припинити обстріл.  

Життєві шляхи великих французів остаточно розійшлися після Ватерлоо. 22 червня 
1815 р. Наполеон І вдруге зрікся престолу і був засланий на о. Св. Єлени, де помер через 6 
років. Лікар Д.Ж. Ларрей був взятий в полон прусськими військами, засуджений до смертної 
кари, але був помилуваний і відправлений в Париж під конвоєм. 

У 1812-1817 рр. світ побачила праця Д.Ж. Ларрея “Memoires de chirurgie militaire et 
campagnes” (4 томи), в яких хірург узагальнив свій досвід хірургічної допомоги пораненим.  

Д.Ж. Ларрей описав грудинно-реберний трикутник (трикутник Ларрея) і парастернальну 
(діафрагмальну) грижу, що виходить через цей трикутник. При  ексудативному перикардиті 
запропонував робити пункцію перикарда в куті між VII реберним хрящем і основою 
мечоподібного відростка грудини. Описав симптом появи або посилення болю при переломі 
тазових кісток, при патологічних процесах в крижово-клубовому суглобі, попереково-
крижовому радикуліті.  

Д.Ж. Ларрей отримав звання Барона Імперії, був тричі нагороджений орденом Почесного 
легіона: легіонер (1 березня 1803 р.), офіцер (14 червня 1804 р.), командор (12 травня 1807 р.). 
отримав від Наполеона І за бездоганну службу 100 тис. франків і замок. Вчений був членом 
Медичної академії (1820) і Паризької АН (1829). 

Помер 25 липня 1842 р. в Ліоні, проживши 76 років. Похований у Парижі.  
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2. Визначні імена у світовій медицині / за ред. О.А. Грандо – Київ: “Тріумф”, 2001 – 320 с. – Зі 
змісту: [Ларрей Домінік (Larrey Dominique Jean, 1766-1842)] – С. 179-180. 

3. Ларрей, Ларре Доминик Жан // БСЭ в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – Москва: 
Советская энциклопедия, 1973. – Т.14: Куна-Ломами. – Стб. 496. 

4. Манфред А.З. Наполеон І, Наполеон Бонапарт / А.З. Манфред // БСЭ в 30 т. / гл. ред. А.М. 
Прохоров. – 3-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1974 – Т. 17: Моршин-Никши. – 
Стб. 708-712. 

5. Семека С. Ларрей Доминик Жан (Larrey Dominique Jean, 1766-1842) / С. Семека // БМЭ в 
36 т. / гл. ред. А.Н. Бакулев; 2-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1960 – Т. 15: Курт-
Лимфоциты. – Стб. 259-261. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

ЙОГАННЕС ПЕТЕР МЮЛЛЕР 

До 215-річчя від дня народження 

 

Йоганнес Петер Мюллер народився 14 липня 1801 р. 

в м. Кобленці в сім’ї шевця. Після отримання середньої 

освіти поступив на медичний факультет Боннського 

університету, який закінчив у 1822 р. Будучи студентом, 

опублікував працю про дихання зародка. Після 

закінчення університету працював асистентом кафедри 

анатомії та ембріології. В 1824 р. захистив докторську 

дисертацію і працював приват-доцентом, а від 1826 р. – 

професор анатомії в Боннському університеті. У 1833 р. вчений перейшов у 

Берлінський університет, де очолив кафедру фізіології, а також став директором 

анатомічного театру Анатомо-зоологічного музею Берлінського університету.  

Діяльність Й.П. Мюллера була дуже різнобічною. В Берлінському 

університеті він читав лекції з анатомії, фізіології, ембріології, порівняльної 

анатомії, палеонтології. Й. Мюллер опублікував понад 260 наукових робіт.  

В галузі анатомії вчений описав м’язи промежини, будову еректильних 

органів, вузлів симпатичної нервової системи, верхнього вузла язикоглоткового 

нерву; в галузі гістології – описав будову кістки, хряща, хорди, сполучної тканини 

нирок, будову залоз, що заклало основу для вивчення секреторних процесів. В 

галузі ембріології описав ранні етапи розвитку зародку людини, відкрив парний 

зародковий хід, що на його честь був названий “мюллеровою протокою”. В галузі 

порівняльної анатомії відкрив так звані лімфатичні серця земноводних і зябра у 

личинок земноводних. 

У “Посібнику з фізіології людини” (1826, 1834-1840) вчений дав розгорнутий 

виклад вчення про рефлекторну діяльність спинного і довгочастого мозку, про 

органи чуття, головний апарат людини. 

У другій частині книжки “Порівняльна анатомія органів зору людей  і 

тварин” (1826) Й.П. Мюллер сформулював “закон специфічної енергії нервів”.  
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Й.П. Мюллер широко застосовував мікроскоп для вивчення патологічно 

змінених органів і тканин. Особливо цікавою є робота  про будову і форму 

пухлин. Вчений говорить про клітинну будову пухлин і закладає основи 

класифікації пухлин.  

Й.П. Мюллер створив велику наукову школу, з якої вийшли видатні вчені: Г. 

Гельмгольц, Е. Дюбуа-Реймон, Ф. Вірхов, Т. Шванн, Т. Бішоф. Його лекції 

прослухало багато лікарів і науковців, в т.ч. Д.М. Велланський, О.М. 

Філомафітський, М.І. Пирогов, І.Т. Глєбов.  

У 1834 р. Й.П. Мюллер заснував журнал “Archiv für Anatomie, Physiologie 

und Wissenschaftliche Medizin”.  

Й.П. Мюллер був нагороджений золотою медаллю Паризької АН (1832), 

Великою медаллю “За мистецтво і науку”. 

Помер вчений 28 квітня 1858 р. на 57 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 

ДЖЕФРІ УІЛКІНСОН 

До 95-річчя від дня народження 

 

Джефрі Уілкінсон народився 14 липня 1921 р. в 

Тодмордені (Англія) в сім’ї Генрі Уілкінсона, декоратора 

будинків і Рут Уілкінсон. У Джефрі, старшого з трьох дітей, 

рано з’явився інтерес до хімії, оскільки часто навідувався в 

хімічну компанію, власником якої був його дядько по лінії 

матері. В 1932 р. він виграв стипендію графства для навчання в 

Тодморденській приватній середній школі, де продовжив 

навчатися хімії. У 1939 р. закінчив середню школу і отримав 

Королівську стипендію для навчання в Імперському коледжі 

науки і техніки Лондонського університету. Після закінчення коледжу Дж. Уілкінсон 

продовжував дослідження із військового замовлення. Згодом вчений виїхав до Канади, 

де вступив у Державну науково-дослідну раду Канади молодшим науковим 

співробітником Канадського відділення Проекту зі створення атомної бомби.  

У 1946 р. Дж. Уілкінсон отримав від Імперського коледжу науки і техніки 

докторську стипендію, став хіміком-ядерником у радіаційній лабораторії Лоуренса 

Каліфорнійського університету в Берклі, яку в той час очолював Г.Т. Сіборг (1912-

1999). В цій лабораторії він пропрацював до 1950 р.  

В 1946-1950 рр. працював не лише в галузі ядерної хімії, але і в сфері неорганічної 

хімії. У 1950-1951 рр. працював у Массачусетському технологічному інституті в 

Кембриджі, де приступив до вивчення металів перехідного ряду. У 1951-1955 рр. 

співробітник Гарвардського університету. У грудні 1955 р. Дж. Уілкінсон повернувся до 

Лондона і отримав посаду професора неорганічної хімії в Імперському коледжі науки і 

техніки Лондонського університету.  

Наукові дослідження відносяться до хімії металоорганічних сполук. У 1950 р. 

синтезував і дослідив властивості нуль-валентних комплексних сполук нікеля типу 

Nі(PCl)4. Згодом після відкриття дициклопептадіенілзаліза одночасно з групою Р.Б. 

Вудворда (1917-1979) вивчав (1952) будову і властивості цієї сполуки, що отримала 

назву “ферроцен”. Ці дослідження поклали початок хімії металоорганічних сполук 

перехідних металів.  

У 1956 р. разом з колегами отримав трициклопептадіенілуранхлорид. Досліджував 

(1956-1958) комплекси перехідних металів із циклічними поліолефінами, нітрозіли 

металів і металогідридні комплекси. У 1958 р. показав можливість існування 
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“сендвічевих” і “напівсендвічевих” сполук перехідних металів із сімомачленними 

циклами.  

Разом із Ф.А. Коттоном опублікував книжки “Сучасна неорганічна хімія” в 3-х 

томах та “Основи неорганічної хімії”.  

В 1973 р. Дж. Уілкінсону разом з Е.О. Фішером була присуджена Нобелівська 

премія “за незалежні дослідження в галузі металоорганічної хімії, так званих 

“сендвічевих речовин”.  

Робота, за яку вчені отримали Нобелівську премію, стимулювала проведення 

досліджень в раніше невідомих, високопродуктивних напрямках неорганічної, 

органічної хімії.  

Дж. Уілкінсон був удостоєний багатьох нагород: у 1950 р. – медаль Лавуазьє 

Французького хімічного товариства, у 1981 р. – Королівська медаль Лондонського 

Королівського товариства; у 1983 р. – медаль Галілея Пізанського університету. Був 

членом Лондонського Королівського товариства, Американської академії мистецтв і 

наук, Данської Королівської АН. 

Помер 26 вересня 1996 р. на 76 році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

РОБЕРТ БРЮС МЕРРІФІЛД 

До 95-річчя від дня народження 

 

Роберт Брюс Мерріфілд народився 15 липня 1921 р. у 

м.Форт-Уерте (шт. Техас). У зв’язку з професією батька сім’я 

часто переїжджала з місця на місце в пошуках роботи. Згодом 

сім’я опинилася в Монтебелло (шт. Каліфорнія). Саме тут в 

середній школі Роберт зацікавився хімією. У 1938 р. закінчив 

середню школу, поступив у Джуніор-коледж в Пасадені, але в 

наступному році перейшов у Каліфорнійський університет в 

Лос-Анджелесі, де почав вивчати хімію. У 1943 р. отримав 

ступінь бакалавра в Каліфорнійському університеті. 

Р. Б. Мерріфілд упродовж року працював хіміком в Науково-дослідницькому фонді 

Ф.Р. Парка, а потім повернувся в університет, отримав стипендію і продовжив навчання в 

аспірантурі. Працював аспірантом-дослідником в медичній школі Каліфорнійського 

університету (1948-1949). Вчений вивчав дріжджові пурини і пірімідини і розпрацював 

систему біологічного якісного аналізу. У 1949 р. Р. Мерріфілду був присуджений 

докторський ступінь із хімії і він почав працювати асистентом-біохіміком в 

Рокфеллерівському інституті медичних досліджень. В цьому інституті вчений пропрацював 

до кінця своєї наукової кар’єри: 1953 р. – науковий співробітник; 1958 р. – ад’юнкт-

професор; 1966 р. – повний продюсер.  

У 1953 р. Р.Б. Мерріфілд приступив до вивчення білків. Упродовж трьох років 

розробляв метод синтезу пептиду. У 1962 р. він повідомив, що новий метод, названий 

твердофазним пептидним синтезом, забезпечив великий вихід штучних пептидів, майже 

100% передбаченої кількості. Р. Мерріфілд з колегами синтезували нанопептидний (9 

амінокислот) гормон брадикінін – препарат, що викликає розширення судин. У 1965 р. 

створив першу працюючу модель автоматизованого пристрою для твердофазного 

пептидного синтезу. За допомогою сконструйованого апарату Р.Б.Мерріфілд з колегами 

синтезували декілька пептидних гормонів, включаючи брадикінін, окситоцин і ангіотензин. 

Вдалося отримати білок інсулін за 20 днів. Супротивники нової технології скаржилися, що 

отримані пептиди не були чистими. Проблему очищення продукту реакції вдалося 
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вирішити за допомогою методу високоефективної рідинної хроматографії.У 1969 р. Р.Б. 

Мерріфілд із колегами завершили синтез ферменту рибонуклеази. 

 Розроблена технологія Р.Б. Мерріфілда твердофазного синтезу широко застосовується 

в інститутах, лабораторіях для отримання пептидних гормонів, нейропептидів, токсинів, 

білкових факторів росту, антибіотиків, нуклеотидів  та нуклеїнових кислот. 

У 1984 р. Р.Б. Мерріфілд отримав Нобелівську премію з хімії “за розробку методу 

хімічного синтезу на твердих матрицях”.  

Вчений є членом НАН США (від 1972 р.).  

Від 1969 р. Р.Б. Мерріфілд працював заступником головного редактора “International 

Journal of Peptide and Protein Research”. Вчений отримав премію Альберта Ласкера за 

фундаментальні медичні дослідження (1969), міжнародну нагороду Гарднерівського фонду 

(1970), нагороду за творчу роботу в галузі синтезу органічних сполук (1972), медаль 

Ніколса (1973) Американського хімічного товариства. Вченому присвоєно почесний ступінь 

університету Колорадо, Йєльського та Упсальського університетів.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.Є. КОРНІЛОВА 

 

ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ДЕМІХОВ –  

видатний трансплантолог ХХ ст.  

До 100-річчя від дня народження 

 

Володимир Петрович Деміхов народився 18 липня 1916 р. 

на хуторі Куликівській (нині Волгорадської області) в 

селянській родині. Батько Володимира загинув під час 

громадянської війни в 1919 р. Мати, Домініка Олександрівна 

виростила трьох дітей і сприяла отриманню вищої освіти. 

Навчався Володимир у ФЗУ. Отримав посвідчення слюсаря. У 

1934 р. поступив у Московський державний університет на 

фізіологічне відділення. У 1937 р., будучи на 3 курсі 

сконструював штучне серце (перше у світі) і пересадив його 

собаці, яка прожила з цим серцем 2 години. У 1940 р. закінчив 

університет і отримав диплом за спеціальністю “фізіологія тварин”. Написав першу 

наукову працю. Але німецько-радянська війна 1941-1945 рр. перервала наукові 

дослідження. В.П. Деміхов під час війни  працював старшим лаборантом в патолого-

анатомічній лабораторії. Після закінчення війни влаштувався на роботу в Інститут 

експериментальної і клінічної медицини. У 1946 р. провів першу в світі пересадку 

другого, додаткового серця у грудну порожнину собаки. Розробив і випробував в 

експерименті 38 схем гетеротопічної алотрансплантації серця, деякі – одночасно з 

часткою легені. У 1947 р. здійснив першу в світі пересадку ізольованої легені. У 1948 р. 

вчений зробив першу в світі пересадку печінки. З ім’ям В.П. Деміхова пов’язані перша в 

світі (1951) пересадка серця в експерименті на тваринах (без застосування гіпотермії і 

апарату штучного кровообігу) та експериментальна розробка і виконання (1952) 

мамарно-коронарного шунтування, яке згодом стало широко застосовуватися в світовій 

кардіохірургічній практиці.  

У 1954 р. В.П. Деміхов пересадив другу голову собаці. За весь час експериментів 

ним було створено 20 двоголових собак. У 1955 р. він перейшов на роботу в 1-й 

Московський медичний інститут ім. І.М. Сеченова, де пропрацював до 1960 р. Оскільки 

директор ММІ І.В. Кованов не допустив до захисту дисертацію В.П. Деміхова 

“Пересадка жизненно важных органов в эксперименте”, то В.П. Деміхов перейшов в 

Інститут швидкої допомоги ім. М.В. Скліфосовського. Лише у 1963 р. Володимир 

Петрович захистив, причому в один день: кандидатську і докторську дисертації. 

В 1960 р. вийшла монографія В.П. Деміхова “Пересадка жизненно важных органов 

в эксперименте”, яка була у 1962 р. перевидана в Нью-Йорку, Берліні, Мадриді і довгий 

час була єдиною монографією в галузі трансплантації органів і тканин. К. Барнард, який 
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перший у світі пересадив серце людині (1967) двічі приїздив в лабораторію В.П. 

Деміхова (1960, 1963) і вважав його своїм вчителем.  

Блискуча діяльність В.П. Деміхова не всім подобалася і його стосунки із 

чиновниками від медицини зіпсувалися. У 1968 р. у вченого стався інсульт. Його 

лабораторія працювала до 1986 р. в ній розпрацьовувалися методи пересадки голови, 

печінки, наднирників з ниркою, стравоходу, кінцівок. Результати цих експериментів 

були надруковані в наукових журналах. 

В.П. Деміхову присвоїли звання почесного доктора медицини Лейпцигського 

університету, почесного члена Королівського наукового товариства в Упсалі (Швеція), 

Ганноверського університету, клініки Мейо. Він став лауреатом премії ім. М.Н. 

Бурденка, яка була присуджена АМН СРСР.  

У 1988 р. В.П. Деміхов отримав Державну премію СРСР. 22 листопада 1998 р. 

вчений помер на 83 році життя. 

27 червня 2016 р. на честь 100-річчя від дня народження був відкритий пам’ятник 

В.П. Деміхову в будинку НДІ трансплантології та штучних органів імені Шумакова в 

Москві.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ 

РОЗАЛІН САСМЕН ЯЛОУ 

До 95-річчя від дня народження 

 

Розалін Сасмен Ялоу народилася 19 липня 1921 р. в Нью-

Йорку в сім’ї Симона Сасмена, власника паперової фабрики та 

Клари Ялоу. Навчалася в загальноосвітніх школах Бронкса і 

закінчила середню школу Велтона. У 1937 р. зарахована в Хантер-

коледж. В січні 1941 р. Р. Ялоу отримала звання бакалавра 

гуманітарних наук. Згодом вона була зарахована аспірантом в 

Інженерний коледж Іллінойського університету. Стала 

висококваліфікованим спеціалістом з монтажу приладів для аналізу 

радіоактивних речовин. В січні 1945  р. отримала ступінь доктора 

філософії в Інженерному коледжі Іллінойського університету. В 

цьому ж році повернулася в Нью-Йорк, деякий час працювала в 

науково-дослідній лабораторії, а згодом – викладала фізику майбутнім студентам в Хантер-

коледжі. В 1947 р. отримала місце консультанта у відділі радіотерапії Державного 

госпіталю ветеранів в Бронксі. Започаткувала організацію одну з перших в США 

радіоізотопних лабораторій. В 1950 р. залишила посаду ад’юнкт-професора фізики в 

Хантер-коледжі, щоби присвятити весь час роботі в госпіталі Бронкса. 

У 1950 р. Р.С. Ялоу почала співпрацю із С.А. Берсоном, фахівцем із клінічної 

медицини, фізіології та анатомії. Цей тандем вчених, які співпрацювали 23 роки, виявився 

дуже плідним. Вони використовували радіоізотопи для вимірювання об’єму крові, вивчали 

розподіл сироваткових білків в тканинах організму та для діагностики захворювань 

щитоподібної залози. Згодом увагу вчених привернула тяжка хвороба – цукровий діабет. 

Вони розпрацювали радіоімунологічний метод (РІМ), що включає використання 

радіоактивних речовин для вимірювання вмісту різних речовин в плазмі крові та в інших 

тканинах організму. За допомогою радіоактивного йоду почали вивчати швидкість 

елімінації інсуліну з кров’яного русла через різні проміжки часу після ін’єкції 

радіоактивного інсуліну. Виявилося, що швидкість елімінації інсуліну із плазми хворих на 

цукровий діабет була низькою. Вчені запідозрили, що у хворих на цукровий діабет 

утворюються антитіла до молекули “чужого” інсуліну, які інактивують інсулін і призводять 

до сповільнення виходу інсуліну з плазми. На той час вчені скептично зустріли інформацію 

Р.С. Ялоу і С.А. Берсона вважаючи, що молекула інсуліну є малою, щоби викликати 

утворення антитіл.  

В 1959 р. тандем вчених опублікував суть методу радіоімунологічного контролю. 

Р.С. Ялоу використала цей метод для вимірювання рівня гормону росту у дітей з 

гіпофізарним нанізмом, для контролю шляху лейкозних вірусів до розвитку пухлин, для 

визначення хворих з виразковою хворобою та визначення деяких нейромедіаторів 

головного мозку – холецистокінінів, які беруть участь у формуванні відчуття насиченості. У 

1968 р. С,А. Берсон став керівником відділу медицини в медичній школі Нью-Йорка, а Р.С. 
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Ялоу отримала посаду в.о. директора Радіоізотопної служби в Державному госпіталі 

ветеранів. В 1968-1974 рр. працювала професором-дослідником у відділі медицини 

медичної школи, де в 1974 р. отримала звання заслуженого професора.  

У 1977 р. Нобелівський комітет нагородив премією в галузі фізіології і медицини 

Р.С. Ялоу “за розвиток радіоімунологічних методів визначення пептидних гормонів”. 

Другу половину премії отримали Р. Гіймен та Е. Шалі “за відкриття, пов’язані із 

секрецією пептидних гормонів мозку”. 

В 1979-1980 рр. Р.С. Ялоу була професором медичного коледжу Альберта 

Ейнштейна в Університеті Йєшива, водночас, в 1980-1986 рр. – керівником відділу 

клінічних наук в госпіталі Монтефіоре і медичному центрі. Від 1986 р. – професор медичної 

школи.  

Р.С. Ялоу отримала міжнародну нагороду Гарднерівського фонду (1971), премію 

Американської медичної асоціації за наукові дослідження (1975), премію А.К. Морісона в 

галузі природознавчих наук Нью-Йоркської АН. Вона є членом Радіаційного 

дослідницького товариства, Американської асоціації фізиків в медицині, товариства 

ендокринологів та НАН США.  
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Г. ОРЕЛ 

ГАНС ЕЙГЕН ФІШЕР 

До 135-річчя від дня народження 
 

Ганс Ейген Фішер народився 27 липня 1881 р. в м.Хехст-

на-Майні в сім’ї Ейгена і Ганни Фішер. Батько був хіміком і 

працював директором фабрики і фірми “Калле” із виробництва 

барвників. Після закінчення початкової школи в Штутгарті та 

середньої школи у Вісбадені у 1899 р. розпочав навчання в 

Лозанському університеті, де вивчав хімію та медицину. 

Навчання продовжив у Марбурзькому університеті, де у 1904 р. 

отримав ступінь із хімії, а в 1908 р. одержав ступінь із медицини. 

У 1909 р. пройшов лікарську практику у 2-й медичній клініці в 

Мюнхені і почав працювати в лабораторії Еміля Германа 

Фішера (1852-1919) в Першому Берлінському хімічному 

інституті. Досліджував комплексні структури цукрів і пептидів. У 1910 р. повернувся у 

Мюнхен, де почав вивчати структуру білірубіну – пігменту, хімічно подібного до геміну 

– пігменту крові. У 1913 р. Г.Е. Фішер був лектором із фізіології у Фізіологічному 

інституті О. Франка. У 1916 р. він став професором медичної хімії в Інсбрукському 

університеті.  

Перша світова війна ускладнила експериментальну роботу вченого. В зв’язку з 

хворобою нирки вченому зробили операцію нефректомії. У 1918 р. він перейшов 

працювати у Віденський університет на посаду професора органічної хімії. Темою його 

досліджень стали пірольні сполуки. Ще у 1884 р. німецький хімік-органік Л. Кнорр 

(1859-1921) розпрацював метод отримання піролів конденсацією а-амінокислот із 

кетонами. У 1920 р. Г.Е. Фішер синтезував хлорини та інші пірольні сполуки. Коли 4 

пірольні структури об’єднуються в кільце, то утворюється речовина, яку називають 

порфірин. В 1921 р. Г.Е. Фішер повернувся в Мюнхенський технічний університет, в 

якому пропрацював до кінця наукової кар’єри. В Мюнхені Г.Е. Фішер організував 

хімічну лабораторію і розпочав досліджувати природні пігменти. Ще у 1897-1901 рр. 

польський хімік М.В. Ненцький(1847-1901) разом з хіміком Л.П.Т. Мархлевським (1869-

1946) встановили хімічну спорідненість гемоглобіну і хлорофілу. М.В.Ненцький 

досліджував хімічну структуру геміну і запропонував його першу структурну формулу у 

1901 р.  

У 1927 р. Г.Е. Фішер здійснив синтез порфірину, а в 1929 р. – синтез геміну 

(С34Н32О4N4FeCl) і встановив, що гемоглобін крові складається з білка глобіну і геміну.  

В 1930 р. Г.Е. Фішер отримав Нобелівську премію з хімії “за дослідження 

складу геміну і хлорофілу, особливо за синтез геміну”.  
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У 1931 р. вчений синтезував білірубін. Крім Нобелівської премії він отримав 

медаль Лібіха Німецького хімічного товариства (1929), медаль Деві Лондонського 

Королівського товариства (1937), був почесним доктором Гарвардського університету. 

У 1939 р. Г.Е. Фішер встановив структурну формулу хлорофілу á, в 1940 р. – 

будову хлорофілу б.  

Під час Другої світової війни глибоко переживав неможливість науково 

працювати, оскільки під час бомбардування авіацією Інститут повністю був 

зруйнований.  

31 березня 1945 р. вчений покінчив з життям на 64 році життя.  
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7. Нобелевская премия. Лауреаты. Иллюстрированная энциклопедия / пер. с англ. Л. 

Гуськовой. – Москва: ЭКСМО, 2009. – 296 с. – Из содерж.: [Ханс Фишер] – С. 

100. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Є.О. КОРНІЛОВА 

ГЕРБЕРТ   ГЕНРІ   ДЖАСПЕР 

До 110-річчя від дня народження 

 

Герберт Генрі Джаспер народився 27 липня 1906 р. в 

м. Ла-Гранд (шт. Орегон, США). Закінчив коледж Ріда і 

отримав ступінь бакалавра у 1927 р. Поступив в 

університет штату Орегон в 1927 р. і отримав ступінь 

магістра у 1929 р. Навчався в університеті штату Айова 

(1929-1931) і отримав ступінь доктора філософії із 

психології в 1931 р. У 1931-1933 рр. навчався в 

Паризькому університеті. 

Наукову діяльність розпочав в університеті Брауна 

(1933-1938) і Мак-Гроу-Хілла (1939-1964). Від 1946 р. – 

професор нейрофізіології Монреальського університету. Наукові дослідження 

присвячені вивченню роботи мозку. Займався вивченням неврологічних захворювань 

головного мозку та його нормального функціонування. Використовував метод 

електроенцефалографії. Вивчав процеси усвідомлення відчуттів, різних стадій 

свідомості, функціонування пам’яті. 

Брав участь в нейрохірургічних операціях при вогнищевій епілепсії, що проводив 

У.П. Пенфілд (1891-1976) на відкритому мозку, здійснюючи реєстрацію електричної 

активності мозку. Це дало можливість встановити зв’язки між змінами електричної 

активності і локалізацією функцій в корі головного мозку на фоні клінічних ознак 

епілепсії. Це дало можливість У.Г. Пенфілду розробити схему розташування 

центральних відділів аналізаторів у корі великого мозку людини. Результати цих 

досліджень знайшли відображення в монографії цих двох авторів “Epilepsy and the 

Functional Anatomy in the Human Brain (Boston: Little, Brown, 1954”). Вченим вдалося 

локалізувати перцептивні та рухові порушення, а також зміни станів свідомості. 

Розуміючи обмеженість енцефалографічної реєстрації з поверхні черепа, дослідник 

розпрацював мікроелектродні методи для дослідження електричної активності окремих 

нейронів. Успішно застосував ці методи для вивчення процесів утворення умовних 

рефлексів і окремих форм рухової поведінки.  
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Іншим напрямком наукових досліджень  Г.Г. Джаспера був аналіз хімічних 

процесів, що супроводжують нейрофізіологічні процеси і поведінку. Вивчав “поведінку” 

ацетилхоліну при сильному збудженні та під час сну. Досліджував вплив амінокислот і 

моноамінів на електричну активність мозку. Встановив інгібіторну роль гама-

аміномасляної кислоти і активуючу роль глютамінової та аспарагінової кислот.  

Г.Г. Джаспер був обраний заслуженим професором Монреальського університету, 

почесним доктором університету Бордо, почесним членом Міжнародної організації із 

дослідження мозку (ІБРО), в 1961-1963 рр. був її секретар та засновником і Президентом 

Міжнародної організації електроенцефалографії та клінічної нейрофізіології, 

засновником і редактором “Journal of Electroencephalography and Clinical 

Neurophysiology” (від 1946 р.).  

У 1995 р. вчений отримав премію Альберта Ейнштейна.  

Помер 11 березня 1999 р. на 93 році життя.  
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

“Феномен людини. Здоровий спосіб життя” 
Загальні вимоги 

1. До друку приймаються завершені неопубліковані статті за основними напрямками 
клінічної, профілактичної медицини, гігієни, феноменології людини, огляди літератури, 
рецензії, короткі повідомлення тощо. 

2. Мова статей: українська, російська (для авторів з РФ), польська, чеська, словацька, 
англійська, французька, німецька. 

3. Наукові статті повинні відповідати вимогам (Бюлетень ВАК України, 2003. – №1. – С.2). 
 Постановка проблеми. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
 Мета статті. 
 Виклад матеріалу з висновками. 
Вимоги до оформлення статті 

1. Обсяг статті до 10 сторінок включно з літературою, таблицями, рисунками та 
анотаціями. 

2. Порядок оформлення першої сторінки статті: великими літерами друкується ініціали та 
прізвище автора (авторів); заголовок статті, нижче – анотація (до 600 знаків) 
українською, російською, англійською мовою та ключові слова (до п’яти).  

Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів 

1. Статті подаються в електронному варіанті (Word  97-2003) та у друкованому вигляді. 
2. Формат А4.  
3. Таблиці подаються безпосередньо в тексті після абзаців, де на них вміщено посилання. 

Кожна таблиця повинна мати заголовок, який пишеться в окремому рядку над таблицею. 
Над заголовком в окремому рядку справа пишеться слово “Таблиця” та її порядковий 
номер (арабською цифрою). Примітки та виноски до таблиць подаються під ними. 

4. Ілюстровані матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) 
позначаються як “Рис.” Подаються в тексті після посилання на них та нумеруються за 
порядком згадування у статті. Статті можуть містити хімічні та математичні формули. 
Розмір кегля тексту на ілюстраціях не більше 10 пт. 

5. Список використаної літератури за алфавітом. Спочатку кирилицею, а потім латиницею 
в оригіналі (Бюлетень ВАК України. – 2008. – №3. – С. 9-13). Скорочення слів та 
словосполучень наводяться за стандартами “Скорочення слів та словосполучень на 
іноземних європейських мовах у бібліографічному описі друкованих творів” (ГОСТ 
7.11-79 та 7.12-77), а також за ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові в 
бібліографічному описі”.  

6. Відомості про автора (-ів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий 
ступінь і звання, посада, місце праці, повна поштова адреса, телефон (код країни, код 
міста), e-mail.  
Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, 

географічних назв, власних імен. 
Роботи, які не відповідають цим вимогам, редакція не приймає. Оригінали, не прийняті 

до опублікування, авторам не повертаються. Редакція залишає за собою право на їх наукове і 
літературне редагування. Гонорар авторам не виплачується. Публікація матеріалів у збірнику 
платна. 

Матеріали до редакції також можуть надходити пересиланням на e-mail адресу:  
joun_dim@mail.lviv.ua;      server36@ukr.net  
або безпосередньо Ю.М. Панишку     +38(032)-275-56-45 
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