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А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СПЕЦИФІЧНІ ФУНКЦІЇ ЗОЛОТОГО ТОНКОМАТЕРІАЛЬНОГО ТІЛА ЛЮДИНИ 
 

 Вперше у світі пояснюються специфічні функції золотого тонкоматеріального тіла 
людини. 
 Ключові слова: морфогенез; метаболізм; трансформація; модуляція; синтез; 
транспортування; перерозподіл; взаємообмін; захист; декодування; кодування; інтеграція; 
віддзеркалення; утворення. 

 Впервые в мире объясняются специфические функции золотого тонкоматериального 
тела человека. 
 Ключевые слова: морфогенез; метаболизм; трансформация; модуляция; синтез; 
транспортирование; перераспределение; взаимообмен; защита; декодирование; 
кодирование; интеграция; отражение; образование. 

 The author is supposed to be the first in the world to introduce the specific functions of the 
gold subtle body. 
 Key words: morphogenesis; metabolism; transformation; modulation; synthesis; transport-
ting; distribution; mutual exchange; protection; decoding; coding; integration; reflection; creation. 

  Продовження з випуску 27(93)-65(131) 
      

       Пояснення та інтерпретація специфічних функцій 
 золотого тонкоматеріального тіла: 

1. Морфогенетична функція золотого тіла проявляється як утворення і формування  
анатомічних і морфологічних структур фізичного тіла та інформаційно-енергетичний 
генезис усіх тимчасових тіл, вічних блакитного, бірюзового, синього, бузкового, 
фіолетового, рожевого та білого тіл. У філогенезі та онтогенезі людини золоте тіло 
забезпечує реалізацію природних голографічних позитивно причинно-наслідково 
обумовлених і запрограмованих індивідуальних матриць росту, розвитку і диференціації 
усіх анатомічних і морфологічних структурних рівнів фізичного тіла, структурних та 
інформаційно-енергетичних функціональних рівнів усіх тимчасових тіл і вічних 
блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого та білого тіл. 
Інформаційно-енергетичний генезис золотого тіла обумовлений інформаційно-
енергетичним впливом Бога, інформаційно-енергетичними полями божественного буття, 
характером діяльності людини та її тіл у процесі філогенезу, онтогенезу та еволюційного 
розвитку. Морфогенетичну функцію слід одночасно сприймати і пояснювати як 
специфічну та ідентичну.   

2. У філогенезі людини тіло інформаційно утримує чистоту її причинно-наслідкового 
філогенетичного розвитку, містить інформації про філогенез і онтогенез людини. 
Специфічні золоті життєві інформаційно-енергетичні біоплазми утримують, 
оновлюють і зберігають індивідуальні причинно-наслідкові анатомо-
морфофункціональні норми будови, форми, структури, архітектоніки і функцій усіх 
структурних рівнів фізичного тіла, еніоструктурних та інформаційно-енергетичних 
функціональних рівнів усіх тонкоматеріальних тіл, усі властивості, особливості, 
здібності, функціональні, психічні, духовні та ПСІ-феноменальні можливості людини, 
які людина набуває протягом своїх окремих онтогенезів у різних фізичних тілах протягом 
різних земних життів, захищають голографічні матриці причинно-наслідкового 
індивідуального розвитку людини від негативних інформаційних змін, мутацій, 
патологічно-деструктивних і функціональних змін, від розпаду і руйнування, захищають 
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від невластивих змін біотичну та інформаційно-енергетичну ідентичність людини в її 
поєднаному філогенетичному і онтогенетичному розвитку, у філогенезі та онтогенезі 
особливо захищають гармонійно розвинені чоловічі та жіночі аспекти духовності, 
душевності, божественності і триєдиної божественності, збалансованість між 
чоловічими та жіночими аспектами, інформаційний зміст духовних, душевних, 
божественних і триєдино-божественних властивостей душі людини та людини в цілому 
відповідно до божественного буття. Золоте тіло не формує інформаційно-енергетичних 
імпульсів для практичної реалізації негативних причинно-наслідкових програм розвитку, 
соціальної комунікації, хвороб, проявів і будь-якої діяльності людини. 

3. Метаболічна функція проявляється безпосереднім впливом інформацій, мікрочасток, 
світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій, специфічних і 
високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм золотого тіла на 
мікроструктури і ультраструктури залозистих клітин, на синтез і секрецію гормонів, 
ферментів, медіаторів та інших біологічно активних речовин, що обумовлюють 
індивідуальні особливості обміну речовин, а також на характер метаболізму фізичного 
тіла. Ця функція проявляється і метаболізмом золотих інформаційно-енергетичних 
матерій, необхідних для забезпечення функціонування золотого, червоного, світлосяюче-
червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-
зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого і білого тіл 
та золотої голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл. Метаболічну функцію 
потрібно розглядати і пояснювати як специфічну та ідентичну.    

4. Кінетична функція проявляється первинним голографічним інформаційно-
енергетичним формуванням усіх функцій у структурах золотого тіла з наступним 
передаванням голографічно сформованих функцій відповідним структурам фізичного 
тіла і людини для їх практичної реалізації. Відповідна функціональна діяльність 
фізичного тіла з будь-якими проявами спочатку відбувається у структурах золотого тіла 
та золотої голографічної інтеграції тіл, а потім - у фізичному тілі. Кінетичну функцію 
потрібно одночасно сприймати і пояснювати як специфічну та ідентичну.    

5. Коректувальна функція проявляється адекватним інформаційним, енергетичним та 
інформаційно-енергетичним забезпеченням сили, інтенсивності, тривалості, 
послідовності, поступовості або одночасності виникнення, збалансованого 
співвідношення активності і пасивності функцій усіх анатомічних і морфологічних 
структур фізичного тіла, поєднаними інтелектуальними, ментальними, емоційними, 
ПСІ-феноменальними, духовними, душевними, божественними і практичними проявами 
людини у фізичних, біотичних, соціальних, духовних, душевних, божественних і 
триєдино-божественних аспектах буття, переорієнтацією і адаптацією людини до 
мінливих умов зовнішнього середовища Землі та Всесвіту, професійної діяльності, рівня 
соціального розвитку, життєздатності, життєдіяльності, росту і розвитку фізичного тіла 
та людини, здатної діяти в умовах Землі, Всесвіту, духовного, душевного, божественного 
і триєдино-божественного буття. Коректувальна функція золотого тіла має значно більші 
можливості, ніж коректувальні функції усіх тонкоматеріальних тіл. При нормальному 
еніоанатомічному розвитку  тонкоматеріальних тіл їх коректувальні функції завжди 
проявляються збалансовано, взаємозалежно та доповнюють одна одну. Коректувальна 
функція золотого тіла виходить за межі онтогенезу людини і може проявлятися у 
філогенезі на усіх біотичних, соціальних, психічних, еніопсихічних, інформаційно-
енергетичних, електромагнітних, причинно-наслідкових, дуалістичних, соціальних, 
духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних рівнях людини, завершує 
поєднання причинно-наслідкових закономірностей її філогенетичного та 
онтогенетичного розвитку у золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 
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світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних,  синіх, 
фіолетових і в будь-яких інших діапазонах електромагнітного спектра усіх 
тонкоматеріальних тіл. Коректувальну функцію потрібно одночасно сприймати і 
пояснювати як специфічну та ідентичну. 

6. Проявляється первинною інформаційною, структурною і функціональною 
голографічною першоосновою по відношенню до фізичного тіла, усіх тонкоматеріальних 
тіл, філогенетичного, онтогенетичного, еволюційного, фізичного, соціального, 
психічного, інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, 
естетичного, ПСІ-феноменального, духовного, душевного, божественного і триєдино-
божественного розвитку людини. 

7. Має необмежені функціональні можливості, які проявляє з урахуванням характеру 
причин, наслідків, дуалізму, інформаційних, енергетичних, інформаційно-енергетичних 
електромагнітних умов філогенезу, онтогенезу, еволюції, біотичної, соціальної, 
психічної, інтелектуальної, ментальної, професійної, ПСІ-феноменальної, духовної, 
душевної, божественної та будь-якої іншої діяльності людини. 

8. У золотих діапазонах електромагнітного спектра у процесі філогенетичного та 
онтогенетичного розвитку людини утримує і захищає індивідуальну генетичну, 
інформаційно-енергетичну, анатомічну, морфологічну та фізіологічну ідентичність 
фізичного тіла людини на усіх її анатомо-морфологічних структурних рівнях від 
руйнування, розпаду, патологічно-деструктивних змін, мутацій під час хвороб, травм, 
впливу біопатогенних, техногенних і негативних факторів. Інформаційно-енергетично 
обумовлює морфогенетичні процеси формування анатомії, морфології та фізіології 
фізичного тіла в онтогенезі людини, інформаційно-енергетичні процеси формування і 
структуризації усіх тонкоматеріальних тіл у пренатальному та постнатальному періодах, 
форми і структури біотичного та інформаційно-енергетичного імунітету людини і будь-
які її прояви у золотих діапазонах електромагнітного спектра. Золоте тіло розширює 
червоні, світлосяюче-червоні, оранжеві, світлосяюче-оранжеві, жовті, зелені, 
світлосяюче-зелені, блакитні, бірюзові, сині, бузкові, фіолетові, рожеві та білі діапазони 
електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл до божественного рівня, утримує і 
зберігає інформації усіх цих діапазонів у філогенезі та онтогенезі людини.    

9. Являється невід'ємною структурно-функціональною частиною усіх тіл, містить 
інформації та функції усіх тіл і обумовлює структурно-функціональні прояви усіх тіл 
людини. 

10. Визначає форми, структури, архітектоніку і функції усіх тонкоматеріальних тіл, які 
відповідають анатомічним і морфофункціональним структурам фізичного тіла. 

11. Забезпечує усі тіла людини інформаціями, мікрочастками, світлом, енергіями, 
інформаційно-енергетичними субстанціями та біоплазмами Бога і триєдиної 
божественності безпосередньо від Бога та інформаційно-енергетичних полів 
божественного буття. 

12. Відповідною мірою забезпечує присутність в усіх тілах людини божественних і 
триєдино-божественних інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-
енергетичних субстанцій і біоплазм, які дають людині та її тілам божественну 
ідентичність, визначають індивідуальний характер божественної та триєдино-
божественної ідентичності, її межі у просторі навколо фізичного і тонкоматеріальних тіл, 
не допускають зміни божественної та триєдино-божественної ідентичності людини на 
ідентичність антисвіту без вільного і свідомого бажання самої людини. 

13. Інформаційний зміст розвиненого золотого тіла посилюється і поєднується ідентичним 
інформаційно-енергетичним змістом Бога, божественного буття, Всесвіту, ноосфери, 
біосфери, Землі, природи, суспільства і окремих людей. 
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14. Утримує і зберігає індивідуальну божественну і триєдино-божественну ідентичність 
людини, забезпечує її необхідними божественними і триєдино-божественними 
інформаціями, мікрочастками, світлом, енергіями, інформаційно-енергетичними 
субстанціями та біоплазмами. 

15. Завершує утворення інтегральної багаторівневої біотично-фізичної 
енергоінформаційної космічно-земної голограми людини, яка поєднує усі 
тонкоматеріальні тіла та фізичне тіло інтеграцією, концентрацією, з'єднанням, 
проникненням і голографічною структуризацією у просторі тонкоматеріальних тіл та 
фізичного тіла за посередництвом природних для людини інформацій, мікрочасток, 
світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм, які обумовлюють 
філогенетичний, онтогенетичний та еволюційний розвиток людини, єдність людини 
минулої, теперішньої та майбутньої, єдність часу і простору, єдність в людині 
матеріального і духовного, живої та неживої матерії людського, земного, космічного і 
духовного походження. 

16. Інтегральна багаторівнева біотично-фізична енергоінформаційна космічно-земна 
голограма може проявлятися людськими властивостями тільки за умови, що на 
завершальній стадії її утворення приймає участь золоте тіло. 

17. Золоте тіло є об'єднувальною інформаційно-енергетичною силою для усіх 
тонкоматеріальних тіл, які воно інтегрує у багаторівневу голографічну структуру душі 
людини. Без золотого тіла неможлива інтеграція блакитного, бірюзового, синього, 
бузкового, фіолетового, рожевого і білого тіл з утворенням анатомічної голографічної 
структури душі людини. 

18. Разом з іншими тонкоматеріальними тілами золоте тіло голографічно модулює, 
програмує і визначає матриці індивідуального причинно-наслідкового філогенетичного, 
онтогенетичного, еволюційного, фізичного, соціального, психічного, інтелектуального, 
ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, ПСІ-феноменального, 
духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного розвитку людини і 
приймає участь в утворенні їх інформаційного змісту 

19. У золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах 
електромагнітного спектра не лише в онтогенезі, але й у філогенезі людини 
інформаційно, енергетично та інформаційно-енергетично обумовлює інформаційно-
енергетичні ідентичність, індивідуальність, імунітет і гомеостаз. Приймає участь в 
обумовленні біотичного імунітету людини.     

20. У золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах  
електромагнітного спектра протягом онтогенезу захищає від інформаційного, 
енергетичного та інформаційно-енергетичного руйнування усі анатомічні та 
морфологічні структурні рівні фізичного тіла, а також структури тимчасових 
тонкоматеріальних тіл. У філогенезі захищає  від руйнування і негативних структурно-
функціональних змін душу людини, її духовність, душевність, божественність і триєдину 
божественність, допомагає блакитному, бірюзовому, синьому, бузковому, фіолетовому, 
рожевому і білому тілам захищати власні структури. 

21. Інтегральний золотий компонент золотої інформаційно-енергетичної матерії золотого 
тіла у філогенезі та онтогенезі захищає людину та її тіла від інформаційно-
енергетичного впливу зла, антисвіту, антидуховності, антидушевності і 
антибожественності, червоний і світлосяюче-червоний компоненти - від 
інфрачервоного випромінювання, оранжевий і світлосяюче-оранжевий компоненти - 
від негативного впливу радіовипромінювання, жовтий компонент - від низькочастотного 
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випромінювання, зелений і світлосяюче-зелений компоненти - від коротких хвиль за 
межами гамма-випромінювання і від довгих хвиль за межами радіовипромінювання, 
блакитний компонент - від радіації, синій компонент - від рентгенівського 
випромінювання, фіолетовий компонент захищає людину від ультрафіолетового 
випромінювання, у загальному золоте тіло у процесі філогенетичного розвитку людини 
захищає її від негативного та біопатогенного впливу Всесвіту, антисвіту, зла, особистої 
антидуховності, антидушевності і антибожественності. Складові білий і фіолетовий 
компоненти золотого тіла допомагають захищати людину від інформаційно-
енергетичного впливу зла, антисвіту, антидуховності, антидушевності і 
антибожественності. 

22. Захищає душу людини, фізичне тіло, червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, 
світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове, синє, 
бузкове, фіолетове, біле, рожеве та золоте тіла від проникнення негативних інформацій, 
біопатогенних, неідентичних, неприродних, нетипових, антидуховних, антидушевних і 
антибожественних інформаційно-енергетичних матерій золотих, білих, червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонів електромагнітного 
спектра. Захищає від руйнування індивідуальні, гармонійно збалансовані чоловічі та 
жіночі духовні, душевні, божественні голографічні матриці та першооснови розвитку 
людини. Очищає фізичне тіло від шкідливих мікрочасток і біопатогенних 
мікроорганізмів, від негативних інформацій, біопатогенних, неідентичних, неприродних, 
невластивих, нетипових, антидуховних, антидушевних і антибожественних 
інформаційно-енергетичних матерій золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, 
синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонів електромагнітного спектра 
антидуховності, антидушевності, антибожественності, зла, ненависті, агресії тощо. При 
цьому інтегральний золотий компонент золотої інформаційно-енергетичної матерії 
золотого тіла очищає усі тонкоматеріальні тіла від усіх нехарактерних кольорових 
інформаційно-енергетичних матерій, складовий білий компонент очищає усі тимчасові 
тіла, вічні блакитне, бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, рожеве та біле тіла від усіх 
нехарактерних кольорових інформаційно-енергетичних матерій, складові червоний і 
світлосяюче-червоний компоненти очищають червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, 
світлосяюче-оранжеве, бузкове, фіолетове, рожеве та біле тіла від нехарактерних 
червоних і світлосяюче-червоних інформаційно-енергетичних матерій, складові 
оранжевий і світлосяюче-оранжевий компоненти очищають червоне, світлосяюче-
червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, бірюзове, 
бузкове, фіолетове, рожеве та біле тіла від нехарактерних оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, червоних, світлосяюче-червоних і жовтих інформаційно-енергетичних 
матерій, складовий жовтий компонент очищає оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, 
зелене, світлосяюче-зелене, бірюзове, бузкове, рожеве та біле тіла від нехарактерних 
жовтих інформаційно-енергетичних матерій, складові зелений і світлосяюче-зелений 
компоненти очищають оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-
зелене, блакитне, бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, рожеве та біле тіла від 
нехарактерних зелених, світлосяюче-зелених, жовтих, блакитних і синіх інформаційно-
енергетичних матерій, складові блакитний і синій компоненти очищають зелене, 
світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, рожеве та біле тіла від 
нехарактерних блакитних і синіх інформаційно-енергетичних матерій, складовий 
фіолетовий компонент очищає червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-
оранжеве, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове, синє, бузкове, фіолетове та 
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рожеве тіла від нехарактерних червоних, світлосяюче-червоних, блакитних, синіх і 
фіолетових інформаційно-енергетичних матерій. Універсально розвинене золоте тіло 
здатне з однаковою ефективністю інформаційно-енергетично очищати фізичне та усі 
тонкоматеріальні тіла від усіх біопатогенних, неідентичних, неприродних, невластивих, 
нехарактерних, антидуховних, антидушевних і антибожественних інформаційно-
енергетичних матерій. 

23. Трансформує, модулює, синтезує і випромінює інформації, мікрочастки, світло, енергії, 
інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми золотих, білих, червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонів 
електромагнітного спектра, приймаючи таким чином участь у подальшому творенні та 
оновленні інформаційно-енергетичних полів Землі, суспільства, біосфери, ноосфери, 
Всесвіту, духовного буття, особливо духовного, душевного, божественного і триєдино-
божественного буття Бога. 

24. На біотично-фізичному рівні декодує і кодує інформації, мікрочастки, світло, енергії, 
інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми золотих, білих, червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонів 
електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища 
для причинно-наслідкових морфогенетичних і функціональних потреб усіх анатомічних і 
морфологічних структур фізичного тіла, а на інформаційно-енергетичному рівні - для 
золотої голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл і  душі людини. 

25. Одночасним сприйманням, декодуванням, кодуванням, диференціацією, 
трансформуванням, модуляцією, синтезом та інтеграцією усіх інформацій, 
мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм 
внутрішнього і зовнішнього середовища золоте тіло утворює однорідні божественні 
інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми. 

26. Розподіляє і перерозподіляє між усіма анатомічними та морфологічними структурами 
фізичного тіла, між фізичним тілом і тонкоматеріальними тілами та між 
тонкоматеріальними тілами золотої голографічної інтеграції інформації, мікрочастки, 
світло, енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми золотих, білих, 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонів 
електромагнітного спектра морфогенетичного, поєднаного причинно-наслідкового, 
біотичного, соціального,  психічного, інтелектуального, ментального, емоційного, 
морального, етичного, естетичного, ПСІ-феноменального, духовного, душевного, 
божественного і триєдино-божественного розвитку, прискореного, поглибленого, 
всебічного, витонченого і божественного вдосконалення обумовлених усіма тілами 
високорозвинених властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних 
можливостей, функціонуючих біотичних, соціальних, психічних, інтуїтивних, усіх ПСІ-
феноменальних, духовних, душевних і божественних здібностей. 

27. Забезпечує інформаційно-енергетичну єдність з усіма інформаційно-енергетичними 
рівнями буття, інформаційно-енергетичні взаємообміни причинно-наслідкового, 
дуалістичного, ПСІ-феноменального, духовного, душевного, божественного і триєдино-
божественного характеру, які здійснюються у золотих, білих, червоних, світлосяюче-
червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонах електромагнітного спектра 
між усіма анатомічними та морфологічними структурами фізичного тіла, між фізичним 
тілом і тонкоматеріальними тілами, між тілами золотої голографічної інтеграції, між 
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тонкоматеріальними тілами і природними для людини інформаційно-енергетичними 
полями людей, тварин, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, духовного буття, 
особливо духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного буття Бога. 

28. В усіх природних для людини діапазонах електромагнітного спектра забезпечує 
інформаційно-енергетичні взаємообміни між людиною та інформаційно-енергетичними 
полями суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, духовного буття і 
будь-якого об'єкта Всесвіту. 

29. Забезпечує багаторівневі інформаційно-енергетичні взаємні голографічні з'єднання  усіх 
структур фізичного і тонкоматеріальних тіл. 

30. У золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших 
діапазонах електромагнітного спектра приймає участь в утворенні причинно-
наслідкової, ПСІ-феноменальної, духовної, душевної, божественної і триєдино-
божественної інформаційно-енергетичної матерії інформаційно-енергетичних полів 
людства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, духовного буття, особливо 
духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного буття Бога.   

31. Забезпечує людину необхідною кількістю причинно-наслідкових, ПСІ-феноменальних, 
духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних інформацій, мікрочасток, 
світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм золотих, білих, 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонів 
електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів буття Бога; ці матерії 
необхідні для душі людини, фізичного тіла, золотого, червоного, світлосяюче-червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, 
блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого та білого тіл, мають 
значення для морфогенезу, людського життя, поєднаного біотичного, соціального, 
психічного, інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, 
естетичного, ПСІ-феноменального, духовного, душевного, божественного і триєдино-
божественного розвитку, для прискореного, поглибленого та витонченого вдосконалення 
високорозвинених властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних 
можливостей і дієвих біотичних, соціальних, психічних, ПСІ-феноменальних, 
позасмислових, екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних, електромагнітних, 
духовних, душевних і триєдино-божественних властивостей, обумовлених усіма 
тонкоматеріальними тілами. При цьому золоте тіло приймає від тонкоматеріальних тіл 
аналогічні інформації для забезпечення свого функціонування.   

32. Забезпечує у золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-
яких інших діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетичний перехід 
від низькочастотних до високочастотних інформаційно-енергетичних рівнів буття, від 
душі людини до фізичного тіла та усіх тонкоматеріальних тіл, від тонкоматеріальних тіл 
до інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища.    

33. Інформаційно-енергетично обумовлює інформаційну, енергетичну та інформаційно-
енергетичну здатність до поєднаного біотичного, соціального, психічного, 
інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, ПСІ-
феноменального, духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного 
розвитку, прискореного, поглибленого, всебічного та одночасно більш витонченого 
вдосконалення високорозвинених властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 
функціональних можливостей і дієвих біотичних, соціальних, психічних, ПСІ-
феноменальних, позасмислових, екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних, 
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духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних проявів людини. При 
цьому в усіх тонкоматеріальних тілах золоте тіло причинно-наслідково посилює 
обумовленість інформаційно-енергетичної основи ПСІ-феноменальних здібностей, які 
можуть проявлятися на основі одного або декількох відповідних тимчасових 
тонкоматеріальних тіл з найбільшою ефективністю функціонування у золотих, білих, 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких кольорових і змішаних 
діапазонах електромагнітного спектра, що дає ПСІ-феноменальним здібностям якісно 
нових інтегральних ознак, розширює сферу їх діяльності до рівня духовного, душевного 
і божественного буття Бога. 

34. У золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших 
діапазонах електромагнітного спектра уможливлює симбіоз золотого тіла з фізичним 
тілом. Золоте тіло уможливлює адекватний симбіоз усіх тонкоматеріальних тіл з 
фізичним тілом, що забезпечує повноцінні прояви біотичних та інформаційно-
енергетичних форм життя людини в інформаційно-енергетичних умовах Землі, не 
допускає мутацій цих форм життя, їх патологічних змін і розпаду, утримує їх єдність і 
топографію кожного тіла у просторі. Без цього симбіозу неможливі прояви біотичного 
та інформаційно-енергетичного життя людини в умовах Землі, а також причинно-
наслідковий, ПСІ-феноменальний, духовний, душевний, божественний і триєдино-
божественний розвиток людини у відповідності до духовних, душевних і 
божественних властивостей Бога. 

35. Являється основою для створення золотої голографічної інтеграції тонкоматеріальних 
тіл і приймає участь в утворенні червоної, світлосяюче-червоної, оранжевої, 
світлосяюче-оранжевої, жовтої, зеленої, світлосяюче-зеленої, блакитної, бірюзової, 
синьої, бузкової, фіолетової, рожевої та білої голографічних інтеграцій 
тонкоматеріальних тіл. Без золотого тіла неможливе утворення золотої голографічної 
інтеграції тонкоматеріальних тіл, людської душі та їх наповнення інформаційно-
енергетичним змістом духовності, душевності, божественності і триєдиної 
божественності Бога. 

36. У золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших 
діапазонах електромагнітного спектра утворює золоті специфічні та високоспецифічні 
життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і приймає участь в утворенні 
індивідуально-універсальної життєвої інформаційно-енергетичної біоплазми. 

37. Трансформує інформаційно-енергетичні матерії будь-яких діапазонів електромагнітного 
спектра усіх тонкоматеріальних тіл в однорідні інформаційно-енергетичні матерії 
золотих діапазонів, які постійно випромінює у простір як інформації, мікрочастки, 
світло, енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми золотих діапазонів 
електромагнітного спектра, що містять повну інформацію про людину і приймають 
участь у наповненні усіх інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища 
новим інформаційно-енергетичним змістом. 

38. Створює інформаційно-енергетичну основу поєднаного причинно-наслідкового, 
біотичного, соціального, психічного, інтелектуального, ментального, емоційного, 
морального, етичного, естетичного, ПСІ-феноменального, інформаційно-енергетичного, 
електромагнітного, духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного 
розвитку, прискореного, поглибленого, всебічного, посиленого і одночасно більш 
витонченого порівняно з іншими тілами вдосконалення високорозвинених властивостей, 
особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних можливостей і дієвих 
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біотичних, соціальних, позасмислових, екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних, 
електромагнітних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-
божественних проявів людини згідно з Богом. При цьому в усіх тонкоматеріальних тілах 
інформаційно-енергетичні основи розвитку, вдосконалення, проявів і практичного 
використання ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-
божественних здібностей розширюються до рівня духовного, душевного та 
божественного буття.   

39. Морфогенетична, метаболічна, кінетична, коректувальна функції, функція забезпечення 
індивідуальної генетичної та інформаційно-енергетичної золотої ідентичності людини, 
функція забезпечення біотичного та інформаційно-енергетичного золотого імунітету 
людини уможливлюються спільним функціонуванням фізичного тіла і усіх 
тонкоматеріальних тіл. Ці функції посилюються, розширюються і вдосконалюються 
інформаційним впливом Бога і його божественного буття. 

40. Золоте тіло вільно проникає крізь біле, рожеве, фіолетове, бузкове, синє, бірюзове, 
блакитне, світлосяюче-зелене, зелене, жовте, світлосяюче-оранжеве, оранжеве, 
світлосяюче-червоне, червоне тіла і фізичне тіло, з якими голографічно поєднується, 
перебуває у симбіозі та утворює голографічну структурно-функціональну єдність. При 
проникненні крізь тонкоматеріальні тіла золоте тіло повторює їх будову, форму, 
структуру, архітектоніку, топографію, на інформаційному рівні приймає на себе їх 
функції та утворює з ними 14 вторинних ідентичних тонкоматеріальних тіл: золото-
біле,  золото-рожеве, золото-фіолетове, золото-бузкове, золото-синє, золото-бірюзове, 
золото-блакитне, золото-світлосяюче-зелене, золото-зелене, золото-жовте, золото-
світлосяюче-оранжеве, золото-оранжеве, золото-світлосяюче-червоне та золото-червоне. 

41. Голографічно фіксує та інтегрує інформації Бога, спільно з білим і рожевим тілами 
забезпечує практичну реалізацію інформацій Бога у триєдиній божественності, а в 
окремих триєдино-божественних аспектах - з рештою тонкоматеріальних тіл, програмує 
розвиток властивостей Бога у прийдешньому земному житті та в наступних інкарнаціях 
людини. 

42. Приймає та фіксує інформаційні зміни та процеси зовнішнього і внутрішнього 
середовища, інформаційно віддзеркалює ці зміни, допомагає віддзеркалювати їх усім 
тілам людини, забезпечуючи цим адекватні структурно-функціональні прояви і зміни тіл. 

43. Спільно з божественним буттям і Богом голографічно фіксує та інтегрує гармонійно 
збалансовані чоловічі та жіночі духовні, душевні і божественні інформації минулого, 
теперішнього та майбутнього, забезпечує практичну реалізацію гармонійно 
збалансованих чоловічих і жіночих духовних, душевних, божественних і триєдино-
божественних інформацій, програмує прояви гармонійно збалансованих чоловічих і 
жіночих духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних властивостей 
людини в майбутньому. 

44. Формує з інформацій людського, природного, земного, біосферного, ноосферного, 
космічного, духовного, душевного і божественного буття, особливо духовного, 
душевного, божественного і триєдино-божественного буття Бога причинно-наслідкові 
інтегральні інформаційно-енергетичні голографічні матриці золотих, білих, червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонів 
електромагнітного спектра для біотичного, соціального, психічного, інтелектуального, 
ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, ПСІ-феноменального, 
духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного розвитку, 
вдосконалення і проявів людини. 

45. У золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
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жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших 
діапазонах електромагнітного спектра божественний причинно-наслідковий 
інформаційний характер золотого тіла розширює та поглиблює обумовленість і 
програмування індивідуальних особливостей філогенезу та онтогенезу людини, 
морфогенетичних процесів фізичного тіла, його анатомії, морфології та фізіології, форм, 
структур і функцій усіх тонкоматеріальних тіл, психічних, інтелектуальних, ментальних, 
емоційних, моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, 
божественних, триєдино-божественних і соціальних проявів людини, її практичної 
діяльності, життєвих ситуацій, стану здоров’я, характеру хвороб, відносин із 
суспільством, природою, Землею, Всесвітом, духовним буттям, особливо з духовним, 
душевним, божественним і триєдино-божественним буттям Бога. 

46. Прояви функцій золотого тіла інформаційно визначають характер психічної діяльності, 
значно розширюють, поглиблюють до практичного використання ПСІ-феноменальне, 
духовне, душевне, божественне і триєдино-божественне сприйняття, ПСІ-феноменальні 
прояви людини, можливості людини пристосовуватися до мінливих соціально-
економічних умов суспільства, вміння знайти своє місце в суспільстві та реалізувати 
свої потенційні можливості на будь-яких рівнях буття з інформаційно-енергетичним 
духовним, душевним, божественним і триєдино-божественним змістом Бога.     

47. Поєднує в людині усі інформаційно-енергетичні рівні буття, забезпечує інформаційно-
енергетичну єдність людини із суспільством, природою, Землею, біосферою, ноосферою, 
Всесвітом, часом, простором і духовним буттям. Дає людині можливість проявляти 
божественні властивості на усіх рівнях буття. 

48. Допомагає людині відчувати і розширювати усвідомлення єдності у собі минулого, 
теперішнього і майбутнього, єдності Землі, Всесвіту і духовного буття, єдності 
людського, земного, космічного, матеріального, духовного, душевного, божественного, 
триєдино-божественного, особливо єдності з духовним, душевним, божественним і 
триєдино-божественним буттям Бога. 

49. При пасивній життєвій позиції, недостатньому розвитку інтелекту, сили волі, духовності, 
душевності, божественності та усіх тіл людини створюються інформаційні умови, за 
яких людина не може змінювати свої причинно-наслідково обумовлені золотим тілом 
божественний, філогенетичний і онтогенетичний розвиток, морфогенетичні, анатомічні, 
морфологічні та фізіологічні процеси фізичного тіла, форми, структури та функції усіх 
тонкоматеріальних тіл, душі людини, біотичні, соціальні, духовні, психічні та ПСІ-
феноменальні прояви і життєві ситуації. При цьому розвиток людини і перебіг її 
життєвих ситуацій здійснюються відповідно до інформаційного причинно-наслідкового 
божественного змісту золотого тіла у золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, 
синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонах електромагнітного спектра. 

50. При активній життєвій позиції, достатньому розвитку усіх тіл, інтелекту, менталітету, 
сили волі, духовності, душевності та божественності людини, при позитивному 
мисленні, відкритості до любові, духовності, душевності та божественності протягом 
життя створюються інформаційні умови, за яких вона може змінювати божественний 
характер причинно-наслідкового інформаційного змісту голографічних матриць і 
програм свого розвитку, розміщених в її золотому тілі та душі у золотих, білих, 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонах 
електромагнітного спектра, може інформаційно переорієнтовувати характер 
взаємозалежностей і взаємовпливів золотого тіла, фізичного тіла, усіх своїх 
тонкоматеріальних тіл і душі, біотичних, соціальних, психічних, духовних, ПСІ-
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феноменальних проявів і життєвих ситуацій, що порівняно з блакитним, бірюзовим, 
синім, бузковим, фіолетовим, рожевим і білим тілами дає ширші можливості змінювати 
свою долю у золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-
яких інших діапазонах електромагнітного спектра. 

51. Розширює поєднання окремих голограм біотичної, соціальної, психічної, 
інтелектуальної, ментальної, емоційної, моральної, етичної, естетичної, ПСІ-
феноменальної, духовної, душевної, божественної, триєдино-божественної та практичної 
діяльності в єдину голограму з причинно-наслідковими проявами окремих голограм у 
золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших 
діапазонах електромагнітного спектра. 

52. Виконує функцію посередника між фізичним тілом людини і Абсолютом у пізнанні 
суті Абсолюту, Землі, Всесвіту, духовного буття Бога, Святого Духа, Ісуса Христа, Божої 
Матері, свого найвищого духовного «Я» і протягом земного життя розширює до 
сутності Бога можливості людини у досягненні високодуховного, душевного, 
божественного і триєдино-божественного розвитку. 

53. На рівні фізичного тіла людини у золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, 
синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонах електромагнітного спектра 
інформаційно-енергетично допомагає мозку в планетарних взаємозалежностях 
оцінювати причинно-наслідкові, дуалістичні та інформаційно-енергетичні 
закономірності розвитку людини, суспільства, природи, Землі та Всесвіту, згідно Божого 
плану розвитку розуміти місце і значення людини у причинно-наслідкових, дуалістичних 
та інформаційно-енергетичних закономірностях розвитку життя на Землі. 

54. У золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших 
діапазонах електромагнітного спектра інформаційно та енергетично допомагає людині 
відчувати, усвідомлювати, диференціювати, запам’ятовувати і аналізувати причинно-
наслідкові, дуалістичні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, божественні та триєдино-
божественні інформації людського життя, суспільства, природи, Землі, біосфери, 
ноосфери, Всесвіту, духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного 
буття, особливо буття Бога. 

55. Посилює і значно розширює інформації життєвого досвіду енергіями золотих, білих, 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонів 
електромагнітного спектра, передає до центрів мозку енергетично посилені інформації, 
які збуджують мозкові центри, забезпечують у них відповідні біохімічні, електромагнітні 
та інформаційно-енергетичні процеси оптимального життєво необхідного мислення, 
ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, божественні і триєдино-божественні емоційні 
відчуття і переживання творчого ПСІ-феноменального, духовного, душевного, 
божественного і триєдино-божественного мислення і творчих думок, практична 
реалізація яких вдосконалює саму людину, її душу та соціальні інфраструктури у 
гармонії з природою, Землею, біосферою, ноосферою, Всесвітом, духовним, душевним, 
божественним і триєдино-божественним буттям, особливо з буттям Бога і потребами 
людини. 

56. У процесі філогенезу і онтогенезу акумулює, зберігає, розділяє, розподіляє та 
випромінює інформації причинно-наслідкової єдності філогенетичного, 
онтогенетичного, ПСІ-феноменального, духовного, душевного, божественного і 
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триєдино-божественного розвитку людини. Після смерті фізичного тіла золоте тіло 
приймає до своїх структур інформації досвіду земного життя у золотих, білих, 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонах 
електромагнітного спектра. Інформації життєвого досвіду вічно зберігаються у 
структурах золотого тіла і можуть передаватися новому людському життю.   

57. Випромінювані золотим тілом причинно-наслідкові, ПСІ-феноменальні, духовні, 
душевні, божественні і триєдино-божественні інформації, мікрочастки, світло, енергії, 
інформаційно-енергетичні субстанції, біоплазми та інформаційно-енергетичні голограми 
різного характеру вільно рухаються просторами золотого, білого, рожевого, 
фіолетового, бузкового, синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, 
зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного, 
червоного та фізичного тіл, можуть фіксуватися, реалізовуватися у структурах цих тіл і 
використовуватися для забезпечення життєздатності та життєдіяльності людини і 
функціонування тонкоматеріальних тіл. Випромінювані у зовнішнє середовище 
інформації вільно переміщуються часом, космічним простором, духовним буттям, 
проникають крізь будь-яку матерію, не втрачаючи при цьому своєї інформаційної ПСІ-
феноменальної, духовної, душевної, божественної і триєдино-божественної сутності 
Бога.   

58. Захищає від інформаційно-енергетичного руйнування індивідуальну золоту 
голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл, допомагає захищати червону, 
світлосяюче-червону, оранжеву, світлосяюче-оранжеву, жовту, зелену, світлосяюче-
зелену, блакитну, бірюзову, синю, бузкову, фіолетову, рожеву та білу голографічні 
інтеграції тонкоматеріальних тіл.    

59. Не допускає проникнення біопатогенних, неідентичних, невластивих, неприродних, 
нехарактерних, антидуховних, антидушевних і антибожественних інформаційно-
енергетичних матерій до свого внутрішнього середовища і внутрішніх середовищ білого, 
рожевого, фіолетового, бузкового, синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-
зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-
червоного, червоного і фізичного тіл.    

60. У процесі ПСІ-феноменального, науково-прагматичного, реалістичного, інтуїтивно-
наукового і трансцендентального мислення у золотих, білих, червоних, світлосяюче-
червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонах електромагнітного спектра  
встановлює постійні інформаційно-енергетичні взаємообміни ПСІ-феноменального, 
духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного характеру між 
структурами еніомозків золотого, білого, рожевого, фіолетового, бузкового, синього, 
бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-
оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного та червоного тіл і структурами мозку 
фізичного тіла. Початок ПСІ-феноменального, науково-духовного, науково-душевного, 
науково-божественного, триєдино-божественного і реалістичного мислення виникає на 
основі ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-
божественних інформацій Бога, Святого Духа, Ісуса Христа, Божої Матері, 
божественного і духовного буття. При досягненні золотим тілом універсального 
розвитку початок божественного мислення настає на основі повної інформаційної 
сутності Бога. 

61. Дає людині можливість встановлювати свідомі телепатичні інформаційно-енергетичні 
взаємообміни з інформаційно-енергетичними полями божественного буття при 
синхронізації, інтеграції, резонансі, відповідній послідовності проявів функцій фізичного 
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тіла і тонкоматеріальних тіл у золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, 
синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонах електромагнітного спектра. 

62. У своєму просторі та у просторах білого, рожевого, фіолетового, бузкового, синього, 
бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-
оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного, червоного та фізичного тіл забезпечує 
вільне переміщення інформаційно-енергетичних матерій, які можуть бути використані 
усіма тілами для забезпечення життєздатності, життєдіяльності, функцій, розвитку, 
подальшого прогресивного вдосконалення і для завершальної стадії нескінченного 
божественного і триєдино-божественного розвитку людини згідно з Божим планом 
розвитку. 

63. Очищає душу людини, фізичне, червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-
оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, бірюзове, синє, бузкове, 
фіолетове, рожеве, біле та золоте тіла від неприродних для людини, біопатогенних, 
невластивих, нехарактерних, негативних, антидуховних, антидушевних і 
антибожественних інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних 
субстанцій, біоплазм і голограм будь-якого рівня буття, який у духовній ієрархії 
знаходиться нижче за духовний, душевний, божественний і триєдино-божественний 
рівень буття Бога. 

64. Декодує і трансформує інформаційно-енергетичні матерії золотих, білих, червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і будь-яких інших діапазонів 
електромагнітного спектра усіх рівнів буття, духовного, душевного, божественного і 
триєдино-божественного буття Бога для життєздатності, життєдіяльності та 
функціональних потреб золотого, білого, рожевого, фіолетового, бузкового, синього, 
бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-
оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного, червоного і фізичного тіл. 

65. Являється носієм властивостей Бога, триєдиної божественності, інформаційно-
енергетичного Абсолюту, гармонійного співвідношення чоловічих і жіночих духовних, 
душевних і божественних властивостей. 

66. Репрезентує в людині відповідну міру духовності, душевності, божественності і 
триєдиної божественності Бога, дає людині інформації божественних властивостей, 
допомагає людині проявляти божественні властивості, представляє в людині 
гармонійне співвідношення чоловічих і жіночих духовних, душевних, божественних і 
триєдино-божественних властивостей Бога і забезпечує божественну і триєдино-
божественну ідентичність людини. 

67. Віддзеркалює та обумовлює філогенетичний, онтогенетичний, еволюційний, фізичний, 
соціальний, психічний, інтелектуальний, ментальний, емоційний, моральний, етичний, 
естетичний, ПСІ-феноменальний, духовний, душевний, божественний, триєдино-
божественний, інформаційний, енергетичний, інформаційно-енергетичний та 
електромагнітний розвиток людини, розвиток в людині гармонійного співвідношення 
чоловічих і жіночих ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і божественних 
властивостей згідно з Божим планом розвитку. Інтегрально віддзеркалює в людині 
минуле і теперішнє, голографічно програмує божественні причинно-наслідкові 
закономірності розвитку майбутньої людини відповідно до Божого плану розвитку. 

68. Інтегрує в людині інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні 
субстанції та біоплазми, флюїди і голограми гармонійно збалансованого співвідношення 
чоловічих і жіночих ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і божественних 
властивостей окремих людей, суспільства, природи, Землі, Всесвіту, духовного буття 
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Бога, Святого Духа, Ісуса Христа і Божої Матері. 
69. У філогенезі, онтогенезі та у процесі еволюційного, соціального, фізичного, психічного, 

інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, ПСІ-
феноменального, духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного 
розвитку людини передає фізичному тілу і тонкоматеріальним тілам інформації, 
мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні субстанції, біоплазми, флюїди та 
голограми гармонійно збалансованого співвідношення чоловічих і жіночих ПСІ-
феноменальних, духовних, душевних і божественних властивостей Бога. 

70. Встановлює, підтримує, змінює та випромінює гармонійно збалансоване 
співвідношення в людині функцій чоловічих і жіночих ПСІ-феноменальних, духовних, 
душевних і божественних властивостей Бога, Святого Духа, Ісуса Христа і Божої Матері 
та обумовлює їх адекватні прояви людиною у фізичному, інформаційно-енергетичному і 
духовному бутті. 

71. Розвиває, формує і обумовлює в людині індивідуальні відмінності гармонійно 
збалансованих співвідношень чоловічих і жіночих ПСІ-феноменальних, духовних, 
душевних і божественних властивостей Бога і забезпечує їх вплив на біотичні, соціальні, 
психічні, інтелектуальні, ментальні, емоційні, моральні, етичні, естетичні, ПСІ-
феноменальні, духовні, душевні, божественні і триєдино-божественні прояви людини. 

72. Оптимально для статі людини визначає відповідні міру і силу проявів гармонійно 
збалансованого співвідношення чоловічих і жіночих ПСІ-феноменальних, духовних, 
душевних і божественних властивостей Бога. 

73. При розвитку гармонійно збалансованого співвідношення чоловічих і жіночих ПСІ-
феноменальних, духовних, душевних і божественних властивостей Бога координує свої 
функції з функціями усіх тіл, особливо рожевого, білого та фізичного, чим забезпечує в 
людині триєдину божественність, єдність матеріального і духовного, людського і 
божественного, земного і космічного, минулого, теперішнього і майбутнього. 

74. Відповідно до свідомості Бога інформаційно-енергетично обумовлює сприйняття 
інформацій гармонійно збалансованого співвідношення чоловічих і жіночих ПСІ-
феноменальних, духовних, душевних і божественних властивостей, ПСІ-феноменальних, 
духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних відчуттів і почуттів, ПСІ-
феноменальної, духовної, душевної, божественної і триєдино-божественної свідомості і 
визначає пізнання світу за посередництвом гармонійно збалансованого співвідношення 
чоловічої та жіночої ПСІ-феноменальної, духовної, душевної і божественної свідомості. 

75. Інформаційно-енергетично допомагає людині усвідомлювати значення гармонійно 
збалансованого співвідношення чоловічих і жіночих ПСІ-феноменальних, духовних, 
душевних і божественних інформацій Бога для пізнання світу, розвитку її психіки, 
інтелекту, менталітету, емоційності, моральності, етичності, естетичності, ПСІ-
феноменальних здібностей, духовності, душевності, божественності в її біотичних і 
соціальних проявах, в особистому ПСІ-феноменальному, духовному, душевному, 
божественному і триєдино-божественному розвитку та особистому житті.   

76. Допомагає людині проявляти ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, божественні та 
триєдино-божественні властивості Бога, пізнавати суть і першооснови буття, зрозуміти 
безперервність часу, єдність світу, вічність життя, сенс і мету людського життя в єдності 
матеріального і духовного, людського, земного, космічного та божественного, минулого, 
теперішнього і майбутнього. 

77. Забезпечує тіла людини гармонійно збалансованим співвідношенням чоловічих і 
жіночих ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і божественних інформацій з 
інформаційно-енергетичних полів Бога, Святого Духа, Ісуса Христа і Божої Матері, з 
інформаційно-енергетичних духовних полів окремих людей, суспільства, природи, Землі, 
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біосфери, ноосфери, Всесвіту і будь-якого його об'єкта, що дає людині можливість 
досягнути духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного розвитку, а 
її тілам - всебічного, гармонійного, збалансованого та універсального розвитку. Це 
дозволяє людині цілеспрямовано і адекватно проявлятися у часі та просторі на усіх 
рівнях буття. 

78. Формує еніоанатомічні голограми тонкоматеріальних тіл, які відповідають будові, формі, 
структурі, архітектоніці, топографії, функціям фізичного тіла та інформаційному змісту 
гармонійно збалансованого співвідношення чоловічої і жіночої духовності, душевності, 
божественності і триєдиної божественності Бога. 

79. Згідно з будовою, формою, структурою, архітектонікою, функціями усіх тіл та 
еволюційним розвитком людини формує адекватні божественні інформаційно-
енергетичні голограми, забезпечуючи таким чином оптимальність будови, форм, 
структур, архітектоніки, топографії та функцій усіх тіл, будь-яких проявів людини та її 
індивідуальних властивостей, особливостей, здібностей, функціональних, духовних і 
ПСІ-феноменальних можливостей. 

80. Забезпечує божественні інформаційно-енергетичні вічність і безсмертя людини. 
81. Забезпечує в людині єдність фізичного, інформаційного, енергетичного, інформаційно-

енергетичного, електромагнітного, соціального, психічного, ПСІ-феноменального, 
духовного, душевного і божественного - єдність буття, єдність минулого, теперішнього 
та майбутнього - безперервність і триєдність часу, єдність людського, земного і 
космічного - цілісність світу, єдність людського, земного, космічного і божественного - 
єдність факторів виникнення людини на Землі відповідно до Божого плану розвитку. Без 
золотого тіла неможливі абсолютна єдність і цілісність усіх інформаційно-
енергетичних рівнів буття в людині. 

82. У золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і 
будь-яких інших діапазонах електромагнітного спектра: 

 очищає душу людини, усі анатомічні та морфологічні структурні рівні фізичного тіла, 
організм в цілому, індивідуальну голографічну причинно-наслідкову матрицю 
філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного розвитку людини від шкідливих 
мікрочасток і мікроорганізмів, а за потреби: золотим компонентом очищає саме себе, 
білим компонентом - саме себе, біле та рожеве тіла, червоним і світлосяюче-червоним 
компонентами - червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, бузкове, 
фіолетове, рожеве, біле тіла і саме себе, оранжевим і світлосяюче-оранжевим 
компонентами - оранжеве, світлосяюче-оранжеве, рожеве, біле тіла і саме себе, жовтим 
компонентом - оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, 
бірюзове, бузкове, рожеве, біле тіла і саме себе, зеленим і світлосяюче-зеленим 
компонентами - зелене, світлосяюче-зелене, бірюзове, бузкове, рожеве, біле тіла і саме 
себе, блакитним і синім компонентами -  зелене, світлосяюче-зелене, блакитне, 
бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, рожеве, біле тіла і саме себе, фіолетовим 
компонентом - фіолетове, рожеве, біле тіла і саме себе, а будь-якими іншими 
кольоровими компонентами золотої інформаційно-енергетичної матерії золотого тіла 
очищає людину та її тіла від негативних інформацій, біопатогенних, неідентичних, 
неприродних, невластивих, нехарактерних, нетипових, антидуховних, антидушевних і 
антибожественних інформаційно-енергетичних матерій 

 управляє інформаційно-енергетичною біоплазмою нового людського життя, контролює 
ріст, розвиток і диференціацію усіх анатомічних і морфофункціональних структур 
фізичного тіла та еніоструктур червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, 
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бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого, ідентичних золото-
білого, золото-рожевого, золото-фіолетового, золото-бузкового, золото-синього, золото-
бірюзового, золото-блакитного, золото-світлосяюче-зеленого, золото-зеленого, золото-
жовтого, золото-світлосяюче-оранжевого, золото-оранжевого, золото-світлосяюче-
червоного, золото-червоного, компонентних золото-білого, золото-червоного, золото-
світлосяюче-червоного, золото-оранжевого, золото-світлосяюче-оранжевого, золото-
жовтого, золото-зеленого, золото-світлосяюче-зеленого, золото-блакитного, золото-
синього та золото-фіолетового тонкоматеріальних тіл і душу людини та забезпечує 
функціонально необхідними інформаціями, мікрочастками, енергіями і світлом 
індивідуально-універсальну, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-
енергетичні біоплазми усіх тонкоматеріальних тіл в усіх кольорових діапазонах 
електромагнітного спектра 

 постійно випромінює у зовнішнє середовище інформації, мікрочастки, світло, енергії, 
інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми людини, приймаючи таким чином  
участь в утворенні життєвого інформаційно-енергетичного середовища людини, 
наповнює новим інформаційним змістом та енергетично посилює інформаційно-
енергетичні поля зовнішнього середовища, зокрема індивідуальні психічні поля, родинне 
психічне поле, психічне поле соціальної групи, універсальне психічне поле Землі, 
універсальне психічне поле Всесвіту, духовні поля людства і окремі інформаційно-
енергетичні поля Всесвіту. Всебічно, гармонійно, збалансовано та універсально 
розвинене золоте тіло здатне наповнювати новим інформаційним змістом інформаційно-
енергетичні поля духовного, душевного та божественного буття Бога, Святого Духа, 
Ісуса Христа і Божої Матері 

 приймає участь в утворенні індивідуального інформаційно-енергетичного 
біоплазматичного поля і життєвого інформаційно-енергетичного середовища людини, 
наповнює їх новим інформаційним змістом та енергетично їх посилює 

 приймає, декодує, кодує і зберігає поєднані біотичні, соціальні, психічні, 
інтелектуальні, ментальні, емоційні, моральні, етичні, естетичні, ПСІ-феноменальні, 
духовні, душевні, божественні та триєдино-божественні інформації та інформації 
практичної діяльності усіх рівнів буття людства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, 
Всесвіту, духовного буття, особливо духовного, душевного та божественного буття Бога, 
використовуючи їх для формування індивідуальних знань законів основних наук, 
упорядкування Всесвіту, суспільства, духовного буття, особливо духовного, душевного 
та божественного буття Бога і функціонування цих знань у єдності матеріального, 
духовного, минулого, теперішнього, майбутнього, людського, земного і космічного 

 голографічно фіксує та інтегрує причинно-наслідкові інформації всебічного, 
гармонійного, збалансованого, універсального, духовного, душевного, божественного і 
триєдино-божественного розвитку людини, її тіл, властивостей, особливостей, 
здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних 
можливостей, що відносяться до усіх рівнів буття людства, природи, Землі, біосфери, 
ноосфери, Всесвіту, духовного світу, особливо духовного, душевного, божественного і 
триєдино-божественного буття Бога. Золоте тіло чутливо і лабільно реагує на ці 
інформації, на усі прояви людини і тонкоматеріальних тіл, що дає йому можливість 
поступово переорієнтовувати свою інтегральну багаторівневу голографічну структуру 
відповідно до еволюційних змін людини. Голографічно фіксує та інтегрує божественні 
інформації, самостійно і спільно з тонкоматеріальними тілами забезпечує практичну 
реалізацію божественних інформацій і голографічно програмує прояви людиною 
божественних і триєдино-божественних властивостей Бога у майбутньому. 

 інформаційно-енергетично забезпечує індивідуальність філогенетичного, 
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онтогенетичного, еволюційного, психічного, інтелектуального, ментального, емоційного, 
морального, етичного, естетичного, ПСІ-феноменального, духовного, душевного, 
божественного і триєдино-божественного розвитку людини, її життєві ситуації, 
практичну діяльність, відносини із суспільством, з окремими людьми, природою, 
Землею, Всесвітом, духовним буттям, особливо з духовним, душевним, божественним і 
триєдино-божественним буттям Бога 

 згідно з Богом інформаційно-енергетично скеровує тільки на божественний причинно-
наслідковий індивідуальний філогенез, онтогенез, еволюційний розвиток душі людини, 
духовності, душевності, божественності і триєдиної божественності людини 

 інформаційно-енергетично інтегрує в людині її властивості, результати її теперішньої і 
минулої діяльності, чим певною мірою обумовлює та програмує її майбутнє життя і 
наслідки її майбутньої діяльності, особливо те, що розвивається на основі інформаційно-
енергетичного духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного змісту 
божественного буття 

 інтегрує інформації людини минулої і теперішньої, а також інформаційно модулює і 
програмує інформаційну голограму майбутньої людини та інформаційний духовний, 
душевний, божественний і триєдино-божественний зміст її душі 

 чутливо реагує на біотичні, соціальні, психічні, інтелектуальні, ментальні, емоційні, 
моральні, етичні, естетичні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, божественні і 
триєдино-божественні прояви людини, її душі, реагує на її практичну діяльність, життєві 
ситуації, стан здоров’я, характер хвороб, стосунки у суспільстві, з окремими людьми, 
природою, Землею, Всесвітом, духовним буттям, особливо духовним, душевним, 
божественним і триєдино-божественним буттям Бога. Усе це золоте тіло інформаційно 
фіксує, кодує і переорієнтовує характер взаємозалежностей з фізичним і 
тонкоматеріальними тілами, а також еволюційно змінює характер інформацій 
голографічної матриці майбутньої людини 

 внутрішня і зовнішня частини золотого тіла формують і віддзеркалюють у просторі усі 
ультра-, мікро- і макроанатомічні структури фізичного тіла та еніоструктури золотого, 
білого, рожевого, фіолетового, бузкового, синього, бірюзового, блакитного, світлосяюче-
зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-
червоного і червоного тіл. Фізичне тіло представлене у золотому тілі 52 рази: 26 разів у 
внутрішній частині та 26 разів - у зовнішній частині 

 не допускає проникнення до індивідуальних причинно-наслідкових інформаційно-
енергетичних голограм таких інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-
енергетичних субстанцій і біоплазм, котрі могли б негативно змінювати божественний 
причинно-наслідковий зміст голограм та їх програм, особливо голограм Бога і душі 
людини 

 може безпосередньо передавати до центрів мозку фізичного тіла ПСІ-феноменальні, 
духовні, душевні, божественні і триєдино-божественні інформації Бога для їх свідомого, 
підсвідомого та несвідомого віддзеркалення 

 репрезентує в людині ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, божественні і триєдино-
божественні властивості духовного, душевного, божественного і триєдино-
божественного буття Бога, Святого Духа, Ісуса Христа і Божої Матері 

 обумовлює сприйняття ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних, 
триєдино-божественних інформацій, інформацій божественних почуттів, інформацій 
божественної свідомості, інформацій буття Бога, Святого Духа, Ісуса Христа і Божої 
Матері у пізнанні світу за посередництвом божественної свідомості Бога, а при 
універсально розвиненому золотому тілі - сприйняття і пізнання усіх аспектів Бога 
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 допомагає людині усвідомити значення ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, 
божественних і триєдино-божественних інформацій Бога для пізнання світу, для 
розвитку психіки, ПСІ-феноменальних здібностей, інтелекту, менталітету, емоцій, 
моральності, естетичності, етичності, духовності, душевності, божественності, 
триєдиної божественності, для біотичних, соціальних, психічних, функціональних, 
духовних і ПСІ-феноменальних проявів і усвідомлення значення буття Бога в особистому 
божественному розвитку та особистому житті людини 

 забезпечує прояви ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-
божественних відчуттів, почуттів, переживань, божественної свідомості та забезпечує 
взаємодію в єдності інтуїтивного, науково-прагматичного, реалістичного, інтуїтивно-
наукового, ПСІ-феноменального, духовного, душевного і триєдино-божественного 
мислення для пізнання світу, особливо для пізнання духовного, душевного, 
божественного і триєдино-божественного буття Бога 

 приймає, декодує, кодує і зберігає ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, божественні, 
триєдино-божественні та причинно-наслідкові інформації інформаційно-енергетичних 
рівнів буття, суспільства, окремих людей, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, 
духовного буття, особливо духовного, душевного, божественного і триєдино-
божественного буття Бога, використовує ці інформації для забезпечення процесів 
інтуїтивного, науково-прагматичного, ПСІ-феноменального, духовного, душевного, 
божественного і триєдино-божественного мислення, для формування індивідуальної 
інформаційно-енергетичної основи поглибленого божественного і триєдино-
божественного розвитку людини згідно з Божим планом розвитку 

 фіксує та інтегрує інформації ПСІ-феноменальної, духовної, душевної, божественної, 
триєдино-божественної і причинно-наслідкової свідомості минулого, теперішнього і 
майбутнього, спільно з усіма тілами і фізичним тілом забезпечує практичну реалізацію 
ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних, триєдино-божественних і 
причинно-наслідкових інформацій, а спільно з білим, рожевим, фіолетовим, бузковим, 
синім, бірюзовим і блакитним тілами програмує інтуїтивну, науково-прагматичну, ПСІ-
феноменальну, духовну, душевну, божественну, триєдино-божественну, причинно-
наслідкову і дуалістичну свідомість людини у майбутньому 

 формує інтуїтивну, інтуїтивно-наукову, науково-прагматичну, ПСІ-феноменальну, 
трансцендентальну, духовну, душевну, божественну, триєдино-божественну і причинно-
наслідкову діяльність, яка свідомо, підсвідомо та несвідомо реалізується фізичним тілом 
за посередництвом відповідних біотичних, соціальних, психічних, інтелектуальних, 
ментальних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, 
духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних проявів, вчинків і 
поведінки людини при досягненні мети і поставлених завдань 

 дає людині можливість інформаційно-енергетично забезпечувати адекватні 
інтуїтивні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, божественні і триєдино-божественні 
реакції організму, адекватну інтуїцію, ПСІ-феноменальну, духовну орієнтацію, діяти, 
творити, працювати і спілкуватися відповідно до інформаційно-енергетичних умов 
зовнішнього та внутрішнього середовища 

 дає людській думці ПСІ-феноменальну силу Бога, інформаційно-енергетичну силу 
духовного, душевного, божественного і триєдино-божественного характеру, яка значно 
розширює сфери свого впливу і проявів, може впливати на філогенетичний і 
онтогенетичний розвиток людини та еволюційний розвиток суспільства, природи, Землі, 
біосфери, ноосфери, Всесвіту, духовного буття і змінювати відповідно до можливостей 
Бога властивості інформацій, мікрочасток, світла, енергій, часу, простору та будь-якої 
матерії людського, земного, космічного і божественного походження з минулого, 
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теперішнього та майбутнього 
 забезпечує процеси інтуїтивного, інтуїтивно-наукового, науково-прагматичного, ПСІ-

феноменального, трансцендентального, духовного, душевного, божественного і 
триєдино-божественного мислення і пізнання світу на основі інформацій з 
інформаційно-енергетичних духовних рівнів буття, інформаційно-енергетичних полів 
суспільства, окремих людей, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, духовного 
буття, особливо буття Бога, Святого Духа, Ісуса Христа і Божої Матері 

 приймає участь в утворенні інформаційно-енергетичної ПСІ-феноменальної, духовної, 
душевної, божественної і триєдино-божественної субстанцій Всесвіту, інформаційно-
енергетичних полів окремих людей, суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, 
Всесвіту, духовного буття, особливо буття Бога, Святого Духа, Ісуса Христа і Божої 
Матері, а також в утворенні індивідуального духовного, душевного, божественного і 
триєдино-божественного інформаційно-енергетичного поля людини 

 надає інтуїтивним, інтуїтивно-науковим, науково-прагматичним, ПСІ-феноменальним, 
трансцендентальним, духовним, душевним, божественним, триєдино-божественним та 
причинно-наслідковим інформаціям функцію стимулятора у початкових процесах 
виникнення інтуїтивного, інтуїтивно-наукового, науково-прагматичного, ПСІ-
феноменального, трансцендентального, духовного, душевного, божественного, 
триєдино-божественного і причинно-наслідкового мислення, а також активізує та 
обумовлює індивідуальний розвиток і вдосконалення людини, її тіл, властивостей, 
особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних, душевних, 
божественних і ПСІ-феноменальних можливостей відповідно до Божого плану розвитку 

 допомагає мозку розрізняти, оцінювати, диференціювати і реалізовувати характер 
духовності і антидуховності, душевності і антидушевності, божественності і 
антибожественності, любові і ненависті, добра і зла та інших інформацій людського, 
земного, космічного, духовного буття і антисвіту 

 спільно з білим, рожевим, фіолетовим, бузковим, синім, бірюзовим, блакитним, 
світлосяюче-зеленим, зеленим, жовтим, світлосяюче-оранжевим, оранжевим, 
світлосяюче-червоним і червоним тілами обумовлює всю шкалу відчуттів, почуттів і 
переживань на рівні фізичного тіла і забезпечує єдність відчуттів, почуттів, інтуїції, 
думок, емоцій, ПСІ-феноменальності, духовності, душевності, божественності, 
триєдиної божественності та практичної діяльності людини згідно з властивостями 
божественного буття 

 обумовлює формування макро-, мікро-, ультраеніоанатомічних і анатомо-морфологічних 
структур людини, які являються основою психічних, інтуїтивних, інтелектуальних, 
ментальних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, 
духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних процесів, відчуттів, 
почуттів, переживань, знань, свідомості і пізнання світу 

 своїми функціями утворює у тонкоматеріальних тілах людини збалансовані психічні, 
інтуїтивні, інтелектуальні, ментальні, емоційні, моральні, етичні, естетичні, ПСІ-
феноменальні, духовні, душевні, божественні і триєдино-божественні інформаційно-
енергетичні голограми божественного характеру 

 голограми золотого тіла притягують, інформаційно-енергетично посилюють або   
послаблюють ідентичні психічні, інтуїтивні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, 
божественні і триєдино-божественні голограми інформаційно-енергетичних полів 
окремих людей, суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, духовного 
буття, особливо божественного буття Бога 

 акумулює, зберігає і випромінює інформації, мікрочастки, світло, енергії, 
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інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми, а після смерті фізичного тіла приймає 
до своїх структур інформації фізичного тіла і тимчасових тонкоматеріальних тіл з метою 
вічного зберігання, нового інформаційного наповнення душі людини ПСІ-
феноменальними, духовними, душевними, божественними і триєдино-божественними 
інформаціями властивостей Бога, а також для передавання цих інформацій наступним 
поколінням 

 захищає індивідуальні ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, божественні і триєдино-
божественні голограми Бога від інформаційно-енергетичного руйнування 

 не допускає проникнення неідентичних для людини, біопатогенних, неприродних, 
невластивих, нехарактерних, негативних, антидуховних, антидушевних і 
антибожественних інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних 
субстанцій, біоплазм і голограм будь-яких рівнів буття до внутрішнього середовища душі 
людини, до золотого, білого, рожевого, фіолетового, бузкового, синього, бірюзового, 
блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, 
оранжевого, світлосяюче-червоного, червоного і фізичного тіл 

 після смерті фізичного тіла приймає від фізичного тіла і тимчасових тонкоматеріальних 
тіл та вічно зберігає інформації голографічних матриць причинно-наслідкового 
філогенетичного, онтогенетичного і еволюційного розвитку людини, причинно-
наслідкові інформації індивідуальних особливостей анатомії, морфології та фізіології 
фізичного тіла, причинно-наслідкові та дуалістичні інформації біотичних, соціальних, 
психічних, інтелектуальних, ментальних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, 
ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних 
проявів людини, причинно-наслідкові інформації будови, форм, структур і функцій усіх 
тимчасових тонкоматеріальних тіл, а також передає наступним поколінням голографічну 
матрицю відповідного божественного, прогресивного причинно-наслідкового і 
дуалістичного розвитку новонародженої людини. Інформаційно поєднує людину 
минулого, теперішнього і майбутнього, сприяючи досягненню її часової триєдності, та 
програмує майбутню людину. 

Продовження у випуску 68(134) 
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О.А. ГРУШИНСЬКА, З.О. СЛУЖИНСЬКА 
 

70 РОКІВ ВІД ВЕЛИКОЇ ТРАГЕДІЇ ГОЛОДУ В УКРАЇНІ 1947 РОКУ 
 

Стаття розповідає про голод в СРСР у 1947 р. після закінчення німецько-радянської 
війни 1941-1945 рр. 

Ключові слова: війна, розруха, голод, смерть людей. 
 
Статья рассказывает о голоде в СССР в 1947 г. после окончания немецко-советской 

войны 1941-1945 гг. 
Ключевые слова: война, разруха, голод, смерть людей. 
 
The article is about the famine of 1947 in the USSR after Great Patriotic War of 1941-45. 
Keywords: war, devastation, famine, death of people. 
 
Гасло «Все – для фронту, все – для перемоги» лунало під час німецько-радянської війни 

1941-1945 рр. Але війна закінчилася і нацистська Німеччина капітулювала 8 травня 1945 р. 
Однак Друга світова війна ще тривала. Більшість вояків ще не повернулися з армії додому і 
нічого не знали про стан харчування людей, які лише недавно звільнилися від окупації. У 1946-
1947 рр. СРСР допомагав продуктами харчування та пшеницею багатьом державам Східної 
Європи: Польщі, Угорщині, Чехословаччині, Румунії, Болгарії, Албанії, Югославії. В цей час, 
як в Україні сотні тисяч осіб вмирали від голоду, але їм не було допомоги. Гинули від голоду 
дорослі і діти. Українці східних областей гинули від голоду, українці західних областей - від 
масових репресій, переселень в Сибір та Казахстан. За рішенням ЦК ВКП(б) на посаду першого 
секретаря ЦК КП України був призначений Лазар Каганович, який обіймав цю посаду один рік 
під час післявоєнного голоду 1947 року. Голод охопив лише східні і південні області УРСР. 

Рятуючись від голоду, сотні тисяч людей східних і південних областей України 
помандрували у західні області. Начальник лікарняно-санітарного відділу Південно-Західної 
залізниці полковник Скитович 5 березня 1947 року повідомив Міністра внутрішніх справ УРСР 
генерала Строкача про нагромадження великої кількості мертвих тіл, які чекають судово-
медичної експертизи та просив допомоги, бо один судмедексперт не може «дати собі ради з 
великим обсягом роботи». Виникла небезпека епідемічного стану на станціях залізниці у 
зв’язку з потеплінням. 

Про Голодомор не писали, не говорили, замовчувалася кількість жертв. ВКП(б) на чолі з  
Й. Сталіним не визнала правдивої трагедії українського народу. Пропозиція Центрального 
статистичного управління стосовно проведення 1949 року Всесоюзного перепису була 
відхилена. Статистики і демографи строго контролювались. Оцінки чисельності населення не 
публікувались. 

Станом на 1 липня 1946 року у таборах НКВС СРСР відбували покарання 1703095 осіб, 
серед них 85652 - у таборах, 56356 - в колоніях. А ще були покарані за статтями 58-7 
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(шкідництво) і 58-14 (контрреволюційний саботаж), 58-2, 3, 4, 5, 11 (участь у антирадянській 
змові). Кількість ув’язнених постійно збільшувалася. 

В той час, від 20 грудня 1946 року аналіз стану у східних і південних областях УРСР 
офіційно пояснювалося тим, що труднощі, обумовлені неврожайним 1946 роком. Особливо 
тяжко голодомор 1946-1947 років позначився на сім’ях загиблих на фронтах Другої світової 
війни. Настільки була безвихідь, що матері привозили дітей до дитячих будинків, які були 
переповнені, і коли їх там не приймали, то, доведені до відчаю, лишали дітей просто на вулиці. 
За півтора місяці було покинуто 158 дітей. Голод спотворював свідомість, доводив до 
божевілля і канібалізму. Все те замовчувалося, а викривлення фактів доходило до блюзнірства – 
у десятитомній історії Української РСР, яку написали у 80-90-х роках, у дев’ятому томі на 33 
сторінці зазначається: «турботою були оточені сім’ї загиблих воїнів». В той час, як насправді 
голод поширювався, люди опухали, їли трупи, отруювалися, здійснювали самогубство. 
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О.А. ГРУШИНСЬКА, М.А. ВАСИЛЬЄВ 
 

ПАМ’ЯТАЙМО ПРО ЗЛОЧИН У ВІННИЦІ 1937 РОКУ 
 

Стаття присвячена історії масових розправ з населенням Вінниці у передвоєний період. 
Ключові слова: українці, масові репресії, таємні поховання. 
 
Статья посвящена истории массовых расправ с населением Винницы в предвоенный 

период. 
Ключевые слова: украинцы, массовые репрессии, тайные захоронения. 
 
The article is dedicated to the history of the prewar massacre of people in Vinnytsia. 
Keywords: Ukrainians, massive repressions, secret burials. 
 
Населення України 1936, 1937, 1938 років зазнало великих страхіть большевицького терору. 

Вночі до хати під’їжджав «чорний ворон», в закриту машину НКВД забирали людей і вони 
зникали. Мільйони невинних українців зазнали репресій і смерті. Агенти НКВД вночі 
проводили обшук, наказували збиратись і арештовували як «ворогів народу». Страшна хвиля 
арештів, катувань і вбивств тривала до початку Другої світової війни. Рідні отримували 
інформацію, що їх родичі засуджені на 10 років без права листування і вислані за межі України 
в Сибір, Урал або Нову Землю. Насправді смертна розправа відбувалась на місцях без суду та 
вироку. 

Від 24 по 26 серпня 1943 р. (в період німецької окупації) у трьох місцях Вінниці розкопано 
91 масову могилу, в ямах було 9432 трупів, серед них 196 жіночих. 679 з них ідентифіковано за 
національністю і соціальним станом: 490 українців, 28 поляків, 54 колгоспники, 92 службовці, 
183 представники трудової інтелігенції, 34 священики, 17 священиків з Калинки, які там 
працювали лісорубами [1]. Судячи по одежі, решта ідентифікованих тіл належали робітникам і 
селянам. 

Перші масові могили розкрито на західному передмісті Вінниці на правому північному боці 
Літинського шосе в саду площею 60x1000 м. В 1937-1938 роках цю площу зайняло ГПУ-НКВД, 
обвело її триметровим парканом начебто для військових тренувань з стрільби. Там розкопано 
34 ями, з яких витягнуто 5644 жертви. 

На старому цвинтарі, що на лівому боці Літинського шосе, 600 м від центру Вінниці також 
була ділянка, оточена високим парканом. Тут знайдено 42 могили, з яких викопано 2405 жертв. 

Треті масові поховання були близько до цвинтаря через Літинське шосе в Парку культури і 
відпочинку, який північно-східною частиною прилягав до в’язниці НКВД. Там відкопано 13 
могил з кількістю жертв 1383. Над двома могилами був влаштований майданчик для танців, а 
над однією – «кімната сміху». «Гуманна» комуністично-більшовицька влада подбала, щоб люди 
танцювали і сміялися над похованням замучених земляків своїх та рідних [2]. 

Гестапо зацікавилося забороненими зонами після того, як хтось повідомив, що там знайшли 
труп людини. Під керівництвом судового експерта Вінниці, лікаря Дорошенка та колишнього 
професора Краснодарського університету Малініна почалися розкопки двох могил. Викопано 
понад 200 тіл. 1943 р. була створена окрема судова лікарська комісія, що взяла на себе 
обов’язок подальших розкопок. Щоб це мало міжнародне значення, запросили з нейтральних 
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країн кореспондентів, серед яких був і українець з Америки Антін Драган. Згодом він написав 
детальні спогади «Пам’ятаймо про Вінницю» [1]. 

Розкопками керувала міжнародна судова лікарська комісія в складі лікарів: українця 
Дорошенка з Вінниці, росіянина проф. Малініна з Краснодарського університету, Сьонон з 
Генту (Бельгія), Михайлова з Софії (Болгарія), Пезонек з Гельсінкі (Фінляндія), Дювуар з 
Парижа (Франція), Каццаніга з Мілану (Італія), Поортен з Амстердаму (Голандія), Біркле з 
Бухареста (Румунія), Хегквіст з Стокгольма (Швеція), Крсек з Пресбурга (Словаччина), Орсоз з 
Будапешта (Угорщина). Факт, що проведення експертизи відбулося під час окупації не менш 
злочинними і жорстокими нацистами, не знімає вини за злочин у Вінниці з комуністичної 
верхівки влади [2]. Незважаючи на всі труднощі воєнного часу і проблеми комунікації, до 
Вінниці прибували тисячі українців, з намаганням розпізнати своїх рідних - батьків, синів, 
дочок. 

На похороні закатованих жертв, Преосвященнії Григорій (єпископ Вінницький) сповістив, 
що «на тих священних могилах мали намір побудувати величавий храм-пам’ятник у подарунок 
для замучених. Дякуючи щедрій руці нашого народу, вже зібрано більше, ніж потрібно для цієї 
споруди. Але видно не судилося...» [1,5]. 20 березня Вінниця була визволена Червоною Армією. 
В 1944 році визволення від нацистів принесло нові жертви. Масові могили знову були 
заповнені українськими жертвами комуністичної влади. 

23 березня 1944 р. мешканці Вінниці згідно наказу зібралися біля міського парку для 
спеціальної перевірки документів. Комісар Рапопорт, показуючи на порожні ями, що 
залишилися після видобуття з них тисяч розстріляних тіл у 1937-1938 роках, запитав, хто 
знаходив тут своїх родичів. Людей оточили. Комісар за довгим списком викликав людей. За 
його наказом «по ворогах революції і зрадниках батьківщини – вогонь!» – розстріляно понад 
сто осіб – то були переважно жінки. Чоловіків кинули на фронт, де вони без зброї «спокутували 
свою провину» в боях з німцями біля Деражні, Летичева, Меджибожа, Кам’янця-Подільського 
[2]. Сумна доля їх спіткала і в час окупації, і після «визволення».  

Не забуваймо про злочини у Вінниці! 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
 

НЕВРОЛОГІЧНІ ПАРАНЕОПЛАСТИЧНІ СИНДРОМИ 

У цій статті представлено групу розладів, що перебувають на межі між онкологією та 
неврологією – паранеопластичних синдромів, що інколи ускладнюють перебіг різних 
новотворів і серйозно впливають на прогноз таких пацієнтів. 

Ключові слова: неврологія, паранеопластичні синдроми, синдром Ламберта-Ітона, 
підгостра церебелярна дегенерація, лімбічний енцефаліт, синдром опсоклонусу-
міоклонусу 

В этой статье представлена группа расстройств, которые существуют на границе 
между онкологией и неврологией – паранеопластические синдромы, которые иногда 
усложняют эволюцию разных новообразований и серьезно влияют на прогноз таких 
больных. 

Ключевые слова: неврология, паранеопластические синдромы, синдром Ламберта-
Итона, подострая церебелярная дегенерация, лимбический энцефалит, синдром 
опсоклонуса-миоклонуса  

This article presents the group of disorders located at the borderline between oncology and 
neurology – paraneoplastic syndromes, which sometimes may complicate the course of different 
neoplasms and seriously affect the outcome among such patients.  

Key words: neurology, paraneoplastic syndromes, Lambert-Eaton syndrome, subacute 
cerebellar degeneration, limbic encephalitis, opsoclonus-myoclonus syndrome  

1. Вступ 

Паранеопластичні неврологічні синдроми є рідкісними станами, які проявляються лише в 1–
2% хворих із злоякісними новотворами. Їх походження пов’язане з протипухлинною імунною 
відповіддю і перехресною імунореактивністю. Припускають, що деякі види ракових пухлин 
експресують нетиповий для нормальної тканини онконейрональний антиген, який схожий за 
своїм складом на певні клітини нервової системи. Імунна система виробляє у відповідь 
перехресно-реактивні антитіла проти клітин раку і деяких нейронів, наслідком чого є їх 
автоімунне запалення і загибель. 

Клінічні прояви паранеопластичних синдромів надзвичайно різноманітні, оскільки нервова 
система може пошкоджуватися на будь-якому рівні. Основна складність їх діагностики 
пов’язана з тим, що неврологічні порушення можуть на кілька років випереджати прояви 
онкологічного процесу. Виділяють класичні та некласичні паранеопластичні неврологічні 
синдроми. До перших належать синдром Ламберта-Ітона, підгостра церебелярна дегенерація, 
лімбічний енцефаліт, синдром опсоклонусу-міоклонусу, невропатія з парапротеїнемією, 
ретинальна дегенерація. Некласичними паранеопластичними проявами вважають синдром 
ригідної людини та синдром Ісаакса. 

2. СИНДРОМ ЛАМБЕРТА-ІТОНА 

Синдром Ламберта-Ітона (СЛІ, міастенічний синдром) — автоімунне захворювання, 
пов’язане з порушенням нервово-м’язової передачі внаслідок вироблення антитіл до потенціал-
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залежних кальцієвих каналів. Вперше його описали в 1953 р. Н. Andersen et al. і докладно 
вивчили Е. Lambert and Eaton в 1965 р. У більшості випадків (50–60%) захворювання має 
паранеопластичний характер, переважаючи за частотою (до 90%) у пацієнтів з дрібноклітинним 
раком легень. Значно рідше СЛІ розвивається у хворих із раком іншої локалізації: яєчників, 
молочної і щитоподібної залози, печінки та ін. У клінічній практиці він трапляється частіше від 
інших паранеопластичних синдромів, але все одно достатньо рідко, виявляючись тільки в 1 
випадку на 10 тис. онкохворих. У 96% розлад розвивається протягом першого року після 
встановлення діагнозу раку, однак у частини хворих — передує раку або діагностується 
одночасно з ним. У 10% випадків СЛІ спостерігається у хворих з іншими автоімунними 
захворюваннями — ревматоїдним артритом, поліміозитом, міастенією, перніціозною анемією. 
У 30–40% хворих з СЛІ при ретельному обстеженні та динамічному спостереженні не 
виявляють онко- чи автоімунної патології і такі випадки трактують як ідіопатичні. 

Патогенез цього порушення пов’язаний з автоімунними механізмами, тригером яких 
найчастіше є раковий процес. Встановлено, що дрібноклітинний рак легені має спільні 
антигени з холінергічними терміналями нейронів. Внаслідок перехресних імунологічних 
реакцій виробляється широкий спектр антитіл. Серед них у 90% переважають антитіла проти 
двох типів (Р і Q) потенціал-залежних кальцієвих каналів (voltage-gated calcium channel — 
VGCC), локалізованих у пресинаптичній мембрані синапсу. Анти-VGCC антитіла порушують 
механізм вивільнення ацетилхоліну в синаптичну щілину, наслідком чого є блокада проведення 
імпульсу на рівні пресинаптичної мембрани. Встановлено, що їх титр не залежить від наявності 
або відсутності пухлинного процесу. У 10% хворих з СЛІ не виявляють антитіл до VGCC, що 
вказує на наявність інших їх пулів при цьому захворюванні. Це, зокрема, антитіла до білка 
синаптотагміну-1, що відповідає за екзоцитоз кальцієвих рецепторів, і до пресинаптичних 
мускаринових ацетилхолінових рецепторів, що підсилюють холінергічну трансмісію. За 
відсутності онкологічного процесу у хворих з СЛІ виявлено чіткий взаємозв’язок з геном HLA-
DR3-B8. 

Клінічні прояви хвороби розвиваються поступово. Частіше страждають чоловіки віком 
понад 40 років. Основними скаргами в таких хворих є слабкість і підвищена втомлюваність 
м’язів проксимальних відділів кінцівок і (або) тулуба, які призводять до своєрідної “качиної 
ходи”. При цьому м’язова слабкість може навіть зменшуватися при повторних рухах (феномен 
“впрацювання”). Слабкість у проксимальних і дистальних відділах верхніх кінцівок, а також 
стопах приєднується пізніше і завжди виражена меншою мірою. Ураження екстраокулярних, 
бульбарних і дихальних м’язів для СЛІ не характерні. Типовими симптомами для цього 
захворювання є сенсорна полінейропатія (100% пацієнтів) і прогресуюча вегетативна 
дисфункція (в 95% випадків). Полінейропатія проявляється болями в ногах, гіпо- або 
арефлексією, гіпотрофією м’язів кінцівок, легкими дистальними чутливими порушеннями і 
парестезіями. До поширених вегетативних порушень належать зниження салівації і 
потовиділення, що призводять до сухості слизових оболонок рота, очей і шкіри, ослаблення 
еректильної функції, ортостатична гіпотензія. У 9% цих хворих спостерігають поєднання з 
іншими паранеопластичними синдромами, наприклад, підгострою церебелярною атаксією. 
Еволюція СЛІ у 55% хворих характеризується прогресуючим перебігом, схильністю до 
міастенічних кризів. Клінічні прояви паранеопластичної та ідіопатичної форм згаданого 
синдрому схожі, однак у першому випадку клінічна симптоматика швидше прогресує. 

Діагностика СЛІ ґрунтується на аналізі клінічної картини, скринінговому обстеженні для 
виключення ракового процесу будь-якої локалізації (особливо дрібноклітинного раку легень), 
підвищенні титру антитіл до VGCC в сироватці крові та лікворі, а також результатах 
нейроміографії. На відміну від міастенії, при електрофізіологічних дослідженнях для 
діагностики СЛІ використовують тетанічну стимуляцію високої частоти. Класичною тріадою 
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при цьому розладі є низька амплітуда М-відповіді, її зменшення при низькій частоті стимуляції 
і підвищення після фізичного напруження або високочастотної стимуляції. Таке поєднання 
трапляється досить рідко. У зв’язку з цим запропоновано діагностичний тест 60% 
посттетанічного полегшення, який специфічний у 91% хворих з СЛІ. Виявлено зворотну 
кореляцію між титром антитіл до VGCC і площею М-відповіді, тобто числом активованих 
м’язових волокон при супрамаксимальній стимуляції, і пряма кореляція між параметрами М-
відповіді в процесі тетанізаціі і числом заблокованих м’язових волокон. 

Диференціальну діагностику СЛІ проводять з міастенією та іншими міастенічними 
синдромами (при ботулізмі, застосуванні антибіотиків-аміноглікозидів); хворобою Шегрена; 
поліміозитом; міопатіями ендокринного (аддісонова, тиреотоксична) або метаболічного генезу. 
Найбільшою складністю є розрізнення СЛІ і міастенії. Перший з них ніколи не починається з 
птозу і диплопії, для нього характерні феномен “впрацьовування”, зниження сухожилкових і 
періостальних рефлексів, часті вегетативні порушення, слабка реакція на антихолінестеразні 
препарати і типові зміни при нейроміографії. 

Найліпшим способом лікування паранеопластичного СЛІ є якомога раніший початок 
лікування основної онкопатології. Як доповнення можливе використання хіміотерапії і 
призначення імуносупресорів (метотрексат, азатіоприн). При виключенні ракового процесу 
можна призначати симптоматичну терапію у вигляді антихолінестеразних агентів (калімін, 
убретид, 3,4-диамінопіридин і гуанідин). Останній препарат вважається найбільш ефективним 
засобом корекції холінергічних порушень при СЛІ, проте має велику кількість побічних 
ефектів. У рефрактерних до симптоматичної терапії випадках добре себе зарекомендували 
внутрішньовенне введення імуноглобуліну (ВВІГ) і плазмаферез. Розроблено метод 
імуноабсорбції антитіл на спеціальній цитокіновій мережі, яка дозволяє коригувати наявні при 
цьому захворювання автоімунні порушення. Пацієнти з ідіопатичною формою СЛІ потребують 
динамічного спостереження для виключення первинного новотвору. Прогноз тут зазвичай 
несприятливий і залежить від своєчасної діагностики та повноцінного лікування основної 
онкологічної патології. 

3. ПІДГОСТРА ЦЕРЕБЕЛЯРНА ДЕГЕНЕРАЦІЯ 

Підгостра церебелярна дегенерація (ПЦД) належить до паранеопластичних синдромів з 
переважним ураженням мозочка. Справжня частота захворювання невідома. Ця патологія 
частіше розвивається у пацієнток з раком яйників. Рідше її причиною є рак грудної залози, 
легень, шлунка, кишківника або ходжкінська лімфома. У клінічній практиці ПЦД трапляється 
ізольовано або в поєднанні з іншими паранеопластичними синдромами: лімбічним 
енцефалітом, СЛІ, сенсорною полінейропатією. У частини хворих вона передує раку або 
розвивається одночасно з ним. Патогенез захворювання пов’язаний з виробленням широкого 
спектра перехресно-реактивних антитіл до клітин окремого виду раку та нейронів мозочка. 
Серед них переважають антитіла до клітин Пуркіньє (анти-Yо). Немає даних, як їх титр впливає 
на перебіг і вираженість клінічних симптомів захворювання. Рідше при цій патології 
визначаються інші антитіла: анти-Mal, анти-Тг, анти-СY2, aнти-CRMP-5 (collapsing response 
mediator protein 5), анти-РСА-2, анти-GAD (glutamic acid decarboxylase). Залишається 
незрозумілим питання, чи пов’язана поява цих антитіл зі специфічними неврологічними 
симптомами, чи вони є тільки маркерами протиракової імунної реакції організму. 

Клінічні прояви ПЦД розвиваються підгостро, значно переважаючи за частотою у жінок 
віком понад 60 років. Спектр неврологічних проявів захворювання неспецифічний і включає 
запаморочення, односторонній горизонтальний або комбінований ністагм, між’ядерну 
офтальмоплегію, диплопію, дизартрію (частіше — скандована мова), статичну і динамічну 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 67 (133). 2017 
 

33 

атаксію, дисметрію рухів, адіадохокінез, зниження м’язового тонусу в кінцівках, кінетичний 
(інтенційний) тремор, що переважає в кистях. Запаморочення при цьому захворюванні не 
залежить від положення голови і тіла, а біль голови, нудота, блювання, зниження слуху, зору та 
когнітивні порушення нехарактерні. У випадках поєднання ПЦД і лімбічного енцефаліту 
клінічна картина доповнюється прогресуючим зниженням пам’яті, дезорієнтацією в просторі, 
епілептичними нападами. У більшості хворих цей стан має прогресуючий перебіг, призводить 
до порушення ковтання, яке потребує зондового харчування, нездатності до 
самообслуговування через виражену атаксію і смерті. Патоморфологічні зміни при цьому 
захворюванні відзначаються стоншенням молекулярного і гранулярного шарів і загибеллю 
клітин Пуркіньє в корі півкуль мозочка, лімфоцитарою інфільтрацією оболонок головного 
мозку. 

Діагностика ПЦД ґрунтується на аналізі клінічної картини, скринінговому обстеженні для 
виключення онкологічного процесу (особливо раку яйників у жінок), підвищенні титру онко-
нейрональних антитіл (переважно анти-Yо) в сироватці крові. У лікворі виявляють незначний 
лімфоцитарний плеоцитоз, підвищення рівня білка і олігоклональний IgG. При МРТ головного 
мозку для цієї хвороби характерне виявлення вираженого атрофічного процесу, що переважає у 
структурах задньо-черепної ямки. 

Диференціальну діагностику ПЦД проводять з ішемічним ураженням мозку з переважним 
залученням вертебро-базилярного басейну; дегенеративними захворюваннями ЦНС групи 
спіно-церебелярних атаксій; пухлинами мозочка; розсіяним склерозом; периферичним 
вестибулярним синдромом. В останньому випадку у хворих переважає рецидивуючий характер 
запаморочення з нудотою, блюванням, порушенням рівноваги, іноді з порушенням слуху 
тривалістю від кількох хвилин до кількох годин, що провокується зміною положення тіла. 

Лікування ПЦД полягає у своєчасному лікуванні ракового процесу, призначенні хіміотерапії 
(паклітаксел, карбоплатин) та імуносупресантів (кортикостероїди, цитостатики). Описано 
позитивний ефект повторних (через 4–6 тижнів) курсів ВВІГ у стандартній дозі зі значним 
клінічним поліпшенням стану хворих і зниженням титру анти-Yo антитіл після третього курсу 
введення препаратів.  

Прогноз у таких хворих частіше несприятливий, залежить як від своєчасної діагностики і 
лікування раку, так і від вираженості атрофічного процесу в мозочку. 

4. ЛІМБІЧНИЙ ЕНЦЕФАЛІТ 

Лімбічний енцефаліт (ЛЕ) частіше розвивається як варіант паранеопластичної патології з 
вибірковим ураженням нейронів лімбічної системи. Точна частота захворювання невідома. 
Найчастіше (60%) розвивається у чоловіків, які страждають на рак яєчок або простати. Рідше 
причиною розладу є злоякісна пухлина легенів, щитоподібної залози, молочної залози, яйників, 
тератома середостіння і злоякісна тимома. 

Розвитку ЛЕ може передувати онкопатологія періодом до двох років у 62% хворих або 
перебігати одночасно з нею. У 40% випадків захворювання має ідіопатичний характер. 

Патогенез цього порушення пов’язаний з виробленням перехресно реактивних антитіл до 
клітин раку і нейрональних антигенів лімбічної системи, до якої належить поясна звивина, 
гіпокамп, мигдалеподібний комплекс, соскоподібні тіла, локалізовані в медіальному відділі 
скроневих часток. При цьому розладі виділяють два типи антитіл: 1) внутрішньоклітинні (Ні, 
Ма2, CV2/CRMP3-5), частіше асоційовані з раком яєчок і легенів; 2) антитіла до клітинних 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 67 (133). 2017 
 

34 

мембран (наприклад, до рецепторів N-метил-D-аспартату), що спостерігаються при тимомі, 
тератомах або ідіопатичних формах захворювання. Специфічним для ЛЕ вважається 
підвищення титру анти-Ма2 антитіл, яке спостерігається у 82% хворих 

Клінічні симптоми захворювання розвиваються гостро або підгостро, переважаючи за 
частотою у чоловіків віком до 45 років. У частини хворих відзначаються продромальні 
симптоми у вигляді загальної слабкості, підвищення температури або сильного нейропатичного 
болю. Розгорнута стадія ЛЕ характеризується поєднанням неврологічних, психічних і 
поведінкових порушень. Провідними неврологічними проявами вважаються 
швидкопрогресуючі когнітивні порушення та епілептичний синдром, котрі пов’язані з 
ураженням гіпокампа. Когнітивна дисфункція проявляється у вигляді зниження 
короткотермінової пам’яті, втрати здатності до запам’ятовування нової інформації. Згодом 
може спостерігатися тотальна деменція з втратою автобіографічних даних і фіксації соціальних 
подій, конфабуляціями (корсаковський синдром). Епілептичний синдром характеризується 
простими і складними абсансами, скороминущими макро- або мікропсіями, переживаннями 
типу deja vu (вже баченого), вторинно генералізованими судомними нападами, 
орофасціальними дискінезіями (мимовільним жуванням, ковтанням, прицмокуванням губами). 
При ЛЕ можуть спостерігатися порушення сну у вигляді надмірної денної сонливості або 
насильницького засипання типу нарколепсії (засинання в незвичайний час) і катаплексії 
(раптових короткочасних епізодів м’язової слабкості, що закінчуються сном). 
Загальномозковий, інтоксикаційний і менінгеальний синдроми в таких пацієнтів нетипові. 

Формування психотичних і поведінкових розладів при ЛЕ пов’язують з розривом 
емоційного кола Пейпеца в лімбічній системі. Типовим для цієї патології вважають розвиток 
дезорієнтації у часі і просторі, неуважність, емоційну притупленість, втрату ініціативності, 
надмірну вразливість, гіперсексуальність або незвичайну слухняність. 

Перебіг хвороби може мати прогресуючий, регресуючий, а також рецидивуючий характер. 
Патоморфологічно при цій патології спостерігають втрату нейронів, виражений гліоз, 
збільшення кількості гіпертрофованих астроцитів, периваскулярні скупчення лейкоцитів 
навколо дрібних кровоносних судин, локалізовані в гіпокампі і соскоподібних тілах. 

Діагностика ЛЕ ґрунтується на аналізі клінічної картини, анамнестичних даних і скринінгу 
наявності онкологічного процесу, особливо раку яєчок або простати в чоловіків молодого віку, 
підвищенні титру анти-Ма2 антитіл в сироватці крові, виявленні незначного лімфоцитарного 
плеоцитозу, підвищенні рівня білка та наявності олігоклонального IgG в спинномозковій рідині. 
Діагностичне значення мають результати ЕЕГ, що вказують на наявність одностороннього або 
двостороннього вогнища епілептичної активності в скроневих частках. При проведенні МРТ 
головного мозку в таких хворих виявляють наявність одного або кількох симетричних 
гіперінтенсивних вогнищ у ділянці гіпокампа або мозолистого тіла. Позитронно-емісійна 
томографія демонструє зниження накопичення ізотопу в медіальній поверхні лобових і 
префронтальних зон мозку. 

Диференціальний діагноз ЛЕ проводять з гострими серозними енцефалітами, викликаними 
вірусами герпесу, Епштейна-Барр, цитомегаловірусом; сифілітичним, туберкульозним, 
бореліозним, ВІЛ-асоційованим енцефалітом; гострою енцефалопатією Верніке. 

У лікуванні цього стану однаково ефективні кортикостероїди в режимі пульстерапії і ВВІГ. 
Симптоматична терапія включає призначення антиконвульсантів (вальпроати, ламотриджин, 
топірамат) та нейролептиків (рисперидон, клозапін). У випадках судомного синдрому, 
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рефрактерного до консервативної терапії, ефективні нейрохірургічні втручання (видалення 
лобної або скроневої частки або селективна амігдалогіпокампектомія). 

Прогноз при ЛЕ невизначений. На думку L. Bataller et al., ліпший результат демонструють 
пацієнти з наявністю антитіл до нейрональних клітинних мембран гіпокампа. 

5. СИНДРОМ ОПСОКЛОНУСУ-МІОКЛОНУСУ 

Синдром опсоклонусу-міоклонусу (СОМ, міоклонічна енцефалопатія, синдром танцюючих 
очей і ніг) вперше описали Sandifer і Kinsburne в 1962 р. У половині випадків ця патологія має 
паранеопластичний характер, значно переважаючи за частотою у дітей. Захворювання 
трапляється дуже рідко. Його справжня поширеність невідома у зв’язку з можливістю 
спонтанної інволюції пухлин у дитячому віці. Поширеність СОМ становить 1 випадок на 10 
млн. населення. У дітей його розвиток в основному пов’язаний із ростом пухлин симпатичної 
нервової системи. Серед них переважають нейробластома (88%) і гангліоневрома (12%), 
частіше локалізовані в заочеревинному просторі або середостінні. У дорослих цей стан 
зазвичай розвивається при раку грудної залози, яйників, матки, легень, нирок, неходжкінській 
лімфомі або після пересадки стовбурових клітин. Переважають випадки діагностики цього 
захворювання через кілька місяців після виявлення пухлинного процесу. У поодиноких 
випадках СОМ може розвиватися за кілька років до дебюту онкопатології. У 50% хворих ця 
патологія має ідіопатичний характер і її поява зазвичай збігається з перенесеними 
респіраторними захворюваннями, на фоні інших розладів (тиреоїдит, колагенози) або після 
вакцинацій. 

Розвиток СОМ частіше пов’язують з автоімунним процесом, який у дітей формується на тлі 
вроджених або набутих порушень регуляторних механізмів імунної системи. В основі 
патогенезу захворювання лежить здатність нейробластом синтезувати нейрональні білки, які, 
будучи водночас паранеопластичними антигенами, виявляються подібними за своєю 
структурою до клітин мозочка. При СОМ мішенню автоімунних реакцій виявляються 
гранулярні нейрони ядер шатра (nuclei fastigii), розміщені в півкулях мозочка, і аксони, що 
зв’язують їх зі стовбуром мозку. Для цієї патології характерні порушення клітинного та 
гуморального імунітету. Відзначаються зменшення вмісту СD4-лімфоцитів, поява широкого 
спектра антитіл проти внутрішньоклітинних протеїнів: анти-Yo до цитоплазми та аксонів 
клітин Пуркіньє, до ядер нейронів, анти-альфа-енолази, анти-нейролейкіну, анти-гліадину, 
анти-ендомізію. У дітей і дорослих специфічним для СОМ є поява анти-Rj антитіл, що мають 
антипроліферативний і проаптотичний ефект. При ідіопатичних формах як можливу причину 
припускають роль параінфекційного захворювання та вакцинації. Як збудник розглядають 
віруси Коксакі, Епштейна-Барр, лихоманки західного Нілу, парвовірусу, ентеровірусу. У дітей 
можливу провокуючу роль відіграє вакцинація проти кору, паротиту, краснухи, гемофільної 
палички типу В, дифтерії, кашлюку, правця. Однак прямий зв’язок між СОМ, параінфекційним 
захворюванням і вакцинацією цілком не доведено. 

Клінічна картина захворювання у дітей і дорослих збігається. Страждають особи обох 
статей. У дітей СОМ розвивається гостро, частіше у віці 1,5–2 років. Захворюванню зазвичай 
передують перенесені напередодні респіраторно-вірусна інфекція, лихоманка або гастро-
інтестинальний синдром. Виділяють ранні симптоми хвороби, які розвиваються через 1–2 
тижні. До них належать запаморочення, хитка хода, часті падіння, які дозволяють помилково 
запідозрити церебеліт. Пізні симптоми включають тремор голови, тулуба і кінцівок, порушення 
мови, зниження м’язового тонусу, слинотечу і характерні ознаки хвороби у вигляді 
опсоклонусу і міоклонусу. Опсоклонус проявляється у формі швидких, безладних, неритмічних, 
іноді серійних рухів очей, чим пояснюється назва хвороби “синдром танцюючих очей”. Він 
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переважно спостерігається в горизонтальному напрямку, рідше у вертикальній або 
горизонтальній площинах. Ще одним патогномонічним проявом хвороби є поліморфні 
міоклонії у вигляді коротких, уривчастих рухів невеликої амплітуди. Міоклонії переважають у 
м’язах повік, губ, тулуба і проксимальних відділів кінцівок. 

У розгорнутій стадії хвороби пацієнти не можуть сидіти, стояти і ходити через виражену 
статичну, динамічну атаксії і тремор. При переході з горизонтального положення у 
вертикальне, спробі цілеспрямованих рухів або при неспокої у дітей посилюються міоклонії в 
ногах, формуючи феномен танцюючих ніг, а тремор набуває генералізованого характеру. У 
будь-якому віці у хворих порушується поведінка, з’являється підвищена дратівливість, напади 
люті, порушується сон. Еволюція хвороби в дитячому віці характеризується хронічним 
перебігом з повторними загостреннями у половини пацієнтів. У 80% дітей спостерігаються 
резидуальні явища у вигляді порушень поведінки, змін мови, зниження когнітивних функцій. 
Неухильно прогресуючий перебіг хвороби з летальним наслідком трапляється рідко. 
Патоморфологічно при цій патології виявляють помірну дифузну демієлінізацію білої речовини 
півкуль головного мозку, зменшення кількості клітин Пуркіньє, атрофію ядер шатра і загибель 
їх аксонів. 

Діагностика СОМ ґрунтується на аналізі клінічної картини, анамнестичних відомостях і 
скринінговому дослідженні дітей на предмет виключення нейробластоми. З цією метою 
зазвичай використовують КТ або МРТ грудної клітки, заочеревинного простору і малого таза. 
Діагностичну значущість мають підвищення титру анти-Rj антитіл у сироватці крові, виявлення 
незначного лімфоцитарного плеоцитозу і олігоклональних антитіл у лікворі. Зміни на МРТ при 
цій патології зазвичай незначні або малоінформативні. Для виключення епілептичного генезу 
міоклонії певне значення мають результати ЕЕГ, що вказують на зниження порога судомної 
активності, або поява комплексів “гостра-повільна” хвиля. 

Диференціальний діагноз СОМ проводять з дегенеративними захворюваннями ЦНС (спіно-
церебелярна атаксія, деменція з тільцями Леві, кортикобазальна дегенерація); стовбуровим 
енцефалітом; хворобою Кройцфельдта-Якоба; демієлінізуючими хворобами ЦНС (гострий 
розсіяний енцефаломієліт, розсіяний склероз); токсичною або метаболічною енцефалопатією; 
постаноксичним міоклонусом (синдром Ланса-Адамса); прогресуючою міоклонічною атаксією 
(синдром Рамзая-Ханта); юнацькою міоклонічною епілепсією; енцефалопатією Хашимото. У 
ряді випадків складно диференціювати СОМ і генералізований тик (синдром Жиля де ла 
Туретта). Останній відрізняється від СОМ розвитком вокалізації (мимовільним вимовлянням 
неартикульованих звуків або лайливих слів). 

У лікуванні цього паранеопластичного стану обов’язковою умовою досягнення 
сприятливого результату є видалення пухлини, проте в більшості випадків однієї операції 
недостатньо. Як комбіновану терапію застосовують адренокортикотропний гормон або його 
синтетичні аналоги, кортикостероїди (дексаметазон, метилпреднізолон), імуносупресанти 
(азатіоприн, метотрексат), ВВІГ. Препарат добирають індивідуально і зазвичай призначають 
тривало у вигляді повторних численних курсів пульс-терапії. Описано позитивні результати 
застосування плазмаферезу, однак у дітей цей метод лікування використовується обмежено. 
Останніми роками з’явилися повідомлення про сприятливі результати використання 
ритуксимабу. За даними М. Pranzatelli et al., позитивні клінічні та імунологічні зрушення 
(кількість CD19 і IgM в сироватці та лікворі) після чотирьох інфузій ритуксимабу (375 мг/м2) 
відзначено у 81% дітей. У пацієнтів з легкою середньою тяжкістю (за шкалою рухових функцій 
1–24 бали) можна обмежитися проведенням симптоматичної терапії. З метою корекції 
поведінкових порушень показані седативні засоби і антипсихотики. Для зменшення 
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мимовільних рухів призначають атипові бензодіазепіни (клоназепам) і протисудомні засоби 
(ламотриджин, топірамат). Дозу і кратність прийому препарату добирають емпірично. 

Прогноз у хворих з СОМ залежить від тяжкості захворювання в дебюті, кількості загострень 
і часу з моменту початку патогенетичної терапії. 

6. НЕВРОПАТІЯ З ПАРАПРОТЕЇНЕМІЄЮ 

Невропатія з парапротеїнемією (НЗП, моноклональна гаммапатія, дискразія плазматичних 
клітин) — гетерогенна патологія з вторинним вибірковим ураженням периферичних нервів. Її 
причинами частіше є злоякісні лімфопроліферативні захворювання крові, в основі яких лежить 
підвищене вироблення моноклональних імуноглобулінів (переважно класу М) єдиним клоном 
плазматичних клітин. НЗП належить до автоімунних полінейропатій і трапляється у всіх 
країнах світу з частотою 1 випадок на 1 млн. населення. Вперше була описана J. Logothelis et al. 
в 1960 р. у пацієнтів з мікроглобулінемією Вальденстрема. Згодом встановлено, що ця патологія 
може спостерігатися на тлі множинної мієломи, солітарної плазмоцитоми, ідіопатичної 
тромбоцитопенічної пурпури, неходжкінської лімфоми, хронічної лімфоцитарної лейкемії, 
первинного амілоїдозу і кріоглобулінемії. При виключенні вищеназваних захворювань для 
означення хвороби використовується термін ідіопатична НЗП або НЗП невизначеного значення 
(Monoclonal Gammapathy of Undetermined Significance). У структурі полінейропатії в США ця 
патологія посідає 4-те місце після діабетичної, спадкової та алкогольної. У більш ніж половини 
таких хворих у сироватці або при біопсії виявляється IgM-парапротеїнемія, тільки у третини 
пацієнтів — IgG-парапротеїнемія і лише в окремих випадках — IgA-парапротеінемія, у решті 
випадків хвороба має поліклональний характер. Частота НЗП зростає з віком і становить в осіб 
до 25 років — 0,1%, після 50 років — 1%, після 70 років — 3%, а після 95 років — вже 19%. Як 
правило, хвороба перебігає повільно і відносно доброякісно. Більш злоякісний перебіг 
характерний для синдрому POEMS (Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, M-protein, 
Skin changes — полінейропатія, органомегалія, ендокринопатія, М-протеїн, шкірні зміни), 
також відомого як синдром Crow-Fucase. 

У патогенезі захворювання М-протеїн відіграє роль антитіла, яке вступає в реакцію з 
антигеном периферичного нерва. Мішенню автоімунної реакції при НЗП є мієлін-асоційований 
глікопротеїн (МАГ), переважно локалізований в мембрані периаксіальних шваннівських клітин. 
Внаслідок автоімунної реакції “антиген-антитіло” страждає мієлінова оболонка і мембрана 
осьового циліндра периферичного нерва, що сприяє адгезії (злипанню) аксонального мієліну і 
порушенню проведення імпульсу. При цій патології спостерігається гіперактивність 
прозапальних цитокінів (інтерлейкіну 1 і 6, альфа-фактору некрозу пухлини). Окрім 
підвищення титру анти-МАГ антитіл, специфічних для НЗП в 100% випадків, відзначається 
збільшення кількості й інших антитіл до структур периферичного нерва. До них належать 
антисульфатидні, анти-бета2-глікопротеїдні і антигангліозидні антитіла. 

Клінічна картина розладу, пов’язаного з IgM, зазвичай починається поступово, частіше в 
чоловіків літнього віку. Переважають порушення чутливості в кінцівках. Характерні пекучі болі 
і ряд супутніх симптомів: гіперальгезія (чутливість вище норми), гіперпатія (біль утримується 
після припинення подразнення), алодинія (дотик сприймається як біль) і парестезії (відчуття 
бігання мурашок). Їх основними механізмами є периферична і центральна сенсибілізація С-А 
ноцицепторів і ектопічні розряди в пошкоджених ділянках нерва. Переважає дистальний тип 
розладів чутливості, який починається з ніг, а потім може залучити руки. У частини хворих 
уражається глибока чутливість і порушується хода за типом сенситивної атаксії. Описано 
випадки НЗП з постуральним та інтенційним тремором у руках, який пов’язують з розладом 
складних видів чутливості. Сухожильні й периостальні рефлекси завжди пригнічені або 
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зникають. Часто трапляються крампі (болючі судоми) в кінцівках, болючість при пальпації 
нервових стовбурів на кінцівках, позитивні симптоми корінцевого натягу (Ласега, Нері). На 
пізніх стадіях хвороби приєднуються рухові порушення включно в дистальних відділах (стопи і 
кисті). Черепні нерви і ЦНС зазвичай інтактні. Дихальні, тазові й вегетативні порушення для 
НЗП не характерні. 

У випадках синдрому POEMS, крім хронічної сенсорно-моторної полінейропатії та 
підвищення М-протеїну в сироватці крові, до клінічної картини хворих додаються 
органомегалія, ендокринопатія і зміни шкіри. Органомегалія проявляється збільшенням 
печінки, селезінки, серця, пахвових і пахвинних лімфатичних вузлів. Ендокринопатія включає 
цукровий та нецукровий діабет, гіпотироз, гіпогонадизм, вторинну недостатність надниркових 
залоз. Зміни шкіри мають характер дифузної або плямистої гіперпігментації, характерні її 
ущільнення і потовщення, гіпертрихоз, збліднення нігтьових лож. Часто трапляються 
порожнинні набряки (асцит, плеврит, перикардит) і анасарка. 

Перебіг НЗП зазвичай повільно прогресуючий. В осіб молодого віку погіршення настає 
скоріше. Описано летальні випадки. Патоморфологічно процес характеризується сегментарною 
демієлінізацією і розширенням перехоплень Ранв’є. Мієлін стоншується в паранодальних зонах 
з відкладенням гранул з фрагментами мієліну. Виявляються спіральні деформації мієлінової 
оболонки за типом “цибулинових головок”. Зменшується кількість товстих і тонких нервових 
волокон, що свідчить про вторинну аксональну дегенерацію. Характерним є виявлення при 
імуногістохімічних дослідженнях відкладення IgM навколо і всередині мієлінової оболонки. 

Діагностика НЗП ґрунтується на аналізі клінічної картини, анамнестичних відомостях і 
скринінговому дослідженні хворих на предмет виключення гематологічної патології, 
результатах лабораторних та імунологічних досліджень. До рутинних лабораторних обстежень 
при цьому стані належать визначення білка Бена-Джонса в сироватці крові та сечі, кількості 
лімфоцитів, ШОЕ і протеїнограми. Для визначення кількості імуноглобулінів класів М, G, А 
широко використовується метод радіальної імунодифузії в гелі за Манчіні. При проведенні цієї 
методики діагностично значущим вважають підвищення рівня IgM вище 3 г/л. Важливе 
значення має виявлення високого титру антитіл класу IgM до МАГ за результатами вестерн-
блотингу. При дослідженні ліквору відзначається помірна білково-клітинна дисоціація з 
підвищенням рівня білка до 1 г/л і вище. У більшості пацієнтів з НЗП за результатами 
нейроміографії виявляють переважно демієлінізуючий патерн у вигляді зниження швидкості 
проведення імпульсу по моторних і сенсорних волокнах периферичних нервів, водночас 
спостерігається значне збільшення латентного часу і поліфазних М-відповідей, що вказує на 
вторинну аксонопатію. У випадках прогресуючого перебігу певною мірою допомогають 
результати біопсії литкового нерва, однак її проведення в типових випадках не є обов’язковим. 

Диференціальну діагностику НЗП проводять з іншими автоімунними полінейропатіями 
(гостра і хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія, мультифокальна моторна 
невропатія), діабетичною, алкогольною, спадковою та метаболічною полінейропатіями. 
Найбільш складною є диференціація НЗП та хронічної запальної демієлінізуючої 
полінейропатії, для якої характерний змішаний характер рухових порушень (поєднання 
проксимальних парезів із дистальними), менша вираженість чутливих розладів, часте залучення 
в процес черепних нервів, відсутність у сироватці крові та біоптаті парапротеїну М і антитіл до 
МАГ. 

Лікування НЗП проводиться індивідуально і включає поєднання симптоматичної та 
патогенетичної терапії. У випадках виявлення гематологічної патології лікування проводять 
згідно з відповідними протоколами. У хворих з НЗП невизначеного значення терапію 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 67 (133). 2017 
 

39 

призначають емпірично. Згідно з рекомендаціями, розробленими Європейською федерацією 
неврологічних товариств, відносно доброякісний перебіг захворювання і виражені побічні 
ефекти від призначення імуносупресантів вимагають у кожному конкретному випадку 
зваженого рішення про призначення цих препаратів. У ряді випадків можна обмежитися 
симптоматичною терапією, яка досягається зменшенням больового синдрому (габапентин, 
прегабалін), корекцією тремору (клоназепам, вальпроати) і чутливих порушень (альфа-ліпоєва 
кислота, вітаміни групи В). У хворих молодого віку з прогресуючим перебігом описано 
позитивний ефект від проведення повторних курсів плазмаферезу, ВВІГ з перевагами 
останнього методу. На думку J. Vallat et al., виявлення відкладень IgM при проведенні біопсії є 
достатньою підставою для призначення агресивного лікування у вигляді кортикостероїдів, 
циклофосфану, поліхіміотерапії. Методами вибору терапії синдрому POEMS можуть бути 
локальне опромінення, видалення ізольованої плазмоцитоми, цитостатики (мелфалан) у 
поєднанні з преднізолоном або без нього. 

Перебіг НЗП, зумовлений антитілами до МАГ, повільно прогресуючий, з тривалим 
збереженням функціональних можливостей. У 11–20% хворих доброякісна еволюція 
захворювання трансформується в злоякісну. 

7. РЕТИНАЛЬНА ДЕГЕНЕРАЦІЯ 

Ретинальна дегенерація (РД) — рідкісна паранеопластична патологія, яка проявляється 
вибірковим ураженням очей. Найчастішою етіологією є дрібноклітинний рак легень. Рідше 
причиною цього стану стають злоякісна пухлина шийки матки, грудної залози, гортані або 
меланома шкіри. Виділяють три клінічні форми: канцер-асоційована ретинопатія, меланома-
асоційована ретинопатія і ненеопластична (ідіопатична) ретинопатія. 

Патогенез РД пов’язаний з виробленням антитіл до одного або кількох ретинальних білків. 
До медіаторів захворювання зараховують антитіла до рековерину, альфа-енолази, арестину, 
родопсину, титину, метофіліну. Найчастіше (у 63,5%) їх виявляють при канцер-асоційованій 
ретинопатії порівняно з ідіопатичною ретинопатією (41,1% хворих). В організмі людини ці 
антитіла персистують тривалий час — від декількох місяців до кількох років. Найбільш 
вивченими і специфічними для РД є антирековеринові антитіла. Доведено, що механізм їх дії 
зумовлений проникненням у ретинальні шари сітківки і пошкодженням фоторецепторів і 
біполярних клітин. Менш вивчені антитіла до альфа-енолази. G. Ren and G. Adams в 
експерименті на мишах засвідчили, що введення цих антитіл у склисте тіло викликає загибель 
гангліонарних клітин і стоншення шарів ретинальної оболонки. Важлива роль в автоімунних 
реакціях в очах належить системі комплементу, зокрема інтраокулярним комплемент-
регуляторним протеїнам. На думку J. Sohn et al., активація фракції комплементу C3e на ранній 
фазі реакції “антиген-антитіло” при РД здатна зупинити внутрішньоочне запалення і запобігти 
пошкодженню тканин. 

Клінічні прояви хвороби розвиваються без видимої причини, гостро або підгостро, у 
чоловіків і жінок, частіше у віці 50–60 років. Типовим є безболісне зниження зору на одне або 
обидва ока, що часто супроводжується випаданням полів зору, фотопсіями або фотофобією. 
Інші неврологічні й системні прояви хвороби зазвичай відсутні. Перебіг прогресуючий, 
можливі рецидиви. 

Згодом у частини пацієнтів розвивається сліпота внаслідок атрофії зорового нерва або 
дегенерації ретинальних шарів без відкладення пігменту. Патоморфологічно для цієї патології 
характерні втрата паличок і колбочок, запальна інфільтрація ретинального шару сітківки ока. 
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Діагностика РД ґрунтується на аналізі клінічної картини, анамнестичних відомостях і 
скринінговому дослідженні хворих на предмет виключення онкопатології, результатах 
офтальмологічного (гострота зору, периметрія, внутрішньоочний тиск, офтальмоскопія) та 
імунологічних дослідженнях. Певне значення має визначення антитіл до ретинальних протеїнів: 
рековерину або альфа-енолази. Однак, на думку G. Adams et al., титр антирековеринових 
антитіл корелює з вираженістю очних симптомів, але не вказує на наявність ракового процесу. 
Діагностично корисними є результати електроретинографії, яка виявляє нормальну відповідь 
від паличок сітківки на периферії і зменшення центральної або загальної відповіді від 
колбочкоподібних зорових клітин. Проведення оптичної когерентної томографії при РД 
дозволяє виявити макулярний набряк. 

Диференціальний діагноз цього розладу проводять з неврологічними захворюваннями, що 
перебігають з ураженням зорового аналізатора (оптична форма розсіяного склерозу, 
оптикохіазмальний арахноїдит, пухлина передньої або задньої черепної ямки), іншою 
офтальмологічною патологією (гострий приступ глаукоми, неврит або ішемічна оптикопатія 
зорового нерва). Диференціальна діагностика РД з іншими паранеопластичними синдромами 
представлена в табл. 1. 

Таблиця 1. Диференціальна діагностика РД та інших паранеопластичних синдромів 

Паранеопластичний 
синдром 

Типові стать і вік Локалізація 
раку 

Автоантитіла 

Синдром Ламберта-
Ітона 

Чоловіки >40 
років 

Легені До потенціал-залежних 
кальцієвих каналів  

Підгостра церебелярна 
дегенерація 

Жінки >60 років Яйники До клітин Пуркіньє (анти-
Yo) 

Лімбічний енцефаліт Чоловіки <40 
років 

Яєчка, 
простата  

Анти-Ма2 

Синдром опсоклонусу-
міоклонусу 

Дівчатка = 
хлопчики, 1,5–2 
роки 

Нейробластом
а 

Анти-Rj 

Невропатія із 
парапротеїнемією 

Чоловіки >60 
років 

Кров Анти-МАГ 

Ретинальна дегенерація Чоловіки = жінки, 
50–60 років 

Легені Антирековеринові 

Лікування захворювання проводять з допомогою системного або локального 
(периокулярного) введення кортикостероїдів. За даними Н. Ferreyra et al., тривалий прийом цих 
агентів приводить до поліпшення у 100% хворих з канцер-асоційованою ретинопатією і в 54% 
пацієнтів з ідіопатичною ретинопатією, з них у 24% випадків поліпшилася гострота зору, в 71% 
— розширилися поля зору, в 55% — зменшився макулярний набряк. Останніми роками 
з’явилися поодинокі повідомлення про ефективність блокаторів кальцієвих каналів і 
адалімумабу в терапії РД. М. Diaz-Llopis et al. спостерігали клінічне поліпшення у 63% таких 
хворих, резистентних до інших методів лікування, після підшкірного призначення 40 мг 
адалімумабу щотижня протягом року. Згідно з досвідом цих авторів, препарат добре 
переносився і мав лише локальні побічні ефекти у місці введення. 

Прогноз щодо зору при РД невизначений і коливається від відносно стабільного стану 
протягом багатьох років до повільно прогресуючого перебігу з повною втратою зору. 
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8. ВИСНОВКИ 

Термін “паранеопластичний синдром” стосується тих проявів захворювання, що виникають 
унаслідок ураження органів та систем, локалізаційно віддалених відносно первинної пухлини 
або її метастазів. Ці синдроми залучають більшість структур людського організму. Широко 
відомими прикладами є ракова кахексія, гіперкальціємія, синдроми Кушинга і Труссо. 
Більшість таких станів виникає внаслідок того, що новотвір секретує речовини, котрі імітують 
нормальні гормони або діють на циркулюючі у крові білки. Деякі паранеопластичні 
неврологічні розлади спричинені подібними механізмами (напр., карциноїдна міопатія чи 
енцефалопатія), хоча абсолютна їх більшість опосередкована імунною системою. Пухлини, 
котрі викликають неврологічні форми паранеопластичних синдромів, часто приховані і 
безсимптомні, і пацієнт звертається до лікаря саме з неврологічними скаргами. Поєднання 
прихованого неопроцесу і тяжкої неврологічної інвалідизації дає підстави думати про активний 
протипухлинний імунітет, що взаємодіє з автоімунною дегенерацією головного мозку. Клінічна 
значущість описаних розладів пояснюється тим фактом, що в багатьох випадках вони інколи на 
кілька років передують розвитку явної картини раку. Часто загальні лікарі, а також неврологи 
недодіагностовують, а то й пропускають їх, що згодом вплине на перспективи виживання 
пацієнта, зокрема в контексті запізнілої специфічної терапії. 
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ХРОНІКА 
У вересні 2017 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Туркевича Остапа Марковича 
Студента Володимира Омеляновича 
Чучмая Олексія Ігоровича 
 

35 річчям 
Заваду Маріанну Ігорівну 
Бариляк Адріану Ярославівну 
Руминську Тетяну Миколаївну 
 

40 річчям 
Дибас Ірину Володимирівну 
Присташа Юрія Ярославовича 
Мироненко Соломію Ігорівну 
Сидорчука Сергія Георгійовича 
Гірну Наталію Мирославівну 
 

45 річчям 
Коваленко Марію Миколаївну 
 

55 річчям 
Лотоцьку-Волкову Людмилу Іванівну 
Блавацьку Оксану Болеславівну 
 

60 річчям 
Петришина Юрія Степановича 
Матешук-Вацебу Лесю Ростиславівну 
Лаповець Любов Євгенівну 
Омельяненко Ольгу Василівну 
 

65 річчям 
Неміша Тараса Юрійовича 
 

Бажаємо міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
О.І. БУМБАР,  В.В. ТАРАСОВ 

 
Хроніка вересня: ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ТА ВЧЕНИХ 

 
1 вересня 120 років від дня народження Марка Абрамовича Штейнберга, 

дерматовенеролога. Народився в с. Хащовате Хмельницької області. У 1922 р. закінчив 
медичний факультет Харківського медичного інституту. У 1922–1924 рр. працював 
ординатором кафедри дерматовенерології цього ж інституту, у 1924–1926 рр. – ординатор 
поліклініки м. Слов’янськ. У 1927–1935 рр. – завідувач дерматовенерології поліклініки  
м. Харкова, у 1935–1941 рр. – асистент кафедри дерматовенерології 1-го Харківського 
медичного інституту; у 1941–1945 рр. – лікар військових госпіталів; за сумісництвом завідувач 
кафедри дерматовенерології  Красноярського медичного інституту (1942–1945); у 1945– 
1955 рр. – завідувач шкірного відділу Львівського НДІ дерматології; у 1956–1967 рр. – 
професор кафедри дерматовенерології Львівського медичного інституту. У 1941 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Материалы к порфиринурии при болезнях кожи». У 1943 р. 
отримав вчене звання доцента; у 1953 р. захистив докторську дисертацію на тему «Клиника и 
профилактика заболеваний кожи, связанных с действием солнечных лучей». У 1960 р. отримав 
вчене звання професора. Наукові дослідження присвячені фотопатології та захисту шкіри від дії 
сонячного випромінювання; вивченню клініки і лікування екземи, червоного вовчака. Був 
автором близько 60 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 2 монографій. Підготував 5 
кандидатів наук. Помер у 1973 р. на 76 році життя. 

1 вересня 85 років від дня народження Іванни Василівни Ковтун, біолога. Народилася 
у Львові. У 1954 р. закінчила біологічний факультет Львівського університету. У 1955–1961 рр. 
– старший лаборант кафедри медичної біології, паразитології і генетики ЛДМІ. У 1961–1976 рр. 
– асистент цієї ж кафедри. У 1970 р. стала кандидатом біологічних наук. У 1976–1986 рр. – 
доцент кафедри. У 1986–1988 рр. – завідувач кафедри, у 1988–1996 рр. – доцент кафедри. Автор 
близько 40 наукових і навчально-методичних праць. Наукові дослідження присвячені вивченню 
можливостей йодування харчових продуктів для профілактики зобної хвороби; вивченню 
впливу фітонцидів на організм, зокрема на перебіг артеріальної гіпертензії. 

1 вересня 60 років від дня народження Сергія Орестовича Іванюти, акушера-гінеколога. 
У 1980 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1980–1982 рр. навчався в клінічній ординатурі, 
працював лікарем – акушер-гінекологом. У 1983–1986 рр. – аспірант кафедри акушерства і 
гінекології №3 Київського медичного інституту. У 1986–1990 рр. – докторант Інституту педіатрії, 
акушерства і гінекології АМН УРСР. У 1992 рр. захистив докторську дисертацію. Від 1993 р. 
працює в НМУ ім. О.О. Богомольця: асистент, доцент кафедри акушерства і гінекології №2 (1993–
2000). Від 2000 р. – професор кафедри акушерства і гінекології №3. Автор (співавтор) понад 150 
наукових праць, присвячених діагностиці та лікуванню запальних захворювань статевих органів 
жінок, лікуванню доброякісних новоутворень. 

7 вересня  140 років від дня народження Федора Аристарховича Удінцева, терапевта. У 
1903 р. закінчив медичний факультет Київського університету Св. Володимира. Учень В.П. Об-
разцова. У 1910 р. став доктором медицини. У 1920–1924 рр. працював завідувачем кафедри 
спеціальної патології і терапії КМІ. У 1932–1937 рр. – завідувач кафедри терапії санітарно-
гігієнічного факультету, у 1937–1951 рр. – завідувач кафедри госпітальної терапії. За наукові праці 
отримав вчене звання професора та почесне звання «Заслуженого діяча науки УРСР». Був автором 
понад 50 наукових праць з актуальних проблем кардіології, гастроентерології, гематології, історії 
медицини. Був нагороджений орденами і медалями. Помер 26 травня 1951 р. на 74 році життя. 

7 вересня 115 років від дня народження Рахіль Юліївни Кольнер, педіатра. У 1925 р. 
закінчила Харківський медичний університет. У 1935–1936 рр. працювала деканом 
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педіатричного факультету КМІ. У 1949–1971 рр. –завідувач кафедри педіатрії лікувального 
факультету. У 1949 р. захистила докторську дисертацію на тему «Материалы к изучению 
острых гепатитов у детей». У 1971–1973 рр. – професор-консультант кафедри педіатрії 
лікувального факультету Київського медичного інституту. Була автором понад 70 наукових 
праць, присвячених діагностиці, клініці і лікуванню захворювань печінки у дітей, хворобам 
крові, санітарній освіті. Померла у 1996 р. на 94 році життя. 

8 вересня 75 років від дня народження Данила Курчового, лікаря акушер-
гінеколога. Народився в м. Тернопіль. Початкову і середню освіту отримав у Волові 
Вроцлавського воєводства. У 1966 р. закінчив лікарський факультет Вроцлавської медичної 
академії. Працював у різних лікарнях. Підвищував кваліфікацію з акушерства і гінекології у 
Вроцлаві. Відзначений Золотим Хрестом Заслуги та медалями «За зразкову працю в охороні 
здоров’я».  

11 вересня 95 років від дня народження Святослава Клюфаса, лікаря та інструктора 
швидкої допомоги в Сіракузах (США). Народився в Західній Україні. У 1940 р. закінчив 
навчання у філії Української Академічної гімназії у Львові. Медицину вивчав у Мюнхені. У 
1958 р. одержав диплом доктора медицини. Емігрував у США. Спеціалізувався із швидкої 
допомоги і працював лікарем та інструктором швидкої допомоги. Подружжя Клюфасів були 
щедрими жертводавцями на українські культурні і громадські цілі. Помер 24 вересня 1999 р. у 
віці 77 років. 

13 вересня 95 років від дня народження Марії Фішер-Слиж, педіатра. Народилася в 
Коломиї (Україна). У 1933 р. родина переселилася до Львова. Навчалася в Українській 
Академічній гімназії. У 1940 р. виїхала до Белза, що  був у Генеральному губернаторстві. У 
1940 р. закінчила гімназію у Холмі. Медицину почала вивчати у 1942 р. у Львові, а завершила у 
1949 р. в Мюнхені. У 1950 р. підготувала докторську працю. У цьому ж році емігрувала в США. 
Тут пройшла ординатуру з педіатрії в госпіталі Св. Марії в Брукліні (Нью-Йорк), трирічну 
спеціалізацію з педіатрії (19151–1954) в госпіталях Ньюарку, Нью-Йорку, Брукліні. Склала 
необхідні іспити і отримала ліцензії на практику в різних штатах США. Опублікувала низку 
статей в «Лікарському віснику». У 1959 р. вийшла заміж за доктора Рудольфа Фішера (помер у 
1982 р.). У 1993 р. була організатором XXV з’їзду УЛТПА в Торонто. На пенсії оселилася в 
Торонто. Брала участь в конгресах СФУЛТу в Україні, підтримувала видання Лікарського 
збірника НТШ у Львові. Померла 13 лютого 2012 р. на 90 році життя. 

17 вересня 175 років від дня народження Михайла Івановича Стуковенкова, 
дерматовенеролога. У 1866 р. закінчив Петербурзьку Медико-хірургічну академію. Учень  
С.П. Боткіна. У 1871 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медицини на 
тему «О влиянии температуры жидкости, вводимой в организм в форме пищи или питья, на 
количество и качественный состав молока». У 1877–1878 рр. як лікар брав участь в російсько-
турецькій війні. Від 1879 р. – викладач і консультант сифілідології та дерматології на жіночих 
медичних курсах. В 1883–1897 рр. – доцент, професор, завідувач кафедри дерматології і 
сифілітичних хвороб медичного факультету Університету Св. Володимира. Перший в Росії 
описав стрічкоподібну пухирчатку (1886), грибоподібний мікоз, саркому Капоші (1890). Низка 
праць  присвячена організації боротьби з венеричними хворобами. Першим у світі науково 
обґрунтував лікування сифілісу ртутними препаратами. Засновник Київської школи 
дерматовенерологів, перший голова фізико-медичного товариства при Київському університеті 
(1897). Помер 14 березня 1897 р. на 55 році життя. 

19 вересня 95 років від дня народження Теодори Малиняк-Федорців. Народилася в с. 
Тростянець Малий (Львівщина). Школу закінчила в м. Сколе, середню освіту здобувала в 
Стрию та Львові. Іспит зрілості склала у 1941 р. в Холмі. Медицину вивчала в Страсбурзі 
(Франція). У 1955 р. захистила докторську дисертацію. У грудні 1955 р. емігрувала в США, 
пройшла ординатуру в госпіталі ім. Френсіса в Джерсі-Сіті та дворічну педіатричну 
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спеціалізацію в медичному центрі Джерсі-Сіті і в 1959 р. отримала диплом про спеціалізацію. У 
1958 р. вийшла заміж за анестезіолога Василя Федорціва.  

22 вересня 95 років від дня народження Марії Гик (Веремчук). Народилася в м. 
Луцьк (Волинь). Після середньої школи в 1942 р. розпочала фармацевтичні студії у Львові. 
Продовжувала вчитися в Ерлянгенському університеті (1945–1946), закінчила у 1948 р. на 
фармацевтичному факультеті УТГІ у Мюнхені. Працювала фармацевтом у таборі для 
переміщених осіб в Ерлянгені. У  1950 р. разом з чоловіком Степаном Гиком емігрувала у 
США. Працювала разом з чоловіком. Померла 22 вересня 1984 р., проживши рівно 62 роки.  

23 вересня 95 років від дня народження Віри Дмитрівни Чеботарьової, педіатра. У 
1951 р. закінчила Київський медичний інститут. У 1951–1954 рр. навчалася в клінічній 
ординатурі при кафедрі госпітальної педіатрії, від 1955 р. – асистент кафедри; у 1959– 
1960 рр. – доцент. У 1967 р. захистила докторську дисертацію на тему «Некоторые вопросы 
патогенеза, лечения и профилактики ревматизма у детей». У 1969 р. отримала вчене звання 
професора. У 1969–1990 рр. працювала завідувачем кафедри пропедевтики дитячих хвороб. 
Від 1990 р. – професор кафедри. У 1991 р. отримала почесне звання «Заслужений працівник 
народної освіти України». Була автором понад 150 наукових праць (14 видані за кордоном), 
в т. ч. 3 монографії, 3 підручники, низка розділів в підручниках і посібниках, 5 медичних 
рекомендацій і 3 винаходи. Наукові праці присвячені удосконаленню методів лікування 
пневмоній, вивченню патогенезу ревматизму і лікуванню, вивченню станів імунної системи. 
Під керівництвом вченої виконані 1 докторська та 6 кандидатських дисертацій. Була членом 
Європейського товариства з вивчення мікроциркуляції (від 1994 р.) та Міжнародної 
Асоціації дитячих неврологів (від 1995 р.). Відзначена Почесною грамотою Президії ВР 
України, значком «Відмінник охорони здоров’я» та медалями. Померла 18 серпня 2001 р. на 
79 році життя. 

24 вересня 80 років від дня народження Ії Аврамчук-Клим, психіатра. Народилася в 
м. Рівне. Середню освіту завершила у 1955 р. в Польщі. У 1955–1960 рр. навчалася в 
Медичній академії у Вроцлаві. Від 1962 р., одержавши диплом доктора медицини, 
працювала асистентом кафедри мікробіології та імунології Медичної академії у Вроцлаві. У 
1964 р. емігрувала в США. Пройшла ординатуру з педіатрії (три роки) і спеціалізацію в 
Рузвельт-лікарні, згодом – ще одну спеціалізацію з педіатрії в Метрополітен-медичному 
центрі Нью-Йорку. Згодом пройшла спеціалізацію з дитячої психіатрії в різних госпіталях. 
Працювала в психіатричних медичних центрах Нью-Джерсі і Нью-Йорку, від 1989 р. – 
клінічний директор Дитячого психіатричного центру Баффало, а з 1994 р. – клінічний 
асистент-професор психіатрії медичної школи в Баффало. Була членом кількох 
американських медичних товариств та УЛТПА в Баффало. 

25 вересня 160 років від дня народження Олексія Андрійовича Садовеня, біохіміка. У 
1880 р. закінчив медичний факультет Казанського університету. Учень В.В. Пашутіна. У 1887 р. 
захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему «Газообмен и 
теплопроизводство при уремии». У 1889–1919 рр. – заслужений ординарний професор, завідувач 
кафедри біохімії Університету Св. Володимира. Вивчав газообмін і теплообмін при уремії та обмін 
речовин у людини при голодуванні. Помер у 1919 р. на 62 році життя. 

28 вересня 125 років від дня народження Григорія Гнатовича Хоменка, лікаря-
інфекціоніста. Народився в м. Погребище Вінницької області. У 1923 р. закінчив медичний 
факультет Київського медичного інституту. У 1924–1926 рр. – клінічний ординатор кафедри 
факультетської терапії; у 1926–1936 рр. –– асистент кафедри; у 1936–1941 рр.; 1945–1946 рр. – 
доцент кафедри інфекційних хвороб Київського медичного інституту; у 1941–1945 рр. – 
епідеміолог-інфекціоніст діючої армії; у 1946–1951 рр. – завідувач кафедри інфекційних хвороб 
ЛДМІ; від 1951 р. – заступник директора Київського НДІ інфекційних хвороб АМН СРСР. У 
1936 р. отримав вчене звання доцента;  У 1939 р. отримав науковий ступінь доктора медичних 
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наук, у 1947 р. отримав вчене звання професора. Наукові дослідження присвячені проблемам 
діагностики, клініки та лікуванню дизентерії, дифтерії, скарлатини. Під час роботи в ЛДМІ був 
автором близько 20 робіт. Протягом 1951-1953 років заступник директора Київського НДІ 
інфекційних хвороб АМН СРСР. З 1953 по 1968 рік — завідувач кафедри інфекційних хвороб 
Київського інституту удосконалення лікарів. Помер у 1968 р. на 76 році життя.  

29 вересня 65 років від дня народження Мирона-Маркіяна Войтовича, лікаря-
радіолога. Народився у Нью-Йорку в сім’ї лікарів. Після закінчення СШ вивчав фізику у 
Нортвестернському університеті в Чикаго та в 1974 р. здобув науковий ступінь бакалавра з 
фізики. Медичні студії закінчив у 1978 р.  Раш медичному коледжі. Згодом (1978–1982) 
спеціалізувався з діагностичної радіології у Вісконсінському університеті Медісону, у 1982–
1983 рр. з ангіографії, комп’ютерної томографії, у Нюрнберзькій клініці (Німеччина). 
Упродовж 1983–1987 рр. – асоційований професор радіології університету штату Юта, від  
1988 р. – університету Медісону. Був членом УЛТПА та кількох інших медичних професійних 
товариств. Був автором понад 20 наукових праць з радіології, опублікованих у «ЛВ» та інших 
американських і німецьких медичних журналах. 

30 вересня 120 років від дня народження Олександра Юхимовича Лур’є, акушера-
гінеколога. У 1921 р. закінчив медичний факультет Московського університету. У 1938–1958 рр. – 
завідувач кафедри акушерства і гінекології Київського медичного інституту. У 1939 рр. був 
обраний членом-кореспондентом АН УРСР. Від 1941 р. – головний акушер-гінеколог МОЗ УРСР. 
У 1941 р. став лауреатом Державної премії СРСР. У 1958 р. доктор медичних наук, професор, 
Заслужений діяч науки УРСР. Був автором понад 100 наукових праць, зокрема 5 монографій, 
присвячених боротьбі з материнською смертністю, знеболюванню пологів. Написав перший 
оригінальний методичний посібник з роботи жіночих консультацій. Ініціатор знеболювання 
пологів. Один із перших став аналізувати причини материнської смертності і 
мертвонароджуваності. Розробив методику хордотомії при запущених формах раку матки. 
Нагороджений орденами і медалями СРСР. Підготував 5 кандидатів наук. Помер 21 травня 1958 р. 
на 61 році життя. 

30 вересня 95 років від дня народження Андрія Жгута, лікаря-анестезіолога. Народився 
в с. Якубова Воля на Львівщині. Середню освіту отримав в Українській гімназії ім. Івана 
Франка в Дрогобичі, де 1942 р. склав іспит зрілості. Медичні студії закінчив у 1949 р. на 
медичному факультеті Мюнхенського університету. Емігрував у США. Спеціалізувався з 
анестезіології. Працював анестезіологом в Клівленді. Був членом кількох медичних товариств 
та відділу УЛТ ПА в Огайо, громадський діяч в різних організаціях. Щедрий меценат 
українських установ та культурних цілей в Україні. Помер у 1973 р. на 76 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Н.Є. СТЕПАСЬ 
 

АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ХОДІН 
До 170-річчя від дня народження 

 
Андрій Васильович Ходін народився 5 вересня 1847 р. в 

Новочеркаську. Закінчив навчання в гімназії із золотою 
медаллю і поступив на медичний факультет Харківського 
університету. Через 3 роки продовжив навчання в Медико- 
хірургічній академії Санкт-Петербурга, яку закінчив у 1871 р. 
Був залишений в академії на 3 роки для удосконалення, 
працюючи одночасно молодшим ординатором 
офтальмологічного відділення клінічного військового 
госпіталя, де вчився під керівництвом Е.А. Юнге. 

В 1873 р. захистив в Академії дисертацію на тему: «К 
вопросу о точке вращения в глазах различной рефракции» і 

отримав ступінь доктора медицини. 
В 1875 р. Ходін від’їзджає за кордон, де упродовж 2,5 років проходив стажування 

в очних клініках Йєни, Граца, Парижа, Відня, Гейдельбергу. Після повернення в Росію в 
1878 р. А.В. Ходіна обирають приват-доцентом кафедри офтальмології Медико-
хірургічної академії і призначають асистентом в академічну офтальмологічну клініку, де 
він читає лекції по фізіології органу зору та із офтальмології. 

Очна клініка в Києві була відкрита 22 березня 1870 р. Першим професором 
офтальмології і завідуючим кафедрою був А.В. Іванов (1836-1880). Після смерті А.В. 
Іванова кафедру офтальмології в 1881 р. очолив А.В. Ходін. В цей час він вже 
надрукував свою працю «Офтальмоскопия и её применение в офтальмологии и общей 
медицине с офтальмологичиским атласом» (СПб, 1880). 

Курс офтальмології викладався на IV та V курсах медичного факультету і 
складався з 70 двогодинних лекцій. Студенти були кураторами хворих з обов’язковим 
захистом історій хвороб. 

Після переведення клініки університету в нові приміщення на Бібіковському 
бульварі (нині – бульвар Шевченка) очну клініку розширено з 10 до 25 ліжок; з’явилася 
окрема аудиторія для читання лекцій. В 1881 р. А.В. Ходін надрукував книгу «Курс 
глазных операций с 85 рисунками в тексте и 4 таблицами». 

В 1881 р. Андрій Васильович став ординарним професором та керував кафедрою 
очних хвороб до 1903 року. 

З 1884 р. А.В. Ходін почав видавати перший російський офтальмологічний 
журнал «Вестник офтальмологии», який виходив щодвамісяці обсягом 5-6 друкованих 
аркушів. Передплата з пересилкою і доставкою складала 6 крб., а для студентів – 5 крб.; 
число передплатників журналу було невелике (300 осіб), причому 60 із них – 
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безоплатних, тому А.В. Ходін за роботу видавця, редактора, коректора винагороду не 
отримував. Редактором цього журналу А.В. Ходін був упродовж 20 років. 

Журнал виходив за наступною програмою: самостійні статті, систематичні 
реферати, звіти офтальмологічних товариств, офтальмологічна бібліографія та 
офтальмологічна хроніка. 

В 1893 р. була побудована офтальмологічна операційна (до того часу 
офтальмологічні операції робили безпосередньо в палатах на ліжках). Хірургічна 
активність була високою, проте через відсутність достатньої асептики був значний 
відсоток післяопераційних ускладнень. 

Редакційний талант проф. А.В. Ходіна був настільки великим, що йому була 
надана честь редагувати «Дневник 6 съезда общества русских врачей в память Н.И. Пи-
рогова (бывшего в Киеве 21-28.04.1896 г.)». 

Праці А.В. Ходіна присвячені вивченню питань рефракції ока, світловідчуття, 
кольоровідчуття, фізіології очних м’язів, патології очей. В 1899 р. вийшло 5-е видання 
його монографії «Практическая офтальмология с 161 рисунками в тексте». Всього  
А.В. Ходіним було надруковано 23 наукові праці. 

Професор Ходін А.В. був засновником Київської офтальмологічної школи. З 
київської очної клініки вийшли О.Ф. Шимановський, М.А. Левитський, А.Г. Ва-
сютинський, А.Ф. Рум’янцева, А.А. Холіна, Ю.Н. Шевчук, І.А. Кореневич. 

Сьогодні є чудова нагода згадати жертовну працю піонерів Київської 
офтальмології. 
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Ю.М. ПАНИШКО, С.С. ЛОЗИНСЬКА 
 

МАРІЯН ІВАНОВИЧ ПАНЧИШИН 
До 135-річчя від дня народження 

 
Великі люди самі споруджують собі п’єдестали. 
Статую споруджує майбутнє. 

Віктор Гюгю 
 

6 вересня 1882 р. в родині львівського візника народився 
Маріян Іванович Панчишин. Батько не міг дати синові освіту, тож 
Маріяну не залишалося нічого іншого, як покладатися на самого 
себе. Завдяки здібностям, школяр отримав змогу навчатися 
безкоштовно, бо вже в першому класі керівництво закладу напише: 
«Звільняється від оплати до тих пір, поки буде навчатися “на 
відмінно”». Заробляв на життя уроками репетиторства своїм 
колегам. 

У 1903 р. поступив на медичний факультет Львівського 
університету. Тут знову 6 років отримує стипендію єпископа 
Самуеля Гловінського, далі поєднує навчання з працею. На 
завершення ще й отримує фінансову підтримку фонду Кароля 
Суботи. Після завершення навчання на медичному факультеті в 
1909 р. отримав диплом доктора медицини. Працює 
демонстратором на кафедрі анатомії, якою завідував Генрик Кадий 

(1851-1912), засновник Львівської анатомічної школи. Саме він звернув увагу на 
талановитого студента. Далі Маріяна Панчишина призначають асистентом кафедри. 

Паралельно з основною роботою М.І. Панчишин цікавиться проблемами внутрішньої 
медицини у професора Антонія Глюзинського (1856-1935). Після трагічної смерті 
професора Г. Кадия у 1912 р. Маріяна Івановича Панчишина запросили до праці в 
університетську клініку внутрішніх хвороб, якою завідував Антоній Глюзинський, і вже 
незабаром Маріян Панчишин очолив вперше зорганізоване рентгенологічне відділення на 
кафедрі. Що цікаво, це відділення здійснювало не лише рентгендіагностику, але й 
рентгентерапію. Занурившись у науку, Маріян Іванович Панчишин пише наукові праці. 

Працює асистентом в університетській клініці внутрішніх хвороб та очолює 
рентгенологічне відділення. Молодому, здібному асистенту керівництво університету 
довіряє поїздки у наукові відрядження до Німеччини та Англії, аби він мав змогу 
ознайомитися з роботою тамтешніх клінік і, запозичивши закордонний досвід західного 
зразка, спробувати провести низку відповідних реформ в українській медицині. Тривале 
перебування за кордоном та вивчення досягнень європейської медицини дозволило пізніше 
Маріяну Панчишину проводити на належному рівні як науково-педагогічну, так і 
безпосередньо лікувальну роботу. Цей досвід він використовував також і при створенні 
протитуберкульозних закладів, організації відділення внутрішніх хвороб Народної лічниці 
Андрея Шептицького. 

Мобілізований під час Першої світової війни, капітан Маріян Іванович Панчишин 
керував протиепідемічними шпиталями. За свою діяльність на фронті він був нагороджений 
трьома почесними медалями. Як тільки розпочалася революція в Галичині і січовики 
проголосили ЗУНР, М.І. Панчишин повернувся з Варшави, де він допомагав А. Глю-
зінському, до Львова. Він створює перев’язочні пункти, де надає медичну допомогу 
пораненим українським воякам. Там М.І. Панчишин познайомився з Ольгою 
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Кривокульською – санітарним підхорунжим Української Галицької армії, своєю 
майбутньою дружиною. Після поразки в українсько-польській війні починаються репресії 
проти українців: їм забороняють вчитися, закривають школи, у вищих навчальних закладах 
позакривали українські кафедри. 

У 1919 р., після завершення Першої світової війни, вчений відкрив свій приватний 
медичний кабінет, вступив до Українського лікарського товариства та відразу ж став одним 
з його найактивніших членів. 17 грудня 1920 р. його обирають дійсним членом Наукового 
товариства імені Т.Г. Шевченка; тоді ж він починає підготовку до створення Українського 
лікарського товариства у Львові. 

В січні 1920 р. у Львові вийшло перше число «Лікарського вісника» – органу 
Львівської комісії НТШ і Українського лікарського товариства, першого в Галичині 
медичного науково-практичного журналу українською мовою, заснованого з ініціативи  
М. Панчишина. 

Будучи представником провідної української еліти, М.І. Панчишин заснував 
медичний факультет Таємного медичного університету, в якому мали змогу здобувати 
освіту студенти-українці. У 1920 р. Маріян Панчишин, не боячись переслідувань з боку 
влади, забезпечив організацію роботи медичного факультету Таємного університету. Окрім 
медичного, були створені ще філософський та юридичний, а пізніше – мистецький 
факультет. Медичний факультет мав, відповідно, 10 кафедр. Діяли, щоправда, лише перші 
два курси. На навчання зголосилося відразу 185 студентів. М.І. Панчишин організував 
кафедру анатомії і, водночас, з обов’язками декана, виконував також обов’язки професора 
анатомії. Згодом сенат університету присвоїв йому звання професора. Через рік його обрали 
ректором Університету. 

У результаті переслідування викладачів і слухачів університету польською владою, 
звільнення їх з державних посад за проведення лекцій і занять, накладання штрафів, а також 
арешту першого ректора університету професора Василя Щурата та секретаря Богдана 
Барвінського – у липні 1925 р. було припинено діяльність Українського таємного 
університету. 

Позбавлений викладацької та. адміністративної роботи в Українському таємному 
університеті, професор Маріян Іванович Панчишин зосередився на лікарській практиці, 
продовжуючи публікувати свої наукові роботи. 

5-6 червня 1927 р. у будинку Народного дому відбувся Другий з’їзд українських 
природознавців і лікарів. З доповіддю виступив М. Панчишин. 27 січня 1929 р. у Львові під 
проводом М.І. Панчишина засновано «Українське гігієнічне товариство». В лютому 1931 р. 
у «Лікарському віснику» опубліковано статтю М.І. Панчишина «Про виразку і пістряка 
(раку) шлунку і дванадцятипалої кишки». 24-25- травня 1931 р. в будинку Народного дому 
відбувся Третій з’їзд Українських природознавців, лікарів, інженерів. З доповіддю виступив 
M.І. Панчишин.  

Ще одним важливим аспектом діяльності М.І. Панчишина була організація ним 
санаторно-курортної справи, зокрема, оздоровлення хворих природними чинниками, 
сприятливими кліматичними умовами, мінеральними водами та лікувальним харчуванням. 
Він відкрив у 1935 р. перший український санаторій у селі Підлютому, розташованому у 
Карпатах, у глибині гірського хребта Ґорґани, на висоті 700 м над рівнем моря, поблизу 
річки Лімниці. У Підлютому здавна розташовувалась літня резиденція львівських 
митрополитів. 

У 1937 р. професор, очолюючи лікарську комісію НТШ, разом із Софією 
Парфанович, головою Українського протиалкогольного та протинікотинового товариства, 
видав перший у Галичині ілюстрований гігієнічний журнал «Народне здоров’я». У 
«Лікарському віснику», у «Народному здоров’ї» Маріян Панчишин опублікував біля сорока 
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наукових праць з найбільш актуальних проблем, які стосувалися основ харчування, 
шкідливого впливу алкоголю на здоров’я людини, хронічного алкоголізму, професійної 
гігієни, профілактики онкологічних захворювань і різноманітних шлунково-кишкових 
розладів, туберкульозу у дітей та дорослих, організації протитуберкульозних диспансерів 
тощо. Згодом він очолив перший у Львові протитуберкульозний диспансер, що знаходився 
на вулиці Уельського (сьогодні – Устияновича, 4). 

Велику роботу проводив Маріян Панчишин у «Народній лічниці», збудованій за 
задумом його колеги й співробітника Євгена Озаркевича та завдяки суттєвій організаційній 
і фінансовій підтримці Митрополита Андрея Шептицького, в якій від 1938 року був 
провідним ординатором відділу внутрішніх хвороб. Цей відділ був обладнаний власним 
коштом Маріяна Панчишина. 

Після об’єднання Західної України у складі УРСР М.І. Панчишин був серед тих 
кількох українських інтелігентів, яких оточили особливою опікою. Чи вірив великий 
професор обіцянкам нової влади? Історія свідчить, що навіть найблискучіші розуми вірили 
тим, хто приносив примарну надію здобути (нарешті!) таку бажану, омріяну незалежність. 
Як би там не було, але перед “народним лікарем” постала дилема: що обрати – перейти в 
жорстку опозицію чи легально виконувати свої обов’язки? Маріян Панчишин обрав другий 
варіант. У жовтні 1939 р. професора М.І. Панчишина призначили завідувачем обласного 
відділення охорони здоров’я й обрали головою професійної спілки лікарів області, оскільки 
він був одним із найвідоміших лікарів Галичини. Його також обрали і до Народних зборів, 
які звернулися з проханням до Києва та Москви про включення Західної України до СРСР. 
Професор Маріян Панчишин у складі делегації з найкращих представників Галичини 
зустрічався у Кремлі зі Сталіним. Невдовзі Маріян Панчишин став депутатом Верховної 
Ради УРСР та Верховної Ради СРСР. Від грудня 1939 р. він став завідувачем терапевтичної 
клініки медичного інституту. У 1939-1941 рр. використав своє становище депутата 
Верховної Ради СРСР для надання допомоги у врятуванні людей від репресій. У лютому 
1940 р. медичний факультет університету було реорганізовано у Львівський державний 
медичний інститут, і професор став завідувачем кафедри шпитальної терапії та радником 
першого ректора інституту О. Ф. Макарченка. Незабаром йому присвоюють ступінь 
радянського доктора медичних наук і звання професора без захисту дисертації. 

Будучи завідувачем кафедри шпитальної терапії, наприкінці жовтня 1940 р. він 
організовує наукову конференцію, в якій взяв участь цвіт тогочасної медичної думки -
академіки О. Богомолець, М. Стражеско, О. Палладін та професор В. Філатов з Одеси. Під 
час проведення конференції було проголошено створення Львівського наукового медичного 
товариства, головою якого і було обрано професора Маріяна Панчишина. 

На початку війни між СРСР і Німеччиною радянська влада призначила його 
керівником медичного інституту та доручила організувати евакуацію інституту в Росію. В 
останній момент М.І. Панчишин сховався від «евакуаторів». 

30 червня 1941 р. представники національно-визвольного руху проголосили 
відновлення Української держави і, за пропозицією голови Українського Державного 
Правління Ярослава Стецька, призначили Маріяна Панчишина віце-прем’єром та міністром 
охорони здоров’я. Проте вже 12 липня гестапо заарештувало голову уряду; діяльність 
Правління припинилася. 

Німецька адміністрація Львова призначила Маріяна Панчишина керівником клініки 
медінституту, в якому на той час перебувало близько 1200 хворих. Маріян Панчишин 
водночас спробував відновити медичний факультет Львівського університету. В 1942 р. 
німці пішли на компроміс і відкрили декілька «курсів». Серед них були також «державні 
природничо-медичні фахові курси». І хоча їх формально очолив професор Карл ІІІульце 
(1905-1966) із Берліна, керував «курсами» фактично М.І. Панчишин. 
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Багаторічні надмірні перевантаження і тривожна ситуація у Львові негативно 
вплинули на стан здоров’я. У Маріяна Панчишина почалися серцеві розлади. Він просить 
притулку від польських бойовиків у митрополичій резиденції на Святоюрській горі. 

Саме тут 9 жовтня 1943 р. і перестало битися серце лікаря. «Гострий інфаркт 
міокарда» – напишуть у вичерпно короткій, як саме життя, довідці про смерть. 

Похорони професора відбулися 13 жовтня 1943 р. Його домовину супроводжувало 
кілька тисяч людей. Панахиду відправили чотири єпископи та десятки священиків. 
Поховання відбулося на Личаківському цвинтарі у Львові. Ціла Західна Україна прощалася 
з Великою Людиною і меценатом, знаменитим і славним на увесь галицький край Лікарем, 
визначним вченим і заслуженим громадянином, одним із найактивніших будівничих 
української медичної школи в Галичині. Він належав до трійки найвизначніших громадян 
Галичини першої половини XX століття поруч з Митрополитом Андреем Шептицьким та 
першим головою уряду ЗУНР, доктором Костем Левицьким (1859-1941). 

Сьогодні в будинку по вул. Кармелюка, 3, в якому мешкав М.І. Панчишин в останні 
роки свого життя, діє музей історії медицини Галичини імені Маріяна Панчишина. У1993 р. 
у Львові вулицю Аральську перейменували на честь ученого та встановили йому пам’ятник. 
6 вересня 2007 року у Львівському національному медичному університеті імені Данила 
Галицького відбулась урочиста Академія, присвячена 125-річчю від дня народження 
професора Маріяна Панчишина, якого називали «народним лікарем Галичини». 

І сьогодні, є гарна нагода згадати Людину, яка стояла біля джерел Галицької 
медицини. 
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Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА, Ю.М. ПАНИШКО,  
О.М. ЦИМБАЛА 

 
ГАННА ІВАНІВНА СТОЛМАКОВА 

До 105-річчя від дня народження 
 

Ганна Іванівна Столмакова народилася 9 вересня  
1912 р. в м. Красноармійську Донецької області в родині 
робітника-залізничника. Після закінчення школи поступила 
на санітарно-гігієнічний факультет Дніпропетровського 
медінституту, який закінчила у 1933 р. Проявила наукові 
здібності і в числі кращих випускників була залишена для 
наукової та викладацької роботи на кафедрі загальної гігієни 
на посаді асистента. В 1939 р. захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Дезинфицирующее действие аммиачных 
солей серебра». В 1940 р. МОЗ УРСР була призначена на 
посаду доцента кафедри загальної гігієни Львівського 
державного медичного інституту. Упродовж 1940 – початку 
1941 рр. Ганна Іванівна вела велику організаційну роботу з 
удосконалення процесу викладання гігієнічної науки і брала 

активну участь у становленні та розвитку Львівського медичного інституту. Під час Другої 
світової війни капітан 3 рангу медичної служби Г.І. Столмакова була начальником 
медчастини евакогоспіталю №4428 (м. Астрахань), який приймав солдатів та офіцерів, 
поранених під час тяжких бойових дій під Сталінградом. Згодом вона працювала старшим 
держсанінспектором м. Бузулук (Оренбурзька область). У 1944 р. Г.І. Столмакова 
повертається у звільнений від нацистів Львів. Саме у Львові вона пройшла довгий і славний 
шлях служіння науці. Від 1944 р. її наукова та педагогічна діяльність пов’язана із 
кафедрами загальної гігієни (до 1953 р.), гігієни харчування (1954-1963 рр., 1971-1991 рр.) 
Львівського державного медичного інституту, а також із Львівським науково-дослідним 
інститутом епідеміології, мікробіології і гігієни, директором якого вона працювала 
упродовж 1961-1971 рр. В 1954 р. Ганна Іванівна захистила докторську дисертацію на тему 
«Стафилококковые пищевые интоксикации (санитарно-гигиеническое и экспериментальное 
исследование)». В 1955 р. Ганні Іванівні було присвоєно вчене звання професора. Вона 
очолила новостворену в ЛДМІ кафедру гігієни харчування з курсом комунальної гігієни, 
яка функціонувала до 1963 р., а після відновлення (1971) була перетворена на кафедру 
гігієни харчування з курсом гігієни дітей і підлітків. До 1981 р. Г.І. Столмакова обіймала 
посаду завідувача кафедри, а у 1982-1991 рр. була науковим консультантом кафедри. 

Працюючи директором Львівського науково-дослідного інституту епідеміології, 
мікробіології та гігієни, Г.І. Столмакова сприяла його розвиткові. Були створені нові 
лабораторії: арбовірусних інфекцій, токсикології, гігієни харчування, гігієни праці, які 
активно вирішували найбільш актуальні проблеми. 

Професор Г.І. Столмакова була автором понад 300 наукових, навчально-методичних 
та науково-популярних праць, серед них 12 монографій, посібників, довідників; редактором 
розділу «Большой медицинской энциклопедии» (третье издание) та багатьох збірників 
наукових праць та книг, членом редакційної ради журналу «Вопросы питания». 
Представляла Україну з науковими доповідями на міжнародних конгресах у США, Італії, 
Чехословаччині, Болгарії, Угорщини. Професор Г.І. Столмакова підготувала 2 докторів 
наук та 20 кандидатів наук. 
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Основні напрямки наукових досліджень проф. Столмакової – вивчення механізмів дії 
стафілакокового ентеротоксину; бактеріологія, епідеміологія та профілактика харчових 
токсикозів, вивчення стану харчування різних категорій населення, якості питної води на 
Львівщині, причини високого рівня захворюваності щитоподібної залози. 

Ганна Іванівна проводила велику громадську роботу як голова правління Львівського 
обласного наукового товариства гігієністів (1980-1998 рр.), упродовж багатьох років 
працювала членом Правління Українського та Всесоюзного наукових товариств гігієністів і 
відповідних товариств дружби та культурних зв’язків із зарубіжними країнами, обиралася 
депутатом Львівської міської ради. 

За видатні заслуги в розвитку науки і підготовку наукових кадрів Ганна Іванівна була 
удостоєна звання «Заслуженого діяча науки УРСР» (1968 р.). Вона нагороджена Орденом 
Вітчизняної війни II ступеня, Трудового Червоного прапора, Дружби народів, багатьма 
медалями. 

Доля відпустила їй майже 90 років життя. 
Світла пам’ять про знамениту українку Ганну Іванівну залишається в серцях всіх тих, 

хто знав її, кому довелося спілкуватися з нею. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ НАГОРНИЙ 
До 130-річчя від дня народження 

           
Олександр Васильович Нагорний народився 10 

вересня 1887 року в Харкові в сім’ї писаря міської 
управи. Родовід Нагорних походив від козаків 
Чернігівщини. У 1906 році юнак закінчив навчання у 
Першій Харківській класичній гімназії і вирішив 
присвятити своє життя біології. Поступив на фізико-
математичний факультет Харківського університету зі 
спеціалізацією в галузі порівняльної анатомії. Був учнем 
професора Миколи Федоровича Білоусіва (1863-1942), 
який започаткував праці з проблеми старіння. Ще під час 
навчання в університеті за студентську роботу, 

присвячену вивченню дихання у комах, був удостоєний університетської премії 
ім. професорів Степанових. У 1912 р. Олександр Васильович закінчив університет 
і почав працювати на кафедрі фізіології людини і тварин. Від 1914 р.  
О.В. Нагорний став дійсним членом Харківського товариства дослідників 
природи, у 1918 р.  став дійсним членом Харківського медичного наукового 
товариства. У 1921 р. Харківський університет тимчасово розформовано і вчений 
стає засновником науково-дослідної кафедри зоології. 

У 1922 р. О.В. Нагорний здає магістерський іспит і отримує звання приват-
доцента Харківського інституту народної освіти. У 1924 р. О.В. Нагорний був 
обраний професором Харківського університету. У 1926 р. пройшов стажування в 
Колоїдно-хімічному інституті у Франкфурті-на-Майні. Від 1929 р. професор  
О.В. Нагорний стає завідувачем кафедри фізіології Харківського університету. У 
цьому ж році разом із О.В. Палладіним (1885-1972) організовують Українське 
товариство фізіологів, біофізиків та фармакологів. 

У 1930 р. на базі кафедри зоології вчений організовує Харківський філіал 
Українського зообіологічного інституту, який з 1933 р. стає зоолого-біологічним 
НДІ Харківського державного університету (спільно з Г.Ф. Арнольдом та  
І.М. Буланкіним). В цьому НДІ до 1941 р. вчений керує відділом загальної 
фізіології, а від 1935 р. – стає директором інституту. Водночас у 1935-1941 рр. 
вчений завідує лабораторією фізіології Українського інституту експериментальної 
медицини, а в 1938-1941 рр. завідував кафедрою фізіології зоотехнічного і 
зооветеринарного інституту. Під час німецько-радянської війни 1941-1945 рр. 
вчений керує кафедрою фізіології та біології об’єднаного Харківського та 
Київського університету в м. Кзил-Орда, водночас працює проректором із 
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наукової роботи та завідує кафедрою зоології Кзил-Ординського педагогічного 
інституту. Із звільненням Харкова від нацистів поновлює у 1944 р. роботу 
кафедри фізіології людини та тварин, очолює НДІ біології ХДУ і водночас 
працює (1944-1948) проректором із наукової роботи. У 1948 р. Олександра 
Васильовича Нагорного обирають членом-кореспондентом АН УРСР; вченого 
обирають дійсним членом Харківського терапевтичного наукового товариства. 

О.В. Нагорний був автором близько 160 наукових праць із питань вікової 
фізіології та біохімії, продовжуючи традиції свого вчителя М.Ф. Білоусіва. Ще в 
1940 р. разом із учнями формулює теорію стихаючого самооновлення 
протоплазми, як одного із чинників старіння. Детально досліджував процеси 
деградації тканин. Доказав існування вікової інверсії в реакції тканин до дії 
тестостеронпропіонату та деяких коркостероїдів. У 1954 р. показав, що нервова 
система зберігає функціональну повноцінність набагато довше, ніж інші системи 
організму. Автор близько 20 монографій, підручників, посібників та програм з 
анатомії, фізіології, біології та колоїдної хімії. 

Був членом Всесоюзного та Українського товариств фізіологів, біохіміків, 
фармакологів, головою Харківського відділення Українського фізіологічного 
товариства (від 1946 р.). 

Помер вчений 11 травня 1953 р. на 66 році життя. 
Учні вченого: І.М. Буланкін (1901-1960) та В.М. Нікітін (1907-1993) стали 

академіками АН УРСР. Аудиторія в Харківському університеті носить його ім’я. 
Заснована стипендія його імені. Науково-медичне товариство присуджує премію 
імені Нагорного. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.М. ГОРИЦЬКИЙ 
 

ЛЮБОВ ЄВГЕНІВНА ЛАПОВЕЦЬ 
До 60-річчя від дня народження 

           
Любов Євгенівна Лаповець народилася 19 вересня 

1957 року у Львові в сім’ї службовців. У 1974 р. 
закінчила Львівську СШ № 55. З жовтня 1974 р. по 
вересень 1977 р.  працювала фасувальником аптеки №2 
Львівського облаптекоуправління. У 1975 р. поступила 
на вечірнє відділення біологічного факультету 
Львівського державного університету імені Івана 
Франка. 

З вересня 1977 р. по жовтень 1979 р. працювала 
лаборантом гістологічної лабораторії Львівського 

базового медичного училища №1. Від жовтня 1979 р. по листопад 1983 р. 
працювала старшим лаборантом експериментальної лабораторії Львівського НДІ 
педіатрії, акушерства і спадкової патології.  

У 1981 р. закінчила біологічний факультет ЛДУ імені Івана Франка. В 
листопаді 1983 – лютому 1984 р. – лаборант Львівського політехнічного 
інституту. У 1984-1986 рр. – старший лаборант кафедри патологічної фізіології 
ЛДМІ. З кінця 1986 по грудень 1989 р. – молодший науковий співробітник 
кафедри патологічної фізіології ЛДМІ. У 1989 р. захистила кандидатську 
дисертацію на тему: «Ферментомоделирующее действие янтарата натрия при 
аллергии немедленного типа» і отримала науковий ступінь кандидата біологічних 
наук.(Науковий керівник – проф. Т.В. Мітіна). 

В 1989-1994 рр. Л.Є. Лаповець – лікар-лаборант клініко-діагностичної 
лабораторії Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. У 
1992 р. атестаційна комісія при Львівському обласному управлінні охорони 
здоров’я присвоїла Л.Є. Лаповець 1 кваліфікаційну категорію лікаря-лаборанта, а 
в 1994 р. вченій присвоєна вища кваліфікаційна категорія з лабораторної 
імунології.  

У 1994-2003 рр. працювала асистентом кафедри клінічної лабораторної 
діагностики Львівського медичного університету. У 2004 р. Л.Є. Лаповець 
присвоєно вчене звання доцента. 

У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Особливості реакції 
нейрогормональної та імунної систем на фізичне навантаження у здорових людей 
та хворих на стабільну стенокардію».  
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Від 2007 р. Л.Є. Лаповець виконувала обов’язки завідуючого кафедри. З 
квітня 2009 р. Л.Є. Лаповець стала доктором медичних наук.  

Рішенням АК від 20 січня 2011 р. Л.Є. Лаповець присвоєно вчене звання 
професора кафедри клінічної лабораторної діагностики. Від 21 грудня 2013 р. 
Любов Євгенівна Лаповець обрана дійсним членом АН ВО України по відділенню 
історії освіти, науки і техніки. 

Л.Є. Лаповець є автором понад 320 наукових праць, в т. ч. низки посібників. 
У співавторстві «Внутрішньо-лабораторний контроль якості біохімічних 
лабораторних досліджень» (2008); «Клінічна лабораторна діагностика» (2008); 
«Посібник з лабораторної імунології» (2008); «Клінічна біохімія» (2009).  

Вчена досліджує клітинні і гуморальні фактори імунітету при різних 
захворюваннях; системи гомостазу; біологічні властивості неопластичних клітин 
у хворих на лімфоми; характер змін клітинних систем під впливом лікування. 
Наукові дослідження присвячені лабораторній діагностиці імунодефіцитних 
станів, захворювань тонкого та товстого кишківника. Вчена підготувала 10 
дисертантів: 1 доктора наук та 9 кандидатів наук. Л.Є. Лаповець є членом двох 
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, членом редакційних колегій 
низки фахових журналів. 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я на многії та благії літа! 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
М.Г. ОРЕЛ 

 
ЛЕСЯ РОСТИСЛАВІВНА МАТЕШУК-ВАЦЕБА 

До 60-річчя від дня народження 
           
Леся Ростиславівна Матешук народилася 20 вересня 

1957 року у Львові у шляхетній галицькій сім’ї. Батько – 
Ростислав Володимирович Матешук – відомий вчений, 
політв’язень (1946-1955), кандидат медичних наук, доцент 
кафедри дитячої хірургії ЛДМІ. Мати – Ірина (Орися) 
Андріївна Матешук – відома громадська діячка, 
довголітній політв’язень сталінських концтаборів, поетеса, 
автор понад 100 статей, діяльність якої визнана не лише в 
Україні, а також і за кордоном. Дід, професор Володимир 
Павлович Матешук, автор відомого в хірургічному світі 
«шва Матешука». 

Леся  Ростиславівна закінчила Львівську СШ № 28 з 
поглибленим вивченням німецької мови із золотою медаллю, а також музичну 
школу. Сумнівів у виборі життєвого шляху не було. Вступила на педіатричний 
факультет Львівського державного медичного інституту, який закінчила з 
відзнакою у 1981 р. Працювала лікарем-інтерном Львівської обласної дитячої 
клінічної лікарні (1981-1982). Але тяга до наукової роботи виявилася сильнішою і 
Леся Ростиславівна перейшла працювати на теоретичну кафедру – нормальної 
анатомії.  

У 1982-1993 рр. працювала асистентом кафедри. Обрала тему кандидатської 
дисертації: «Деструктивные и компенсаторные изменения гемомикро-
циркуляторного русла глазного яблока в условиях ишемии, возможности их 
коррекции», яку захистила у 1986 р. В 1987 р. отримує диплом кандидата 
медичних наук. 3 1993-2002 рр. Леся Ростиславівна працює на посаді доцента 
кафедри нормальної анатомії. Вчене звання доцента кафедри нормальної анатомії 
їй присвоєно у 1997 р. В цьому ж році виходить у світ посібник «Нормальна 
анатомія». 

У 2001 р. захищає докторську дисертацію на тему: «Закономірності 
перебудови гемомікроциркуляторного русла ока в онтогенезі, при ішемії та 
лазеротерапії». 

Від 2002 р. – професор  кафедри нормальної анатомії.  У 2004 р. Л.Р. Ма-
тешук-Вацебі присвоєно вчене звання професора. 

В 2016р. Л.Р. Матешук-Вацеба очолила кафедру нормальної анатомії 
ЛНМУ імені Данила Галицького. Вивчає закономірності розвитку та вікових змін 
структурної організації очного яблука та інших органів у пре- і постнатальному 
онтогенезі; перебудову органів за умов порушення гемоциркуляції, діабету, 
впливу опіоїдів, можливості корекції патологічних змін структури органів 
шляхом застосування фармакологічних препаратів, гіпербаричної оксигенації та  
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лазерного опромінення. Л.Р. Матешук-Вацеба є автором понад 250 наукових та 
навчально-методичних праць, в т. ч. монографія, 10 навчальних посібників. 
Підготувала 10 кандидатів наук. 

  Розробила фіксуючий пристрій до щілинної лампи ЩЛТ для проведення 
експериментальної біомікроскопії ока, нову масу для ін’єкції судинного русла, 
дослідила вплив гіпербаричної оксигенації на стан судинного русла очного яблука 
в нормі та при ішемії. Леся  Ростиславівна Матешук-Вацеба – дійсний член 
Наукового товариства ім. Шевченка (від 2011 р.), голова Лікарської комісії НТШ 
(2012–2014 рр.), член редколегії часопису «Праці НТШ. Лікарський збірник», 
відповідальний редактор  ХХІІ–ХХV томів вказаного часопису (саме XXV том 
увійшов до наукометричних баз, отримавши індекс «Copernicus»), член 
Міжнародної академії інтегративної антропології, член Всеукраїнського 
Товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів, член Вченої 
ради медичного факультету № 1, член спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 у 
Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 
(2011-2015 рр.), голова комісії з перевірки первинної документації аспірантів та 
здобувачів, член Проблемної комісії з медико-біологічних дисциплін ЛНМУ імені 
Данила Галицького. 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я на многії та благії літа. 
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С. 47-48. 

 
 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 67 (133). 2017 
 

62 

Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ ПЕТРИШИН 
До 60-річчя від дня народження 

           
Юрій Степанович Петришин народився 29 

вересня 1957 року в с. Новий Яричев Львівської 
області. Після закінчення середньої школи поступив у 
1974 р. на лікувальний факультет Львівського 
медичного інституту. Від 1975 р. почав працювати в 
науковому студентському гуртку кафедри нормальної 
фізіології ЛДМІ. У 1980 р. був нагороджений золотою 
медаллю АМН СРСР за кращу наукову роботу. У 
цьому ж році закінчив навчання у ЛДМІ. Восени  
1980 р. почав працювати лікарем-інтерном ІІ хі-
рургічного відділення Львівської обласної клінічної 
лікарні. У 1981-1985 рр. Ю.С. Петришин навчався в 
заочній аспірантурі при кафедрі нормальної фізіології 

ЛДМІ. У серпні 1981 р. – лютому 1983 р. працював лікарем-анестезіологом-
реаніматологом Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. 
З лютого 1983 р. – лікар-хірург 5-ї клінічної лікарні м. Львова. У 1985 р. пройшов 
3-місячні курси з хірургії органів черевної порожнини на факультеті 
удосконалення лікарів ЛДМІ. 

Запланував кандидатську дисертацію на тему «Адаптационные изменения 
секреторной функции тонкой кишки после резекции желудка или ваготомии». 

Восени 1987 р. Ю.С. Петришин був зарахований асистентом кафедри 
нормальної фізіології ЛДМІ. В січні 1988 р. вчений отримав диплом кандидата 
медичних наук. Із серпня 1989 р. Ю.С. Петришин водночас працював 
заступником декана лікувального факультету ЛДМІ. 

В лютому 1993 р. Ю.С. Петришин був обраний доцентом кафедри 
нормальної фізіології. Неодноразово проходив цикли підвищення і удосконалення 
кваліфікації при різних медичних установах. 

Атестат доцента Ю.С. Петришин отримав у квітні 1994 р. 
Наукові дослідження вченого присвячені пошуку нових і вдосконаленню 

відомих методів діагностики для раннього виявлення відхилень від фізіологічного 
стану людини, діагностики передпатологічних станів організму у фізіологічному 
експерименті; обґрунтування профілактично-лікувальних заходів для корекції 
функціональних змін в організмі людини.  
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Ю.С. Петришин є автором понад 190 наукових та навчально-методичних 
праць, в т. ч. 4 підручників, 2 монографій, 6 посібників, 6 авторських свідоцтв, 4 
патентів.  

У 2004 р. АМН України присудила академічну премію за монографію 
«Передміхурова залоза та її доброякісна гіперплазія». (Автори: С.О. Возіанов, 
М.Р. Гжегоцький, О.В.Шуляк, Ю.С. Петришин, 2004). Для студентів вищих 
фармацевтичних освітніх установ та фармацевтичних факультетів вищих 
медичних закладів IV рівня акредитації у 2005 р. видано підручник «Фізіологія 
людини» (Автори – М.Р, Гжегоцький, В.І. Філімонов, Ю.С. Петришин, О.Г. Ми-
саковець). 

Розроблена навчальна програма «Фізіологія» для студентів фарма-
цевтичного профілю. 

У 2005 р. вийшла книга «Трансуретральна резекція передміхурової залози в 
лікуванні її доброякісної гіперплазії» (Автори – С.О. Возіанов, О.В. Шуляк,  
Ю.С. Петришин). У 2006 р. – книга «Клініко-фізіологічні основи реабілітації 
пацієнтів після аллотрансплантації нирки» (Автори – С.О. Возіанов, О.В. Шуляк, 
Ю.С. Петришин). Посібники: «Клінічна фізіологія нирок» (Автори – С.О. Во-
зіанов, О.В. Шуляк, Ю.С. Петришин, О.Г. Мисаковець, 2004); «Епонімічні 
функціональні стани, симптоми, синдроми, захворювання у фізіології та 
медицині» (Автори – Ю.С. Петришин, М.Н. Ванівський, О.І. Чувашко та ін., 
2012). 

Теперішній Ювілей – це підведення підсумків перед майбутнім стартом. 
 Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я на многії та благії літа! 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  

В.В. ТАРАСОВ, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 
 

Хроніка вересня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ ТА ВЧЕНИХ 
 
1 вересня  140 років від дня народження Френсіса Уїльяма Астона, англійського 

фізико-хіміка. Народився в Харборні. Від 1893 р. навчався в Масонському коледжі у 
Бірмінгемі. У 1900–1903 рр. – хімік пивоварні у Вульверхемптоні. У 1903–1908 рр. навчався в 
Бірмінгемському університеті. Рік працювава у цьому університеті. У 1910–1919 рр. – 
працівник Кавендиської лабораторії Кембриджського університету і в лабораторії Дж. Дж. 
Томсона (1856-1940), лауреата Нобелівської премії з фізики за 1906 р.) в Королівському 
інституті в Лондоні. Під час Першої світової війни – консультант з хімії на авіаційному заводі в 
Фарнборо. Від 1919 р. працює в Кембриджському університеті. Основні наукові праці 
присвячені вивченню стабільних ізотопів. Разом із Дж. Дж. Томсоном дійшов висновку (1913), 
що неон складається із різновидністей атомів з ат. м. 20 і 22. У 1919 р. сконструював мас-
спектрограф, за допомогою якого доказав існування двох ізотопів неона. Впродовж 20–30-х 
років відкрив більшість відомих нині стабільних ізотопів (≈ 210). У 1927 р. увів «фізичну шкалу 
атомної ваги» (16О = 16). Запропонував поняття «спакований коефіцієнт» і встановив його 
залежність від масового числа. У 1920 р. сформулював «правило цілих чисел». У 1936-1945 рр. 
був головою комісії з атомної ваги Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії. У 
1922 р. отримав Нобелівську премію з хімії «за відкриття за допомогою мас-спектрометра 
ізотопів у великій кількості стабільних елементів і формулювання правила цілих чисел». 
Помер вчений 20 листопада 1945 р. на 69 році життя. 

5 вересня 125 років від дня народження Джона Бердона Сандерсона Холдейна, 
англійського біолога, фізіолога і генетика, громадського діяча. Народився в Оксфорді. У 1919 р. 
закінчив Оксфордський університет. У 1923–1933 рр. працював у Кембриджському 
університеті, водночас, в 1927–1932 рр. – в Інституті садових культур в Мертоні, в 1930– 
1932 рр. – у Королівському інституті фізіології (професор), в 1933–1957 рр. – у Лондонському 
університеті. В 1957–1962 рр. працював в Індійському статистичному інституті в Калькутті (від 
1957 р. – професор), в 1962–1964 рр. – керівник Лабораторії генетики і біології в Бхубанесварі 
(шт. Орісса). Наукові дослідження присвячені розробці математичної теорії відбору. Провів 
дослідження із кількісної оцінки інтенсивності відбору, визначенню частоти виникнення 
мутацій у людини, генетиці гемофілії, картуванню хромосом людини. Увів поняття про 
«генетичний вантаж», який визначає вплив повторно виникаючих мутацій на ступінь 
пристосованості популяції. Автор праць із фізіології людини в екстремальних умовах (при 
зануренні у воду, підвищенні тиску, переохолодженні, дії отруйних газів, в умовах космічних 
польотів), а також філософським питанням природознавства і проблемам походження життя. 
Був членом Лондонського королівського товариства (від 1932) та низки інших наукових 
товариств. Помер 1 грудня 1964 р. на 73 році життя. 

7 вересня 310 років від дня народження Жоржа Луї Леклерка Бюффона, французького 
природознавця. Народився в Монбарі. У 1726 р. закінчив єзуїтський колеж в Діжоні. У 1739–
1788 рр. – директор Ботанічного саду в Парижі. Основна праця вченого «Природнича історія» 
(т. 1-36; 1749–1788), в якій міститься опис тварин і рослин. Пропагується ідея про мінливість 
видів, єдність тваринного і рослинного світу. Ця праця, що склала цілу епоху в 
природознавстві, висунула Бюффона в перший ряд попередників Ч. Дарвіна. В галузі геології 
висунув гіпотезу (1749) про утворення і розвиток Земної кулі та її поверхні. Був членом 
Паризької АН (від 1733 р.) Лондонського королівського товариства (з 1740 р.), почесним 
членом Петербурзької АН (від 1776 р.). Помер вчений 16 квітня 1788 р. на 81 році життя. 

7 вересня 130 років від дня народження Адріяна Демяновскі, польського психіатра. 
Народився у Львові. У 1913 р. закінчив медичний факультет Львівського університету. У 1914 р. 
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стажувався в клініках Відня та Цюріху. У 1915–1939 рр. – асистент, доцент, керівник психіатричної 
клініки, за сумісництвом доцент антропологічно-етнологічного інституту Львівського 
університету; у 1939–1946 рр. – керівник кафедри психіатрії Львівського медичного інституту / 
медико-природничих фахових курсів; у 1946–1954, 1957–1959 рр.  – керівник клініки психіатрії 
Вроцлавської медичної академії. Наукові дослідження присвячені проблемам психопатології і 
психотерапії в психіатрії, діагностиці і лікуванню психосоматичних захворювань, прогресивного 
паралічу, епілепсії, шизофренії, психопатій. Помер 29 грудня 1959 р. на 73 році життя. 

7 вересня 100 років від дня народження Джона Уоркапа Корнфорта, англійського хіміка-
органіка. Народився в Сіднеї. Від 1939 р. навчався в Сіднейському та Оксфордському 
університетах. Під час Другої світової війни брав участь в англо-американській програмі із 
вияснення будови пеніциліну під керівництвом Р. Робінсона (1886–1975). У 1946–1962 рр. 
працював в Раді з медичних досліджень (Великобританія), в 1962–1975 рр. – директор лабораторії 
хімічної ензимології фірми «Шелл», від 1975 р. – професор Суссекського університету. Основні 
праці відносяться до стереохімії і біоорганічної хімії. У 1951 р. здійснив перший тотальний синтез 
неароматичного стероїду. Вияснив механізм біосинтезу холестерину. У 1959 р. відкрив 
стереоспецифічний синтез цис- або транс-олефінів із відповідних хлоргідринів перетворенням їх в 
епоксиди. Першим синтезував N-ацетилнейрамінову кислоту, О-оксазол. У 1953 р. обраний членом 
Лондонського королівського товариства. В 1975 р. отримав разом з Володимиром Прелогом 
Нобелівську премію з хімії «за праці із стереохімії і реакцій ферментативного каталізу» (Дж. 
Корнфорт); «за дослідження у галузі стереохімії органічних молекул і реакцій» (В. Прелог). 
Помер вчений 31 грудня 1980 р. на 64 році життя. 

8 вересня 165 років від дня народження Луї Олександра Манжена, французького 
ботаніка. Народився в Парижі. Від 1873 р. професор ліцею в Нансі; від 1881 р. – професор ліцею 
Луї-де-Гранд; від 1904 р. – професор музею природничої історії; в 1920–1930 рр. – директор 
цього музею. Наукові дослідження присвячені анатомії, фізіології, цитології і патології рослин. 
Досліджував будову оболонок рослинних клітин. Вивчав будову оболонок різних груп 
паразитуючих грибів. У 1890 р. відкрив каллозу, доказав її присутність в клітинних оболонках. 
Запропонував серію фарбників для знаходження пектинових речовин і каллози при 
мікроскопічних дослідженнях. Вивчав фотосинтез і дихання рослин за допомогою 
сконструйованого ним приладу. Досліджував хвороби культурних рослин. Автор підручника 
«Основи ботаніки» (1838) та «Анатомія і фізіологія рослин» (1895). Засновник товариства 
фітопатології і сільськогосподарської ентомології Франції (1914). Був обраний членом Паризької 
АН (від 1909), її президентом (від 1929). Помер вчений 27 червня 1937 р. на 85 році життя. 

9 вересня 280 років від дня народження Луїджі Гальвані, італійського фізика, анатома, 
фізіолога. Народився в Болоньї. У 1759 р. закінчив Болонський університет. Викладав медицину 
у цьому університеті; від 1763 р. – професор. Наукові праці присвячені порівняльній анатомії. В 
1771 р. проводив досліди із вивчення скорочення м’язів жаби і відкрив у м’язах електричний 
струм, який назвав «тваринною електрикою». У 1791 р. опублікував «Трактат про силу 
електрики при м’язовому русі». Був одним із засновників вчення про електрику. Засновник 
електрофізіології. Помер вчений 4 грудня 1798 р. на 60 році життя. 

10 вересня 220 років від дня народження Карла Густава Мосандера, шведського хіміка. 
Народився в Кальмарі. У 1825 р. закінчив Медико-хірургічний інститут у Стокгольмі. 
Упродовж декількох років працював військовим хірургом. Від 1832 р. працював аситентом Й.Я. 
Берцеліуса (1779-1848), а після відставки Берцеліуса отримав місце завідуючого кафедрою в 
Медико-хірургічному інституті. Основні наукові роботи присвячені вивченню рідкоземельних 
елементів. Досліджуючи сполуки церію, відкрив (1839) новий елемент, який отримав назву 
«лантан», у 1843 р. відкрив ербій і тербій. Помер вчений 15 жовтня 1858 р. на 62 році життя.  

10 вересня 160 років від дня народження Анджея Гоньки, польського стоматолога. 
Народився в с. Бережниця (Польща). У 1883 р. закінчив медичний факультет Краківського 
університету. У 1883–1886 р. – лікар Краківського госпіталя Св. Лазаря. У 1886–1887 рр. – 
спеціалізація із стоматології в Берліні. У 1887–1902 р. – приватна стоматологічна практика у 
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Львові; у 1902–1909 рр. – доцент курсу стоматології при кафедрі хірургії Львівського 
університету; від 1909 р. – професор. У 1905–1909 рр. – організатор і керівник зуболікарської 
амбулаторії та дентологічного інституту Львівського університету. На власні кошти відкрив у 
Львові школу для зубних техніків. Наукові дослідження присвячені проблемам знеболювання 
зубо-щелепової ділянки, хворобам пародонту та їх профілактиці, хірургії кіст порожнини рота, 
організації зуболікарської допомоги населенню, ефективність пломбування каріозних 
порожнин кремнієвими матеріалами, дослідження складу слини привушних залоз в нормі та 
експерименті. Був автором 17 наукових праць. Помер 23 липня 1909 р. на 52 році життя. 

10 вересня 110 років від дня народження Валентина Дмитровича Соловйова, 
вірусолога. Народився у Свердловську. У 1932 р. закінчив Пермський медичний інститут. Від 
1938 р. працював у відділі вірусології Всесоюзного інституту експериментальної медицини в 
Москві; у 1947–1950 рр. – завідувач лабораторії грипу і заступник директора Інституту 
вірусології АМН СРСР в Москві, у 1950–1954 рр. – завідувач відділу вірусів Державного 
контрольного інституту в Москві, від 1952 р. – завідувач кафедри епідеміології 2-го 
Московського медичного інституту; від 1957 р. – завідувач кафедри вірусології Центрального 
інституту удосконалення лікарів; від 1963 р. – завідувач відділу вірусології в Інституті 
епідеміології та мікробіології АМН СРСР. В 1968–1976 рр. – академік-секретар Відділення 
гігієни, мікробіології та епідеміології АМН СРСР. Наукові праці присвячені вірусології, 
епідеміології, імунології. Брав участь у виясненні етіології далекосхідного кліщового 
енцефаліту. Разом з Маргулісом М.С., Шубладзе А.К. досліджував полісезонні нейроінфекції і 
гострий енцефаломієліт людини. У 1941 р. отримав Сталінську премію, у 1973 р. – премію 
ім. Д.І. Івановського АМН СРСР. Помер вчений 10 серпня 1986 р. на 79 році життя. 

17 вересня 100 років від дня народження Георгія Костянтиновича Скрябіна, 
мікробіолога, біохіміка. Народився в Петрограді. У 1942 р. закінчив Казанський ветеринарний 
інститут. В 1945–1949 рр. працював у Московській ветеринарній академії; в 1949–1962 рр. – в 
Інституті мікробіології АН СРСР (від 1960 р. – завідувач лабораторії), від 1962 р. – в Інституті 
біохімії і фізіології мікроорганізмів АН СРСР в Пущино (від 1967 р. – директор), одночасно в 
1967–1974 рр. очолював Центр біологічних досліджень АН СРСР в Пущино. Від 1971 р. – 
головний вчений секретар Президії АН СРСР. Від 1979 р. – академік АН СРСР. Наукові праці 
присвячені загальній і технічній мікробіології, фізіології і біохімії мікроорганізмів. 
Розпрацював наукові основи використання мікроорганізмів з метою отримання біологічно 
активних речовин, що мало важливе значення для медицини. Був співавтором монографії  
«Использование микроорганизмов в органическом синтезе» (1976). Був членом Нью-Йоркської 
АН, Саксонської АН, АН НДР, Німецької академії природознавців «Леопольдіна». Лауреат 
Державної премії (1971). У 1981 р. отримав звання Герой Соціалістичної Праці. Помер 26 
березня 1989 р. на 72 році життя. 

18 вересня 145 років від дня народження Августа Мартиновича Кірхенштейна, 
латиського мікробіолога. Народився в с. Мазсалаца (Латвія). У 1902 р. закінчив Тартуський 
ветеринарний інститут. У 1905 р. емігрував у Швейцарію. Працював ветеринарним лікарем. В 
1911–1914 рр. асистент К. Шпенглера в Інституті із дослідження туберкульозу в Давосі. В  
1916 р. – бактеріолог в Женеві і Лугано. У 1917 р. повернувся в Латвію. Від 1919 р. працював у 
Латвійському університеті (від 1923 р. – професор). У 1919 р. організував при університеті 
мікробіологічний інститут (1919) і серологічну станцію для виробництва вакцин і біопрепаратів 
(1923). Організував Інститут мікробіології АН ЛатвРСР, в 1946–1962 рр. – його директор. В 
1946 р. обраний академіком АН ЛатвРСР, в 1951–1957 рр. – віце-президент АН. В 1940– 
1952 рр. – голова Президії ВР ЛатвРСР. Наукові праці присвячені вивченню структури і 
розвитку бактерій, проблемам імунології, вакцинації, ролі вітамінів у профілактиці 
захворювань людини і тварин запровадив протитуберкульозну вакцинацію. Один із засновників 
вітамінології та вчення про раціональне харчування. У 1954 р. отримав премію ім. М.Ф. Гамалеї 
АМН СРСР. У 1957 р. отримав звання Героя Соціалістичної Праці. Помер 3 листопада 1963 р. 
на 92 році життя.  
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18 вересня 110 років від дня народження Едварда Матісона Макмілана, 
американського фізика. Народився в Редондо Біч. У 1928 р. закінчив Каліфорнійський 
технологічний інститут в Пасадені і Прінстонський університет. У 1933–1973 рр. працював у 
Каліфорнійському університеті в Берклі (1946–1973 рр. – професор, в 1958–1977 рр. – директор 
радіаційної лабораторії). Під час Другої світової війни займався оборонними дослідженнями: в 
1940–1941 рр. – в Массачусетському технологічному інституті, в 1941–1942 рр. – в лабораторії 
військово-морського флоту США в Сан-Дієго; в 1942–1945 рр. в Лос-Аламоській національній 
лабораторії. У 1954–1958 рр. – член Комісії із атомної енергії США. Разом з Ф.Х. Ейблсоном 
при бомбардуванні урану нейтронами відкрив (1940) перший трансурановий елемент (ізотоп 
нептуній-239). Разом із Сіборгом синтезував (1940) перший ізотоп елементу №94 – плутоній-
238. Розпрацював (1945) принцип автофазування. У 1951 р. отримав Нобелівську премію 
разом з Гленом Сіборгом з хімії «за відкриття в галузі хімії трансуранових елементів». Від 
1947 р. – член НАН США, від 1962 р. член Американської академії мистецтв і наук. Помер 7 
вересня 1991 р., проживши майже 84 роки. 

18 вересня 80 років від дня народження Вадима Тихоновича Іванова, хіміка-органіка. 
Народився у Феодосії. У 1960 р. закінчив Московський університет. Від 1963 р. працював в 
Інституті біоорганічної хімії АН СРСР (від 1988 р. – директор). Наукові праці присвячені хімії 
фізіологічно активних сполук і білково-пептидних речовин. Разом із М.М. Шемякіним і Ю.О. 
Овчинниковим встановили (1969), що депсипептиди є хімічним інструментом вивчення іонного 
транспорту через мембрани. У 1969 р. разом з Ю.О. Овчинниковим встановили конформаційні 
особливості і механізми дії іонофорів валіноміцина і енніатинів. У 1970–1975 рр. розпрацював 
загальні методи отримання депсипептидів. У 1969–1980 рр. відкрив здатність мембрано-
активних комплексів (іонофорів) утворювати ліпофільні комплекси з іонами металів. Визначив 
(1970,  1975) просторову будову антибіотика граміцидина С, тканинного гормона брадикініна. 
Отримав у 1978 р. Ленінську премію, у 1985 р. – Державну премію. У 1987 р. обраний 
академіком АН СРСР.  

19 вересня 145 років від дня народження Станіслава Тадеуша Нємчицкі, польського 
фармацевта і хіміка. Народився в Ярославі (Польща). У 1896 р. закінчив природниче відділення 
Львівського університету. У 1896–1904 рр. – асистент кафедри хімії цього ж університету, у 1904–
1908 рр. директор фабрики консервів у м. Любліні, у 1908–1910 рр. – вчитель хімії, фізики і 
математики у гімназії у м. Львові, у 1910–1919 рр. – доцент хімії і математики Львівської вищої 
школи лісівництва (за сумісництвом – демонстратор кафедри гігієни Львівського університету 
(1910–1912 рр.); у 1914–1918 – міський епідеміолог Львова; у 1912–1919 рр. – доцент кафедри 
гігієни харчування; у 1919–1929 рр. – професор кафедри гігієни харчування, у 1919–1940 рр. – 
керівник кафедри загальної хімії Львівської академії ветеринарної медицини; у 1923–1927 рр. – 
ректор Львівської академії ветеринарної медицини, за сумісництвом професор фармацевтичної 
хімії фармацевтичного відділення Львівського університету 1924–1931). Наукові дослідження 
присвячені проблемам органічної та фармацевтичної хімії. Був автором близько 30 наукових праць, 
в т. ч. 2 монографій, підручника. Помер 12 травня 1943 р. на 71 році життя. 

20 вересня 95 років від дня народження Саїма Балуановича Балмуханова, казахського 
радіобіолога. Народився в с. Кінесту Актюбінської області. У 1943 р. закінчив Казахський 
медичний інститут. У 1946–1953 рр. спеціалізувався в Інституті рентгенорадіології та в 
Інституті біофізики АМН СРСР під керівництвом П.Д. Горизонтова (1902-1987). У 1953– 
1960 рр. – завідувач кафедри рентгенорадіології Алма-Атинського медичного інституту, в 
1960–1972 рр. – заступник директора, в 1972–1975 рр. – директор Інституту онкології і 
радіології МОЗ КазРСР. Від 1975 р. – завідувач лабораторії радіобіології клітини Інституту 
експериментальної біології АН КазРСР, від 1981 р. – заступник директора Казахського науково-
дослідного інституту онкології та радіології. Основні наукові дослідження присвячені 
радіочутливості клітин. Результати проведеного вивчення радіозахисного впливу місцевої і 
загальної гіпотермії, джгутової гіпоксії. Керував працями із вивчення здатності різних 
фізіологічно активних сполук впливати на ріст пухлин. В практику онкології запровадив новий 
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клас протипухлинних сполук – поліфенолів рослинного походження. Від 1967 р. – академік АН 
КазРСР Помер 20 лютого 2014 р. на 92 році життя. 

23 вересня 165 років від дня народження Вільяма Голстеда, американського хірурга. 
Закінчив медичний факультет Нью-Йоркського університету. Вдосконалювався з хірургії в 
клініці Віденського університету у проф. Т. Більрота (1829–1894), а також у клініках Лейпцига 
та Вюрцбурга. Після повернення до Нью-Йорку спочатку був асистентом кафедри анатомії в 
місцевому університеті, а потім цілком присвятив себе роботі в хірургії і через деякий час став 
професором і керівником хірургічної клініки університету Дж. Гопкінса в Балтиморі, де 
працював до виходу у відставку (1913). Вчений запропонував у хірургічну практику 
провідникову анестезію (1884). Займався лікуванням травм, запропонував безперервний шов 
для зашивання ран (шов Голстеда), вперше (1889) застосував хірургічні рукавички із тканини. 
Голстед розробив радикальну операцію з приводу раку молочної залози, низку операцій та 
способів оперативного втручання на шлунку, кишках, жовчних протоках, описав ознаку 
панкреатиту – ціаноз шкіри в ділянці живота (симптом Голстеда). Виконав у 1890 р. успішну 
операцію при гострому панкреатиті. Прожив вчений майже 70 років і помер 7 вересня 1922 р. 

24 вересня 120 років від дня народження Владислава Добжанєцкого, польського хірурга. 
Народився в с. Зеленці (нині – Тернопільської області). У 1924 р. закінчив медичний факультет 
Львівського університету. Стажувався з торакальної та пластичної хірургії, урології, неврології в 
Парижі, Страсбургу. У 1925–1931 рр. працював асистентом кафедри хірургії, у 1931–1938 рр. – 
доцент цієї ж кафедри, у 1938–1939 рр. професор кафедри хірургії Львівського університету, за 
сумісництвом директор Львівської дитячої лікарні (1936–1938); у 1938–1939 рр. – керівник 
хірургічної клініки Львівського загального госпіталю, у 1939–1941 рр. – керівник кафедри 
госпітальної хірургії. Наукові дослідження присвячені пластичній і реконструктивній хірургії, 
гемотрансфузіології, вивченню імунологічних механізмів у трансплантаційній хірургії, проблемам 
судинної хірургії, кардіохірургії. Запропонував операцію пересадки сечоводів у товсту кишку. Був 
засновником польської школи пластичної хірургії. Був автором 50 наукових праць. Підготував 2 
професорів. 4 липня 1941 р. був розстріляний німецькими нацистами на 44 році життя. 

25 вересня 165 років від дня народження Джона Ньюпорта Ленглі, англійського 
фізіолога, гістолога. Народився в Ньюбері. Закінчив Кембриджський університет, працював там 
же. Від 1903 р. – професор.  Вчений запропонував так званий нікотиновий метод і застосував 
його для вивчення вегетативної нервової системи (1889). Він вперше і доволі точно для свого 
часу дав опис загального плану будови вегетативної нервової системи, визначив місця виходу 
вегетативних волокон із ЦНС, встановив їх анатомічні та функціональні особливості.  
Дж. Н. Ленглі поділив вегетативну нервову систему на симпатичний (1898) та парасимпатичний 
(1905) відділи. Був засновником вчення про вегетативну нервову систему. Від 1883 р. – член 
Лондонського королівського товариства, та його віце-президент у 1904–1905 рр. Помер вчений 
5 листопада 1925 р. на 74 році життя. 

28 вересня 165 років від дня народження Анрі Муассана, французького хіміка. 
Навчався у Музеї природничої історії і у Вищій фармацевтичній школі в Парижі, згодом – у 
Сорбонні. В 1872–1884 рр. був стажером і лаборантом в приватних лабораторіях. В 1875–
1880 рр. прослухав лекції А. Е. Сент-Клер Девіля в Сорбонні. В 1887–1900 рр. був 
професором Вищої фармацевтичної школи в Парижі. Наукові дослідження відносяться до 
неорганічної хімії. На початку 1880-х років удосконалив методи синтезу оксидів хрому. У 
1886 р. вперше отримав фтор у вільному стані. Синтезував всі можливі фториди фосфору. 
Досліджував (від 1892 р.) тугоплавкі метали і неорганічні сполуки при високих 
температурах. Синтезував карбіди, бориди, силіциди металів . Електротермічним шляхом 
отримав чистий молібден (1895), уран (1896), вольфрам (1897). Був президентом 
французького хімічного товариствап (1896, 1902), членом Паризької АН (від 1891 р.). В 
1906 р. отримав Нобелівську премію з хімії «за отримання і дослідження вільного 
фтору, а також за створення і запровадження в наукове використання електродугової 
пічки». Помер вчений 20 лютого 1907 р. на 55 році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО, О. П. РОМАНЮК-ОГІРКО  
 

ФРЕДЕРІК СОДДІ 
До 140-річчя від дня народження 

 
Фредерік Содді народився 2 вересня 1877 р. в 

Істборні в сім’ї торговця кукурудзою, був одним із семи 
дітей. Батьки сповідували кальвінізм. Навчався в 
Істборнському коледжі, де проявив інтерес до хімії. В 
1895 р. Фредерік виграв стипендію Мертонського 
коледжу і в 1896 р. став студентом. У 1898 р. він 
закінчив Оксфордський університет з відзнакою. У віці 
23 років Фредерік Содді вирішив отримати посаду 
професора хімії в університеті Торонто, але спроба 
виявилася невдалою і по дорозі додому заїхав у 
Монреаль, де в Мак-Гіллському університеті погодився 
на посаду молодшого лаборанта на хімічному 
факультеті, враховуючи наявність широкого арсеналу 
лабораторного устаткування та можливість працювати з 

Е. Резерфордом (1871-1937). Від 1902 р. почав публікувати свої роботи з Е. 
Резерфордом. Разом з Е. Резерфордом відкрив у 1902 р. радіоактивний елемент торій-Х 
(радій-224) і доказав хімічну інертність двох еманацій радона-220 і радона-222. Разом із 
Е. Резерфордом розпрацював (1902) основи теорії радіоактивного розпаду. У 1903 р. Е. 
Резерфорд і Ф. Содді встановили, що радіоактивний розпад проходить за законом, що 
описує хід мономолекулярної реакції. Також разом з Е. Резерфордом (1903) чітко 
сформулював закон радіоактивних перетворень, виразивши його в математичній формі і 
увівши поняття «період напіврозпаду». 

У 1903-1904 рр. вчений працював у Лондонському університеті разом із У 
Рамзаєм (1852-1916). У 1903 р. була опублікована спільна робота з У. Рамзаєм, в якій 
спектроскопічним шляхом встановлено, що гелій є продуктом розпаду радію. В 1904-
1914 рр. Ф. Содді працював в університеті Глазго. Від 1905 по листопад 1931 р. 
публікується серія праць, що доказують утворення радію з урану. Вчений встановив, що 
швидкість утворення радію спочатку була невеликою, але згодом збільшувалася. Він 
зробив висновок про наявність більш стабільного радіоактивного елемента до радію. 
Проведені дослідження сформували дві важливі ідеї: ідентичність хімічних 
властивостей деяких радіоактивних елементів, тобто тих, що з часом отримали назву 
ізотопів, і теорію радіоактивного розпаду. Проблема розміщення багаточисельних 
радіоелементів – радіоактивних продуктів перетворення урану і торію в періодичній 
системі елементів була вирішена в 1913 р. Ф. Содді після введення поняття про ізотопи. 
Незалежно від К. Фаянса (1887-1975), американського фізико-хіміка польського 
походження сформулював (1913) правила зсуву або закон радіоактивного зміщення: при 
альфа-розпаді відбувається зміщення радіоелемента в періодичній системі на 2 місця 
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вліво, а при бета-розпаді – на 1 місце вправо. У 1914—1919 р. Ф. Содді працював 
професором Абердинського університету. Під час війни 1914-1918 рр. Ф. Содді брав 
участь в різних хімічних дослідженнях, які були потрібні для національної економіки. В 
університетській лабораторії відбувалися органічні синтези, а в Aberdeen Gas Works – 
технічні роботи із екстракції етилену з кам’яновугільного газу. 

Разом із співробітником Д. Кренстоном і незалежно від О. Гана (1879-1968) і  
Л. Мейтнер (1878-1968) відкрив (1918) протактиній. У 1919-1936 рр. працював 
професором Оксфордського університету. В 1921 р. Ф. Содді отримав Нобелівську 
премію з хімії «за внесок в хімію радіоактивних елементів і дослідження 
походження природи ізотопів». В 1922 р. вчений опублікував статтю, в якій описав всі 
ідеї та екперименти, що привели до появи закону радіоактивного розпаду. 

В цей період вчений не продовжував свої дослідження з радіоактивності і 
наступні дослідження пройшли без нього. Ф. Содді сфокусувався на педагогічній 
діяльності, реконструкції лабораторій. З’явився інтерес до економіки, математики і 
громадської діяльності. Після загибелі дружини Ф. Содді пішов із університету. 

При житті Ф. Содді був удостоєний премії Канніццаро (1913), отримав почесний 
докторський ступінь Оксфордського університету, медаль Альберта (1951). 

У 1910 ро. Ф. Содді став  членом Лондонського королівського товариства, був 
іноземним членом Шведської, Італійської, Російської АН. 

Помер вчений 22 вересня 1956 р. на 80 році життя. 
В пам’ять для людства залишилися його великі роботи: «Радіоактивність» (1904); 

«Інтерпретація Радію» (1909); «Хімія радіоактивних елементів» (1912-1914); 
«Інтерпретація атома» (1932); «Історія атомної енергії» (1949); «Атомна трансмутація» 
(1953). 

В 1976 р. Міжнародний астрономічний союз присвоїв ім’я Фредеріка Содді 
кратеру на зворотному боці Місяця. На честь Содді силікат урану названо Соддіт. 
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І.В. ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ІРЕН ЖОЛІО-КЮРІ  
До 120-річчя від дня народження 

 
 Ірен Кюрі народилася 12 вересня 1897 р. в Парижі в сім’ї 
видатних вчених Марії Склодовської-Кюрі та П’єра Кюрі, лауреатів 
Нобелівської премії з фізики 1903 р. У 1907 р. почала навчатися в 
кооперативній школі, організованій матір’ю та її колегами, які 
також викладали в цій школі. У 1909 р. Ірен Кюрі вступила до 
Коледжу Севіньє, закінчивши його напередодні Першої світової 
війни. Продовжила свою освіту в Сорбонні, який закінчила у 1920 р. 
Після закінчення війни Ірен Кюрі стала асистентом-дослідником в 
Інституті радію, який очолювала її мати, а з 1921 року почала 
здійснювати самостійні дослідження. Перші досліди були пов’язані 
з вивченням радіоактивного полонію – елементу, відкритого її 
батьками. У 1925 р. Ірен Кюрі отримала докторський ступінь. У 
1926 році вийшла заміж за свого колегу, асистента Інституту радію 
Жана Фредеріка Жоліо. У 1930 р. німецький фізик Вальтер Боте 
виявив, що деякі легкі елементи (серед них берилій і бор) 

випромінюють радіацію під час бомбардування їх альфа-частинками. Подружжя Жоліо-Кюрі  
приготувало потужне джерело полонію для отримання альфа-часток і застосувало конденсаційну 
камеру Жана Фредеріка Жоліо, щоби фіксувати радіацію. Було встановлено, що коли між берилієм 
чи бором і детектором встановлюється речовина з високим вмістом водню, то спостерігається 
майже вдвічі вищий рівень радіації. Попри те, що Ірен та Фредерік не зрозуміли на той час суті 
цього процесу, проведені вимірювання проторували дорогу до відкриття 1932 року Джеймсом 
Чедвіком (1891-1974) нейтрона — електрично нейтральної складової більшості атомних ядер. 
Подружжя продовжило дослідження, бомбардуючи альфа-частинками бор і алюміній, вивчало вихід 
позитронів, вперше відкритих у 1932 р. американським фізиком К. Д. Андерсоном. Закривши отвір 
детектора тонким шаром алюмінієвої фольги, вони опромінили зразки алюмінію і бору альфа-
частинками. Виявилося, що вихід позитронів продовжувався після того, як було усунуте джерело 
альфа-часток. Вчені дійшли висновку, що частина атомів алюмінію та бору перетворилася на нові 
хімічні елементи. Нові елементи були радіоактивними: поглинаючи 2 протони і 2 нейтрони альфа-
часток, алюміній перетворився на радіоактивний фосфор, а бор – на радіоактивний ізотоп азоту. 
Упродовж короткого часу було отримано багато нових радіоактивних елементів. 

У 1935 р. Ірен Жоліо-Кюрі та Фредерік Жоліо отримали Нобелівську премію з хімії «за 
здійснення синтезу нових радіоактивних елементів». У 1936 р. Ірен Жоліо-Кюрі стала повним 
професором Сорбонни, де читала лекції з 1932 року. Вона зберегла за собою посаду в Інституті 
радію і продовжувала досліджувати радіоактивність. Наприкінці 1930-х років Жоліо-Кюрі впритул 
підійшла до відкриття того, що під час бомбардування нейтронами відбувається розщеплення ядра 
урану. Повторивши ті ж досліди, німецькі фізики Отто Ган, Фріц Штрассман і Лізе Мейтнер у 1939 
р. виявили вимушений поділ ядер урану. Незважаючи на німецьку окупацію, подружжя залишилося 
в Парижі, де Фредерік брав участь у Русі Опору. В 1944 р. Ф. Жоліо пішов у підпілля, а Ірен з двома 
дітьми втекла до Швейцарії. Після закінчення війни у 1946 р. Ірен Жоліо-Кюрі було призначено 
директором Інституту радію. В 1946-1950 рр. вчена працювала в Комісаріаті з атомної енергії 
Франції.  

Радіоактивність – самовільне перетворення одного ядра в інше, яке супроводжується 
випромінюванням та вивільненням частинок. Радіоактивний розпад може супроводжуватись α, β 
або γ-випромінюванням.α-випромінювання – потік позитивно заряджених частинок (ядер гелію). 
Властивості: α-випромінювання має низьку проникаючу здатність та високу іонізуючу здатність. β-
випромінювання – потік електронів та позитронів. Радіоактивністю володіють елементи, що мають 
порядковий номер у періодичній системі, більший від 83. Радіоактивність існує штучна та 
природна. Природна радіоактивність зумовлена природою ядра. Період напіврозпаду (Т) – час, за 
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який розпадається половина атомів речовини. Стала розпаду (λ) показує, яка частина атомів 
розпадається за одиницю часу. Активність (А) показує кількість атомів (ядер) розпаду за одиницю 
часу  Нехай в момент часу розпадається N ядер, тоді  dN = – l Ndt – закон радіоактивного розпаду. 
При початкових умовах t = 0 (початковий момент часу): 

𝐶 = ln 𝑁0; ln 𝑁 =  −𝑙𝑡 + ln 𝑁0;  ln
𝑁

𝑁0
= −𝑙𝑡;  𝑁

𝑁0
= 𝑒−𝑙𝑡. 

𝑁 = 𝑁0𝑒−𝑙𝑡 – закон радіоактивного розпаду в інтегральній формі, де N – кількість ядер, що 
не розпалися за час t; N0 – початкова кількість ядер. Знайдемо кількість елементів, що розпалися: 

D𝑁 = 𝑁0 − 𝑁 = 𝑁0 − 𝑁0𝑒−𝑙𝑡 = 𝑁0(1 − 𝑒−𝑙𝑡); 
D𝑁 = 𝑁0(1 − 𝑒−𝑙𝑡). 

Використаємо властивість періоду піврозпаду: якщо Т = t, тоді 𝑁 =
𝑁0

2
. 𝑁0

2
= 𝑁0𝑒−𝑙𝑡®

1

2
= 

= 𝑒−𝑙𝑡® 2 = 𝑒𝑙𝑡® ln 2 = ln 𝑒𝑙𝑡® ln 2 = 𝑙𝑡; 𝑇 =
ln 2

𝑙
 – період напіврозпаду. Отримаємо частинний 

випадок інтегральної формули закону радіоактивного розпаду: 𝑁 = 𝑁0𝑒−𝑙𝑡. З виразу для періоду 
напіврозпаду отримаємо, що 𝑙 =

ln 2

𝑇
. Підставимо цей вираз в закон радіоактивного розпаду: 

 𝑁 = 𝑁0𝑒−
ln 2

𝑇
𝑡. Скористаємося основною логарифмічною тотожністю: 𝑎log𝑏 𝑎 = 𝑏. Отримаємо, 

𝑒ln 2 = 2. Звідси 𝑁 = 𝑁02−
𝑡

𝑇. Як відомо, α-частинок в ядрі немає, але вони народжуються в 
результаті радіоактивного розпаду. Щоб вилетіти з ядра, α-частинці потрібно подолати 
потенціальний бар’єр. Досліди показують, що енергія α-частинок недостатня для того, щоб 
подолати цей бар’єр, тобто α-частинка не може покинути межі ядра, але з точки зору квантової 
фізики існує ймовірність того, що α-частинка може покинути межі ядра навіть тоді, коли її енергія 
менша потенціального бар’єру. Це явище називається «тунельним ефектом». Саме ним і 
пояснюється народження α-частинок та виникнення α-розпаду. Ядро, випромінюючи α-частинки, 
перетворюється в інше ядро, яке називається дочірнім; а ядро, що розпадається, називається 
материнським. При радіоактивному розпаді виділяється енергія у вигляді кінетичної енергії тих 
частинок, які виникають у результаті розпаду: α-частинки та дочірнє ядро. Якщо материнське ядро 
до розпаду було у стані спокою, то після розпаду енергії α-частинок і дочірнього ядра обернено 
пропорційні їх масам. Це випливає із закону збереження імпульсу.Якщо відомий коефіцієнт 
прозорості бар’єра D, можна визначити сталу розпаду l, користуючись такими міркуваннями. 

Швидкість α-частинки масою m, енергією W дорівнює: 𝑢 = √
2𝑊

𝑚
 . Кількість зіткнень частинки зі 

стінкою потенціального бар'єра в одиницю часу: 𝑛 =
𝑢

2𝑅
, де 2R – діаметр ядра. 

Крім Нобелівської премії, Ірен Жоліо-Кюрі була удостоєна почесних ступенів багатьох 
університетів і була членом багатьох наукових товариств. 1940 року їй було вручено золоту медаль 
Барнарда за видатні наукові заслуги, присуджену Колумбійським університетом. Жоліо-Кюрі була 
кавалером ордена Почесного легіону Франції. На її честь названо вулиці Одеси та Рівного (вул. 
Жоліо-Кюрі). Загалом на честь сім’ї Кюрі названо щонайменше чотири вулиці в Україні: крім 
Одеси та Рівного в Дніпропетровську є вулиця Марії Кюрі, а в Кривому Розі – вулиця Кюрі. Завжди 
глибоко стурбована проблемами соціального та інтелектуального прогресу жінок, вона входила в 
Національний комітет Союзу французьких жінок і працювала у Всесвітній Раді Миру. До початку 
1950-х її здоров’я стало погіршуватися, ймовірно, в результаті отриманої дози радіації. Ірен Жоліо-
Кюрі померла в Парижі 17 березня 1956 р. від гострої лейкемії. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О. П. РОМАНЮК-ОГІРКО, 
Л.В. АНДРІЮК  

 
ЛЕОПОЛЬД (ЛАВОСЛАВ) СТЕФАН РУЖИЧКА 

До 130-річчя від дня народження 
 

Леопольд Ружичка народився 13 вересня 1887 р. у м. 
Вуковар (Хорватія, Австро-Угорщина) в сім’ї бондаря 
Стжепана Ружички і Амалії (Север) Ружички. У 1891 році, 
після смерті батька, Леопольд з матір’ю і братом переїхали 
до родичів у Осієк. Тут Леопольд закінчив початкову школу 
і гімназію. У 1906 р. Леопольд Ружичка поступив у Вищу 
технічну школу в Карлсруе (Німеччина). У 1910 р. завершив 
навчання. Під керівництвом Германа Штаудінгера (1881-
1965), нобелівського лауреата 1953 р., став готувати 
докторську дисертацію і в 1910 році отримав одночасно 
інженерний диплом за роботу з дослідження кінетичної 
здатності кетенів та докторський ступінь за дисертацію 
«Фенілметилкетен» і почав працювати асистентом у  

Г. Штаудінгера.  
У 1912 р. Германа Штаудінгера було призначено директором Федерального 

технологічного інституту в Цюріху і асистент  Л. Ружичка переїхав з шефом у Цюріх. 
Упродовж чотирьох років допомагав Г. Штаудінгеру досліджувати природні 
інсектициди, що вироблялися рослиною Chrysanthemum cinerariefolium. Згодом Л. 
Ружичка зацікавився хімією природних речовин і в 1916 р. вирішив самостійно 
проводити дослідження і відійшов від Г. Штаудінгера. У 1917 р. Л. Ружичка отримав 
швейцарське громадянство. В цьому ж році німецька фірма з виробництва парфумів 
«Гаарман і Реймер» надала йому позику для розробки способу синтезу препарату ірон, 
ароматичної речовини із запахом фіалок. Вчений став лектором Федерального 
технологічного інституту, що дало можливість  працювати в інститутських хімічних 
лабораторіях.  

У 1918-1921 рр. Л. Ружичка проводив дослідження за замовленням швейцарської 
хімічної фірми «Гессельшафт фюр хеміше індустрі» (Сіба А. Г.), а в 1920 р. став 
лектором з хімії в Цюріхському університеті.  

Вивчав біосинтез і будову аліциклічних (поліметиленових), зокрема терпеноїдних 
(від 1921 р.) сполук. Знайшов у 1921 р. простий спосіб визначення вуглецевого скелету 
сесквітерпенів. У 1920-1934 рр. синтезував аліциклічні кетони із числом вуглецевих 
атомів в циклі від 8 до 34. Разом із Г. Штаудінгером виділив (1924) із суцвіття ромашки 
піретрини.  

В 1925-1926 рр. працював на фабриці запашних речовин у Женевів. Синтезував  
(1926) цибетон. У 1926-1927  рр. працював професором органічної хімії Утрехтського 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%96%D1%94%D0%BA
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університету. Після 1929 р. Л. Ружичка повернувся до Цюріха як директор 
Федерального технологічного інституту, замінивши на цій посаді Ріхарда Куна (1900-
1967). Процвітаюча швейцарська хімічна промисловість зробила потужні фінансові 
пожертви Федеральному технологічному інституту, що дозволило розширити штат 
працівників, виділяти значні кошти на наукову роботу. У 1930 р. Л. Ружичка визначив 
будову сантоніну, а в 1932 р. – будову абієтинової кислоти. У 1933 р. встановив, що ірон 
не є хімічно індивідуальною сполукою, а представляє суміш декількох кетонів. У 1934 р. 
на основі холестерину синтезував гормон андростерон,  а в 1935 р. – гормон 
тестостерон, одночасно з А.Ф. Бутенандтом (1903-1995). 

У 1939 р. Леопольд Ружичка та Адольф Бутенандт отримали Нобелівську 
премію з хімії «за праці із статевих гормонів» (Бутеннадт) і «за праці із 
поліметиленів і вищих терпенів» (Ружичка). Проте Друга світова війна зробила 
неможливою поїздку до Стокгольму. Л. Ружичка отримав премію від посла на 
спеціальній церемонії, що відбулася в 1940 р. у Федеральному технологічному інституті.  

Хоч до війни Л. Ружичка був аполітичною людиною, під час Другої світової війни 
він допоміг кільком вченим-євреям покинути Європу, а іншим надав притулок. Він 
активно допомагав Югославському руху Опору, заснував швейцарсько-югославське 
товариство з надання допомоги жертвам війни 

У 1957 р. Л. Ружичка пішов у відставку з Федерального технологічного інституту, 
але продовжував працювати консультантом у низці швейцарських хімічних компаній.  

При житті вчений був гідно пошанований: нагороджений медаллю Вернера 
Швейцарського хімічного товариства (1923), медаллю Леблана Французького хімічного 
товариства (1928), премією Станіслао Канніццаро Італійській НАН (1936), медаллю 
Шєеле Шведського хімічного товариства (1938), медаллю Фарадея Британського 
хімічного товариства (1958). Вчений отримав почесні ступені Гарвардського 
університету, університетів Базеля, Бордо, Глазго, Загреба, Женеви, Парижа і Праги. Був 
іноземним членом Американської академії мистецтв і наук, Югославської АН, 
Американської НАН, АН СРСР, Лондонського королівського товариства, Фламандської 
королівської академії наук, літератури і мистецтв, Сербської АН, ПАН. 

Помер вчений 26 вересня 1976 р. на 90 році життя. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Г.В. ЛАВРИК  

 
ПЕТРО ДМИТРОВИЧ ГОРИЗОНТОВ 

До 115-річчя від дня народження 
 
Петро Дмитрович Горизонтов народився 16 вересня 

1902 р. в м. Петропавловську Петропавловського повіту 
(нині Акмолінської області) в сім’ї православного 
священика Дмитра Горизонтова. У 1916 р. батька Петра 
перевели в Тобольську єпархію і Петро вчився 3 роки в 
Курганській чоловічій гімназії. У 1992 р. поступив в 
Омський медичний інститут, який закінчив у 1927 р. 
Переїхав у м. Мінськ і влаштувався асистентом в Інститут 
свинарства ВАСГНІЛ і працював добре, аж поки колега із 
заздрощів написав наклеп в «ОГПУ», що Горизонтов 
сприяє захворюванню тварин сибіркою. 26 березня 1931 р. 

Петра Дмитровича заарештували і в січні 1932 р. за т. 69,76 КК БРСР був визнаний 
членом контрреволюційної організації, що діяла в системі НКОЗ БРСР. Через деякий час 
був звільнений з тюрми і виїхав у Магнітогорськ, де працював завідувачем лабораторії 
фізіології праці.  

У 1932 р. був запрошений на роботу в 1-й Московський медичний інститут, де 
пропрацював до 1952 р., спочатку асистентом кафедри патофізіології. У 1939 р. отримав 
вчене звання професора. В 1941 р. став завідувачем кафедри патофізіології 1 ММІ. 

Під час Другої світової війни медичний інститут був евакуйований в Уфу, а сам 
Петро Дмитрович став директором філіалу. Від 1950 р. працював завлабораторії в 
Інституті біофізики МОЗ СРСР; у 1962-1968 рр. був директором цього інституту, 
водночас, у 1953-1960 рр. був завідувачем кафедри патофізіології Центрального 
інституту удосконалення лікарів. 27 липня 1956 р. судова колегія Верховного суду БРСР 
повністю реабілітувала вченого. 

Петро Дмитрович Горизонтов був автором понад 150 наукових праць, в т. ч. 
монографій із питань загальної патології, патофізіології і радіобіології. 

В докторській дисертації «Значение головного мозга в холестериновом обмене» 
обґрунтував роль нейроглії великих півкуль головного мозку в синтезі холестерину і 
розвитку холестеринемії мозкового походження. Експериментально доказав, що 
підвищення артеріального тиску може бути пов’язане з ішемізацією або венозним 
застоєм будь-якого органу. Брав участь в медичних дослідженнях в рамках програми 
випробування ядерної зброї в СРСР. Вчений розпрацював теорію патогенезу променевої 
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хвороби, засновану на аналізі взаємовпливу одночасно діючих різних патогенних 
механізмів. Обґрунтував різницю між поняттями «променечутливість» і 
«променевразливість». Отримав нові матеріали про токсемію при променевій хворобі, 
описав механізм шлунково-кишкового синдрому при радіаційному ураженні, 
розпрацював основні принципи експериментальної терапії при гострій променевій 
хворобі. 

Низка праць вченого присвячена значенню наукової спадщини І.П. Павлова. 
Був відповідальним редактором відділу «Патологическая физиология» 3-го 

видання БМЭ, членом правління Всесоюзного наукового товариства патофізіологів, у 
1956-1961 рр. – головою Всесоюзного наукового товариства патофізіологів, почесним 
членом Всесоюзного наукового товариства рентгенологів і радіологів, членом 
редколегій низки медичних журналів. 

У 1963 р. отримав Ленінську премію, у 1979 р. був нагороджений премією  
ім. О.О. Богольця АМН СРСР. 

Помер вчений 11 жовтня 1987 р. на 86 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, С.Д. БАБЛЯК, 
О.В. ШЕВЕЛЮК  

 
СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ БОТКІН 

До 185-річчя від дня народження 
 

Сергій Петрович Боткін народився 17 вересня 
1832 р. в Москві у сім’ї торговця. Поступив на медичний 
факультет Московського університету в 1850 р., який 
закінчив у 1855 р. У 1855 р. С.П. Боткін в складі загону 
М.І. Пирогова брав участь в Кримській кампанії, 
упродовж трьох місяців працював ординатором 
Сімферопольського військового госпіталю.  

В 1856 р. С.П. Боткін виїхав за кордон, працював у 
Вюрцбургу, в лабораторії медичної хімії Е.Ф. Гоппе-
Зейлера (1825-1895), прослухав лекції Л. Траубе (1818-
1876), директора клініки внутрішніх хвороб в Берліні і 
головного лікаря Шаріте, лекції патолога Р. Вірхова 
(1821-1902). У Відні вчений слухав лекції фізіолога 
К.Ф.В. Людвіга (1816-1895), клініциста Й. Оппольцера 

(1808-1871). Далі вчений відвідав Швейцарію, Англію, згодом переїхав у Париж. В 
1859-1860 рр. в Парижі прослухав лекції фізіолога К. Бернара (1813-1878), терапевта  
А. Труссо (1801-1867). Восени 1860 р. С.П. Боткін повернувся в Петербург. В 
Петербурзі вчений захистив дисертацію на тему «О всасывании жира в кишках». 
Отримав ступінь доктора медицини. Був затверджений на посаді ад’юнкт-професора 
терапевтичної клініки Медико-хірургічної академії. 

В 1861 р. у зв’язку з відходом П.Д. Шипулинського у відставку С.П. Боткін став 
ординарним професором цієї клініки. В цьому ж році С.П. Боткін створив при клініці 
лабораторію, якою спочатку керував сам, а з 1878 р. управляв лабораторією фізіолог 
І.П. Павлов (1849-1936). Саме із цієї лабораторії вийшло багато праць, результати яких 
увійшли в клінічну практику. 

Клініко-теоретичні погляди С.П. Боткіна були викладені у випусках курсу клініки 
внутрішніх хвороб і клінічних лекціях. На власні кошти під редакцією С.П. Боткіна 
видавався з 1869 р. «Архив клиники внутренних болезней» (вийшло 13 томів), а згодом 
почала виходити «Еженедельная клиническая газета» (1881-1889). 

С.П. Боткін встановив різницю між гіпертрофією і дилятацією серця, описав 
постсистолічний шум при стенозі лівого венозного отвору. Встановив, що при 
недостатності аортальних клапанів діастолічний шум може вислуховуватися в III-IV 
міжребер’ї зліва від грудини (точка Боткіна). Вперше в медичній літературі описав 
клініку артеріосклерозу. В 1867 р. висловив ідею про активність периферичного  
артеріального і венозного кровообігу, яка згодом була розвинута у вчення про 
периферійне серце. 

С.П. Боткін вивчав клініку базедової хвороби і звернув увагу на контраст між 
потужною пульсацією загальної сонної артерії і малим пульсом променевих артерій. 
Першим в Росії описав клініку мікседеми. Вчений звернув увагу на полісимптомність 
клінічних проявів жовчекам’яної хвороби. С.П. Боткін виділив як самостійну хворобу 
інфекційний гепатит і першим вказав, що ця хвороба може призвести до цирозу печінки. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 67 (133). 2017 
 

79 

Особливо потрібно сказати про роль С.П. Боткіна у вивченні в експерименті та 
клініці різних лікарських засобів. 

В дослідах з наперстянкою вчені встановили, що речовини, які містяться в листях 
наперстянки, збільшують силу серцевих скорочень. Вивчалася дія горицвіту, настоянка 
травневої конвалії, дія калійних солей.  

С.П. Боткін був одним із засновників військово-польової терапії. Брав участь під 
час російсько-турецької війни 1877-1878 рр. Приділив багато уваги питанням організації 
терапевтичної допомоги на війні. 

С.П. Боткін був автором близько 75 наукових праць. В 1867 р. вийшов у світ 
«Курс клиники внутренних болезней». 

С.П. Боткін створив у свій час найбільш крупну і передову школу.  
В 1866 р. за сприяння С.П. Боткіна був заснований «Эпидемиологический листок» 

– журнал, що виходив 2 роки. У 1872 р. при сприянні С.П. Боткіна були засновані 
Жіночі лікарські курси. 

У 1872 р. Конференція (Вчена Рада) Медико-хірургічної академії затвердила  
С.П. Боткіна у званні академіка. 

У 1878 р. С.П. Боткін був обраний головою Товариства російських лікарів в 
Петербурзі. Особливо плідною була діяльність С.П. Боткіна в якості гласного Санкт-
Петербурзької міської думи (1881-1889). 

В 1882 р. С.П. Боткін в якості голови підкомісії із шкільно-санітарного нагляду в 
міських училищах успішно організував заходи для боротьби з епідемією дифтерії та 
скарлатини. 

У 1886 р. міська дума обрала С.П. Боткіна почесним піклувальником всіх міських 
лікарень і госпіталів. 

За 29 років своєї професорської діяльності С.П. Боткін підготував 103 
ординаторів, з яких 85 захистили дисертації на ступінь доктора медицини. 37 його учнів 
отримали звання професора, з яких 25 – з терапії. 

С.П. Боткін був почесним членом Московського і Казанського університетів, 35 
російських та 9 іноземних медичних товариств. 

Помер вчений 24 грудня 1889 р. на 58 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК  
 

ПЕТРО ФРАНЦЕВИЧ ЛЕСГАФТ 
До 180-річчя від дня народження 

 
Петро Францевич Лесгафт народився 20 вересня 

1837 р. в Петербурзі. У 1861 р. закінчив Медико-

хірургічну академію. Після закінчення академії почав 

працювати з анатомії у проф. В.Л. Грубера, спочатку 

асистентом, а згодом – прозектором. У 1865 р. Петро 

Францевич Лесгафт захистив дисертацію на вчений 

ступінь доктора медицини, а в 1868 р. захистив 

дисертацію на вчений ступінь доктора хірургії. В цьому 

ж році був обраний професором «фізіологічної анатомії» 

в Казанському університеті. За виступи в пресі проти 

незаконних дій університетської влади був у 1871 р. звільнений з університету. 

Змушений був повернутися в Петербург. На кафедрі В.Л. Грубера почав викладати 

анатомію на Жіночих лікарських курсах.  

В 1874 р. П.Ф. Лесгафт опублікував свою першу працю з питань гімнастики. До 

викладання гімнастики залучалися офіцери і навіть унтер-офіцери. 

У 1875-1876 рр. П.Ф. Лесгафт був відряджений військовим міністерством в низку 

західноєвропейських країн для вивчення стану фізичного виховання і підготовки 

вчителів гімнастики. Повернувшись в Росію в 1877 р.  П.Ф. Лесгафт розпрацьовує 

програму фізичного виховання для військових гімназій і спостерігає за її реалізацією в 

12 військових навчальних закладах. Від 1886 р. упродовж 12 років читав лекції з 

анатомії в Петербурзькому університеті. 

У 1893 р. на приватні пожертви організував Біологічну лабораторію. На початку 

1894 р. за ініціативою П.Ф. Лесгафта перед Міністерством народної просвіти поставлено 

питання про відкриття курсів керівників фізичних вправ. Міністерство було проти 

спільного навчання чоловіків та жінок. В січні 1896 р. відкриті вищі курси для 

підготовки керівників фізичних вправ та ігор. 

В 1901 р. П.Ф. Лесгафта вислали на 1 рік з Петербургу із політичних міркувань. 
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У 1905 р. ці курси після їх закриття були перетворені П.Ф. Лесгафтом у Вищу 

вільну школу. Школа проіснувала лише 2 роки і в 1907 р. також була закрита царським 

урядом як політично неблагонадійна. 

П.Ф. Лесгафт опублікував близько 130 наукових праць із анатомії, біології, 

фізичного виховання, педагогіки. Вчений заклав основи біомеханіки, дійшов висновку, 

що гармонійний розвиток усіх органів зумовлює найефективнішу роботу при найменшій 

затраті енергії та матеріалів. 

Помер вчений 28 листопада 1909 р. на 73 році життя. 

Ім’я Лесгафта присвоєно Державному Інституту фізичної культури, Природничо-

науковому інституту АПН РРФСР, лабораторії функціональної морфології. 
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Ю.М. ПАНИШКО, С.Д. БАБЛЯК  
 

СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ АНИЧКОВ 
До 125-річчя від дня народження 

 
Сергій Вікторович Аничков народився 20 вересня 

1892 р. в Санкт-Петербурзі в сім’ї штабс-капітана Віктора 
Вікторовича Аничкова (1859-1918), представника ста-
ровинного дворянського роду і Марії Едуардівни Тилло 
(1959-1939), доньки інженер-генерала Е.І. Тилло. Початкову 
освіту Сергій отримав у реальному училищі. У 1909 р. 
поступив в Імператорську Військово-медичну академію. У 
1912 р., будучи студентом ІІІ курсу, почав наукову роботу в 
лабораторії І.П. Павлова (1849-1936), лауреата Нобелівської 
премії з фізіології 1904 р. Після першотравневої 
демонстрації  С.В. Аничков був заарештований, але через 3 
місяці вийшов на волю і був виключений з академії та 
висланий в Казань. В січні 1913 р. С..В. Аничков 
повернувся із заслання і продовжив навчання на медичному 
факультеті Імператорського Юр’євського університету. В 

1914 р. перевівся на 4 курс Імператорського Казанського університету, де під 
керівництвом проф. В.М. Болдирьова виконав першу солідну роботу із вивчення 
періодичності скорочувальної функції шлунка та кишківника. Зробив на собі 14 дослідів 
тривалістю 4-10 годин і записав на кімографі 41 період скоротливих функцій шлунка. 

Після початку Першої світової війни в 1914 р. С.В. Аничков пішов на фронт 
добровольцем, працював лекпомом (фельдшером) в складі 2-го загону Червоного 
Хреста. Завершив війну в чині штабс-капітана гвардійського Ізмаїльського полку, був 
нагороджений Георгієвськими медалями «За храбрость» 4 та 3 ст., орденом Св. Во-
лодимира 4 ст. В 1917 р. був важко поранений і демобілізований. В 1918 р. С.В. Анич-
ков завершив медичну освіту в 1-му Петроградському медичному інституті. У 1919 р. 
був призначений асистентом кафедри фармакології ВМА. В 1922 р. С.В. Аничков під 
керівництвом акад. М.П. Кравкова (1865-1924) захистив докторську дисертацію на тему 
«О деятельности сосудов изолированных пальцев здоровых и больных людей». У  
1922 р. вчений перейшов на кафедру фармакології 1-го Петроградського медичного 
інституту до проф. О.О. Ліхачова на посаду викладача, а в 1923 р. був затверджений у 
званні доцента. Після смерті М.П. Кравкова у 1924 р. С.В. Аничков очолив кафедру 
фармакології Військово-медичної академії, якою керував до 1937 р. 

У 1925 р. С.В. Аничков виїхав у відрядження в Європу, де відвідав і працював у 
різних фізіологічних та фармакологічних лабораторіях. В Берліні вчений працював у 
лабораторіях Пауля Тренделедбурга (1884-1931). Цей фармаколог першим встановив 
фармакологічну активність глікозидів наперстянки (1909). Разом із С.В. Аничковим 
встановили здатність серцевих глікозидів виявляти кардіостимулюючу дію при 
експериментальній серцевій недостатності (1928). В Нідерландах С.В. Аничков 
зустрічався із Рудольфом Магнусом (1873-1927), відомим фізіологом і фармацевтом, 
який від 1908 р. працював професором Утрехтського університету. В Лондоні  
С.В. Аничков зустрівся із фізіологом Ернестом Старлінгом (1866-1927), який поряд із 
дослідженням серцевої діяльності, займався проблемами дії отруйних речовин на 
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організм людини. На початку 1930-х років С.В. Аничков працював в галузі військової 
токсикології (фосген, іприт), був співавтором першого радянського керівництва із 
токсикології. Вивчав дію отрут на хеморецептори сінусо-каротидної зони. Матеріали 
досліджень були представлені на XV міжнародному конгресі фізіологів у Ленінграді в 
1935 р. У 1937 р. С.В. Аничков був заарештований за доносом співробітника кафедри і 
засуджений за ст. 58-10 КК РРФСР до 10 років позбавлення волі. Під час перебування в 
неволі займався проблемами військової токсикології. Був звільнений у 1944 р. і 
тимчасово працював лікарем військових частин і науковим співробітником НКОЗ СРСР 
в Москві. У 1945 р. С.В. Аничков повернувся в Ленінград і очолив кафедру 
фармакології 2-го Ленінградського медичного інституту У 1946 р. С.В. Аничков був 
обраний членом-кореспондентом АМН СРСР. 

У 1948 р. С.В. Аничков відновив відділ фармакології Інституту експери-
ментальної медицини АМН СРСР в Ленінграді, яким керував до кінця життя. У 1950 р. 
С.В. Аничков був обраний академіком АМН СРСР, а в 1951 р. за створення 
курареподібного препарату параміона та гангліоблокатора отримав Сталінську премію  
3 ст. 

 В 1967 р. професору С.В. Аничкову було присвоєно звання Героя Соціалістичної 
Праці. С.В. Аничков був автором понад 250 наукових праць, в т. ч. монографії, 
підручники, керівництва. Підготував близько 100 дисертантів. Разом із хіміками він 
створив і запровадив у клінічну практику низку лікарських засобів: дибазол, 
бензогексоній, етимізол, метамозіл. 

Результати досліджень С.В. Аничкова із співробітниками з проблеми нейрогенної 
дистрофії опубліковані в монографіях «Фармакология язвенных болезней» (1965) та 
«Нейрогенные дистрофии и их фармакотерапия» (1969). 

В 1976 р. С.В. Аничков та В.В. Закусов за наукові праці отримали Ленінську 
премію.  

Авторитет вченого був високий, про що свідчить обрання його почесним 
президентом Міжнародного союзу фармакологів, членом-кореспондентом Німецького 
фармакологічного товариства, почесним доктором Празького Карлова університету, 
Ростокського, Хельсінського університетів, почесним членом-кореспондентом 
Медичної академії в Римі, почесним членом Італійського, Угорського товариств 
фармакологів, Чехословацього наукового товариства імені Пуркіне.   

Помер С.В. Аничков 10 липня 1981 р. на 89 році життя. 
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