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А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОАНАТОМІЯ ФІОЛЕТОВОГО ТОНКОМАТЕРІАЛЬНОГО ТІЛА ЛЮДИНИ 
 

Вперше у світі надано основні еніоанатомічні характеристики фіолетового 

тонкоматеріального тіла людини. 

Ключові слова: еніоанатомія; фіолетове тонкоматеріальне тіло; внутрішня 

частина; зовнішня частина; оболонки; основні характеристики; голографічна інтеграція. 

Впервые в мире представлены основные эниоанатомические характеристики 

фиолетового тонкоматериального тела человека. 

Ключевые слова: эниоанатомия; фиолетовое 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 violet subtle body. 

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

characteristics; holographic integration. 
               

Продовження з випуску 27(93)-55(121) 
 

 Фіолетове тонкоматеріальне тіло займає простір фізичного тіла, червоного, світлосяюче-
червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, 
блакитного, бірюзового, синього і бузкового тіл і простір навколо бузкового тіла (Мал.1). Його 
розміри більші, ніж розміри вищенаведених тіл. Воно побудоване і сформоване менш щільними 
фіолетовими інформаційно-енергетичними матеріями, ніж бузкове, синє, бірюзове, блакитне, 
світлосяюче-зелене, зелене, жовте, світлосяюче-оранжеве, оранжеве, світлосяюче-червоне та 
червоне тіла. Тільки внутрішня частина фіолетового тіла анатомо-морфологічно подібна до 
фізичного, червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, 
зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього і бузкового тіл. Зовнішня 
частина фіолетового тіла відрізняється від зовнішніх частин тимчасових тонкоматеріальних тіл 
тим, що вона структурована ідентично з фізичним тілом, блакитним, бірюзовим, синім і 
бузковим тілами. Це суттєво відрізняє її від зовнішніх частин червоного, світлосяюче-
червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого та світлосяюче-зеленого 
тіл. При цьому зовнішня частина інтегрально структурована ідентично з усіма структурами 
зовнішніх частин цих тіл, що робить її структуру значно складнішою. У структурі внутрішньої 
та зовнішньої частин фіолетового тіла на усіх структурно-функціональних рівнях фізичне тіло 
представлено 32 рази, що треба брати до уваги при вихованні, навчанні, розвитку, 
вдосконалюванні, лікуванні, регенерації, реабілітації та рекондиції. Без цього неможливо 
досягнути позитивних наслідків, особливо при ПСІ-феноменальному, духовному, душевному 
вихованні, навчанні та цілительстві. 
 Фіолетове тіло більш щільне, ніж рожеве, біле і золоте тіла, та менш щільне, ніж бузкове, 
синє, бірюзове, блакитне, світлосяюче-зелене, зелене, жовте, світлосяюче-оранжеве, оранжеве, 
світлосяюче-червоне і червоне тіла, тому вільно крізь них проникає, що дає фіолетовому тілу 
можливість утворювати з ними вторинні ідентичні тонкоматеріальні тіла і створювати 
індивідуально-універсальну життєву інформаційно-енергетичну біоплазму. Фіолетові 
високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми мають морфогенетичний 
причинно-наслідковий характер і характер інформаційно-енергетичного причинно-наслідкового 
генезису, інформаційно обумовлюють морфогенетичні процеси усіх структурно-
функціональних рівнів фізичного тіла, його ріст, розвиток, реалізацію і прояви та інформаційно-
енергетичний генезис бузкового, синього, бірюзового, блакитного, 
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Мал.1. Фіолетове тонкоматеріальне тіло: 

1-фіолетове тіло; 2-зовнішня частина фіолетового тіла; 3-внутрішня частина фіолетового 

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

 
 

Мал.2. Фіолетова голографічна автономія тонкоматеріальних тіл: 
1-голографічна автономія тіл на основі фіолетової інформаційно-енергетичної матерії; 
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2-голографічна інтеграція фіолетовою інформаційно-енергетичною матерією та її  

складовими червоною, блакитною і синьою матеріями усіх тіл, окрім жовтого 
світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-
червоного і червоного тіл. Зовнішня частина тіла має великий вплив на ці процеси, що надає їм 
стабільності та надійності. У своєму розвитку фізичне тіло копіює голографічну матрицю 
внутрішньої частини фіолетового тіла. Фізичне тіло розвивається не лише за голографічною 
матрицею внутрішньої частини фіолетового тіла, але й за інтегральною голографічною 
матрицею бузкового, синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, 
світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного, червоного, рожевого, білого і 
золотого тіл. Фіолетове тіло розвивається за первинною голографічною матрицею золотого тіла 
та інтегральною вторинною голографічною матрицею білого і рожевого тіл, тому по 
відношенню до золотого, білого і рожевого тіл воно є вторинним. 
 До фіолетового, бузкового, синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, 
зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тіл 
проникають рожеве, біле і золоте тіла, приймаючи участь у структурному вдосконаленні та 
визначенні функціональних можливостей фіолетового тіла. Рожеве, біле і золоте тіла набувають 
форм і структур фіолетового, бузкового, синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, 
зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тіл, 
з’єднуються з ними у їх просторах, утворюючи ідентичні тонкоматеріальні тіла, які разом із 
основними тонкоматеріальними тілами надають зовнішній і внутрішній оболонкам та усім 
структурам фіолетового тіла нових інтегральних голографічних структурних характеристик, 
структурно вдосконалюють і визначають розширені функціональні можливості фіолетового тіла 
і утворюють з ним голографічну єдність.    

Фіолетове тіло є базовим з огляду на те, що крізь нього проникають рожеве, біле і 
золоте тіла. Воно являється опорою для цих розміщених у ньому тіл, а їх неповні зовнішні 
частини і зовнішні оболонки розміщуються навколо зовнішньої частини фіолетового тіла. Крізь 
фіолетове тіло не можуть проникати бузкове, 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 
фіолетове тіло є основою структурно-функціональної єдності з фізичним тілом, червоним, 
світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, світлосяюче-
зеленим, блакитним, бірюзовим, синім, бузковим, рожевим, білим і золотим тілами.    

Фіолетове тіло являється високоспецифічною основою інформаційно-енергетичних 
взаємообмінів, які здійснюються у фіолетових, червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і 
синіх діапазонах електромагнітного спектра між тілами, між тонкоматеріальними тілами, між 
інформаційно-енергетичними полями буття та інформаційно-енергетичними полями Божої 
Матері. У фіолетовому тілі значною мірою концентруються інформації, мікрочастки, світло, 
енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми фіолетових, червоних, світлосяюче-
червоних, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра. Інформаційно-енергетичні 
матерії, що поглинаються зовнішньою оболонкою фіолетового тіла, фіолетовими конусами 
чакр, зовнішніми верхніми та нижніми фільтраційними мембранами зіркових каналів, 
спрямовуються до внутрішньосушумнових, внутрішньомерудандових, внутрішньоідових, 
внутрішньопінгалових, внутрішньоправозіркових, внутрішньолівозіркових, 
внутрішньомеридіанових, зовнішньоструктурної та внутрішньоструктурних сіток 
субультраканалів, а з них до структур усіх тіл людини. Без фіолетового тіла неможливі 
оптимальні та функціонально необхідні інформаційно-енергетичні взаємообміни, 
транспортування, розподіл, перерозподіл і циркуляція інформацій, мікрочасток, світла, енергій, 
інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм фіолетових, червоних, світлосяюче-
червоних, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра між тонкоматеріальними 
тілами, фізичним тілом, інформаційно-енергетичними полями людей, тварин, природи, Землі, 
біосфери, ноосфери, Всесвіту, Бога, духовного буття тощо.   
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Фіолетове тіло є основою фіолетової автономної голографічної інтеграції 
тонкоматеріальних тіл, яка являється сукупністю і з'єднанням фіолетового, червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, 
блакитного, бірюзового, синього, бузкового, рожевого, білого та золотого тіл (Мал.2). Також 
являється невід’ємною частиною симбіозу з фізичним тілом, первинною голографічною 
анатомо-морфоутворюючою матрицею, за якою здійснюються морфогенез усіх структурних 
рівнів фізичного тіла та інформаційно-енергетичний генезис бузкового, синього, бірюзового, 
блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
світлосяюче-червоного і червоного тіл. Без фіолетового тіла неможливе виникнення біотично-
фізичної енергоінформаційної космічно-земної голограми людини. У процесі еволюційного 
розвитку людини її фіолетове тіло первинне по відношенню до фізичного, червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-
зеленого, блакитного, бірюзового, синього та бузкового тіл і вторинне по відношенню до 
золотого тіла, являється голографічною анатомо-морфоутворюючою матрицею, програмує 
морфогенез усіх структур фізичного тіла, інформаційно-енергетичний генезис 7-ми тимчасових 
тіл і вічних блакитного, бірюзового, синього і бузкового тіл, захищає генетичну, фіолетову, 
червону, світлосяюче-червону, блакитну і синю інформаційно-енергетичну ідентичність, 
психічну, інтелектуальну, ментальну, емоційну, моральну, етичну, естетичну, духовну, 
душевну, ПСІ-феноменальну ідентичність, усі духовно-душевні аспекти Божої Матері та окремі 
аспекти божественної ідентичності людини, інформаційно обумовлені тимчасовими і вічними 
блакитним, бірюзовим, синім і бузковим тілами. У процесі індивідуального еволюційного 
розвитку у фіолетовому тілі віддзеркалюються будь-які анатомічні, морфологічні та 
фізіологічні  зміни фізичного тіла, тимчасових тонкоматеріальних тіл і вічних блакитного, 
бірюзового, синього і бузкового тіл. Голографічна анатомо-морфоутворююча матриця 
фіолетового 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, синього і бузкового тіл. При цьому 
фіолетове тіло оберігає та захищає генетичну ідентичність, ідентичність тимчасових, вічних 
блакитного, бірюзового, синього і бузкового тіл, фіолетову інформаційно-енергетичну 
індивідуальну ідентичність людини, її анатомії, морфології та фізіології. Тіло не допускає 
мутацій усіх анатомо-морфофункціональних структур фізичного тіла, інформаційно-
енергетичних матерій фіолетових, червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх 
діапазонів електромагнітного спектра і протягом життя постійно відновлює усі структури 
фізичного тіла, усі інформаційно-енергетичні структури тимчасових, вічних блакитного, 
бірюзового, синього і бузкового тіл та усі свої структури. 

Фіолетове тіло є основою фіолетової голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл, 
фіолетових інформаційно-енергетичних 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 фіолетового тонкоматеріального тіла: 

 
1. За послідовністю виникнення це тіло первинне по відношенню до фізичного тіла, 

тимчасових тіл, вічних блакитного, бірюзового, синього і бузкового тіл і вторинне по 
відношенню до золотого тіла. У процесі розвитку людини раніше, разом із рожевим і 
білим тілами виникає фіолетове тіло, після цього - фізичне тіло. У часі фіолетове тіло 
випереджає розвиток фізичного тіла, тимчасових тонкоматеріальних тіл і незначно - 
розвиток вічних блакитного, бірюзового, синього та бузкового тіл. Фізичне тіло 
розвивається не лише за голографічною матрицею внутрішньої частини фіолетового 
тіла, але й за інтегральними голографічними матрицями бузкового, синього, бірюзового, 
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блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, 
оранжевого, світлосяюче-червоного, червоного, а також рожевого, білого і золотого тіл. 
Фіолетове тіло розвивається за первинною голографічною матрицею золотого тіла та 
інтегральною вторинною голографічною матрицею білого та рожевого тіл, тому 
являється вторинним по відношенню до золотого, білого і рожевого вічних 
тонкоматеріальних тіл і первинним по відношенню до бузкового, синього, бірюзового, 
блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, 
оранжевого, світлосяюче-червоного, червоного і фізичного тіл.    

2. Відносно часу існування у Всесвіті це тіло вічне, тому що від моменту свого 
виникнення перебуває у безперервному 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 фіолетове, тому назване фіолетовим тілом. Містить інтегральний 
фіолетовий колір і компонентні червоний, світлосяюче-червоний, блакитний і синій 
кольори, які утворюють фіолетовий колір. Найчутливіше до фіолетових, червоних, 
світлосяюче-червоних, блакитних та синіх інформаційно-енергетичних матерій і 
найкраще функціонує у фіолетових, червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх 
діапазонах електромагнітного спектра. У літературі відоме, як тіло душі або тіло Божої 
Матері. Ця назва свідчить про те, що тіло репрезентує в людині усі найвищі духовно-
душевні властивості Божої Матері та окремі божественно-духовні властивості Бога, 
Духа Святого та Ісуса Христа.    

4. За кольоровим складом інформаційно-енергетичних матерій, які приймають участь у 
побудові фіолетового тіла, це тіло біхроматичне. Його фіолетова матерія складається з 
червоного, світлосяюче-червоного, блакитного і синього компонентів..   

5. За компонентністю інформаційно-енергетичних матерій, які приймають участь у 
побудові фіолетового тіла, це тіло бікомпонентне, містить інтегральний фіолетовий 
компонент і складові - червоний, світлосяюче-червоний, блакитний і синій компоненти.   

6. За кількістю компонентів фіолетової інформаційно-енергетичної матерії,яка приймає 
участь у побудові фіолетового тіла, це тіло трикомпонентне. Має 3 кольорових 
компоненти: інтегральний фіолетовий і складові - червоний, світлосяюче-червоний, 
блакитний і синій. Інтегральний фіолетовий компонент інформаційно-енергетичної 
матерії приймає участь у побудові фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, 
складовий червоний компонент - у побудові червоного, світлосяюче-червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого, 
золотого і вторинного компонентного фіолетово-червоного тіл, складовий 
світлосяюче-червоний компонент - у побудові червоного, світлосяюче-червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого, 
золотого і вторинного компонентного фіолетово-світлосяюче-червоного тіл, складовий 
блакитний компонент - у побудові зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, 
бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого, золотого і вторинного 
компонентного фіолетово-блакитного тіл, складовий синій компонент - у побудові 
зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого, золотого і вторинного компонентного фіолетово-синього 
тіл.    

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

8. За діапазоном електромагнітного спектра це тіло тридіапазонне з найефективнішим 
функціонуванням у фіолетових діапазонах електромагнітного спектра, з такою самою 
ефективністю, але тимчасово, може функціонувати у червоних, світлосяюче-червоних, 
блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра.   

9. За частотою функціонування тіло тричастотне, переважно функціонує у фіолетових 
діапазонах електромагнітного спектра і тимчасово - у червоних, світлосяюче-червоних, 
блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. При досягненні універсального 
розвитку здатне так само ефективно функціонувати в будь-якому діапазоні 
електромагнітного спектра.   

10. З погляду інформаційно-енергетичної основи, яка містить інформації колективної 
поведінки та соціальної культури суспільства, це тіло тримаргінальне. При досягненні 
всебічного, збалансованого, гармонійного та універсального розвитку трансформується 
у полімаргінальне і може функціонувати в усіх аспектах буття Божої Матері, в окремих 
божественних, духовних і душевних аспектах Бога, Духа Святого та Ісуса Христа, що 
дає людині можливість досягнути духовних властивостей Божої Матері.   

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

12. За структурно-функціональним значенням у біотично-фізичній енергоінформаційній 
космічно-земній голограмі людини це тіло являється основним при утворенні 
автономної фіолетової голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл. Без фіолетового 
тіла неможливі виникнення та існування фіолетової голографічної інтеграції 
тонкоматеріальних тіл, усіх 4-х вторинних компонентних та усіх 11-ти вторинних 
ідентичних фіолетових тіл, а також утворення специфічних і високоспецифічних 
фіолетових 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 у фіолетових, але й у червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх 
діапазонах електромагнітного спектра, що сприяє досягненню функціонально необхідної 
стабільності інформаційно-енергетичних ідентичності, індивідуальності, імунітету і 
гомеостазу фіолетових життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм, фіолетової 
голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл, фіолетових, червоних, світлосяюче-
червоних, блакитних і синіх компонентів індивідуально-універсальної життєвої 
інформаційно-енергетичної біоплазми, а також тих життєвих інформаційно-
енергетичних біоплазм, які містять фіолетовий, червоний, світлосяюче-червоний, 
блакитний і синій компоненти.   

14. З погляду накопичення, концентрації та зберігання інформаційно-енергетичних 
матерій це тіло являється резервуаром для фіолетових інформаційно-енергетичних 
матерій, які можуть  використовуватися при недостатньому інформаційно-
енергетичному забезпеченні фіолетовими інформаційно-енергетичними матеріями 
життєздатності та життєдіяльності фізичного тіла і функціонування тонкоматеріальних 
тіл, що дає фіолетовому тілу можливість утримувати стабільність, постійність і 
достатність інформаційно-енергетичного забезпечення. Ці процеси тіло може 
здійснювати і в червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра, а при універсальному розвитку - в будь-якому діапазоні 
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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 
фіолетових, червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх інформаційно-
енергетичних матерій у фіолетовій голографічній інтеграції тонкоматеріальних тіл 
людини. Фіолетове тіло утримує стабільні функціонально необхідні концентрацію та 
дифузне напруження фіолетових інформаційно-енергетичних матерій У цих процесах 
також приймають участь червоні, світлосяюче-червоні, блакитні та сині інформаційно-
енергетичні матерії, що уможливлює їх цілеспрямовані та функціонально необхідні 
транспортування, розподіл, перерозподіл, циркуляцію та інформаційно-енергетичні 
взаємообміни між тонкоматеріальними тілами фіолетової голографічної інтеграції. За 
необхідності усі ці інформаційно-енергетичні процеси фіолетове тіло може здійснювати і 
в червоній, світлосяюче-червоній, оранжевій, світлосяюче-оранжевій, жовтій, зеленій, 
світлосяюче-зеленій, блакитній, бірюзовій, синій, бузковій, фіолетовій, рожевій, білій і 
золотій голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл. Фіолетовому тілу 
допомагають червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, 
зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове, синє, бузкове, рожеве, біле та золоте 
тіла. Рожеве, біле і золоте тіла можуть в будь-який момент прийняти на себе 
управління фіолетовими інформаційно-енергетичними матеріями. Червоне, 
світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, бузкове, фіолетове, рожеве, біле і 
золоте тіла можуть будь-коли прийняти на себе управління червоним і світлосяюче-
червоним компонентами фіолетових інформаційно-енергетичних матерій; зелене, 
світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, рожеве, біле і золоте 
тіла - блакитним і синім компонентами фіолетових інформаційно-енергетичних матерій, 
при цьому основні функції цих тонкоматеріальних тіл будуть послаблені, тому що їх 
інформаційно-енергетичний потенціал використовуватиметься для компенсації 
недостатності функції управління фіолетового тіла. Одночасно із функцією центрального 
управління фіолетове тіло має функцію периферичного управління інформаційно-
енергетичними процесами у своїх межах. Цією функцією володіють і керують 
тонкоматеріальні тіла вищих частот - рожеве, біле і золоте, які мають фіолетові, червоні, 
світлосяюче-червоні, блакитні та сині діапазони електромагнітного спектра. Чим 
щільніше тонкоматеріальне тіло по відношенню до фіолетового тіла, тим менші воно 
має можливості в управлінні червоними, світлосяюче-червоними, блакитними і синіми 
інформаційно-енергетичними матеріями фіолетового тіла; чим менш щільне 
тонкоматеріальне тіло по відношенню до фіолетового тіла, тим більші воно має 
можливості в управлінні інформаційно-енергетичними матеріями фіолетового тіла. 
Найбільші можливості управління має золоте тіло, якщо воно оптимально розвинуте, 
при його недостатньому розвитку - біле тіло, якщо і це тіло недостатньо розвинуте, тоді - 
рожеве тіло.   

 Фіолетове тонкоматеріальне тіло людини - це первинна фіолетова інформаційно-
енергетична голограма, яка містить 4 вторинні компонентні голограми та 11 вторинних 
ідентичних голограм зі специфічними структурами і структурами, ідентичними з фізичним 
тілом. Тіло побудоване фіолетовими інформаційно-енергетичними матеріями духовного, 
космічного, земного і людського походження з минулого, теперішнього і майбутнього. Має 
внутрішню та зовнішню частини. Внутрішня частина структурована так само, як фізичне тіло 
і внутрішні частини червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього та бузкового тіл. 
Зовнішня частина структурована, як фізичне тіло і зовнішні частини червоного, світлосяюче-
червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, 
блакитного, бірюзового, синього та бузкового тіл, а також частинами структур зовнішніх частин 
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рожевого, білого і золотого тіл, які проникають крізь фіолетове тіло. Зовнішня частина тіла 
заповнена індивідуальними специфічними та високоспецифічними життєвими фіолетовими 
інформаційно-енергетичними біоплазмами і двома універсальними життєвими інформаційно-
енергетичними біоплазмами, одна з яких міститься у периферійному просторі та утворюється 
рожевим, білим і золотим тілами, які проникають крізь фіолетове тіло, а друга утворюється 
усіма тонкоматеріальними тілами і знаходиться у внутрішній і зовнішній частинах 
фіолетового тіла, в обмеженому бузковим 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, синього і 
бузкового тіл. Зовнішня оболонка зовнішньої частини тіла має форму правильної кулі та 
розташована між зовнішніми оболонками зовнішніх частин бузкового і рожевого тіл. Фіолетове 
тіло утворює компонентні  фіолетово-червоне, фіолетово-світлосяюче-червоне, фіолетово-
блакитне і фіолетово-синє тіла та ідентичні фіолетово-бузкове, фіолетово-синє, фіолетово-
бірюзове, фіолетово-блакитне, фіолетово-світлосяюче-зелене, фіолетово-зелене, фіолетово-
жовте, фіолетово-світлосяюче-оранжеве, фіолетово-оранжеве, фіолетово-світлосяюче-червоне і 
фіолетово-червоне тіла. Фіолетове тіло голографічно інтегрується з червоним, світлосяюче-
червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, 
блакитним, бірюзовим, синім, бузковим, рожевим, білим і золотим тілами, утворюючи з ними 
фіолетову голографічну автономію тонкоматеріальних тіл, і являється її основою. 
Інформаційно-енергетичні матерії та біоплазми фіолетового тіла приймають участь в 
утворенні червоної, світлосяюче-червоної, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, зеленої, 
світлосяюче-зеленої, блакитної, бірюзової, синьої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої 
голографічних автономій та інтеграцій цих тіл. Тіло забезпечує їх інтегральне, автономне і 
специфічне функціонування на основі фіолетових, червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і 
синіх діапазонів електромагнітного спектра.      
 У фіолетовому тілі встановлюються специфічні співвідношення та композиції 
фіолетових, червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх інформацій, мікрочасток, 
світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм, які визначають чистоту 
фіолетового тіла, характер розвитку і проявів біотичних, соціальних, психічних, 
інтелектуальних, ментальних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, ПСІ-
феноменальних, духовних і душевних властивостей, особливостей, здібностей і 
функціональних можливостей людини. Збалансованість інформацій, мікрочасток, світла, 
енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм фіолетових, червоних, світлосяюче-
червоних, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра надає фіолетовому  тілу 
інформаційно-енергетичну можливість забезпечувати максимально можливий духовний 
розвиток жіночих аспектів людини, особливо інтелекту, менталітету, духовності, душевності та 
ПСІ-феноменальних здібностей, відповідно до філогенетичних, онтогенетичних, генетичних, 
інформаційно-енергетичних, причинно-наслідкових і дуалістичних можливостей, обумовлених 
духовним буттям Божої Матері. Інформаційна, енергетична і біоплазматична чистота 
фіолетового тіла може забезпечити потрібний розвиток людини для початку трансформації усіх 
її біотичних, соціальних, духовних, душевних і ПСІ-феноменальних властивостей до рівня 
божественних властивостей духовного буття.    
      Збільшення або зменшення у фіолетовому тілі об’єму інформацій, мікрочасток, світла, 
енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм фіолетових, червоних, світлосяюче-
червоних, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра відповідно 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, синім і бузковим тілами. Збільшення у фіолетовому тілі кількості 
інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм 
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червоних і світлосяюче-червоних діапазонів електромагнітного спектра супроводжується 
посиленням усіх властивостей, особливостей, здібностей, ПСІ-феноменальних, духовних, 
душевних і функціональних можливостей, обумовлених червоним і світлосяюче-червоним 
тілами, червоними і світлосяюче-червоними компонентами оранжевого, світлосяюче-
оранжевого, бузкового, рожевого, білого та золотого тіл. Подібним чином це відбувається з 
інформаціями, мікрочастками, світлом, енергіями, інформаційно-енергетичними субстанціями 
та біоплазмами блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра. 
 Таким чином виникає нескінченна кількість варіантів розвитку людини, її тіл, 
властивостей, особливостей, здібностей, функцій і функціональних можливостей, які 
проявляються у біотичних, соціальних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоційних, 
моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і божественних 
аспектах життя людини. Це обумовлює індивідуальність, неповторність і унікальність розвитку 
кожної людини. Біотичні, соціальні, психічні, інтелектуальні, ментальні, емоційні, моральні, 
етичні, естетичні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, божественні та інші властивості 
людини не можуть бути рівномірно розвинуті та водночас підготовлені до найвищого 
божественного розвитку, тому що людство ще не створило відповідного інформаційно-
енергетичного середовища та еніотехнологій для розвитку, вдосконалення і утримання 
тонкоматеріальних тіл в оптимальній інформаційно-енергетичній збалансованості. Розвиток 
людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, 
духовних і ПСІ-феноменальних можливостей, їх прояви і готовність до всебічного, 
гармонійного, збалансованого та універсального розвитку залежать від інформаційно-
енергетичного середовища та еніотехнологій розвитку тонкоматеріальних тіл. 
 Фіолетове тіло має внутрішню і зовнішню частини. 
 

Внутрішня частина фіолетового 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, синього і бузкового тіл. Внутрішня частина 
являється анатомо-морфоутворюючою голографічною матрицею, за якою здійснюються 
морфогенез усіх структурних рівнів фізичного тіла та інформаційно-енергетичний генезис 
внутрішніх частин усіх тимчасових тіл і вічних блакитного, бірюзового, синього та бузкового 
тіл. 
 

Внутрішня фіолетова оболонка фіолетового тонкоматеріального тіла 
 
 Внутрішня оболонка фіолетового тіла знаходиться у внутрішній оболонці бузкового 
тіла, незначно виступаючи за її межі, та розділяє внутрішню і зовнішню частини фіолетового 
тіла. Форма внутрішньої оболонки ідентична із зовнішнім анатомо-морфологічним рельєфом 
фізичного тіла та з усіма анатомічними структурами шкіри. Зі внутрішньою оболонкою 
фіолетового тіла з’єднуються внутрішні оболонки бузкового, синього, бірюзового, блакитного, 
світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-
червоного і червоного тіл, утворюючи 12-шарову інтегральну оболонку цих тонкоматеріальних 
тіл. Архітектоніка внутрішньої оболонки подібна до архітектоніки шкіри фізичного тіла. 
Внутрішня оболонка утворює свої внутрішні структури, які досі не досліджені. Вона утворює 
середній фіолетовий шар усіх меридіанів, внутрішній оболонковий шар і середній шар 
фіолетових 7-шарових структур зіркових каналів, середній шар фіолетової тріади зіркових 
каналів, верхні та нижні внутрішні фіолетові фільтраційні мембрани зіркових каналів, середні 
шари фіолетових сушумнових, мерудандових, ідових і пінгалових тріад і внутрішні оболонкові 
фіолетові інформаційно-енергетичні канали та мікроканали.   
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Зовнішня частина фіолетового тонкоматеріального тіла 

 
 Зовнішня частина фіолетового тіла знаходиться у просторі зовнішніх частин червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-
зеленого, блакитного, бірюзового, синього і бузкового тіл та у просторі навколо бузкового тіла. 
Це простір, обмежений внутрішньою і зовнішньою оболонками фіолетового тіла. У цьому 
просторі потрібно вирізняти простір між зовнішніми оболонками фіолетового та бузкового тіл. 
Це периферійний простір, у якому немає структур бузкового тіла. Простір зовнішньої частини 
самого фіолетового тіла структурований ідентично з фізичним тілом, із зовнішніми частинами 
бузкового, синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, 
світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тіл, а також 
проникаючими частинами структур рожевого, білого і золотого тіл, що надає цьому простору 
надзвичайно складну геометрію, яка віддзеркалює усі структурно-функціональні рівні 
фізичного тіла, зовнішні частини тонкоматеріальних тіл, розміщені у зовнішній частині 
фіолетового тіла, а також частини зовнішніх структур тіл, що проникають крізь фіолетове тіло. 
Структура зовнішньої частини фіолетового тіла ідентична з фізичним тілом, із зовнішніми 
частинами червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, 
зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього і бузкового тіл, тому зовнішня 
частина фіолетового тіла може впливати на морфогенетичні та функціональні процеси 
фізичного тіла, на інформаційно-енергетичний генезис і функціонування бузкового, синього, 
бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, 
оранжевого, світлосяюче-червоного та червоного тіл. У зовнішній частині фіолетового 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 фіолетового тіла. 
Інформаційно-енергетичні функціональні процеси зовнішньої частини фіолетового тіла 
синхронізуються із функціональними процесами його внутрішньої частини та процесами 
фізичного тіла, утворюючи функціональну єдність. У зовнішній частині постійно знаходиться 
інформаційно-енергетична біоплазма причинно-наслідкового філогенетичного, онтогенетичного 
та еволюційного розвитку, біотичних, соціальних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних 
проявів людини минулого, теперішнього та майбутнього. Причинно-наслідкові інформації 
фіолетового тіла значно розширюють і поглиблюють в людині поєднання минулого, 
теперішнього та майбутнього, що у фіолетових, червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і 
синіх діапазонах електромагнітного спектра обумовлює її причинно-наслідковий розвиток, 
вдосконалення, прояви і характер соціальної діяльності в усіх сферах людського життя.   
 Зовнішня частина фіолетового тіла заповнює простір навколо бузкового тіла. Це простір 
між зовнішньою та внутрішньою оболонками фіолетового тіла. Цей простір складно 
структурований і заповнений фіолетовими специфічними та високоспецифічними 
інформаційно-енергетичними біоплазмами, утвореними тільки фіолетовим тілом, та 
індивідуально-універсальними життєвими інформаційно-енергетичними біоплазмами, які 
утворюються у фіолетовому тілі усіма тонкоматеріальними тілами. Розрізняють дві 
індивідуально-універсальні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми - біоплазму, яка 
утворюється усіма тонкоматеріальними тілами, крізь які проникає фіолетове тіло і які 
проникають крізь фіолетове тіло, і розміщується в обмеженому бузковим тілом просторі 
зовнішньої та внутрішньої частин фіолетового тіла, і біоплазму, яка утворюється тільки тими 
тонкоматеріальними тілами, які проникають крізь фіолетове тіло, не містить червоної, 
світлосяюче-червоної, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, жовтої, зеленої, світлосяюче-зеленої, 
блакитної, бірюзової, синьої та бузкової інформаційно-енергетичних біоплазм червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-
зеленого, блакитного, бірюзового, синього і бузкового тіл та розміщується у периферійному 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 56 (122). 2016 

 

15 

просторі фіолетового тіла. Індивідуально-універсальна життєва інформаційно-енергетична 
біоплазма периферійного простору зовнішньої частини фіолетового тіла містить інформаційно-
енергетичні матерії фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, тобто тіл, які проникають крізь 
фіолетове тіло. Ця біоплазма ще менш щільна, ніж біоплазми зовнішніх і внутрішніх частин 
фіолетового, бузкового, синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, 
жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тіл. 
Фіолетові специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми 
утворюються тільки фіолетовим тілом, є менш щільними, ніж індивідуально-універсальна 
життєва інформаційно-енергетична біоплазма, яка міститься у зовнішній і внутрішній частинах 
фіолетового тіла, але більш щільними, ніж інформаційно-енергетична біоплазма периферійного 
простору. Зовнішня частина фіолетового тіла у фіолетових, червоних, світлосяюче-червоних, 
блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетично забезпечує 
функціонування внутрішньої частини фіолетового 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 навколо фізичного і бузкового тіл простір індивідуальної інформаційно-
енергетичної ідентичності фіолетових діапазонів електромагнітного спектра. 
  

Зовнішня фіолетова оболонка фіолетового тонкоматеріального тіла 
 
 Зовнішня оболонка фіолетового тіла знаходиться між зовнішніми оболонками бузкового 
і рожевого тіл. Має форму правильної кулі та більша, ніж зовнішня оболонка бузкового тіла. 
Зовнішня оболонка фіолетового тіла побудована концентрацією фіолетових інформаційно-
енергетичних матерій і проникненням рожевого, білого та золотого тіл, червоних, 
світлосяюче-червоних, блакитних і синіх компонентів рожевого, білого та золотого тіл крізь 
фіолетову оболонку. Якщо тонкоматеріальні тіла розвинуті, то зовнішня оболонка зовнішньої 
частини фіолетового тіла має 4 шари: внутрішній, фіолетовий - найщільніший, найтонший і 
найслабший, середні рожевий і білий шари - мікронно товщі, сильніші та менш щільні, ніж 
фіолетовий шар, і зовнішній, золотий шар - найменш щільний, найтовщий і найміцніший. 
 Зовнішня оболонка не тільки утворює фіолетові конуси усіх чакр, зовнішні оболонки 
фіолетових чакрових конусів, зовнішній шар фіолетової тріади зіркових каналів, середній і 
зовнішній шари фіолетових 7-шарових структур зіркових каналів, верхні та нижні зовнішні 
фільтраційні мембрани зіркових каналів, зовнішній шар фіолетових сушумнових, мерудандових, 
ідових і пінгалових тріад, зовнішньооболонкові фіолетові інформаційно-енергетичні канали та 
мікроканали, але також містить основи фіолетових конусів усіх чакр і фільтраційні мембрани 
зіркових каналів. Зовнішня оболонка зовнішньої частини фіолетового тіла, фіолетові чакрові 
конуси і фіолетові зовнішні фільтраційні мембрани зіркових каналів здійснюють у фіолетових, 
червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра 
ідентичні людині інформаційно-енергетичні взаємообміни з усіма інформаційно-енергетичними 
полями зовнішнього середовища. Зовнішня оболонка та уся зовнішня частина фіолетового тіла 
по відношенню до інших зовнішніх оболонок зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл 
розміщені навколо фізичного тіла, у зовнішніх частинах бузкового, синього, бірюзового, 
блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
світлосяюче-червоного та червоного тіл і навколо простору зовнішньої оболонки бузкового тіла. 
По відношенню до бузкового тіла фіолетове тіло зовнішнє, а по відношенню до рожевого, 
білого і золотого тіл - внутрішнє. Тому зовнішня частина фіолетового тіла функціонує не лише у 
власному фіолетовому інформаційно-енергетичному середовищі, але й у середовищі усіх 
тонкоматеріальних тіл. При цьому його зовнішня оболонка функціонує у власному 
інформаційно-енергетичному середовищі, у середовищах рожевого, білого і золотого тіл, але не 
функціонує в інформаційно-енергетичних середовищах бузкового, синього, бірюзового, 
блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
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світлосяюче-червоного і червоного тіл, тому що зовнішні частини цих тіл не досягають 
зовнішньої оболонки фіолетового тіла.    
 

 Фіолетові оболонки 
 
 Фіолетові оболонки утворюються концентрацією інформаційно-енергетичних матерій 
фіолетових діапазонів електромагнітного спектра фіолетового тіла навколо фіолетового 
тонкоматеріального тіла, його структур, у відповідності до їх форм і зовнішніх контурів, а при 
проникненні менш щільних тіл крізь фіолетові оболонки утворюються різнокольорові 
інтегральні та компонентні ідентичні шари фіолетових оболонок. У фіолетових оболонках 
фіолетового тіла розрізняють компонентні,  інтегральні та компонентні ідентичні шари 
золотого, білого та рожевого тіл. У фіолетових оболонках фіолетового тіла знаходяться 
фіолетові компонентні шари, утворені інтегральним фіолетовим і складовими компонентами 
фіолетової інформаційно-енергетичної матерії фіолетового тіла. Розрізняють компонентні 
фіолетово-червоний, фіолетово-світлосяюче-червоний, фіолетово-блакитний і фіолетово-синій 
шари. Оболонки фіолетового тіла щільніші у порівнянні з оболонками рожевого, білого та 
золотого тіл, тому усі наведені тонкоматеріальні тіла проникають крізь оболонки фіолетового 
тіла і утворюють у них різнокольорові шари. 
 Золотий інтегральний ідентичний шар фіолетової внутрішньої оболонки 
фіолетового тіла утворюється при проникненні золотого тіла крізь фіолетову внутрішню 
оболонку внутрішньої частини фіолетового тіла. Аналогічно утворюються білий і 
рожевий інтегральні ідентичні шари внутрішньої оболонки. 
 Золото-білий компонентний ідентичний шар фіолетової внутрішньої оболонки 
фіолетового тіла утворюється проникненням компонентного золото-білого тіла крізь фіолетову 
внутрішню оболонку внутрішньої частини фіолетового тіла. Аналогічно при проникненні усіх 
компонентних тіл крізь фіолетову внутрішню оболонку утворюються усі компонентні ідентичні 
шари. 
 Золотий інтегральний ідентичний шар фіолетової зовнішньої оболонки фіолетового 
тіла утворюється при проникненні золотого тіла крізь фіолетову зовнішню оболонку зовнішньої 
частини фіолетового тіла. Таким чином утворюються білий і рожевий інтегральні ідентичні 
шари зовнішньої фіолетової оболонки. 
 Золото-білий компонентний ідентичний шар фіолетової зовнішньої оболонки 
фіолетового тіла утворюється при проникненні компонентного золото-білого тіла крізь 
фіолетову зовнішню оболонку зовнішньої частини фіолетового тіла. Таким чином при 
проникненні усіх компонентних тіл не тільки крізь фіолетову зовнішню оболонку, але й крізь 
фіолетові оболонки усіх структур фіолетового 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. 
 Золото-червоний компонентний ідентичний шар фіолетової внутрішньої оболонки 
фіолетового тіла утворюється при проникненні компонентного золото-червоного тіла крізь 
фіолетовий внутрішній шар внутрішньої частини фіолетового тіла. 
 Біле і рожеве тіла аналогічно утворюють інтегральні ідентичні, компонентні та ідентичні 
шари фіолетових оболонок. 
 

Продовження у випуску 57 (123) 
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Р.І. ЛІТВІНЯК 
НЕКРОЛІТИЧНА МІГРУЮЧА ЕРИТЕМА 

 
В даній оглядовій статті розглянуто особливості клінічного перебігу, патофізіології, 

діагностики та лікування некролітичної мігруючої еритеми. 

Ключові слова: некролітична мігруюча еритема, глюкагонома, глюкагон. 

 

В обзорной статье рассматриваются особенности клинического течения, 

патофизиологии, диагностики и лечения некролитической мигрирующой эритемы. 

Ключевые слова: некролитическая мигрирующая эритема, глюкагонома, глюкагон. 

 
This review is focused on clinical, pathophysiological, diagnostic and treatment features of the 

necrolytic migratory erythema. 

Key words: necrolytic migratory erythema, glucagonoma, glucagon. 

 
Некролітичну мігруючу еритему (НМЕ) відносять до групи облігатних 

паранеопластичних синдромів. Becker та його колегами у 1942 році вперше описали НМЕ у 
жінки із пухлиною підшлункової залози, що походила із альфа-клітин, підвищеним рівнем 
глюкагону та вираженою гіпоаміноацидемією. Майже через 25 років, а саме у 1966 році, 
встановлено гіперглікемічний потенціал такої пухлини, а у 1979 році Mallinson та співавтори 
вперше вжили термін «синдром глюкагономи», який описує асоціацію пухлини із альфа-клітин 
підшлункової залози та характерної патології шкіри – НМЕ [1]. 

Існує декілька теорій, які намагаються пояснити патогенез НМЕ, проте точний механізм 
виникнення досі невідомий. Враховуючи той факт, що елементи висипки зникають після 
прийому аналогів соматостатину, багато дослідників вважають, що глюкагон відіграє 
безпосередню роль у розвитку НМЕ. Гіперглюкагонемія зумовлює ряд нутритивних порушень, 
а саме дефіцит епідермальних протеїнів, некролізис (як наслідок гіпоаміноацидемії), нестачу 
цинку, незамінних жирних кислот і генералізовану мальабсорбцію. Завдяки 
імунофлюоресценції та імуногістохімічному дослідженню вдалося виявити високу 
концентрацію глюкагону в епідермісі. При цьому білки системи комплементу чи 
імуноглобуліни відсутні. Таке накопичення глюкагону веде до порушень метаболічних процесів 
у клітині та її руйнування. Альтернативна теорія патогенезу НМЕ полягає в підвищенні рівня 
запальних медіаторів в епідермальному шарі шкіри, яке зумовлене зростанням концентрації 
глюкагону. До таких медіаторів запалення відноситься арахідонова кислота та її метаболіти, 
простагландини і лейкотрієни. Низький рівень альбумінів та гіпоаміноацидемія стимулюють 
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запальні процеси. Адже відомо, що в нормі альбумін ізолює жирні кислоти, роблячи їх 
недоступними для деградації до простагландинів [2-4]. 

НМЕ маніфестує у 70% пацієнтів з глюкагономою. Проте описані поодинокі клінічні 
випадки асоціації НМЕ із пухлинами іншої локалізації. Зокрема, у 2008 році Mignogna та його 
колеги повідомили у “New England Journal of Medicine” про 73-річного чоловіка із 
характерними для НМЕ симптомами. Після проведеного ряду досліджень діагностовано 
дрібноклітинний рак верхньої частки правої легені. При цьому жодних змін у підшлунковій 
залозі не виявлено [5,6]. 

Часто зміни на шкірі стають єдиною ознакою дебюту пухлини [5]. Висип на шкірі 
характеризується циклічним перебігом. Спочатку з'являються еритематозні плями рожевого 
кольору із розташованим по центрі тонкостінним пухирцем. Далі на місці пухирців 
утворюються кірки або ерозивна мокнуча поверхня. Через 1-2 тижні елементи висипу 
починають зникати. Цей процес має відцентровий характер, тобто по центрі утворюються 
ділянки пігментації, в той час як на периферії ще залишаються зони еритеми, вкриті кірками. 
Вогнища ураження мають тенденцію до неправильного доцентрового поширення, зливаються, 
формуючи спіралеподібні, кільцеподібні та дугоподібні фігури, які мають фестончасті краї. 
Найчастіше висип локалізується на згинальній поверхні кінцівок, великих складках шкіри, 
навколо рота, шкірі зовнішніх статевих органів та анальної ділянки. Часто ураження шкіри 
супроводжується свербежем, інколи – болем. У третини хворих знаходять зміни на слизовій 
оболонці ротової порожнини, зокрема глосит, ангулярний хейліт та стоматит. Гістологічна 
картина характеризується паракератозом із втратою зернистого шару, некрозом, відділенням 
верхніх шарів епідермісу з вакуолізацією кератиноцитів та нейтрофільною інфільтрацією. 

Для того, щоб повністю зрозуміти клінічну картину, принципи діагностики та лікування 
некролітичної мігруючої еритеми, слід зупинитися на характеристиці глюкагономи. Адже, як 
було згадано вище, саме із цим паранеопластичним синдромом найчастіше асоціюється НМЕ. 
Отже, глюкагоному відносять до острівковоклітинних пухлин підшлункової залози (або 
панкреатичних нейроендокринних пухлин). Панкреатичні нейроендокринні пухлини (ПНЕП) 
щорічно складають від 1,3% до 2,8% первинних новоутворів підшлункової залози [7]. 
Незважаючи на відносно низьку захворюваність ПНЕП, поширеність даної групи пухлин 
оцінюється у 9,9% усіх новоутворів підшлункової залози [8]. Слід відзначити важливий факт, 
що у переважній більшості клініка цих пухлин залишається безсимптомною і, згідно 
статистичних даних, одна з пяти випадково діагностованих пухлин підшлункової залози є 
ПНЕП, які, у свою чергу, в 40% пацієнтів являються мимовільною знахідкою [9].  

Глюкагонома зустрічається дуже рідко, близько 1 випадку на 20 млн за рік [10]. Чоловіки 
та жінки хворіють приблизно однаково, а пухлина найчастіше маніфестує у п’ятій декаді життя. 
Патофізіологічний ефект полягає у збільшенні рівня глюкози шляхом стимулювання 
глюкогенезу і глюкогенолізу в печінці, тому у хворих з глюкагономою спостерігається 
порушення толерантності до вуглеводів і гіперглікемія, яка зазвичай є помірною. Клінічна 
картина характеризується, окрім НМЕ, симптомами цукрового діабету, анемією, шлунково-
кишковими розладами, втратою маси тіла, схильність до тромбоемболії, психоневрологічними 
розладами (депресивні стани, сонливість, порушення концентрації уваги). Часто глюкагоному 
називають синдромом 4D: diabetes – діабет, dermatitis - дерматит, DVT (deep vein thrombosis) – 
тромбоз глибоких вен, depression - депресія. Доведено, що глюкагонома асоціюється із високим 
ризиком венозного тромбоемболізму. Тромбоз глибоких вен та легеневий емболізм 
зустрічаються у 10-30% пацієнтів. Встановлено, що венозний тромбоемболізм стає причиною 
смерті у понад 50% хворих на глюкагоному. Механізм коагулопатії до кінця незрозумілий і, на 
думку деяких дослідників, пов'язаний із підвищеною продукцією альфа-клітинами 
підшлункової залози фактора Х [11]. 

Розміри пухлини варіюють від 2 до 25 см. Вона здебільшого локалізується у хвості 
підшлункової залози. На момент встановлення діагнозу у 50-80% пацієнтів виявляють 
метастази у печінці [12]. Глюкагонома асоціюється із значним підвищенням рівня глюкагону у 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 56 (122). 2016 

 

19 

плазмі крові (>500 pg/mL, середній показник �1,400 pg/mL), а його кількість понад 1000 pg/mL 

є патогномонічним для цієї пухлини. Для візуалізації новоутвору застосовують комп’ютерну 
томографію органів черевної порожнини із контрастним підсиленням. Високу чутливість 
демонструє ендоскопічне ультразвукове дослідження. Проте золотим стандартом у діагностиці 
та локалізації глюкагономи залишається селективна вісцеральна ангіографія. Висока чутливість 
цього методу зумовлена передусім гіперваскулярністю самої пухлини. Незважаючи на те, що 
селективна ангіографія є інвазивним дослідженням, вона демонструє значні переваги у 
виявленні метастазів у печінці. Сцинтиграфія з аналогами соматостатинових рецепторів 
дозволяє краще локалізувати метастази, зокрема у печінці, перипанкреатичних лімфатичних 
вузлах, наднирниках, легенях [13]. 

Повертаючись до НМЕ, слід пам’ятати, що диференційну діагностику проводять із 
ентеропатичним акродерматитом, дефіцитом незамінних жирних кислот, пелагрою, себорейним 
та контактним дерматитом, екземою та пемфігусом. Ентеропатичний акродерматит (синдром 
Брандта, синдром Данбольта-Клосса, вроджений дефіцит цинку) - аутосомно-рецесивне 
порушення обміну речовин, що впливає на порушення засвоєння організмом цинку. Це 
захворювання проявляється у вигляді характерного периорального і акрального дерматиту, крім 
того часто спостерігається алопеція, діарея, ангулярний хейліт, глосит і стоматит. Проте, на 
відміну від НМЕ, при ентеропатичному акродерматиті пероральний прийом цинку (45 мкг 3 
рази/добу) зменшує навіть виражені симптоми ураження шкіри. 

Ефективна терапевтична стратегія при НМЕ полягає у зниженні рівня глюкагону, що 
забезпечується радикальним хірургічним видаленням пухлини (дистальна панкреатектомія). 
Перед операцією слід нормалізувати рівень глюкози, забезпечити адекватну нутритивну 
підтримку та профілактику венозних тромбозів. Призначається консервативна терапія, 
спрямована на зменшення симптомів ураження шкіри. При наявності метастатичного 
поширення захворювання призначають аналоги соматостатину тривалої дії, препарати альфа-
інтерферону, цинку, підтримуючу терапію амінокислотами та незамінними жирними кислотами 
[14]. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
 

КОСТЯНТИН ФОН ЕКОНОМО – КОРИФЕЙ ВІДЕНСЬКОЇ НЕВРОЛОГІЇ 
 

На початку 20 століття німецькомовні дослідні та 
навчальні інституції домінували в європейській медичній науці. 
Якщо тоді неврологію не вивчали як окрему спеціальність, а 
лише як елемент психіатрії, кілька корифеїв сприяли 
розділенню цих споріднених сфер. Одним з них був барон 
костянтин фон економо, котрого знають головним чином за 
перший опис летаргічного енцефаліту, хоча водночас він заклав 
основи нейрофізіології сну, а також гістології та анатомії кори 
головного мозку. Сміливість та допитливість дослідника в науці 
супроводжували не менш значними досягненнями у світі авіації. 

Костянтин фон Економо народився 21 серпня 1876 року в 
румунському місті Браїла. Його родина мала частково грецьке 
походження і в 1877 році переїхала до Трієста. Тоді це 

процвітаюче портове місто перебувало під управлінням Габсбургів і в його німецькомовних 
школах молодий чоловік одержав початкову освіту. Спочатку фон Економо цікавився 
інженерною справою, але згодом, у 1895 р. вступив на медичний факультет Віденського 
університету. Після його закінчення в 1901 р. він назавжди захопився австрійською 
гуманістичною культурою, її класичною літературою, філософією та мистецтвом.  

Медичний факультет Віденського університету на початку 20 століття славився плеядою 
визначних клініцистів та науковців, серед яких були імена Майнерта, Нотнагеля і Більрота. 
Відомими представниками гістологічної школи були Теодор Майнерт, Йозеф Шаффер, Віктор 
Ебнер, Зигмунд Екснер і Гайнріх Оберштайнер. Будучи ще студентом, Економо навчився 
готувати гістологічні препарати та забарвлювати їх. Перед закінченням університету він навіть 
опублікував працю про особливості ультраструктури гіпофіза в птахів, а через рік після 
одержання медичного диплома він завершив дослідження, присвячене трактам головного 
мозку, що регулюють жування і ковтання.  

Вже на ранній стадії своєї кар’єри молодий дослідник демонстрував особливу ретельність 
при виконанні експериментів на тваринах та практикуванні мікроанатомічних методик. Його 
прагнення досконалості в усьому визначило вибір напряму післядипломного навчання — 
неврологія і психіатрія. Їх освоєння включало роботу під керівництвом багатьох визначних 
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фахівців того часу — невролога Шарко (Париж, 6 місяців), нейроанатома Бете (Страсбург, 6 
місяців), психіатра Креппеліна (Мюнхен, 6 місяців), після чого Економо завершив свої 
спеціалізовані студії в Берліні за сприяння Оппенгайма і Цієна. Після повернення до Відня 
молодий лікар став добровільним асистентом Юліуса Вагнер-Яурегга — в майбутньому 
лауреата Нобелівської премії 1927 р. за використання піротерапії з допомогою інокуляції 
збудником малярії для лікування паралітичної деменції при нейросифілісі. Слід зазначити, що й 
Економо тричі висували на цю премію.  

Він залишився вірний як своїй alma mater, де спочатку одержав пост доцента (1913 р.), а 
потім і професора (1920 р.), так і науковим дослідженням, відмовившись від крісла завідувача 
кафедри, коли його наставник Вагнер-Яурегг пішов у відставку. 

Вчений опублікував понад 150 статей і книг. Його ранні дослідження зосередилися на 
нейроанатомії і фізіології середнього мозку, шляхах трійчастого нерва, хореїчній геміплегії, 
пухлинах моста, анатомії жування та ковтання. 

Все раптово закінчилося 21 жовтня 1931 р., коли через кілька місяців після відкриття 
власної лабораторії у Відні дослідник помер у віці 55 років внаслідок інфаркту міокарда та 
супутньої емболії мозкових судин.  

На його честь в Австрії було випущено поштову марку в 1976 р., а з 1966 р. бюст Економо 
встановлено у дворі аркад (Arkadenhof) Віденського університету. 

 
2. ВНЕСОК ЕКОНОМО В РОЗУМІННЯ РУХОВИХ РОЗЛАДІВ  
2.1. АНАТОМІЯ ЖУВАННЯ ТА КОВТАННЯ 
Протягом 1900-1903 рр. дослідник працював на кафедрі фізіології під керівництвом проф. 

З. Екснера, надихаючись працями Л. Реті, котрий ще в 1893 році спостерігав, що 
електростимуляція кори головного мозку в кроликів спричиняла серії ритмічних жувальних та 
ковтальних рухів, а також припустив існування прямих структурних контактів між 
кортикальними зонами великих півкуль і моторними ядрами, котрі безпосередньо іннервують 
м’язи обличчя. Економо вирішив проаналізувати ці анатомічні зв’язки з допомогою 
забарвлення сріблом. Після висікання кіркової ділянки, відповідальної за жування, він 
продемонстрував дегенеративні зміни у внутрішній капсулі та ніжках мозку, причому 
невеликий пучок підходив до переднього таламічного горбка, далі входячи в зовнішню 
медулярну пластинку і закінчуючись у вентральному ядрі таламуса. Частина волокон, що 
зазнала дегенерації, йшла до субталамічного ядра, чорної речовини і покришки стовбура. В 
мості дослідник знайшов дегенеровані волокна, котрі й входили як у контралатеральні, так 
гомолатеральні ядра трійчастого нерва. Він дійшов висновку, що процеси жування та ковтання 
опосередковуються пірамідним трактом та екстрапірамідними ядрами (зокрема, чорною 
речовиною), котрі скоріш за все відіграють ключову роль в автоматизації, координації та 
етапності жувальних рухів та ковтання. Останні дослідження з допомогою функціональної МРТ 
та на тваринних моделях підтвердили роль чорної речовини при довільному ковтанні й 
автоматизмі м’язів рота. Економо був одним з перших, хто звернув увагу на специфічні моторні 
функції цього ядра. Лише через 17 років К. Третяков виявив зв’язок між руховими симптомами 
хвороби Паркінсона та дегенерацією нейронів чорної речовини. 

 
2.2. АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ СЕРЕДНЬОГО МОЗКУ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ 

ПІДХОДИ 
У 1909 р. К. фон Економо і Й.П. Карплус опублікували результати своїх експериментів з 

пересікання пірамідного шляху в котів та мавп на рівні ніжок головного мозку. Автори 
докладно описали моторні та поведінкові порушення внаслідок цих пошкоджень та 
анатомічний розподіл результуючих дегенеративних змін із допомогою забарвлення зі сріблом. 
Так, пересікання ніжок у котів асоціювалося із певною незграбністю контралатеральних 
кінцівок. Що стосується макак, то в них аналогічні пошкодження спричиняли 
контралатеральний геміпарез, котрий, проте, за кілька днів регресував. Стимуляція рухової 
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зони кори в обох видів експериментальних тварин після завдання згаданого вище пошкодження 
викликала рухи очей, мімічних м’язів та кінцівок. Спостерігалися також епілептичні судоми. 
Резюмуючи результати, обидва вчені припустили існування шляху поза межами ніжок мозку 
(кірково-покришкового), котрий підтримує моторні функції у філогенетично зворотному 
порядку після повного пошкодження пірамідного тракту. Ця гіпотеза була підтверджена фактом 
тонічної ригідності в чотирьох кінцівках після випадкового пошкодження медіо-латеральної 
ділянки покришки внаслідок експериментального пересікання ніжок мозку, котра не 
змінювалася при стимуляції моторної кори фарадичним струмом. Спостереження було цікавим 
у контексті експериментального підходу і гіпотези про існування утворів між середнім і 
спинним мозком (у стовбурі), котрі, власне, і спричиняли тонічну ригідність. Разом із 
висновками Пробста експерименти Економо та Карплуса спростували твердження 
Левандовського, що всі рухові імпульси проходять через ніжки мозку. Останні дослідження 
підтвердили факт існування кортико-покришкового шляху, котрий починається із первинної 
моторної, премоторної і додаткової моторної кори й закінчується у педункуло-понтинному ядрі. 
Його функції повністю не зрозумілі. Разом з тим, дослідження на тваринах із 
експериментальними моделями хвороби Паркінсона та прогресуючого над’ядерного паралічу 
засвідчили, що згадане ядро відіграє ключову роль у поступальному контролі, ході, а також 
ініціації та модуляції програмованих рухів. Що стосується експериментів Економо, де трьом 
котам із його дослідження пересікали ніжки мозку із випадковим пошкодженням червоного 
ядра та суміжних утворів, то в них спостерігали хореоатетоїдні рухи при посиленні 
електростимуляції в інтервалі 1–3 тижнів від початку дослідження. Автори також бачили явища 
компульсивної поведінки при однобічному ураженні заднього поздовжнього пучка, що було 
сумірним із результатами Антона, Гальбана, Іфельда та Бонхефера. В другій частині своєї статті 
вчені намагалися простежити хід дегенерованих волокон від зон ураження. Виявивши низхідну 
дегенерацію волокон Тюрка (скронево-мостового шляху) в бічній зоні ніжок мозку, вони 
підтвердили ідеї Дежеріна, Левандовського і Пробста, що волокна цього тракту починаються в 
корі скроневої частки і приєднуються до пірамідного шляху в ділянці субталамічного ядра. 
Крім того, Економо та Карплус підтвердили попередні спостереження Пробста, що волокна 
пірамідного шляху відгалужуються від нього на рівні нижньої половини олив, пересікають 
середню лінію стовбура і наближаються до контралатерального вірьовчастого тіла. Дегенерація 
волокон пірамідного шляху поблизу переднього рогу сірої речовини спинного мозку дає 
підстави припустити наявність безпосереднього зв’язку між корою та нижніми мотонейронами, 
що тоді залишалося неясним. Новим було також те, що волокна ніжок мозку рухаються гомо- і 
гетеролатерально через верхні ніжки мозочка до його півкуль і задніх відділів хробачка 
(мозково-мозочковий тракт). Крім того, автори описали шлях від середнього мозку, котрий 
проектується вентро-латерально, до заднього поздовжнього пучка по сусідству із ядром шва і 
нижніх відділів олив. 

 
2.3. ПОСТГЕМІПЛЕГІЧНА ХОРЕЯ 
У 1910 р. Економо описав 71-річного пацієнта, в котрого через один день після розвитку 

вираженого скороминущого лівобічного геміпарезу, тактильної гемігіпестезії і нечіткості мови 
виникла лівобічна хорея і гемібалізм, котрі чітко погіршувалися при мовленні і 
цілеспрямованих рухах. При подальшій автопсії виявлено крововилив у субталамічну ділянку із 
залученням чорної речовини, вентральних відділів таламуса, внутрішньої капсули і ніжок 
мозку. Як раніше описали Нотнагель, Бехтерев, Гаммонд, Говерс, Монаков і Бонхефер, 
пошкодження цієї зони може спричиняти геміхорею. Що стосується Економо, то наявність 
структурного або іритативного пошкодження будь-де між корою і мостом є більш доречними 
для розвитку котралатеральної геміхореї, атетозу або балізму порівняно із більш специфічною 
локалізацією ураження. Останні дослідження свідчать, що симптоматична хорея виникає при 
різному розміщенні патологічного процесу. Монаков, Бонхефер, Пінелес, Гальбан і Інфельд 
припустили, що коли мезодіенцефальні мішені аферентних стимулів пригнічуються внаслідок 
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пошкодження або під дією іритативних імпульсів з навколишніх ділянок, тоді неадекватні 
висхідні імпульси досягають кори, спричиняючи компенсаторну імпульсацію вздовж 
кортикоспінального тракту, наслідком чого є мимовільні рухи. Найостанніші результати, 
одержані різними вченими, підтверджують, що порушення чутливості, зокрема через залучення 
ворітного механізму, а також порушення сенсорно-моторної інтеграції сприяють формуванню 
хореї, дистонії та тиків. Проте на основі своїх попередніх експериментів на тваринах Економо 
заперечував, що гіперкінези пов’язані з розладами чутливих функцій, а, власне, хорея виникає 
внаслідок залучення компенсаторних механізмів у кортикоспінальному тракті. На думку 
дослідника, доцентрові механізми недостатні для розвитку хореї, лише ураження еферентних 
шляхів, зокрема в екстрапірамідній системі, включаючи верхні ніжки мозочка, червоне і 
субталамічне ядра, пластину чотиригорб’я, чорну речовину і таламус, можуть розбалансувати 
контакти між корою та згаданими центрами і стати тригером автономних підкіркових моторних 
феноменів. Його гіпотеза була сумірна з ідеями Антона, Пінелеса і Бонхефера, котрі 
інтерпретували хорею як моторний феномен розгальмування, що онто- та філогенетично 
походить із структур нижче пірамідного шляху на рівні покришки і верхніх ніжок мозочка. 
Сучасні концепції функціонування базальних гангліїв ґрунтуються на пригніченні гальмівної 
імпульсації від внутрішньої частки блідої кулі до моторних ділянок таламуса, внаслідок чого 
посилюється нейрональна активність між таламусом і корою, що в дечому сумірно з 
висновками Економо. 

 
2.4. ХВОРОБА ВІЛЬСОНА, ЕФЕРЕНТНІ ШЛЯХИ СТРІО-ПАЛІДАРНОЇ 

СИСТЕМИ І “СТРІАРНИЙ СИНДРОМ” 
У 1918 р. Економо опублікував результати дослідження 15-річного пацієнта із швидко 

прогресуючою лентикулярною дегенерацією — станом, котрий свого часу діагностував ще 
Вільсон. Серед клінічних проявів спостерігалися виражена генералізована гіпокінезія, 
ригідність у нижніх кінцівках при витягнутому і в верхніх кінцівках при зігнутому положенні, 
дизартрія на рівні термінальної анартрії, дисфагія, афективна лабільність і переміжна 
дезорієнтація. Не виявлялося гіперрефлексії, патологічних пірамідних знаків, тремору та інших 
гіперкінезів чи розладів чутливості. Відштовхуючись від оригінального всестороннього опису 
захворювання Вільсоном, вчений на автопсії виявив легке коричневе розм’якшення 
(“Erweichung”) стріатума, головним чином у шкаралупі та суміжних ділянках палідума із 
загибеллю гангліонарних клітин і гліозом. Печінка була уражена цирозом. Економо означив цей 
стан як “вибіркове токсичне ураження нервової паренхіми”. На той час було невідомо про 
метаболічне походження хвороби Вільсона. Через швидке прогресування клінічних симптомів і 
окреслених патоморфологічних змін у базальних гангліях без ознак компенсаторних механізмів 
дослідник вважав описані вогнища анатомічно “набагато точнішими порівняно з тим, чого 
можна досягнути експериментально”. Тому він вирішив простежити хід дегенерованих 
волокон, що йшли від уражених ділянок, і зробити анатомічний аналіз стріарних шляхів. Доти 
було опубліковано багато робіт з анатомії і фізіології стріатума (Нотнагеля, Бехтерева, 
Едінгера, Пробста, Кахаля та ін.), котрі Вільсон ґрунтовно резюмував у своїй статті про цю 
проблему, доповнивши проаналізовані матеріали висновками власних досліджень 
стереотактичного електролізу й електростимуляції базальних гангліїв у мавп. Економо забарвив 
горизонтальні зрізи мозку сріблом (за методом Марчі) і порівняв їх із рисунками з книги 
Дежеріна “Анатомія нервових центрів” та даними Вільсона. Він виявив дегенерацію волокон у 
червоному ядрі, спайці Фореля, медіальній петлі, гангліях вуздечки, лентикулярній петлі, 
ніжках мозку, тілі Люїса, внутрішній капсулі, таламусі, і також частково в білій речовині 
лобної, тім’яної, скроневої і потиличної часток. Дослідник також ідентифікував волокна, що 
йдуть до зовнішніх і внутрішньої частин палідума (це співвідноситься із знахідками Вільсона і 
пізніше було означено як прямий і непрямий шляхи базальних гангліїв), лентикулярної петлі, 
субталамічного ядра, внутрішнього та медіального ядра таламуса, а також навколо пучка Віка 
д’Азура до червоного ядра. Крім того, вчений виявив існування волокон між червоним ядром і 
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ганглієм вуздечки та задньою спайкою і різнорівневу дегенерацію в трактах білої речовини 
переднього мозку. Більшість цих знахідок були співвідносні з даними літератури. Проте ні 
тогочасні вчені (Вільсон, Пробст, Грюнштайн), ні останні нейроанатомічні дослідження не 
підтвердили гіпотези Дежеріна та Економо про наявність стріо-кіркових і стріо- або 
путамінарно-таламічних шляхів. Наш вчений міг недооцінити палідарні вогнища порівняно з 
домінуючими ураженнями стріатума, зокрема вихідних трактів, у свого пацієнта із хворобою 
Вільсона і тому неправильно інтерпретував дегенеративні зміни у вихідних палідарних 
волокнах як порушення на рівні вихідних стріарних шляхів. Останні дослідження засвідчили 
існування п’яти анатомічно і функціональних окремих петель, що пов’язують кору головного 
мозку, базальні ядра і таламус. Більше того, описано підкіркові петлі, котрі відходять від 
основних вихідних базальних гангліїв (внутрішньої частини блідої кулі і ретикулярної частини 
чорної речовини) до верхніх та нижніх горбиків чотиригорб’я, навколоводопровідної сірої 
речовини, педункулярно-понтинного ядра, парабрахіального комплексу і різних ядер моста та 
довгастого мозку, котрі через посередництво перемикаючих структур на рівні таламуса 
пов’язуються знову з базальними гангліями. Сесіль Фогт свого часу вивчала ураження 
базальних гангліїв при дитячому церебральному паралічі і запровадила термін “синдром 
стріарного тіла” для означення спазмів на фоні хореоатетозу. Економо припустив, що 
гіперкінези переважно пов’язані з екстрастріарними вогнищами, тому він дійшов висновку, що 
клінічні прояви хвороби Вільсона в описаного ним пацієнта (акінезія та ригідність без 
мимовільних насильницьких рухів) характеризують істинний “стріарний синдром”. Кілька 
досліджень моторних розладів при завданні уражень на рівні різних базальних ядер засвідчили, 
що великі стріарні пошкодження можуть також спричиняти хорею або м’язову дистонію. 

В 1919 р. Економо і Пауль Шильдер опублікували докладинй опис пацієнта із станом, 
означеним як “подібний до псевдосклерозу” — ймовірно, ще один випадок хвороби Вільсона. У 
цій статті автори порівняли клінічні дані свого хворого із пацієнтами з оливо-понто-
церебелярною атрофією та хворобою Паркінсона з особливим наголосом на різних проявах 
м’язової ригідності (в спокої, під час і після довільних рухів, при пасивних рухах) та 
рикошетному феномені.  

 
2.5. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ РУХОВИМИ РОЗЛАДАМИ І ПОВЕДІНКОВИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ 
Працюючи з летаргічним енцефалітом (див. далі), Економо бачив пацієнтів із 

найрізноманітнішими симптомами — прогресуючою акінезією, м’язовою ригідністю, 
тремором, дизартрією, писальним спазмом, блефароспазмом, кривошиєю, птозом, паралічем 
погляду, окулогірними кризами, вегетативним кризами, а також із стереотипіями, логоклонією, 
палілалією, вокальними тиками, насильницькими криками, афективною лабільністю, агресією, 
гіпоманією, депресією, компульсивною поведінкою, гіперсексуальністю і ексгібіціонізмом. 
Відповідно до патоморфологічних результатів Третякова, що свідчили про загибель нейронів і 
гліоз у чорній речовині при хворобі Паркінсона, Економо пояснив паркінсонічні, психіатричні 
та поведінкові прояви летаргічного енцефаліту ураженням згаданого ядра, а також покришки і 
проміжного мозку й означив ці вогнища як органічний субстрат різних психіатричних 
феноменів, котрі перекриваються із моторними порушеннями. 

В 1923 р. вчений писав: “Найбільше вражає те, що в більшості пацієнтів, у яких ми 
локалізували патологічний процес у базальних ядрах або середньому мозку, окрім порушень 
руху та м’язового тонусу, виявлялися симптоми, котрі раніше трактувалися як психічні й 
головним чином асоційовані з тяжкими психозами… порушення моторики, наприклад, 
каталепсія, ступор і акінезія, стереотипії, тикоподібні феномени або компульсивні повтори 
певних фраз… особистісні зміни… апатія, зниження афектів, втрата ініціативи із збереженням 
інтелекту”. Дослідник дійшов висновку, що “ці спостереження суттєво змінять те, як 
пояснюються неврологічні та психічні розлади”. Подальші дослідження підтвердили той факт, 
що патологічні зміни в стріатумі та блідій кулі можуть викликати широкий діапазон 
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психіатричних розладів — апатію, абулію, розгальмування, обсесивно-компульсивні стани, 
депресію, тривожність, параною і когнітивний дефект. 

3. ЛЕТАРГІЧНИЙ (ЕПІДЕМІЧНИЙ) ЕНЦЕФАЛІТ (ЕНЦЕФАЛІТ ЕКОНОМО) 
В квітні 1917 р. Костянтин фон Економо представив результати власних клінічних і 

патоморфологічних спостережень нового захворювання (котре скоро стане епідемічним) 
членам Віденського психіатричного товариства. Він назвав його летаргічним енцефалітом. 
Після тривалих ретельних спостережень вчений зібрав і проаналізував тисячі клінічних 
випадків та виділив три домінуючі синдроми хвороби: сомнолентно-офтальмоплегічний, 
гіперкінетичний і аміостатично-акінетичний. Дослідник описав тепер вже легендарний 
післяенцефалітний паркінсонізм, зазначивши, що симптоми останнього можуть розвинутися 
через роки після первинної інфекції і часто без продромальних грипоподібних ознак. Економо 
наголосив на специфічній патоморфологічній зміні — запаленні покришки середнього мозку, 
що спричиняло диссомнічні та окорухові порушення. Після аналізу клінічної картини 
спорадичних випадків захворювання після епідемії він дійшов висновку, що сомнолентно-
офтальмоплегічний синдром є визначальним проявом летаргічного енцефаліту. 

 
3.1. РАННІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
Перший випадок дивного захворювання виявлено на початку 1916 р. Під ретельним 

спостереженням вченого почав окреслюватися специфічний синдром, що характеризувався 
розладами сну та моторики ока, інформацію про котрий було відображено у спеціальній статті. 

Він писав: “Виглядало дуже дивним, коли сонливість проявлялася як симптом 
захворювання. Її спостерігали при прийомі їжі чи роботі, вперше цей феномен спостерігали у 
двох пацієнтів нашої віденської клініки в 1916 році. За тим (часто на наступний день) ішли біль 
голови, нудота і лихоманка. Свідомість повністю не втрачалася, хоч у тяжких випадках 
виникала кома, котра швидко призводила до летального наслідку. Порушення функцій очних 
м’язів, особливо птоз, були поширеним явищем”. 

У 13 пацієнтів, описаних Економо, 4 особи мали птоз, 2 — параліч відвідного нерва, 1 — 
над’ядерний параліч і синдром ураження заднього поздовжнього пучка. Лише троє хворих із 13 
не мали очних симптомів взагалі. 

 
3.2. ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ 
Дослідник міг знати про аналогічні випадки епідемічного захворювання, про які 

повідомляли ще за століття до нього, зокрема про такі хвороби, як mendossa в Лісабоні (1521 
р.), pestilence soporeuse в Італії (1561 р.) і летаргія з паралічами очей в Німеччині (1605 р.). Він 
був обізнаний із пандемією подібного стану в Італії в кінці 19 століття, що і дало поштовх до 
його роботи в цьому напрямі. 

 
3.3. ЕТІОЛОГІЯ ЛЕТАРГІЧНОГО ЕНЦЕФАЛІТУ 
На початку досліджень цього розладу Економо припустив вірусну етіологію, хоч і не міг 

ідентифікувати причинного збудника. Вчений вважав, що описане ним захворювання не 
пов’язане з вірусом іспанського грипу — це підтверджується останніми дослідженнями, згідно 
з якими ДНК згаданого вірусу не виявлено в збережених патоморфологічних зразках головного 
мозку пацієнтів, що померли від летаргічного енцефаліту або мали постенцефалітний 
паркінсонізм. Дослідник вважав можливою “змішану етіологію або суперінфекцію”, оскільки 
він разом із Р. Візнером ізолював у цих пацієнтів такий мікроорганізм, як грампозитивний 
диплострептокок або Streptococcus pleiomorphus. Проте залишалося незрозумілим, з яких 
тканин організму цей патоген був виділений. Економо спостерігав хворих, в яких неврологічні і 
психіатричні прояви виявлялися в гострій стадії або при рецидивуючому загостренні, і 
припустив факт персистування причинного фактору або вторинних токсичних механізмів. 
Останнє дослідження хворих із захворюванням, подібним до летаргічного енцефаліту, і 
підвищеним титром антистрептолізину-О та антитіл до сірої речовини і нейронів глибоких 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 56 (122). 2016 

 

26 

відділів головного мозку (базальних ядер), засвідчило, що такий стан не є рідкістю після 
стрептококової інфекції. Нині цей стан казуїстичний, можливо внаслідок широкого 
застосування сучасних антибіотиків, хоча чітке зниження його частоти спостерігали ще до 
запровадження перших бактеріостатичних агентів у клінічну практику. Майбутні дослідження 
мали б зосередитися на проясненні етіології летаргічного енцефаліту і пошуку ефективної 
терапії. 

 
3.4. ПАТОМОРФОЛОГІЯ 
В інтервалі кількох місяців від появи хвороби Економо вже мав результати автопсій, котрі 

вказували на наявність множинних мікроскопічних вогнищ запалення, зокрема, в сірій речовині 
покришки середнього мозку. Виступаючи перед своїми колегами-психіатрами у Відні 17 квітня 
1917 р. вчений сказав: “Ми можемо стверджувати, що саме сіра речовина цієї анатомічної 
ділянки відповідальна за регуляцію нормального сну. Це підтверджується спостереженнями 
хворих із енцефалітом Верніке на початку білої гарячки, коли при розвитку окорухових 
порушень та сонливості в покришці знаходять геморагічні зміни”. 

 
3.5. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ 
Зазвичай в асоціації з епідемією грипу, котра спричинила смерть понад 30 млн. людей, 

протягом Першої світової війни виявляли десятки тисяч пацієнтів із летаргічним енцефалітом. 
Економо був першим, хто не лише описав саме захворювання, а й виділив три клінічні форми 
останнього. 

Він писав: “Кожна епідемія летаргічного енцефаліту характеризується домінуванням 
певних поєднань симптомів… Нам вдалося виділити три форми проявів, котрі покривають 
абсолютну більшість клінічних випадків. Це сомнолентно-офтальмоплегічний, гіперкінетичний 
і аміостатично-акінетичний (паркінсонічний) варіанти хвороби”. Нижче представлено їх описи 
з цитат вченого.  

3.5.1. Сомнолентно-офтальмоплегічна форма 

“Продромальні феномени включають загальний дискомфорт, озноб, біль голови і м’який 
фарингіт. Температура субфебрильна… Через кілька днів починає домінувати сонливість. Хворі 
засинають у положенні сидячи або стоячи чи під час прийому їжі… Після пробудження, котре 
настає швидко, свідомість та орієнтація відновлюються повністю… і дуже швидко хворі 
засинають знову. Сонливість при цій клінічній формі триває кілька тижнів або місяців і часто 
погіршується до стану вираженого ступору або інколи закінчується летальним наслідком в 
інтервалі днів-тижнів. 

Загалом протягом перших днів недуги виникають паралічі черепних нервів. Першим і 
найчастішим симптомом залишається птоз. Не є рідкістю двобічні ураження, хоча вони і 
неповні, асиметричні і свідчать про ядерне ураження. Рідко спостерігають над’ядерні паралічі, 
парез конвергенції, ністагм, неврит і набряк диска зорового нерва, зіничні розлади і навіть 
симптом Аргайла Робертсона”. 

3.5.2. Гіперкінетична форма 

“Взимку 1920 р. ми спостерігали велику групу пацієнтів із гіпекінезами спочатку в Італії, 
а потім і в Австрії. Найчастіше розвивалися геміхорея і міоклонії, котрі інколи прогресували до 
конвульсивних посмикувань. 

У таких хворих були наявні й психічні порушення — переважно у вигляді неспокою, 
тривоги або гіпоманії. Порушення сну були досить відмінні порівняно з попередньою 
клінічною формою, вони набували форми тривожного безсоння”. 

3.5.3. Аміостатично-акінетична форма 

“Аміостатична-форма летаргічного енцефаліту посідає третє місце за частотою і 
характеризується м’язовою ригідністю без явного паралічу або симптомів ураження 
пірамідного тракту. Вона особливо поширена при хронічній стадії, коли у клінічній картині 
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домінує паркінсонізм. З першого погляду такі хворі є виражено дементні. Емоції не 
відображаються на їх обличчі, але психічно вони інтактні”. 

В 1929 р., ближче до кінця спустошливої епідемії цього захворювання, Економо дійшов 
висновку, що сомнолентно-офтальмоплегічна форма є первинним вираженням летаргічного 
енцефаліту, котра може також рецидивувати. 

Він писав: “Нині, коли велика пандемія цього розладу закінчилася, ми стикаємося з 
ізольованими спорадичними випадками, котрі супроводжуються головним чином 
диссомнічними та окоруховими симптомами. Тому є виправданим стверджувати, що 
сомнолентно-офтальмоплегічний варіант захворювання є визначальним у проявах летаргічного 
енцефаліту”. 

 
3.6. ГЕОГРАФІЧНО-СПЕЦИФІЧНІ СИНДРОМИ 
Коли хвороба поширювалася по Європі, вчений розпізнав характерні комбінації 

симптомів і синдромів у різних країнах і класифікував їх (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Епідемічно-клінічна класифікація летаргічного енцефаліту за Економо 
 

Країна або місто Роки Клінічні прояви 

Відень 1916–1917 Делірій + менінгеальні симптоми 

Лондон 1918 Паркінсонізм + сонливість + офтальмоплегія 

Гамбург 1919 Бульбарний параліч + паркінсонізм 

Париж 1919–1920 Сонливість + офтальмоплегія  

Італія 1920 Гіперкінези 

Австрія 1920–1921 Гіперкінези 

Спорадичні 
випадки 

… Сонливість + офтальмоплегія 

 
3.7. ПРОГНОЗ 
Летаргічний енцефаліт був згодом визнаний як серйозне летальне захворювання. Крім 

високого рівня смертності, багато таких пацієнтів мали виражену залишкову інвалідизацію. 
Вчений писав: “Прогноз клінічно задокументованих випадків хвороби такий: смертність 

— 40%, повне одужання — 14%, часткове одужання із збереженням функцій пересування — 
26%, хронічна інвалідність — 20%. Летаргічний енцефаліт у будь-якому випадку слід 
трактувати як серйозний і небезпечний розлад”. 

 
3.8. ХРОНІЧНИЙ ПАРКІНСОНІЗМ І ОКУЛОГІРНІ КРИЗИ 
В 1920 р. Економо почав спостерігали випадки захворювання із очевидним повним 

одужанням, крім симптомів паркінсонізму, котрі тривали місяцями і навіть роками. 
Він писав: “Паркінсонізм може розвиватися як негайний наслідок аміостатичної форми…, 

а також через 4–5 років після повного виходу із гострої фази. Остання може бути легкою або 
тяжкою — це не впливає на ймовірність розвитку пізніх ознак. Часто ми спостерігали випадки, 
коли паркінсонізм розвивався без наявності гострої фази в анамнезі”. 

Без сумніву, окулогірні кризи були найбільш визначальною рисою післяенцефалітного 
паркінсонізму, інтригуючи лікарів десятиліттями. 

Ось як їх описав сам Економо: “Цікавим феноменом є очні атаки, описані різними 
вченими (ван Богартом, Бінгом, Шварцом, Марінеско і Радовічі) як “окулогірні кризи”. Вони 
проявляються у вигляді тонічних конвульсій очних яблук, мають пароксизмальний перебіг, 
тривають по кілька хвилин, супроводжуються закочуванням очей вгору та вбік… Часто ці 
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конвульсії поєднуються з іншими руховими феноменами — викривленням і тонічним 
розтягненням шиї, залученням тулуба і кінцівок…”. 

 
3.9. ОСТАННІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
Коли повідомлення про післяенцефалітний паркінсонізм, не пов’язаний із енцефалітом 

Економо, появлялися в медичній періодиці протягом останніх 30 років, в більшості з них 
відсутні адекватне документування цього стану або відсутній переконливий причинно-
наслідковий зв’язок між енцефалітом і залишковими неврологічними симптомами. В одній серії 
випадків майже в кожного пацієнта паркінсонізм розвивався принаймні через 20–40 років після 
первинного запалення головного мозку. 

Говард і Ліс докладно проаналізували чотири клінічні випадки у 1987 р. Будучи 
неспроможними знайти причинний вірусний агент, вони виявили позитивні олігоклональні 
смуги імуноглобуліну G в трьох осіб і виконали автопсію в одного хворого, згодом 
сформулювавши специфічні діагностичні критерії: 

“Ми пропонуємо наступні клінічні прояви, як великі діагностичні критерії на користь 
діагнозу летаргічного енцефаліту. Захворювання повинно мати гострий або підгострий 
енцефалітичний синдром із наявністю принаймні трьох таких критеріїв: (1) ознаки залучення 
базальних гангліїв, (2) окулогірні кризи, (3) офтальмоплегія, (4) обсесивно-компульсивна 
поведінка, (5) акінетичний мутизм, (6) розлади дихання неврогенного генезу і (7) сонливість 
і/або інверсії сну ”. 

Дювуазе і Яр у 1965 р. опублікували огляд про хворих із постенцефалітним 
паркінсонізмом. Ці автори проаналізували літературу про даний синдром, спричинений 
відомими вірусами, і не знайшли асоціації з жодним нейротропним вірусним агентом. 

Їх висновок такий: “Рідкісний зв’язок між синдромом прогресуючого паркінсонізму (як 
ми його розуміємо в контексті хвороби Паркінсона) та будь-яким варіантом вірусного 
енцефаліту… є не більше ніж випадковим”. 

Більш ніж через 30 років один з дослідників знову ревізував опубліковані повідомлення і 
дійшов висновку, що, незважаючи на успіхи сучасної вірусології, неспроможність ізолювати 
причинний агент кидає тінь сумніву на всі опубліковані дані. 

Він зазначив: “З 1970 р. в медичній літературі повідомляли про ймовірні випадки 
паркінсонізму при енцефаліті Економо. Клінічні та доступні патоморфологічні спостереження 
досить переконливі. Проте за відсутності специфічного підтвердження діагнозу залишається 
сумнів щодо його автентичності”. 

 
4. ТЕОРІЯ СНУ 
4.1. “ЦЕНТР” СНУ 
У статті “Сон як проблема локалізації”, опублікованій в 1929 р., вчений сформулював 

свою теорію сну, яка ґрунтується на досвіді вивчення летаргічного енцефаліту та ранніх 
гістологічних і нейроанатомічних дослідженнях. На початку цієї публікації Економо визнав 
певну химерність питання щодо локалізації центру сну. Останній є настільки комплексним 
біологічним феноменом, що намагання визначити зону мозку, відповідальну за нього, нагадує 
пошук “центру життя” або місцезнаходження душі. З точки зору термінології центр у мозку є 
скупченням сірої речовини, котре містить нервові клітини та ганглії і продукує специфічні 
ефекти при стимуляції. Такі центри існують на різних рівнях нервової системи, відрізняються 
між собою і є видоспецифічними. На думку дослідника, на них впливає не лише нейрональна 
активність, а й певні хімічні стимули. Так, деякі центри починають функціонувати протягом 
певних годин дня або конкретних місяців року. 

Спочатку Економо намагався означити сон. Він проаналізував усі теорії пасивного сну, 
згідно з якими останній спричиняється роз’єднанням мозку і решти людського організму. Вони 
походять ще від уявлень Арістотеля, Платона і Галена й мало змінилися протягом тисячоліть. 
Ранньомодерні дослідники (Пуркіньє, Екснер і Маутнер) адаптувати ці теорії, лише 
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модифікувавши шляхи ізоляції між мозком і тілом. Певних успіхів досягнув Броун-Секар, 
котрий, хоча і погоджуючись із вищесказаним, проте вважав, що згадана вище ізоляція 
реалізовується через активне гальмування таламуса. 

Економо не був задоволений таким підходом, котрий мав справу із феноменологією сну 
(напр., зникненням свідомості), але не його підставами і метою. Головний аргумент вченого 
проти ізоляційної теорії полягав у тому, що беручи до уваги комплексність сну і залучення при 
ньому багатьох систем нашого організму, неможливо його пояснити лише активністю кінцевого 
мозку. Більше того, цикли сну-неспання спостерігалися у новонароджених з гідроцефалією, а 
також тварин, котрі не мали кінцевого мозку і навіть таламуса взагалі. Тут, без сумніву, 
Економо покладався на свій значний досвід у порівняльній нейроанатомії. Іншим доказом на 
користь нових трактувань сну були спостереження дослідника пацієнтів із нав’язливою 
сонливістю, в котрих не виявляли порушень провідності сенсорних імпульсів. Якщо сон справді 
пов’язаний з ізоляцією головного мозку від сенсорних зон, то логічно очікувати в таких осіб 
змін у сприйнятті чутливих подразників. Аналогічні аргументи можна застосувати і проти 
вазомоторних теорій сну (останній спричиняється браком або надміром крові в мозку).  

 
4.2. ПЕРІОДИЧНЕ УТВОРЕННЯ ГІПНОТОКСИНІВ, АБО В ОЧІКУВАННІ 

ПРОЦЕСУ S 
Окрім ізоляційних теорій, в кінці 19 століття стали популярними хімічні теорії сну. Вони 

відштовхувалися від робіт Дюбуа Раймона і Пфлюгера, котрі розглядати сон як періодичну 
нестачу забезпечення головного мозку киснем, що також супроводжується накопиченням 
вуглекислоти. Без сумніву, найбільшим поштовхом до хімічних теорій стали експерименти з 
депривації сну французького психолога Анрі П’єрона. Він засвідчив, що сон може швидко 
індукуватися у насторожених псів після ін’єкції їм сироватки або спинномозкової рідини, взятої 
в собак, позбавлених сну. Пояснення виглядало наступним чином: протягом тривалого періоду 
неспання субстанції, що індукують загальну слабість (гіпнотоксини), накопичуються в крові і 
при досягненні критичного рівня спричиняють сон. 

На думку Економо, пояснення П’єрона застосовне не лише для сну, а й для його 
періодичності. Гіпнотоксини акумулюються при неспанні, при досягненні критичного рівня 
вони спричиняють сон. Протягом останнього відбувається процес детоксикації, через 
посередництво якого гіпнотоксини усуваються з крові. Коли цей процес закінчений, 
закінчується і сон. В наш час двопроцесуальна теорія сну (Dann et al., 1984) застосовує 
ідентичні аргументи. Процес S, котрий відображає гіпотетичне накопичення певних речовин 
при неспанні, достоту повторює докази Економо. 

Проте, на думку дослідника, це пояснення не повністю вичерпне. По-перше, акумуляція 
слабості не є обов’язковою для індукції сну; по-друге, останній не може перериватися 
неспанням будь-коли, навіть перед повною детоксикацією гіпнотоксинів. Як стало згодом 
відомо, запровадження павловського поняття рефлекторного гальмування сприяло формуванню 
звички і впливало й на сон. 

Яка мета сну? Тут Економо дискутує із Броун-Секаром та Клапаредом, котрі відстоювали 
його інстинктивний характер. Останній дав дуже чітке формулювання: сон є комплексним 
біологічним феноменом, мета якого — запобігання передчасній інтоксикації організму 
гіпнотоксинами. Хоч Економо і погоджувався із Клапаредом щодо мети сну, все ж таки він 
пропонував означувати його швидше як вегетативний, а не інстинктивний феномен. Його 
твердження базувалося на тому, що коли ми спимо, в нашому організм відбуваються мільярди 
змін на різних рівнях нервової системи, котрих занадто багато, щоб їх означувати 
“інстинктивними”. Він писав: “Сон є не більше інстинктивним процесом, ніж травлення”. 

 
4.3. ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ СНУ 
На відміну від ізоляційних теорій сну, котрі трактували мозок досить пасивно, Економо 

розглядав його як активну структуру в цьому аспекті. Такими були його висновки після 
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спостережень за хворими з летаргічним енцефалітом та подальших патоморфологічних 
досліджень їх мозку. Найбільш яскравим проявом захворювання була сонливість, або, за 
визначенням вченого, “палке бажання заснути”. Ступені тяжкості цього стану були різні, він міг 
тривати від кількох годин і навіть до кількох місяців. У деяких випадках хвороба починалася з 
неспокою, хореїчних рухів і судом та повного безсоння. В більшості таких пацієнтів 
захворювання асоціювалося із інфікуванням сірої речовини між середнім і проміжним мозком. 
Точна локалізація уражень відрізнялася при гіперсомнії та безсонні — у першому випадку 
залучалася задня стінка третього шлуночка, у другому — бічна. Ці спостереження загалом 
збігаються з пропозицією Людвіга Маутнера (1890 р.) стосовно локалізації ділянки, де сенсорні 
імпульси блокуються під час сну. Відштовхуючись від спостереження, що випадки гіперсомнії 
часто пов’язані з паралічем м’язів ока, один із тогочасних віденських офтальмологів припустив, 
що сон індукується ізоляцією мозку на рівні сполучення між середнім та проміжним мозком. 
Локалізація центру сну згідно з Економо також підтверджена експериментами Гесса з 
електростимуляції мозку. Цей дослідник засвідчив, що легка симуляція струмом ростральних 
відділів сільвієвого водопроводу спричиняла сонливість у котів. Електрична експериментальна 
індукція сну досить детально нагадувала нормальний процес його розвитку. На думку Економо, 
функція центру сну — координації різних феноменів поступового відключення свідомості та 
блокування сенсорної імпульсації на різних рівнях нервової системи. Дослідник розглядав це 
блокування як свого роду сформований павловський рефлекс. Це “рефлекторне” гальмування 
походить із центру сну і поширюється до інших зон головного мозку. Саме тому вчений 
вважав, що сон може індукуватися звичкою або навіюванням. Разом з тим Економо 
наголошував на спекулятивності цих тверджень і на тому факті, що істинний механізм індукції 
цього фізіологічного феномену може бути набагато складнішим. Впливаючи на суміжні центри 
субталамічної ділянки і стінки третього шлуночка, під час сну також регулюються механізми, 
відповідальні за термоконтроль і підтримку рівня цукру в крові. 

Важливо підкреслити, що хоч активність центру сну запускається гіпнотоксинами, сон 
ніколи не виникає внаслідок того, що мозок стає мішенню інтоксикації цими сполуками, він 
скоріше виникає для запобігання такій інтоксикації. Оскільки центр сну є більш чутливий до дії 
гіпнотоксинів порівняно із рештою головного мозку, він активується першим. Його активація 
спричиняє сон із подальшим залученням інших церебральних структур і реверсію процесу 
інтоксикації мозку згаданими вище сполуками. Таким чином, центр сну діє як “мережевий 
контур безпеки” головного мозку, чутливість якого до гіпнотоксинів забезпечує функціональну 
безпеку всього органа. 

 
4.4. СНОВИДІННЯ, М’ЯЗОВИЙ ТОНУС І ДИССОМНІЇ 
Передчуваючи сучасні концепції регуляції сну, Економо припустив, що центр сну 

відповідальний також за “готовність до сновидінь”, хоч і не за їх зміст. Що підтверджує таке 
твердження: інфекційне ураження центру сну, наприклад, при летаргічному енцефаліті, може 
спричиняти маячкові, сновидоподібні стани. Цілком можливо, вважав вчений, що сонна 
дезорієнтація, нічні жахи, сомнамбулізм та інші споріднені феномени спричинені 
асинхронністю різних систем, координованих центром сну. До них він ще додав каталептичні 
або акінетичні стани, котрі часто виявляються як при летаргічному енцефаліті, так і 
нарколепсії. Щоб не наголошувати надмірно на самому центрі сну, Економо зазначав, що 
неможливо пов’язувати настільки складний процес, як сон, лише з одним утвором головного 
мозку. На його думку, ймовірно, гетерогенні типи диссомній спричинені не безпосереднім 
ураженням центру сну, але змінами на рівні різних підсистем, що ним координуються. Це 
стосується також супутніх ендокринних, метаболічних, травних чи навіть психічних змін. Ніби 
провіщаючи відкриття електроенцефалографії, що в 1929 році здійснив Бергер, Економо 
доходить висновку, чи це лише питання часу, коли лікарі зможуть диференціювати сон і 
сноподібні стани і застосовувати це в клінічній сомнологічній практиці. 
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5. ЦИТОАРХІТЕКТОНІКА КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ 
“Все в його роботі мало монументальні виміри — інтелектуальний зміст, кількість енергії 

і час, проведений над опрацюванням цієї великої книги”. Так прокоментував Вагнер-Яурегг, 
можливо, найбільш ключову працю Економо “Цитоархітектоніка кори головного мозку 
людини”. Це фундаментальний огляд клітинної структури мозку, автор писав його 13 років. На 
810 сторінках представлено гістологічну структуру 109 полів кори — результат тисяч автопсій, 
крім того, був виданий додатковий том, що містив 112 мікрофотографій у збільшеному 
масштабі. 

На кінець 19 століття вже було описано кореляції між архітектонікою кори і 
функціональними центрами, наприклад, у прецентральній закрутці. Разом з тим морфологічні 
методи порівняно з фізіологічним були більш розробленими (наприклад, забарвлення за 
Нісслем) і тому одержали ширше визнання. Техніка Економо буле дещо відмінна від методик 
інших дослідників, зокрема, подружжя Фогт. Так, він використовував перпендикулярну вісь 
зрізу щодо довгої осі закрутки, на відміну від популярних тоді серійних зрізів через півкулі в 
фронтальній площині.  

Економо і Коскінас були більш точні, ніж Оскар чи Сесілія Фогт, у кількісному 
цитоархітектонічному аналізі зразків. За всяку ціну вони хотіли знайти можливі кореляції 
структури із функцією. Фактично ці два дослідники виділили 200 полів кори на противагу 80 
полям Бродманна. Ґрунтовний аналіз Економо дав йому підґрунтя для публікації власної теорії 
“коефіцієнта сірої речовини”, котра відображала кореляцію між клітинною щільністю і 
нейропілем. Після його смерті настільки докладний аналіз не був дуже популярним, лише 
згодом, після досліджень Гауга і Шолля, стало очевидним, що організацію мозку неможливо 
пояснити винятково деталізованим картуванням. Разом з тим підходи Економо встановили 
високі стандарти для наступних поколінь нейроанатомів, а з розробкою методу викликаних 
потенціалів стало можливим корелювати гістологічну морфологію з результатами 
нейрофункціональних записів. На основі цього такі нейрофізіологи, як Маункасл і нобелівські 
лауреати Візел і Х’юбел, могли ідентифікувати колумнарну організацію кори головного мозку в 
котів і приматів.  

Книгу Економо видав за власні кошти, основні висновки, викладені в ній, ґрунтувалися на 
дослідженнях, виконаних у кімнаті мікроскопії лабораторії Томаса Майнерта. Дослідник 
працював у ній аж до 1931 р., коли очолив власну лабораторію. Його повага до Майнерта була 
відображена як і присвяті книг, так і в особистому ставленні до нього. Економо вважав 
Майнерта батьком цитоархітекторічних досліджень і планував продовжувати його традиції у 
Відні.  

Теорія прогресуючої церебрації, яку розробив Економо, ґрунтувалася на ідеях Майнерта 
щодо зв’язку між розвитком мозку і людського виду. В ній постулювалося, що лобні і тім’яні 
частки кори є пізніми утвореннями в процесі людської еволюції. Це сумірно із сучасними 
теоріями ортогенезу і незворотності, створеними такими палеонтологами як Абель, Осорн і 
Доло, згідно з якими коли конкретний орган досягає певного напряму розвитку, він 
продовжуватиме еволюціонувати в цьому напрямі. В контексті своїх досліджень Економо 
вивчав мозок обдарованих осіб, зокрема музикантів, сподіваючись прояснити багато моментів 
церебральної еволюції в людини.  

 
6. АВІАЦІЯ  
Коли Економо не був зайнятий гістологічними дослідженнями, проблемами сну, 

патоморфологічними кореляціями й еволюційними теоріями, він шукав притулку в небі. 
Зачарований аеронавтикою, ще у віці 30 років вчений почав мандрувати на повітряній кулі 
навколо Парижу, а в 1907 р. одержав ліцензію на такі польоти. До 1910 р. він став професійним 
пілотом і президентом Австрійського авіаклубу й був ним аж до 1926 р.  
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В 1912 р. дослідник першим одержав ліцензію пілота в Австрії і багато посприяв 
створенню двох аеропортів біля Відня — Асперн і Вінер Нойштадт. Економо також був 
першим пілотом-розвідником армії Австро-Угорської імперії — це ще одне його важливе 
досягнення. Він цікавився тенденціями розвитку авіабудування і на зустрічі, присвяченій 30-
річчю Австрійського авіаклубу, сказав: “Висновки сучасної фізики свідчать, що доволі скоро 
ми матимемо можливість використовувати енергію ядерного розщеплення, що дасть людству 
можливість подолати силу земного тяжіння”. 

 
7. ЕПІЛОГ 
Костянтин фон Економо належав до тих ерудитів, котрі демонстрували свій талант ще на 

студентській лаві. Хоча він найбільш відомий завдяки роботам про летаргічний енцефаліт 
(названий на честь дослідника хворобою Економо), внесок цього вченого в науку дуже значний 
— починаючи від церебральної цитоархітектоніки, регуляції сну і закінчуючи еволюцією 
головного мозку.  

Він був гідним продовжувачем традицій Майнерта, Вагнера-Яурегга і Оберштайнера і 
заслужив своє гідне місце як в історії неврології, так і серед найкращих представників 
“золотого віку” віденської медицини. 
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ХРОНІКА 

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

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 

Черпака Михайла Олександровича 
Дацка Василя Андрійовича 

35 річчям 

Гурку Оксану Ігорівну 
Колівошку Юрія Володимировича 
Кобак Любов Орестівну 
Василенка Олега Геннадійовича 
Боднарчук Вікторію Орестівну 

 

40 річчям 

Шатилович Катерину Леонідівну 
Тишко Лідію Орестівну 

 

45 річчям 

Щуровську Ірину Павлівну 
 

50 річчям 

Лисак Тетяну Юріївну 
Бодревича Богдана Богдановича 
Мриглоцького Мар’яна Михайловича 

 

55 річчям 

Наконечного Андрія Йосифовича 
 

60 річчям 

Фуртака Івана Івановича 
Чоп’як Валентину Володимирівну 
Склярова Олександра Яковича 

65 річчям 

Пирогову Віру Іванівну 
 

70 річчям 

Довганя Юрія Петровича 
Смольську Ларису Юріївну 

75 річчям 

Плешанова Євгенія Валентійовича 
Макеєва Валентина Федоровича 
 
 
 

 

Бажаємо міцного здоров’я! 
  



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 56 (122). 2016 

 

34 

 Ю.М. ПАНИШКО, Р.Й. КРАВЦІВ,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК, О.І. БУМБАР 

 
Хроніка жовтня.  ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ  

УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ТА ВЧЕНИХ. 
 

1 жовтня – 110 років від дня народження Євгенії Яківни Беліцької, педіатра, гігієніста. 
Народилася в с. Мала Дівиця Полтавської губернії. У 1929 р. закінчила медичний факультет 
Київського медичного інституту. У 1929-1931 рр. працювала завідувачем дитячої консультації в 
м. Сміла і Фастів Київської області. В 1931-1932 рр. – асистент відділу соціальної гігієни 
Київського інституту ОХМАТДИТ, в 1932-1934 рр. – старший асистент, у 1934-1938 рр. – 
завідувач відділу соціальної гігієни Київського інституту Охматдит, за сумісництвом асистент 
кафедри Київського медичного інституту (1931-1934), Київського стоматологічного інституту 
(1934-1937), інспектор Управління науки НКОЗ УРСР (1935-1936), завідувач кафедри 
соціальної гігієни Донецького медичного інституту (1938-1940), Львівського медичного 
інституту (1940-1941), Ставропольського медичного інституту (1941-1942), 
військовослужбовець (1942-1943), старший викладач Ленінградської військово-медичної 
академії (1943-1951). У 1951-1961 рр. – професор Ленінградської військово-медичної академії; у 
1961-1971 рр. – завідувач кафедри соціальної гігієни Ленінградського санітарно-гігієнічного 
медичного інституту, у 1971-1983 рр. – професор-консультант Ленінградського бюро медичної 
статистики. Наукові дослідження присвячені організації роботи системи охорони здоров’я, 
материнства і дитинства, диспансерної і госпітальної статистики, структури захворюваності і 
позалікарняної смертності. Була автором близько 250 наукових і навчально-методичних праць, 
в т.ч. 20 монографій і посібників. Підготувала 12 кандидатів, 1 доктора наук. Померла 28 
серпня 1983 р. на 77 році життя.  

2 жовтня – 60 років від дня народження Івана Григоровича Кириленка, аграрного 
економіста. Народився в с. Берестове Запорізької області. У 1978 р. закінчив 
Дніпропетровський сільськогосподарський інститут. Працював на партійній роботі. У 1985-
1987 рр. – голова колгоспу, згодом на партійних роботах у Дніпропетровській області. У 1992-
1994 рр. – секретар Дніпропетровської облдержадміністрації, у 1995-1996 рр. – перший 
заступник губернатора Дніпропетровщини; згодом заступник голови облради, народний 
депутат України ІІ-ІІІ скликання. Січень 2000 р. – квітень 2002 р. – Міністр аграрної політики 
України, З квітня 2002 р. – народний депутат України IV скликання, листопад 2002 р. – лютий 
2009 р. – віце-прем’єр-міністр України з питань АПК. У 2005-2007 рр. – старший науковий 
співробітник ННЦ “Інститут аграрної економіки УААН”. Від 2006 р. – народний депутат 
України. Наукові дослідження присвячені розвитку вітчизняного АПК. Автор понад 100 
наукових праць, 10 книг, 2 монографій, 40 законопроектів з розвитку АПК. У 2002 р. обраний 
членом-кореспондентом НААН. Професор, доктор економічних наук, заслужений працівник 
сільського господарства України. Підготував 2 докторів та 3 кандидатів наук. Нагороджений 
орденами України та Франції.  

4 жовтня – 200 років від дня народження Сергія Петровича Алфер’єва, терапевта. У 
1838 р. закінчив Московське відділення Медико-хірургічної академії. У 1838-1842 рр. працював 
ординатором Московської Єкатерининської лікарні. У 1843 р. захистив дисертацію на здобуття 
вченого ступеню доктора медицини на тему “О контагиозной гидрофобии”. У 1844-1845 рр. 
удосконалювався в європейських клініках. У 1846 р. після повернення в Росію був призначений 
ординарним професором кафедри патології терапії медичного факультету Університету Св. 
Володимира (1847).  У 1850-1854 рр. працював деканом медичного факультету. У 1849-1855 рр. 
С.П. Алфер’єв очолював кафедру частної патології і терапії з госпітальною клінікою. У 1856 р. 
відряджений у діючу армію під час Кримської війни, брав участь у боротьбі з висипним тифом. 
Результати цих досліджень разом з проф. Ф.Ф. Мерінгом (1822-1887) опублікував російською і 
німецькою мовами в наукових роботах: “Записка о тифе в Крыму в войну 1856 г” та “Отчёт о 
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путешествии с медицинской целью в Константинополь для изучения тифа в войну 1856 г.”. У 
1857-1858 рр. здійснив переклад з німецької мови “Частной патологии и терапии” проф. 
Германа Ебергарда Ріхтера. У 1857-1860 рр. був Президентом товариства Київських лікарів. У 
1858-1864 рр. був завідувачем кафедри факультетської терапії. Помер вчений 31 квітня 1884 р. 
на 68 р. життя.  

4 жовтня – 60 років від дня народження Нестора Близнака, лікаря-ортопеда. Народився 
в Нью-Йорку. Середню освіту отримав в школі українознавства в Нью-Йорку. Навчався в Нью-
Йоркському університеті і в 1977 р. одержав ступінь бакалавра з біології та психології. У 
1981 р. закінчив Медичну школу Нью-Йоркського університету. У 1983-1987 рр. 
спеціалізувався з ортопедичної хірургії, а у 1987-1988 рр. працював дослідником із спортивної 
медицини при Чиказькому університеті. Одержав диплом “Diplomat ABOS” з ортопедичної 
хірургії та “Fellow AAOS” із спортивної медицини. У 1988-1991 рр. працював в галузі 
спортивної медицини в Suny Stony Brook. Від 1991 р. проводить приватну ортопедичну 
практику та є клінічним асистент-професором з ортопедії при Нью-Йоркському медичному 
центрі. Був членом українського Пласту (курінь “Червона Калина”), українського 
студентського товариства, членом УЛТПА в Нью-Йорку та кількох американських медичних 
товариств.  

5 жовтня – 60 років від дня народження Юрія Володимировича Марушка, педіатра. У 
1980 р. закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту. У 1989-1983 рр. 
працював клінічним ординатором; у 1985-1993 рр. – асистент кафедри дитячих хвороб №1; у 
1993-1998 рр. – доцент кафедри педіатрії №3; згодом – доцент, а пізніше професор – кафедри 
педіатрії медичного інституту Української асоціації народної медицини. З липня 2003 р. – 
завідувач кафедри педіатрії №3 НМУ ім. О.О. Богомольця. Автор понад 200 наукових праць, в 
т.ч. 2 монографій, 6 підручників і навчальних посібників, 10 авторських свідоцтв і патентів.  

6 жовтня – 75 років  від дня народження Бориса Людомировича Парновського, 
фармацевта. Народився в м. Самара (РФ). У 1964 р. закінчив фармацевтичний факультет 
Львівського медичного інституту. У 1964-1965 рр. – викладач Рівненського та Львівського 
(1965-1967) медичних училищ; у 1967-1978 рр. асистент кафедри організації та економіки 
фармації. У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1978 р. отримав вчене звання доцента 
та захистив докторську дисертацію. У 1979 р. обраний завідувачем кафедри організації і 
економіки фармації та технології ліків ФПДО Львівського медичного університету. У 1980 р. 
затверджений як доктор фармацевтичних наук. У 1982 р. отримав вчене звання професора. Від 
2006 р. – заслужений професор ЛНМУ. Автор 350 наукових і навчально-методичних праць, в 
т.ч. 5 монографій, підручника. Підготував 13 кандидатів і 1 доктора наук. Наукові дослідження 
присвячені проблемам фармацевтичної інформатики, фармакоекономіці, фармацевтичному 
законодавству, маркетингу, сімейній фармації.  

8 жовтня – 80 років від дня народження Валентина Павловича Рибалка, вченого в 
галузі селекції тварин. Народився в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1961 р. закінчив 
Туркменський сільськогосподарський інститут. Працював зоотехніком-селекціонером радгоспу 
“25 жовтня”, старшим зоотехніком навчального господарства, а згодом головним зоотехніком 
Первомайського районного управління виробництва і заготівель сільськогосподарської 
продукції Миколаївської області (1961-1964). Від 1964 р. – аспірант Полтавського НДІ 
свинарництва. Від 1967 р. – старший науковий співробітник; упродовж 1970-1981 рр. – 
заступник директора інституту з наукової роботи; у 1988-2007 рр. – директор; від 2007 р. – 
головний науковий співробітник цього ж інституту. У 1967 р. захистив кандидатську 
дисертацію, у 1984 р. – докторську. З науковими відрядженнями побував у багатьох країнах 
світу. Вивчення закордонної практики стало підставою для розробки і будівництва станції 
(елевера) з вирощування кнурів-плідників. В.П. Рибалко є автором понад 650 наукових праць, в 
т.ч. 2 монографій, 5 підручників, 7 навчальних посібників, 23 авторських свідоцтв. Підготував 
понад 30 докторських і кандидатських дисертантів. Лауреат Державної премії УРСР в галузі 
науки і техніки (1984, 1990).  
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9 жовтня – 95 років від дня народження Миколи Олександровича Оборіна, 
токсиколога, історика медицини. Народився в м. Гатчина Ленінградської області. У 1943 р. 
закінчив медичний факультет Ленінградської військово-медичної академії. У 1943-1945 рр. – 
лікар діючої армії, у 1945-1947 рр. – начальник медичної служби таборів репатріантів групи 
радянських військ у Німеччині; у 1947-1955 рр. – лікар-адміністратор у ПрикВО; у 1955-
1959 рр. – викладач циклу токсикології військової кафедри ЛДМІ; у 1959-1963 рр. – старший 
викладач цієї ж кафедри; у 1963-1982 рр. – начальник циклу токсикології кафедри; у 1982-
1993 рр. учений секретар; у 1993-196 рр. – заступник директора; у 1996-2005 рр. – головний 
бібліограф наукової бібліотеки Львівського медичного університету. У 1962 р. захистив 
кандидатську дисертацію, у 1965 р. отримав вчене звання доцента. Наукові дослідження 
присвячені історії медицини на теренах Росії, України, Львова. Ідентифікував 1784 рік – роком 
заснування медичного факультету Львівського університету. Описав біографічні розвідки низки 
перших професорів медичного факультету, клінічних баз університету. М.О. Оборін був 
автором близько 200 наукових праць, в т.ч. 3 монографій, 80 статей до енциклопедичних видань 
(УРЕ, БМЭ). Помер 13 квітня 2005 р. на 84 році життя.  

11 жовтня – 95 років від дня народження Ірени-Наталії Гребеняк, педіатра. Народилася 
в м. Сколе (Львівщина). Середню освіту отримала в українській гімназії у Львові в 1940 р. 
Навчалася у Львівському медичному інституті, а завершила навчання в Інсбруцькому 
університеті (Австрія) в 1949 р. В цьому ж році емігрувала до США. В 1950-1951 рр. пройшла 
загальну практику в Бруклінському госпіталі, спеціалізацію з педіатрії в госпіталі ім. Френсіка. 
Нострифікаційні іспити склала в Іллінойсі. Працювала ординатором у Ветеранському госпіталі 
та була асоційованим професором медичного коледжу в Олбані. Була щедрим меценатом 
Українського музею в Нью-Йорку, Українського вільного університету в Мюнхені, українських 
культурних і церковних установ. Померла 26 жовтня 1991 р. на 71 році життя.  

14 жовтня – 110 років від дня народження Марії Комісар-Равич, фармацевта. 
Народилася в м. Розгірче (Україна). Середню освіту  отримала в гімназії сестер Васіліянок у 
Львові у 1925 р. Після передчасної смерті чоловіка Степана Лукасевича вивчала фармацію у 
Познанському  університеті і в 1934 р. отримала диплом магістра. Працювала в різних аптеках у 
Польщі. У 1941-1944 рр. працювала в аптеці в Стрию (Львівщина). Наприкінці війни переїхала 
до Відня. Згодом переїхала до Мюнхена. У 1948 р. емігрувала в Канаду. Диплом був визнаний у 
Німеччині у 1940 р., а в Канаді лише у 1950 р. Понад 25 років працювала в аптеках Торонто. У 
1975 р. вийшла на пенсію, але періодично працювала до 82 років. Все життя була активною 
громадською діячкою: з 1921 р. належала до куреня “Ті, що греблі рвуть” Українського Пласту, 
у Німеччині – до станичної старшини Пласт – станиці Мюнхен-Фрайман. В Торонто була 
членом Пластового проводу Канади, в 1950-1951 рр. – крайовою референткою пластунок 
Канади. Належала до Ліги українських католицьких жінок Канади і Товариства прихильників 
НРУ. Брала участь у всіх світових конгресах вільних українців. Жертовно виділяла фінанси на 
українські національно-громадські цілі.  

15 жовтня – 160 років від дня народження Миколи Олександровича Оболонського, 
вихідця з дворян Полтавської губернії. У 1875 р. закінчив 2-у Харківську гімназію, а в 1880 р. – 
медичний факультет Харківського університету із званням лікаря. Працював ординатором 
міської Олександрівської лікарні в Харкові, а в 1881 р. був обраний помічником прозектора при 
кафедрі судової медицини Харківського університету. У 1886 р. захистив дисертацію на тему 
“О волосах в судебно-медицинском отношении”. У 1887 р. був відряджений за кордон для 
навчання і упродовж півтора року стажувався у провідних медиків Тюбінгена, Праги, Відня, 
Парижа і Мюнхена. У 1889 р. був призначений екстраординарним професором Київського 
університету Св. Володимира по кафедрі судової медицини, одночасно працював завідувачем 
клінічного судово-медичного відділення Київського військового госпіталю. У 1893 р. 
затверджений ординарним професором цієї ж кафедри. У 1902 р. призначений деканом 
факультету. Читав лекції на Жіночих медичних курсах у Києві. Опублікував понад 30 наукових 
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праць, в т.ч. німецькою та французькою мовами. Був членом багатьох медичних і громадських 
організацій і товариств. Помер 14 березня 1913 р. від крупозної пневмонії на 57 році життя.  

15 жовтня – 95 років від дня народження Анатолія Литваківського, фахівця з фізичної 
медицини. Народився в м. Каліш (Польща). Середню освіту отримав в Українській гімназії у 
Перемишлі, згодом у польській гімназії у Каліші. Закінчив середню школу в Кракові у 1940 р. 
Вивчав медицину у Відні і Грацу. У 1943 р. заарештований гестапо і запроторений в Дахау. Був 
звільнений ще перед закінченням Другої світової війни. У 1948 р. закінчив медичні студії в 
Мюнхені. Працював лікарем при ІРО в таборі Функ Казерне. В кінці 1949 р. емігрував до США. 
Загальну практику пройшов у Бронксі і склав державні іспити в штаті Іллінойс. Працював 
лікарем в Моунт Обурні, в Кінкейді. У 1961-1968 рр. практикував у м. Гері. Відкрив відділ 
фізичної медицини і реабілітації при Методистській лікарні в Гері. Був засновником 
Реабілітаційного інституту Індіани. Працював до 1978 р. і через хворобу вийшов на пенсію. Був 
членом УЛТПА в Чикаго. Помер 15 жовтня 1980 р., проживши 59 років.  

15 жовтня – 90 років від дня народження Ярослава Барвінського, лікаря-хірурга в 
Канаді. Народився в м. Зборів (Тернопільщина). У 1944 р. закінчив Українську гімназію у 
Тернополі. Вступив до Львівського медичного інституту, в 1945 р. виїхав в Німеччину. У 1946-
1948 рр. навчався в Мюнхенському університету. У 1948 р. емігрував в Канаду. Від 1949 р. 
почав навчатися на факультеті природничих наук Манітобського університету. У 1955 р. 
закінчив медичну школу Манітобського університету і отримав диплом доктора медицини. 
Післяградуаційний вишкіл пройшов у загальному госпіталі Св. Боніфатія та Вінніпезькому 
загальному госпіталі. У 1958-1961 рр. пройшов резидентуру з торакальної хірургії в 
Клівлендському “Метрополітан Дженерал Госпітал”. Після повернення у Вініпег працював 
інструктором та демонстратором з хірургії при Манітобському університеті. Від 1967 р. – 
асистент-професор хірургії у спеціальному відділі кардіоваскулярної хірургії. Від 1974 р. – 
хірург Вінніпезької генеральної і дитячої лікарень, повний професор на медичному факультеті 
Манітобського університету. Від 1983 р. – директор хірургічних програм на всю провінцію. 
Автор кількох десятків наукових публікацій. Член УЛТПА. У 1991 р. відзначений Почесною 
грамотою УЛТПА в Чикаго. Активний учасник громадського життя. Щедрий меценат на 
українські церковні та культурні цілі і медичні потреби в Україні. 

17 жовтня – 65 років від дня народження Ярослава-Андрія Масного, фармацевта. 
Народився в м. Клівленд (США). У 1969 р. закінчив гімназію в Пармі (шт. Огайо). У 1969-
1973 рр. вивчав біологію в Кейс Вестерн-Резерв Університеті в Клівленді. 2 роки працював 
асистентом медичної лабораторії Уряду здоров’я у Клівленді. Вивчав фармацію в університеті 
Бостона. У 1979 р. отримав диплом майстра фармації, працює асоційованим професором 
фармації Бостонського університету.  

18 жовтня – 70 років від дня народження Михайла Михайловича Філіппова, біолога. У 
1970 р. – закінчив Київський державний інститут фізичної культури. У 1971-1972 рр. – 
молодший науковий співробітник лабораторії високих фізичних навантажень КДІФК, у 1972-
1988 рр. – молодший та старший науковий співробітник університету фізіології ім. О.О. 
Богомольця АН УРСР. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Зміни киснево-
транспортної функції крові під час м’язової діяльності динамічного характеру”. У 1986 р. 
захистив докторську дисертацію на тему “Фізіологічні механізми масоперенесення 
респіраторних газів, розвитку і компенсації гіпоксії навантаження при м’язовій діяльності”. У 
1988-1994 рр. – завідувач кафедри фізичної і психофізіологічної підготовки льотного складу 
Київського інституту інженерів цивільної авіації. У 1994-1995 рр. – завідувач кафедри медико-
біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України; у 
1996-2004 рр. –завідувач кафедри фізичного виховання і здоров’я Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця; у 2004-2007 рр. – професор кафедри біології спорту; у 2007-
2010 рр. – професор кафедри теоретичної та клінічної морфології; у 2010-2011 рр. – професор 
кафедри анатомії та фізіології; у 2011-2015 рр. – професор кафедри біології і спорту; від 2015 р. 
– професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного 
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виховання та спорту України. М.М. Філіппов є автором (співавтором) понад 370 наукових 
праць, в т.ч. 8 монографій та посібників. Вчений є членом редакційних колегій наукових 
журналів “Теорія і методика фізичного виховання”, “Спортивна медицина”, “Актуальні 
проблеми професійно-прикладної підготовки”, “Ульянівський медико-біологічних журнал” 
(РФ), “Вісник Північного (Арктичного) федерального університету” (РФ), є членом 
Українського фізіологічного та патофізіологічного товариств.  

24 жовтня – 70 років від дня народження Бориса Олександровича Ледощука, 
терапевта. У 1970 р. закінчив Благовіщинський державний медичний інститут; у 1970-1975 рр. 
– клінічну ординатуру та аспірантуру за фахом “внутрішні хвороби”. У 1975-1978 рр. працював 
асистентом кафедри госпітальної терапії Благовіщинського державного медичного інституту, 
старшим науковим співробітником Інституту клінічної та експериментальної медицини 
Сибірського відділення АМН СРСР, керував науковою експедицією з проблеми епідеміології 
неінфекційних захворювань легень та адаптації людини до експериментальних станів, в умовах 
крайньої півночі при будівництві БАМ. У 1978-1986 рр. працював на керівних посадах 
лікувальних закладів м. Миколаєва. Пройшов шлях від завідувача відділення до начальника 
обласного госпіталю. Від 1986 р. – заступник начальника Головного управління лікувально-
профілактичної допомоги МОЗ УРСР. У 1986 р. в складі оперативної групи МОЗ УРСР брав 
участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. За ініціативою вченого були 
розроблені і опубліковані перші основні показники здоров’я постраждалих. У 1988-2004 рр. – 
керівник лабораторії Київського інституту епідеміології і профілактики променевих уражень 
НЦРМ АМН України. За результатами досліджень у 1994 р. захистив докторську дисертацію на 
тему “Науково-методичні основи створення і функціонування автоматизованого моніторингу за 
станом здоров’я населення, що зазнало дії радіації в результаті аварії на ЧАЕС”. В 1995-
2000 рр. організував і очолив медико-санітарне управління атомної енергетики та уранової 
промисловості Держкоматому Міненерго України. У 2000 р. повертається в НЦРМ України і 
очолює лабораторію епідеміології сполучених і комбінованих ефектів радіації. Від 2003 р. – 
завідувач кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я з підвищення кваліфікації 
керівних кадрів охорони здоров’я НМУ ім. О.О. Богомольця. Упродовж 1995-2005 рр. був 
керівником епідеміологічної групи з Української сторони в Міжнародному проекті “Лейкемія” 
за участю Колумбійського університету та Національного інституту раку США. Автор близько 
150 наукових праць, в т.ч. 4 монографій.  

28 жовтня – 75 років від дня народження Євгена Валентійовича Плешанова, 
ендокринолога. Народився в с. Лисиничі Львівської області. У 1970 р. закінчив медичний 
факультет Львівського медичного інституту. У 1970-1973 рр. працював військовим лікарем; у 
1973-1979 рр. – ендокринолог Львівського ендокринологічного диспансеру. У 1979 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему “Ультраструктура путей резорбции из брюшной полости в 
норме и патологии”. У 1980-1993 рр. – асистент кафедри ендокринології Львівського  
медичного інституту. У 1990 рр. захистив докторську дисертацію на тему “Патоморфогенез 
диабетических микроангиопатий, их патогенетическая профилактика и терапия”. У 1993-
2002 рр. працював доцентом кафедри. Від 2002 р. – професор. У 2004 р. отримав вчене звання 
професора. Автор понад 160 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. монографії, 
авторського свідоцтва на винахід. Наукові дослідження присвячені проблемам цукрового 
діабету та захворювань щитоподібної залози.   

28 жовтня – 60 років від дня народження Софії Великої-Грицеляк, дерматовенеролога. 
Народилася в Чикаго. У 1973-1978 рр. вивчала хімію в Трітонському коледжі, а математику – в 
Іллінойському університеті, там же у 1979-1983 рр. навчалася у медичній школі, одержала 
диплом доктора медицини. Стажувалася при Головному лютеранському госпіталі (1 рік) та 
пройшла спеціалізацію з дерматології при Іллінойському університеті (3 роки). У 1987 р. 
отримала сертифікат Американської колегії дерматологів. Працювала клінічним інструктором 
при Іллінойському університеті, асистент-професором при Лойола медичному центрі, 
консультантом при Ріверредському і Гайнському госпіталях і координатором госпіталю Мак-
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Гіл. Учасник багатьох лікарських конференцій, з’їздів УЛТПА. Автор кількох десятків 
наукових публікацій. Секретар УЛТПА в Чикаго (1987-1988). Під час навчання одержала низку 
наукових нагород.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ СКЛЯРОВ 

До 60-річчя від дня народження 
 

Олександр Якович Скляров народився 2 жовтня 

1956 р. у Львові в сім’ї професора-фізіолога Якова 

Павловича Склярова і лікаря терапевта, доцента Марії 

Іванівни Склярової. Вплив батьків і старшого брата на 

вибір майбутньої професії Олександра не викликає 

сумнівів. У 1973 р. він поступив на медичний факультет 

Львівського медичного інституту, який закінчив у 1979 р. з 

відзнакою. Згодом поступив в аспірантуру кафедри 

нормальної фізіології (1979-1981) і почав працювати 

асистентом цієї ж кафедри (1981-1990).  

У 1983 р. О.Я. Скляров захистив кандидатську дисертацію на тему “Влияние 

медиаторных веществ на секреторную функцию и сосуды желудка”. У 1990-1998 рр. 

працював доцентом кафедри нормальної фізіології. У 1992 р. отримав вчене звання 

доцента. У 1993 р. захистив докторську дисертацію на тему “Механізми сумісної дії 

медіаторних та гормональних речовин на секреторну функцію шлункових залоз”. У 

1998 р. О.Я. Скляров очолив кафедру біохімії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. У 2002 р. отримав вчене звання професора.  

Діапазон наукових досліджень широкий. В галузі гастроентерології вивчав 

механізми впливу біологічно-активних речовин (медіаторів, гормонів), деяких вітамінів 

(Е, С) та фармакологічних препаратів (Н2 – блокаторів, прокінетиків, блокаторів Са2±-

каналів) на секреторну функцію шлункових залоз у щурів зі структурно-геморагічними 

пошкодженнями слизової оболонки у взаємозв’язку з процесами ліпопероксидації, 

активністю ензимів антиоксидантного захисту та рівнем кровоплину; секреторну 

функцію підшлункової залози при блокуванні NО-синтетази та циклооксигеназ; на 

механізми загоєння у товстій кишці при ульцерозному коліті.  

В галузі діабетології з’ясована роль ендогенних простагландинів, NO-синтазної 

системи та процесів ліпопероксидації у шлунку, підшлунковій залозі, товстій кишці, 

серцевому м’язі; вивчений вплив прокінетика метоклопраміду на процеси 

ліаопероксидації, активність NO-синтазної та ПГЕ2/циклоегестеназа-2 систем та ензимів 

антиоксидантного захисту в шлунку та товстій кишці.  

В галузі  онкології проводяться експериментальні та клінічні дослідження з 

пошуку і розробок біохімічних тестів оцінки метаболічних станів та його лікування 

цитостатиками, а також методів детоксикації токсинів різного ґенезу.  

Вивчена цитопротекторна дія даларгіну, вітамінів С та В1, тимогексину, L-

аргініну, метоклопраміду, гастроцепіну за умов активації або блокування NO-синтазної 

системи у взаємозв’язку з рівнем кровоплину і станом ензимів антиоксидантної системи. 
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Встановлена цитопротекторна дія олії амаранту за умов експериментального 

ульцерогенного коліту.  

За матеріалами досліджень О.Я. Скляров видав декілька монографій: 

“Фізіологічні та клінічні основи гастроентерології” (1997), “Обмін вуглеводів: біохімічні 

та клінічні аспекти” (2004; в співав.), “Периферійні механізми регуляції процесів 

цитопротекцій у слизовій оболонці шлунка” (2007; в співав.). О.Я. Скляров є автором 5 

підручників, 17 навчальних посібників з грифом МОЗ України. У 1995 р. був 

відзначений Міжнародним фондом “Відродження”, у 1997 р. здобув звання 

“Соросівський доцент”.  

Вчений є автором понад 450 наукових праць, в т.ч. 10 деклараційних патентів, 6 

інформаційних листів.  

О.Я. Склярову належить організація чисельних республіканських та міжнародних 

конференцій. Разом з проф. Я. Сольським (Люблінська медична академія) провели 8 

Львівсько-Люблінських конференцій з питань експериментальної та клінічної біохімії.  

Проф. О.Я. Скляров підготував 13 кандидатів та 1 доктора наук.  

Ця річниця є початком чергового старту до нових звершень.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Львівський державний медичний інститут / за ред. М. Павловського, І. Даценко, 
Л. Петрух. – Львів: Сполом, 1994. – 328 с. – Зі змісту: [Скляров Олександр]. – С. 
29, 65. 

2. Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2000 / 
гол. ред. Б.С. Зіменковський. – Львів: Наутілус, 2000. – 320 с. – Зі змісту: 
[Скляров Олександр Якович]. – С. 211-212. 

3. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: 
довідник 2004 / гол. ред. Б.С. Зіменковський. – Львів: Наутілус, 2004. – 371 с. – Зі 
змісту: [Скляров Олександр Якович]. – С. 258-261. 

4. Макаренко Т. Скляров Олександр Якович / Т. Макаренко // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784-2006 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – 
Львів: Наутілус, 2006. – С. 260. 

5. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: 
довідник 2009 / гол. ред. Б.С. Зіменковский. – Львів: Наутілус, 2009. – 412 с. – Зі 
змісту: [Скляров Олександр Якович]. – С. 260. 

6. Макаренко Т. Скляров Олександр Якович / Т. Макаренко // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784-2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – 
Львів: Наутілус, 2009. – С. 301-302. 

7. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 230 / 
гол. редкол.: Б.С. Зіменковский. – Київ: “Логос Україна”, 2014. – 296 с. – Зі 
змісту: [Скляров Олександр Якович]. – С. 127-128.  



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 56 (122). 2016 

 

42 

Ю.М. ПАНИШКО, Н.І. НОВИКОВА, 

Л.Є. КОРНІЛОВА 

ІВАН СЕРГІЙОВИЧ ЧЕКМАН 

До 80-річчя від дня народження 

 

Іван Сергійович Чекман народився 4 жовтня 1936 р. в с. 
Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області в сім’ї 
колгоспника. У 1961 р. закінчив Тернопільський медичний 
інститут. Після закінчення медичного інституту працював 
головним лікарем дільничної лікарні в Хмельницькій області. У 
1963 р. вступив до аспірантури кафедри фармакології 
Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Після 
захисту кандидатської дисертації працював спочатку 
асистентом, а згодом – доцентом кафедри. Від 1972 р. 
призначений завідувачем кафедри фармакології з курсом 

клінічної фармакології. У 1973 р. захистив докторську дисертацію на тему 
“Экспериментальные исследования механизмов действия антиадренергических 
средств”. У 1976 р. отримав вчене звання професора.  

Вивчення біохімічної фармакології на органному , клітинному і субклітинному 
рівнях допомогло І.С. Чексману отримати нові дані про механізми первинного 
фармакологічного ефекту серцевих глікозидів, серцево-судинних засобів: β-
адреноблакаторів і α-адреноблокаторів, симпатолітиків,Ю спазмолітинів, антагоністів 
кальцію, гіполіпідемічних і метаболічних препаратів, ангіопротекторів, антидотів, 
ферментних лікарських засобів. Вчений сформулював важливе теоретичне узагальнення 
щодо провідної ролі комплексоутворення лікарських засобів із елементами біомембран 
як тригерного механізму первинного фармакологічного ефекту.  

Одним з перших фармакологів розпочав наукові дослідження в галузі фізико-
хімічної, квантової фармакології та нанофармакології. Дослідження в галузі 
фармакології препаратів рослинного походження були узагальнені в шести монографіях 
з питань фітотерапії. 

Разом із колегами отримав оригінальний препарат рослинного походження 
карбюлозу, що виводить радіонукліди і солі важких металів із організму. Цей препарат 
рекомендований МОЗ України для застосування в клінічній практиці.  

За дослідження в галузі радіаційної фармакології І.С. Чекман удостоєний 
Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1986). У 1987-1991 рр. працював 
директором Науково-дослідного інституту фармакології і токсикології. У 1991 р. І.С. 
Чекман був обраний членом-кореспондентом АН України. 

Головні напрямки наукової діяльності присвячені вивченню основних 
закономірностей взаємодії ліків і організму, ролі аденілатної та нікотинамідної систем в 
механізмі дії ліків, а також дослідженню серцево-судинних, нейротропних, 
метаболічних медикаментів та препаратів з лікарських рослин. Експериментально 
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доказав, що в розвитку первинної фармакологічної реакції основне значення має 
здатність препаратів утворювати комплекси з біолігандами і біометалами.  

Основні наукові праці ювіляра: “Осложнения фармакотерапии”, “Фармакология 
кардиоактивных средств в раннем онтогенезе” “Серце і алкоголь”, “Биохимическая 
фармакодинамика”, “Магний в медицине”, “Растительные лекарственноые средства”, 
“Механізми дії гомеопатичних препаратів”. За підручником І.С. Чекмана 
“Фармакологія”, що витримав 7 видань навчалося не одне покоління лікарів. Низка книг 
перекладена румунською та грецькою мовами.  

Дослідження вченого в галузі токсикології спрямовані на пошук антидотів проти 
хімічних речовин аліфатичної структури, фосфорорганічних похідних. Раціональні 
схеми терапії різних захворювань і запобігання побічних дій лікарських засобів знайшли 
своє відображення в “Рецептурном справочнике врача”, який перевидавався 8 разів і вже 
багато років є настільною книгою лікарів різних спеціальностей, а “Справочник по 
клинической фармакологии и фармакотерапии” витримав 2 видання. 

У 1993 р. І.С. Чекман був обраний членом-кореспондентом АМН України, а в 
1994 р. – академіком АН ВШ України та Нью-Йоркської АН. У 1999 р. вчений отримав 
почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. 

Вчений є автором понад 800 наукових праць, в т.ч. 67 монографій, довідників 
підручників, посібників, словників, 79 патентів на винаходи, 20 методичних 
рекомендацій. Під керівництвом вченого захистили дисертації: 41 – кандидати наук, 23 
– доктори наук.  

І.С. Чекман є членом правління Українського наукового товариства фармакологів 
та кардіологів, членом редколегії 7 наукових журналів та 2 медичних газет, 2 
спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських дисертацій, членом президії 
Асоціації фармакологів України та Державного фармакологічного центру МОЗ України. 
Нагороджений орденом “Знак Пошани”, Почесною грамотою Кабінету Міністрів, 
медалями Ярослава Мудрого, академіка М.П. Кравкова.  
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Д.Д. ЗЕРБІНО, Ю.М.ПАНИШКО 
 

ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА ЧОП’ЯК 
До 60-річчя від дня народження 

 
Валентина Володимирівна Чоп’як народилася 9 жовтня 

1956 р. в м. Луцьк. У 1975 р. поступила на педіатричний 

факультет Львівського державного медичного інституту, який 

закінчила з відзнакою у 1981 р.  

У 1981-1982 рр. працювала старшим лаборантом, а згодом 

асистентом курсу клінічної імунології при кафедрі торакальної 

хірургії. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 

“Особенности иммунологических и гемокоагуляционных 

показателей у больных на стенозирующе-окклюзионные ангииты 

в процессе консервативного и хирургического лечения”. Від 

1998 р. почала працювати асистентом кафедри патологічної 

фізіології Львівського державного медичного інституту, а з 1991 р. – доцентом цієї ж 

кафедри.  

У 1989 р. В.В. Чоп’як створила і очолила службу клінічної імунології у Львівській 

області. Від 1993 р. працювала лікарем-імунологом Львівського обласного клінічного 

діагностичного центру, де впровадила сучасні методи діагностики та лікування хворих 

на імунодефіцити, автоімунні та імунопроліферативні хвороби. Розробила новий 

напрямок діагностики та лікування хворих на системні васкуліти. У 1995 р. стала 

завідувачем курсу клінічної імунології та алергології при кафедрі терапії №2  / сімейної 

медицини факультету післядипломної освіти. У 1996-1998 рр. знаходилася в 

докторантурі. У 1998 р. захистила докторську дисертацію “Системні васкуліти: 

механізми розвитку та підходи до імунотерапії”. Отримала вищі кваліфікаційні категорії 

з клінічної імунології та алергології, терапії, ревматології. У 1998 р. обрана завідувачем 

кафедри клінічної імунології та алергології. У цьому ж році стала керівником 

Регіонального медичного центру клінічної імунології та алергології. У 2001 р. здобула 

вчене звання професора. Сформувала кадровий та науковий потенціал фахівців з 

надання імунологічної медичної допомоги хворим в Західному регіоні України. Від 

2004 р. призначена Головним імунологом МОЗ України.  

Основні напрямки наукової діяльності професора В.В. Чоп’як охоплюють 

вивчення імунологічних регуляторних механізмів розвитку та підходів до імунотерапії 

первинних та вторинних системних васкулітів. На основі фундаментальних досліджень 

в клінічну практику було впроваджено раціональні схеми імуноглобулінотерапії, 

плацентарної протеїнотерапії, застосовано низку імунотропних препаратів 

(біофлавоноїди, пептиди, інтерферони, інтерфероногени) у лікуванні первинних та 

вторинних системних васкулітів. Вчена запропонувала введення нової класифікації 
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системних васкулітів. Зробила вагомий внесок у розробку та вивчення питання 

діагностики та лікування імунопатологічних синдромів: кріотерапії, еозинофілії, 

імунодефіцитних порушень інфекційного ґенезу, діагностики та лікування різних видів 

первинних та вторинних імунодефіцитів, алергічних хвороб, імунозалежних інфекцій, 

імуноопосередкованого непліддя.  

У 2005-2009 рр. у співкерівництві з Інститутом ревматології ПАН та Інститутом 

експериментальної терапії та імунології ПАН виконані Міжнародні наукові теми.  

Упродовж 2008-2016 рр проф. В.В. Чоп’як керувала та була співкерівником низки 

науково-дослідних тем МОЗ України.  

У 2015 р. проф. В.В. Чоп’як виконувала роботу у рамковій програмі ЄС “Horizon 

2020” у межах проекту  “Pathogen and Graphen” (PANG)/ 

В.В. Чоп’як одна з перших в Україні рекомендувала впровадження стандартів 

лікування, зокрема 20 протоколів з імунології. Було впроваджено МОЗ України 6 

галузевих нововведень, 42 інформаційні листи, 17 методичних рекомендацій, 7 випусків 

державного формуляру / розділ “Імуномодулятори та протиалергічні засоби” за фахом 

“Клінічна імунологія та алергологія”.  

За сприяння та підтримки В.В. Чоп’як у всіх регіонах України створені обласні 

імунологічні служби, введено в дію 3 регіональні та 12 обласних спеціалізованих 

центрів.  

Упродовж 1982-1985 рр. проходила стажування у Москві, фахове стажування у 

Відні (1993), Брюсселі (1998), Женеві (2012), Мадриді (2015). Проф. В.В. Чоп’як є 

головним редактором фахового видання “Актуальні проблеми клінічної імунології та 

алергології”, членом редколегії та редрад журналів “Імунологія та алергологія”, 

“Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія”, “Астма та алергія”, “Таврійський 

медичний журнал”, “Практична медицина”, “Therapia”, “Consilium medicum”.  

В.В. Чоп’як є членом Європейської академії з алергології та клінічної імунології 

(2000), Всесвітньої імунологічної організації (2010), Польського товариства імунологів 

(2010), Європейської федерації імунологічних товариств (2011), Європейської асоціації 

зі стандартизації (2012).  

В.В. Чоп’як є автором близько 600 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч 

8 підручників, 15 монографій, 26 навчальних посібників, 17 патентів. Під її 

керівництвом виконано 2 докторські та 16 кандидатських дисертацій.  

У 2014-2016 рр. В.В. Чоп’як виконувала обов’язки проректора з наукової роботи. 

Наукова діяльність вченої була гідно пошанована: у 2006 р. вона була відзначена 

почесним званням “Заслужений лікар України”, нагороджена Почесними грамотами 

Кабінету Міністрів України (2007), МОЗ України (2008, 2012), МОН України (2011). Їй 

присвоєно почесне звання “Заслужений професор” ЛНМУ імені Данила Галицького 

(2013).  

Сьогоднішня річниця – це лише старт до нових звершень.  
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Ю.М.ПАНИШКО, А.Л.ВАСИЛЬЧУК 
 

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА РАДЗИМОВСЬКА 

До 130-річччя від дня народження 
 

Валентина Василівна Радзимовська народилася 10 

жовтня 1886 р. в м. Лубнах Полтавської губернії в сім’ї 

українських інтелігентів Василя та Любові Яновських. 

Після здобуття домашньої початкової освіти закінчила з 

відзнакою Лубенську гімназію у 1902 р. Належала до 

Лубенського гімназійного гуртка РУП. Отримала 

персональний дозвіл російського імператора Миколи ІІ на 

навчання в Санкт-Петербурзькому університеті. На 

медичному факультеті Санкт-Петербурзького університету 

включилася в громадсько-політичне життя української 

студентської громади, брала участь в “Обществе 

грамотности”, публічно виступала з викладами про Україну. За участь в політичних 

подіях виключена з університету. Переїхала у Київ. Опікувалася ув’язненими 

українськими діячами, сприяла визволенню з в’язниці Д. Донцова, його виїзду за 

кордон.  

У 1909 р. член Київського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка. В Києві 

належала до української соціал-демократичної групи УСДП. У 1913 р. закінчила 

медичний факультет Київського університету Св. Володимира. Працювала асистентом 

фізіологічної хімії, із 1915 р. – старший асистент, водночас працювала хірургом в 

одному із військових госпіталів. У квітня 1917 р. обрана до складу Ради Українського 

жіночого союзу. У 1917 р. працювала в одному із відділів Української Центральної 

Ради, а пізніше в Міністерстві охорони здоров’я УНР.  

Режим гетьмана П. Скоропадського сприйняла критично. В цей час політичною 

діяльністю не займалася. У 1918 р. стала доцентом. У 1924 р. захистила дисертацію на 

тему “Про вплив водневих іонів на життя клітин теплокровних організмів”. Отримала 

науковий ступінь доктора медичних і фізіологічних наук.  

У 1924-1928 рр. – завідувач кафедри фізіології Київського університету; за 

сумісництвом – професор фізіології Київського інституту народної освіти (1924-1929) та 

Київського педагогічного інституту. У різний час очолювала відділи фізіології в НДІ 

ВУАН / Інституті туберкульозу, Інституті ортопедії і травматології, Інституті психіатрії 

і неврології, Інституті клінічної фізіології. У згаданих НДІ організовувала відділи 

фізіології. У 1928 р. була в науковому відрядженні в Німеччині, де працювала в 

лабораторіях А. Фішера і Шаде. 

 У 1929 р. була заарештована у справі “Спілка визволення України”: просиділа 7 

місяців в ізольованій слідчій камері.  
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У 1939-1941 рр. працювала в Мелітопольському педагогічному інституті 

завідувачем кафедри фізіології.  

В 1941-1943 рр. – професор, керівник патофізіологічного відділу Українського 

центру НДІ туберкульозу в Києві. У 1943 р. переїхала до Львова. На кафедрі фізіології 

Львівських медико-природничих фахових курсів працювала у 1943-1944 рр. У 1944 р. 

емігрувала в Словаччину, де працювала лікарем хірургічного відділення лікарні в 

Братиславі. У 1945 р. виїхала в Німеччину. Обрана професором і керівником кафедри 

фізіології Інтернаціонального університету в Мюнхені, а згодом стала викладачем 

ветеринарного факультету Українського технічно-господарського інституту. На цій 

посаді вона пропрацювала до 1950 р. У 1947 р. українські лікарі-вчені в еміграції, в т.ч. 

В.В. Радзимовська організували в Мюнхені медичний відділ Української вільної 

Академії наук (УВАН). У 1950 р. емігрувала до США.  

В.В. Радзимовська була автором понад 60 праць із фізіології, біохімії, 

патофізіології, педіатрії, психоневрології, фтизіатрії. Померла 22 грудня 1953 р. на 68 р. 

життя.  
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В.І. ФЕДОРЕНКО, Ю.М.ПАНИШКО 
 

ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЯВОРОВСЬКИЙ 
До 65-річчя від дня народження 

 
Олександр Петрович Яворовський народився 13 

жовтня 1951 р. в с. Ольшаниця Рокитнянського району 
Київської області в родині службовців. У 1969 р. поступив 
на санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного 
інституту, який закінчив з відзнакою у 1975 р.   За 
рекомендацією Вченої Ради КМІ поступив до аспірантури 
кафедри гігієни праці і професійних хвороб. Саме з цією 
кафедрою пов’язане його творче життя. Після закінчення 
аспірантури у 1978 р. О.П. Яворовського обрано 
асистентом цієї ж кафедри. У 1979 р. він успішно захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук на тему “Порівняльна токсиколого-

гігієнічна характеристика і профілактика інтоксикацій епоксидними смолами УП-650 і 
УП-650Т”.  

В наукових дослідженнях вченим було розкрито механізм ушкоджуючої дії 
епоксидних смол і композиційних матеріалів на молекулярно-генетичному рівні. Автор 
дослідив залежність токсичних, сенсибілізуючих, мутагенно-канцерогенних 
властивостей цих речовин від фізико-хімічних, електричних і квантово-хімічних 
характеристик.  

Результати цих досліджень стали основою докторської дисертації. У 1991 р. О.П. 
Яворовський захистив докторську дисертацію на тему “Гігієна праці при одержанні та 
переробці епоксидних смол і пластичних мас”. У 1991-1993 рр. працював професором 
кафедри гігієни праці та професійних захворювань. 

У 1992 р. О.П. Яворовський отримав вчене звання професора. Талант організатора 
повністю розкрився на посаді декана медико-профілактичного факультету, 
реорганізованого у медичний факультет №4 (1992-2003). У 1993 р. Вчена Рада 
медичного інституту обрала Олександра Петровича завідувачем кафедри гігієни праці і 
професійних хвороб. У 1997 р. за підручник “Загальна гігієна (пропедевтика гігієни)” 
удостоєний звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. 

У 2001 р. вченому присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки 
УКраїни”, в 2002 р. обраний дійсним членом Міжнародної академії наук екологічної 
безпеки; у 2003 р. призначений проректором з науково-педагогічної роботи НМУ імені 
О.О. Богомольця.  

О.П. Яворовському присуджені академічні премії Президії НАМН України за 
працю “Комбінована дія екзогенних хімічних речовин та радіонуклідів” (2001), 
підручник “Комунальна гігієна” (2004), цикл наукових праць “Репресовані і 
реабілітовані вчені-гігієністи праці: повернення забутих імен і вітчизняних наукових 
пріоритетів” (2009). 
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У 2007 р. вчений був обраний членом-кореспондентом АМН України за 
спеціальністю “гігієна праці”. 

О.П. Яворовський доповнив вчення про гігієну і токсикологію синтетичних 
полімерів і пластичних мас, змазувально-охолоджувальних рідин, антикорозійних 
присадок, а також комбіновану і поєднану дію хімічних і фізичних чинників довкілля. 
Основні напрями наукової діяльності: пріоритетні закономірності формування умов 
праці, особливості біологічної дії новосинтезованих хімічних сполук різних класів на 
організм працюючих; залежність токсичності, алергенності, мутагенності, ембріо- і 
гонадотоксичних властивостей епоксидних сполук від квантово-хімічних, фізико-
хімічних характеристик і будови молекули; комбінована і поєднана дія іонізуючого 
випромінювання, солей важких металів і пестицидів; виробничого шуму і вібрації; 
кількісна характеристика сумаційних, потенціюючих ефектів та оцінка ризику їх впливу 
на організм працюючих. Розробив і запровадив в практику державного санітарно-
епідеміологічного нагляду держстандарти, гігієнічні нормативи (ГДК, ОБРД), санітарні 
правила, токсикологічні паспорти, а також винаходи, зокрема “Способ определения 
сенсибилизации к эпихлоргидрину” та “Спосіб прискореного визначення токсичності 
епоксидних сполук”, що дозволило не лише запобігти виникненню та знизити рівень 
професійної і загальної захворюваності працівників (на дерматити, екзему, астматичний 
бронхіт, бронхіальну астму, токсико-алергічний гепатит тощо), а й спрямувати хіміків-
синтетиків на створення менш токсичних і небезпечних речовин і матеріалів. 

Професор О. П. Яворовський приділяє велику увагу підготовці наукових кадрів 
вищої кваліфікації. Під його науковим керівництвом і при консультуванні виконано 11 
та виконуються 3 кандидатських і 2 докторські дисертації як співробітниками кафедри 
та науково-дослідних інститутів, так і лікарями-практиками. 

Наукова новизна отриманих результатів досліджень підтверджена 12 авторськими 
свідоцтвами і патентами на винаходи. О. П. Яворовський є автором близько 500 
наукових праць, у числі яких 23 монографії, підручники, навчальні посібники, словники, 
а також освітньо-професійні стандарти (освітньо-кваліфікаційні характеристики і 
освітньо-професійні програми) для підготовки спеціалістів за фахом “лікувальна 
справа”, “медико-профілактична справа”, “педіатрія”. 

Основні монографії та підручники: “Профилактика профинтоксикаций в 
производстве и применении эпоксидных смол” (К.: Здоров’я, 1985); “Современные 
проблемы экогигиены” (К.: Хрещатик, 1993); “Гигиеническая диагностика 
радиационного фактора и его коррекция” (К., 2001); “Современные проблемы 
экогигиены” (СПб-К.: Крисмас+, 2008); “Загальна гігієна: пропедевтика гігієни” (1997); 
“Гігієна праці” (2000), “Гігієна праці” (2004); “Комунальна гігієна” (2004); “Гігієна 
праці: методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд” (2005); “Гігієна праці у 
парфумерно-косметичному виробництві” (2007); “Гігієна та охорона праці медичних 
працівників” (2009); “Національний медичний університет імені О. О. Богомольця в 
сучасній історії” (2010) 

Наукові розробки та результати організаторської роботи професора О. П. 
Яворовського з розвитку системи освіти експонувалися на виставках та удостоєні 
нагород: на Виставці досягнень народного господарства України, “Медичному форумі – 
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2010”, “Медичному форумі – 2011” та ін. Як проректор НМУ імені О. О. Богомольця О. 
П. Яворовський нагороджений Почесною грамотою Міністерства науки і освіти та 
Національної академії педагогічних наук за участь у Міжнародній виставці “Сучасні 
навчальні заклади – 2011”. Велику творчу та громадську роботу професор О. П. 
Яворовський виконує як член Проблемної комісії МОЗ та НАМН України “Гігієна праці 
та профзахворювання”, голова Комісії з питань гігієнічного регламентування шкідливих 
хімічних речовин у повітрі робочої зони МОЗ України, член спеціалізованих вчених рад 
із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Національному медичному 
університеті імені О. О. Богомольця, а також Інституті медицини праці НАМН України, 
консультант Державного фармакологічного центру МОЗ України. Упродовж багатьох 
років є членом редакційних рад “Українського журналу з проблем медицини праці”, 
журналів “Довкілля і здоров’я”, “Медицина транспорту”, “Вісник Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця”, “СЕС. Профілактична медицина”. 

Потенціал О.П. Яворовського надзвичайно високий, тому побажаємо йому 
наступних високих звершень. 
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О.О. КІЦЕРА, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ПАВЛО ІВАНОВИЧ ДЖУЛЬ 
До 95-річчя від дня народження 

 
Павло Іванович Джуль народився 14 жовтня 1921 р. в с. 

Мильно (Тернопільщина) в селянській родині. Закінчив 
народну школу у с. Мильно і в м. Залізці. Навчався в 
Тернопільській гімназії. Медицину почав вивчати у Львові 
(1942-1943), продовжив на медичному факультеті в Грацу 
(1944-1945), а закінчив в м. Інсбрук у 1948 р., де в 27 років 
отримав диплом лікаря. У 1949 р. сім’я виїхала в США, де у 
1951 р. П.І. Джуль розпочав працю сімейним лікарем в м. 
Детройт. Закінчив однорічну інтернатуру і нострифікував 
диплом. Після трирічної спеціалізації (1957-1960) склав іспити 
з отоларингології у Вейнському університеті м. Детройт. В 

1960-1962 рр. працював в університеті викладачем, згодом асистентом (1962-1974), 
асоційованим професором (1974-1990) кафедри оториноларингології і за сумісництвом 
керівником приватної отоларингологічної клініки в Детройті.  

Наукові дослідження присвячені відновлювальній хірургії середнього вуха, 
онкологічним захворюванням ЛОР-органів, історії української медицини та українській 
медичній термінології, медичній етиці та освіті.  

П.І. Джуль написав 20 статей з медицини, 58 редакційних статей, 185 коротких 
медичних статей та 125  перекладів наукових статей, які публікувались у “Лікарському 
віснику”. 

Упродовж 1967-1999 рр. П.І. Джуль виконував обов’язки головного редактора 
часопису “Лікарський вісник”. Упродовж десятків років працював над створенням 
української медичної термінології. Зорганізував переклад і видрук українських 
словників, очолив Американсько-українську медичну фундацію (АУМФ), яка для 
української медицини зробила переклади 17 підручників, Англо-українського словника 
медичної термінології, Англо-українського медичного словника Дорланда, українсько-
англійської версії медичного словника Дорланда, видання “Анатомічного атласу 
людини” Ф. Неттера, “Медичної ембріології” Лангмана.  

АУМФ передала 5000 медичних книжок в подарунок українським студентам. 
Здійснена передплата медичних часописів для бібліотек Львова і Києва. Вчений багато 
зробив для розвитку контактів українських лікарів із світовою лікарською спільнотою. 
За його участю відбулися 3 Конгреси СФУЛТ: у Харкові (1992), Дніпропетровську 
(1994), Одесі (1996). 

П.І. Джуль був членом Американської колегії хірургів, дійсним членом 
Американської академії оториноларингологів, Американської медичної асоціації, 
Української медичної асоціації Північної Америки. Був Президентом СФУЛТ (1992-
2000), дійсним членом НТШ (1990), Doctor Honoris Causa Одеського національного 
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медичного університету (1996) та Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького (1998). 

Один із авторів цієї статті (О.О. Кіцера) з приємністю згадує своє перебування в 
гостях у П. Джуля. Павло Іванович передплачував тривалий час для кафедри 
оториноларингології ЛНМУ імені Данила Галицького американські журнали з 
оториноларингології. Книга “Ліки в оториноларингології” (за ред.. О. Кіцери, Р. Рудого, 
О.Левицької, Львів, 1999) була видана за підтримки П.І. Джуля. 

П.І. Джуль був відзначений нагородою Папи Римського Івана Павла ІІ – медаллю 
“Proecclesia et Рontifice”, орденом “За заслуги” ІІ ст. (2001), медаллю ім. Мар’яна 
Панчишина, Почесними грамотами різних громадських організацій.  

Великий патріот помер 2 листопада 2015 р. на 95 році життя.  
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В.Р. САВРАН, Ю,М.МІХЕЛЬ,  
Ю.М.ПАНИШКО 

ІГОР ДИОНІЗОВИЧ ГЕРИЧ 
До 55-річчя від дня народження 

 

Ігор Дионізович Герич народився 15 жовтня 1961 р. в 
м.Турка Львівської області в сім’ї лікарів: батько був хірургом, 
мати – кардіологом. Від батьків син успадкував велику любов до 
людей, праці, професійну жертовність та надзвичайну 
організованість. Середню освіту здобув у Турківській СШ, яку 
закінчив у 1978 р. із золотою медаллю. В цьому ж році поступив 
на лікувальний факультет Львівського державного медичного 
інституту, який закінчив у 1984 р. з відзнакою.  

Навчаючись в інституті у 1982-1984 рр. працював 
медбратом дитячого відділення 1-ї інфекційної клінічної лікарні 

та проктологічного відділення ЛОКЛ. У 1984-1985 рр. працював лікарем-інтерном 1-го 
хірургічного відділення Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Другу 
половину 1985 р. І.Д. Герич працював лікарем-хірургом хірургічного відділення 
Турківської ЦРЛ. В цьому ж році був мобілізований до військової служби і 
відправлений в ДРА. Служив хірургом-ординатором в одній із військових частин 
обмеженого контингенту радянських військ. За час служби був тричі поранений. 
Нагороджений орденом “Червоної Зірки”, медалями СРСР, Почесною грамотою 
Президії Верховної Ради СРСР. 

Після демобілізації майже весь 1988 р. працював хірургом 2-го хірургічного 
відділення Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. В кінці 1988 р. 
поступив в аспірантуру кафедри загальної хірургії Львівського медичного інституту. У 
1991 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на тему “Методи реґіонарного 
впливу в комплексному лікуванні гострого ускладненого калькульозного холециститу”. 
В кінці 1991 р. був зарахований асистентом кафедри загальної хірургії. 

У 1996 р. І.Д. Герич був обраний на посаду доцента кафедри загальної хірургії; у 
1997 р. – став Лауреатом премії ім. С. Гжицького Західного наукового центру АН УРСР.  

У 1998 р.  вчений захистив докторську дисертацію на тему “Гнійна хірургічна 
інфекція, зумовлена парентеральним вживанням наркотиків: клініка, діагностика та 
лікування”. У 1999 р. отримав ступінь доктора медичних наук.  

Від 2002 р. І.Д. Герич – професор кафедри загальної хірургії Львівського 
медичного університету. У 2005 р. був призначений керівником управління охорони 
здоров’я ЛОДА. На цій посаді пропрацював до 2008 р., а згодом повернувся на посаду 
професора кафедри загальної хірургії. В квітні 2013 р. був обраний на посаду завідувача 
кафедри хірургії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького.  

Наукові дослідження вченого були присвячені проблемам невідкладної хірургії 
гострих захворювань органів черевної порожнини, гнійної хірургії, хірургічної 
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гематології, сепсису, хірургічним проблемам СНІДу, профілактики гнійно-септичних 
ускладнень у хірургії.  

Науковий доробок проф. І.Д. Герича склав близько 300 наукових праць, 
опублікованих у вітчизняних і закордонних наукових медичних виданнях, в т.ч. 7 
монографій, 10 патентів на винаходи, 42 рацпропозиції. Він співавтор першого 
українського підручника “Загальна хірургія” та ще 3 підручників. Під його 
керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації, 7 магістерських робіт.  

Проф. І.Д. Герич був членом редакційної колегії загальноукраїнського медичного 
журналу “Аcta Medica Leopoliensia” (1993-2006), “Практичної медицини” (1997-2005), 
“Клінічної та експериментальної медицини” (1997-1998), членом редакційної ради 
часопису “Народне здоров’я” (2001-2006). 

Проф. І.Д. Герич був заступником із наукової роботи декана стоматологічного 
факультету ЛДМІ (1993-1997), членом Вченої ради стоматологічного факультету (1993-
1997), членом методичної ради з хірургії ЛНМУ (1993-1997), членом Наглядової ради 
“Народної лічниці” імені Митрополита Андеря Шептицького (1999-2013), членом 
правління Львівського обласного товариства хірургів (1999-2013), членом Українського 
товариства хірургів (1991-2013), Європейського товариства хірургічних досліджень 
(1996-2013), Російського товариства хірургічних інфекцій. Проф. І.Д. Герич був головою 
УЛТ у 2004-2008 рр.  

15 червня 2014 р. вчений помер внаслідок серцевого нападу на 53 році життя. 
Світлий образ невтомного лікаря залишається з нами.  

 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Гоцко-Ней Л. Українське лікарське товариство у Львові: 1910-1939; 1990-2010 / Л. Гоцко-
Ней. – Львів: Афіша, 2010. – 272 с. – Зі змісту: [Герич Ігор. Голова УЛТ (2004-2008)]. – С. 
101-105. 

2. Кущ О. Герич Ігор Дионізович / О. Кущ // Зіменковський Б.С. Професори Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006 / Б.С. 
Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2006. – С.56, 374.  

3. Кущ О. Герич Ігор Дионізович / О. Кущ // Зіменковський Б.С. Професори Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009 / Б.С. 
Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – С.66-67, 428.  

4. Львівський державний медичний інститут / за ред. М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. 
– Львів: Словник, 1994. – 328 с. – Зі змісту: [І.Д. Герич]. – С. 154. 

5. Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2000 / ред. Б.С. 
Зіменковський. – Львів: Наутілус, 2000. – 320 с. – Зі змісту: [І.Д. Герич]. – С. 126. 

6. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник 2004 / 
ред. Б.С. Зіменковський. – Львів: Наутілус, 2004. – 372 с. – Зі змісту: [І.Д. Герич]. – С. 132, 
133. 

7. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник 2009 / 
гол. ред. Б.Зіменковський. – Львів: Наутілус, 2009. – Зі змісту: [д. мед. Н., проф. Герич І.Д.]. 
– С. 138, 139.  

8. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 230 / гол. 
редкол.: Б.С. Зіменковский. – Київ: “Логос Україна”, 2014. – 296 с. – Зі змісту: [Герич Ігор 
Дионізович]. – С. 70, 71. 

 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 56 (122). 2016 

 

56 

Б.Т. БІЛИНСЬКИЙ, Ю.М.ПАНИШКО 
 

ВІКТОР ЙОСИПОВИЧ КІМАКОВИЧ 
До 60-річчя від дня народження 

 
Віктор Йосипович Кімакович народився 24 жовтня 

1956 р. в с. Вощанці Самбірського району Львівської області у 

родині священика. Після закінчення СШ в 1973 р. поступив на 

медичний факультет Львівського державного медичного 

інституту, який закінчив у 1979 р. У 1979-1980 рр. – лікар-

інтерн з інфекційних хвороб, у 1980 р. – лікар-інфекціоніст 

Белзької ЦРЛ Львівської області, завідувач ендоскопічним 

кабінетом 16-ї гарнізонної поліклініки МО СРСР.  

У 1983-1984 рр. В.Й. Кімакович працював хірургом 

хірургічного відділення міської клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги. Упродовж 1984-1988 рр. – лікар-ендоскопіст міської клінічної 

лікарні швидкої медичної допомоги. Інтенсивну лікувальну роботу поєднував з 

науковою і педагогічною діяльністю. З жовтня 1988 р. за сумісництвом працював 

асистентом кафедри онкології з курсом ендоскопії ФПДО Львівського державного 

медичного інституту.  

У 1988-1994 рр. В.Й. Кімакович був завідувачем ендоскопічного відділення 

Львівського обласного клінічного діагностичного центру – найбільшого і найкраще на 

той час облаштованого підрозділу ендоскопічної служби у регіоні. У 1993 р. захистив 

кандидатську дисертацію на тему “Діагностична і лікувальна ендоскопія у хворих 

виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, що перенесли різні види ваготомії”. 

У 1995-2002 рр. В.Й. Кімакович працював головним лікарем Львівського 

обласного клінічного діагностичного центру. У 1996 р. йому присвоєно вчене звання 

доцента. У 1996 р. він захистив у Москві докторську дисертацію на тему “Значение 

органного кровотока в этиопатогенезе, прогнозировании течения и хирургическом 

лечении предраковых состояний пищевода и желудка”. У 1998 р. підтвердив захист в 

Україні.   

У 1998 р. завдяки наполегливості В.Й. Кімаковича було створено першу в Україні 

кафедру ендоскопії та малоінвазивної хірургії ФПДО Львівського державного 

медичного університету. Цій  кафедрі він приділяв свою увагу до останніх днів життя. 

Усі викладачі кафедри були його учнями.  Під його керівництвом захищено 7 

кандидатських дисертацій.  
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У 1999 р. В.Й. Кімакович був обраний дійсним членом Української Академії наук. 

У 2001 р. йому присвоєно вчене звання професора.  

У 2002-2004 рр. вчений очолював Головне управління охорони здоров’я ЛОДА. З 

квітня 2005 р. по грудень 2008 р. працював проректором з лікувальної роботи 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; у 2008-

2010 рр. – начальник ГУОЗ Львівської облдержадміністрації. 

Наукові дослідження вченого були присвячені проблемам ендоскопічної 

діагностики і лікування передракових станів травного каналу. Він був автором близько 

130 друкованих праць, в т.ч. 2 монографій, 8 підручників і навчальних посібників, 1 

довідника, 2 уніфікованих програм спеціалізації та передатестаційного циклу за 

спеціальністю “Ендоскопія”. До основних праць відносяться:  

Шпитальна хірургія (підручник). Тернопіль: Укрмедкнига, 1999 (співавт.); 

Імунологія шлунково-кишкового тракту в нормі і патології (посібник). Тернопіль: 

Укрмедкнига, 1999 (співавт.); Органний кровообіг при передракових станах стравоходу 

та шлунка (монографія). Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 (співавт.); Клінічна хірургія 

(підручник). Тернопіль: Укрмедкнига, 2000, Т. 1-2 (співавт.); Гастродуоденальні 

кровотечі у хворих з серцевою патологією: особливості лікування (монографія). Львів: 

Медицина світу, 2001 (співавт.); Діагностична та лікувальна ендоскопія травного каналу 

(посібник). Львів: Медицина світу, 2003 (співавт.); Лауреати Нобелівської премії в 

галузі фізіології та медицини (довідник), Ужгород: В-во Закарпаття, 2003 (співавт.); 

Ендоскопія травного каналу: норма, патологія, сучасні класифікації (посібник). Львів, 

Медицина світу, 2008 (співавт.); Збірник питань і тестових завдань для лікарів-курсантів 

циклу спеціалізації та передатестаційного циклу на отримання звання лікаря-спеціаліста 

та кваліфікаційної категорії за фахом “Гастроентерологія” (посібник). Київ: Друкар, 

2009 (співавт.). 

У 2009 р. за значний особливий внесок у розвиток медичної галузі, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну наукову і педагогічну діяльність та з 

нагоди 225-річчя ЛНМУ імені Данила Галицького В.Й. Кімакович отримав почесне 

звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. Він був головним редактором 

журналу “Практична медицина”, членом редколегії журналів “Сучасна 

гастроентерологія” та “Хірургія України”. Брав активну участь у відновленні госпіталю 

імені Митрополита Андрея Шептицького “Народна Лічниця”. 

Помер 5 січня 2013 р. на 57 році життя. 

Пам’ять про лікаря, який врятував сотні пацієнтів залишається в наших серцях.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
В.В. ТАРАСОВ, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА  

 
Хроніка жовтня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 

2 жовтня – 140 років від дня народження Вінценти Чернецкі, польського терапевта. 
Народився у Львові. У 1900 р. закінчив медичний факультет Львівського університету. У 1900-
1906 рр. працював ординатором клініки внутрішніх хвороб Львівського університету. У 1903 р. 
стажувався в Берліні. У 1906-1911 рр. працював асистентом кафедри патології і терапії 
внутрішніх хвороб Львівського університету. У 1911 р. захистив докторську дисертацію. У 
1911-1914 рр. доцент цієї ж кафедри, у 1914-1921 рр. – лікар Львівських госпіталів, у 1922-
1923 рр. стажувався у Варшаві, у 1918-1948 рр. – доцент, у 1924-1940 рр. – керівник курсу 
пропедевтики кафедри внутрішніх хвороб Львівського університету, за сумісництвом – 
керівник відділення внутрішніх хвороб для чоловіків Львівського загального госпіталю (1925-
1940), керівник кафедри терапії (1940-1941; 1943-1945), доцент (1942-1943) медико-
природничих фахових курсів; у 1945-1958 рр. – доцент кафедри факультетської та 
пропедевтичної терапії Львівського медичного інституту. Наукові дослідження присвячені 
питанням гематології, хвороб травлення, серцево-судинної системи. Досліджував вміст 
оксипротеїнових кислот у складі рідин тіла здорових та хворих людей. Був автором 12 наукових 
праць. Помер 5 серпня 1960 р. на 84 році життя.  

3 жовтня – 185 років  від дня народження Карла фон Фойта, німецького фізіолога і 
гігієніста. Народився в Амбергу. Медичну освіту отримав у Мюнхенському і Вюрцбурзькому 
університетах. У 1854 р. опублікував першу наукову роботу, присвячену вивченню ендемічної 
холери. В цій роботі і низці інших наукових праць доказав можливість виділення м’язовою 
тканиною сечовини. Від 1855 р. вивчав хімію в Геттінгенському університеті. Від 1856 р. 
працював аспірантом у Фізіологічному інституті Мюнхенського університету. Від 1857 р. – 
приват-доцент, читав курс лекцій з фізіології. Від 1860 р. –екстраординарний професор, а від 
1863 р. – ординарний професор фізіології Мюнхенського університету і директор 
фізіологічного кабінету. Разом з М.Петтенкофером (1818-1901) сконструював респіраторний 
апарат (1862) для вивчення газообміну і провів перше кількісне вивчення обміну вуглеводів і 
жирів в організмі тварин, вивчав стан тривалого голодування і показав, що при цьому важливі 
для організму органи поповнюють свої витрати за рахунок менш важливих органів. Зробив 
значний внесок у вивчення хімічних перетворень харчових речовин в організмі, азотистого 
балансу, а також впливу на метаболізм мінеральних речовин. Разом з М.Петтенкофером вчений 
встановив, що більша частина енергії в організмі утворюється за рахунок жирів і вуглеводів 
(85-90%) і лише 10-15% за рахунок білка. На підставі своїх дослідів та статистичного вивчення 
харчування в громадських їдальнях вчений встановив норми гігієнічного харчування, які в свій 
час отримали велику популярність і розповсюдження: білка – 118 г, жирів – 56 г, вуглеводів – 
500 г – за добу для дорослої людини. В теперішній час ці показники мають лише історичне 
значення. Від 1865 р. разом з М.Петтенкофером видавав журнал “Zeitschrift für Biologie”. 
Заснував у Мюнхені знамениту школу метаболістів: У. Етуотер, У. Ласк, М. Рубнер. Помер 31 
січня 1908 р. на 77 році життя.  

5 жовтня – 95 років від дня народження Малона Буша Хогланда, американського 
біохіміка. Народився в Бостоні. У 1948 р. закінчив Гарвардський університет. У 1948-1951 рр. 
працював у Головному госпіталі Бостона, у 1951-1952 рр. – в Копенгагенському університеті, у 
1952-1967 рр. – в Гарвардському університеті; від 1960 р. професор бактеріології і імунології, 
від 1967 р. – завідувач кафедри біохімії і медичної школи в Дартмуті. Наукові роботи 
присвячені вивченню механізмів біосинтезу білка, процесів регенерації печінки і впливу 
берилію на пухлинноутворення. Один з перших виконав дослідження із вияснення ролі 
нуклеїнових кислот в синтезі білка. У 1956 р. відкрив механізм активації амінокислот т-РНК на 
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перших етапах біосинтезу білка. У 1954 р. вперше описав ферменти аміноацил-т-РНК 
синтетази. Був членом Американської академії мистецтв і наук. Помер 18 вересня 2009 р. на 88 
році життя.  

6 жовтня – 180 років від дня народження Генріха Вільгельма Вальдейєра, німецького 
анатома, гістолога. Народився в Брауншвейгу. Вивчав медицину в Геттінгені, Грейфсвальді та 
Берліні. Працював під керівництвом Р.П.Г.Гейденгайна (1834-1897). У 1865-1872 рр. професор 
патологічної анатомії в університеті в Бреслау, від 1872 р. – професор нормальної анатомії 
людини і тварин Страсбурзького університету, від 1883 р. – директор Анатомічного інституту 
Берлінського університету. Основні наукові праці присвячені нормальній анатомії. У 1868 р. 
описав ямки дванадцятипалої кишки, що з’являються в період постаріння, термінальний 
епітелій, судинний шар яєчника. Доказав, що нервова система складається з окремих клітин – 
нейронів (увів поняття “нейрон”), запропонував нейронну теорію: відростки нейронів не 
переходять в інші, а утворюють контакти. Запропонував термін “хромосома” (1888). Був 
членом Паризької АН, Петербурзької АН. Помер 23 січня1921 р. на 85 році життя.  

9 жовтня – 100 років від дня народження Койі Учизоно, японського фізіолога, 
нейрогістолога. Народився в Каное. У 1941 р. закінчив Токійський університет. У 1941-1956 рр. 
викладав в Токійському університеті. У 1956-1962 рр. – професор фізіології медичної школи 
університету в Ніігата, одночасно в 1959-1961 рр. читав лекції в університеті штату Юта в 
Солк-Лейк- Сіті (США), в 1962 р. читав лекції у Гейдельберському університеті ( ФРН). В 1962-
1977 рр. – професор Токійського університету; від 1977 р. – директор Національного інституту 
фізіологічних наук в Оказакі. Наукові роботи присвячені електронній мікроскопії нервової 
системи холодно- і теплокровних тварин. Вивчав взаємозв’язок морфологічних і 
електрофізіологічних характеристик діяльності НС. У 1965 р. запропонував використовувати 
низку структурних електронно-мікроскопічних ознак для розділу синапсів ЦНС на збуджуючі 
та гальмівні. У 1977 р. отримав премію Японської АН.  

10 жовтня – 285 років від дня народження Генрі Кавендиша, англійського фізика і 
хіміка. Народився в Ніцці (Франція). У 1753 р. закінчив Кембриджський університет. Наукові 
дослідження проводив у власній лабораторії. Роботи в галузі хімії відносяться до газової хімії, 
одним із засновників якої він був. У 1766 р. спостерігав виділення водню. У 1781 р. показав, що 
продуктом згорання водню є вода. У 1784-1785 рр. синтезував оксиди азоту, пропускаючи 
електричний розряд через повітря. У 1771 р. вчений експериментально встановив вплив 
середовища на ємність конденсаторів і визначив значення діелектричних постійних низки 
речовин, сили взаємного тяжіння тіл (1798) і вирахував середню щільність Землі. Про роботи в 
галузі фізики стало відомо лише у 1879 р., коли Дж. Максвелл опублікував рукописи вченого. 
Помер Г. Кавендиш 24 лютого 1810 р. на 79 році життя. Його іменем названа організована в 
1871 р. фізична лабораторія у Кембриджському університеті.  

11 жовтня – 140 років від дня народження Карла Прауснітца, німецького та 
англійського лікаря та вченого. Медичну освіту здобув в університетах Лейпціга, Кіля, Бреслау 
(Вроцлаві) у 1901 р. Працював в Інституті гігієни та в Інституту патології (Гамбург), потім у 
Королівському інституті бактеріології при Лондонському університеті. У 1923-1926 рр. був 
директором Інституту гігієни в Грейсвальді, у 1927-1933 рр. – професором імунології 
університету в Бреслау; в 1933 р. переїхав у Великобританію і до 1935 р. працював в 
імунологічній лабораторії Манчестерського університету. В 1935-1963 рр. займався приватною 
лікарською практикою. Наукові праці присвячені проблемам алергології, серології, 
бактеріології та гігієни. Перший провів дослід підшкірного введення екстракту пилкового 
алергену, що викликало системну реакцію організму. У 1921 р. на собі відтворив характерну 
реакцію шкіри на введення в пасивно сенсибілізовану ділянку її відповідного алергену. Ця 
реакція (тест Прауснітца-Кюстнера) є класичною основою всіх методів виявлення і кількісного 
визначення сенсибілізуючих антитіл в сироватці крові людей з атопічними алергічними 
захворюваннями. Помер 21 квітня 1963 р. на 87 році життя.  
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13 жовтня – 110 років від дня народження Сергія Руфовича Мардашева, біохіміка. 
Народився в Петербурзі. У 1930 р. закінчив 2-й Ленінградський медичний інститут. У 1930-
1939 рр. працював у Всесоюзному інституті експериментальної медицини (від 1936 р. – 
завідувач лабораторії). Від 1937 р. працював у 1-му Московському медичному інституті: від 
1943 р. – професор, від 1952 р. – завідувач кафедри біохімії. Від 1959 р. – керівник лабораторії 
ензимології Інституту біологічної і медичної хімії АМН СРСР. Наукові роботи присвячені 
дослідженню азотистого обміну в організмі людини і тварин. Розпрацював специфічні методи 
визначення амінокислот і аналізу амінокислотного складу білків (ензиматичні, мікробіологічні, 
хроматографічні). Знайшов вільний аспарагін в тканинах тварин і виділив його в кристалічному 
вигляді. Виділив із мікроорганізмів аспарагіназу – фермент, що використовується для лікування 
деяких форм лейкозу. Розпрацював і впровадив в клінічну практику ензиматичні методи 
діагностики хвороб печінки, нирок, підшлункової залози. Співавтор підручника “Биологическая 
химия”. У 1959 р. отримав звання Героя Соціалістичної Праці. Помер 28 березня 1974 р. на 67 
році життя.  

14 жовтня – 215 років від дня народження Армана Труссо, французького терапевта, 
інфекціоніста. У 1825 р. закінчив медичний факультет Паризького університету. У 1837 р. 
отримав премію Медичної академії за роботу про горлову сухоту, хронічний ларингіт та 
хвороби голосу. Від 1839 р. викладав на медичному факультеті Паризької університету терапію 
та фармакологію. Від 1850 р. – професор клініки внутрішніх хвороб. Від 1852 р. керував 
клінікою в “Отель Дьє”. Діяльність Армана Труссо охоплює багато розділів клінічної 
діагностики. Вивчав інфекційні хвороби, висунув припущення про специфічність заразних 
хвороб, здійснив детальний опис клінічної картини дифтерії, черевного тифу, скарлатини, кору 
та інших захворювань. Доказав ефективність трахеотомії при дифтерійному крупі і першим 
запровадив цю операцію в практику дитячих лікарень. Був одним із ініціаторів плевральної та 
перикардіальної пункцій. Ім’ям А. Труссо названо описані ним симптоми при тетанії і 
спазмофілії (тонічна судома м’язів кисті – “рука акушера”); при менінгіті (червоний 
дермографізм, з червоними плямами навколо ліній. Синдромом Труссо називають вузловату 
еритему та гострий тромбофлебіт великих вен при раку внутрішніх органів. Описав пігментний 
цироз печінки, гемохроматоз, запропонував термін “афазія”. Помер 27 червня 1867 р. на 66 році 
життя.  

15 жовтня – 95 років від дня народження Сеймура Бензера, американського 
молекулярного біолога. Народився в Нью-Йорку. В 1943 р. закінчив університет Пердью (шт. 
Індіана). В 1945-1967 рр. працював у цьому університеті. Від 1958 р. – професор. Одночасно від 
1949 р. працював у Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені (від 1967 р. – 
професор). Наукові роботи присвячені дослідженню генів. Вивчав будову генів на 
молекулярному рівні. Показав, що ген – це система лінійно розташованих нуклеотидів на 
відрізку молекули ДНК. Проаналізував молекулярну структуру частини хромосоми 
бактеріофагу Т4. Встановив будову двох цистронів, кількість сайтів, що входять у ці цистрони 
та характер їх мутацій. Був членом НАН США, Лондонського королівського товариства, 
лауреатом багатьох наукових премій. Помер 30 листопада 2007 р. на 87 році життя. 

17 жовтня – 235 років від дня народження Йоганна Фрідріха молодшого Меккеля, 
німецького анатома, засновника зоотомії та тератології. Медичну освіту розпочав у Галле і 
продовжив у Геттінгені, Вюрцбурзі та Відні. У 1802 р. у Відні захистив докторську дисертацію 
на тему “De cordis conditionibus abnormalibus”. Вивчав медицину в Італії, Франції, Англії, 
Нідерландах. Багато працював у Парижі. У 1806 р. повернувся в Галле. У 1808 р. отримав 
посаду професора анатомії і хірургії в університеті. Перебудував анатомічний музей, 
заснований його дідом Й. Ф. С.Меккелем (1724-1774), доповнив його новими препаратами і 
зробив його кращим анатомічним музеєм Німеччини, який став науковим центром для 
анатомів. Основні наукові дослідження вчений узагальнив у 6-томній фундаментальній праці 
“Система порівняльної анатомії” (1821-1833). Основний висновок роботи є твердженням, “що 
вищі тварини у своєму розвитку проходять ступені, властиві нижчим тваринам”. Описав низку 
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анатомічних утворень: хрящ першої зябрової дуги, навколо якого розвивається нижня щелепа, 
дивертикул клубової кишки (Меккелів дивертикул), додаткову зв’язку та ін. Помер 31 жовтня 
1833 р. на 53 році життя.  

18 жовтня – 275 років від дня народження Томаша Кнауера, хірурга і акушера. 
Народився в м. Раєц (Чехія). У 1770 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. 
У 1771-1783 рр. працював прозектором кафедри анатомії, за сумісництвом викладачем хірургії 
та акушерства Віденського університету; у 1781-1789 рр. – хірург діючої армії, згодом – 
приватна акушерська практика у Відні; у 1789-1812 рр. – професор, керівник кафедри 
акушерства Львівського університету. У 1785 р. – доктор хірургії, у 1786 – професор 
акушерства, у 1790 р. – Президент Галицького товариства хірургів. Займався удосконаленням 
хірургічної техніки та інструментарію. Наукові праці з хірургії та акушерства, в т.ч. атлас 
хірургічних інструментів. Помер у Львові у 1802 р. на 61 році життя.  

19 жовтня – 160 років від дня народження Едмунда Вільсона, американського зоолога. 
Народився в Женеві (шт. Іллінойс). У 1878 р. закінчив Єльський університет. У 1885-1894 рр. 
викладав у коледжі Брін-Мор (шт. Пенсильванія); в 1891-1828 рр. – професор, від 1928 рр. – 
почесний професор Колумбійського університету. Основні наукові роботи присвячені 
ембріології, механіці розвитку і цитології спадковості. Проводив цитологічні дослідження 
процесів дозрівання і запліднення яєць морських тварин. Показав значення статевих хромосом 
у визначенні статі, вивчав будову хромосом. Помер 3 березня 1939 р. на 83 році життя.  

19 жовтня – 115 років від дня народження Олександра Порфірійовича Полосухіна, 
фізіолога. У 1932 р. закінчив Пермський медичний інститут. Від 1938 р. – завідувач кафедри 
фізіології Казахського медичного інституту. Від 1939 р. – професор. Від 1944 р. – директор 
Інституту фізіології АН КазРСР. Основні наукові дослідження присвячені проблемам регуляції 
кровообігу і лімфоутворення в нормі та патології в експерименті на тваринах. Показав, що 
гуморальні ланки регуляції кровообігу починають функціонувати в перші дні після 
народження, а нервова  регуляція – лише з 2-3 тижневого віку. Вивчав патогенез шоку і 
запропонував методи боротьби з ним (протишокова рідина Полосухіна). Від 1954 р. – академік 
АН КазРСР, від 1955 р. – віце-президент АН. Помер 4 вересня 1965 р. на 64 році життя.  

20 жовтня – 190 років від дня народження Крістіана Вільгельма Бломстранда, 
шведського хіміка. Народився у Векше. У 1950 р. закінчив університет в Лунде. Працював там 
же. Від 1962 р. – професор. Наукові дослідження присвячені неорганічній хімії. Один із 
засновників ланцюгової теорії будови комплексних сполук. Досліджував сполуки ніобію, 
танталу, молібдену, вольфраму, їх галогенідів і оксигалогенідів. У 1866 р. отримав ніобій 
відновленням його хлориду воднем. У 1888 р. відкрив геометричну ізомерію деяких 
неорганічних комплексів. Провів аналіз багатьох мінералів, зокрема монациту, ільменіту, 
танталіту, ніобіту, евксеніту. Був членом Королівської шведської АН. Помер 6 листопада 
1897 р. на 72 році життя.  

21 жовтня – 125 років від дня народження Лева Миколайовича Федорова, фізіолога. 
Народився в Ачінську. У 1914 р. закінчив Томський університет. Працював у клініці нервових 
хвороб Іркутського університету, від 1923 р. – у фізіологічній лабораторії І.П. Павлова в 
Інституті експериментальної медицини; в 1927-1931 рр. – заступник директора, в 1931-1932 рр. 
– директор. У 1932 р. організував і в 1932-1938 рр. та в 1945-1948 рр. очолював Всесоюзний 
інститут експериментальної медицини. У 1939-1944 рр. – співпрацівник Інституту фізіології АН 
СРСР і заступник директора Інституту еволюційної фізіології і патології ВНД в Колтушах. У 
1948 р. був обраний академіком АМН СРСР. У 1950 р. організував і очолив лабораторію по 
вивченню ВНД в Інституті нейрохірургії АМН СРСР та в Московському університеті. Наукові 
роботи присвячені вивченню взаємодії процесів збудження і гальмування при 
експериментальних неврозах, проблем гіпнозу. Розпрацював метод отримання 
експериментальної рефлекторної епілепсії. Відповідальний редактор “Физиологического 
журнала СССР” (1934-1938). У 1948-1950 рр. був Головою Вченої медичної Ради МОЗ СРСР. 
Помер 19 липня 1952 р. на 61 році життя.  
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30 жовтня – 110 років від дня народження Макса Тишлера, американського хіміка. 
Народився в Бостоні. У 1928 р. закінчив Тафтс-коледж в Медфорді, а в 1934 р. – Гарвардський 
університет, де і  працював. У 1937-1939 рр. працював у фірмі “Мерк”. Від 1970 р. – професор, 
від 1975 р. почесний професор Уеслеянського університету в Мідлтауні. Роботи відносяться до 
фармакологічної хімії. У 1942 р. розпрацював раціональний метод синтезу вітаміну В2 і 
досліджував залежність його активності від структури. Синтезував також інші вітаміни – 
пантотенову кислоту, β-біотин, вітамін А, рибофлавін. Зробив суттєвий внесок у хімію вітаміну 
С та нікотинової кислоти. У 1948 р. запропонував нові методи отримання низки амінокислот – 
триптофану, метіоніну. Займався також антибіотиками, розпрацював процес виробництва 
пеніциліну і стрептоміцину. Брав участь в перших синтезах гідрокортизону. Був членом НАН 
США (від 1953 р.), Президентом хімічного товариства (1972-1973), членом Американської 
академії мистецтв і наук (від 1965). Помер 18 березня 1989 р. на 83 році життя.  
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Д.Д. ЗЕРБІНО, Ю.М. ПАНИШКО 
 

РУДОЛЬФ ЛЮДВІГ КАРЛ ВІРХОВ 
До 195-річчя від дня народження 

 
Рудольф Людвіг Карл Вірхов народився 13 жовтня 1821 р. в 

м. Шифельбейн Прусської провінції Померанії. Закінчив курс в 

Берлінському медичному інституті Фрідріха Вільгельма в 1843 р. 

Після закінчення навчання захистив докторську дисертацію. У 

1843-1847 рр. працював асистентом, а згодом прозектором при 

Берлінській лікарні Шаріте. У 1847 р. отримав право викладання і 

разом з Б. Рейнгардтом заснував журнал “Archiv für Patnologische 

Anatomie und Physiologie und für Klinische Medizin”, який згодом 

отримав назву “Virchow’s archiv”. На початку 1848 р. він був 

відряджений у Верхню Сілезію для вивчення епідемії голодного тифу. Звіт про цю 

поїздку забарвлений політичними ідеями в дусі 1848 р. – революційного підйому в 

Європі. Участь вченого в реформаторських рухах викликала до нього неприязнь 

прусського уряду і підштовхнула вченого прийняти пропозицію Вюрцбурзького 

університету очолити кафедру патологічної анатомії. У 1849-1855 рр. Р. Вірхов 

працював у цьому університеті і окрім кафедри очолював Інститут патології.  

Вюрцбурзький період діяльності Р. Вірхова був позначений низкою видатних 

наукових досліджень. У 1855 р. вчений узагальнив свої дослідження і опублікував їх у 

своєму журналі під назвою “Целлюлярна патологія”. Ці дослідження були визнані 

майже всіма його сучасниками, в т.ч. автором теорії гуморальної патології Карлом 

Рокитанським (1804-1878).  

В 1856 р. Р. Вірхов повернувся до Берліну 

професором патологічної анатомії, загальної патології 

і терапії та директором наново заснованого 

патологічного інституту і залишився на цій роботі до 

кінця життя. 

Головною працею, що принесла Р.Вірхову 

всесвітню славу, була його монографія “Целлюлярна 

патологія як учення, побудоване на фізіологічній та 

патологічній гістології” (1858, 1859, 1871). Цим 

вченням Р.Вірхов думав подолати однобічність 

гуморальної, солідарної та “невристичної” патології.  

Спираючись на клітинну теорію будови 

організмів, вчений зосередив основну увагу на клітині, 

розглядаючи її як кінцевий морфологічний елемент 

всього живого, забезпечений всім необхідним для 
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самостійного існування, а організм як суму клітин, що його складають. Клітина, за Р. 

Вірховим є носієм життя, і одночасно носієм хвороби. Він проголосив єдиний принцип 

утворення клітин у своїй знаменитій формулі “omnis cellula e cellula”.  

Наукова творчість вченого охопила майже всі відомі в той час патологічні 

процеси. Вчений опублікував понад 1000 наукових праць, в яких дав 

патологоанатомічну характеристику і вияснив патогенез загально патологічних 

процесів. Низка статей присвячена патології та епідеміології інфекційних хвороб. 

Частина праць стосується викладання патологічної анатомії, методиці розтинів, 

загальній методології прозекторської справи, його ролі та місцю в системі лікувальної 

медицини.  

В галузі патоморфології Р. Вірхов перший застосував з науковою метою біопсію, 

описав кістковий мозок, клітини нейрогліїї, виділив лейкемію як нозологічну форму і 

відзначив її неоднорідність, описав меланому, ідіопатичний гемосидероз легень, створив 

теорію тромбоутворення , судинну теорію виникнення виразкової хвороби, 

запропонував поділ пухлин за гістологічною природою, розробив проблему тромбозу та 

емболії. Як патологоанатом та гістолог Р. Вірхов встановив гістолого-патофізіологічну 

основу багатьох хворобливих процесів: білокрів’я, тромбоз, емболія, амілоїдне 

переродження органів, туберкульоз, новоутвори, трихіноз.  

Як антрополог Р. Вірхов встановив анатомічні особливості рас. Він багато зробив 

для патологоанатомічної колекції: у 1899 р. на території клініки Шаріте був 

організований “Патологічний музей”, на основі якого був створений Берлінський музей 

історії медицини. Частину праць Р. Вірхов написав на загальнобіологічні теми. В працях 

Р. Вірхова висвітлюються спеціальні питання антропології і етнографії, а також 

археології. Інтерес до цих питань у вченого з’явився у 70-ті роки ХІХ ст., коли він разом 

з відомим німецьким археологом Генріхом Шліманом (1822-1890) брав участь в 

розкопках у 1879 р. легендарного міста Трої.  

У 1888 р. вчений разом із Г. Шліманом об’їздив Єгипет, Нубію, Пелопоннес, де 

здійснив дослідження царських мумій в Булакському музеї. Свої роботи з доісторичних 

старожитностей він завершив заснуванням в Берліні “Німецького музею одягу і 

домашнього начиння”.  

Р. Вірхов брав активну участь в громадському житті Німеччини. В перший період 

життя він був активним поборником соціальних реформ, покращення матеріального 

становища населення. Він був переконаний, що “лікарі – природні адвокати бідних, і 

значна частина соціального питання входить в їх юрисдикцію”. Наука і політика у 

Вірхова йшли паралельно, з’єднуючись в галузі громадської медицини. Зусилля Р. 

Вірхова у цьому відношенні увінчалися успіхом. Завдяки його невтомній діяльності 

міста Німеччини досягли високого рівня розвитку в санітарному відношенні. Вчений 

працював у муніципальному управлінні Берліна з 1859 р. Велике значення мала його 

діяльність в парламенті. Вчений був обраний у депутати Прусського сейму. 
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Під час конфлікту Прусського уряду з сеймом (1862-1866) Р. Вірхов був одним із 

головних лідерів опозиції. На початку 1880-х років Р. Вірхов вступив в Імперський 

парламент, як депутат від Берліну і займав чільне місце в партії вільнодумців.  

У 1897 р. Р. Вірхов відвідав Росію і брав активну участь в роботі ХІІ 

Міжнародного конгресу лікарів у Москві.  

Ще при житті вченого його заслуги перед наукою отримали загальне визнання. 

Він був обраний почесним членом багатьох наукових товариств і академій країн світу. В 

1872 р. – вчений отримав Орден Ольги; у 1892 р. – медаль ім. Г. Коплі Лондонського 

королівського товариства; у 1893 р. – Croonian Lecture; у 1898 р. – медаль Г. 

Гельмгольця; у 1901 р. – медаль Котеніуса “Pour le Merite”.  

Помер 5 вересня 1902 р. В Берліні на 81 році життя.  

Зібрання Вірховського архіву знаходиться на кафедрі патологічної анатомії і 

судової медицини ЛМНУ імені Данила Галицького.  
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Ю.М.ПАНИШКО, А.Л.ВАСИЛЬЧУК 

 

УОЛТЕР БРЕДФОРД КЕННОН 

До 145-річчя від дня народження 

 

Уолтер Бредфорд Кеннон народився 19 жовтня 

1871 р. в Прері-ду-Шин (шт. Вісконсин) в сім’ї 

залізничного службовця та вчительки. Батько був 

протестантом, тому виховання було суворим і згодом син 

розійшовся з батьком в питаннях релігії. Через деякий час 

померла мати. У віці 17 років Уолтер Кеннон почав 

цікавитися науковою літературою, зацікавився еволюцією 

людини, прочитав працю Ч. Дарвіна “Зміна домашніх 

тварин і культурних рослин”. Все це підштовхнуло його 

до вступу в Гарвардську медичну школу.  

У 1896 р. У. Кеннон закінчив навчання і отримав ступінь доктора наук. 

Згодом він працював під керівництвом професора фізіології Генрі Боудича і 

проводив свої дослідження в лабораторії фізіології Гарвардської медичної школи. 

Перші праці У. Кеннона були присвячені дослідженню рухової функції шлунка та 

кишківника за допомогою рентгенівських променів (1897). Цей метод був 

введений у фізіологію травлення.  

Вивчаючи рухові функції травного тракту у Б. Кеннон знайшов їх зв’язок із 

емоційним збудженням. Теорія Джемса-Ланге пояснювала емоційні реакції як 

відбиття соматичних змін. Б. Кеннон провів низку експериментів і встановив, що 

при відсутності соматичних проявів емоції все ж виникають. На основі своїх 

досліджень вчений запропонував нову схему виникнення емоцій:  подразник → 

збудження таламуса → емоція → фізіологічні зміни. Згодом П.Бард доповнив цю 

концепцію інформацією про те, що емоції і відповідні їм фізіологічні прояви 

виникають практично одночасно (теорія Кеннона-Барда).  

Вчений розшифрував фізіологічні механізми емоційних станів, які пов’язані 

з рефлекторним збудженням черевних нервів, що викликає посилення виділення 

наднирниками адреналіну в крові і появі низки симптомів, які характеризують 

біль, страх (зупинка рухів кишківника, розширення зіниць, пришвидшення 

згортання крові, прискорення дихання, збільшення цукру крові). Біологічний сенс 



 

 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 56 (122). 2016 

 

68 

всіх реакцій заключається в мобілізації всіх сил організму на боротьбу з 

небезпекою. Механізм емоцій за У. Кенноном пов’язаний з проміжним мозком. 

Під час Першої світової війни У. Кеннон був на фронті і вивчав природу і 

способи боротьби із травматичним шоком. В результаті досліджень вченому 

вдалося розпрацювати токсемічну теорію шоку.  

Розпрацьовуючи питання нейрогуморальної регуляції, У. Кеннон встановив 

значення єдиної симпатоадреналової системи у підтриманні сталого стану 

організму (гомеостазіс) і в розвитку еволюцій.  

У.Б.Кеннон цікавився також іншими проблемами фізіології та психології. 

Вивчав особливий стан організму – інсайт., тобто творче осяяння. 

Популярність теорії гомеостазу обумовила всесвітнє визнання Б. Кеннона. 

Низка університетів: Гарвардський, Єльський, Вашингтонський, Бостонський, 

Паризький, Мадридський, Страсбурзький зробили вченого своїм почесним 

доктором. Вчений був академіком низки академій країн світу.  

Помер 1 жовтня 1945 р. , проживши майже 74 роки.  
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І. В. ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО 

ДЖЕЙМС ЧЕДВІК 

До 125-річчя від дня народження 

 

Джеймс Чедвік народився 20 жовтня 1891 р. в 

Боллінгтоні, поблизу Манчестера. Закінчив місцеву 

початкову і манчестерську муніципальну середню школу у 

1908 р. Поступив у Манчестерський університет, щоб вивчати 

математику, але з  часом обрав фізику. Через 3 роки закінчив 

університет (1911) з відзнакою з фізики.  

У 1911 р Дж. Чедвік почав аспірантську роботу під 

керівництвом Ернеста Резерфорда (1871-1937) у фізичній 

лабораторії в Манчестері. Саме в цей час експерименти з 

розсіювання α-частинок, пропущених через тонку металеву 

фольгу, привели Е. Резерфорда до думки, що вся маса атома сконцентрована в щільному 

позитивно зарядженому ядрі, яке оточено негативно зарядженими електронами, що 

мають малу масу.  

У 1913 р. Дж. Чедвік отримав ступінь магістра в Манчестері. В цьому ж році 

виграв стипендію і зміг поїхати в Німеччину, щоб вивчати радіоактивність під 

керівництвом німецького фізика Ханса Гейгера (1882-1945), колишнього асистента Е. 

Резерфорда у Державному Фізико-технічному інституті в Берліні. У 1914 р. розпочалася 

Перша світова війна і Дж. Чедвік, як англійський громадянин, був інтернований і більше 

4 років провів у таборі для цивільних осіб в Рулебене.  

Лише у 1919 р. Дж. Чедвік повернувся в Манчестер. За цей час Е. Резерфорд 

встановив, що бомбардування α-частинками може викликати розпад атому азоту на 

більш легкі ядра інших елементів. Оскільки Е. Резерфорда обрали на посаду директора 

Кавендишської лабораторії Кембриджського університету, він запросив Дж. Чедвіка до 

співпраці. Дж. Чедвік отримав стипендію Уоллестона, що дала  йому можливість 

працювати з Е. Резерфордом  в експериментах з  α-частинками. Оскільки ядро водню 

несе позитивний заряд, рівний за величиною негативному заряду відповідного 

електрону, а маса ядра водню приблизно в 2000 разів перевищує масу електрону, стало 

зрозумілим, що ядра можуть містити електрично нейтральні частини, які пізніше були 

названі Е. Резерфордом нейтронами.  

Хоча до припущення Е. Резерфорда про існування нейтральної частинки 

поставилися позитивно, але експериментального підтвердження цієї ідеї не було. Дж. 

Чедвік отримав докторський ступінь з фізики в Кембриджі в 1921 р. У 1923 р. він став 

заступником директора Кавендишської лабораторії. У 1930 р. німецькі фізики Вальтер 
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Боте (1891-1957) та Ханс Беккер (1860-1917) встановили, що при опроміненні полонію, 

берилію та інших легких елементів α-частками виникає випромінювання, що володіє 

особливою проникаючою силою, яку вони прийняли за γ-промені. Дж. Чедвік 

припустив, що берилій випускає потік нейтральних частинок, а не γ-промені.  

У 1932 р. французькі фізики Фредерік Жоліо-Кюрі (1900-1958) і Ірен Жоліо-Кюрі 

(1897-1956) досліджували проникаючу здатність випромінювання берилію. В якості 

поглинача взяли парафін і виявили збільшення випромінювання, що виходить з 

парафіну. Перевірка привела їх до висновку, що посилення випромінювання пов’язане з 

протонами, що вибиваються з парафіну проникаючою радіацією. Дж. Чедвік швидко 

повторив і розширив експеримент французької пари дослідників. Він залишив ідею про 

γ-промені і зосередився на нейтронній гіпотезі. Він показав, що в результаті захоплення 

α-частинки ядром берилію може утворитися ядро елемента вуглецю і звільнення одного 

нейтрона. Те ж саме він проробив і з бором: α-частинки і ядро бору з’єднуються, 

утворюючи ядро азоту і нейтрон. Нейтрону потрібна також менша енергія, ніж γ-

променю, щоб вибити протон, оскільки він володіє великим імпульсом. Дж. Чедвік 

також підтвердив гіпотезу Е. Резерфорда, що маса нейтрона повинна дорівнювати масі 

протона. Він встановив, що маса нейтрона на 1,1% перевищує масу протона. 

Експерименти і розрахунки, виконані іншими фізиками, підтвердили висновки Дж. 

Чедвіка про існування нейтрону. Доказ існування нейтрону в 1932 р. докорінно змінив 

картину атому і проклав шлях до подальших відкриттів у фізиці.  

У 1935 р. Дж. Чедвік отримав Нобелівську премію з фізики “за відкриття 

нейтрону”. 

 
Будова атома 

 

У 1935 р. Дж. Чедвік перейшов у Ліверпульський університет, щоб створити 

новий центр фізичних ядерних досліджень.  

Коли в 1939 р. розпочалася Друга світова війна, британський уряд звернувся до 

Дж. Чедвіка із запитом, чи можлива ланцюгова ядерна реакція і він розпочав за 
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допомогою ліверпульського циклотрону досліджувати цю можливість. В 1940 р. вчений 

увійшов до складу Модовського комітету (невеликої групи британських вчених, які 

зробили висновок про можливість Великобританії створити атомну бомбу) і став 

координатором експериментальних програм з розробки атомної зброї. Згодом 

Великобританія приєдналася до американської програми створення ядерної зброї і 

направила своїх вчених в США. У 1943-1945 рр. Дж. Чедвік координував зусилля 

британських вчених, які працювали над Манхеттенським проектом.  

У 1946 р. Дж. Чедвік повернувся в Ліверпульський університет. У 1948 р. він 

відійшов від активної наукової діяльності та очолив Гонвіл-енд-Каус-коледж. У 1958 р. 

переїхав у Північний Уельс.  

.Дж. Чедвік отримав низку нагород: медаль Хьюза (1932), Бейкеровська лекція 

(1933), Кельвінська лекція (1937), медаль Коплі Лондонського королівського товариства 

(1950), медаль Фарадея (1950), медаль Франкліна (1951), медаль і премія Гутрі (1967), 

медаль “За заслуги” уряду США. Отримав дворянське звання (1945), почесні ступені 9 

британських університетів і членство в багатьох наукових товариствах і академіях світу.  

Помер 24 липня 1974 р. на 83 році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  

О.В. РИШКОВСЬКА 

МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ 

До 120-річчя від дня народження 

 

Микола Олексійович Преображенський народився 20 

жовтня 1896 р. в Костромі в багатодітній сім’ї диякона Олексія 

Йосифовича та Марії Василівни. Навчався спочатку у 

Костромській семінарії, проявив великі здібності. Не закінчивши 

семінарію у 1916 р. вступив до Московського університету, але в 

кінці 1917 р. в зв’язку з матеріальними труднощами припинив 

навчання. Саме в цей час від глаукоми втратив зір батько. 

В 1917-1920 рр. М.О. Преображенський працював у 

Костромі. Від 1919 р. був викладачем природознавства та хімії в 

Костромській першій радянській трудовій школі І ст. В 1920-

1924 рр. продовжив навчання в І Московському державному університеті на фізико-

математичному факультеті за спеціальністю “фізикохімія”. У 1924-1926 рр. працював 

науковим співробітником Всесоюзного науково-дослідного хіміко-фармацевтичного 

інституту (ВНДІХФІ). У 1926 р. поступив в аспірантуру Науково-дослідного інституту 

хімії при І МДУ, а згодом – в аспірантуру АН СРСР, яку проходив під керівництвом 

академіка О.Є. Чічібабіна (1871-1945) і закінчив у 1929 р.  

В 1926-1932 рр. вчений працював у Московському вищому технічному училищі. 

Під керівництвом О.Є. Чічібабіна вчений у 1930 р. розпочав роботу над синтезом 

алкалоїду пілокарпіну, який застосовується для лікування очних хвороб. В 1931-1932 рр. 

керував роботою синтетичної лабораторії науково-дослідного кінофотоінституту із 

синтезу ортохроматичних і панхроматичних сенсибілізаторів, які мали велике значення 

для створення радянської фото- і кіноплівки.  

У 1932-1937 рр. М.О. Преображенський працював у Військовій академії хімічного 

захисту. У 1935 р. рішенням Президії АН СРСР М.О. Преображенському був 

присуджений вчений ступінь доктора хімічних наук без захисту докторської дисертації. 

У 1937-1940 рр. – вчений завідував лабораторією алкалоїдів Інституту органічної хімії 

АН СРСР. У 1938 р. очолив кафедру хімії і технології тонких органічних сполук 

Московського інституту тонкої хімічної технології ім. М.В. Ломоносова.  

В Московському інституту тонкої хімічної технології ім. М.В. Ломоносова 

проводилися науково-дослідні роботи із синтезу складних природних речовин: 

алкалоїдів, вітамінів, ліпідів, порфирінів, фарбників. У Всесоюзному НД вітамінному 

інституті здійснені роботи із синтетичного виробництва вітамінів: аксерофтолу, β-
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кератину, тіаміну, рибофлавіну, фолієвої кислоти, піридоксину, кальциферолу, 

нікотинової кислоти, пантотенової кислоти.. 

Від 1944 р. керував хімічною лабораторією Всесоюзного науково-дослідного 

вітамінного інституту.  

В 1952 р. Миколі Олексійовичу Преображенському була присуджена Сталінська 

премія І ст. 

В кінці 50-х – на початку 1960 р. змінився напрямок наукових досліджень. 

Лабораторія почала працювати в галузі природних ліпідів, простагландинів, білків, 

хромопротеїдів. За заслуги в галузі науки і техніки в 1958 р. М.О. Преображенському 

присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки СРСР. Під керівництвом вченого 

було захищено 71 кандидатську і 16 докторських дисертацій.  

М.О. Преображенський був автором понад 540 опублікованих праць та 65  

авторських свідоцтв. У 1966 р. йому було присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. 

Вчений був нагороджений орденами і медалями СРСР.  

Помер 20 листопада 1968 р. на 73 році життя.  
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Васильчук А.Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини. Підручник для університетів 
/ А.Л. Васильчук. – Львів: “Друк на потребу”, 2016. – 7034 с. 

 
Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини є новою наукою та навчальною дисципліною. 

 
Більше 7000 років відомо, що людина має не тільки фізичне тіло, але і тонкоматеріальні тіла. 

Протягом цих тисячоліть людство не спромоглося систематизувати і описати анатомію тонкоматеріаль-
них тіл людини. У першому тритомному підручнику «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» ви-
кладені та систематизовані еніоанатомічні знання для вивчення в університетах. Інформація про анато-
мію, топографічну анатомію, функціональну анатомію, вікову анатомію, еніоанатомію та інші види ана-
томії тонкоматеріальних тіл людини являється актуальною і одночасно недостатньо представленою. Не-
заперечним є те, що на початку 21 століття еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини сформована як 
нова навчальна і наукова дисципліна, але ще не має офіційного наукового визнання і свого місця у 
навчальних програмах університетів. Такий стан уповільнює і навіть унеможливлює створення 
еніоанатомічної основи розвитку еніології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніобіохімії, 
еніомедицини, еніопсихології, еніопедагогіки, еніосоціології, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, 
еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніопедагогічних, еніомедичних та інших еніотехнологій 
виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини. 
Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини являється еніомедичною дисципліною пропедевтичного 
значення, яка не тільки передує усім видам еніомедицини, інформаційної медицини, квантової 
медицини, еніопсихічної медицини та усім еніотерапевтичним технологіям, методам і засобам лікування, 
реабілітації, регенерації та рекондиції, але і створює основу для систематичного та послідовного 
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вивчення еніомедичних, еніобіологічних, еніопсихологічних, еніопедагогічних дисциплін і практичного 
оволодіння еніотерапевтичними, еніопсихічними та еніопедагогічними технологіями, методами і 
засобами. Еніоанатомічні знання дають можливість адекватно спрямовувати наукові дослідження та 
визначати найбільш необхідні теми досліджень тонкоматеріальної, інформаційної, квантової, світлової, 
енергетичної, інформаційно-енергетичної, енергоінформаційної та електромагнітної суті людини. 

Людина є набагато складнішою, ніж сучасні наукові знання про неї, таїть у собі тонкоматеріальні 
тіла, голографічні інтеграції тіл, інформаційно-енергетичні функції, інформаційну єдність із Космосом, 
Землею, біосферою, ноосферою, природою, часом, простором, суспільством і духовним буттям.  

Будова, форма, структура, архітектоніка, топографія, функції тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла 
людини знаходяться у голографічній єдності. Тонкоматеріальні тіла є первинними стосовно фізичного 
тіла. Морфогенез фізичного тіла відбувається згідно з інтегральною голографічною матрицею 
внутрішніх частин усіх тонкоматеріальних тіл, тому тонкоматеріальні та фізичне тіла необхідно вивчати, 
досліджувати і розвивати одночасно. Такий підхід дає можливість вивчати грубоматеріальну і 
тонкоматеріальну основи людини в єдності та цілісності.  

Еніоанатомічні знання спрямовують розвиток усіх еніологічних дисциплін про людину відповідно 
до її суті, потреб і вимог життя. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини визначає місце 
еніопедагогіки, еніопсихології, еніофізіології, еніомедицини, еніосоціології та усіх еніотехнологій в 
межах життєздатності і життєдіяльності людини. Знання вищенаведених еніологічних дисциплін, які 
об’єктивно відповідають еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, набувають конкретики, стають 
предметними, прагматичними, цілеспрямованими, практично необхідними і адекватно висвітлюють 
тонкоматеріальну суть людини. Еніоанатомія допомагає усвідомити єдність тонкоматеріальних тіл і 
фізичного тіла, єдність людини теперішньої, минулої та майбутньої, єдність людини, Землі, Космосу і 
духовного буття, інформаційно-енергетичні неповторність, індивідуальність та ідентичність людини і як 
використовувати усе це в еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніопсихічних, 
еніопсіфеноменальних, еніомедичних, еніофізіологічних, еніосоціальних та інших еніотехнологіях 
виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини. 

Еніоанатомія дає нові знання про людину, відкриває для неї нові перспективи та можливості, 
дозволяє розробити інноваційні еніопедагогічні, еніопсихічні, еніопсіфеноменальні, еніоанатомічні, 
еніопсіанатомічні, еніофізіологічні, еніомедичні, еніодуховні та еніосоціальні технології: 

♦ виховання, навчання, розвитку, тренування і лікування людини 
♦ поєднання виховання, навчання, розвитку, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції  
♦ всебічного, збалансованого, гармонійного та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл 
♦ утворення інформаційно-енергетичних основ розвитку, вдосконалення, проявів і практичного 

використання ПСІ-феноменальних здібностей людини 
♦ розвитку людини та її тіл до стану, який уможливлює трансформацію звичайних психічних 

властивостей, особливостей і здібностей людини у ПСІ-феноменальні 
♦ гармонізації розвитку тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла 
♦ гармонізації взаємовідносин людини і зовнішнього середовища, суспільства, природи, Землі, 

біосфери, ноосфери, Космосу і духовного буття 
♦ інформаційно-енергетичного очищення та досягнення інформаційно-енергетичної чистоти 

тонкоматеріальних тіл 
♦ збереження інформаційно-енергетичних індивідуальності, ідентичності і неповторності людини, 

її інформаційно енергетичних гомеостазу та імунітету 
♦ контролю, прогнозу, професійного відбору, оцінювання, діагностування, дослідження і 

вирішення педагогічних, психічних, медичних, соціальних та інших проблем щоденного життя 
людини 

♦ ПСІ-феноменальної діагностики, яка дозволяє визначати схильність людини до певних хвороб, 
еніоанатомічні, інформаційні та енергоінформаційні причини і фактори виникнення хвороб  

♦ виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції 
людини 
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♦ вчасної профілактики хвороб, досягнення стовідсоткового одужання від будь-якої хвороби 
♦ які уможливлюють життя без хвороб 
♦ які дозволяють уникати помилок у вихованні, навчанні, розвитку, вдосконаленні, тренуванні, 

лікуванні, регенерації, реабілітації та рекондиції людини 
♦ профілактики інформаційно-енергетичного забруднення, небажаних змін інформаційно-

енергетичних ідентичності та індивідуальності, виснаження інформаційно-енергетичного 
імунітету, функціональної недостатності, морфологічних патологій, мутацій клітин, синдрому 
хронічної втоми та імунної дисфункції (CFIDS), синдрому хронічної втоми (CFS), передчасного 
старіння організму, психічних порушень, розвитку будь-яких хвороб тощо 

♦ еніоанатомічної індивідуалізації, корекції, гармонізації та активізації виховання, навчання, 
розвитку, вдосконалення, соціалізації, професійної підготовки, тренування, зміцнення здоров’я, 
здорового способу життя та інших еніологічних напрямків удосконалення. 

Сьогодні еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини може бути основою контролю, оцінки, 
прогнозу, діагностики, наукових досліджень і отримання всебічних інформацій про людину, її сфери і 
аспекти життя, про технології, методи та засоби виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, 
лікування, регенерації, рекондиції, реабілітації, професійної підготовки, тренування, соціалізації, 
здорового способу життя людини і багато іншого. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл створює 
інформаційну основу для еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, 
еніомедицини та усіх еніотерапевтичних технологій. 

Без еніоанатомічних знань неможливий всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-
феноменальної психіки, інтелекту, духовності, ПСІ-феноменальних здібностей людини, еніомедицини, 
інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, 
еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніофізіологічних, 
еніорефлексотерапевтичних, еніопедагогічних та інших еніотехнологій. Еніоанатомічні знання 
відкривають якісно нові можливості для розуміння того, що являє собою людина, що і як потрібно 
зробити для того, щоб людина стала всебічною, гармонійною, здоровою, радісною, щасливою, 
успішною, гуманною, високодуховною, ПСІ-феноменальною і навіть божественною.  

Еніоанатомія є новою інтердисциплінарною наукою, яка досліджує і вивчає тонкоматеріальні тіла 
людини, відкриває нові знання про людину, її значення для суспільства, природи, Землі, біосфери, 
ноосфери, Космосу і духовного буття, формує розширене світосприйняття, уможливлює інтегральне 
пізнання людини, поєднує медицину, психологію, педагогіку та соціологію, відкриває нові 
високоефективні напрямки лікування, реабілітації, регенерації, рекондиції, виховання, навчання, 
розвитку, вдосконалення і тренування людини. Еніоанатомія дозволяє усім пов’язаним із людиною, 
педагогікою, психологією та медициною предметам по-новому інтерпретувати примарну і секундарну 
суть людини, дає людині змогу пізнати себе і світ на тонкоматеріальному інформаційно-енергетичному 
рівні, зрозуміти часову триєдність людини теперішньої, минулої та майбутньої, єдність в людині 
матеріального і духовного, грубоматеріального і тонкоматеріального, інформаційну єдність людини, 
природи, Землі, біосфери, ноосфери і Космосу, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни, 
взаємозалежності та взаємодію. 

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як навчальна дисципліна уможливлює всебічне вивчення 
тонкоматеріальних тіл, формування еніоанатомічного мислення, пізнання тонкоматеріальної та 
еніоанатомічної суті людини, дає їй можливість усвідомити практичне значення тонкоматеріальних тіл 
для медицини, психології, педагогіки, соціології, здорового способу життя, ПСІ-феноменальності, 
духовності людини та багатьох сфер і аспектів її життя. Еніоанатомічні знання можуть 
використовуватися при створенні та розробці інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, 
еніомедичних, еніопсихічних, еніопедагогічних і еніотерапевтичних технологій, методів і засобів 
профілактичної медицини, медицини здорового способу життя, еніомедицини, інформаційної, квантової, 
еніорефлекторної, а також ПСІ-феноменальної та духовної медицини, ефективного лікування життєво 
небезпечних хвороб, регенерації, реабілітації та рекондиції. Еніоанатомічна інформація може 
використовуватися для контролю, оцінювання, прогнозування, діагностики усього, що пов’язано з 
людиною, зокрема для професійного відбору, наукових досліджень і отримання нових знань про 
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тонкоматеріальні тіла, їх будову, форми, структури, архітектоніку, топографію, функції та функціональні 
можливості. 

Використання еніоанатомічних знань дає необмежені можливості для поєднання лікування, 
виховання і навчання, для терапевтичної реалізації інформаційно-енергетичного змісту 
тонкоматеріальних тіл, еніодуховного та еніопсіфеноменального розвитку людини, досягнення 
абсолютного здоров'я, життя без болю, страждань, хвороб і криз, для прогресивного розвитку людини, 
для всебічного, збалансованого, гармонійного та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл.   

Психологія за посередництвом еніоанатомії має можливість більш точно, об’єктивно і всебічно 
пояснювати структуру психіки людини, психічний і ПСІ-феноменальний розвиток людини, її психічні 
властивості, особливості, здібності, функції та функціональні можливості. За допомогою інформаційно-
енергетичного змісту кожного тонкоматеріального тіла психологія може пояснити єдність 
філогенетичного та онтогенетичного психічного розвитку людини. Будь-які психічні властивості, 
особливості, здібності, функції та характеристики людини розвиваються і практично реалізуються на 
інформаційно-енергетичній основі її тонкоматеріальних тіл. Всебічний психічний розвиток людини 
можливий тільки при інтегральному інформаційно-енергетичному впливі інформаційно-енергетичного 
змісту кожного тонкоматеріального тіла. Зрозуміти усі процеси і аспекти вищої психічної діяльності 
людини неможливо без вивчення і дослідження інформаційно-енергетичних взаємообмінів і взаємодії 
мозку та еніомозків, свідомості, підсвідомості, несвідомості та надсвідомості, внутрішнього і 
зовнішнього психічного людини. Тому психологам необхідно вивчати і досліджувати еніоанатомію 
тонкоматеріальних тіл. 

Психіатрія на основі еніоанатомічних знань тонкоматеріальних тіл людини має можливість пояснити 
еніопсіанатомічні та інформаційно-енергетичні причини, фактори виникнення та перебіг психічних 
хвороб, а також зрозуміти інноваційні еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопсихічні, 
еніопсіфеноменальні, еніосоціальні, еніоприродні, еніофітотерапевтичні, еніорефлексотерапевтичні та 
інші еніотерапевтичні технології профілактики і лікування психічних хвороб, реабілітації та рекондиції. 

Педагогіка, враховуючи еніоанатомію тонкоматеріальних тіл учнів, наблизить процеси виховання і 
навчання до їх індивідуальних можливостей і потреб, допоможе уникнути помилок виховання і нав-
чання, трансформувати знання учнів у ПСІ-феноменальні, суттєво скоротити термін навчання дякуючи 
тому, що протягом навчальної години до тонкоматеріальних тіл учнів можна передати інформації усіх 
предметів навчальної програми середньої школи. Педагогічний процес можна вдосконалити, полегшити, 
зробити його цікавішим, без негативних наслідків для здоров’я, психіки та фізичного розвитку учнів, 
значно покращити ефективність виховання і навчання, поєднуючи еніопедагогічні технології з 
еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопсихічними, еніопсіфеноменальними, еніомедичними та 
іншими еніологічними технологіями, методами і засобами. Реалізація різних еніотехнологій у 
педагогічному процесі можлива за умови, що педагоги вивчатимуть і досліджуватимуть педагогічні та 
психічні основи еніоанатомії тонкоматеріальних тіл учнів. 

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини відкриває нові нетрадиційні напрямки розвитку теорії та 
методики фізичного виховання і спорту вищих досягнень, уможливлює розпрацювання еніоанатомічних 
та еніопсіанатомічних технологій, методів і засобів підготовки і тренування професійних спортсменів 
високої кваліфікації та поєднання розвитку фізичного і тонкоматеріальних тіл у процесі фізичного 
виховання. Впровадження еніоанатомічних, еніопсіанатомічних і еніопсіфеноменальних технологій у 
практику фізичного виховання та підготовки професійних спортсменів унеможливлює фізичні 
перевантаження, фізичне виснаження, перетренування, емоційне вигорання, синдром хронічної втоми, 
порушення спортивної форми, мінімізують ризик захворювань, дають можливість збільшити фізичні 
навантаження, прискорити гармонійний фізичний розвиток і підготовку високопрофесійних спортсменів, 
а також досягнути найвищих індивідуальних спортивних результатів. 

Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл в університетах передбачає декілька цілей: 
♦ пізнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини 
♦ формування еніоанатомічного мислення, тонкоматеріального світосприйняття, більш точного і 

розширеного світогляду 
♦ усвідомлення значення еніоанатомічних знань для медицини, молекулярної біології, цитології, 
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гістології, фізіології, психології, педагогіки, соціології, філософії, теології, усіх еніомедичних, 
еніопсихологічних, еніопедагогічних дисциплін, еніотерапевтичних, еніоанатомічних, еніопсі-
анатомічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних технологій лікування, реабілітації, регене-
рації та рекондиції, еніопедагогічних і еніодуховних технологій виховання, навчання, розвитку, 
вдосконалення і тренування людини 

♦ еніоанатомічна підготовка лікарів і студентів до вивчення еніоцитології, еніогістології, еніофізіо-
логії, еніомолекулярної, еніорефлекторної, еніопсіфеноменальної, еніодуховної медицини та 
різнохарактерних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, 
регенерації, рекондиції та до створення різнохарактерних еніомедичних і еніотерапевтичних 
технологій, методів і засобів лікування, реабілітації та регенерації 

♦ еніоанатомічна підготовка психологів, психотерапевтів і студентів до вивчення еніопсихології, 
еніопсіфеноменальності, еніопсіфеноменальних здібностей людини, до створення різнохарак-
терних еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніодуховних, еніопсіанатомічних технологій, 
методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людей із психічними 
захворюваннями 

♦ еніоанатомічна підготовка педагогів, вихователів, тренерів, студентів і учнів до вивчення еніо-
педагогіки, еніопсіфеноменальної педагогіки, еніодуховної педагогіки та для створення різно-
характерних еніопедагогічних, еніопсіпедагогічних, еніодуховних, еніопсіанатомічних та інших 
еніотехнологій, методів і засобів виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування, які 
дадуть можливість досягти високого інтелектуального, морального, етичного, естетичного, 
духовного і ПСІ-феноменального розвитку 

♦ навчити лікарів і психотерапевтів правильно та ефективно використовувати еніоанатомічну ін-
формацію для розроблення інноваційних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів ліку-
вання, реабілітації та рекондиції  

♦ створення еніоанатомічної основи для прогресивного розвитку усіх еніомедичних дисциплін, 
усіх напрямків еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніомолекулярної 
біології, еніофізіології, еніопсихології, еніорефлексології, еніофітобіології, еніопедагогіки та ін-
ших еніодисциплін, а також для розвитку еніомедичних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, 
еніофізіологічних, еніомолекулярних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніорефлексотера-
певтичних, еніофітотерапевтичних, еніодендротерапевтичних, еніогомеотерапевтичних, еніо-
природних, еніопедагогічних, еніодуховних та інших еніотехнологій, методів і засобів виховання, 
навчання, розвитку, тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людини. 

Виникла потреба викладання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини для лікарів, реабілітологів, 
валеологів, психологів, педагогів, цілителів і студентів усіх спеціальностей медичного, психологічного, 
валеологічного, педагогічного та інших фахів. Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл найкраще 
розпочинати після вивчення анатомії, цитології, молекулярної біології та еніології.  

Перший том підручника «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» має наступну структуру: 
слово автора, передмова, всебічний опис і характеристика еніоанатомії як нової науки про людину, місце 
еніоанатомії серед еніологічних та еніомедичних дисциплін. Особлива увага приділена новим знанням і 
можливостям, які дає еніоанатомія, значенню еніоанатомії та розвитку тонкоматеріальних тіл людини, 
історії і новітнім науковим дослідженням еніоанатомії, а також тому, що відкрила, пропонує і дає 
людству еніоанатомія та її сьогоднішній рівень пізнання. Після цього описані інформаційно-енергетичні 
матерії, життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, їх утворення, розміщення, функції та 
значення. Пояснені переміщення, розподіл, перерозподіл, циркуляція та взаємообміни інформаційно-
енергетичних матерій у системі каналів тонкоматеріальних тіл людини. Цей розділ закінчується 
еніоанатомічною характеристикою інформаційно-енергетичних матерій універсально розвинених 
тонкоматеріальних тіл. Далі пояснені загальна еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, їх класифікація, 
будова, структури, форми, топографія, щільність, інтеграції, функціонування, ідентичні, специфічні, 
ідентично-специфічні функції та інформаційно-енергетичні взаємообміни. Надано загальну 
характеристику еніоанатомії, описані еніоанатомія червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, 
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бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тонкоматеріальних тіл, їх еніоанатомічна норма, 
гіпотрофія, гіпертрофія, вторинні компонентні та ідентичні тіла, специфічні, ідентичні та ідентично-
специфічні функції. Висвітлені рівні розвитку тонкоматеріальних тіл, характеристики універсально 
розвинених тонкоматеріальних тіл, трансформація тонкоматеріальних тіл, біофізична 
енергоінформаційна космічно-земна голограми та біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле 
(біополе) людини. Впровадження еніоанатомії у практику виховання, навчання, розвитку, тренування, 
лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини можливе лише за наявності відповідних 
еніоанатомічних знань. Тому в підручнику описані реакції тонкоматеріальних тіл на вплив 
інформаційно-енергетичних матерій різних діапазонів електромагнітного спектра і роз’яснене 
еніотерапевтичне значення усіх тонкоматеріальних тіл при аплікації інформаційно-енергетичними 
матеріями відповідних кольорів. У кінці підручника еніоанатомія тонкоматеріальних тіл репрезентована 
як інформаційно-енергетична основа еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної 
медицини, діагностики майбутніх хвороб, еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, 
регенерації та рекондиції. Пояснені еніотерапія, еніопсітерапія, еніопсіанатомічна терапія, еніотерапія 
інформаційно-енергетичними матеріями за посередництвом тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічна 
невідповідність нормі тонкоматеріальних тіл як першопричина хвороб, інформаційно-енергетичні 
аплікації тонкоматеріальних тіл, розвиток тонкоматеріальних тіл, еніопсіфеноменальне лікування і 
розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія поєднання лікування, виховання та навчання. 
Підручник завершує реєстр малюнків, предметний покажчик і список використаної літератури. 

Еніоанатомічні теми ілюстровані 333-ма кольоровими малюнками із зображеннями структур 
тонкоматеріальних тіл. Малюнки розміщені відповідно до еніоанатомічних тем та ілюструють 
еніоанатомію тонкоматеріальних тіл та їх структур. Кожний малюнок відображає інформаційно-
енергетичні матерії, відповідні тонкоматеріальні тіла та їх еніоанатомічні структури. Еніоанатомічні 
структури на малюнку позначені цифрою або літерою і поіменовані. Червоним кольором на малюнках 
зображені тільки структури червоного тіла, світлосяюче-червоним кольором - структури світлосяюче-
червоного тіла, оранжевим кольором - оранжевого тіла, світлосяюче-оранжевим кольором - світлосяюче-
оранжевого тіла, жовтим кольором - жовтого тіла, зеленим кольором - зеленого тіла, світлосяюче-
зеленим кольором - світлосяюче-зеленого тіла, блакитним кольором - блакитного тіла, бірюзовим 
кольором - бірюзового тіла, синім кольором - синього тіла, бузковим кольором - бузкового тіла, 
фіолетовим кольором - фіолетового тіла, рожевим кольором - рожевого тіла і золотим кольором 
зображені тільки структури золотого тіла. Колір еніоанатомічних малюнків має інформаційне, 
дидактичне, емоційне і візуальне значення, віддзеркалює об’єктивні фізичні характеристики та діапазони 
електромагнітного спектра, наочно пояснює еніоанатомію тонкоматеріальних тіл і допомагає 
ілюструвати процес її вивчення. Кольорові зображення найкраще ілюструють взаєморозміщення 
тонкоматеріальних тіл та їх структур, конкретизують, віддзеркалюють і поєднують ілюстративне та 
вербальне пояснення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, полегшують її вивчення, створюють умови для 
доступного і зрозумілого тлумачення еніоанатомії, викликають позитивні емоції та налаштовують 
людину на навчання. Малюнки доповнюють і уточнюють еніоанатомічний текст. Їх ілюстративний зміст 
допомагає краще зрозуміти текст і полегшує вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл. Вони можуть 
бути інтерпретовані точніше та у ширшому еніоанатомічному обсязі, допомагають зосередитися, 
створити правильне уявлення про еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, а також правильно розвивати 
еніоанатомічне мислення. Малюнки відображають форму, структуру, послідовність розміщення, 
топографію зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл та їх архітектоніку. Внутрішні частини 
тонкоматеріальних тіл анатомічно і морфологічно подібні до клітин, тканин, органів, систем організму та 
фізичного тіла в цілому, тому зображення структур внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл у 
підручнику відсутні. Для їх правильного розуміння достатньо використати атлас анатомії людини.  

Текст, малюнки та їх змістове наповнення являються інформаційною основою для вивчення 
еніоанатомії, основою формування еніоанатомічних інтелектуальних, ментальних властивостей і 
здібностей людини, які уможливлюють всебічні дослідження тонкоматеріальних тіл. Структурованість 
тексту, еніоанатомічні ілюстрації, питання для повторення і самоконтролю та предметний покажчик 
уможливлюють самостійне вивчення тонкоматеріальних тіл, легку орієнтацію у підручнику, швидкий 
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пошук необхідної еніоанатомічної інформації для практичного використання і повторення. 
Людина має 181 тонкоматеріальне тіло: 15 основних, 61 компонентне і 105 ідентичних тіл з подібною 

і відмінною еніоанатомією. Тому інформаційно-енергетичні матерії, тонкоматеріальні тіла та їх 
структури мають подібну схему описання. У багатьох випадках для цього використані речення, що 
мають однаковий початок і різне закінчення, яке суттєво змінює їх зміст. Таким чином показані 
еніоанатомічні подібності та відмінності між аналогічними структурами тонкоматеріальних тіл і між 
тонкоматеріальними тілами. У підручнику описано 15 основних тонкоматеріальних тіл і висвітлено, як 
вони утворюються, що являють собою, де і як розміщуються, а також проілюстровані вторинні 
компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла. Будова, форми, структури, архітектоніка, функції, 
функціональні можливості і значення компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл не досліджені. 
Важливо вивчити 15 основних тонкоматеріальних тіл, що дасть можливість зрозуміти, як виникли 
компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла, як їх краще вивчати і досліджувати. 

Підручник містить найважливіші еніологічні основи будови тонкоматеріальних тіл людини, які 
являють собою інформаційно-енергетично концентровані структуровані прояви всесвітньої об’єктивної 
реальності у формі інтегральної голограми, що містить 15 основних, 61 компонентне і 105 ідентичних 
вторинних голограм тонкоматеріальних тіл зі специфічними структурами і структурами, ідентичними 
фізичному тілу. Відповідно до інтегральної голограми та окремих голограм внутрішніх частин 
тонкоматеріальних тіл відбувається морфогенез фізичного тіла. Тонкоматеріальні тіла і фізичне тіло 
постійно перебувають у симбіозі, забезпечують інформаційно-енергетичну єдність і безперервні 
інформаційно-енергетичні взаємообміни людини з інформаційно-енергетичними полями суспільства, 
природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу, духовного буття і будь-яким об’єктом Всесвіту. Всебічно 
розвинені тонкоматеріальні тіла та їх інформаційно-енергетичний зміст обумовлюють стан здоров’я, 
характер розвитку людини, її властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, 
психічних, ПСІ-феноменальних, духовних і соціальних можливостей. Тому необхідно вивчати і 
досліджувати будову, форми, структури, архітектоніку, топографію, функції, функціональні можливості і 
значення тонкоматеріальних тіл в інформаційно-енергетичній єдності зі Всесвітом, в умовах їх 
постійних різнохарактерних інформаційно-енергетичних взаємообмінів із зовнішнім середовищем, а 
також у процесі філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного розвитку людини. 

Тритомний підручник «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини», «Еніоанатомія чакр» і 
«Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» є значним внеском у сучасну науку і 
вагомим приводом для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною 
дисципліною для університетів.  

У першому томі підручника описані еніоанатомія як нова наука про людину, характеристики 
інформаційно-енергетичних матерій, будова, форми, структури, архітектоніка, топографія, функції та 
функціональні можливості тонкоматеріальних тіл людини. Висвітлене значення і наведені приклади 
практичного застосування тонкоматері-альних тіл як інформаційно-енергетичної основи еніомедицини, 
інформаційної медицини, еніопсіфеноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, 
еніопсихічних, еніопедагогічних та інших еніотерапевтичних технологій виховання, навчання, розвитку, 
тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людини. Розвиток тонкоматеріальних тіл 
пояснений як універсальна технологія поєднання виховання, навчання і лікування. 

Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а 
також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває свої тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність і ПСІ-
феноменальні здібності. 
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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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