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А.Л.ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОАНАТОМІЯ – НОВА НАУКА ПРО ЛЮДИНУ 
 
Вперше у світі пояснюється значення нового предмета – еніоанатомії 

тонкоматеріальних тіл людини.  
Ключові слова: еніоанатомія; об’єкт, мета, методи, місце, знання, значення 

еніоанатомії; значення розвитку тонкоматеріальних тіл. 
 
Впервые в мире объясняется значение нового предмета – эниоанатомии 

тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: эниоанатомия; объект, цель, методы, место, знания, значение 

эниоанатомии; значение развития тонкоматериальных тел человека. 
 
The author is supposed to be the first in the world to explain the meaning of a new subject – 

enioanatomy. 
Key words: enioanatomy; object, goal, methods, place, knowledge, meaning of enioanatomy; 

the meaning of the development of a human’s subtle bodies. 
 

Зміст, об’єкт, мета, методи і місце еніоанатомії 
серед еніологічних та еніомедичних дисциплін 

 
Еніоанатомія є дисципліною, яка вивчає будову, форму, структуру, топографію, функції 

та взаємовідносини тонкоматеріальних тіл людини як концентрований інформаційно-
енергетичний прояв об’єктивної всесвітньої реальності при безперервних інформаційно-
енергетичних взаємообмінах тіл зі Всесвітом та усіма його об’єктами. Еніоанатомія також 
описує основні інформаційно-енергетичні матерії, які будують тонкоматеріальні тіла, 
індивідуально-універсальні, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні 
біоплазми тонкоматеріальних тіл, голографічні інтеграції тіл, функціональні можливості 
тонкоматеріальних тіл та їх значення для лікування, регенерації, реабілітації, рекондиції, 
виховання і навчання людини. Дисципліна уможливлює однозначне термінологічне тлумачення 
тонкоматеріальних тіл, їх структур, функцій та функціональних можливостей відповідно до 
об’єктивних характеристик цілісності тіл та їх окремих структур. 

 
Об’єкт еніоанатомії 

Об’єктом еніоанатомії є 15 примарних основних тонкоматеріальних тіл, 61 секундарне 
компонентне та 105 секундарних ідентичних тонкоматеріальних тіл. В цілому на сьогодні 
вивчено 181 тонкоматеріальне тіло. 

Вивченню та дослідженню підлягають будова, розміщення, топографія, форма, 
структура, взаємні відносини, функції, фізичні та морфологічні характеристики кожного 
тонкоматеріального тіла, його інформаційно-енергетичні матерії, значення тонкоматеріальних 
тіл в усіх сферах життя людини. 

 
Мета еніоанатомії 

 
 пізнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини 
 формування еніоанатомічного мислення, тонкоматеріального світосприйняття, більш 

точного і розширеного світогляду 
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 усвідомлення значення еніоанатомічних знань для медицини, молекулярної біології, 
фізіології, психології, усіх еніомедичних дисциплін і для еніотерапевтичних технологій 
лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції 

 еніоанатомічна підготовка лікарів і студентів до вивчення еніоцитології, еніогістології, 
еніофізіології, еніомолекулярної, еніорефлекторної, еніопсіфеноменальної, еніодуховної 
медицини та різнохарактерних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів 
лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції 

 навчання лікарів правильному та ефективному використанню еніоанатомічної інформації 
для розроблення інноваційних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів 
лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції 

 створення еніоанатомічної основи для підготовки спеціалістів нового медичного фаху - 
еніотерапевт, еніореабілітолог, еніопсихолог та ін. 

 створення еніоанатомічної основи для прогресивного розвитку усіх еніомедичних 
дисциплін, усіх напрямків еніомедицини, еніопсихології, еніотерапевтичних технологій, 
методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. 
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Методи дослідження еніоанатомії 
 
  Основними методами дослідження еніоанатомії являються: 

 біолокація 
 ментально-графічна та віртуальна біолокація 
 спостереження за допомогою ПСІ-феноменального яснобачення 
 позатілесні спостереження 
 візуалізація 
 апріорне отримання знань 
 електрофотографія, біоелектрографія, газорозрядна візуалізація, електрофотонова 

томографія та інші модифікації ефекту Кірліана 
 психометрія 
 телеметрія 
 віртуальне голографічне моделювання тощо. 

 
Місце еніоанатомії 

    
Еніоанатомія є інтердисциплінарним предметом, що утворює інформаційну основу для 

еніоцитології, еніогістології, еніомолекулярної біології, еніофізіології, еніопсихології, 
еніопедагогіки, еніомедицини та інших еніологічних дисциплін. Еніоанатомічні знання 
уможливлюють духовний та ПСІ-феноменальний розвиток людини, значно розширюють та 
поглиблюють знання про людину, еніотехнології її виховання, розвитку, навчання, лікування, 
регенерації та реабілітації. Еніоанатомія збагачує усі пов’язані з людиною предмети, 
уможливлює нові інтерпретації людини, дає їй змогу пізнати себе, світ і недоступне сенсорним 
органам тонкоматеріальне інформаційно-енергетичне буття. 

Еніоанатомія є інтердисциплінарним навчальним та науковим предметом, який у 
багатьох аспектах споріднений із квантовою механікою, космологією, еніологією, класичною 
анатомією, цитологією, гістологією, молекулярною біологією, фізіологією, біохімією, 
психологією, педагогікою, філософією, теологією, природознавчими дисциплінами та багатьма 
іншими науками про людину. 

Еніоанатомія збагачує усі предмети, пов’язані з людиною, уможливлює нові її 
інтерпретації, дає змогу пізнати себе і світ у тонкоматеріальному інформаційно-енергетичному 
бутті, яке недоступне сенсорним органам людини. 
 

Знання, які дає еніоанатомія 
 

У процесі дослідження та вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людство отримає 
знання про: 

 будову, форму, структуру, архітектоніку, топографію, функції, функціональні можливості 
тонкоматеріальних тіл людини та її тонкоматеріальну суть 

 первинність і вторинність, тимчасовість і вічність тіл людини 
 інформаційний зміст тонкоматеріальних тіл, їх універсальну, специфічні та 

високоспецифічні інформаційно-енергетичні життєві біоплазми 
 зміни характеру інформаційного змісту тонкоматеріальних тіл та вплив цих змін на 

фізичне тіло, фізіологічні процеси, психіку, психофізіологічні прояви, соціалізацію, стан 
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здоров’я, розвиток людини, її властивостей, особливостей, здібностей, ПСІ-
феноменальності, функцій, функціональних можливостей тощо 

 симбіоз тонкоматеріальних тіл із фізичним тілом, єдність біотичної та інформаційно-
енергетичної форм життя людини 

 людину як біофізичну інформаційно-енергетичну космічно-земну голограму 
 інтегральну матрицю тонкоматеріальних тіл, за якою відбувається морфогенез фізичного 

тіла 
 інформаційно-енергетичні причини всебічного, гармонійного, високодуховного або 

недостатнього і антидуховного розвитку людини та виникнення хвороб, мутацій, 
психічних порушень, зміни ідентичності,  деперсоналізації тощо 

 можливість досягнення всебічного розвитку тонкоматеріальних тіл та їх використання 
для лікування, виховання і навчання людини 

 тонкоматеріальні тіла як інформаційно-енергетичну основу еніомедицини, інформаційної 
медицини, еніопсіфеноменальної медицини, різноманітних еніотерапевтичних, 
еніоанатомічних, еніопсіанатомічних та еніопсихічних технологій ПСІ-феноменального 
розвитку людини тощо. 

 
Нові знання і можливості, які дає еніоанатомія 

Еніоанатомічні знання привнесуть не тільки нові інформації про людину, але і дадуть 
людині нові можливості лікування, виховання та навчання, внесуть принципово нові зміни у 
технології лікування і сприятимуть розробленню та появі нових різнохарактерних 
еніотехнологій. Ці знання уможливлюють еніоанатомічну індивідуалізацію, корекцію, 
гармонізацію і актуалізацію процесів виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, 
соціалізації, професійної підготовки, тренування, зміцнення здоров’я, профілактики, лікування, 
регенерації, реабілітації, рекондиції, організації здорового способу життя, уповільнення 
старіння та подовження біотичного віку людини. Еніоанатомія вперше дала знання про 
голографічну єдність тонкоматеріальних тіл та їх інформаційно-енергетичних матерій, що 
кардинально змінює погляд на розвиток людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, 
функцій та функціональних можливостей. Окрема властивість, особливість, здібність або 
функція розвивається не тільки на основі інформаційно-енергетичного змісту одного 
тонкоматеріального тіла і його інформаційно-енергетичної матерії, але й одночасно на основі 
всього інформаційно-енергетичного змісту усіх тонкоматеріальних тіл та їх матерій. Тому 
властивості, особливості, здібності та функції людини віддзеркалюють інформаційно-
енергетичний зміст усіх тонкоматеріальних тіл та перебувають в інформаційній єдності, 
взаємозалежності, взаємовпливі та взаємодії. Всебічність, гармонія, збалансованість, 
універсальність і ПСІ-феноменальність властивостей, особливостей, здібностей та функцій 
обумовлені відповідним співвідношенням впливів інформаційно-енергетичних потенціалів 
кожного тонкоматеріального тіла. Якщо тіла рівнозначно інформаційно-енергетично впливають 
на властивості, особливості, здібності та функції людини, ці характеристики рівнозначно 
віддзеркалюють у собі інформаційні змісти і специфіку кожного тонкоматеріального тіла. Якщо 
одне з тіл домінує у своєму впливі, у характеристиках людини віддзеркалюється домінантна 
специфічність цього тонкоматеріального тіла. При розвитку однієї з властивостей, 
особливостей, здібностей і функцій відбувається інформаційний вплив на усі інші властивості, 
особливості, здібності та функції. 
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Голографічна єдність тонкоматеріальних тіл повинна враховуватися не тільки в 
еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних та еніопедагогічних технологіях розвитку 
тонкоматеріальних тіл, але й у різнохарактерних еніомедичних і еніотерапевтичних технологіях 
лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції. Необхідно враховувати, що при впливі на одне 
тонкоматеріальне тіло одночасно реагуватимуть декілька голографічних автономних інтеграцій 
тонкоматеріальних тіл. Наприклад, при впливі на зелене тонкоматеріальне тіло реагуватимуть 
зелена, світлосяюче-зелена, жовта, блакитна і синя голографічні інтеграції тонкоматеріальних 
тіл. Фактично це всі тіла, крім червоного та світлосяюче-червоного, але й ці тіла також 
реагуватимуть, тому що вони знаходяться в інформаційно-енергетичній єдності з менш 
щільними тонкоматеріальними тілами. 

Еніоанатомія дає знання про те, що тонкоматеріальні тіла знаходяться в інформаційно-
енергетичній єдності з усіма ідентичними їм інформаційно-енергетичними полями зовнішнього 
середовища. Це свідчить про те, що в інформаційно-енергетичній взаємодії з зовнішнім 
середовищем не треба  створювати канали для інформаційно-енергетичних взаємообмінів, а 
потрібно активізувати інформаційно-енергетичні взаємообміни в усіх площинах простору, що 
буде більш ефективним. 

Знання кольорових діапазонів електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл 
дають можливість: 

 точно встановити діапазон електромагнітного спектра і тонкоматеріальне тіло, з яких 
розпочинається розвиток хвороб 

 діагностувати наявність біопатогенних інформацій у діапазонах електромагнітного 
спектра тонкоматеріальних тіл 

 цілеспрямовано застосовувати різнохарактерні еніотерапевтичні технології лікування, 
виховання і навчання 

 проводити вибіркове інформаційно-енергетичне очищення тонкоматеріальних тіл у 
відповідних діапазонах електромагнітного спектра 

 наповнювати тонкоматеріальні тіла функціонально необхідними інформаційно-
енергетичними матеріями відповідних діапазонів електромагнітного спектра 

 створювати у тонкоматеріальних тілах інформаційно-енергетичну основу профілактики і 
лікування хвороб 

 утримувати відносну інформаційно-енергетичну стабільність ідентичності людини, 
гомеостазу тонкоматеріальних тіл тощо. 
 

Значення еніоанатомії      

          Знання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл дають кожній людині можливість: 
 знайти індивідуальний шлях духовного пізнання, розвитку і проявів у соціальному та 

біотичному житті 
 створити інформаційно-енергетичну основу розвитку тонкоматеріальних тіл 
 досягнути природної інформаційно-енергетичної суті та чистоти тонкоматеріальних тіл 
 переорієнтувати та змінити характер інформаційно-енергетичного змісту 

тонкоматеріальних тіл 
 реалізувати всебічне, гармонійне, збалансоване та універсальне функціонування усіх тіл 
 створити в кожному тонкоматеріальному тілі інформаційно-енергетичні умови для 

проявів духовних властивостей духовного буття 
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 інтегрально розвинути ПСІ-феноменальні здібності, високодуховну ментальність, 
духовну інформаційно-енергетичну свідомість, здатність розуміти характер 
інформаційно-енергетичних полів внутрішнього і зовнішнього середовища 

 управляти ПСІ-феноменальними здібностями, розширювати аспекти їх професійного, 
кількісного та якісного використання 

 скоригувати власні методи використання ПСІ-феноменальних здібностей, уникати їх 
неперспективного розвитку і помилок у їх практичному застосуванні 

 на макро-, мікро-, ультра- та субультраструктурних рівнях об’єктивно ментально уявляти 
тонкоматеріальні тіла, фізичне тіло, клітини, тканини, органи, системи організму, весь 
організм, інформаційно-енергетичні матерії, мікрочастки, різнокольорові світла, енергії, 
інформаційно-енергетичні біоплазми та субстанції, структурно-функціональні одиниці, 
чакри, сушумну, меруданду, іду, пінгалу, зіркові канали, меридіани, біологічно активні 
точки, кундаліні шакті тощо 

 досягнути доброго стану здоров’я та довголіття, одужати від будь-яких тяжких, 
хронічних, багаторічних хвороб та уповільнити процес старіння, унеможливити 
мутацію, негативні інформаційно-енергетичні зміни власної індивідуальності, іден-
тичності, гомеостазу, імунітету та будь-які біопатогенні інформаційно-енергетичні зміни 

 досягнути життєвої гармонії та духовної самореалізації 
 розширити свідомість, досягнути інтегрального стану свідомості та інтегрального 

мислення 
 коригувати та вдосконалювати індивідуальний розвиток на будь-якій його стадії 
 покращувати еніометодології, еніотехнології, еніометоди та еніозасоби діагностики, 

релаксації, концентрації, візуалізації, ментальної імагінації, медитації, лікування, 
регенерації, реабілітації та рекондиції 

 запобігти антидуховному, антидушевному, антибожественному розвитку людини 
 змінювати характер та інформаційно-енергетичний зміст негативних причинно-

наслідкових (кармічних) закономірностей особистого розвитку 
 мінімізувати прояви негативних причинно-наслідкових програм особистого розвитку та 

життя 
 переорієнтувати усі соціальні та біотичні здібності для їх максимальної реалізації 

протягом онтогенезу тощо. 
 Знання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл уможливлюють використання еніології, 
еніопсихології, еніофізіології, еніоцитології, еніогістології, еніомолекулярної біології в 
еніомедицині, еніопедагогіці, еніосоціології, спорті, теології та інших дисциплінах, пов’язаних 
із вихованням, навчанням, лікуванням, реабілітацією, регенерацією і рекондицією людини. 
 

 Значення розвитку тонкоматеріальних тіл 
 
 Розвиток тонкоматеріальних тіл людини - це універсальна технологія: 

 поєднання лікування, регенерації, реабілітації, рекондиції, виховання, навчання, 
розвитку, вдосконалення та проявів людини 

 всебічного та гармонійного інформаційно-енергетичного, фізичного, психічного, 
інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного і 
духовного розвитку лікаря 

 гармонізації особистості лікаря, його соціальних, міжлюдських і професійних відносин 
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 інтегрального розвитку ПСІ-феноменальних здібностей лікаря 
 підготовки висококваліфікованих та елітних лікарів 
 максимальної реалізації можливостей лікаря у професійній діяльності 
 профілактики та лікування тяжких кардіоваскулярних, онкологічних, аутоімунних, 

інфекційних, психічних, вертеброгенних та інших хвороб 
 посилення імунітету, підвищення вітальності організму, інформаційно-енергетичної 

ідентичності та індивідуальності людини 
 утримання функціональної адекватності та стабільності інформаційно-енергетичного 

гомеостазу 
 досягнення адекватного функціонування усіх тонкоматеріальних тіл, відповідних 

інформаційно-енергетичних взаємообмінів з усіма інформаційно-енергетичними полями 
Всесвіту, що має збалансовувати матеріальне, духовне, людське, земне, космічне, минуле, 
теперішнє та майбутнє 

 набуття інформаційно-енергетичної чистоти усіх тонкоматеріальних тіл 
 недопущення соціальних, професійних і життєвих криз, проблем і неуспіхів 
 життя без хвороб, болю, страждань, депресій і стресів 
 продовження здорового біотичного та інформаційно-енергетичного життя, досягнення 

довголіття, уповільнення процесу старіння 
 інтенсивного розвитку інформаційно-енергетичної форми людського життя в умовах 

Землі тощо. 
        Розвиток тонкоматеріальних тіл суттєво змінює та збагачує світогляд людини.         
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Ю.О. МАТВІЄНКО 

АНТИКОНВУЛЬСАНТИ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ У ПРАКТИЦІ  
ДИТЯЧОГО НЕВРОЛОГА 

В статті представлена інформація про нові протиепілептичні препарати, котрі 
широко застосовуються для лікування різних епілептичних синдромів в дитячій 
популяції. 

Ключові слова: антиковульсанти, епілепсія, дитяча неврологія 

В статье представлена информация о новых противоэпилептических препаратах, 
которые широко применяются для лечения различных эпилептических синдромов в 
детской популяции. 

Ключевые слова: антиконвульсанты, эпилепсия, детская неврология 

The article presents information on the new antiepileptic drugs that are widely used to 
treat different epileptic syndromes in pediatric population. 

Key words: antiepileptic drugs, epilepsy, pediatric neurology 

1. ВСТУП 

Приблизно 65% дітей із діагностованою епілепсією досягають стану, вільного від судом, 
на фоні терапії лише одним протиепілептичним препаратом (ПЕП). Ще 15–20% пацієнтів 
досягають такого результату при застосуванні іншого (наступного) медикаменту, тоді як решта 
хворих залишаються резистентними до фармакологічного лікування. Наявна чітка потреба у 
нових ефективних протисудомних агентах із добрим профілем безпеки. Протягом понад 45 
років, що минули від запровадження у клінічну практику вальпроату натрію (1967 р.), 
терапевтичний арсенал невролога для лікування епілепсії суттєво розширився. 

При резистентних формах цього захворювання у дітей нові ПЕП використовуються як 
ад’ювантна терапія до конвенційних протисудомних ліків. Потрібно більше досліджень для 
оцінки їх ролі як препаратів першого ряду в цього контингенту пацієнтів. Нові 
антиконвульсанти, очевидно, ефективніші та безпечніші (водночас і суттєво дорожчі) порівняно 
зі старішими ПЕП, разом з тим не слід забувати про можливість небажаних 
міжмедикаментозних взаємодій при комбінованому призначенні ліків різних поколінь. 

Дитяча епілепсія, рефрактерна до конвенційних протиепілептичних середників, є 
показанням до застосування ліків новіших поколінь. Водночас завжди слід думати про 
можливість псевдорезистентності, включно з ймовірністю неепілептичних подій, 
неправильного діагнозу типу нападів, помилкового вибору конвенційних ПЕП. 

Застосовуючи нові антиконвульсанти лікарі повинні мати добрі знання про 
фармакокінетику препарату, його дозування, побічні ефекти і можливі взаємодії з іншими 
ліками. В цьому огляді подано інформацію про різні аспекти призначення цих медикаментів — 
як схвалених регуляторними установами, так і тими, дослідження яких перебуває на 
експериментальному етапі. Не розглядаються такі середники, як габапентин і прегабалін, 
оскільки їх головним чином використовують при нейропатичному болю, а не епілепсії. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 68 (134). 2017 
 

14 

2. НОВІ АНТИКОНВУЛЬСАНТИ 
2.1. Вігабатрин 

Вігабатрин є структурним аналогом гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), котрий 
незворотно пригнічує фермент ГАМК-трансаміназу. Це препарат першого ряду в лікуванні 
інфантильних спазмів у дітей з туберозним склерозом. Оскільки немає достатніх доказів на 
користь призначення інших ПЕП при такому клінічному стані, вігабатрин залишається 
найважливішим агентом, особливо за наявності протипоказань до гормонотерапії 
(кортикостероїди, АКТГ). 

Клінічні дослідження засвідчили, що припинення інфантильних спазмів на фоні лікування 
є найбільш вираженим при туберозному склерозі (74%) порівняно з іншими етіологіями. У 
великому рандомізованому контрольованому дослідженні доведено, що гормонотерапія (АКТГ 
і преднізолон) асоціювалися з ліпшим прогнозом через 2 тижні лікування (73%) порівняно із 
вігабатрином (54%). 

При пероральному прийомі цей медикамент має високу біодоступність, переважно 
виділяється нирками. При одночасному призначенні з конвенційними ПЕП значущих 
міжмедикаментозних взаємодій не відзначено. 

Основним побічним ефектом при застосуванні вігабатрину є двобічний розвиток 
периферичного концентричного звуження зорових полів, котре виявляють у третини дорослих і 
20% дітей на фоні його прийому. Оскільки в дітей та немовлят об’єктивна оцінка розмірів 
зорових полів досить утруднена, в педіатричній популяції пацієнтів бажано використовувати 
високочутливу електроретинографію. В дорослих хворих назване ускладнення виникає 
приблизно після 9 місяців вживання вігабатрину, у дітей — після 3 місяців. Оскільки 
інфантильні спазми асоціюються із тяжкою енцефалопатією, ускладненою дефективним 
розвитком психічних функцій, перед початком лікування вігабатрином слід зважити всі його 
недоліки та переваги. Відомо, що він інколи індукує розвиток міоклонічних судом та абсансів. 

Педіатрична доза препарату коливається в діапазоні 50–150 мг/кг/добу. Її нарощують на 
30–40 мг/кг/добу кожні 4–5 днів до досягнення максимальної дози. Часовий період до 
досягнення терапевтичної реакції відносно короткий — до 2 тижнів. Якщо дитина не 
відгукується на препарат у цьому інтервалі, вігабатрин відміняють. За відсутності судом на 
фоні прийому цього засобу розглядають можливість його відміни через 6 місяців. 

2.2. Леветирацетам 

Леветирацетам належить до ПЕП широкого спектра, котрий вибірково пригнічує 
потенціал-активовані кальцієві канали і зменшує потік іонів кальцію з 
внутрішньонейронального простору. Він також зв’язується зі специфічною мішенню в 
головному мозку — синаптичним везикулярним протеїном 2А (SV2A), інтегральним 
мембранним глікопротеїном, залученим у контроль везикулярного злиття і екзоцитозу. 

Цей агент ефективний як ад’ювантна терапія у дітей із парціальними і первинно-
генералізованими тоніко-клонічними судомами. Недавно внутрішньовенні форми 
леветирацетаму засвідчили свій ефект при неонатальних судомах і епілептичному статусі. 

У рандомізованому, подвійно сліпому, плацебо-контрольованому, багатоцентровому 
дослідженні препарату в 101 дитини з рефрактерними парціальними нападами спостерігали 
більш ніж 50% зниження їх частоти в 44,6% осіб із основної групи і 19,6% пацієнтів із групи 
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плацебо. Цей середник оцінювали при різних педіатричних епілептичних синдромах, 
включаючи роландову епілепсію, електричний епілептичний статус у фазі повільного сну, 
міоклонічні і тоніко-клонічні напади при синдромі Леннокса-Гасто, а також як альтернативу до 
вальпроатів при ювенільній міоклонічній епілепсії у дівчаток-підлітків. У літературі є 
повідомлення про позитивний вплив леветирацетаму на розвиток функцій мовлення. 

Він має сприятливий фармакокінетичний профіль в аспектах безпеки у пацієнтів із 
захворюваннями печінки і мінімально взаємодіє з іншими ПЕП, також добре переноситься 
дітьми із мінімальними побічними ефектами — болем голови, анорексією і сонливістю. Разом з 
тим є інформація про одиничні поведінкові побічні впливи — агресію, емоційну лабільність і 
психоз. 

Дозування препарату в дітей починається із 10 мг/кг/добу (на два денні прийоми) із 
подальшим підйомом на 10–20 мг/кг кожні 2 тижні та досягненням максимальної дози 40–
60 мг/кг/добу. 

2.3. Топірамат 

Топірамат — ПЕП широкого спектра із групи сульфамат-заміщених моносахаридів, 
котрий діє на потенціал-залежні натрієві канали, посилює активність ГАМК і знижує 
глютаматергічну трансмісію, а також пригнічує карбоангідразу. Він є корисним вибором при 
рефрактерній парціальній або генералізованій епілепсії та інших епілептичних синдромах. 

Цей медикамент засвідчив свій ефект як ад’ювантна терапія при парціальній або 
резистентній епілепсії, синдромі Леннокса-Гасто, інфантильних спазмах, генералізованій 
епілепсії немовлят і міоклонічно-астатичній епілепсії. Згруповані дані двох рандомізованих, 
подвійно сліпих досліджень засвідчили, що топірамат може демонструвати позитивний вплив 
при ювенільних міоклонічних нападах. 

Його профіль безпеки непоганий і не асоціюється із побічними ефектами, загрозливими 
для життя. Найчастіше повідомляють про запаморочення, сповільнення розумових процесів, 
сонливість, атаксію, дезорієнтацію та утруднену концентрацію уваги. Більшість цих ускладнень 
скороминущі, виникають в інтервалі перших кілька тижнів від початку терапії і зазвичай їх 
можна уникнути при повільному титруванні добової дози. Протягом лікування також 
виявляють анорексію і невелике зменшення маси тіла. Серед інших побічних ефектів — 
метаболічний ацидоз, нефролітіаз, зниження потіння з подальшою гіпертермією. Якщо дитині 
призначають комбінацію топірамату і вальпроатів, її слід моніторити щодо виникнення 
енцефалопатії, індукованої гіперамоніємією. 

Дозування препарату в педіатричній популяції — 1–3 мг/кг/добу (на два прийоми) із 
нарощенням добової дози раз на 2 тижні до 3–8 мг/кг/добу. 

2.4. Ламотриджин 

Ламотриджин — антиконвульсант широко спектра, котрий блокує потенціал-залежні 
натрієві канали і таким чином пригнічує вивільнення глютамату через стабілізацію 
пресинаптичної мембрани. Фермент-індукуючі ПЕП, наприклад фенітоїн або карбамазепін, 
можуть вкорочувати період півжиття ламотриджину. 

Останній є ефективним допоміжним агентом при рефрактерній парціальній або 
генералізованій епілепсії, зокрема, він дуже добрий при типових і атипових абсансах на фоні 
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синдрому Леннокса-Гасто і в дітей з міоклонічно-астатичною епілепсією. Також ламотриджин 
залишається медикаментом першого ряду в дітей із ідіопатичною генералізованою епілепсією. 

До поширених дозозалежних побічних ефектів препарату належать розлади сну, зокрема 
сонливість, запаморочення, диплопія, атаксія, нудота і блювання. Серйозним ускладненням, 
котре потребує відміни ламотриджину, є синдром Стівена-Джонсона і токсичний 
епідермальний некроліз. Нейротоксичність і шкірний висип частіше виявляються, якщо цей 
медикамент іде в комбінації з вальпроатом і при швидкому титруванні дози. Ламотриджин 
також може загострювати міоклонічні судоми при синдромі Дравета. 

Починають приймати цей середник із дози 1–2 мг/кг із повільним (раз на 2 тижні) 
нарощенням добової дози до 3–8 мг/кг/добу. При використанні комбінації ламотриджину і 
вальпроату доза першого зменшується наполовину, оскільки вальпроєва кислота подовжує його 
період півжиття. 

2.5. Окскарбазепін 

Окскарбазепін — 10-кетоаналог карбамазепіну, котрий блокує високочастотну потенціал-
залежну активність натрієвих каналів і є препаратом першого ряду при парціальних і вторинно-
генералізованих нападах. Серед нових ПЕП він є доказово обґрунтованим середником для 
ініціальної монотерапії в дітей із парціальними судомами і фокальною епілепсією. 

На відміну від карбамазепіну, окскарбазепін не метаболізується до епоксидного похідного, 
що мінімізує численні побічні ефекти. Серед останніх описано гіпонатріємію, біль голови, 
запаморочення і атаксію. Також перевагою цього агента є те, що він не спричиняє ні печінкової 
індукції, ні автонідукції. 

Прийом окскарбазепіну починають із початкової дози 5–8 мг/кг/добу (на два прийоми), 
нарощуючи по 5–8 мг/кг кожні 5–7 днів до максимальної добової дози 30 мг/кг. Діапазон 
ефективних доз — 10–30 мг/кг/добу. 

2.6. Зонісамід 

Зонісамід є сульфаніламідним дериватом із широким спектром протиепілептичної дії, 
котрий реалізовує свій вплив через різні механізми — полегшення дофамінергічної і 
серотонінергічної нейротрансмісії шляхом блокування кальцієвих каналів Т-типу, 
пролонгування інактивації натрієвих каналів і легке гальмування активності карбоангідрази. 

Він корисний при синдромах прогресуючої міоклонічної епілепсії, наприклад хворобі 
Унферріхта-Лундборга і хворобі Лафора. Як медикамент другого ряду зонісамід має 
позитивний вплив у пацієнтів із інфантильними спазмами, синдромом Леннокса-Гасто і 
ювенільною міоклонічною епілепсією. 

Його найпоширеніші побічні ефекти — сонливість, пригнічення апетиту, свербіж та 
шкірний висип. Серед інших ускладнень — формування ниркових каменів, олігогідроз і 
гіпертермія. Високі дози препарату (6–8 мг/кг) асоціюються із труднощами в розвитку 
мовлення, зокрема освоєнні нових слів. 

Стартова доза — 2–4 мг/кг/добу, підтримуюча — 2–4 мг/кг/добу, на два прийоми. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 68 (134). 2017 
 

17 

2.7. Лакозамід 

Лакозамід — функціоналізована амінокислота, яка вибірково посилює повільну 
інактивацію потенціал-залежних натрієвих каналів, що підвищує пропорцію останніх, 
доступних для деполяризації. 

Агент застосовують у дітей із рефрактерною епілепсією, причому принаймні в 30–50% 
останніх спостерігають 50% зниження частоти нападів. Він доступний у формах для 
перорального та парентерального (внутрішньовенного) застосування — в останньому випадку 
це може бути важливим при епілептичному статусі. Досвід застосування препарату в дитячій 
популяції обмежений. Більшість доступних даних ретроспективні щодо невеликих груп 
пацієнтів і свідчать про ефективність цього середника в 30–50% випадків. 

Загалом лакозамід добре переноситься, його найчастіші побічні ефекти в дітей — 
дратівливість, тики периоральної зони і тривалі епізоди плачу. 

2.8. Руфінамід 

Руфінамід — триазоловий похідний, котрий схвалила FDA для ад’ювантного лікування 
рефрактерних судом при синдромі Леннокса-Гасто у дітей віком понад 4 роки. Його механізм 
дії не повністю зрозумілий, але припускають, що він пролонгує неактивний стан натрієвих 
каналів і тому обмежує надмірну активність натрій-залежних потенціалів дії. 

При синдромі Ленокса-Гасто цей препарат вивчали у рандомізованому, подвійно сліпому, 
плацебо-контрольованому, багатоцентровому дослідженні в паралельних групах в осіб віком 
від 4 до 37 років із різними типами судом. На кінець 12 тижня лікування середня загальна 
частота судом знизилася на 32,7% в основній групі порівняно із 11,7% в групі плацебо. 
Руфінамід засвідчив ефект при парціальних нападах у підлітків та дорослих пацієнтів. Його 
також оцінювали у проспективному дослідженні терапії рефрактерних парціальних нападів і 
дитячої рефрактерної епілептичної енцефалопатії. 

Найпоширенішими побічним ефектом при прийомі цього агента є біль голови, 
запаморочення, загальна слабість, сонливість і нудота. 

2.9. Стирипентол 

Стирипентол — ПЕП, що застосовується як середник, допоміжний до клобазаму і 
вальпроату в лікуванні рефрактерних генералізованих тоніко-клонічних судом у хворих на 
тяжку міоклонічну епілепсію в дитячому віці, наприклад при синдромі Дравета. Він посилює 
ГАМК-ергічну трансмісію і пригнічує метаболізм паралельно до призначених 
антиконвульсантів, котрі є субстратом для різних ізоензимів цитохрому Р450. У 
рандомізованому, подвійно сліпому, плацебо-контрольованому дослідженні, проведеному у 
Франції, стирипентол використовували як ад’ювантну терапію в дітей із синдромом Дравета, 
котрі не відгукнулися на вальпроати і клобазам, при цьому рівень респондерів сягав 71% 
порівняно із 5% на фоні прийому плацебо. 

2.10. Інші нові антиконвульсанти 

Ретигабін (езогабін) — новий експериментальний препарат, розроблений для допоміжного 
лікування парціальної епілепсії. Він відкриває потенціал-залежні калієві канали типу KCNQ2/3 
і KCNQ3/5, що приводить до гіперполяризації клітинної мембрани. У груповому аналізі трьох 
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рандомізованих контрольованих досліджень (загалом 1240 осіб) 813 пацієнтів були 
рандомізовані на прийом ретігабіну, а 427 — плацебо. Рівень респондерів (зниження частоти 
нападів більш ніж на 50%) дорівнював 35% і 45% при добовій дозі препарату 600 і 900 мг. 
Немає досвіду щодо його застосування в дітей, хоча потенційно він може бути корисним 
агентом у лікуванні доброякісних сімейних нападів новонароджених, спричинених мутацією 
генів, пов’язаних із каналами типу KCNQ2/3. 

Бравірацетам є аналогом леветирацетаму, котрий виявився ефективним у дорослих осіб із 
фоточутливою епілепсією та як ад’ювантна терапія при рефрактерній парціальній епілепсії. В 
педіатричній популяції його не оцінювали. 

Ганаксолон є синтетичним аналогом алопрегненолону — нейростероїда, котрий водночас 
є алогенним модулятором комплексу А-рецепторів ГАМК. У 3-місячному дослідженні 20 
пацієнтів віком від 6 місяців до 7 років із рефрактерними інфантильними спазмами, або 
нападами після наявності інфантильних спазмів в анамнезі, цей препарат титрували до дози 
12 мг/кг. 16 осіб закінчили дослідження; 25% продемонстрували більш ніж 50% зниження 
частоти нападів, одна дитина повністю одужала. Ганаксолон може бути ефективним при 
катаменіальних судомах. 

Еслікарбазепін ацетат структурно пов’язаний з карбамазепіном і окскарбазепіном і 
застосовується як ад’ювантна терапія в дорослих пацієнтів із парціальними судомами. Його 
терапевтична дія у дітей не вивчена. 

Перампанел є селективним неконкуруючим антагоністом глютаматних рецепторів 
АМРА(α-аміно-3-гідрокси-5-метил-4-ізоксазолпропіонової кислоти)-типу, котрий нині 
вивчають як допоміжний агент для лікування рефрактерних парціальних судом. Ефективність 
та безпечність цього медикаменту в ад’ювантному призначенні в таких хворих віком понад 12 
років була продемонстрована в трьох рандомізованих, подвійно сліпих, плацебо-
контрольованих дослідженнях III фази. 

3. АКТУАЛЬНИЙ СТАТУС НОВИХ АНТИКОНВУЛЬСАНТІВ 

Базові характеристики нових ПЕП представлено у таблиці 1-3. Серед них окскарбазепін 
визнаний як ефективний агент для ініціальної монотерапії парціальних нападів у дітей, 
вігабатрин залишається препаратом вибору при інфантильних спазмах, асоційованих із 
туберозним склерозом, ламотриджин можна призначати в підлітків-дівчаток із ідіопатичною 
генералізованою епілепсією. Відомо, що деякі антиконвульсанти останнього покоління 
(наприклад вігабатрин і ламотриджин) погіршують міоклонічні напади. 

Леветирацетам є добрим вибором як монотерапія в осіб жіночої статі із ювенільною 
міоклонічною епілепсією, топірамат і зонісамід — при інфантильних спазмах, котрі не 
відреагували на гормонотерапію і вігабатрин. Топірамат є непоганим доповнюючим лікуванням 
у пацієнтів із епілептичними енцефалопатіями (синдромом Леннокса-Гасто і міоклонічно-
астатичною епілепсією), ламотриджин, леветирацетам і лазокамід — при рефрактерних 
парціальних нападах. Ламотриджин також ефективний у дітей з тонічними судомами при 
синдромі Леннокса-Гасто. 

При призначенні нових ПЕП слід обов’язково пам’ятати про їх серйозні побічні ефекти. 
Незворотні периферичні звуження зорових полів характерні для вігабатрину, шкірний 
висип/синдром Стівена-Джонсона — для ламотриджину, аритмії — для руфінаміду 
(вкорочення комплексу QT) і лакозаміду (подовження інтервалу PR), летальна 
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гіперамонійемічна енцефалопатія — для топірамату. Роль моніторингу рівня нових 
антиконвульсантів у сироватці крові нез’ясована. 

Таблиця 1. Головні характеристики нових антиконвульсантів 

Препарат Початкова 
доза 

(мг/кг/добу) 

Підтримуюча 
доза 

(мг/кг/добу) 

Кратність 
прийому на 
добу (рази) 

Побічні ефекти Форми 
випуску 

Ламотриджин  
Монотерапія 0,5 2–10 2 Шкірний висип, 

сонливість, 
запаморочення, 
нудота, диплопія 

Таблетки 
(5, 25 і 
50 мг) 

Із ензим-
індукуючими 
ПЕП 

2 5–15 2 

Із 
вальпроатами 0,2 1–5 1–2 

Вігабатрин 

20–50 50–150 2 

Гіперкінези, 
збільшення маси 
тіла, безсоння, 
дефекти зорових 
полів 

Таблетки 
500 мг 

Окскарбазепін 

5–8 10–30 2 

Запаморочення, 
атаксія, сонливість, 
гіпонатріємія 

Таблетки 
150 і 
300 мг, 
сироп 
300 мг / 
5 мл 

Топірамат 

1 6–9 2 

Зменшення маси 
тіла, сонливість, 
анорексія, 
гіперпірексія, 
ниркові камені  

Таблетки 
25, 50 і 
100 мг 

Зонісамід 
1–2 8–12 2 

Атаксія, ниркові 
камені, 
гіперпірексія 

Капсули 
25, 50 і 
100 мг 

Леветирацетам 

10 20–60 2 

Біль голови, 
анорексія, 
сонливість, 
поведінкові розлади 

Таблетки 
250 і 
500 мг, 
сироп 
500 мг / 
5 мл 

Лакозамід 
1–2 6–9 2 

Запаморочення, біль 
голови, диплопія, 
нудота 

Таблетки 
50 і 100 мг 
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Таблиця 2. Фармакокінетичні властивості нових антиконвульсантів 

Препарат Біодоступність при 
пероральному 
прийомі (%) 

Період 
піввиведення 

(t1/2) (год) 

Зв’язування 
з білками 

сироватки (%) 

Метаболізм 

Вігабатрин 80–100 5–8 Відсутнє Нирковий 
Леветирацетам 

100 6–8 <10 
На 2/3 — нирковий, 
на 1/3 — ферментний 
гідроліз  

Топірамат 
>80 21 15–40 

30% метаболізується, 
70% виділяється без 
змін 

Ламотриджин <100 29 55 Метаболізується в 
печінці 

Окскарбазепін 
>95 8–10 38 

Метаболізується в 
печінці до активного 
метаболіту 

Зонісамід 100 60 40–60 Метаболізується в 
печінці 

Лакозамід 100 13 <15 Метаболізується в 
печінці 

Руфінамід Дозозалежна 6–10 34 Метаболізується в 
печінці 

Стирипентол Швидке поглинання 4,5 99 Метаболізується в 
печінці 

Таблиця 3. Механізм дії, показання та основні побічні ефекти нових ПЕП 

Препарат Основний 
механізм дії 

Показання для за-
стосування при 

дитячій епілепсії 

Основні побічні 
ефекти 

медикаменту 

Зауваження 

Вігабатрин Пригнічення 
ГАМК-
трансамінази 

Монотерапія при 
інфантильних спазмах 
(туберозний склероз); 
ад’ювантна терапія 
при резистентній 
парціальній епілепсії  

Дефекти зорових 
полів 

Може 
погіршувати 
міоклонічні 
напади та абсанси 

Леветирацетам Пригнічення 
кальцієвих 
каналів N-типу 

Ад’ювантна терапія 
при парціальних 
нападах; міоклонічні 
судоми при юве-
нільній міоклонічній 
епілепсії; генералізо-
вані тоніко-клонічні 
напади при ідіо-
патичній генералі-
зованій епілепсії 

Поведінкові 
порушення 

Відсутні між-
медикаментозні 
взаємодії, добрий 
профіль безпеки; 
препарат 
безпечний при 
захворюваннях 
печінки  
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Топірамат Блокування по-
тенціал-залеж-
них натрієвих 
каналів, пригні-
чення ГАМК 

Ад’ювантна терапія 
(>2 років) при рефрак-
терних парціальних, 
генералізованих 
судомах і нападах, 
асоційованих із син-
дромом Леннокса-
Гасто 

Поведінкові й 
когнітивні роз-
лади; зменшення 
маси тіла; мета-
болічний ацидоз; 
нефролітіаз 

Необхідне 
повільне титру-
вання; небажана 
раптова відміна 
медикаменту 

Ламотриджин Пригнічення 
потенціал-
залежних 
натрієвих 
каналів 

Ад’ювантне лікування 
при фокальних і гене-
ралізованих нападах 
та судомах на фоні 
синдрому Леннокса-
Гасто 

Алергічний 
висип/синдром 
Стівена-Джонсона 

Повільне титру-
вання; при 
комбінуванні із 
вальпроатами 
застосовується 
половина дози; 
може загострю-
вати міоклонічні 
напади 

Окскарбазепін Пригнічення 
потенціал-
чутливих 
натрієвих 
каналів 

Монотерапія або ад’ю-
вантне лікування (>4 
роки) при фокальних 
нападах з вторинною 
генералізацією або без 
неї 

Нейротоксичні 
прояви, гіпо-
натріємія 

Може погіршу-
вати міоклонічні 
напади та абсанси 

Зонісамід Дія щодо 
натрієвих і по-
тенціал-залеж-
них кальцієвих 
каналів 

Ад’ювантна терапія 
при рефрактерних 
фокальних нападах 

Нейротоксичні 
прояви, когнітив-
ний дефіцит, змен-
шення маси тіла 

Міжмедика-
ментозні взаємодії 
з іншими ПЕП 

Лакозамід Посилення 
повільної 
інактивації по-
тенціал-залеж-
них натрієвих 
каналів 

Ад’ювантна терапія 
при рефрактерній 
фокальній або гене-
ралізованій епілепсії 

Часті нейро-
токсичні прояви, 
видовження інтер-
валу PR на ЕКГ  

Обмежений досвід 
застосування у 
дітей; потрібні 
ґрунтовніші дослі-
дження 

Руфінамід Знижує 
потенціал 
відновлення у 
процесі 
інактивації 
натрієвих 
каналів 

Ад’ювантне лікування 
при рефрактерних 
нападах на фоні 
синдрому Леннокса-
Гасто 

Ситуативні нейро-
токсичні прояви 

Уникають у 
пацієнтів із сімей-
ним синдромом 
вкороченого 
комплексу QT  

Стирипентол Підвищує 
рівень ГАМК 

Ад’ювантна терапія 
при рефрактерних 
нападах на фоні 
синдрому Дравета 

Мінімальні нейро-
токсичні прояви 

Обмежений досвід 
застосування в 
дітей 
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4. ВИСНОВКИ 

Більшість протиепілептичних агентів останнього покоління тестувалися як доповнювальне 
лікування при фармакорезистентній епілепсії і в цілому за ефективністю вони не ліпші від 
старіших агентів. Головною їх перевагою залишається ліпша переносимість і 
фармакокінетичний профіль. Окрім окскарбазепіну при парціальній епілепсії немає даних щодо 
застосування нових ПЕП як монотерапії епілепсії de novo у дітей. Деякі перспективні 
антиконвульсанти довели свою ефективність при окремих педіатричних епілептичних 
синдромах, зокрема вігабатрин при інфантильних спазмах, леветирацетам при ювенільній 
міоклонічній епілепсії, руфінамід при синдромі Ленокса-Гасто і стирипентол при синдромі 
Дравета. На актуальний вибір доступних ліків для лікування дитячої епілепсії впливають 
наявність коморбідних системних захворювань і фармакокінетичний профіль призначуваних 
медикаментів. 
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Б.Г. ПАНАРІН, А.Л, ВАСИЛЬЧУК 
 

 КІНЕЗОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ 
ДИНАМІЧНОЇ ТРАКЦІЇ ХРЕБТА 

 
В статті описана конструкція кінезотерапевтичного тренажера для вертикальної 

динамічної тракції хребта.  
Ключові слова: кінезотерапія, тренажер, вертикальна тракція, динамічний режим.  

В статье описанная конструкция кинезотерапевтического тренажера для 
вертикальной динамической тракции позвоночника.  

Ключевые слова: кинезотерапия, тренажер, вертикальная тракция, динамический 
режим. 

In the article the described construction kinesiterapy devic for training is for vertical 
dynamic traction.  

Key words: kinesiterapy, devic for training, vertical traction, dynamic mode. 
 
Негативні зміни в стані хребта, а стан хребта є визначальною складовою основи 

здоров’я, що пов’язані з гіподинамією, не використанням засобів фізичної культури у власному 

житті, відсутністю уваги до постави накопичуються упродовж багатьох років. Запобігання 

накопиченню негативних дегенеративно-деструктивних змін, нормалізація стану хребта 

потребують постійних щоденних зусиль, направлених на його розвантаження, декомпресію 

міжхребцевих дисків і меніскоїдів, корекцію постави, зміцнення м’язового корсету.  

Розроблений тренажер призначений для вертикальної тракції хребта в динамічному 

режимі під дією маси тіла в процесі виконання фізичної вправи і дозволяє здійснювати 

профілактику негативних змін. 

 
Рис. 1. Схема конструкції тренажеру 

Тренажер містить (рис. 1): сидіння – 1, закріплене на осі – 2, яка розміщена в циліндрі – 
3 з пружиною – 4, а циліндр – 3 закріплений на основі – 5, опори для рук – 6, закріплені на осях 
– 7, які розміщені в циліндрах – 8 з пружинами – 9, а циліндри – 8 закріплені на основі – 5. 
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Рис. 2. Положення пацієнта на тренажері                           Рис. 3. Ротація пояса нижніх  
                                                                                                        кінцівок на тренажері  

 
Кінезотерапевтичний тренажер використовують наступним чином (рис.2–3). Користувач 

сидячи на сидінні – 1, ноги вільно зігнуті в колінах, стопи на підлозі,  поклавши руки на опори 

для рук – 6, розгинає руки в ліктьових суглобах, піднімаючи тулуб вверх над сидінням – 1. В 

результаті фіксації верхнього плечового пояса на прямих руках під дією маси тіла, направленою 

вниз, здійснюється тракція хребта. Підйом тулуба з розгинанням рук і фіксацією верхнього 

положення на 2-3 секунди повторюється 10-12 разів. Навантаження дозується у відповідності 

до стану хребта та загального фізичного стану. 

В наступному режимі роботи пацієнт піднімає тулуб вверх над сидінням на прямих 

руках, незначно згинає і розгинає руки в ліктьових суглобах, здійснюючи переміщення тулуба 

вверх-вниз. Під дією інерції маси тіла в момент початку підйому тулуба вверх з нижнього 

положення збільшується сила тракції хребта, яка на протязі циклу періодично збільшується і 

зменшується з певною динамікою, що сприяє розробці суглобів хребта, підвищує його 

рухливість. Тривалість вправи дозується відповідно до стану хребта та загального фізичного 

стану пацієнта. 

Пацієнт має можливість здійснювати ротацію хребта, розвертаючи пояс нижніх кінцівок 

вправо-вліво відносно пояса верхніх кінцівок одночасно з тракцією, розгинаючи руки і 

піднімаючи тулуб вверх, також виконувати коливальні рухи у фронтальній площині, піднявши 

тулуб вверх на прямих руках і переміщуючи вагу тіла з однієї руки на другу вправо-вліво. 

Пружні опори для рук підсилюють коливальні рухи, а підпружинене сидіння амортизує 

рух маси тіла при опусканні вниз в сидяче положення.  
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Застосування тренажера сприяє зменшенню тиску на меніскоїди дуговідросткових 

суглобів хребта та драглистого ядра міжхребцевих дисків, що знімає компресивний синдром, 

нормалізує рухові функції цих суглобів і міжхребцевих дисків. Дозволяє зміцнювати м’язи 

тулуба, особливо глибокі м’язи спини, які розташовані вздовж хребта, у відповідності до 

анатомічних норм структурно-функціональних станів, покращувати біомеханічні 

характеристики хребта.  
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ХРОНІКА 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 

О.І. БУМБАР, В.В. ТАРАСОВ 
 

Хроніка жовтня: ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ТА ВЧЕНИХ 
 

1 вересня 55 років від дня народження Юрія Харука, реабілітолога і остеопата. 
Народився в Чикаго (США). Початкову і середню освіту отримав в Парк Рідж (шт. Іллінойс). 
Закінчив школу українознавства при кафедрі св. Миколая в Чикаго. Передмедичні заняття 
пройшов у Лойола університеті і отримав ступінь бакалавра з хімії. Медицину вивчав у 
Філадельфії в коледжі остеопатичної медицини і в 1989 р. отримав диплом доктора 
остеопатичної медицини. Ординатуру закінчив у Юніон-лікарні в Юніон-Ситі (шт. Нью-
Джерсі). Переїхав у Чикаго і працював у Лойола-госпіталі, де проходив спеціалізацію з 
фізикальної медицини і реабілітології. З часом переїхав до Мейкона (шт. Джорджія) і одержав 
посаду медичного директора, водночас був асистент-професором Медичної школи в Мерсер 
університеті. 

4 жовтня 135 років від дня народження Івана Кульчицького, лікаря загальної 
практики. Народився в Самбірському районі (Львівщина). Сім’я емігрувала у США. У 1910 р. 
закінчив медичні студії в Балтиморі (шт. Меріленд). Медичну практику проходив у госпіталях 
шт. Пенсільванія: в Ешленді, Скрентоні. Приватну практику розпочав у Батлері, а згодом 
переїхав до Скрентона. Був співзасновником Українського братського союзу і брав активну 
участь в житті української громади. Помер 21 лютого 1965 р. на 83 році життя.  

5 жовтня 100 років від дня народження Ірини Тимошенко, лікаря-педіатра у Чехії та 
Канаді. Народилася в м. Вовча (Харківщина) в сім’ї Садовських: батько Валентин Садовський – 
громадський і політичний діяч, член першого Генерального секретаріату УНР, згодом професор 
УГА в Подєбрадах в Чехії та професор Українського наукового інституту у Варшаві. Мати – 
Лідія Садовська (із Струтинських), провідна громадська діячка в Тарнові та Празі. Батько 
загинув у 1947 р. у Лук’янівській тюрмі в Києві. Ірина здобула середню освіту в чеській гімназії 
в Празі. Медичні студії закінчила в Карловому університеті в Празі. Спеціалізувалася з 
педіатрії. Через Голландію в 1951 р. емігрувала в Канаду. У 1962р. подружжя Тимошенків 
переїхало у США. Вдруге вступає в університет у Медісоні (шт. Вісконсін), де стає магістром в 
галузі бібліотекарства. Друга спеціальність дає їй можливість стати медичним спеціалістом в 
Конгресовій бібліотеці Вашингтону. Овдовівши вдруге, повертається на пенсію в Торонто.  

6 жовтня 140 років від дня народження Степана-Костянтина Гриневецького, лікаря 
загальної практики і громадського діяча. Народився в м. Буськ (Львівщина). Закінчив медичний 
факультет Віденського університету, де працював 8 років асистентом, а згодом доцентом у 
загальному госпіталі Відня. У 1907 р. емігрував у США, розпочав лікарську практику в Чикаго, 
працював у багатьох госпіталях, був лектором в одному із медичних коледжів. Брав активну 
участь в українському громадському й політичному житті. Очолював редакцію газети 
«Україна», у 1920-1935 рр. видавав тижневик «Січ». Був першим головним отаманом 
гетьманського руху в США. Організовував мішаний хор, що виступав з концертами в 1912- 
1919 рр. Під час Другої світової війни і американсько-радянської співпраці попав під контроль 
поліції: особисті переслідування, допити, що стало причиною психологічного зламу, 
матеріального зубожіння. Помер у 1942 р. на 65 році життя. 

9 жовтня 65 років від дня народження Валентини Олександрівни Товстановської, 
лікаря-акушера-гінеколога. У 1976 р. закінчила Київський медичний університет. У 1976– 
1979 рр. працювала дитячим гінекологом в НДІ  педіатрії, акушерства і гінекології. У 1979–
1981 рр. навчалася в клінічній ординатурі за фахом «акушерство і гінекологія» при Київському 
інституті удосконалення лікарів. Від 1981 р. – асистент кафедри акушерства і гінекології НМУ 
ім. О.О.Богомольця. У 1989 р. отримала вчене звання доцента. У 1994 р. захистила докторську 
дисертацію на тему «Клініко-лабораторна характеристика прогнозування, лікування і 
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профілактика синдрому затримки розвитку плоду». У 1995 р. отримала вчене звання професора 
кафедри акушерства і гінекології №1. Автор понад 150 наукових праць, в т. ч. патентів та 
винаходів. 

12 жовтня 80 років від дня народження Любомира Явного, кардіолога. Народився в м. 
Підгайці (Тернопільщина). Наприкінці Другої світової війни родина виїхала в Австрію, а 
згодом Любомир емігрував у США. У 1958 р. закінчив Сейнт Пітерс коледж в Джерсі-Ситі, 
згодом навчався в медичній школі Джорджтаун-університету у Вашингтоні, де в 1962 р. 
отримав диплом доктора медицини. У 1962-1966 рр.  спеціалізувався з кардіології, служив в 
американській авіації (1966-1968) в чині лікаря-капітана. Від 1969 р. проводить приватну 
лікарську практику в Норт-Арлінгтоні (шт. Нью-Джерсі), співпрацює в кількох госпіталях. 
Працює асистент-професором медицини. Автор низки наукових праць, що опубліковані в 
американських медичних журналах. Член УЛТ, кількох американських медичних товариств, 
«Пласту Сіроманці». 

12 жовтня 70 років від дня народження Мирослави Трембач-Залітач, лікаря-
психіатра. Народилася у Грудзьондзі (Польща). Середню та вищу освіту здобула в Гданську, 
закінчивши лікарський факультет Гданської медичної академії. Працювала в різних лікарнях на 
Помор’ї, а від 1978 р. в Психіатричній спеціалізованій лікарні в Катовіце. Учасниця 
українських медичних семінарів у Щеціні, ІІІ Світового конгресу СФУЛТу в Києві та Львові,  
І Європейського конгресу УЛТ в Івано-Франківську. Член управи УЛТ в Польщі. 

12 жовтня 70 років від дня народження Віктора Григоровича Лизогуба, терапевта. У 
1972 р. закінчив Київський медичний інститут. Навчався в клінічній ординатурі в Інституті 
геронтології АМН СРСР. Працював старшим науковим співробітником Інституту медичних 
проблем фізичної культури МОЗ України. Від 1980 р. працює в КМІ: асистентом, в 1989 р. – 
отримав вчене звання доцента. У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему «Особливості 
діагностики та медикаментозного лікування ішемічної хвороби серця у хворих на початковий 
атеросклероз». У 1995 р. очолив кафедру факультативної терапії №2. У 1996 р. отримав вчене 
звання професора. У 1999-2005 рр. працював деканом медичного факультету №3 НМУ ім.  
О.О. Богомольця. У 2003 р. отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України». Автор понад 220 наукових праць, в т. ч. монографій, навчальних посібників, патентів 
та винаходів. Наукові дослідження присвячені проблемі діагностики та лікування ішемічної 
хвороби серця та артеріальної гіпертензії. Дослідження в цих напрямках захищені патентами та 
авторськими свідоцтвами. Є членом науки вітчизняних та Європейського наукового товариства 
кардіологів. 

14 жовтня 95 років від дня народження Ігоря Мельника, лікаря-фтизіатра. Народився 
у Львові в сім’ї професора Української державної гімназії Миколи і Лідії Мельників. У 1940 р. 
отримав середню освіту в Академічній гімназії у Львові. Медичні студії розпочав у Львові 
(1941-1944), а закінчив у 1950 р.  в Ерлянгенському університеті. Емігрував у США, закінчив 
ординатуру і почав працювати лікарем загальної практики. Працював лікарем-фтизіатром у 
Чикаго. Раптово помер 16 лютого 1994 р. на 72 році життя. 

15 жовтня 135 років від дня народження Павла Олександровича Кучеренка, 
патологоанатома. У 1908 р. закінчив Військово-медичну академію в Петербурзі. Від 1910 р. 
працював у Київському університеті під керівництвом В.К. Високовича. У 1918 р. захистив 
дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему «К вопросу об отложении 
гликогена в почках при сахарном мочеизнурении». Від 1919 р. – приват-доцент кафедри 
патологічної анатомії української лектури (1920), завідувач кафедри об’єднаних лектур 
української і російської мови (1921). У 1920-1936 рр. – завідувач кафедри патологічної анатомії 
і директор Патологоанатомічного інституту при КМІ, водночас завідувач кафедри патологічної 
анатомії Київського університету удосконалення лікарів та Київського ветеринарно-
зоотехнічного інституту. Брав активну участь у діяльності медичної секції ВУАН (1924), 
Всеукраїнського товариства патологів (1926). Один із основоположників та член редколегії 
журналу «Українські медичні вісті». Входив до складу редакційних рад журналів «Вопросы 
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онкологии», «Український медичний архів». Брав участь у з’їздах патологів (Петроград, 1927). 
Створив першу українську наукову школу патологоанатомів. Помер вчений 28 травня 1936 р. 
на 54 році життя.  

17 жовтня 75 років від дня народження Сергія Тимофійовича Чорнокульського, 
анатома. У 1971 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1973 р. закінчив аспірантуру на 
кафедрі нормальної анатомії, працював асистентом до 1981 р. В 1981-1984 рр. старший 
викладач кафедри анатомії людини Алжирського медичного університету. Від 1985 р. 
працівник НМУ ім. О.О. Богомольця, в 1985-1993 рр. – заступник декана з роботи із 
іноземними студентами. Від 1989р. – доцент кафедри. У 1992 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Гемомикроциркуляторное русло эндо- и миометрия человека в 
пренатальном периоде морфогенеза и детородном возрасте». У 2000 р. отримав вчене звання 
професора. Працює професором кафедри нормальної анатомії. Автор близько 150 наукових та 
навчально-методичних праць, співавтор окремих розділів монографій. Наукові дослідження 
присвячені гемо- та лімфомікроциркуляторному руслу матки та інших органів. Співавтор 
відкриття нових органів імунної системи – периваскулярних лімфоїдних вузликів. 

18 жовтня 105 років від дня народження Миколи Михайловича Туркевича, хіміка. 
Народився в с. Пониква Львівської області. У 1935 р. закінчив хімічний факультет Львівської 
політехніки. У 1935-1937 рр. – асистент кафедри технології нафти; у 1937-1939 рр. – доцент 
цієї ж кафедри; у 1939-1941 рр. професор кафедри органічної хімії Львівського університету; 
у 1941-1942 рр. – завідувач лабораторії казеїнового волокна у м. Лодзь (Польща); у 1942- 
1944 рр. – викладач органічної хімії Львівської політехніки; у 1945-1946 рр. – завідувач 
кафедри загальної хімії; у 1946-1977 рр. – завідувач кафедри фармацевтичної хімії 
Львівського медичного інституту; у 1977-1989 рр. – професор цієї кафедри. У 1939 р. став 
доктором технічних наук, у 1954 р. доктор фармацевтичних наук, у 1977 р. отримав вчене 
звання професора. Заслужений винахідник УРСР, винахідник СРСР. Наукові дослідження 
присвячені синтезу біологічно активних сполук, впровадив у медичну практику 4 нові 
лікарські засоби: пентабісмол, димексид, трихлоретилен, діаміфен. Опрацював методики 
синтезу 18 нових хімічних реагентів. Автор близько 500 наукових і навчально-методичних 
праць багатьма мовами світу, в т. ч. 11 патентів, 60 авторських свідоцтв на винаходи, 5 
монографій, підручник. Підготував 75 кандидатів і 20 докторів наук. Помер 5 червня 1989 р. 
на 77 році життя. 

18 жовтня 65 років від дня народження Ольги Островської-Мотики, лікаря-
гінеколога. Народилася в Ньюкесті (Австралія). Медичні студії закінчила в 1978 р. в 
університеті Аделаїди. Спеціалізувалася з гінекології в кількох медичних закладах. У 1988 р. 
відкрила першу приватну жіночу клініку в Ньюкесті. Член УЛТ Австралії та кількох 
австралійських медичних товариств. 

19 жовтня 85 років від дня народження Івана Кіндратовича Медчука, гігієніста. 
Народився в с. Хомутець Житомирської області. У 1960 р. закінчив санітарно-гігієнічний 
факультет ЛДМІ. У 1960-1962 рр. працював санітарним лікарем Волинської СЕС, у 1962- 
1963 рр. заступник завідувача Волинського облздороввідділу; у 1963-1965 рр. – працював у 
партійних органах; у 1965-1971 рр. – головний лікар обласного будинку санітарної освіти в м. 
Луцьк; у 1971-1973 рр. – начальник курсу медичної підготовки Луцького педагогічного 
інституту; у 1973-1996 рр. – завідувач курсу гігієни дітей і підлітків кафедри гігієни та 
профілактичної токсикології; у  1996-2003 рр. – професор кафедри гігієни та профілактичної 
токсикології з курсом гігієни ФПДО ЛМУ. У 1970 р. став кандидатом наук, у 1977 р. – доцент, 
у 1988 р. захистив докторську дисертацію на тему «Демографические процессы в западном 
регионе УССР (социально-гигиеническое исследование)». У 1992 р. отримав вчене звання 
професора. Працював професором кафедри нормальної анатомії. Наукові дослідження 
присвячені історії медицини Волині; вивченню демографічних процесів на рівні сім’ї та 
регіону. Був автором близько 180 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. монографії, 
посібника, низки брошур. Помер 3 червня 2005 р. на 73 році життя. 
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19 жовтня 75 років від дня народження Максима Дмитровича Луцика, біохіміка. У 
1965 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1965-1968 рр. 
аспірант кафедри біохімії, у 1968-1972 рр. асистент кафедри біохімії; у 1972-1980 рр. науковий 
співробітник ЦНДЛ Львівського медичного інституту; від 1980 р. науковий співробітник 
Львівського відділення Інституту біохімії/ Інституту біології клітини НАНУ; у 1994-1996 рр. – 
завідувач лабораторії цієї установи, за сумісництвом – професор кафедри біохімії ЛДМУ. У 
2005р. отримав вчене звання професора. Працює професором кафедри нормальної анатомії. 
Наукові дослідження присвячені виділенню та біохімічній характеристиці тироглобуліну з 
нормальних і патологічно змінених щитоподібних залоз людини і тварин; опрацюванню 
біохімічних методів очищення лектинів з рослинних та тваринних джерел; біотестуванню 
цитотоксичних білків та біологічно активних речовин до пухлинних та імунокомпетентних 
клітин. Автор близько 200 наукових праць, в т. ч. 3 монографій, 6 авторських свідоцтв на 
винаходи. Підготував 1 кандидата наук. 

19 жовтня 70 років від дня народження Миколи Івановича Тутченка, хірурга. У  
1972 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Лечение осложненной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с восстановлением 
функции сфинктера привратника». У 1995 р. професор кафедри хірургії стоматологічного 
факультету, від 1997 р. – завідувач кафедри. Автор близько 150 наукових праць, в т. ч. 2 
монографій та 25 винаходів, присвячених хірургічній гастроентерології та гепатології. 

22 жовтня 100 років від дня народження Мирослава Харкевича, лікаря-педіатра. 
Народився в м. Лонцьк (Польща). Навчався в гімназіях Снятина і Коломиї. Після служби в армії 
прийнятий на медичний факультет Львівського університету. У 1939 р. змушений був 
перервати медичні студії, але продовжив їх у Мюнхені і закінчив навчання в 1949 р. Під час 
Другої світової війни займався суспільно-політичною діяльністю та був заарештований 
нацистами. У 1950 р. емігрував у США. Пройшов ординатуру і спеціалізацію з педіатрії. Був 
одним із засновників УЛТ в Чикаго. У 1955-1957 рр. пройшов військову службу в 
американській армії. Після демобілізації розпочав приватну практику. Був членом УЛТПА та 
головою УЛТПА в 1979-1981 рр. Був дописувачем до української преси. Був головою 
Українського католицького товариства «Обнова» при кафедрі Св. Миколая. В 1978-1990 рр. – 
голова Українського конгресового комітету Америки. 

22 жовтня 60 років від дня народження Миколи Дмитровича Кучера, хірурга. У 1980 
р. закінчив Київський медичний інститут. У 1982 р. – клінічну ординатуру кафедри госпітальної 
хірургії, а в 1987 р. – аспірантуру на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії. Від 
1987 р. – асистент кафедри факультетської хірургії №1; від 1997 р. – доцент цієї кафедри. У 
2002 р. захистив докторську дисертацію на тему «Лапароскопічна хірургія товстої кишки». Від 
2003 р. – професор кафедри. Автор понад 100 наукових праць, в т. ч. монографії, 7 патентів на 
винахід, навчальних посібників. За його участю проведені навчання хірургів і створені центри 
лапароскопічної хірургії в Києві, Донецьку, Тернополі, Одесі, Івано-Франківську. Вчений є 
учасником і доповідачем на міжнародних хірургічних форумах. 

26 жовтня 80 років від дня народження Валерія Казимировича Лішка, біохіміка. 
Народився в Києві. У 1960 р. закінчив Київський університет. У 1960-1970 рр. працював в 
Інституті біохімії АН УРСР, в 1972-1977 рр. – завідувач лабораторії біохімії нервової системи 
Інституту фізіології АН УРСР. Від 1977 р. – директор Інституту біохімії АН УРСР, водночас від 
1982 р. – завідувач лабораторії біомембран, завідувач відділу нейрохімії. В 1982 р. обраний 
академіком АН УРСР. Від 1982 р. – професор Київського університету. Наукові праці 
присвячені вивченню молекулярних механізмів активного і пасивного транспорту через 
біологічні мембрани. Вперше використав мембранні везикули як модель для вивчення іонного 
переносу. Вперше в світовій практиці реконструював натрієвий канал на штучній 
фосфоліпідній мембрані ліпосом, систематизував інформацію про механізми функціонування, 
структурну організацію і біологічну роль Na+ K+-АТР-азу – важливий іон транспортної 
системи клітин. Був головним редактором «Украинского биохимического журнала» (від  
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1981 р.). Лауреат премії НАН України імені О. В. Палладіна (1979), Державної премії СРСР 
(1986). Автор понад 100 наукових публікацій, зокрема, монографії «Натриевый насос 
плазматических мембран», де систематизовано відомості щодо механізму функціонування і 
взаємодії з серцевими глікозидами, структурної організації та біологічної ролі цієї 
найважливішої іонотранспортної системи клітини. Підготував 5 кандидатів наук. 

27 жовтня 55 років від дня народження Галини-Анни Купич-Шумилович, лікаря-
хірурга. Народилася в с. Круглянки Сувальського воєводства (Польща). Середню освіту 
отримала у 1981 р. Медицину вивчала (1982-1986) у Медичній академії у Білостоці, а закінчила 
в Поморській медичній академії (1986-1989) у Щеціні на загальному лікарському відділі. За 
спеціальністю хірург. Від 1989 р. – науковий працівник Клініки загальної хірургії Поморської 
медичної академії. Автор низки наукових праць. Учасник Світового конгресу СФУЛТу у Києві і 
Львові (1990), де доповідала про результати хірургічного лікування аневризми черевної аорти. 
Активний учасник Українського суспільно-культурного товариства і об’єднання українців у 
Польщі. 

30 жовтня 80 років від дня народження Віктора Івановича Ципріяна, гігієніста. У 
1965 р. закінчив Київський медичний інститут. Учень Р.Д. Габовича та Є.Г. Гончарука. У  
1978 р. захистив докторську дисертацію на тему «Экспериментально-теоретическое 
обоснование гигиенических мероприятий по защите источников водоснабжения питьевой 
воды от загрязнения пестицидами». У 1979 р. отримав диплом доктора медичних наук, у 
1980 р. отримав вчене звання професора. У 1982-1985 рр. був завідувачем кафедри загальної 
гігєни, у 1985-1987 рр. – завідувачем кафедри комунальної гігієни, від 1987 р. – завідувач 
кафедри гігієни харчування. Автор понад 150 наукових праць, в т. ч. 10 монографій з різних 
проблем гігієни. У 1997 р. отримав звання лауреата Державної премії України в галузі науки 
і техніки.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.М. МІХЕЛЬ 
 

ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ ПАВЛОВСЬКИЙ  
До 160-річчя від дня народження 

 
Олександр Дмитрович Павловський народився 1 

жовтня 1857 р. в с. Чуфарово Ярославської губернії в сім’ї 
священика. Дитинство і юність пройшли в суворих умовах 
родини та Ярославської духовної семінарії. Далі юнак 
поступив на природниче відділення фізичко-математичного 
факультету Варшавського університету, а потім перейшов у 
Петербурзький університет.  Ходив слухати лекції в Медико-
хірургічній академії і під впливом лекцій С.П. Боткіна (1832-
1889) перейшов вчитися у Медико-хірургічну академію. Після 
закінчення МХА в 1991 р. був залишений в ній і працював 
ординатором хірургічної клініки проф. Є.І. Богдановського та 
патологоанатомічного кабінету  проф. Н.П. Івановського. Вже 
в 1879 р. О.Д. Павловський опублікував у журналі «Здоровье» 
статтю про віспощеплення. У 1881 р. опублікував інформацію 
про гостре запалення кісток в «Еженедельной клинической 
газете» та результати лікування вовчака в журналі «Врачебные 
ведомости». 

В клініці проф. Є.І. Богдановського лікар О.Д. Пав-
ловський вивчав   гістологію кістковомозкових пухлин із 

гігантських клітин в лабораторії під керівництвом проф. Н.П. Івановського. У 1884 р. захистив 
дисертацію на тему «Костно-мозговые опухоли и гигантские клетки (О патологическом развитии 
соединительной ткани)» і отримав диплом доктора медицини. Залишаючись хірургом, за 
пропозицією проф. Н.П. Івановського став ще викладачем патологічної гістології. Але сфера його 
наукових інтересів включала хірургію і нову науку – бактеріологію. 

Дослідження О.Д. Павловського на стику цих двох наук були присвячені бешиховому 
процесу – справжньому бичу хірургії того часу. Досліджуючи етіологію бешихи, проводив 
дослідження на піддослідних тваринах (щурі, морські свинки, крілики, собаки), встановив, що на 
виникнення бешихи впливають стрептококи. Цінним був висновок, що «рожа контагіозна», і 
наполягав на ізоляції бешихових хворих в клініках, а також використання антисептичних заходів 
(1885). У 1886 р. О.Д. Павловський став приват-доцентом і продовжував свої дослідження в галузі 
хірургічної інфекції. Про це вчений говорить в монографії «Бактериологические исследования» 
(1886), що стала важливим внеском в антисептику, а також в асептику (розділ «О микроорганизмах 
воздуха»). За це дослідження вчений був відзначений премією ім. проф. Ільїнського та срібною 
медаллю. 

Восени 1886 р. приват-доцент О.Д. Павловський був відряджений за кордон «для підготовки 
до професорського звання». У Німеччині він працював у хірургічних клініках Е. Бергманна,  
Р. Фолькманна, Ф. Кеніга, Ю. Розенбаха, в лабораторіях Р. Вірхова, Р. Коха,. У Франції  
О.Д. Павловський відвідував хірургічні клініки Ж. Пеана, Ф. Гюйона, Л. Терра, Ф. Шампіоньєра,  
М. Тюфф’є. Працював він і в лабораторії Л. Пастера. У Швейцарії вчений знайомиться з 
хірургічною клінікою Т. Кохера і дослідженнями  в Бактеріологічному інституті, в Австрії – з 
хірургічними клініками Т. Більрота і Е. Альберта. Цікавою є праця вченого про спробу лікування 
сибірки за допомогою бактерій-антагоністів (диплококів, стрептококів), яку він виконав у 
лабораторії Р. Вірхова (1887). 

 Після повернення в Росію О.Д. Павловський був обраний завідувачем кафедри хірургічної 
патології і терапії Імператорського університету Святого Володимира в Києві. Цією кафедрою він 
керував у 1888-1912 рр. В ці роки він виконав низку досліджень з хірургії, головним чином, з 
антисептики та асептики. В 1892 р. він доказав, що запальне вогнище в організмі має захисний 
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характер. Зацікавившись проблемою перитоніту, вчений провів експериментальні дослідження і 
встановив, що чим раніше буде виконана операція, тим більше буде шансів врятувати хворого. 

Вчений запропонував при серцевій недостатності під час операції підшкірне введення 
фізіологічного розчину (1892). Ще в 1890 р. вчений увів в практику кип’ятіння хірургічних 
інструментів в 1% розчині соди. А в 1892 р. доповідав в Товаристві київських лікарів про 
стерилізацію інструментів, посуду, автоклавування білизни і перев’язочного матеріалу. 

Велика частина досліджень вченого присвячена проблемі дифтерії, риносклероми, 
туберкульозу, холери, сибірки, правця. В 1893 р. в лабораторії вченого була приготована 
протихолерна сироватка, в 1894 р. під керівництвом вченого лікар Гримановський застосував 
протистрептококову сироватку. В цьому ж році почали випускати протидифтерійну сироватку, а в 
1895 р. – модифікували її виробництво. 

У 1894 р. О.Д. Павловський запропонував препарат риносклерин для лікування 
риносклероми. В цьому ж році вчений працював у Пастерівському інституті. Ще в 1894 р. за 
ініціативою вченого в Києві було організоване «Общество для борьбы с заразними болезнями».  

Під час російсько-японської війни 1904-1905 рр. вчений працював хірургом в армії, в 
Маньчжурії, а в роки Першої світової війни  був хірургом у військових госпіталях Києва. 

В 1896 р. вчений організував Бактеріологічний інститут, де до 1909 р. очолював 
сироватковий відділ, а до 1918 р. був науковим керівником інституту. 

Після революції 1917 р. в Росії О.Д. Павловський покинув Росію і переселився в Бессарабію, 
яка стала частиною Румунії, і працював хірургом в цивільних лікарнях. Продовжував наукові 
дослідження.  

В 1925-1926 рр. займався «модною» проблемою омолодження. У 1929 р. досліджував роль 
бактеріофага в імунітеті і терапії. Виступав за застосування радію в медицині. В 1930-і роки  
О.Д. Павловський цікавився проблемами ендокринології, виступав на XV конгресі Румунського 
товариства невропатологів, психіатрів, фізіологів, ендокринологів. Друкувався в румунських 
медичних журналах (1937-1938). 

Помер вчений 8 жовтня 1944 р., проживши 87 років. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Г. ОРЕЛ 
 

ЛЮБОВ-ІРИНА ВАСИЛІВНА ГОЦКО-НЕЙ 
До 85-річчя від дня народження 

 

Любов Василівна Гоцко-Ней народилася 1 жовтня 

1932 р. у львівській сім’ї вчителів: батько – Василь 

Андрійович Ней (1909-1979), викладач англійської і 

німецької мов; мати – Іванна Семенівна (1909-1988), 

вчителька початкових класів. У 1939 р. поступила в СШ 

№49, яку закінчила в 1949 р. У 1950 р. поступила на 

лікувальний факультет Львівського державного 

медичного інституту, який закінчила у 1956 р.  Під час 

навчання зацікавилася терапією. У 1956-1959 рр. 

працювала терапевтом Великолюбінської лікарні 

Городоцького району Львівської області. У 1959- 

1961 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтичної терапії ЛДМІ. 

Із вдячністю згадує науку проф. Ю.І. Децика (1920-1997) та доктора медичних наук 

В.В. Чернова (1903-1963). Згодом вибрала спеціалізацію з ендокринології. В 1962 р. 

почала працювати у Львівській обласній клінічній лікарні. Регулярно проходила 

курси удосконалення з ендокринології у провідних медичних закладах УРСР та 

України. 

У 1959 р. вийшла заміж за Євстахія Володимировича Гоцка (1930-1992), тоді 

стоматолога ЛОКЛ. Сприяла творчому зростанню свого чоловіка, який став 

завідувачем кафедри хірургічної стоматології (1972-1992), деканом стоматологічного 

факультету (1979-1992). 

Донька, Марта Євстахіївна Гоцко, є кандидатом медичних наук, доцентом 

кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Любов Василівна Гоцко-Ней виконує велику громадську роботу: є членом 

відновленого УЛТ у Львові від 1990 р., головою осередку УЛТ у ЛОКЛ, була членом 

Головної Управи УЛТ у Львові (1994-1998; 2000-2004). Від 1994 р. – голова 

кваліфікаційно-кадрової комісії, у 1996-2006 рр. – була членом атестаційної комісії з 
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терапії при Обласному відділі охорони здоров’я; членом марійської дружини при 

церкві Св. Архангела Михаїла у Львові; є членом НТШ у Львові. У 2010 р.  

Л.-І. Гоцко-Ней випустила довідник «Українське лікарське товариство у Львові 1910-

1939 – 1990-2010», в якому представлена інформація про 137 діячів-лікарів УЛТ. 

Лікар Л.-І. Гоцко-Ней є автором близько 30 публікацій в «Народному здоров’ї» та 10 

публікацій в збірниках НТШ. Була учасницею конференцій СФУЛТу  у Києві, 

Харкові, Ужгороді, Львові, Трускавці, Луганську, Одесі, Чернівцях, Полтаві та 

конференцій ВУЛТу у багатьох містах України. В складі української делегації брала 

участь в поїздках в Європу. 

Нагороджена знаком «Відмінник охорони здоров’я» (1989), почесним знаком 

Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) із нагоди 15-річчя його заснування 

(2005), нагороджена грамотами ОВОЗ, ЛОКЛ. 

У ювілярки є два хобі: туризм – об’їхала майже всі країни Європи. В цих країнах 

знайомилася з організацією медицини та відвідала святі місця. Друге хобі – колекція 

ляльок із різних держав у національному одязі. Збірка містить 220 ляльок. 

Тисячі хворих, які лікувалися у Любові Василівни Гоцко-Ней, з вдячністю 

згадують свого рятівника. 

 

БАЖАЄМО ЮВІЛЯРУ МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я 

НА МНОГІЇ ТА БЛАГІЇ ЛІТА! 
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В.І. ФЕДОРЕНКО, Ю.М. ПАНИШКО 

 
ЮРІЙ ІЛЛІЧ КУНДІЄВ  

До 90-річчя від дня народження 
 

Юрій Ілліч Кундієв народився 2 жовтня 1927 р. у 
с. Трояни Кіровоградської області в сім’ї Олександри 
Олександрівни та Іллі Гнатовича, був найменшим із 
трьох дітей. Дитинство його було важким. Батько став 
жертвою репресій тогочасного режиму – у 1936 р. був 
заарештований і засуджений на 15 років без права 
переписки (що означало – до розстрілу), у 1955 році 
реабілітований посмертно. Мати працювала важко, щоб 
прогодувати дітей і дати їм освіту. У 1941 р. старший 
брат пішов до армії, мама з найменшим сином і 
старшою сестрою евакуювалися до селища Шихани, 
Саратовської області. Там він продовжив навчання у 
школі і після закінчення 10 класів (мав за відмінне 
навчання 9 похвальних грамот) успішно склав вступні 
екзамени до Московського вищого технічного училища 
ім. Баумана і був зарахований на факультет теплових та 

гідравлічних машин. Проте після першого курсу у зв’язку з хворобою приїхав до Києва, де на 
той час вже працювала мати. Тут прийняв для себе рішення – навчатися у медичному інституті. 
Після закінчення з відзнакою санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного 
інституту ім. О.О. Богомольця у 1951 р. Юрій Ілліч був рекомендований на наукову роботу й 
отримав пропозицію від директора Київського НДІ гігієни праці і профзахворювань МОЗ УРСР 
(з 1992 року Інститут медицини праці АМН України) проф. Г.Х. Шахбазяна навчатися в 
аспірантурі, до якої й був зарахований. У цьому інституті пройшло становлення Ю.І. 
Кундієва як видатного вченого гігієніста і токсиколога зі світовим іменем, і цьому Інститутові 
він присвятив усе своє життя. У 1953 р. опублікував першу наукову працю, 1955 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «К вопросу о влиянии функционального состояния коры 
больших полушарий головного мозга на мышечную работоспособность человека». 

У 1955-1963 рр. Ю.І. Кундієв працював завідувачем лабораторії індивідуальних захис-
них засобів, у 1963-1964 рр. – заступником директора інституту медицини праці з наукової 
роботи, а з 1964 р. призначений директором Інституту медицини праці АМН УРСР і 
завідувачем відділу індивідуального захисту. 

Згодом Ю.І. Кундієв опрацював науковий напрям токсикології пестицидів і безпечність 
їх застосування. У 1967 р. захистив докторську дисертацію на тему «Гигиеническое значение 
проблемы всасывания фосфорорганических пестицидов через кожу» під керівництвом 
заслуженого діяча науки УРСР, проф. Л.І. Медведя і отримав науковий ступінь доктора 
медичних наук, а в 1969 р. – вчене звання професора. У 1974 р. Ю.І. Кундієв був обраний 
членом-кореспондентом АМН СРСР. У 1977 р. Ю.І. Кундієв став Заслуженим діячем науки 
УРСР, а в 1979 р. був обраний академіком АН УРСР. 

У 1990-1995 рр. Ю.І. Кундієв працював академіком-секретарем Відділення проблем 
медицини АН України. У 1993 р. Ю.І. Кундієва обрали академіком НАМН України за 
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спеціальністю «Гігієна». У 1995-1998 р. Ю.І. Кундієв був членом Президії НАНУ, від 1998 р. – 
радником Президії НАНУ, від 2000 р. Ю.І. Кундієв – віце-президент НАМН України. 

Діапазон наукових досліджень і наукових доробок Ю.І. Кундієва надзвичайно широкий. 
На початку наукової діяльності його роботи були присвячені фізіології праці, пізніше, за роки 
керування Інститутом цей напрямок отримав розвиток й Інститут став визнаним центром з 
опрацювання проблеми фізіології розумової праці, вчені ефективно співпрацювали у цьому 
напрямку з науковцями Німеччини. Зокрема встановлено, що напружена розумова діяльність, 
психо-емоційне навантаження є фактором ризику серцево- судинних захворювань. Напрями 
наукових досліджень охоплювали практично усі розділи гігієни праці, започатковані нові 
наукові напрями й організовані нові лабораторії з медицини праці в сільському господарстві, у 
тому числі гігієни і фізіології праці жінок, токсикології пестицидів та безпечного їх 
використання, комбінованої дії чинників виробничого середовища, виробничих і соціально- 
побутових факторів, епідеміології професійних та загальних захворювань, вивчення 
професійного ризику для здоров’я, гігієнічні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. З 
ім’ям Ю.І. Кундієва пов’язані дослідження дермальної токсикології, гігієнічне значення 
всмоктування фосфорорганічних інсектицидів та хронотоксикологічна класифікація хімічних 
речовин унаслідок дії через шкіру, гігієнічна стандартизація допустимого рівня забруднення 
шкіри хімічними речовинами, вивчення співвідношення токсичності пестицидів за умов 
перорального надходження і нанесення на шкіру. Його роботи в галузі дермальної токсикології 
мають міжнародне значення. Після аварії на ЧАЕС запропонована концепція комбінованої дії 
радіонуклідів з іншими факторами, передусім свинцю, пестицидів, стресу на здоров’я 
населення, яка підтвердилася наступними епідеміологічними дослідженнями. Ю.І. Кундієв був 
талановитим організатором. На базі Інституту медицини праці АМН України з 1978 р. була 
відкрита клініка на 80 ліжок. Він стояв у витоках становлення біоетики в Україні. Інститут 
співпрацював з міжнародними організаціями – ВООЗ, ЮНЕП, МОП, профільними закладами 
Польщі, США, РФ та інших країн. Брав участь у створенні і розвитку санітарного 
законодавства України в галузі гігієни праці. 

Юрій Ілліч Кундієв був автором понад 500 наукових праць, у тому числі 28 монографій, 
книг та посібників, створив свою наукову школу, підготував 34 кандидатів і 13 докторів 
медичних наук. Його учні очолюють інститути, наукові лабораторії, завідують кафедрами. 
Основні монографії і підручники: «Всасывание пестицидов через кожу и профилактика 
отравлений» (1975 р.); «Предупредительный санитарный надзор в промышленности и сельском 
хозяйстве» (1980); «Гигиена труда в сельскохозяйственном производстве» (1981.); «Социально-
гигиенические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний» (1981); «Гигиена и физиология 
труда на тепловых электростанциях» (1982); «Профессиональные заболевания работников 
сельского хозяйства» (1983); «Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни» (підручник, 1995, 2000); 
«Медицина труда – пятидесятилетний опыт» (2002); «Профессиональное здоровье в Украине. 
Эпидемиологический анализ» (2007); «Професійний рак: епідеміологія та профілактика» (2008); 
«Гігієна праці» (підручник, 2011) та інші. Автор державних стандартів системи безпеки праці, 
стандартів для країн РЕВ. 

Ю.І. Кундієв був президентом товариства «Україна-США», керівником ряду Українсько-
американських програм з Колумбійським та Іллінойським університетами США, членом 
Постійного Комітету експертів ВООЗ з безпечного застосування пестицидів, Національним 
кореспондентом ЮНЕП Кемікалс, членом Комісії України у справах ЮНЕСКО, членом бюро 
Європейського форуму з біоетики, радником Президії НАН України та віце- президентом АМН 
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України, головою Комісії з біоетики при Кабінеті Міністрів України, Проблемної комісії МОЗ 
та АМН України "Гігієна праці та профзахворювання", заступником голови Наукової Ради з 
теоретичної та профілактичної медицини, членом Вченої ради МОЗ України, першим 
заступником голови Правління наукового товариства гігієністів України, головою 
Спеціалізованої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту медицини 
праці АМН України, членом Спеціалізованої ради з захисту докторських та кандидатських 
дисертацій Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. 

Упродовж багатьох років Ю.І.Кундієв був членом редколегії низки наукових видань - 
«Журналу Академії медичних наук України», часописів «Лікувальна справа», «Діагностика і 
лікування», редактором міжвідомчої щорічної збірки «Гігієна праці», головним редактором 
«Українського журналу з проблем медицини праці», який за його ініціативи було засновано у 
2005 р., членом головної редколегії «Української радянської енциклопедії», співредактором 
розділу «Гігієна» «Великої медичної енциклопедії», членом редакційних рад декількох 
закордонних журналів, зокрема «International Journal of Occupational medicine and Environmental 
Health» (США), «International Journal of Occupational and Environmental Health» (Польща). 

Вчений був двічі удостоєний Державних премій України в галузі науки і техніки  
(1997 р., 2002 р.). Він лауреат премії АМН СРСР імені Ф.Ф. Ерісмана (1980 р.), Премії НАМН 
України в галузі профілактичної медицини (2001 р.), лауреат Премії НАН України ім.  
Р.Є. Кавецького (2009). У 2013 р. Ю.І. Кундієв отримав звання Почесного Доктора (Doctor 
Honoris Causa) Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Вчений був відзначений державними нагородами СРСР та України, золотою медаллю 
«За наукові досягнення» НАН України. 

Ю.І. Кундієв був почесним членом Чехословацького медичного товариства ім. Я. Пур-
кіне (від 1966 р.), товариства медицини праці ПНР (від 1975 р.), віце-президентом Міжнародної 
асоціації сільської медицини і сільської охорони здоров’я. 

Помер вчений 17 січня 2017 р. на 90-му році життя. 
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Н.В. БЕРЕЗНІЧЕНКО, В.Ю. ДУБИК, 
В.Г. ОРЕЛ, Ю.М. ПАНИШКО 

 
РИММА ОЛЕКСАНДРІВНА КУЛИНИЧ 

До 80-річчя від дня народження 
 

Римма Олександрівна народилася 9 жовтня  
1937 р. у в м. Миколаєві (обласному) в сім’ї 
службовців. Мати – Канюк Валентина Дмитрівна 
(1916–1999) працювала на заводі інженером у відділі 
суднобудування. Батько – Олександр Петрович  
(1908 р. н.) був військовим юристом і зазнав репресій 
у 1938 р. Під час німецько-радянської війни 1941- 
1945 рр. сім’я була евакуйована в Барнаул. Після 
звільнення м. Миколаєва сім’я повернулася в рідне 
місто. В 1944 р. Римма поступила в СШ №15. В  
1951 р. Римма закінчила 7 класів і поступила на 1 
курс Миколаївської фельдшерсько-акушерської 
школи, яку закінчила у 1954 р. Почала працювати 

помічником промислово-санітарного лікаря заводу ім. 61 комунара. Пропрацювавши 
до кінця 1956 р., зрозуміла, що її приваблює практична медицина і за порадою 
добрих знайомих поїхала поступати у Львівський медичний інститут. У Львові 
почала працювати медсестрою в клініці ортопедії і травматології ЛДМІ. У 1957 р. 
поступила на лікувальний факультет медичного інституту. В кінці 1958 р. вийшла 
заміж за однокурсника Василя Кузьмовича Кулинича. У 1960 р. народився син 
Мирослав. У 1963 р. Римма Олександрівна Кулинич закінчила Львівський державний 
медичний інститут і за направленням спочатку працювала в Новому Яричеві 
лікарем-терапевтом, а згодом – дільничним терапевтом 10 поліклініки м. Львова. В 
1965 р. народилася донька Оля. У 1969 р. підвищувала свою кваліфікацію на курсах 
спеціалізації з функціональної діагностики на кафедрі терапії Львівського 
державного медичного інституту 

В 1969-1978 рр. працювала завідувачем кабінету функціональної діагностики 3-ї 
клінічної лікарні м. Львова. В 1971 р. була атестована і отримала першу 
кваліфікаційну категорію лікаря функціональної діагностики та першу 
кваліфікаційну категорію лікаря-терапевта. В цьому ж році була залучена Львівським 
обласним відділом охорони здоров’я в обласну атестаційну комісію з атестації 
лікарів області. У 1976 р. пройшла курси підвищення кваліфікації на кафедрі терапії 
ЛДМІ і отримала вищу кваліфікаційну категорію лікаря-терапевта. У 1978 р.  
Р.О. Кулинич переходить на роботу в санаторій-профілакторій Львівського 
державного університету імені Івана Франка на посаду головного лікаря. 
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У1984 р. навчання на курсах спеціалізації з управління та організації охорони 
здоров’я на центральних Всесоюзних курсах із управління та організації охорони 
здоров’я. У 1988 р. Р.О. Кулинич виступила на конференції ВДНГ на тему 
«Організація відбору в студентський санаторій-профілакторій та його вплив на якість 
оздоровлення». У 1996 р. пройшла курси вдосконалення із управління та організації 
охорони здоров’я на кафедрі ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького. У цьому ж 
році атестується при ЛОВОЗ і отримує першу кваліфікаційну категорію лікаря з 
управління та організації охорони здоров’я. 

В 1999 р. підвищила свою кваліфікацію на курсах з фізіотерапії та фізіопунктури 
в клінічній лікарні на базі Київського інституту фізіотерапії. У 2000 р. Р.О. Кулинич 
отримала вищу кваліфікаційну категорію лікаря з управління та організації охорони 
здоров’я. 

У 1978, 1980, 1984 рр. колектив санаторію-профілакторію відзначався призовими 
місцями серед діючих 32-х санаторіїв-профілакторіїв Львівської області. У 1986 р. 
колектив санаторію-профілакторію за найкращу організацію та високі показники в 
роботі виборює І місце серед студентських санаторіїв-профілакторіїв УРСР. Лікар 
Р.О. Кулинич регулярно виступає на науково-практичних конференціях та регулярно 
друкується в наукових збірниках. 

Неодноразово нагороджувалася Почесними відзнаками обласним Фондом 
соціального страхування, грамотою мера м. Львова. У 2015 р. вийшла на пенсію. 

Особливо яскраво виявилися організаторські здібності Р.О. Кулинич під час 
зустрічей випускників ЛДМІ 1963 р. в різні роки після навчання. 

Високі людські якості, доброта, співчутливість, вміння зрозуміти проблеми 
інших людей забезпечили  Риммі Олександрівні високий авторитет. 

 
БАЖАЄМО ЮВІЛЯРУ МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я 

НА МНОГІЇ ТА БЛАГІЇ ЛІТА! 
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Ю.М. ПАНИШКО, С.І. КАЩЕВСЬКА  
 

ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ ГРОМАШЕВСЬКИЙ, 
ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ЕПІДЕМІОЛОГ  

До 130-річчя від дня народження 
 

Лев Васильович Громашевський народився 13 жовтня 
1887 р. в м. Миколаєві в сім’ї морського офіцера. Після 
закінчення гімназії у 1904 р. вступив на медичний факультет 
Новоросійського (Одеського) університету. Під час навчання 
брав участь в боротьбі з холерою в Херсонській губернії, 
епідемією чуми в Маньчжурії в складі медичної експедиції, 
яку очолював Д.К. Заболотний (1866-1929). У 1912 р.  
Л.В. Громашевський закінчив навчання і отримав звання 
лікаря з відзнакою. Працював лікарем-епідеміологом в  
м. Саратові, брав участь в роботі протичумної комісії в 
Астраханській губернії. В роки Першої світової війни  (1914-
1918) Л.В. Громашевський очолив інфекційне відділення 
польового пересувного госпіталю. В 1917 р. Л.В. Грома-
шевський був делегатом 1-ї та 2-ї Північно-Західних обласних 
конференцій РСДРП(б), головою більшовицької фракції 
виконкому Західного фронту. 

В 1918 р. Л.В. Громашевський приїздить до м. Одеси і 
призначається на посаду керівника Одеської дезінфекційної станції і розпочинає свої наукові 
дослідження. 

20 листопада 1920 р. Л.В. Громашевський був обраний старшим асистентом першої в світі 
кафедри епідеміології, організованої Д.К. Заболотним в Одеському медичному інституті. 

У 1923 р. Л.В. Громашевський очолив цю кафедру епідеміології. Згодом став професором і 
ректором Одеського медичного інституту. В 1921-1931 рр. Л.В. Громашевський працював на посаді 
директора Дніпропетровського санітарно-бактеріологічного інституту, організував і очолив 
кафедри епідеміології в Дніпропетровському медичному інституті, Дніпропетровському інституті 
удосконалення лікарів. 

В 1931-1933 рр. вчений працював директором Центрального інституту епідеміології і 
мікробіології НКОЗ РРФСР, організував і очолював водночас (1931-1948) кафедру епідеміології в 
Центральному інституті удосконалення лікарів (м. Москва). 

В ці роки Л.В. Громашевський розробляв теоретичні проблеми епідеміології, які отримав від 
свого вчителя Д.К. Заболотного. Вчений створив першу навчальну програму з епідеміології, що 
була затверджена комітетом у справах вищої школи (1932) і вважав, що кожен лікар повинен мати 
підготовку з епідеміології. Під час німецько-радянської війни 1941-1945 рр. Л.В. Громашевський 
був головним епідеміологом Закавказького, Кримського фронтів і Московського військового 
округу. 

Після закінчення війни Л.В. Громашевський був одним із фундаторів АМН СРСР і в 1946 р. 
йому одному із перших було присвоєно вчене звання дійсного члена АМН СРСР. В цьому ж році 
вчений брав участь у створенні Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

В 1948 р. Л.В. Громашевський за дорученням АМН СРСР організував в м. Києві Інститут 
інфекційних хвороб і очолював його протягом трьох років. В 1948 році Л.В. Громашевський був 
обраний на посаду завідувача кафедри епідеміології Київського медичного інституту, де він 
працював до 1962 р. 

Л.В. Громашевський здійснив принципову перебудову навчальної та наукової роботи 
кафедри. Епідеміологія почала викладатись на всіх факультетах, у тематичні плани були включені 
нові теми лекцій і практичних занять. Лекції Л.В. Громашевського за своїм змістом, полемічною 
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формою викладання логічною послідовністю, переконливістю аргументації, зв’язком теорії з 
практикою викликали величезний інтерес у студентів і лікарів. 

В період роботи на кафедрі епідеміології Л.В. Громашевський продовжував розробку 
створеної ним першої теорії епідеміологічної науки – теорії механізму передачі збудників 
інфекційних хвороб. Принциповим положенням теорії механізму передачі збудників є те, що в 
процесі еволюції вони пристосувалися паразитувати не в організмі біологічного хазяїна взагалі, а в 
певних специфічних його тканинах, звідки збудники виділяються із організму. Тільки при цій умові 
відбувається процес зміни біологічних хазяїнів, без чого збереження даного виду збудника в 
природі неможливе. Л.В. Громашевський зробив важливий висновок про те, що механізм передачі і 
специфічна локалізація збудника в організмі тісно пов’язані між собою і взаємно обумовлені, що 
підтверджує розуміння паразитизму як загальнобіологічного явища в природі. 

Класифікація інфекційних хвороб, розроблена Л.В. Г’ромашевським на основі специфічної 
локалізації збудника і відповідного їй механізму передачі, отримала всезагальне визнання і 
прийнята ВООЗ. Знання механізму передачі збудників надає можливість проведення ефективних 
профілактичних і протиепідемічних заходів, що визначило успіхи в боротьбі з інфекційними 
хворобами. 

Під керівництвом Л.В. Громашевського на кафедрі проводились глибокі дослідження з 
проблеми «Механізм передачі збудників інфекційних хвороб», на основі яких було видано два 
збірники наукових праць (1958, 1962 рр.). Встановлена залежність між механізмом передачі 
збудника і факторами реалізації, типами епідемій, динамікою розвитку епідемічного процесу. 

На кафедрі розроблялися питання епідеміології і профілактики холери, шигельозів, дифтерії, 
кашлюка, гельмінтозів, лептоспірозу. 

В 1960-1970 рр. водночас вчений працював заступником директора Київського інституту 
епідеміології, мікробіології і паразитології. Від 1971 р. – науковий консультант. В 1967 р.  
Л.В. Громашевському присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці.  

Вчений опублікував понад 250 наукових праць. Під його керівництвом захищено десятки 
докторських та кандидатських дисертацій. 

Помер вчений 1 травня 1980 р. на 93-му році життя. 
У 1987 р. було урочисто відзначено 100-річчя від дня народження вченого. Було видано 3 

томи його наукових праць. Встановлені стипендії імені Л.В. Громашевського в 4 медичних закладах 
України. 

Ім’я вченого присвоєно Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАНМ України. 
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З.О. СЛУЖИНСЬКА, О.Б. СЛУЖИНСЬКА 
 

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА ЦІБОРОВСЬКОГО 
До 85-річчя від народження 

 
Народився 15 жовтня 1932 року в м. Києві в родині 

лікарів. Початок його життя співпав з Голодомором 1932–
1933 рр., а дитинство було опалене полум’ям Другої світової 
війни та окупації. У1950 р. він закінчив зразкову київську 
школу № 24 із золотою медаллю і вступив на педіатричний 
факультет Київського медичного інституту. 

Закінчив інститут в 1956 р. і працював лікарем на селі 
в Чернігівській області, очолював будинок дитини (для дітей 
віком до трьох років) і сільську дільничну лікарню. Після 
п’ятирічної праці в Києві працював лікарем швидкої 
допомоги в загальнолікарській, дитячій і кардіологічній 
бригадах, а також за сумісництвом терапевтом у медико-
санітарній частині великого заводу, медичному пункті 
автоколони та поліклініці для письменників.  1964 року 
пройшов за конкурсом до Київського науково-дослідного 
інституту охорони материнства і дитинства (нині – Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології АМН України), де став 
молодшим науковим співробітником науково-організа-
ційного відділу, а згодом старшим науковим співробітником 

і ученим секретарем інституту. Займався дослідженням стану здоров’я дітей залежно від впливу 
умов життя, обґрунтуванням і опрацюванням основ організації медичного обслуговування 
школярів і диспансеризації дітей різного віку, захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Вплив соціальних чинників на стан здоров’я школярів молодших класів». Після цього 
працював над створенням інформаційних моделей вагітної жінки, породіллі, дітей різного віку, 
вивчав вплив умов життя матерів на стан здоров’я їх потомства, обґрунтував удосконалення 
диспансеризації вагітних жінок, особливо тих, хто страждав на екстрагенітальні захворювання, 
а також займався історією інституту та охорони материнства і дитинства в Україні. 

1975 року Олег Михайлович Ціборовський перейшов на педагогічну роботу в Київський 
медичний інститут (нині Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця), де 
працював старшим викладачем кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я та 
Республіканських курсів удосконалення керівного складу охорони здоров’я, а за сумісництвом 
– старшим науковим співробітником науково-дослідного сектору, займався вивченням 
захворюваності населення, розробкою автоматизованих систем управління охороною здоров’я, 
зокрема процесом диспансеризації працівників промислових підприємств. 

1981 року повернувся до Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, де 
організував і очолив відділення, а потім відділ соціальної гігієни та організації охорони 
здоров’я дітей і матерів. Займався вивченням здоров’я дитячого і жіночого населення, впливом 
соціальних чинників, удосконаленням диспансеризації дітей та вагітних жінок, проблемами 
автоматизованого управління охороною здоров’я. 

У 1988-1996 рр. активний учасник екологічного руху як член Українського товариства 
«Зелений світ». У складі Українознавчого клубу «Спадщина», Товариства української мови 
«Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка, Народного Руху України, Українського товариства «Меморіал» 
ім. Василя Стуса брав участь у національно-визвольному русі за незалежність України, за 
розбудову демократичної і правової держави. 

Депутат і член виконкому районної ради, голова районного об’єднання національно-
демократичних сил, голова районної і член Національної ради Конгресу української 
інтелігенції, кандидат у народні депутати України від Народного Руху України, учасник 
Помаранчевої революції. 

О.М. Ціборовський – один із засновників і автор програми Всеукраїнського лікарського 
товариства. Незмінний член правління і голова комісії у справах реформи охорони здоров’я. 
Член правління Світової федерації українських лікарських товариств. 
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1994 року Олег Михайлович Ціборовський перейшов на посаду професора кафедри 
управління охороною здоров’я Українського інституту державного управління і 
самоврядування при Кабінеті Міністрів України (згодом – Національна академія державного 
управління при Президентові України), де займався підготовкою магістрів державного 
управління в галузі охорони здоров’я, вдосконаленням підготовки і підвищення кваліфікації 
спеціалістів у галузі управління охороною здоров’я, проблемами реформування галузі в нових 
політичних і соціально-економічних умовах. 

З відновленням роботи Українського інституту громадського здоров’я (колишній НДІ 
соціальної гігієни і управління охороною здоров’я) у 1997 р. перейшов на посаду завідувача 
відділення розробки, наукового супроводження, контролю виконання національних і 
регіональних програм реформування галузі (від 2002 р. – відділення організації медичної 
допомоги) і займався обґрунтуванням державної політики і стратегії в галузі охорони здоров’я, 
формуванням національних і державних програм реформування та розвитку галузі, 
реструктуризацією і удосконаленням системи медичної допомоги, упорядкуванням мережі, 
структури і функцій закладів охорони здоров’я і, насамперед, реорганізацією первинної медико-
санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики сімейної медицини; автором і 
співавтором проектів Міжгалузевої програми поліпшення медичного обслуговування 
сільського населення, Концепції реформування ПМСД і Програми розвитку сімейної медицини, 
Комплексної цільової програми реструктуризації галузі, Національної програми реформування 
охорони здоров’я, Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації», а також кількох 
законопроектів і пакету нормативно-правових, інструктивно-методичних і статистичних 
документів, які мають регламентувати і характеризувати розвиток сімейної медицини в Україні. 

У 2002 р. на громадських засадах очолив сектор історії медицини, який займався 
питаннями розвитку земської медицини в Україні, а з 2004 р. запланував і виконав роботу, 
присвячену становленню соціальної медицини і охорони громадського здоров’я в нашій країні. 
Від 2005 р. офіційно очолює сектор історії медицини як провідний науковий співробітник 
Українського інституту громадського здоров’я. 

В наукових працях подав інформацію про розвиток медицини в періоди, які довго 
замовчувалися, а саме діяльність лікарів періоду Першої світової війни і визвольних змагань в 
умовах Української народної республіки та Західно-Української народної республіки, а також 
за період гетьманату Павла Скоропадського і УРСР. 

О.М. Ціборовський є автором і співавтором понад 300 наукових, науково-методичних і 
публіцистичних праць, у тому числі 49 монографій, посібників та інших науково-
інформаційних та науково-методичних видань, переважно в галузі соціальної медицини, 
організації охорони здоров’я та історії медицини. Член редколегій низки збірників наукових 
праць, газети «Пробудження» («Київ Шевченківський»), є членом редколегій журналів 
«Українські медичні вісті» і «Сімейна медицина», інформаційного бюлетеня «Сурмач», 
міжнародного журналу «Самостійна Україна», щорічних доповідей про стан здоров’я населення 
України та діяльності системи охорони здоров’я, член редакційної ради журналу «Україна: 
Здоров’я нації». Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка. 

БАЖАЄМО ЮВІЛЯРУ МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я 
НА МНОГІЇ ТА БЛАГІЇ ЛІТА! 
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Й.І. КАНЮК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ ІВАНЮШКО  
До 70-річчя від дня народження 

 
Василь Леонідович Іванюшко народився 15 жовтня 

1947 р. в селянській родині в с. Степанівка Білогірського 
району Хмельницької області. Після закінчення середньої 
школи в 1965 р. вступив на лікувальний факультет 
Львівського державного медичного інститут, який 
закінчив у 1971 р. 

Під час навчання в інституті і будучи членом 
студентського наукового гуртка ознайомився з кафедрою 
торакальної хірургії та анестезіології, захопився 
можливостями подальшого творчого зростання. В 1971-
1972 рр. навчався в інтернатурі з анестезіології на кафедрі 
торакальної хірургії та анестезіології. В 1972-1982 рр. 
працював лікарем-анестезіологом клініки торакальної 
хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. З 1982 р. на 
запрошення проф. І.Д. Тимчука працював асистентом 
кафедри анестезіології-реаніматології Львівського 
державного медичного інституту. 

В 1984 р. В.Л. Іванюшко під керівництвом проф. І.Д. Тимчука захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Применение баралгина при ишемическом болевом синдроме и 
анестезиологическом обеспечении хирургического лечения окклюзии терминального отдела 
брюшной аорты». В листопаді 1987 р. направляється у відрядження в Республіку Судан, де 
працював лікарем-консультантом операційних блоків і палат інтенсивної терапії 
університетського госпіталю SOBA медичного факультету Хартумського університету (Судан); 
консультантом з дидактики департаменту анестезіології медичного факультету Хартумського 
університету; керівником групи радянських фахівців при Торговому представництві 
Посольства СРСР в Судані; брав участь у підготовці суданських лікарів-анестезіологів до липня 
1991 р. Після відрядження повернувся на кафедру анестезіології-реаніматології ЛДМІ.  

В 1993 р. В.Л. Іванюшко отримує звання доцента по кафедрі «анестезіологія-
реаніматологія». В 2000-2007 рр. очолював кафедру анестезіології-реаніматології факультету 
післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького. Кафедра розширила географію своєї діяльності: фахівці виступають у 
Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій і Херсонській областях, де проводять лекції, 
семінари і практичні заняття з анестезіології і реаніматології. 

В.Л. Іванюшко був членом Європейської Академії анестезіологів (до 1991 р.), членом 
Польського Товариства анестезіологів-інтенсивістів та Польської Ради Ресусцитації, Віце-
президентом Асоціації анестезіологів України, членом Правління Міжнародної асоціації 
інтегративної медицини, Президентом асоціації анестезіологів Львівщини, членом редколегії 
журналу «Біль, знеболювання і інтенсивна терапія».  

В.Л. Іванюшко – автор і співавтор близько 200 наукових робіт, 25 з яких опубліковані за 
кордоном, 2 патентів. 

В.Л. Іванюшко підготував 1 кандидата наук, 3 магістрів медицини зі спеціальності 
«анестезіологія». 
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Матеріали наукових досліджень опубліковані: 
Канюк Й.І., Іванюшко В.Л. Шокові та коматозні стани. Львів, 1994. – 78 с. 
Канюк Й.І., Іванюшко В.Л. Невідкладні стани. Анестезіологічна тактика. Реанімація та 

інтенсивна терапія. Львів: Діло, 1998. – 216 с. 
Згодом були опубліковані посібники: 
Іванюшко В., Канюк Й., Іванюшко О. Шокові та коматозні стани. Негайна допомога та 

інтенсивна терапія Львів, 2004. – 101 с. 
Іванюшко В., Канюк Й. Реаніматологія та інтенсивна терапія. Посібник для лікарів за 

фахом «Сімейна медицина». Львів, 2005. – 201 с. 
Іванюшко В., Канюк Й. Анестезія та інтенсивна терапія. Посібник для лікарів-інтернів за 

фахом «Анестезіологія». Львів, 2005. – 285 с. 
Іванюшко В., Канюк Й., Іванюшко О. Анестезіологія та інтенсивна терапія. Навчальний 

посібник для анестезіологів, інтенсивістів та лікарів-інтернів з грифом проблемної комісії МОЗ, 
АМН України. Львів: Каменяр, 2007. – 196 с. 

Іванюшко В. Клиническая фаромакология мышечных релаксантов // Руководство по анес-
тезиологии / под ред. А.П. Трещинского, Ф.С. Глумчера. – Київ: Медицина, 2008. – 121 с. 

В 2015 р. за станом здоров’я вийшов на пенсію. 
Нагороджений почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства охорони здоров’я СРСР, МОЗ Судану, госпіталю ім. Ібн-Сина. 
Фахові інтереси Василя Леонідовича абсолютно поділяють близькі вченого: дружина 

Валентина Федорівна працює лікарем-дерматологом вищої кваліфікаційної категорії Дорожної 
поліклініки Львівської залізниці. 

Дорогу батьків обрали доньки: Олена Василівна є кандидатом медичних наук, доцентом 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, а Наталя Василівна є кандидатом медичних наук, 
асистентом кафедри дерматовенерології Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького. 

БАЖАЄМО ЮВІЛЯРУ МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я 
НА МНОГАЯ ТА БЛАГАЯ ЛІТА! 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2000 / гол. 

ред. Б.С. Зіменковський. – Львів: Наутілус, 2000. – 320 с. – Зі змісту: [канд. мед. н., доцент 
Іванюшко Василь Леонідович]. – С. 235. 

2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник 2004 / 
гол. ред. Б.С. Зіменковський. – Львів: Наутілус, 2004. – 317 с. – Зі змісту: [Іванюшко Василь 
Леонідович, канд. мед. н., доцент]. – С. 302; [Іванюшко В., Канюк Й., Іванюшко О.]. – С. 304. 

3. Канюк Й. Іванюшко Василь Леонідович / Й. Канюк // Зіменковський Б.С. Професори 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006 /  
Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2006. – С. 144. 

4. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник 2009 / 
гол. ред. Б.С. Зіменковський. – Львів: Наутілус, 2009. – 412 с. – Зі змісту: [доц. Іванюш- 
ко В.Л.]. – С. 300, 309, 310. 

5. Канюк Й. Іванюшко Василь Леонідович / Й. Канюк // Зіменковський Б.С. Професори 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009 /  
Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – С. 131-132. 

6. Панишко Ю.М. Василь Леонідович Іванюшко. До 65-річчя від дня народження /  
Ю.М. Панишко // Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст]: зб. наук. ст. / за ред. 
Ю.М. Панишка. – Львів, 2012. – Вип. 8. – С. 52-53. 

7. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 230. / гол. ред. 
Б.С. Зіменковський. – Київ: Логос Україна, 2014. – 296 с. – Зі змісту: [канд. мед. н., доцент 
Іванюшко В.Л.]. – С. 156, 157, 158. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ГАЛИНА БОРИСІВНА САФРОНОВА  
До 90-річчя від дня народження 

 
Галина Борисівна Сафронова (з родини 

Паустовських) народилася 18 жовтня 1927 р. в 
Могильові-Подільському Вінницької області в сім’ї 
службовців. Під час Другої світової війни батьки 
служили в армії, а сама Галина Борисівна знаходилася 
в евакуації в Ленінабаді. В 1945 р. вона закінчила  
СШ №2 із срібною медаллю і в цьому ж році 
поступила в Вінницький медичний інститут. Активно 
займалася громадською роботою – була членом 
комітету ЛКСМУ Вінницького медичного інституту, 
який закінчила з відзнакою в 1951 р. З 1951 по 1954 рік 
навчалася в аспірантурі при кафедрі патологічної 
фізіології Вінницького медичного інституту (завідувач 
проф. Бритван). В 1955 р. захистила кандидатську 
дисертацію на тему: «О нервном механизме волн 

третьего порядка артериального давления и объемного пульса». З вересня 1954 р. по 
серпень 1963 р. працювала асистентом кафедри патофізіології Вінницького медичного 
інституту. В 1952 р. вступила в лави КПРС, була членом партбюро та місцевого 
комітету профспілки медичного інституту. З 1960 р. починає працювати над 
докторською дисертацією на тему: «Патогенез нарушений функционального состояния 
центральной нервной системы при инфаркте миокарда (экспериментальное 
исследование)». 3 1963 по 1965 рік працювала в.о. доцента кафедри анатомії та 
фізіології Вінницького педагогічного інституту імені М. Островського. Затверджена в 
званні «доцента» рішенням ВАК від 3 квітня 1965 р. В педінституті читала курс ЛФК, 
лікарського контролю та курс спортивної гігієни. В 1965 р. пройшла по конкурсу на 
посаду завідуючого кафедрою Львівського державного інституту фізичної культури. В 
1968 р. отримала диплом доктора медичних наук. В 1970 р. отримала вчене звання 
професора. Працювала завідувачем кафедри фізіології ЛДІФК до 1985 р. З 1986 р по 
1991 рік працювала професором кафедри фізіології ЛДІФК. З 1992 р. по 1995 рік Галина 
Борисівна працювала на посаді професора кафедри фізичного виховання і здоров’я, 
лікувальної фізкультури та спортивної медицини Львівського державного медичного 
інституту і з 1993 р. працювала на 0,5 ставки професором кафедри методики і 
організації фізичної культури Львівського державного інституту фізичної культури. В 
1999-2006 рр. професор Г.Б. Сафронова працювала на кафедрі фізичної реабілітації. 

40 років свого життя Галина Борисівна Сафронова присвятила Львівському 
державному інституту / університету фізичної культури. Вона була членом Всесоюзної 
предметної комісії, членом експертної комісії нових підручників Спорткомітету СРСР, 
членом проблемної комісії при АН УРСР «Комплексне вивчення людини». Упродовж 
багатьох років була членом Комплексної наукової групи по медичному забезпеченні 
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збірної команди СРСР по стрільбі із луку. Проф. Галина Борисівна Сафронова є автором 
і співавтором понад 200 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 
монографії, глави в підручнику «Физиология человека», декількох брошур. Вона 
підготувала 15 кандидатів наук, 3 докторів наук. Неодноразово нагороджувалася 
почесними грамотами Спорткомітетів УРСР і СРСР та золотим нагрудним знаком 
Спорткомітету СРСР «За большой вклад в завоевание советскими спортсменами 80 
золотых медалей на Играх XXII Олимпиады». 

17 травня 2006 р. Галина Борисівна Сафронова померла після важкої хвороби на 79 
році. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Бібліографічний покажчик наукових праць провідних учених, видатних спортовців 
Львівського державного університету фізичної культури (1946-2010): наук. вид.: у 2-х т. / 
уклад. Ірина Свістельник. – Львів: ЛДУФК, 2011. – Т. 2. – 528 с. – Зі змісту: [Сафронова 
Галина Борисівна]. – С. 254-274. 

2. Вовканич Андрій. Розвиток кафедри фізичної реабілітації у Львівському державному 
інституті фізичної культури / Андрій Вовканич //Теорія та методика виховання 
фізичного виховання. – 2006. – №4. – С. 42-44. – Зі змісту: [професор Сафронова Галина 
Борисівна]. – С. 42. 

3. Львівський державний університет фізичної культури (1946-2016): попул. енцикл. / авт. 
кол.: Ф. Музика та ін.; упор. О.Б. Борис; за заг. ред. Є. Приступи – Львів: ЛДУФК, 2016. 
– 488 с. – Зі змісту: [професор Сафронова Галина Борисівна]. – С. 39, 43; [Г.Б. Саф-
ронова]. – С. 111; [професор Сафронова Г. Б.]. – С. 130; [Сафронова Галина Борисівна]. – 
С. 396-397.  

4. Львівський державний університет фізичної культури: попул. довід. / авт. кол.: О. По-
лянський, М. Линець, І. Свістельник; за заг. ред. Є. Приступи – Львів: ЛДУФК, 2011. – 
172 с. – Зі змісту: [доктор медичних наук, професор Г. Сафронова]. – С. 12; [професор  
Г. Б. Сафронова]. – С. 72, 80.  

5. Магльований А. Сафронова Галина Борисівна / А. Магльований // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784-2006 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
Наутілус, 2006. – С. 254-255. 

6. Магльований А. Сафронова Галина Борисівна / А. Магльований // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784-2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
Наутілус, 2009. – С. 295. 

7. Панишко Ю.М. Пам’яті Галини Борисівни Сафронової. До 85-річчя від дня народження / 
Ю.М. Панишко // Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст]: зб. Наук. Ст. / за 
ред. Ю.М. Панишка. – Львів, 2012. – Витп. 8. – С. 58. 

8. Фізична реабілітація: анот. бібліогр. покажч. друкованих та електронних видань трьома 
мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Київ: Кондор-Видавництво, 2012. – 1162 с. – Зі 
змісту: [Сафронова Г.Б.]. – С. 114. 

9. Яремко Євген. Сторінки історії наукової та педагогічної діяльності кафедри анатомії і 
фізіології / Євген Яремко, Мирослав Гриньків, Любомир Вовканич //Теорія та методика 
виховання фізичного виховання. – 2006. – №4. – С. 34-39. – Зі змісту: [Сафронова Г.Б.]. – 
С. 34, 36. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ВІРА ІЛАРІОНІВНА ФЕДОРЕНКО  
До 70-річчя від дня народження 

 
Віра Іларіонівна Федоренко народилася 19 жовтня 

1947 року в селі Бобруйки Козелецького району ( тоді 
Остерського) Чернігівської області. У 1967 р. поступила на 
педіатричний факультеті Львівського державного 
медичного інституту, який закінчила з відзнакою у 1973 р. 
Після цього упродовж року працювала лікарем-інтерном 
на базі 8-ї дитячої лікарні м. Львова. З січня 1975 р. 
розпочала свій науковий і педагогічний шлях у стінах 
рідної Alma mater на кафедрі нормальної фізіології, де того 
часу був організований науково-дослідний сектор з питань 
гігієнічної регламентації шкідливих хімічних речовин у 
воді водойм. Відтоді і до сьогодні працює у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила 
Галицького. До 1982 р. працювала молодшим, надалі 
старшим науковим співробітником із госпдоговірної теми і 
за сумісництвом асистентом кафедри. У 1982 р. була 
обрана за конкурсом асистентом кафедри гігієни 

харчування з курсом гігієни дітей і підлітків. 
У 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Гигиеническое регламентирование 

в воде водоемов вредных веществ с учетом их стабильности и продуктов трансформации» у 
спеціалізованій вченій раді Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. 

Матеріали кандидатської дисертації В.І. Федоренко, передусім, методична схема вивчення 
стабільності і трансформації хімічних речовин у водному середовищі і результати досліджень, 
стали основою офіційно затверджених «Методических указаний к эспериментальному 
изучению процессов трансформации химических веществ при их гигиеническом 
регламентировании в воде» (М., 1985). У 1987 р. були надруковані відповідні методичні 
рекомендації сумісно з науковцями Польщі, Болгарії, Угорщини, Чехословаччини, НДР. Для 
цього експертна комісія ЛДМІ на основі діючих тоді інструкцій дозволила передати 
кандидатську дисертацію В.І. Федоренко для науковців країн-членів РЕВ. Надалі розроблено 
комплексний токсикометричний метод оцінки сумішей ксенобіотиків, метод оцінки типу 
комбінованої дії за ступенем кумуляції і токсичністю, експрес-методи гігієнічного нормування 
сумішей з контролем за індикаторною речовиною, методика етапного гігієнічного нормування 
сумішей у різних середовищах, що знайшло своє відображення в офіційному документі 
«Постановка экспериментальных исследований по изучению характера комбинированного 
действия химических веществ с целью разработки профилактических мероприятий» (М.,1987) 
та інформаційних листах. Обгрунтовані гранично допустимі концентрації низки хімічних 
речовин в об’єктах навколишнього середовища, котрі включено до чинного санітарного 
законодавства. Надруковані статті в англомовному журналі «Fresenius Enviromental Bulletin» 
(1993,1995), що стосувалися комбінованої дії свинцю, кадмію, нітратів, хлорофосу і ліндану, 
викликали зацікавленість у науковців різних зарубіжних країн. 

На посаді асистента кафедри В.І. Федоренко працювала до 1991 р. Вчене звання доцента 
отримала в 1991 р. і працювала доцентом кафедри (до 1995 р.). Докторську дисертацію на тему 
«Методичні основи токсикометрії та гігієнічної оцінки сумішей ксенобіотиків (на прикладі 
регламентації сумішей у воді водойм і харчових продуктах)» захистила у спеціалізованій вченій 
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раді Українського державного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України 
1994 р. У цьому ж році стала доктором медичних наук. Від 1995 р. до 1999 р. - професр кафедри 
гігієни харчування. У 1999 р. В.І. Федоренко обрана на посаду завідувача кафедри загальної 
гігієни з екологією.У 2000 р. отримала вчене звання професора.   

Основні напрями наукових досліджень проф. В.І. Федоренко – гігієнічне регламентування 
ксенобіотиків у воді водойм і харчових продуктах, вивчення стабільності і трансформації 
ксенобіотиків у воді, опрацювання методичних основ токсикометричного аналізу і гігієнічної 
оцінки комбінованої дії ксенобіотиків у складі сумішей постійного і змінного складу, 
опрацювання стандартів та оцінювання фізичного розвитку дітей і підлітків, еколого-гігієнічна 
оцінка харчування дітей та впливу хімічних факторів малої інтенсивності на здоров’я, гігієнічні 
аспекти адаптації школярів до умов навчання, профілактика екологічних захворювань хімічного 
ґенезу. 

Під керівництвом проф. В.І. Федоренко вивчався вплив хімічних факторів малої 
інтенсивності на здоров’я населення Львівської області, проводилася гігієнічна оцінка факторів 
формування здоров’я населення в умовах екологічно зміненого довкілля, комбінованої дії 
ксенобіотиків, зокрема нітратів, нітритів та свинцю в експериментальних дослідженнях, 
фактичного харчування і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, які проживають у 
сільській місцевості, гігієнічна оцінка комплексу факторів формування адаптації школярів 
молодших класів загальноосвітніх навчальних закладів, опрацьовуються критерії фізичного 
розвитку дітей молодшого шкільного віку м. Львова. 

У напрямі наукових досліджень з вивчення фізичного розвитку дітей та їхнього харчування 
й здоров’я розроблено методичну схему й алгоритм комплексної оцінки фактичного харчування 
і трансаліментарного надходження ксенобіотиків в організм з оцінкою харчового та 
ендоекологічного статусу; стандарти фізичного розвитку дітей дошкільного віку сільської 
місцевості Львівської області; спосіб визначення синдрому екологічної дезадаптації у дітей 
молодшого шкільного віку; визначено фактори ризику безсимптомної метгемоглобінемії у дітей 
та розроблено систему заходів її профілактики, у тому числі й профілактики набутої 
метгемоглобінемії за умов комбінованої дії нітратів, нітритів та свинцю; метод оцінки 
фізичного розвитку школярів та ретроспективної оцінки гармонійності фізичного розвитку 
окремих віково-статевих груп дітей та підлітків. 

В.І. Федоренко є автором понад 400 наукових і навчально-методичних праць, у т. ч. в 
збірках праць міжнародних конференцій зарубіжних країн. Співавтор 6 підручників, зокрема 
підручників «Гігієна харчування з основами нутриціології» (1999, 2007), «Гігієна та екологія»: 
українською (2006), російською (2008), англійською (2009) мовами; автор і редактор 
національного підручника «Основи екології» (2013); 10 монографій і довідників: «Популярно о 
питании» (1989),»Азбука харчування» (три видання: «Раціональне харчування» (1991), 
«Профілактичне харчування» (1993), «Харчування дітей» (1995)), «Человек в измерении XX 
века. Прогрес человечества в двадцатом столетии» Том ІІІ, (2001); «Фізичний розвиток дітей 
різних регіонів України: міські дошкільники» (2003), «Нариси профілактичної медицини» 
(2008); Українсько-латинсько-англійського словника, розділ «Гігієна» (2012, 2013, 2016); 
співавтор 5 офіційних методичних рекомендацій, що були впроваджені на всесоюзному, 
міжнародному рівні та затверджені МОЗ України, обґрунтованих близько 50 гігієнічних 
нормативів хімічних речовин у воді водойм,4 інформаційних листів, 8 авторських свідоцтв і 
патентів. Підготувала 3 кандидатів медичних наук. 

Більше половини загального обсягу роботи В.І. Федоренко належить навчально-методичній 
роботі. Окрім читання лекцій і проведення практичних занять, розробляє навчальні програми 
для студентів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації. Це 
зокрема пов’язано з діяльністю кафедри як опорної з дисципліни «Основи екології» для 
студентів фармацевтичного факультету, що потребує постійної співпраці з однопрофільними 
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кафедрами інших медичних університетів України. Автор навчальних типових програм з 
«Основ екології» для студентів чотирьох спеціальностей фармацевтичного факультету, з 
«Гігієни з основами епідеміології» (2010), примірної програми навчальної дисципліни «Гігієна 
у фармації та екологія» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація» (2017), співавтор навчальних 
програм типової програми навчальної дисципліни «Гігієна та екологія», (2010, 2014), які 
затверджені МОЗ України; збірника тестових завдань для підготовки до медичного 
ліцензійного іспиту «Крок-2» Загальна лікарська підготовка (2002); збірника тестових завдань 
до державних випробувань з гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони 
здоров’я (2012). Неодноразово була доповідачем та учасником науково-методичних 
конференцій з медичної та фармацевтичної освіти в Україні. В.І. Федоренко надає увагу історії 
розвитку, становлення, досягненням кафедри, яку очолює, простежує життєвий і творчий шлях 
видатних науковців гігієністів і токсикологів. 

Проф. В.І. Федоренко – член редакційної ради збірника наукових праць «Гігієна населених 
місць», проблемної комісії «Гігієна харчування» МОЗ України, експертної проблемної комісії 
МОЗ та НАМН України «Гігієна навколишнього середовища», експертної комісії з медицини 
науково-методичної ради МОН України (2003-2008), ЦМК ЛНМУ ім. Данила Галицького, 
голова методичної комісії профілактичної медицини, голова Проблемної комісії «Гігієна» 
ЛНМУ імені Данила Галицького (2002-2014), член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій 
«нормальна фізіологія, гігієна, патологічна анатомія» (2001-2007), експертної комісії 
«Санітарно-гігієнічна експертиза Львівського НДІ епідеміології та гігієни» (до 2015 р.), 
атестаційної комісії при Львівській облСЕС (2000-2012), Правління Львівського обласного 
відділення НТГ України (1998-2013) і була членом Правління наукового товариства гігієністів 
України. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Гігієна харчування». 
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Ю.Я. КРИВКО, Ю.М. ПАНИШКО,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ НЕТЛЮХ 

До 85-річчя від дня народження 
 

Михайло Андрійович Нетлюх народився 25 
жовтня 1932 р. в с. Брище Жовківського району 
Львівської області в селянській родині. В 1940 р. 
разом з родиною переїхали в с. Дернів Кам’янко-
Бузького району, де проживали до 1944 р. В 1949 р. 
Михайло закінчив Кам’янко-Бузьку СШ №1 і вступив 
до Львівського державного медичного інституту, 
який закінчив у 1955р. і отримав диплом лікаря. З 
вересня 1955 р. по лютий 1956 р. працював 
завідувачем дільничної лікарні с.Черниця, з лютого 
1956 р. по серпень 1957 р. працював завідувачем 
дільничної лікарні с. Пеняки, з 1 серпня 1957 р. по 30 
вересня 1958 р. працював завідувачем Вели-

косільської дільничної лікарні, з жовтня 1958 р. почав працювати хірургом лікарні с. 
Підкамінь. В 1958р. закінчив курси із спеціалізації “хірургія” при Львівській обласній 
клінічній лікарні. Працював хірургом до травня 1960 р. В травні 1960 р. вирішив 
поступати в аспірантуру при кафедрі нормальної анатомії ЛДМІ. В 1960-1963 рр. він 
аспірант кафедри нормальної анатомії ЛДМІ. 

В 1963 р. Михайло Андрійович Нетлюх захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Функциональная анатомия подключичной артерии». Після завершення навчання в 
аспірантурі М.А. Нетлюх залишений працювати на кафедрі нормальної анатомії на 
посаді асистента (1963-1975 рр.). В 1975 р. М.А. Нетлюха переводять на посаду 
завідувача ЦНДЛ Львівського медичного інституту, де він пропрацював до вересня  
1979 р. У вересні 1979 р. М.А. Нетлюха переводять працювати на посаду в.о. доцента 
кафедри нормальної анатомії ЛДМІ. В цей час він починає працювати над докторською 
дисертацією. Тема його дисертації «Функциональная морфология миокарда желудочков 
сердца и его кровеносного русла при экспериментальных воздействиях». В лютому  
1982 р. М.А. Нетлюху присуджене вчене звання «старшого наукового співробітника», а 
в березні 1991 р. вчена Рада ЛДМІ обирає Михайла Андрійовича Нетлюха на посаду 
завідувача кафедри нормальної анатомії. В жовтні 1991 р. М.А. Нетлюх отримав вчене 
звання доцента.  



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 68 (134). 2017 
 

54 

На жаль, в силу різних обставин М.А. Нетлюху не вдалося захистити докторську 
дисертацію. На посаді завідувача кафедри М.А. Нетлюх пропрацював до червня  
2000 р.  

З відродженням України М.А. Нетлюх був у перших лавах будівничих: він проводив 
велику громадську роботу, був активним учасником осередку НРУ ЛДМІ, у 1991- 
1994 рр. – головою Ради колективу ЛДМІ, членом Правління Товариства української 
мови ім. Т.Г.Шевченка «Просвіта», головою Львівського відділення Наукового 
товариства анатомів, гістологів, ембріологів України. Він запам’ятався всім на обласних 
конференціях ЛОО НРУ, засіданнях ТУМ ім. Т.Г. Шевченка «Просвіта». 

За час роботи на кафедрі нормальної анатомії та ЦНДЛ ЛДМІ вчений опублікував 
106 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 5 словників української 
анатомічної термінології, 14 раціоналізаторських пропозицій. 

М.А. Нетлюх підготував 5 кандидатів наук. 
Після закінчення роботи на посаді завідувача кафедри в червні 2000 р. перейшов 

працювати на посаду доцента кафедри. 
Помер вчений 4 січня 2001 р. на 69 році життя. 
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Ю.В. ФЕДОРОВ, Ю.М. ПАНИШКО,  
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ДАНИЛЕНКО  

До 15-річчя від дня смерті 
 
17 жовтня 2002 року відійшов у Вічність Михайло 

Васильович Даниленко. 
Минуло 15 років від цього дня – майже ціла епоха. 

Він пережив багатьох своїх вчителів, деяких соратників 
та навіть учнів. Доля відпустила йому 84 роки життя, з 
яких понад 60 років він присвятив медицині. На його 
життєвій дорозі було багато випробувань, більшість з 
яких він з честю витримав. Проглядаючи його біографію, 
повністю погоджуємося з думкою, що він правильно 
обрав свій шлях. Сирітство в З роки, життя у родичів та 
дитячих будинках, важка праця в підлітковому віці, 
робфак, спроба обрати технічний фах. Лише в 1938 р. 
вступає в медичний інститут в Ростові-на-Дону. 
Захоплюється хірургією. 

З 1941 р. він, військовий лікар 3 рангу, проходить 
бойове хрещення на фронтах війни 1941-1945 рр., де встигає зробити понад 7 000 операцій, 
рятуючи поранених. Війна лише загартувала цю людину: сильний, вольовий характер, 
цілеспрямований, енергійний, пунктуальний, вимогливий до себе та інших, відповідальний, 
про що свідчить нумерологічний гороскоп – «всю свою волю підкоряє раз і назавжди 
вибраній меті і служить їй упродовж всього життя, а надмірне почуття 
відповідальності може змусити братися за надсильну справу». 

Після війни – робота в госпіталях і клінічна ординатура на кафедрі факультетської 
хірургії Вінницького медичного інституту імені М.І.Пирогова. З 1947 року Михайло 
Васильович Даниленко – головний лікар Вінницької обласної лікарні, з 1950 року – 
завідувач Вінницького облздороввідділу. В 1951 р. – захищає кандидатську дисертацію, в 
1953 р. – доцент кафедри факультетської хірургії. В 1953-1955 рр. – радник міністра ОЗ в 
КНДР. В 1956 р. – докторант Вінницького державного медичного інституту імені 
М.І.Пирогова. В 1958 р. захищає докторську дисертацію. Проходив 7-місячну спеціалізацію 
з торакальної хірургії в клініці професора Є.М.Мєшалкіна в Москві. В жовтні 1958 року 
робить першу операцію з приводу мітрального стеноза в торакальному відділенні 
Вінницької обласної клінічної лікарні. В 1959 р. створює кафедру шпитальної хірургії 
Тернопільського медичного інституту, в 1960 р. – отримує вчене звання професора. Далі 
починається важка праця по підготовці наукових кадрів. 

Найбільш плідним етапом праці у Михайла Васильовича Даниленка виявився 
львівський період (1964-1999 рр.). За цей час Михайлу Васильовичу вдалося створити 17 
нових кафедр, реорганізувати частину кафедр інституту, розбудувати матеріально-технічну 
базу ЛДМІ, збільшити професорсько-викладацький склад інституту, провести серію 
конференцій, з’їздів, симпозіумів у Львові, покращити підготовку медичних кадрів для 
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багатьох країн світу. Діяльність Михайла Васильовича Даниленка була гідно пошанована: 
він став членом-кореспондентом НАН та АМН України, членом-кореспондентом РАМН, 
академіком АНТК, заслуженим діячем науки та техніки України, Героєм Соціалістичної 
Праці, почесним доктором наук Печського медичного університету (Угорщина). 

М.В. Даниленко був не лише потужним організатором медичної освіти, але й визнач-
ним науковцем. Його доробок складає понад 420 наукових та науково-методичних праць, в 
тому числі, він автор і співавтор 11 книг та монографій, 6 авторських свідоцтв, багатьох 
рацпропозицій. Він підготував велику школу науковців: 60  кандидатів наук та 15 докторів 
наук. Його учні працювали у всіх куточках України. 

Мабуть, найбільшим визнанням М.В. Даниленка у світі стало проголошення 
Біографічним інститутом США його у 1998 році «Людиною року» та «Людиною 20 століття 
– видатним науковцем» і нагородження Великою золотою медаллю США. 

І в тому, що Львівський державний медичний інститут став Львівським національним 
медичним університетом імені Данила Галицького є велика заслуга Михайла Васильовича 
Даниленка. 
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В.В. ТАРАСОВ, Г.В. ЛАВРИК 

 
Хроніка жовтня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
6 жовтня  135 років від дня народження Яна Чекановскі, польського антрополога та 

етнографа. У 1906 р. закінчив Цюріхський університет із спеціалізацією в галузі антропології, 
етнографії, математичної статистики і мовознавства. У 1906–1907 рр. був учасником 
антропологічної експедиції до Центральної Африки; у 1907–1911 рр. – працював доглядачем 
музеїв етнографії в Берліні; у 1911–1913 рр. – доглядачем музеїв Санкт-Петербургу. У 1913–
1941 рр. працював професором кафедри антропології та етнографії Львівського університету, 
водночас був деканом факультету гуманітарних наук (1925–1926) та ректором (1934–1936) 
Львівського університету. У 1945–1950 рр. – керівник кафедри антропології та етнології 
Католицького університету Любліна; у 1946–1961 рр. – керівник кафедри антропології 
Познанського університету, водночас професор відділення етнічної та історичної антропології 
ПАН (1956–1961), керівник антропологічного комітету ПАН (1959–1965). У 1907 р. став 
доктором філософії, у 1912 р. – доцентом, у 1919 р. – професором, у 1925 р.-членом-
кореспондентом, у 1932 р. – дійсним членом ПАН у Кракові, у 1952 р. – дійним членом ПАН. 
Наукові дослідження присвячені проблемам антропології, етногенезу рас, був визнаним 
авторитетом в галузі антропології Африки, обґрунтував наявність 4 основних рас Європи, один 
з творців північноєвропейської концепції прабатьківщини слов’ян. Автор багатьох праць, в т. ч. 
12 книжок. Засновник польської школи антропологів. Підготував 11 професорів. Помер 2 липня 
1965 р. на 83 році життя. 

7 жовтня 195 років від дня народження Рудольфа Лейкарта, німецького зоолога і 
паразитолога. Народився в Хельмштадті. Від 1847 р. – професор Геттінгенського, від 1850 р. – 
професор Гісенського, від 1869 р. – професор Лейпцигського університетів. Основні наукові 
роботи присвячені порівняльній морфології та систематиці безхребетних тварин. Відомі праці 
вченого про паразитичних червів. Був одним із засновників паразитології. Помер вчений 6 
лютого 1898 р. на 76 році життя. 

10 жовтня 125 років від дня народження Димитра Петрова Ораховця, болгарського 
фізіолога. Народився в с. Ловеч. У 1918 р. закінчив медичний факультет Мюнхенського 
університету. У 1926 р. спеціалізувався з фізіології в Кембриджі. В 1928–1958 рр. працював 
завідувачем кафедри фізіології медичного факультету Софійського університету. В 1932– 
1945 рр. – декан медичного факультету. Від 1940 р. – професор, в 1945–1947 рр. – ректор 
університету, в 1951–1963 рр. – директор Інституту експериментальної медицини. Від 1946 р. – 
член Болгарської АН. В 1947–1949 рр. – секретар Біологічного відділення БАН, в 1949–1953 рр. 
– головний вчений секретар БАН. Наукові праці присвячені проблемам фізіології кровообігу. 
Досліджував резервуарні функцію селезінки. Вивчав роль судиннорухового центру довгастого 
мозку у підтриманні тонусу судин і регуляції тиску крові. Вивчав вплив адреналіну на 
кровоносні судини. У 1950 р. отримав Димитровську премію НРБ. У 1958 р. удостоєний звання 
«Заслужений лікар НРБ». Був членом Британського фізіологічного товариства і Німецького 
медичного товариства. Помер вчений 28 листопада 1963 р. на 82 році життя.  

12 жовтня 155 років від дня народження Теодора Бовері, німецького цитолога та 
ембріолога. Народився в Бамбергу. У 1885 р. закінчив Мюнхенський університет. У 1885– 
1893 рр. працював у Зоологічному інституті в Мюнхені; у 1893–1915 рр. – у Зоологічному 
інституті у Вюрцбургу, водночас, професор Вюрцбурзького університету. Наукові праці 
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присвячені дослідженню змін внутрішньоклітинних структур при поділі клітини, процесам 
дозрівання статевих клітин і запліднення, вивченню раннього розвитку зародка. Встановив 
різницю між хроматином статевих та соматичних клітин, роль центросоми як кінетичного 
центру клітини. У 1887 р. провів серію експериментальних досліджень для доказу теорії 
«індивідуальності хромосом». У 1885–1888 рр. вивчав і доказав, що для кожного виду рослин та 
тварин характерне постійне число хромосом визначеної форми. Помер вчений 15 жовтня  
1915 р., проживши 53 роки. 

14 жовтня 250 років від дня народження Николи Теодора Соссюри, швейцарського 
агрохіміка і фізіолога рослин. Народився в Женеві. Від 1802 р. – професор мінералогії і геології 
Женевського університету. Проводив дослідження в галузі фізики, хімії, геології. Досліджував 
фізіологію рослин, вивчав процеси фотосинтезу. Вперше застосував точні назви кількісного 
хімічного аналізу при вивченні газообміну та засвоєння мінеральних речовин рослинами. У 
1798–1804 рр. досліджував участь води в процесах фотосинтезу. Експериментально доказав, що 
в процесах дихання рослини, подібно до тварин, поглинають кисень і виділяють вуглекислоту. 
Встановив, що мінеральні речовини поступають в рослини із ґрунту через коріння з різною 
швидкістю. Вивчав фізіологію проростання насіння, перетворення крохмалю у цукор, бродіння. 
Засновник вчення про дихання рослин. У 1804 р. надрукував капітальну працю «Хімічне 
дослідження рослин». Був членом Лондонського королівського товариства (від 1820 р.), 
членом-кореспондентом Паризької АН (від 1808 р.). Помер вчений 18 квітня 1845 р. на 78 році 
життя. 

15 жовтня 105 років від дня народження Хамзи Жуматовича Жуматова, казахського 
вірусолога-епідеміолога. Народився в аулі Акбеттау Павлоградської області. У 1937 р. закінчив 
Алма-Атинський медичний інститут. У 1944–1950 рр. працював в Інституті експериментальної 
медицини АМН СРСР, в 1951–1972 рр. – директор Казахського НДІ епідеміології та 
мікробіології МОЗ КазРСР. Основні наукові роботи відносяться до мікробіології, імунології, 
епідеміології, вірусології, паразитології. Працював над проблемами крайової патології 
вірусних, бактеріальних і паразитичних інфекцій в Казахстані. Вивчав склад рибонуклеїнових 
кислот вірусів людини і тварин, етіологію вірусного гепатиту і вірусних хвороб рослин. 
Досліджував грип і арбовірусні інфекції в Казахстані. Від 1961 р. був обраний членом-
кореспондентом АМН СРСР, від 1967 р. – академік АН КазРСР. Помер вчений 26 травня 1972 
р. на 60 році життя. 

19 жовтня 220 років від дня народження Карла Ігнаци Странскі, польського лікаря. 
Народився в Кракові. У 1822 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. У 
1838–1862 рр. працював протомедиком Галичини, професором хірургії, директор медико-
хірургічного інституту, водночас, у 1843–1844 рр. – ректор Львівського університету. Наукові 
дослідження присвячені діагностичній клініці та лікуванню хореї св. Віта. Подальша доля 
невідома. 

19 жовтня 85 років від дня народження Гусейна Гейдара огли Гасанова, 
азербайджанського біолога і фізіолога. Народився в Єревані. У 1954 р. закінчив 
Азербайджанський університет. Від 1954 р. працював в Інституті фізіології АзРСР (від 1969 р.  
– директор). Наукові праці присвячені вивченню механізмів регуляції вегетативних функцій 
ЦНС і ролі цих регуляторних процесів у забезпеченні гомеостазу. Вивчав рольселену і 
біолгічних процесах. Голова азербайджанського товариства фізіологів. Академік АН АзРСР. 
Помер вчений у 1995 р. на 63 році життя.  

19 жовтня 80 років від дня народження Андрія Дальєвича Мірзабекова, 
азербайджанського хіміка-органіка. Народився в Баку. У 1962 р. закінчив Московський інститут 
тонкої хімічної технології. З того часу працював в Інституті молекулярної біології АН СРСР. 
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Від 1984 р. – директор. Дослідження присвячені встановленню структури нуклеїнових кислот і 
нуклеопротеїдів. Брав участь в роботах О.О. Баєва (1967) із розшифровці послідовності 
нуклеотидів валінової тРНК дріжджів. Локалізував (1967–1972 у валіновій тРНК ділянки, 
функціонально важливі для її взаємодії з валін-тРНК-лігазою і рибосомальними субчастинами. 
У 1974–1976 рр. досліджував застосування методу модифікованої ДНК диметилсульфатом для 
локалізації взаємодії різних класів білків, антибіотиків із подвійною спіраллю ДНК з двома 
борознами. Після 1972 р. розвинув напрямок із розшифровки організації нуклеопротеїдів. Від 
1985 р. став головним редактором журналу «Молекулярная биология» АН СРСР. У 1969 р. 
отримав Державну премію СРСР. Помер 13 липня 2003 р. на 66 році життя. 

20 жовтня 110 років від дня народження Михайла Миколайовича Ліванова, 
нейрофізіолога. Народився в Казані. У 1931 р. закінчив Казанський університет. У 1933– 
1947 рр. працював завідувачем організованої ним електрофізіологічної лабораторії Інституту 
мозку в Москві, в 1949–1961 рр. працював в Інституті біофізики АМН СРСР, від 1961 р. 
завідував лабораторією електрофізіології умовних рефлексів тварин і людини в Інституті вищої 
нервової діяльності та нейрофізіології АН СРСР. Основні наукові праці відносяться до 
електроенцефалографії. У 1960 р. розпрацював метод електроенцефалоскопії, що дозволив 
проводити детальний аналіз біоелектричних процесів, що проходять по всій поверхні кори 
великих півкуль головного мозку. У 1972 р. створив вчення про функціональне значення 
просторової синхронізації біоелектричних процесів головного мозку. Займався проблемами 
променевої патології. Від 1970 р. академік АН СРСР. Був одним із засновників ЕЕГ в СРСР. 
Помер вчений 25 травня 1986 р. на 79 році життя. 

21 жовтня 140 років від дня народження Освальда Теодора Ейвері, американського 
мікробіолога. Народився в Галіфаксі (Канада). У 1904 р. закінчив Колумбійський університет в 
Нью-Йорку. В 1904–1913 рр. працював у біологічній лабораторії; в 1913–1948 рр. – в 
Рокфеллерівському інституті медичних досліджень в Нью-Йорку. Основний напрямок наукових 
досліджень – генетика мікроорганізмів. При дослідженні серологічних типів у пневмококів 
встановив наявність специфічної речовини, відповідальної за імунологічні процеси, встановив 
роль ДНК в переносі генетичної інформації разом із К. Мак-Леодом і М. Мак-Карті. Був членом 
НАН США, АА мистецтв і наук та низки академій світу. Помер 20 лютого 1955 р. на 78 році 
життя. 

23 жовтня 180 років від дня народження Моріца Капоші, австрійського дерматолога 
угорського походження. У 1861 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. Був 
учнем і послідовником Фердінанда Гебри (1816–1880). Від 1875 р. – професор, у 1881 р. 
отримав кафедру шкірних хвороб у Віденському університеті. Вчений основну увагу приділяв 
дерматозам, будучи представником морфологічного напрямку в дерматології. Він вперше 
описав низку дерматозів: ідіопатична множинна пігментна саркома (1872), пігментна 
ксеродерма (1882), dermatitis papillaris capillitia (1869), eruptio varicelliformis (1887), 
гангренозний і істеричний оперізуючий лишай, перніціозна лімфодермія (1886). Разом з  
К. Бесядецьким описав гідраденому під назвою lymphangioma tuberosum multiplex (1872). 
Вперше описав гострий червоний вовчак (1872). В 1870 р. разом із Ф. Геброю описав вперше 
риносклерому. Книга Капоші «Патологія і терапія шкірних хвороб» була перекладена на багато 
європейських мов. У 1898–1900 рр. вийшло 3 томи «Атласу шкірних хвороб». Вчений був 
членом багатьох наукових товариств. Помер вчений 6 березня 1902 р. на 65 році життя.  

23 жовтня 105 років від дня народження Михайла Володимировича Волькенштейна, 
російського фізико-хіміка та біофізика. Народився в Петербурзі. У 1935 р. закінчив 
Московський університет. У 1933–1941 рр. працював у фізико-хімічному інституті ім. 
Л.Я.Карпова, у 1942–1948 рр. – в Державному оптичному інституті; в 1948–1967 рр. – в 
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Інституті високомолекулярних сполук АН СРСР, водночас, в 1945–1953 рр. та в 1963–1967 рр. – 
професор Ленінградського університету. Від 1967р. працював в Інституті молекулярної біології 
АН СРСР; в Інституті біофізики АН СРСР, проф. Московського фізико-технічного інституту 
(від 1968 р.). Основні праці відносяться до фізики молекул і макромолекул та біофізики. Автор 
теорії інтенсивностей в коливальних спектрах багатоатомних молекул (1948). Досліджував 
будову і властивості полімерів і біополімерів переважно оптичними методами. Досліджував 
конформаційні властивості молекул, що визначають гнучкість полімерних ланцюгів. Вивчав 
структуру білків і нуклеїнових кислот, обґрунтував теорію редуплікації ДНК. У 1950 р. отримав 
Сталінську премію. Помер 18 лютого 1992 р. на 79 році життя. 

24 жовтня 385 років від дня народження Антоні ван Левенгука, голландського 
натураліста, мікроскопіста. Систематичної освіти не мав, торгував тканинами та галантереєю. 
Захоплювався шліфуванням скелець і створив систему збільшувальних лінз (мікроскоп), що 
давала збільшення об’єкту у 300 разів. За допомогою цього приладу уперше спостерігав 
сперматозоїди, еритроцити, бактерії, найпростіші, рослинні та тваринні клітини, яйце і зародок, 
тканини двохсот видів тварин і рослин. Вперше описав явище партеногенезу в попелиці. Свої 
описи та малюнки наводив у листах, адресованих до Королівського товариства в Лондоні, яке у 
1680 р. обрало його своїм членом. Помер натураліст 26 серпня 1723 р. на 91 році життя. 

25 жовтня 190 років від дня народження П’єра Ежена Марселена Бертло, французького 
хіміка і державного діяча. Народився в Парижі. У 1849 р. закінчив Паризький університет. У 
1849–1854 рр. працював у Парижі під керівництвом Т.Ж. Пелуза (1807–1867), в 1854–1859 рр. в 
Колеж де Франс у А.Ж. Балара (1802–1876). У 1859–1864 рр. – професор Вищої 
фармацевтичної школи в Парижі, в 1864–1906 рр. – професор Колежу де Франс. Від 1873 р. – 
член Паризької АН, від 1889 р. безперервний секретар Паризької АН. Одночасно обіймав різні 
державні посади: в 1876 р. – генеральний інспектор вищої освіти, в 1886–1887 рр. – міністр 
народної освіти і мистецтв, в 1895–1896 рр. – міністр закордонних справ Франції. Основна 
галузь досліджень – органічна, аналітична, термо- і біохімія, історія хімії. У 1851 р. вперше 
отримав нафталін, бензол, фенол. Отримав метан із сірковуглецю і сірководню та синтезував 
(1854) аналоги стеарину, пальмітину, олеїну. В цьому ж році синтезував етиловий спирт 
гідратацією етилену в присутності сірчаної кислоти. З води і оксиду вуглецю синтезував (1862) 
мурашину кислоту. У 1867 р. запропонував загальний метод відновлення органічних сполук 
йодоводнем. У 1881 р. разом з В.Ф. Лугініним (1834–1911) провів калориметричні дослідження. 
Увів поняття про екзотермічні та ендотермічні реакції. Детально дослідив історію алхімії і хімії 
18 ст. Був президентом Французького хімічного товариства (1866, 1875, 1882, 1889, 1901).Був 
членом багатьох АН. Помер вчений 18 березня 1907 р. на 80 році життя.  

25 жовтня 150 років від дня народження Уільяма Ернеста Касла, американського 
зоолога. Народився в Александрії (шт. Огайо). У 1893 р. закінчив Гарвардський  університет. У 
1897–1936 рр. працював у цьому університеті (від 1907 р. – професор). Від 1936 р. – професор 
Каліфорнійського університету в Берклі. Наукові дослідження присвячені генетиці тварин. 
Вивчав роль спадковості у визначенні співвідношення статі, розпрацював концепцію 
домінантності та рецесивності в успадкуванні статі. Вперше використав мушку дрозофілу для 
лабораторних дослідів із гібридизації. Був членом Американської академії мистецтв і наук, 
НАН США. У 1955 р. отримав Кімберівську премію з генетики. Помер 3 червня 1962 р. на 95 
році життя. 

26 жовтня 145 років від дня народження Теофіла Залєвскі, польського отоларинголога. 
Народився в м. Гембін (Польща). У 1896 р. закінчив медичний факультет Краківського 
університету. У 1896–1897 рр. – хірург лікарень Кракова; у 1897–1907 рр. хірург лікарень 
Львова; спеціалізація з ларингології та отіатрії у Відні (1898–1899); Берліні (1899–1900), Львові 
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(1907–1914). У 1914–1921 рр. – військовий лікар, завідувач ЛОР-відділень військових 
госпіталів; у 1917–1919 рр. – професор, у 1919–1944 рр. – керівник кафедри і клініки 
отоларингології Львівського університету/ медичного інституту /медико-природничих фахових 
курсів. У 1946–1954 рр. – завідувач ЛОР-клініки Вроцлавської медичної академії. У 1907 р. став 
доцентом, у 1917 р. – професор, у 1924 р. – президент Львівського лікарського товариства, 
організатор першого отоларингологічного стаціонару у Львові. Наукові дослідження пов’язані з 
термодіагностикою і клінікою мастоідітів, епідеміологією і лікуванням склероми, 
туберкульозом ЛОР-органів, військовою отоларингологією. Був автором близько 50 наукових 
праць, в т. ч. розділи в підручнику. Помер 12 жовтня 1954 р., проживши майже 82 роки.  

28 жовтня 210 років від дня народження Теодора Людвіга Бішофа, німецького анатома, 
ембріолога, фізіолога. Народився в Ганновері. Навчався в Боннському та Гейдельберзькому 
університетах. Від 1832 р. працював у клініці Берлінського університету. У 1836–1843 рр. 
професор фізіології та анатомії Гейдельберзького університету; у 1843–1854 рр. – у Гісенському 
університеті, у 1854–1878 рр. – в Мюнхенському університеті. Наукові праці присвячені 
ембріології ссавців і людини. Вивчав ранні стадії розвитку зародку. У 1837 р. описав процес 
дроблення яйцеклітини і одним з перших описав бластулу як стадію ембріонального розвитку. 
Увів поняття про зародкові пласти (екто-, мезо- і ектодерми). Вперше виявив у крові тварин 
кисень і вільну вуглекислоту. Вивчав величину і будову головного мозку людини і тіла вищих 
мавп і людини. Був членом низки наукових товариств і АН. Помер 5 грудня 1882 р. на 76 році 
життя. 

28 жовтня 150 років від дня народження Ганса Дріша, німецького біолога. Народився в 
Крейцнаху. Отримав освіту в Гамбурзькому, Фрейбурзькому, Мюнхенському, Йєнському 
(1889) університетах. У 1891–107 рр. працював на біологічній станції в Неаполі. Від 1911 р. – 
професор Гейдельберзького університету, від 1921 р. – професор Лейпцігського університету. 
Від 1922 р. працював у США. Наукові праці присвячені експериментальній ембріології. Автор 
праць з теорії онтогенезу організму. Помер вчений 16 квітня 1941 р. на 74 році життя. 

31 жовтня 65 років від дня народження Альфреда Прітца, австрійського 
психотерапевта. Народився в м. Сан-Лоренцені (Австрія). У 1976 р. закінчив відділення 
психології, психопатології та педагогіки університету м. Зальцбургу. У 1980–1981 рр. 
спеціалізувався із психотерапії в Нью-Йорку. У 1983 р. отримав освіту з психоаналітики у 
Віденському товаристві психоаналізу. У 1970 р. працював психотерапевтом неврологічної 
клініки Зальцбургу, у 1977–1983 рр. – психотерапевт страхової компанії Відня, у 1981–1989 р. – 
викладач психотерапії в Інституті психології Віденського університету, у 1990 р. – викладач 
інституту міжнародних зв’язків університету м. Клягенфурта; у 1991–1993 рр. – викладач 
психоаналітики в Інституті медичної психології Віденського університету; у 1993–1996 рр. – 
викладач університету м. Інсбрука; від 2005 р. – ректор приватного університету Зигмунда 
Фрейда у Відні. У 1976 р. став доктором філософії. Радник МОЗ та МЗС Австрії (1991) з питань 
психології та психотерапії. Співзасновник і Президент Європейської федерації психотерапії 
(1991), Президент Спілки психотерапевтів Австрії (1992), співзасновник і Президент Світової 
ради психотерапії (1996). У1997 р. став Доктором Honoris Causa ЛМУ.  Наукові дослідження 
присвячені соціально-психологічним аспектам госпіталізації людей похилого віку; був автором 
першого у світі закону про засади психотерапії, ініціатор створення сучасної 
психотерапевтичної школи в Україні та запровадження в Україні Європейського сертифікату з 
психотерапії. Автор близько 50 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. монографій. 
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О. П. РОМАНЮК-ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО 
 

УІЛЬЯМ РАМЗАЙ     
До  165-річчя від дня народження 

 
Уільям Рамзай народився 2 жовтня 1852 в  

м. Глазго (Шотландія) в сім’ї інженера та бізнесмена 
Уільяма Рамзая та Катерини (Робертсон), доньки 
едінбурзького лікаря. В дитинстві Уільям отримав суворе 
пуританське виховання. У 1866 р. закінчив у Глазго 
академію (тобто середню школу) і вступив у місцевий 
університет, де вивчав гуманітарні дисципліни, але на 
останньому курсі зацікавився природничими науками. 
Почав вивчати анатомію, хімію, фізику; працював 
помічником лаборанта в місцевій хімічній лабораторії. У 
1871 р. навчався в університеті Гейдельберга, а 1872 р. 
поступив у Тюбінгенський університет і почав працювати у 
хіміка-органіка Рудольфа Фіттіга (1835-1910), який у 1870-
1876 рр. працював у Тюбінгенському університеті. В  

1872 р. У. Рамзай захистив докторську дисертацiю на тему «Investigations on the Toluic and 
Nitrotoluic Acids» (Дослідження толуоловой і нітротолуоловой кислот). У цьому ж році 
вчений повернувся до Едінбургу і отримав посаду асистента в коледжі Андерсона, а в  
1874 р. був призначений асистентом-куратором у Фергюсона в університеті Глазго. У 1880-
1887 рр. Уільям Рамзай працював професором хімії в Університетському коледжі Брістоля, 
де вивчав тиск пари і критичний стан рідин. У 1887 р. Уільям Рамзай став завідувачем 
кафедри загальної хімії у цьому ж коледжі.  

Вивчаючи процес випаровування та дисоціації пари і рідин, підтвердивши лінійну 
залежність поверхневого натягу і температури в рідинах, звернув увагу на аномалію, про 
яку в свій час говорив англійський фізик Дж. У. Стретт: атмосферний азот має більшу 
щільність, ніж азот, отриманий штучно. Вчений припустив, що в повітрі присутній 
невідомий газ. В результаті експеримента (1894) вдалося встановити існування невідомого 
газу, який не вступав в хімічні реакції ні з одним іншим елементом і отримав назву «аргон» 
(грец. «інертний»). У 1895 р. У. Рамзай описав його властивості. Отримавши інформацію, 
що американський геолог У. Хіллебранд шляхом нагрівання певних мінералів отримав газ 
невідомої природи, Уільям Рамзай вирішив перевірити наявність в цьому газі аргону. 
Спектральний аналіз газу підтвердив наявність гелію і сліди аргону (У. Рамзай, У. Крукс). 
Це було дуже важливо, оскільки раніше гелію не могли виявити, хоча астрономи П. Жансен 
і Дж. Локьер встановили існування гелію у спектрі Сонця (1868). Вивчивши періодичну 
таблицю хімічних елементів Д.І. Менделєєва, У. Рамзай та Дж. У. Стретт прийшли до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1852
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
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http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
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висновку, що гелій та аргон є представниками окремого сімейства. У 1898 р., працюючи з 
Морісом Траверсом (1872-1961), вчений виділив ще два інертних газу і назвав їх криптоном 
(грец. – прихований) і неоном (грец. – новий). В результаті подальшої роботи відкрив ще 
один інертний газ, який назвав ксеноном (грец. – незнайомий). Таким чином у періодичну 
таблицю елементів була додана нова група елементів.  

У 1904 р. Уільям Рамзай отримав Нобелівську премію з хімії «за відкриття 
газоподібних елементів у повітрі і встановлення їх місця в періодичній системі». 
Відкриття У. Рамзаєм гелію дозволило замінити легкозаймистий водень в повітряних кулях, 
аеростатах, цепелінах інертним, а отже, безпечнішим газом. Згодом У. Рамзай звернув увагу 
на газ, який тоді називався «випромінювання» – еманація і який Е. Резерфорд і Ф. Дорн 
пов’язували із радіоактивними елементами торієм і радієм. Вчений був переконаний, що 
еманація представляє собою газ, який повинен належати до аргоновою групі. У 1910 р.  
У. Рамзай та Вітлоу-Грей доказали, що головний компонент цієї еманації є менш щільним, 
ніж радій – на 4 атомні одиниці, тобто на точну вагу ядра гелію. Це відкриття доповнило 
періодичну таблицю ще одним інертним газом – радоном. У 1910 р. вчений винайшов 
мікроваги. Незалежно від Д.І. Менделєєва пропагував ідею підземної газифікації вугілля. 

У 1912 р. вчений пішов у відставку і продовжував працювати вдома 
Крім Нобелівської премії, В. Рамзай був удостоєний медалі Деві Лондонського 

королівського товариства (1895), медалі Серпня Вільгельма фон Гофмана Німецького 
хімічного товариства (1903),  відзначений багатьма почесними ступенями. У 1902 р. вчений 
був удостоєний титулу пера. У 1907-1909 рр. був президентом Лондонського королівського 
товариства, в 1911 р. – президентом Британської асоціації сприяння розвитку науки. 

Помер вчений 23 липня 1916 р. від раку на 64 році життя. 
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Л.В. АНДРІЮК, Ю.М. ПАНИШКО,  
С. І. КАЩЕВСЬКА 

 
АЛЕКСАНДЕР РОБЕРТУС ТОДД 
До 110-річчя від дня народження 

 
Александер Робертус Тодд народився 2 жовтня 

1907 в м. Глазго в сім’ї бізнесмена Александера Тодда 
та Джейн Лоурі. Після закінчення школи поступив в 
університет, у 1929 р. закінчив його із ступенем 
бакалавра наук в галузі органічної хімії і через деякий 
час став аспірантом університету Франкфурта-на-
Майні, де вивчав органічну хімію. Закінчив 
університет в 1931р., у цьому ж році отримав 
докторський ступінь за дисертацію, присвячену хімії 
жовчних кислот. Згодом продовжив навчання в 
аспірантурі у Роберта Робінсона (1886-1975), лауреата 
Нобелівської премії з хімії 1947 р. В лабораторії  
Р. Робінсона вивчав антоціани – пігменти квіток 
троянди, мальви, герані, волошки і примули. За роботу 
із синтезу цих пігментів у 1933 р. він отримав 

докторський ступінь в Оксфордському університеті.  
У 1933 вчений повернувся до Шотландії і почав працювати асистентом кафедри 

медичної хімії в Едінбурзькому університеті. Спільно з Дж. Барджером (1878-1939) 
досліджував структуру вітаміну В1. Синтезував цей вітамін у кристалічному вигляді. Ця 
технологія почала застосовуватися у фармацевтичній промисловості. 

У 1936-1937 рр. працював у Лістеровському інституті в Лондоні. В 1938-1944 рр. 
працював директором хімічних лабораторій Манчестерського університету і став 
професором хімії. В цей же час був професором Каліфорнійського технологічного 
інституту, куди приїздив читати лекції та консультувати. У Манчестері  завершив 
дослідження вітаміну Е і Cannabis saliva (маріхуани). У 1939 р. почав вивчати нуклеїнові 
кислоти, у 1939-1941 рр. встановив фуранову форму рибози і -конфігурацію 
глікозидного центру, синтезував (1941-1944) усі рибонуклеозиди і дезоксиуридін.  

У 1942 р. А.Р. Тодд був обраний членом Лондонського королівського товариства, 
а в 1944 р. став професором органічної хімії та керівником факультету органічної хімії 
Кембриджського університету, а також членом університетського Крайст-коледжу.  

У 1944 р. Освальд Теодор Ейвері (1877-1955) із співробітниками показали, що 
генетичний матеріал складається з ДНК. Але не було відомо, як окремі компоненти: 
фосфат, вуглевод, нуклеїнова основа пов’язані між собою.  

У 1947 р. Тодд синтезував аденозинмонофосфорну кислоту (АМФ), послідовним 
фосфорилюванням якої приготував аденозиндифосфорну, а потім аденозинтрифосфорну 
кислоту (АТФ). При гідролізі фосфатних груп АТФ виділяється значна кількість енергії, 
яка використовується в біохімічних реакціях в живих клітинах. У 1954 р. А.Р. Тодд 
синтезував уридинтрифосфорну кислоту. Для вивчення механізму фосфорилювання  

https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1907
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
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А.Р. Тодд і біохімік Хар Гобінд Корана (1922 р. н.), Нобелівський лауреат з фізіології та 
медицини 1968 р. розробили метод фосфорилювання з використанням 
дициклогексилкарбодиіміду. Це дозволило А.Р. Тодду разом із англійським хіміком Д. 
М. Брауном представити схему будови рибонуклеїнових кислот, згідно з якою 
нуклеозидні одиниці з’єднані дублюючими фосфодиефірними зв’язками між 3′ та 5′-
гідроксильними групами сусідніх нуклеозидів.  

У 1957 р. А.Р. Тодд здійснив синтез динуклеотиду, синтезував  флавіна-
дениндинуклеотид (ФАД), який є коферментом, що бере участь в окислювально-
відновних реакціях.  

У 1957 А.Р. Тодд отримав Нобелівську премію з хімії «за праці з нуклеотидів і 
нуклеотидних коферментів». 

Результатом роботи А.Р. Тодда з колегами (в 1940-1950-ті роки) та досліджень 
Дж. Д. Уотсона, Ф. Х. К. Кріка (Нобелівська премія 1962 р.) було встановлено структуру 
рибонуклеїнової (РНК) і дезоксирибонуклеїнової (ДНК) кислот.  

У 1962 А.Р. Тодд став пером, отримавши титул барона Трампінгтону. У 1963 р. 
він очолив Крайст-коледж і сприяв створенню Черчілль-коледжу при Кембриджському 
університеті.  

Вчений був членом Лондонського королівського товариства (від 1942 р.), його 
президентом (1975-1980 рр.). У 1952-1964 рр. був головою урядової консультативної 
ради з наукової політики. У 1960-1962 рр. – Президент Хімічного товариства 
Великобританії. 

А.Р. Тодд був удостоєний різних нагород: медаль Лавуазьє Французького 
хімічного товариства (1948), медаль Деві (1949), Королівська медаль  Лондонського 
королівського товариства(1955), медаль Лонгстафф Британського хімічного товариства 
(1963), медаль Коплі Лондонського королівського товариства (1970), золота медаль ім. 
Ломоносова АН СРСР (1979). А.Р. Тодд був володарем почесних ступенів університетів 
Дарема, Лондона, Глазго, Воріка, Києва, Парижа, Мічигану, Страсбурга, Гарварду, 
Тафтса, Оксфорда, Кембриджа. 

Помер вчений 10 січня 1997 р. на 90 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.Р. МАТЕШУК-ВАЦЕБА  
 

КРІСТІАН РЕНЕ ДЕ ДЮВ 
До 100-річчя від дня народження 

 
Крістіан Рене де Дюв народився 2 жовтня  

1917 р. в Темз-Діттоні (Англія) в сім’ї Альфонса де 
Дюва та Магдален де Дюв, бельгійських громадян, що 
знайшли притулок у Великобританії під час Першої 
світової війни. У 1920 р. сім’я де Дюв повернулася у 
Бельгію і оселилася в Антверпені, де Крістіан 
навчався французькою та фламандською мовами. У 
1934 р. юнак поступив у Католицький університет в 
Лувені – єзуїтську школу з гуманітарним нахилом. 
Зацікавившись медициною, закінчив медичний 
навчальний заклад у Лувені. У лабораторії фізіології 
під керівництвом Ж. Буккерта вивчав процеси 
утилізації глюкози клітинами. Під час Другої світової 
війни де Дюв служив у бельгійській армії. Але 
потрапив у полон, з якого втік і повернувся у Лувен і 
через чотири роки здобув диплом хіміка. Весь час 

працював черговим лікарем у клініці і вивчав праці, присвячені дії інсуліну. 
До 1945 р. опублікував декілька наукових статей та книгу «Глюкоза, інсулін і 

діабет». У 1946 р., отримав ступінь магістра наук. Згодом 18 місяців працював у 
Стокгольмі під керівництвом Хуго Теорелля (1903-1982), Нобелівського лауреата 1955 
року. Наступні півроку працював у Рокфеллерівському фонді у Вашингтонському 
університеті в Сент-Луїсі, де встановив творчі контакти з Герті Терезою Корі (1896-
1957), лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини 1947 р., та Ерлом 
Уїлтуром Сазерлендом (1915-1974), лауреатом Нобелівської премії з фізіології та 
медицини 1971 р. 

В 1947 р. К. де Дюв повернувся в Бельгію і почав викладати біохімію в Медичній 
школі університету Лувена. Створив лабораторію і провів низку дослідів із вивчення 
властивостей ферментів гепатоцитів. Вчений застосував метод центрифугування, щоби 
розділити клітини печінки на окремі компоненти. В залежності від розмірів, форми та 
щільності ці компоненти осідали в різних шарах пробірки, що дало змогу дослідити їх 
окремо. Цей метод отримав назву клітинного фракціонування (Альберт Клод), оскільки 
дозволяв отримати різні клітинні фракції (ядро з хромосомами, мітохондрії, мікросоми, 
рибосоми) і супернатант – рідку частину клітини. К. де Дюв удосконалив метод  
А. Клода, щоб можна було аналізувати кожну фракцію. Цей удосконалений метод 
отримав назву аналітичного клітинного фракціонування. 

У 1949 р. вчений із своїми співробітниками виявили, що активність кислої 
фосфатази в мітохондріальній фракції на 5 день після фракціонування була значно 
вищою, ніж у перший день. Цей феномен був пояснений наявністю ще однієї 
цитоплазматичної органели, особливості мембрани якої і обумовлювали затримку 
активності ферменту. На початку 1950 р. вчений виявив ще одну субклітинну органелу – 
пероксисому, яка містить фермент – оксидазу сечової кислоти. 
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У 1951 р. К. де Дюв отримав посаду професора фізіологічної хімії в Лувені. В 
1962 р. вчений став професором біологічної цитології в Рокфеллерівському університеті 
в Нью-Йорку. У цьому ж році К. де Дюв разом із колегами заснував Міжнародний 
інститут клінічної та молекулярної патології в Брюсселі. 

Вивчаючи мікросомальну та мітохондріальну фракції гепатоцитів, вчений 
встановив, що в цих фракціях знаходяться особливі частки – лізосоми, які містять кислі 
гідролази, b-глюкуронідазу, арилсульфатазу, кислу фосфатазу, ДНК-азу, РНК-азу (1955). 
Методом електронної гістохімії він встановив, що лізосоми представляють собою 
електронно-щільні тільця, які володіють переважно активністю кислої фосфатази (1956). 
Розвиваючи ідею І.І. Мечнікова про «цитази», сформулював концепцію про лізосоми, як 
постійні універсальні компоненти клітин, що володіють конкретною структурою і 
функцією (1964). Висловив припущення про участь лізосом в фізіологічних і 
патологічних процесах у клітинах (1965-1968). 

У 1974 р. К. де Дюв, А. Клод, Дж. Палладе отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за відкриття структури і функціональної організації 
клітини». 

Після отримання Нобелівської премії вчений провів багато досліджень 
властивостей лізосом і пероксисом в нормі та при різних захворюваннях. Разом з 
колегами встановив, що недостатність лізосомальних ферментів може бути одним із 
патогенетичних факторів 20 різних захворювань, при яких порушується накопичення 
глікогену, утворення жирів та мукополісахаридів – головних компонентів основної 
речовини сполучної тканини. 

Крім Нобелівської премії вчений отримав премію Пфіцера Бельгійської 
королівської медичної академії (1957), премію Франкі Фонду Франкі (1960), почесної 
премії Гарднерівського фонду (1967), премії Хейнекена Нідерландської королівської АН 
(1973). Вчений був членом НАН США, Паризької АН, Німецької академії 
природодослідників «Леопольдіна», Папської АН, Американської академії мистецтв і 
наук, членом низки наукових товариств. Він був президентом Міжнародного інституту 
клітинної і молекулярної патології в Брюсселі, володарем почесних ступенів понад 10 
іноземних університетів. 

Помер вчений 4 травня 2013 р. на 96 році життя. 
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В.Р. САВРАН, Ю.М. ПАНИШКО,  
М.Г. ОРЕЛ  

 
ГІЙОМ ДЮПЮЇТРЕН 

До 240-річчя від дня народження 
 
Гійом Дюпюїтрен народився 5 жовтня 1777 р. 

в с. П’єр-Бюфьє біля Ліможу в родині бідного 
адвоката. Навчався спочатку в Колеж в м. Маняк-
Лаваль, а у віці 12 років пішов в школу в Парижі за 
рахунок коштів кавалерійського офіцера. Після 
закінчення школи поступив у медико-хірургічну 
школу лікарні Св. Олексія в Ліможі, але в цьому ж 
році поїхав у Париж, де продовжив освіту в 
університеті. Відвідував заняття в «Charite», 
Сальпетріер, Еколь де Санте і в 1794 р. отримав 
посаду прозектора в Еколь де Санте, де прослухав 
лекції з анатомії і був освідомлений про всі розтини 
в медичній школі. 

В 1797 р. закінчив університет і став відомим 
в медичних колах Парижу. 

У 1801 р. був призначений керівником 
анатомічних досліджень і згодом написав 
монографію із патологічної анатомії на підставі 

результатів розтинів померлих. У 1802 р. отримав звання хірурга в паризькому госпіталі 
«Hôtel-Dieu». 

Читав курс патології разом з Рене Лаеннеком (1781-1826), одним із засновників 
клінічної медицини і патологічної анатомії.  

У 1803 р. отримав докторський ступінь і за конкурсом був призначений другим 
хірургом в «Hôtel-Dieu», де був співробітником головного хірурга. У 1808 р. став 
заступником головного хірурга Філіпа-Жана Пелетана (1749-1824), з яким склалися недобрі 
стосунки. 

У 1812 р. Г. Дюпюїтрен був призначений завідувачем кафедри оперативної хірургії 
медичного факультету Паризького університету. У 1815 р. вчений став керівником клініки 
«Hôtel-Dieu», і залишався ним упродовж майже 20 років. 

Діапазон хірургічних втручань вченого був дуже великим: він оперував як 
травматологічних хворих, так і пацієнтів із захворюванням шлунково-кишкового тракту і 
гінекологічними захворюваннями. 

В 1832-1834 рр. вийшли друком його лекції «Leçons orales de clinique chirurgicale 
faites a l’Hôtel-Dieu de Paris» в 4-х томах. Вони складаються із доповідей, що охоплюють 
весь хірургічний день, розташованих не по порядку, з анамнезом, диференціальною 
діагностикою, лікуванням, патологічною анатомією та результатами розтину померлих. 

Заслуги Дюпюїтрена в хірургії значні. У 1819 р. він уперше описав перелом 
внутрішньої кісточки та малогомілкової кістки в нижній частині з розривом зв’язок 
міжгомілкового сполучення (перелом Дюпюїтрена), а згодом – і поєднання цього перелому 
з розривом міжгомілкового сполучення, розходженням гомілкових кісток і підвивихом 
стопи назовні (переломовивих Дюпюїтрена). 

Вчений детально вивчив контрактуру пальців кисті, спричинену рубцевим 
зморщенням долонного апоневроза (контрактура Дюпюїтрена) і вперше в світі за 
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допомогою операції, яку сам розробив, отримав добрий результат після операції, хоч ця 
хвороба вважалася невиліковною.  

Симптом Дюпюїтрена – вільне переміщення стегна вгору і вниз при вродженому 
вивихові стегна.  

Симптом Дюпюїтрена – відчуття хрускоту при натисканні на кістну стінку 
альвеолярного відростка або на щелепу при кореневій або фолікулярній зубній кисті та при 
деяких доброякісних пухлинах щелепи. 

Г. Дюпюїтрен запропонував: 
- металеву шину для фіксації перелому кістки і використовується лише для 

транспортування 
- операцію кольпопоеза – хірургічну операцію при аплазії піхви для створення умов 

відтоку м. крові 
- операцію Дюпюїтрена І – при контрактурі з видаленням долонного апоневрозу із 

висіканням дегенеративно змінених частинок шкіри долоні 
- операцію Дюпюїтрена ІІ – поздовжнє розсічення врослого нігтя на дві половинки з 

наступним видаленням кожної половинки 
- ентеротріб Дюпюїтрена при закритті зовнішньої калової пориці 
- затискач Дюпюїтрена (Дюпюїтрена-Блазіуса). 
Дюпюїтрен розробив техніку повної резекції нижньої щелепи, вдосконалив операцію 

підшкірного розтину грудинно-ключично-соскоподібного м’яза при кривошиї, 
запропонував метод вправлення задавнених вивихів, запропонував нову класифікацію 
опіків. При лікуванні аневризм магістральних артерій одним із перших зробив перев’язку 
підключичної і зовнішньої клубової артерій. 

У 1833 р. видатний хірург переніс інсульт і став інвалідом. 
У 1834 р. вчений звільнився з клініки. 
Г. Дюпюїтрену за медичні і наукові заслуги Людовик XVIII присвоїв титул барона. 

Вчений був лейб-хірургом короля. Король Карл Х призначив його першим хірургом 
Франції, оскільки Г. Дюпюїтрен оперував короля з приводу катаракти. 

У 1835 р. здоров’я вченого похитнулося і друзі-хірурги запропонували йому зробити 
операцію: прокол грудної клітки – видалити гній з плевральної порожнини. На цю 
пропозицію Великий хірург із сумом відповів: «Я швидше віддам перевагу померти від 
руки Бога, ніж від руки лікаря». 

Помер хірург 8 лютого 1835 р. на 58 році життя. 
На пожертви хірурга була організована кафедра патологічної анатомії та заснований 

анатомічний музей, який носить його ім’я. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Н.І. НОВИКОВА,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК  

 
РОДНІ РОБЕРТ ПОРТЕР 

До 100-річчя від дня народження 
 

Родні Роберт Портер народився 8 жовтня 1917 р. 
в Ньютон-ле-Вілоусі в сім’ї Джозефа Л. Портера, 
службовця залізниці та Ізабель Портер. Закінчив 
школу в Астон-ін-Мейкфілд і поступив у 
Ліверпульський університет. У 1939 р. закінчив з 
відзнакою біологічний факультет університету із 
ступенем бакалавра з біохімії. У 1940 р. був 
мобілізований в армію, служив у королівських 
інженерних військах і брав участь у бойових операціях 
в Північній Африці та Італії. Демобілізований в січні 
1946 р. у званні майора. Поступив у Кембриджський 
університет для вивчення біохімії під керівництвом 
Фредеріка Сенгера (1918-2013), лауреата Нобелівської 
премії 1958 та 1980 рр. В бібліотеці університету 
ознайомився з книгою Карла Ландштайнера (1868-

1943), лауреата Нобелівської премії з фізіології та медицини 1930 р. «Специфічність 
серологічних реакцій», в якій описувалася природа життя. Ця праця зацікавила вченого і 
він вирішив вивчити структуру та функції антитіл. Антитіла – це білки крові, які 
належать до імуноглобулінів (Ig). Ще в 1890 р. Еміль фон Берінг (1854-1917), 
Нобелівський лауреат 1901 р., показав, що імунітет обумовлений антитілами, які 
взаємодіють з мікробами або токсинами і позбавляють їх активності. Антитіла 
володіють специфічністю, тому імунітет до якогось захворювання не супроводжується 
появою імунітету до іншого захворювання. Вважалося, що молекули всіх Ig мають 
однакові розміри та структуру. 

Р.Р. Портер вирішив за допомогою ферментів виділити ділянку антитіла, 
доступну за своїми розмірами для досліджень. Перші дослідження з ферментом соку 
папаї – папаїном, показали, що він може розділити Ig на фрагменти, розміри яких 
складають ¼ молекули антитіла. У 1948 р. за ці дослідження Р.Р. Портер отримав 
ступінь доктора філософії Кембриджського університету. У 1949 р. вчений перейшов 
працювати в Національний інститут медичних досліджень. У 1957 р. Р.Р. Портеру 
вдалося отримати чистий папаїн, що дало можливість розщепити молекули IgG на 3 
фрагменти двох різних типів. Один фрагмент, що кристалізувався, отримав назву Fc-
фрагменту. Оскільки Fc-фрагмент не мав здатності зв’язувати антигени, то виявилося, 
що здатність зв’язувати антигени була у двох інших – «антигенозв’язуючих 
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фрагментах», або Fab-фрагментах. У 1959 р. Р.Р. Портер опублікував результати свого 
дослідження 

У 1960-1967 рр. вчений працював директором медичної школи при госпіталі Св. 
Марії в Лондоні і водночас професором імунології Лондонського університету. У  
1960 р. американський дослідник Джеральд Едельман (1929 р.н.) розщепив IgG шляхом 
розділення окремих амінокислотних ланцюжків. 

У 1967 р. Р.Р. Портер був призначений професором біохімії та керівником відділу 
біохімії Оксфордського університету. Упродовж 60-х рр. багато вчених досліджувало 
функцію антитіл, але лідерами цього напрямку були Р.Р. Портер та Дж. Едельман, які 
організували серію «неформальних семінарів з антитіл». Група Р.Р. Портера вивчала 
структуру окремих молекул IgG, а група Дж. Едельмана – повну амінокислотну 
послідовність в одній молекулі IgG. 

Р.Р. Портер розробив способи мічення специфічних рецепторів клітинної 
поверхні. Результати своїх досліджень вчені опублікували у 1969 р. 

У 1966 р. Р.Р. Портер отримав почесну премію Гарднерівського фонду, а  
в 1967 р. – медаль Сіба Біохімічного товариства. Вчений був членом Лондонського 
королівського товариства, членом Американської академії мистецтв і наук (від  
1968 р.), членом НАН США (від 1972 р.). 

У 1972 р. Дж. Едельман та Р.Р. Портер отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за відкриття хімічної структури антитіл». 

Вчений продовжував вивчати хімічні та генетичні аспекти комплементу, групи 
білків крові та багатьох інших проблем. За місяць до відставки Р.Р. Портер загинув в 
автомобільній катастрофі 7 вересня 1985 р., не доживши 1 місяць до 68 років. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
О.В. ШЕВЕЛЮК  

 
СЕЗАР МІЛЬШТЕЙН 

До 90-річчя від дня народження 
 
Сезар Мільштейн народився 8 жовтня 1927 р. в 

Байя-Бланці (Аргентина) в сім’ї Лазаро та Максими 
Мільштейн. У 1944 р. юнак закінчив Колежіо 
Насіональ у Байя-Бланці і в 1945 р. вступив у Буенос-
Айреський університет. У 1952 р., одержав ступінь з 
хімії, працював клінічним асистентом в лабораторіях 
майже до 1956 р. Вирішив працювати над 
докторською дисертацією з біохімії і вступив до 
аспірантури Інституту біологічної хімії Буенос-
Айреського університету. Докторська дисертація була 
присвячена біохімії ферменту альдегіддегідрогенази. 
Дослідженнями Фредеріка Сенгера (1918-2013) було 

встановлено, що функція ферменту визначається розташуванням амінокислот всередині 
молекули ферменту, в активному центрі. 

С. Мільштейн отримав субсидію Британської ради, що дозволило йому у 1958-
1961 рр. працювати у лабораторії Ф. Сенгера. Під керівництвом видатного вченого 
Сезар Мільштейн виконав низку досліджень із вивчення активних центрів ферментів. 
Отримавши ступінь доктора філософії у 1960 р., С. Мільштейн увійшов до складу 
медичної дослідницької ради (МДР) відділу біохімії Кембриджського університету. 

У 1961 р. С. Мільштейн повернувся в Аргентину. 
Вчений планував очолити відділ молекулярної біології Національного інституту 

мікробіології в Буенос-Айресі. Але військовий переворот в Аргентині поламав всі плани 
вченого. Від 1963 р. С. Мільштейн знову почав працювати в лабораторії Ф. Сенгера. 
Досліджує антитіла – білки, які синтезуються імунною системою. С. Мільштейн із 
співробітниками вивчали амінокислотний склад різних мієломних білків, згодом почали 
вивчати ДНК та РНК антитіл. 

У 1974 р. С. Мільштейн разом із Георгом Кьолером (1946-1995), який захистив 
докторську дисертацію і приїхав у Кембридж для проведення досліджень, почали 
вивчати клітини мієломи в лабораторних культурах. Вчені скористалися методом  
М.Р. Коттона, який виявив, що можна досягти злиття клітин двох різних мієлом і 
добитися утворення гібриду, що виробляє обидва білки попередніх пухлин. Г. Кьолер 
провів імунізацію миші визначеним антигеном, видалив плазматичні клітини, які 
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виробляють антитіла, і злив їх з клітинами мієломи. Утворилася гібридна мієлома, що 
здатна продукувати антитіла, але при цьому постійно росла як її пухлинний попередник. 
Гібридоми можуть бути виділені у вигляді клонів, які починаються від поодинокого 
злиття клітин. 

С. Мільштейн та Г. Кьолер у 1975 р. опублікували методику виробництва 
моноклональних антитіл. З’явилися можливості одержувати моноклональні антитіла, які 
дають чіткі специфічні й стандартизовані реакції з будь-якими антигенами. Відкрилася 
можливість виробництва моноклональних тіл для діагностики. 

У 1983 р. С. Мільштейн був призначений завідувачем відділу хімії та нуклеїнових 
кислот МДР-лабораторії. 

С. Мільштейн, Г. Кьолер, Н.Єрне в 1984 р. отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за теорії, пов’язані із специфікою розвитку і контролю 
імунної системи і відкриття принципів отримання моноклональних антитіл». 

Крім Нобелівської премії вчений отримав премію Вольфа з медицини 
Ізраїльського фонду Вольфа (1980), премію Луїзи Гросс-Хорвіц Колумбійського 
університету (1980), міжнародну нагороду Гарднерівського фонду (1981), Королівську 
медаль Лондонського королівського товариства (1982), нагороду Альберта Ласкера за 
фундаментальні дослідження (1984), медаль Дейла Лондонського ендокринологічного 
товариства (1984). Вчений був членом Європейської молекулярно-біологічної 
організації, Лондонського королівського товариства, НАН США, Американської 
академії мистецтв і наук, Лондонського королівського коледжу лікарів та хірургів, 
кавалером «Ордену Пошани» (1995). 

Помер вчений 24 березня 2002 р. на 75 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, С.Д. БАБЛЯК  
 

ЕМІЛЬ ГЕРМАН ФІШЕР    
До 165-річчя від дня народження 

 
Еміль Герман Фішер народився 9 жовтня 1852 р. в 

Ойскирхені, містечку біля Кельна, в сім’ї комерсанта 
Лоренца Фішера та Юлії Фішер (Пенстен). Упродовж  
3-х років до вступу в державну школу займався із 
приватним викладачем. У 1869 р. закінчив боннську 
гімназію з відзнакою. Після закінчення школи 2 роки 
попрацював у батьківській фірмі, але інтересу до підпри-
ємницької справи не проявив. В 1871 р. за рекомендацією 
батька поступив у Боннський університет. В університеті 
відвідував лекції відомого хіміка Ф.А. Кекуле (1829-1896), 
фізика А.А.Е.Е. Кундта (1839-1894). У 1872 р. за порадою 
свого кузена, хіміка Отто Фішера (1852-1932) Еміль 
Фішер перейшов у Страсбурзький університет, де під 
впливом хіміка-органіка, професора Адольфа фон Байєра 
(1835-1917), захопився хімією і розпочав хімічні 
дослідження. У 1874 р. отримав докторський ступінь і 
посаду викладача Страсбурзького університету.  

Коли в 1875 р. А. Байєр отримав посаду професора 
Мюнхенського університету, він запросив 23-річного Еміля Фішера стати його асистентом і 
отримав згоду. Звільнений від адміністративних та педагогічних обов’язків молодий вчений 
занурився у дослідження. У 1875 р. Еміль Фішер разом із своїм кузеном Отто Фішером 
синтезували фенілгідразин. Цю речовину вчений використав як реактив на альдегіди та кетони, 
а згодом – для ідентифікації та виділення окремих моносахаридів.  

У 1878 році Емілю Фішеру присвоїли звання доцента. У 1879 р. професор Фольгард, 
завідувач аналітичного відділення, перейшов працювати в Ерлангенський університет і на цю 
посаду А. Байєр запропонував кандидатуру Еміля Фішера і її отримав 27-річний хімік Е.Г. 
Фішер.  

Будучи хіміком-органіком, вчений зацікавився біологічними і біохімічними процесами, 
що відбуваються в організмі тварин. Дослідник розпочав вивчати проблему білкового обміну і 
кінцевого продукту розпаду білка – сечовини. Згодом Е. Фішер зумів одержати з сечової 
кислоти трихлорпурин, а при наступній обробці гідроксидом калію і йодоводнем - ксантин. 
Дослідження пуринових сполук (1882) привело його до синтезу фізіологічно активних похідних 
пурину – кофеїну, теоброміну, гіпоксантину, теофіліну, гуаніну, аденіну (1897), пурину (1898), 
сечової кислоти (1899). Результатом досліджень ця галузь хімії перетворилася в самостійну 
наукову дисципліну. Успіхи вченого стали відомі за межами Німеччини. У 1882 р. він отримав 
запрошення на посаду професора Ерлангенського університету. Від 1884 р. проводив широкі 
дослідження вуглеводів.  

У 1885 році Фішер стає професором хімії Вюрцбургського університету. У 1887 р. Е.Г. 
Фішер одружився з Агнес Герлах, донькою професора Якоба фон Герлаха.  

Від 1887 р. вчений здійснив синтез цукрів. 
Вчений у 1890 р. запропонував для вуглеводів просту номенклатуру, яка викорис-

товується і в теперішній час, розпрацював їх формули і класифікацію. У 1890 р. синтезував 
маннозу, фруктозу, глюкозу. Ці успіхи принесли вченому міжнародне визнання: Англійське 
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хімічне товариство нагородило його медаллю Деві. У 1892 році Фішер став директором Хі-
мічного інституту Берлінського університету і цю посаду він займав до самої смерті. В 1893 р. 
запропонував метод синтезу глюкозидів із цукрів і спирту. В 1894 р. Е. Фішер застосував для 
синтезу хімічних сполук біокаталізатори-ферменти. У 1895 р. дружина Агнес померла від 
менінгіту. Горе не зламало вченого. Турботу про дітей взяли на себе економка та вчителі. 

В 1899 р. вчений розпочав роботу із хімії білків. Використовуючи створений у 1901 р. 
ефірний метод аналізу амінокислот, відкрив валін, пролін (1901) і оксипролін (1902). Експери-
ментально доказав, що амінокислотні залишки зв’язуються між собою пептидним зв’язком. 

У 1902 р. Е.Г. Фішер отримав Нобелівську премію з хімії «за дослідження в галузі 
цукрів і синтезу пурину». Проводячи дослідження з білками, він встановив число амінокислот, 
з яких побудовано більшість білків. Згодом він синтезував пептиди та класифікував більше 40 
типів білків. В 1903 р. Е.Г. Фішер синтезував диетилбарбітурову кислоту, яка знайшла 
застосування як снодійна речовина барбітал (початкова назва веронал). 

У 1907 р. синтезував 18-членний поліпептид. Вчений займався також вивченням 
дубильних речовин. У 1911 р. Е.Г. Фішер отримав кошти від Рокфеллерівського фонду для 
створення Інституту фізичної хімії й електрохімії кайзера Вільгельма в Берліні, а в 1914 р. 
одержав устаткування для створення Інституту досліджень вугілля кайзера Вільгельма. Перша 
світова війна зламала плани вченого. Померли двоє його синів. Тривалі контакти в лабораторії з 
фенілгідразином привели до появи хронічної екземи і шлунково-кишкових порушень.  

Е.Г. Фішер був президентом Німецького хімічного товариства (1894-1895; 1902 , 1906), 
членом Лондонського королівського товариства (від 1899 р.), Паризької та Віденської АН, 
почесним членом Петербурзької АН (від 1913 р.). 

Вчений створив велику наукову школу, в яку входили вчені світової слави: Отто Дільс, 
Адольф Віндаус, Фріц Прегль, Отто Варбург. Вчений передбачив завершення свого життя і 
встиг впорядкувати свої справи. 

Помер вчений 15 липня 1919 р. на 67 році життя. 
Німецьке хімічне товариство заснувало медаль його імені за видатні досягнення в галузі 

органічної хімії. 
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Ю.М. ПАНИШКО, З.О. СЛУЖИНСЬКА  
 

КРІСТІНА НЮСЛЕЙН-ФОЛГАРД 
До 75-річчя від дня народження 

 
Крістіна Нюслейн-Фолгард народилася 20 жовтня 

1942 р. у Франкфурті в сім’ї архітектора Рольфа 

Фолгарда і була другою дитиною з п’яти. Захоплення 

рослинним і тваринним світом виявилося вже в дитинстві 

і в 12 років вона знала, що буде біологом. Вплив книг 

Конрада Лоренца (1903-1989), лауреата Нобелівської 

премії з фізіології та медицини 1973 р. укріпив віру 

Крістіни у правильності життєвого вибору. Крістіна 

поступила на біологічний факультет Франкфуртського 

університету, але незадоволення викладом предмету 

заставляє її перевестися в Тюбінгенський університет для 

вивчення біохімії. У 1968 р. вона закінчила університет і отримала диплом біохіміка. 

Дослідження ДНК-послідовностей малих фагів РНК-ДНК гібридизацією виконувалося 

важко, оскільки була потрібна модернізація лабораторного устаткування. 

Співпрацювала з Б. Гейденом, ізолювала зв’язані ділянки РНК-полімерази від фага fd з 

метою зрозуміти структуру промотора. Визначення ДНК-послідовності було нелегкою 

справою. Результати досліджень знайшли своє відображення в дисертації (1973 р.). 

Після знайомства з відомим генетиком Вальтером Герінгом у Фрейбурзі  

К. Нюслейн-Фолгард дістала запрошення попрацювати в Базельській лабораторії. Вчена 

отримала підтримку Європейської молекулярно-біологічної лабораторії в Гейдельберзі. 

Робота в Базельській лабораторії почалася на початку 1975 р. Працювати 

довелося із дрозофілами і саме в цій лабораторії вона познайомилася з Еріком 

Вішаусом, який завершив дисертацію в лабораторії В. Герінга. Почався новий період 

навчання в житті вченої. Але досвід прийшов з часом і в 1977 р. Крістіна зробила 

остаточну карту для личинкової кутикули з використанням лазерного видалення 

бластодермальних клітин дрозофіли. Експеримент показав, що закладка окремих 

елементів на стадіях бластодерми не більша, ніж на 3 клітини завширшки. Результати 

роботи над дрозофілами-мутантами отримали увагу видатних генетиків на щорічному 
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симпозіумі генетиків у Медисоні (США). Разом з Е. Вішаусом 3 роки спільно 

працювали над створенням колекції дрозофіл мутантів і маленьких сіточок для фіксації 

та очищення ембріонів у кількості від 7 мутантів водночас. Дослідження виявили 

дзеркальні копії, відображені сегментарно полярними мутантами. 

В зв’язку з адміністративними проблемами Е. Вішаус переїхав у США, а  

К. Нюслейн-Фолгард стала працювати в лабораторії Фрідріха Мітера Інституту біології 

розвитку Макса Планка. Від 1985 р. вчена була призначена директором цього інституту. 

Результати досліджень вчених були опубліковані у 1990 р. в «Development». 

Через деякий час вчена зацікавилася можливістю використання рибок-зебр для 

аналізу розвитку хребетних: чи можна застосувати результати дослідів на дрозофілах 

для розуміння процесів у хребетних? Вчена принесла в лабораторію перший акваріум 

для рибок. Експерименти з рибками-зебрами вимагали спеціальних навичок, 

обладнання,особливого догляду. Згодом це знайшло свій результат у побудові «палацу 

рибок» із 7000 акваріумів у 1992 р. 

За цикл праць в галузі «генетичного контролю за раннім ембріональним 

розвитком» К. Нюслейн-Фолгард, Е. Вішаус, Е. Льюїс отримали Нобелівську 

премію з фізіології та медицини у 1995 р. 
 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Визначні імена у світовій медицині / за ред. О.А. Грандо. – Київ: РВА «Тріумф», 2001. – 

320 с. – Зі змісту [Нюслейн-Фолгард Крістіна]. – С. 249. 

2. Кімакович В.Й. Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини : біогр. нариси. / 

В.Й. Кімакович, І.Д. Герич, О.О. Кущ. – Ужгород: Видавництво «Закарпаття», 2003. – 

420 с. – Зі змісту [Нюслейн-Фолгард (Nusslein-Volhard) Крістіна]. – С. 254-256.  

3. Нобелевская премия. Лауреаты. Иллюстрированная энциклопедия  / пер. с англ.  

Л. Гуськовой. – Москва: ЭКСМО, 2009. – 296 с. – Из содерж.: [Христина Нюслайн-

Фолард] – С. 266. 

 
 
 
 
 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 68 (134). 2017 
 

79 

 ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

“Феномен людини. Здоровий спосіб життя” 
Загальні вимоги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Матеріали до редакції також можуть надходити пересиланням на e-mail адресу:  
dovrita@gmail.com  
або безпосередньо Ю.М. Панишку +38(032)-275-56-45 

mailto:dovrita@gmail.com
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