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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОАНАТОМІЯ МЕРУДАНДОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

Вперше в світі описана еніоанатомія мерудандової системи каналів 
тонкоматеріальних тіл людини. 

Ключові слова: мерудандова система каналів; автономні системи мерудандової 
системи каналів; мерудандова система кольорових каналів; мерудандова система каналів 
тонкоматеріальних тіл 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия менрудандовой системы каналов 

тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: мерудандовая система каналов; автономные системы 

мерудандовой системы каналов; мерудандовая система цветных каналов; менрудандовая 
система каналов тонкоматериальных тел 

 
Enioanathomy of merudanda channel system of human’s subtle bodies was described for the 

first time.  
Key words: merudanda channel system; autonomous systems of merudanda channels 

system; merudanda system of color channels; merudanda system of subtle bodies channels. 
  

Продовження з випуску 35-36, 69(135), 70(136)  

Мерудандова система інформаційно-енергетичних каналів 

Мерудандова система інформаційно-енергетичних каналів – це сукупність і з’єднання 
меруданди, мерудандових мікроканалів, вихідних зовнішньомерудандових мікроканалів, 
зовнішньоструктурної сітки субультраканалів, внутрішньоструктурних сіток субультраканалів, 
а також вхідних зовнішньомерудандових мікроканалів. Мерудандова система каналів має 
збалансоване співвідношення мікроканалів інь і ян. У мерудандовій системі каналів 
розрізняють меруданду, мерудандову систему кольорових каналів, мерудандову систему 
каналів тонкоматеріальних тіл, мерудандо-сушумнову, мерудандо-ідову, мерудандо-пінгалову, 
мерудандо-ідо-пінгалову, мерудандо-правозіркову, мерудандо-лівозіркову, мерудандо-зіркову, 
мерудандо-меридіанову, мерудандо-чакрову і мерудандо-оболонкову автономні системи 
каналів. Мерудандова система інформаційно-енергетичних каналів є автономною і поділяється 
на субсистеми і субультрасистеми, які розширюють функціональні можливості меруданди та 
автономної мерудандової системи інформаційно-енергетичних каналів при утворенні 
універсальної, універсально-специфічних, специфічних і високоспецифічних життєвих 
інформаційно-енергетичних біоплазм, при інформаційно-енергетичних взаємообмінах, 
забезпеченні, розподілі та перерозподілі інформаційно-енергетичних матерій між мерудандою, 
автономною мерудандовою системою каналів й усіма еніоструктурами тіл людини. 

Мерудандова субсистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина 
мерудандової системи каналів, структурно поєднана з тріадами меруданди, функціонує на їх 
рівні в діапазонах електромагнітного спектра шарів тріад меруданди. Утворюється вихідними 
мерудандовими мікроканалами тріад меруданди, мерудандовими мікроканалами з відгалужень і 
виростів меруданди та їхніми з’єднаннями. Кожна субсистема є автономною системою каналів, 
яка розділяється на субультрасистеми.  

Мерудандова субультрасистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина 
мерудандової субсистеми каналів, структурно поєднана зі шарами меруданди, функціонує на їх 
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рівні в їхніх діапазонах електромагнітного спектра. Утворюється вихідними мерудандовими 
мікроканалами зі шарів меруданди, мерудандовими мікроканалами з відгалужень і виростів 
меруданди та їхніми з’єднаннями. Є стільки мерудандових субультрасистем інформаційно-
енергетичних каналів, скільки існує шарів меруданди.  

 
 

АВТОНОМНІ СИСТЕМИ МЕРУДАНДОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 

Мерудандова система кольорових каналів 

Мерудандова система кольорових каналів утворюється тріадами меруданди, 
мерудандовими систематизованими і несистематизованими шарами, мерудандовими 
кольоровими мікроканалами та їхніми з’єднаннями. Розрізняють мерудандові системи 
рубінових, червоних, рубіново-червоних, світлосяюче-червоних, рубіново-світлосяюче-
червоних, оранжевих, рубіново-оранжевих, світлосяюче-оранжевих, рубіново-світлосяюче-
оранжевих, жовтих, рубіново-жовтих, зелених, рубіново-зелених, світлосяюче-зелених, 
рубіново-світлосяюче-зелених, блакитних, рубіново-блакитних, бірюзових, рубіново-
бірюзових, синіх, рубіново-синіх, бузкових, рубіново-бузкових, фіолетових, рубіново-
фіолетових, рожевих, рубіново-рожевих, білих, рубіново-білих, золотих і рубіново-золотих 
каналів. Ці системи знаходяться і функціонують в кожному тонкоматеріальному тілі та 
розділяються на субсистеми і субультрасистеми окремих шарів меруданди. 

Мерудандова система рубінових каналів – це сукупність і з’єднання всіх медулярних 
чакрових рубінових мікроканалів тріад меруданди. Мерудандова система рубінових каналів 
поділяється на субсистеми і субультрасистеми. Субсистеми – це сукупність і з’єднання 
рубінових мікроканалів окремих конусів медулярної чакри, знаходиться у всіх 
тонкоматеріальних тілах. Субультрасистеми – це сукупність і з’єднання рубінових 
мікроканалів окремих пелюсток конусів медулярної чакри, знаходиться у всіх 
тонкоматеріальних тілах. Мерудандова система, субсистеми і субультрасистеми рубінових 
каналів функціонують у рубінових, червоних, рубіново-червоних, червоно-рубінових, 
світлосяюче-червоних, рубіново-світлосяюче-червоних, світлосяюче-червоно-рубінових, 
бордових, рубіново-бордових, бордово-рубінових, жовтих, рубіново-жовтих, жовто-рубінових, 
вохряних, рубіново-вохряних, вохряно-рубінових, зелених, рубіново-зелених, зелено-рубінових, 
блакитних, рубіново-блакитних, блакитно-рубінових, синіх, рубіново-синіх і синьо-рубінових 
діапазонах електромагнітного спектра. 

Мерудандова система червоних каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових 
червоних мікроканалів червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих тріад меруданди. Мерудандова система 
червоних каналів поділяється на субсистеми окремих червоних шарів меруданди, знаходиться в 
червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому та золотому тілах і функціонує в червоних і світлосяюче-
червоних діапазонах електромагнітного спектра.  

Мерудандова система рубіново-червоних каналів – це сукупність і з’єднання медулярних 
рубінових мікроканалів, мерудандових червоних мікроканалів рубіново-червоних, рубіново-
світлосяюче-червоних, рубіново-оранжевих, рубіново-світлосяюче-оранжевих, рубіново-
бузкових, рубіново-фіолетових, рубіново-рожевих, рубіново-білих і рубіново-золотих тріад 
основи меруданди. Мерудандова система рубіново-червоних каналів поділяється на субсистеми 
окремих конусів медулярної чакри та червоних шарів рубіново-червоної тріади основи 
меруданди, знаходиться в червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-
оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому та золотому тілах і функціонує в 
червоних, світлосяюче-червоних, рубінових, рубіново-червоних та інших діапазонах 
електромагнітного спектра. 
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Мерудандова система світлосяюче-червоних каналів – це сукупність і з’єднання 
мерудандових світлосяюче-червоних мікроканалів світлосяюче-червоних, червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих тріад 
меруданди. Мерудандова система світлосяюче-червоних каналів поділяється на субсистеми 
окремих світлосяюче-червоних шарів меруданди, знаходиться у світлосяюче-червоному, 
червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому 
та золотому тілах і функціонує у світлосяюче-червоних і червоних діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Мерудандова система рубіново-світлосяюче-червоних каналів – це сукупність і 
з’єднання медулярних рубінових мікроканалів, мерудандових світлосяюче-червоних 
мікроканалів рубіново-червоних, рубіново-світлосяюче-червоних, рубіново-оранжевих, 
рубіново-світлосяюче-оранжевих, рубіново-бузкових, рубіново-фіолетових, рубіново-рожевих, 
рубіново-білих і рубіново-золотих тріад основи меруданди. Мерудандова система рубіново-
світлосяюче-червоних каналів поділяється на субсистеми окремих конусів медулярної чакри та 
світлосяюче-червоних шарів рубіново-світлосяюче-червоної тріади основи меруданди, 
знаходиться в червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 
бузковому, фіолетовому, рожевому, білому та золотому тілах і функціонує у світлосяюче-
червоних, рубінових, рубіново-світлосяюче-червоних та інших діапазонах електромагнітного 
спектра.  

Мерудандова система оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових 
оранжевих мікроканалів оранжевих, світлосяюче-оранжевих, рожевих, білих і золотих тріад 
меруданди. Мерудандова система оранжевих каналів поділяється на субсистеми окремих 
оранжевих шарів меруданди, знаходиться в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, 
білому та золотому тілах і функціонує в оранжевих, світлосяюче-оранжевих, червоних, 
світлосяюче-червоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра.  

Мерудандова система рубіново-оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання 
медулярних рубінових мікроканалів, мерудандових оранжевих мікроканалів рубіново-
оранжевих, рубіново-світлосяюче-оранжевих, рубіново-рожевих, рубіново-білих і рубіново-
золотих тріад основи меруданди. Мерудандова система рубіново-оранжевих каналів 
поділяється на субсистеми окремих конусів медулярної чакри та оранжевих шарів рубіново-
оранжевої тріади основи меруданди, знаходиться в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 
рожевому, білому і золотому тілах та функціонує в оранжевих, рубінових, рубіново-оранжевих, 
оранжево-рубінових та інших діапазонах електромагнітного спектра.  

Мерудандова система світлосяюче-оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання 
мерудандових світлосяюче-оранжевих мікроканалів світлосяюче-оранжевих, оранжевих, 
рожевих, білих і золотих тріад меруданди. Мерудандова система світлосяюче-оранжевих 
каналів поділяється на субсистеми окремих світлосяюче-оранжевих шарів меруданди, 
знаходиться у світлосяюче-оранжевому, оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах та 
функціонує у світлосяюче-оранжевих, оранжевих, світлосяюче-червоних, червоних і жовтих 
діапазонах електромагнітного спектра.  

Мерудандова система рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів – це сукупність і 
з’єднання медулярних рубінових мікроканалів, мерудандових світлосяюче-оранжевих 
мікроканалів рубіново-світлосяюче-оранжевих, рубіново-рожевих, рубіново-білих і рубіново-
золотих тріад основи меруданди. Мерудандова система рубіново-світлосяюче-оранжевих 
каналів поділяється на субсистеми окремих конусів медулярної чакри та світлосяюче-
оранжевих шарів рубіново-світлосяюче-оранжевої тріади основи меруданди, знаходиться у 
світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонує у світлосяюче-
оранжевих, рубінових, рубіново-світлосяюче-оранжевих, світлосяюче-оранжево-рубінових та 
інших діапазонах електромагнітного спектра.  

Мерудандова система жовтих каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових жовтих 
мікроканалів жовтих, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, зелених, світлосяюче-зелених, 
бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих тріад меруданди. Мерудандова система жовтих 
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каналів поділяється на субсистеми окремих жовтих шарів меруданди, знаходиться в жовтому, 
оранжевому, світлосяюче-оранжевому, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому, золотому тілах та функціонує в жовтих діапазонах 
електромагнітного спектра.  

Мерудандова система рубіново-жовтих каналів – це сукупність і з’єднання медулярних 
рубінових мікроканалів, мерудандових жовтих мікроканалів рубіново-жовтих, рубіново-
оранжевих, рубіново-світлосяюче-оранжевих, рубіново-зелених, рубіново-світлосяюче-зелених, 
рубіново-бірюзових, рубіново-бузкових, рубіново-рожевих, рубіново-білих і рубіново-золотих 
тріад основи меруданди. Мерудандова система рубіново-жовтих каналів поділяється на 
субсистеми окремих конусів медулярної чакри та жовтих шарів рубіново-жовтої тріади основи 
меруданди, знаходиться в жовтому, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, зеленому, 
світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому, золотому тілах і функціонує 
в жовтих, рубінових, рубіново-жовтих, жовто-рубінових та інших діапазонах електромагнітного 
спектра.  

Мерудандова система зелених каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових зелених 
мікроканалів зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих 
тріад меруданди. Мерудандова система зелених каналів поділяється на субсистеми окремих 
зелених шарів меруданди, знаходиться в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонує в зелених, світлосяюче-зелених, 
жовтих, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Мерудандова система рубіново-зелених каналів – це сукупність і з’єднання медулярних 
рубінових мікроканалів, мерудандових зелених мікроканалів рубіново-зелених, рубіново-
світлосяюче-зелених, рубіново-бірюзових, рубіново-бузкових, рубіново-рожевих, рубіново-
білих і рубіново-золотих тріад основи меруданди. Мерудандова система рубіново-зелених 
каналів поділяється на субсистеми окремих конусів медулярної чакри та зелених шарів 
рубіново-зеленої тріади основи меруданди, знаходиться в зеленому, світлосяюче-зеленому, 
бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонує в зелених, рубінових, 
рубіново-зелених, зелено-рубінових та інших діапазонах електромагнітного спектра. 

Мерудандова система світлосяюче-зелених каналів – це сукупність і з’єднання 
мерудандових світлосяюче-зелених мікроканалів світлосяюче-зелених, зелених, бірюзових, 
бузкових, рожевих, білих і золотих тріад меруданди. Мерудандова система світлосяюче-зелених 
каналів поділяється на субсистеми окремих світлосяюче-зелених шарів меруданди, знаходиться 
у світлосяюче-зеленому, зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах 
та функціонує у світлосяюче-зелених, зелених, жовтих, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Мерудандова система рубіново-зелених каналів – це сукупність і з’єднання медулярних 
рубінових мікроканалів, мерудандових світлосяюче-зелених мікроканалів рубіново-зелених, 
рубіново-світлосяюче-зелених, рубіново-бірюзових, рубіново-бузкових, рубіново-рожевих, 
рубіново-білих і рубіново-золотих тріад основи меруданди. Мерудандова система рубіново-
світлосяюче-зелених каналів поділяється на субсистеми окремих конусів медулярної чакри та 
світлосяюче-зелених шарів рубіново-світлосяюче-зеленої тріади основи меруданди, 
знаходиться в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і 
золотому тілах та функціонує у світлосяюче-зелених, рубінових, рубіново-світлосяюче-зелених, 
світлосяюче-зелено-рубінових та інших діапазонах електромагнітного спектра. 

Мерудандова система блакитних каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових 
блакитних мікроканалів блакитних, зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, синіх, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих тріад меруданди. Мерудандова система блакитних каналів 
поділяється на субсистеми окремих блакитних шарів меруданди, знаходиться у блакитному, 
зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, синьому, бузковому, фіолетовому, рожевому, 
білому і золотому тілах та функціонує у блакитних і синіх діапазонах електромагнітного 
спектра. 
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Мерудандова система рубіново-блакитних каналів – це сукупність і з’єднання 
медулярних рубінових мікроканалів, мерудандових блакитних мікроканалів рубіново-
блакитних, рубіново-зелених, рубіново-світлосяюче-зелених, рубіново-бірюзових, рубіново-
синіх, рубіново-бузкових, рубіново-фіолетових, рубіново-рожевих, рубіново-білих і рубіново-
золотих тріад основи меруданди. Мерудандова система рубіново-блакитних каналів поділяється 
на субсистеми окремих конусів медулярної чакри та блакитних шарів рубіново-блакитної 
тріади основи меруданди, знаходиться у блакитному, зеленому, світлосяюче-зеленому, 
бірюзовому, синьому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та 
функціонує у блакитних, рубінових, рубіново-блакитних, блакитно-рубінових та інших 
діапазонах електромагнітного спектра. 

Мерудандова система бірюзових каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових 
бірюзових мікроканалів бірюзових тріад меруданди. Мерудандова система бірюзових каналів 
поділяється на субсистеми окремих бірюзових шарів меруданди, знаходиться тільки в 
бірюзовому тілі та функціонує в бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і 
синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Мерудандова система рубіново-бірюзових каналів – це сукупність і з’єднання 
медулярних рубінових мікроканалів, мерудандових бірюзових мікроканалів рубіново-
бірюзових тріад основи меруданди. Мерудандова система рубіново-бірюзових каналів 
поділяється на субсистеми окремих конусів медулярної чакри та бірюзових шарів рубіново-
бірюзової тріади основи меруданди, знаходиться тільки в бірюзовому тілі і функціонує в 
бірюзових, рубінових, рубіново-бірюзових, бірюзово-рубінових та інших діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Мерудандова система синіх каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових синіх 
мікроканалів синіх, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, бузкових, фіолетових, 
рожевих, білих і золотих тріад меруданди. Мерудандова система синіх каналів поділяється на 
субсистеми окремих синіх шарів меруданди, знаходиться в синьому, блакитному, зеленому, 
світлосяюче-зеленому, блакитному, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому та 
золотому тілах і функціонує в синіх і блакитних діапазонах електромагнітного спектра. 

Мерудандова система рубіново-синіх каналів – це сукупність і з’єднання медулярних 
рубінових мікроканалів, мерудандових синіх мікроканалів рубіново-синіх, рубіново-зелених, 
рубіново-світлосяюче-зелених, рубіново-бірюзових, рубіново-бузкових, рубіново-фіолетових, 
рубіново-рожевих, рубіново-білих і рубіново-золотих тріад основи меруданди. Мерудандова 
система рубіново-синіх каналів поділяється на субсистеми окремих конусів медулярної чакри 
та синіх шарів рубіново-синьої тріади основи меруданди, знаходиться в синьому, блакитному, 
зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і 
золотому тілах та функціонує в синіх, рубінових, рубіново-синіх, синьо-рубінових та інших 
діапазонах електромагнітного спектра. 

Мерудандова система бузкових каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових 
бузкових мікроканалів бузкових тріад меруданди. Мерудандова система бузкових каналів 
поділяється на субсистеми окремих бузкових шарів меруданди, знаходиться тільки в бузковому 
тілі, функціонує в бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра.  

Мерудандова система рубіново-бузкових каналів – це сукупність і з’єднання медулярних 
рубінових мікроканалів, мерудандових бузкових мікроканалів рубіново-бузкових тріад основи 
меруданди. Мерудандова система рубіново-бузкових каналів поділяється на субсистеми 
окремих конусів медулярної чакри та бузкових шарів рубіново-бузкової тріади основи 
меруданди, знаходиться тільки в бузковому тілі і функціонує в бузкових, рубінових, рубіново-
бузкових, бузково-рубінових та інших діапазонах електромагнітного спектра. 

Мерудандова система фіолетових каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових 
фіолетових мікроканалів фіолетових, рожевих, білих і золотих тріад меруданди. Мерудандова 
система фіолетових каналів поділяється на субсистеми окремих фіолетових шарів меруданди, 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 75 (141). 2018 
 
 
 

11 

знаходиться у фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонує у фіолетових, 
червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра.  

Мерудандова система рубіново-фіолетових каналів – це сукупність і з’єднання 
медулярних рубінових мікроканалів, мерудандових фіолетових мікроканалів рубіново-
фіолетових, рубіново-рожевих, рубіново-білих і рубіново-золотих тріад основи меруданди. 
Мерудандова система рубіново-фіолетових каналів поділяється на субсистеми окремих конусів 
медулярної чакри та фіолетових шарів рубіново-фіолетової тріади основи меруданди, 
знаходиться у фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонує у фіолетових, 
рубінових, рубіново-фіолетових, фіолетово-рубінових та інших діапазонах електромагнітного 
спектра.  

Мерудандова система рожевих каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових рожевих 
мікроканалів рожевих тріад меруданди. Мерудандова система рожевих каналів поділяється на 
субсистеми окремих рожевих шарів меруданди, знаходиться тільки в рожевому тілі та 
функціонує в рожевих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах 
електромагнітного спектра.  

Мерудандова система рубіново-рожевих каналів – це сукупність і з’єднання медулярних 
рубінових мікроканалів, мерудандових рожевих мікроканалів рубіново-рожевих тріад основи 
меруданди. Мерудандова система рубіново-рожевих каналів поділяється на субсистеми 
окремих конусів медулярної чакри та рожевих шарів рубіново-рожевої тріади основи 
меруданди, знаходиться тільки в рожевому тілі та функціонує в рожевих, рубінових, рубіново-
рожевих, рожево-рубінових та інших діапазонах електромагнітного спектра.  

Мерудандова система білих каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових білих 
мікроканалів білих, рожевих і золотих тріад меруданди. Мерудандова система білих каналів 
поділяється на субсистеми окремих білих шарів меруданди, знаходиться в білому, рожевому і 
золотому тілах та функціонує в білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Мерудандова система рубіново-білих каналів – це сукупність і з’єднання медулярних 
рубінових мікроканалів, мерудандових білих мікроканалів рубіново-білих, рубіново-рожевих і 
рубіново-золотих тріад основи меруданди. Мерудандова система рубіново-білих каналів 
поділяється на субсистеми окремих конусів медулярної чакри та білих шарів рубіново-білої 
тріади основи меруданди, знаходиться в білому, рожевому і золотому тілах та функціонує в 
білих, рубінових, рубіново-білих, біло-рубінових та інших діапазонах електромагнітного 
спектра.  

Мерудандова система золотих каналів – це сукупність і з’єднання мерудандових золотих 
мікроканалів золотих тріад меруданди. Мерудандова система золотих каналів поділяється на 
субсистеми окремих золотих шарів меруданди, знаходиться в золотому тілі та функціонує в 
золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах електромагнітного 
спектра. 

Мерудандова система рубіново-золотих каналів – це сукупність і з’єднання медулярних 
рубінових мікроканалів, мерудандових золотих мікроканалів рубіново-золотих тріад основи 
меруданди. Мерудандова система рубіново-золотих каналів поділяється на субсистеми окремих 
конусів медулярної чакри та золотих шарів рубіново-золотої тріади основи меруданди, 
знаходиться в золотому тілі та функціонує в золотих, рубінових, рубіново-золотих, золото-
рубінових та інших діапазонах електромагнітного спектра. 

Мерудандові системи каналів тонкоматеріальних тіл 

Мерудандова система каналів тонкоматеріального тіла утворюється сукупністю і 
з’єднаннями всіх кольорових тріад меруданди, мерудандових кольорових мікроканалів 
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відповідного тонкоматеріального тіла. Меруданда сукупністю і з’єднанням своїх мікроканалів 
утворює в кожному тонкоматеріальному тілі дві системи каналів: одна система ідентична 
кольору тонкоматеріального тіла, а друга – містить рубінові й кольорові мікроканали, що 
збільшує кількість функціональних діапазонів електромагнітного спектра. Мерудандові 
системи каналів відповідних кольорів знаходяться і функціонують тільки в одному 
тонкоматеріальному тілі та своїми мікроканалами з’єднуються з усіма системами каналів. 
Розрізняють мерудандові системи:  

♦ червоних і рубіново-червоних каналів червоного тіла  
♦ світлосяюче-червоних і рубіново-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 

тіла  
♦ оранжевих і рубіново-оранжевих каналів оранжевого тіла  
♦ світлосяюче-оранжевих і рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-

оранжевого тіла  
♦ жовтих і рубіново-жовтих каналів жовтого тіла  
♦ зелених і рубіново-зелених каналів зеленого тіла  
♦ світлосяюче-зелених і рубіново-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла  
♦ блакитних і рубіново-блакитних каналів блакитного тіла  
♦ бірюзових і рубіново-бірюзових каналів бірюзового тіла  
♦ синіх і рубіново-синіх каналів синього тіла  
♦ бузкових і рубіново-бузкових каналів бузкового тіла  
♦ фіолетових і рубіново-фіолетових каналів фіолетового тіла  
♦ рожевих і рубіново-рожевих каналів рожевого тіла  
♦ білих і рубіново-білих каналів білого тіла  
♦ золотих і рубіново-золотих каналів золотого тіла.  
Мерудандові системи каналів відповідного тонкоматеріального тіла поділяються на 

мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує тріад 
меруданди, і стільки субультрасистем, скільки в одному тонкоматеріальному тілі існує 
кольорових шарів меруданди. 

Мерудандова система червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання червоних мерудандових мікроканалів червоних тріад меруданди та її 
червоних несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в 
червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів червоного тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує червоних тріад меруданди, і стільки субультрасистем, скільки 
червоних шарів меруданди існує в червоному тілі.  

Мерудандова система рубіново-червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла – 
це сукупність і з’єднання рубінових і червоних мерудандових мікроканалів рубіново-червоної 
тріади основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в червоному тілі 
та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система 
рубіново-червоних каналів червоного тіла поділяється на мерудандові субсистеми і 
субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна рубіново-червона тріада 
меруданди, і стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри існує в червоному тілі. 

Мерудандова система світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних мерудандових 
мікроканалів світлосяюче-червоних тріад меруданди та її світлосяюче-червоних 
несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на мерудандові субсистеми і 
субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує світлосяюче-червоних тріад меруданди, і 
стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-червоних шарів меруданди існує у світлосяюче-
червоному тілі. 
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Мерудандова система рубіново-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тон-коматеріального тіла – це сукупність і з’єднання рубінових і світлосяюче-червоних 
мерудандових мікроканалів рубіново-світлосяюче-червоної тріади основи меруданди. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система рубіново-
світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на мерудандові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна рубіново-
світлосяюче-червона тріада меруданди, і стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток 
рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри існує у світлосяюче-червоному 
тілі. 

Мерудандова система оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання оранжевих мерудандових мікроканалів оранжевих тріад меруданди та її 
оранжевих несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в 
оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів оранжевого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує оранжевих тріад меруданди, і стільки субультрасистем, 
скільки оранжевих шарів меруданди існує в оранжевому тілі. 

Мерудандова система рубіново-оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального 
тіла – це сукупність і з’єднання рубінових й оранжевих мерудандових мікроканалів рубіново-
оранжевої тріади основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в 
оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система рубіново-оранжевих каналів оранжевого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і 
субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна рубіново-оранжева тріада 
меруданди, і стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри існує в оранжевому тілі. 

Мерудандова система світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих мерудандових 
мікроканалів світлосяюче-оранжевих тріад меруданди та її світлосяюче-оранжевих 
несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і 
субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує світлосяюче-оранжевих тріад меруданди, 
і стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-оранжевих шарів меруданди існує у 
світлосяюче-оранжевому тілі. 

Мерудандова система рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання рубінових і світлосяюче-
оранжевих мерудандових мікроканалів рубіново-світлосяюче-оранжевої тріади основи 
меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі 
та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система 
рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на 
мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна 
рубіново-світлосяюче-оранжева тріада меруданди, і стільки субультрасистем, скільки рубінових 
пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри існує у світлосяюче-
оранжевому тілі. 

Мерудандова система жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це сукупність 
і з’єднання жовтих мерудандових мікроканалів жовтих тріад меруданди та її жовтих 
несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі 
та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система каналів 
жовтого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, 
скільки існує жовтих тріад меруданди, і стільки субультрасистем, скільки жовтих шарів 
меруданди існує в жовтому тілі. 
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Мерудандова система рубіново-жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання рубінових і жовтих мерудандових мікроканалів рубіново-жовтої тріади 
основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система рубіново-
жовтих каналів жовтого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
тільки одна субсистема, оскільки існує одна рубіново-жовта тріада меруданди, і стільки 
субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин 
медулярної чакри існує в жовтому тілі. 

Мерудандова система зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання зелених мерудандових мікроканалів зелених тріад меруданди та її 
зелених несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в 
зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів зеленого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує зелених тріад меруданди, і стільки субультрасистем, скільки 
зелених шарів меруданди існує в зеленому тілі. 

Мерудандова система рубіново-зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання рубінових і зелених мерудандових мікроканалів рубіново-зеленої тріади 
основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система рубіново-
зелених каналів зеленого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
тільки одна субсистема, оскільки існує одна рубіново-зелена тріада меруданди, і стільки 
субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин 
медулярної чакри існує в зеленому тілі. 

Мерудандова система світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених мерудандових 
мікроканалів світлосяюче-зелених тріад меруданди та її світлосяюче-зелених 
несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і 
субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує світлосяюче-зелених тріад меруданди, і 
стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-зелених шарів меруданди існує у світлосяюче-
зеленому тілі. 

Мерудандова система рубіново-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання рубінових і світлосяюче-зелених 
мерудандових мікроканалів рубіново-світлосяюче-зеленної тріади основи меруданди. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система рубіново-
світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на мерудандові субсистеми 
і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна рубіново-світлосяюче-зелена 
тріада меруданди, і стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри існує у світлосяюче-зеленому тілі. 

Мерудандова система блакитних каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання блакитних мерудандових мікроканалів блакитних тріад меруданди та її 
блакитних несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у 
блакитному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів блакитного тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує блакитних тріад меруданди, і стільки субультрасистем, скільки 
блакитних шарів меруданди існує у блакитному тілі. 

Мерудандова система рубіново-блакитних каналів блакитного тонкоматеріального 
тіла – це сукупність і з’єднання рубінових і блакитних мерудандових мікроканалів рубіново-
блакитної тріади основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у 
блакитному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
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система рубіново-блакитних каналів блакитного тіла поділяється на мерудандові субсистеми і 
субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна рубіново-блакитна тріада 
меруданди, і стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри існує у блакитному тілі. 

Мерудандова система бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання бірюзових мерудандових мікроканалів бірюзових тріад меруданди та її 
бірюзових несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в 
бірюзовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів бірюзового тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує бірюзових тріад меруданди, і стільки субультрасистем, скільки 
бірюзових шарів меруданди існує в бірюзовому тілі. 

Мерудандова система рубіново-бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла 
– це сукупність і з’єднання рубінових і бірюзових мерудандових мікроканалів рубіново-
бірюзової тріади основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в 
бірюзовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система рубіново-бірюзових каналів бірюзового тіла поділяється на мерудандові субсистеми і 
субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна рубіново-бірюзова тріада 
меруданди, і стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри існує в бірюзовому тілі. 

Мерудандова система синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання синіх мерудандових мікроканалів синіх тріад меруданди та її синіх 
несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі 
та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система каналів 
синього тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, 
скільки існує синіх тріад меруданди, і стільки субультрасистем, скільки синіх шарів меруданди 
існує в синьому тілі. 

Мерудандова система рубіново-синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання рубінових і синіх мерудандових мікроканалів рубіново-синьої тріади 
основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система рубіново-синіх 
каналів синього тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна 
субсистема, оскільки існує одна рубіново-синя тріада меруданди, і стільки субультрасистем, 
скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри 
існує в синьому тілі. 

Мерудандова система бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання бузкових мерудандових мікроканалів бузкових тріад меруданди та її 
бузкових несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в 
бузковому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів бузкового тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує бузкових тріад меруданди, і стільки субультрасистем, скільки 
бузкових шарів меруданди існує в бузковому тілі. 

Мерудандова система рубіново-бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – 
це сукупність і з’єднання рубінових і бузкових мерудандових мікроканалів рубіново-бузкової 
тріади основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі 
та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система 
рубіново-бузкових каналів бузкового тіла поділяється на мерудандові субсистеми і 
субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна рубіново-бузкова тріада 
меруданди, і стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри існує в бузковому тілі. 

Мерудандова система фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання фіолетових мерудандових мікроканалів фіолетових тріад меруданди та її 
фіолетових несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у 
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фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів фіолетового тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує фіолетових тріад меруданди, і стільки субультрасистем, 
скільки фіолетових шарів меруданди існує у фіолетовому тілі. 

Мерудандова система рубіново-фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального 
тіла – це сукупність і з’єднання рубінових і фіолетових мерудандових мікроканалів рубіново-
фіолетової тріади основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у 
фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система рубіново-фіолетових каналів фіолетового тіла поділяється на мерудандові субсистеми і 
субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна рубіново-фіолетова тріада 
меруданди, і стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри існує у фіолетовому тілі. 

Мерудандова система рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання рожевих мерудандових мікроканалів рожевих тріад меруданди та її 
рожевих несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в 
рожевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів рожевого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує рожевих тріад меруданди, і стільки субультрасистем, скільки 
рожевих шарів меруданди існує в рожевому тілі. 

Мерудандова система рубіново-рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання рубінових і рожевих мерудандових мікроканалів рубіново-рожевої тріади 
основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система рубіново-рожевих 
каналів рожевого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна 
субсистема, оскільки існує одна рубіново-рожева тріада меруданди, і стільки субультрасистем, 
скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри існує 
в рожевому тілі. 

Мерудандова система білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання білих мерудандових мікроканалів білих тріад меруданди та її білих 
несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система каналів 
білого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, 
скільки існує білих тріад меруданди, і стільки субультрасистем, скільки білих шарів меруданди 
існує в білому тілі. 

Мерудандова система рубіново-білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання рубінових і білих мерудандових мікроканалів рубіново-білої тріади 
основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система рубіново-білих 
каналів білого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна 
субсистема, оскільки існує одна рубіново-біла тріада меруданди, і стільки субультрасистем, 
скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри 
існує в білому тілі. 

Мерудандова система золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання золотих мерудандових мікроканалів золотих тріад меруданди та її 
золотих несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в 
золотому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
система каналів золотого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує золотих тріад меруданди, і стільки субультрасистем, скільки 
золотих шарів меруданди існує в золотому тілі. 

Мерудандова система рубіново-золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання рубінових і золотих мерудандових мікроканалів рубіново-золотої тріади 
основи меруданди. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та 
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своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова система рубіново-
золотих каналів золотого тіла поділяється на мерудандові субсистеми і субультрасистеми. Є 
тільки одна субсистема, оскільки існує одна рубіново-золота тріада меруданди, і стільки 
субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин 
медулярної чакри існує в золотому тілі. 
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В.В. САВРАН, В.Р. САВРАН 
 

СКРИНІНГ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

Primum non посеrе (Найперше – не зашкодь!) 
 

Стаття присвячена скринінгу здорового населення для виявлення злоякісної пухлини 
молочної залози. 

Ключові слова: здоров’я, дослідження, хвороба, рак молочної залози. 
 
Статья посвящена скринингу здорового населения для определения злокачественной 

опухоли молочной железы. 
Ключевые слова: здоровье, исследование, болезнь, рак молочной железы. 
 
The article is devoted to screening a healthy population for the definition of malignant tumor of 

the mammary gland. 
Key words: health, research, disease, mammary cancer. 
 
В медицині скринінг (буквально «просіювати», «відсіювати», «сортирувати») – масове 

дослідження умовно здорового населення для виявлення (відокремлення) можливих хворих або 
осіб – з високим ризиком виникнення того чи іншого захворювання (1, 3). Скринінг раку 
молочної залози (РМЗ) – це пошук злоякісної пухлини у людини, яка не має ніяких симптомів 
цієї хвороби. Метою мамографічного скринінгу є виявлення РМЗ на самому початку свого 
розвитку. 

Шлях до сприйняття суспільством вердикту про користь мамографічного скринінгу 
виявився довгим: 50 років досліджень, понад 7 рандомізованих протоколів. 

Концепція мамографічного скринінгу РМЗ запропонована G. J. Cohen та співавторами у 
1956 р., а перше рандомізоване дослідження започатковано в США у 1963 р. (програма 
«Великий Нью-Йорк»)(7). В дослідження включено 64 тис. здорових жінок віком від 40 до 64 
років, яких рандомізували на щорічний клінічний огляд + мамографія проти тодішньої звиклої 
практики самозвернення за медичною допомогою у разі виникнення пухлини в молочній залозі. 
Головним завданням проекту було вияснення впливу мамографії на зниження смертності від 
РМЗ. Попередні результати дослідження оприлюдненні через вісім років Вже упродовж перших 
5 років спостереження за жінками з мамографічно діагностованим РМЖ померло менше хворих 
(39 з 307 - 12,7 %), ніж серед аналогічних осіб контрольної групи (63 з 301 - 20,9 %). Через 10 
років спостереження зменшення смертності від РМЗ між дослідною та контрольною групи 
пацієнтів склало 29,3 %, а на кінець 18-го року майже 25 %. 

Зниження показника смертності було настільки вражаючим, що стало підставою для 
проведення мамографічного скринінгу в інших країнах світу. В самих же США розпочато 
грандіозну компанію скринінгу над усією популяцію жінок старших за 40 років без поділу на 
групи - обстежувану та контрольну, тобто без рандомізації. 
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Шведське рандомізоване дослідження (40318 осіб) виявило, що суттєву користь від 
скринінгу отримують жінки, яким від 50 до 70 років, а для молодшої групи осіб (40-49 років) 
вона відносно незначна. 

Скринінгові дослідження виявили цілу низку закономірностей (3). 
Перш за все, спостереження за жінками, які пройшли 10-20 скринінгових мамографій, 

показало, що ризик виникнення радіаційно індукованого РМЗ від мамографії є настільки 
низьким, що ним можна нехтувати. 

Встановлено, що мамографія дозволяє виявити РМЗ на ранній стадії хвороби. Завдяки 
скринінгу в економічно та соціально розвинутих країнах (Північна Америка, Європа) суттєво 
зросла частка РМЗ в преінвазивній стадії (рак in situ, або «нульова» стадія) - від випадкових 3-5 
% в минулому до стабільних 30 % і навіть більше сьогодні. Одночасно збільшилася кількість 
хворих з розмірами первинної пухлини до 1 см (Т1а-Т1b), зменшився відсоток пацієнтів з 
метастазами раку в регіонарних лімфатичних вузлах (pNO). Все це має пряме відношення до 
ефективності лікування: у таких хворих переважно виконують органозберегаючі втручання, 
зменшується необхідність в проведенні ад’ювантної хіміотерапії, зростає якість життя жінки, 
покращуються віддалені результати. 

В середньому 10 % скринінгових мамограм супроводжуються заключенням про наявність 
певних змін в молочних залозах - невеликі за розмірами ущільнення паренхіми, враження про її 
перебудову, поява кальцинатів. Подальший алгоритм діагностичного процесу виглядає 
наступним чином: на 1000 жінок, які пройшли мамографію, 100 осіб запросять для проведення 
уточнюючих додаткових діагностичних процедур - УЗД, повторної мамографії, інколи МРТ. У 
60 з них не виявлять патології, у 20 призначать ще одне додаткове рентгенологічне дослідження 
молочної залози через 6 місяців, а у решти 20 виникне необхідність в проведенні біопсії. 
Морфологічно рак молочної залози буде діагностовано у 5 осіб, у всіх інших доброякісні 
процеси або, навіть, їх відсутність. 

Таким чином, мамографічному скринінгу притаманні хибно-позитивні результати. Вони 
супроводжуються значною психологічною травмою жінки, а також зростанням вартості 
дослідження. 

Чутливість та специфічність мамографії в діагностиці РМЗ покращується з віком жінки. 
Денситометрична щільність паренхіми молочної залози з віком зменшується, оскільки вона 
заміщується жировою тканиною, а це сприяє візуалізації невеликих за розміром пухлинних 
утворів. Виявлено зворотню залежність між віком жінки та частотою хибно-позитивних 
результатів мамографії. Їх відсоток дещо більший у молодих жінок віком до 45 років, а також 
при щорічному проведенні мамографії. Необхідно зазначити, що цифрова мамографія 
порівняно з класичною (рентгеьмілівки) є більш чутливою діагностичною процедурою у 
молодих жінок та осіб зі значною мамографічною (а не клінічною !) щільністю паренхіми 
молочних залоз. 

З іншого боку необхідно пам’ятати, що негативні результати мамографії ще не є 100% 
гарантією здоров'я молочних залоз. Хибно-негативні заключення стосуються 5-10 % жінок (8).. 
Це означає, що рентгенологічно субстрат пухлини не візуалізується, в той час як клінічно він є. 
Така ситуація вимагає подальшого дообстеження молочних залоз, зокрема морфологічного 
(біопсія). 
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Мамографічний скринінг супроводжується незначним зростанням випадків надмірної 
діагностики РМЗ, які ніколи не були би виявлені без такого обстеження протягом усього життя 
жінки (до 80-90 років) і які не загрожують її життю (8). Це стосується осіб переважно старшого 
віку, у яких виявлять преінвазивний рак (рак in situ), тобто пухлини, яка упродовж довшого 
часу не призведе до появи її клінічних ознак. Результати канадського скринінгу показали, що 
діагностика і лікування преінвазивного протокового раку не зменшили частоту інвазивного 
РМЗ протягом наступних 1 1 років. 

У багатьох країнах Європи мамографія є обов’язковим методом профілактичного 
обстеження жінок. У Швеції та Фінляндії в скринінгу б е р у т ь  у ч а с т ь  81-89 % 
жіночого населення. В Естонії у 2015 році мамографічному скринінгу піддано 58 % жінок з тих, 
які були запрошені для дослідження. 

З’ясовано, що зменшення смертності хворих на рак молочної залози упродовж 2000 - 2012 
років зумовлено двома факторами: діагностикою початкових форм раку та прогресом лікування 
(6).. У 2012 році 37 % загального зниження смертності від раку молочної залози зумовлено 
скринінгом, а решта (63 %) – лікуванням хворих, зокрема хіміотерапією – 31 %, 
гормонотерапією – 27 %, трастузумабом – 4 %. 

У 2015 -2016 роках три великі американські організації (онкологічне товариство – ACS, 
цільова група з профілактичних послуг – USPSTF, коледж акушерів та гінекологів – ACOG) 
оприлюднили свої оновлені рекомендації по скринінгу РМЗ (4,5). Всі три директиви спільні в 
тому, що за умови відсутності факторів ризику виникнення РМЗ профілактичні мамографічні 
огляди необхідно проводити у безсимптомних жінок віком від 50 до 74 років. Подібний підхід 
рекомендує скринінгова програма національної служби охорони здоров'я Великобританії 
(NHSBSP) - до обслідування запрошують жінок віком 50 - 64 роки. Верхній віковий діапазон 
скринінгу (75 років і старше) пропонують визначати індивідуально, виходячи з оцінки 
загального стану здоров'я жінки та прогнозу щодо подальшої тривалості її життя. Якщо жінка 
практично здорова, а прогноз на повноцінне життя становить 10 та більше років, то вважають, 
що скринінг доцільно продовжувати і після 74 років. Супутня невиліковна патологія у таких 
осіб робить скринінг РМЗ недоцільним та шкідливим. 

За наявності в анамнезі жінки факторів підвищеного ризику РМЗ мамографічний скринінг 
рекомендують розпочинати в 40-45 років. 

За наявності даних про сімейний або спадковий РМЗ, а також про проведення променевої 
терапії на ділянку грудної клітки у віці від 10 до ЗО років (наприклад, лікування 
лімфогранульоматозу) скринінг розпочинають з 35 років. Його проводять на підставі магнітно-
резонансної томографії (МРТ) з контрастуванням. Одночасно таким жінкам рекомендують 
проходити генетичний скринінг - визначення мутацій в нормальних генах BRACA - 1 та BRACA 
- 2. Скринінг на підставі МРТ може бути доповнений мамографією, проте остання не покращує 
суттєво його результати. 

Різниця в зазначених консенсусних рекомендаціях стосується частоти проведення 
скринінгової мамографії - в США щорічно або кожні два роки, у Великобританії через три 
роки. 

Таким чином, якщо жінці рекомендують провести мамографічний скринінг та  її необхідно 
детально проінформувати про фактори ризику РМЗ, потенційну вигоду, обмеження та можливу 
шкідливість такого дослідження. Стратегія скринінгу повинна визначатися індивідуально і 
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враховувати особистий погляд жінки на його значення. Лікар зобов’язаний надати жінці і 
детально обговорити з нею всю інформацію щодо плюсів та мінусів скринінгу РМЗ. Декотрі 
жінки високо оцінять вигоду раннього виявлення хвороби. Вони, будуть готові прийняти його 
ризики і розпочати скринінг в 35-40 років. Інші, базуючись на відносно низькому ризику 
виникнення РМЗ в молодому віці, відсутності у них інших факторів ризику РМЗ відкладуть 
його проведення взагалі, або перенесуть початок скринінгової мамографії на старший вік . 

Що стосується України, то з огляду на значний дефіцит сучасної рентгенологічної 
апаратури та якісних супутніх матеріалів (плівки, касети, автоматичні проявники, локалізаційні 
голки тощо) мамографічний скринінг практично не проводять. На превеликий жаль, вітчизняна 
промисловість не випускає мамографів, які б відповідали світовим технічним стандартам. 
Зокрема відсутні апарати для цифрової мамографії, томосинтезу, стереотаксичної біопсії. 
Занадто «оптимістично» виглядають дані Національного ракового реєстру про те, що в Україні 
50,0 % хворих на РМЗ виявляють під час профілактичних оглядів жіночого населення ( 2014 р.). 
Однак без сумнівів, ми повинні готуватися до проведення таких досліджень. 

Виходячи з національних особливостей захворюваності жінок на РМЗ (табл. 1) та 
враховуючи дані літератури мамографічний скринінг доцільно проводити у осіб починаючи від 
50 років. Стандартне дослідження передбачає рентгенографію молочних залоз у двох проекціях 
(MLO та СС). Мамографію проводять щорічно (50-54 роки), а потім через кожні два роки. 

 
Таблиця 1. 
Вплив віку на захворюваність жінок на РМЗ 
(стандартизовані показники захворюваності - Україна, 2015 р.) (2). 
 

Вік  
обстежених 

Захворюваність 
% 

Вік жінок Захворюваність 
% 

До 14 років 0 50-54 р. 110,2 

15 — 19 р 0,1 55 - 59 р 130,1 

20-24 р. 0,6 60 - 64 р 167,5 

25-29 р. 6,7 65 - 69 р. 177,7 

30 - 34 р 17,2 70 - 74 р 143,0 

35 - 39 р 39,9 75 - 79 р. 145,2 

40-44 р. 66,4 80 - 84 р 95,5 

45-49 р. 93,7 85 + 74,9 
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Primum non посеrе (Найперше – не зашкодь! Передовсім, не спричини хворому шкоди)— 
латинська сентенція, яка є однією з головних заповідей медичної етики і основоположним 
принципом невідкладної медичної допомоги у всьому світі. У широкому сенсі ця сентенція 
означає, що «за певних обставин, можливо краще чогось не робити або навіть нічого не робити 
— якщо наша планована дія (вчинок) несе у собі ризик спричинення радше шкоди, ніж 
користі». Вона нагадує лікарям та іншим медичним працівникам, що вони повинні враховувати 
можливу шкоду при плануванні будь-якого втручання в організм людини. Цей принцип має 
надзвичайне значення у тих випадках, коли приймаються рішення щодо виконання втручань, 
які несуть очевидний ризик заподіяння шкоди, але, водночас, дають лише певні шанси для 
вигоди пацієнта, що часом дії людини навіть з добрими намірами, можуть мати небажані 
наслідки. 
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Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ, О.І. БУМБАР,  
З.О. БУМБАР 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗУ 

 
У статті наводиться методика дослідження функціонального стану глюконеогенезу. 
Ключові слова: глюконеогенез, α-кетонурія. 

В статье приведена методика исследования функционального состояния глюконеогенеза 
Ключевые слова: глюконеогенез, α-кетонурия 

This article presents the research methodology of functional state of gluconeogenesis. 
Key words: gluconeogenesis, alpha ketonuryya. 
 
Глюконеогенез розглядається, як ферментативний процес утворення глюкози і глікогену, 
переважно із амінокислот. Специфічні ферменти – піруваткарбоксилаза, фосфоенолпі-
руваткарбоксилаза, фруктозодифосфатаза, глюкозо-6-фосфатаза. Основним органом глюко-
неогенезу є печінка. Інсулін пригнічує глюконеогенез, гідрокортизон та адреналін його 
активують, переважно вночі.  
В дослідженнях використовуються маркери активності глюконеогенезу – піруват, оксалоацетат.  
Нами пропонується безкровний метод визначення вмісту α-кетокислот у сечі (нічна  
α-кетонурія). 
Досліджено криву нормального розподілу показників нічної α-кетонурії у практично здорових 
осіб, які не мали факторів ризику щодо можливого цукрового діабету (табл. 1). 

Таблиця 1 

Крива нормального розподілу показників нічної α-кетонурії (n=46) 

Сумарний вміст α-кетокислот у сечі нічній, мг: 
12 - 14 15 - 17 19 - 20 21 - 23 24 - 26 

12 15 18 21 24 
12 15 18 21 24 
12 16 18 21 24 
  18 21 24 
  18 21 24 
  18 21 24 
  20 21 24 
  20 21 24 
  20 21 24 
  20  24 
    24 
  20  24 
    24 
    24 
    24 
    24 
    24 
    24 
    24 
    26 
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Згідно із даними табл.1 визначено статистичні показники:n=46, Σv=961мг; 961:46=20,89мг=М. 
3σ=3мг; М±3σ=21±3=18-24мг;m=0,1мг; Р<0,01. 
Виконані дослідження дають підставу стверджувати, що у здорових людей показники нічної  
α-кетонурії перебувають у межах 18-24 мг (Р<0,01). 
Діагностують інсулінорезистентність глюконеогенезу, якщо нічна α-кетонурія перевищує 24 мг: 
 

Ступені інсулінорезистентності 
глюконеогенезу 

α-кетонурія, мг 

I 25-34 
II 35-44 
III 45-54 
IV 55-64 
V 65-74 
VI 75-84 
VII 85-94 
VIII 95-104 
IX 105-114 
X >114 

 
ВИСНОВКИ 

1. Маркерами функціонального стану глюконеогенезу визначено показники нічної α-кетонурії 
(динітрофенілгідразиновий метод). 
2. Досліджено криву нормального розподілу показників нічної α-кетонурії: від 18 до 24 мг. 
3. Діагностовано 10 ступенів інсулінорезистентностіглюконеогенезу. 
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3. Програма загальної диспансеризації населення та профілактики йододефіцитних 
захворювань. Методичний посібник для студентів, інтернів та лікарів. Третє видання, 
оптимізоване / За ред. заслуженого професора ЛНМУ імені Данила Галицького Яреми 
Томашевського. – Львів, 2014. – 15 с. 
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ХРОНІКА 
У травні 2018 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Сов’як Оксану Олегівну 
Іванюк Христину Богданівну 
Кияк Соломію Володимирівну 

 
35 річчям 

Пошивак Олесю Богданівну 
Греська Ігоря Володимировича 
Безпалько Людмилу Юріївну 
 

40 річчям 
Надіжко Олену Миколаївну 
Федусь Вікторію Петрівну 
 

45 річчям 
Стояновського Ігоря Володимировича  
Хороз Лесю Миронівну 
Крука Мирослава Мирославовича 
Шапошнікову Наталію Всеволодівну 
Нагорняк Оксану Михайлівну 
Гук-Лешневську Зоряну Орестівну 

 
50 річчям 

Лукович Ірену Миронівну 
 

55 річчям 
Келемена Івана Івановича 
Добрянського Дмитра Олександровича 
Ломейко Світлану Миколаївну 
Чубучну Ірину Іванівну 
 

60 річчям 
Дмитрієнка Володимира Васильовича 
Вариводу Євгена Степановича 
Добрик Ольгу Олександрівну 
Черпак Оксану Мойсеївну 
 

65 річчям 
Чаплика Віктора Васильовича 
 

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

 
Хроніка травня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
1 травня 110 років від дня народження Аркадія Йосиповича Генгриновича – 

українського фармацевта. Народився в с. Чайковка Радомисльського повіту Київської губернії. 
В 1931 р. закінчив Київський фармацевтичний інститут. У 1933–1936 рр. вчився в аспірантурі 
цього ж інституту В 1936–1941 рр. працював асистентом кафедри фармацевтичної хімії 
Одеського фармацевтичного інституту. В 1940 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Новые йодометрические способы количественного определения фенолов». В 1946–1947 рр. – 
асистент інституту удосконалення провізорів у Києві, в 1947–1948 рр. – завідувач кафедри 
судової хімії Львівського медичного інституту. Від 1949 р. – завідувач кафедри технології 
галенових препаратів Ташкентського фармацевтичного інституту; доктор фармацевтичних 
наук, професор. Подальша доля невідома. 

7 травня 65 років від дня пародження Віктора Васильовича Чаплика. Народився в  
с. Званівка Донецької області. В 1976 р. закінчив медичний факультет Івано-Франківського 
медичного інституту. В 1976–1981 рр. працював хірургом УВС в м. Кіров (РФ), в 1981–1983 рр. 
– клінічний ординатор кафедри хірургії Львівського медичного інституту, в 1984–1989 рр. – 
завідувач відділення детоксикації 5-ї лікарні м. Львова. В 1988 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Експериментальна терапія простагландином Е2 важких гемо-
трансфузійних ускладнень гострої ниркової недостатності». В 1989–1994 рр. – завідувач 
відділення екстракорпоральної детоксикації лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, в 
1994–1998 рр. – асистент кафедри невідкладних станів і медицини катастроф, в 1998–2005 рр. –
доцент кафедри. Від 2005 р. – завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини 
Львівського медичного університету. Наукові дослідження пов’язані з вивченням патогенезу 
гострої ниркової недостатності, з комплексним лікуванням шоку різного ґенезу, детоксикацією 
при невідкладних станах. Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць. 

8 травня 80 років від дня народження Михайла Михайловича Колесникова, 
епідеміолога. У 1961 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1986 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Эпидемиологические и экологические особенности ботулизма в 
различных ландшафтных зонах УССР». У 1990 р. отримав вчене звання професора. Від 1991 р. 
– професор кафедри епідеміології. Вчений є автором понад 170 наукових праць, в т. ч. 13 
винаходів. Основний напрямок наукових досліджень – це вивчення епідеміології та імунології 
інфекцій, викликаних мікроорганізмами умовно патогенної природи, розробка технології 
діагностики та санації передхворобливих станів організмів, розробка концепції генного 
паразитизму, як умови патогенності збудників інфекційних хвороб. 

9 травня 95 років від дня народження Бориса Абрамовича Березовського, лікаря-
терапевта. У 1951 р. закінчив Київський медичний інститут. Від 1954 р. працював у Він-
ницькому медичному інституті: асистент кафедри терапії: у 1958–1971 рр. – доцент.  У 1970 р. 
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захистив докторську дисертацію. Від 1971 р. завідував кафедрою терапії. Від 1991 р. – 
професор кафедри фтизіатрії. Основний напрямок досліджень – вивчення епідеміології 
туберкульозу. Помер 8 січня 1993 р. на 70 році життя. 

10 травня 110 років від дня народження Давида Лазаревича Ротенберга, хірурга, 
доктора медичних наук, професора. Народився у м. Бершаді Вінницької області. У 1954– 
1966 рр. працював завідувачем кафедри загальної хірургії Івано-Франківського медичного 
інституту. У 1966–1977 рр. – завідувач кафедри топографічної анатомії і оперативної хірургії 
цього ж інституту. Був автором понад 50 наукових праць в галузі гемотерапії, дихальних 
властивостей крові. Помер у 1994 р. на 86 році життя. 

11 травня 95 років від дня народження Георгія Леонідовича Воронкова, психіатра. 
Народився в Сімферополі. Учасник ІІ світової війни: пройшов війну рядовим піхотинцем, 
учасник Параду Перемоги в Москві в 1945 р. У 1953 р. закінчив Київський медичний інститут, 
де і почав працювати. У 1972 р. захистив докторську дисертацію на тему «Проблема дебютов и 
ранней диагностики эпилепсий». У 1973 р. отримав диплом доктора медичних наук, у 1975–
1991 рр. працював завідувачем кафедри психіатрії КМІ. У 1977 р. отримав вчене звання 
професора. У 1972–1989 рр. працював головним психіатром МОЗ УРСР. Був автором понад 100 
наукових праць, присвячених питанням діагностики і лікування епілепсії, клініці й патогенезу 
основних форм психозів, а також атеросклеротичної психопатології. Описав цефалголепсію. 
Помер вчений 28 серпня 1992 р. на 70 році життя. 

12 травня 95 років від дня народження Валентини Дмитрівни Зінченко-Гладких, 
лікаря, анатома. Народилася в м. Єнакієве Донецької області. Від 1941 р. навчалася в 
Орловському педагогічному та Воронезькому медичному інституті. У 1946 р. закінчила 
Харківський медичний інститут, де відтоді працювала. У 1965–1975 рр. – декан педіатричного 
факультету. У 1966 р. захистила докторську дисертацію. У 1968 р. отримала вчене звання 
професора. Від 1974 р. – завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. У 
1990–1998 рр. – професор кафедри. Наукові дослідження присвячені експериментальному 
обґрунтуванню м’язової пластики з метою лікування рухових розладів. Померла вчена 1 січня 
2008 р. на 85 році життя. 

12 травня 55 років від дня народження Дмитра Олександровича Добрянського, 
лікаря-педіатра. В 1986 р. закінчив педіатричний факультет Львівського державного медичного 
інституту. В 1986–1988 рр. працював клінічним ординатором, в 1988–1991 рр. – аспірант. В 
1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Патогенетическое обоснование 
иммунокоррекции в профилактике и лечении инфекционных заболеваний кишечника у 
недоношенных детей». В 1991–1998 рр. асистент кафедри дитячих хвороб, за сумісництвом в 
1993–1995 рр. – головний неонатолог Львівського облздороввідділу, з 1998 р. – лікар-нео-
натолог відділення невідкладної та планової консультативної допомоги ЛОКЛ, в 1998–2004 рр. 
– доцент кафедри. В 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему «Сучасні аспекти 
патогенезу та лікування захворювань у новонароджених дітей». Від 2004 р. – професор кафедри 
факультетської та шпитальної педіатрії Львівського медичного університету. В 2005 р. 
присвоєне вчене звання професора. Напрями наукових досліджень охоплюють проблеми 
реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, інфекційної патології, харчування 
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новонароджених високого ризику. Є директором першого в СНД навчально-методичного 
центру з реанімації новонароджених, членом Правлінця асоціації неонатологів України, 
національним координатором телемедичного проекту Україно-Швейцарської програми 
«Здоров’я матері і дитини», членом Європейського товариства педіатричних досліджень, 
експертом Європейського Регіонального бюро ВООЗ. Автор (співавтор) понад 200 наукових і 
навчально-методичних праць, 1 авторського свідоцтва, підручника, 3 посібників, 5 
національних протоколів. 

13 травня 90 років від дня народження Ждана Михайловича Ваврика, лікаря-хірурга. 
Народився у Львові. У 1950 р. закінчив Львівський медичний інститут. Від 1951 р. працював у 
Станіславському медичному інституті (згодом Івано-Франківський медичній академії). У  
1976 р. захистив докторську дисертацію, у 1979 р. отримав вчене звання професора. У 1978–
1993 рр. – завідувач кафедри загальної хірургії Тернопільського медичного інституту. Наукові 
дослідження присвячені проблемам трансфузії та гіпербаричної оксигенотерапії.  

15 травня 80 років від дня народження Володимира Івановича Чернюка, лікаря-
гігієніста. У 1987 р. захистив докторську дисертацію. Відомий вчений з дослідження 
екстремальних впливів шкідливих виробничих факторів. Напрямки наукової діяльності: 
дослідження механізмів ізольованої та комбінованої дії фізичних виробничих факторів; 
епідеміологічні дослідження професійних ризиків здоров’ю; проблеми професійних стресів та 
перевтомлення. У 2006 р. отримав вчене звання професора. Автор понад 250 наукових праць, в 
тому числі 9 монографій, 5 авторських свідоцтв. Підготував 3 докторів та 3 кандидатів наук. У 
2010 р. обраний членом-кореспондентом НАМН України, від 2017 р. – директор Інституту 
медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України. 

16 травня 80 років від дня народження Віктора Григоровича Шевчука, фізіолога. У 
1963 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1981 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Нейрогуморальные регуляции гемодинамики и сократительной функции миокарда в 
старости». У 1987 р. отримав вчене звання професора. В тому ж році був обраний на посаду 
завідувача кафедри нормальної фізіології. У 1992 р. був обраний членом-кореспондентом АПН 
України. Основний напрям наукових праць – вивчення механізмів нейрогуморальної регуляції 
серцево-судинної системи. Вчений є автором понад 200 наукових праць, в тому числі 12 
монографій, підручників, навчальних посібників. 

20 травня 95 років від дня народження Анатолія Івановича Трещинського, 
нейрохірурга, анестезіолога. Народився в с. Роговці Роменського району Сумської області. У 
1950 р. закінчив Вінницький медичний інститут і клінічну ординатуру за спеціальністю 
«Нейрохірургія». У 1955 р. захистив кандидатську дисертацію і до 1957 р. працював молодшим 
науковим співробітником Київського інституту нейрохірургії. З 1957 р. присвятив себе 
анестезіології і вже в 1959 р. доцент  А.І. Трещинський на базі кафедри торакальної хірургії і 
анестезіології КІУЛ, якою керував  М.М. Амосов, організував та очолив 4-місячні курси анес-
тезіології. В 1960 р. А.І. Трещинський став головним анестезіологом МОЗ УРСР. У 1963 р.  
А.І. Трещинський захистив докторську дисертацію на тему «Обезболивание и обеспечение 
безопасности операций на открытом сердце с искусственным кровообращением». У 1964 р.  
А.І. Трещинський створив Товариство анестезіологів-реаніматологів УРСР. У 1967 р. А.І. Тре-
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щинського обирають першим  завідувачем першої в УРСР самостійної кафедри анестезіології 
та реаніматології КІУЛ, а в 1968 р. він отримав вчене звання професора. А.І. Трещинський був 
автором понад 300 наукових праць, в тому числі 14 монографій, 16 навчальних посібників, 9 
винаходів, 150 рацпропозицій. Під його керівництвом захищено 100 кандидатських і 14 
докторських дисертацій. Був нагороджений орденами СРСР, України, медалями, науковими 
преміями. Помер 31 березня 2009 р. на 86 році життя. 

21 травня 80 років від дня народження Геннадія Євтихійовича Дудка. Народився в  
с. Іванівка Амурської області РРФСР. У 1961 р. закінчив Станіславський (нині Івано-
Франківський) медичний інститут. Працював лікарем та викладачем Торезького медичного 
училища Донецької області (1961–1965). В 1965–1969 рр. – у Луганському медичному 
інституті; від 1969 р. – у Буковинському медичному інституті (Чернівці). У 1992 р. захистив 
докторську дисертацію. У 1994 р. отримав вчене звання професора. У 1994–1997 рр. професор 
кафедри травматології та ортопедії, у 1997–2003 рр. – завідувач кафедри екстремальної і 
військової медицини. Наукові дослідження присвячені проблемам травматизму, розробці 
конструкцій і хірургічних методів лікування переломів та захворювань кісток із застосуванням 
металевих і полімерних матеріалів. З 2003 р. на пенсії. 

23 травня 150 років від дня народження Володимира Васильовича Селецького, 
лікаря- невролога. Народився в сім’ї священнослужителя. Після закінчення гімназії поступив у 
1888 р. на медичний факультет університету св. Володимира. Після закінчення факультету 
упродовж 2 років був стипендіатом об’єднаної кафедри нервових і душевних хвороб, яку 
очолював відомий психіатр проф. І.О. Сікорський. В листопаді 1894 р. В.В. Селецького 
зарахували на посаду позаштатного ординатора кафедри нервових та душевних хвороб, в 
жовтні 1897 р. він став штатним ординатором неврологічної клініки, а в грудні 1897 р. – 
штатним ординатором Києво-Кирилівського шпиталю, залишаючись ординатором 
університетської клініки. В липні 1899 р. із закінченням терміну служби ординаторів він був 
виключений із штату університету. В 1900 р. В.В. Селецький допущений до читання лекцій для 
студентів медичного факультету. В травні 1901 р. В.В. Селецький захистив дисертацію на тему 
«Опыт систематического и клинического изучения расстройств речи при прогрессивном 
параличе». В жовтні 1901 р. йому присвоєно вчене звання приват-доцента, а з 1903 р. В.В. Се-
лецький почав читати лекції на кафедрі нервових хвороб, яку очолював проф. М.М. Лапінський. 
З 1912 р. В.В. Селецький – професор кафедри нервових хвороб Київського жіночого 
медінституту, яку він очолював до 1919 р. В 1922 р. була організована кафедра факультетської 
неврології. В.В. Селецький керував нею до 1950 р. Наукові дослідження В.В. Селецького 
присвячені інфекційним захворюванням нервової системи, пухлинам головного мозку, 
питанням медичної психології та психіатрії. За весь час своєї роботи він опублікував понад 60 
наукових робіт. Помер у 1955 р. на 87 році життя. 

25 травня 150 років від дня народження Абрама Йосиповича Гершензона, лікаря-
педіатра. Народився в м. Акерман (нині Білгород-Дністровський Одеської області). У 1893 р. 
закінчив медичний факультет Університету ім. св. Володимира у Києві. Очолював дитячу 
амбулаторію і санстанцію товариства опікування хворих дітей в Одесі.В 1901 р. створив кухню 
«Крапля молока» при амбулаторії. У 1908 р. організував консультацію для дітей раннього віку 
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Товариства опікування хворих дітей в Одесі. Під час російсько-японської війни і Першої 
світової війни – військовий лікар. Від 1921 р. – в Одеському інституті охорони материнства і 
дитинства. Від 1932 р. – завідувач відділу фізіології і дієтетики дітей молодшого віку. Помер 24 
лютого 1933 р. на 65 році життя. 

25 травня 80 років від дня народження Юрія Дмитровича Усенка. Народився в с. Фі-
ліповичі Полтавської області. В 1954 р. вступив на лікувальний факультет Київського 
медичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1960 р. В 1960–1962 рр. навчався в клінічній 
ординатурі, а в 1962-1964 рр. в аспірантурі на кафедрі туберкульозу КМ1. В 1965 р. захистив 
кандидатську дисертацію. В 1971-1978 рр. працював в апараті ЦК КПУ. В 1978 р. очолив відділ 
пульмонології Київського НДІ туберкульозу, пульмонології та грудної хірургії. В 1984 р. був 
обраний на посаду завідувача курсом пульмонології кафедри туберкульозу Київського 
медичного інституту імені О.О. Богомольця. Конгрес пульмонологів СРСР, який проходив в 
1990 р. в Києві, обрав Ю.Д. Усенка своїм президентом та віце-президентом наукового 
товариства пульмонологів СРСР. В 1992 р. захистив докторську дисертацію і став доктором 
технічних наук. В 1997 р. удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.  
Ю.Д. Усенко був автором понад 160 наукових праць, в тому числі 3 монографій, 5 патентів, 15 
авторських свідоцтв. Помер 8 січня 2005 р. на 67 році життя. 

28 травня 115 років від дня народження Івана Андрійовича Шевчука, гістолога. 
Народився у с. Плещині Хмельницької області. У 1951–1974 рр. працював завідувачем кафедри 
гістології Чернівецького медичного інституту. У 1964 р. отримав вчене звання професора. 
Вивчав закономірності вікових змін підшлункової залози, обмін цинку в ендокринних залозах. 
Помер вчений у 1984 р. на 81 році життя. 

29 травня 70 років від дня народження Віктора Павловича Лисенюка, невролога, 
реабілітолога. Народився в с. Батяче Кам’янка-Бузького району Львівської області. У 1972 р. 
В.П. Лисенюк закінчив Київський медичний інститут. В 1972–1979 рр. працював лікарем-
ординатором, молодшим науковим співробітником неврологічного відділу НДІ геронтології 
АМН СРСР, у 1980–1992 рр. – асистент, доцент кафедри нервових хвороб Київського інституту 
удосконалення лікарів. У 1992 р. вчений захистив докторську дисертацію на тему «Клініко-
електрофізіологічне обґрунтування і застосування методів рефлексотерапії в комплексному 
лікуванні захворювань периферичного відділу нервової системи». Від 1993 р. почав працювати 
в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Від 1994 р. завідувач кафедри 
неврології та реабілітаційної медицини. В.П. Лисенюк є дійсним членом Міжнародного 
коледжу акупунктури та електротерапії (США), Почесним членом Всеукраїнської Асоціації 
фізіотерапевтів і курюртологів, головою Проблемної Комісії МОЗ та НАМН України 
«Нетрадиційні методи лікування та реабілітації». Вчений входить до складу редколегій 5 
наукових журналів. Вчений є автором понад 160 наукових праць, в тому числі 12 монографій, 8 
навчальних посібників, 10 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ГЕОРГІЙ ЙОСИПОВИЧ БУРЧИНСЬКИЙ 
До 110-річчя від дня народження 

 
Георгій Йосипович Бурчинський народився (19.04) 

2 травня 1908 р. в Києві, в сім’ї залізничника. Після 
закінчення школи поступив у Київський медичний інсти-
тут, який закінчив у 1931 р. Упродовж 1931–1932 рр. 
працював головним лікарем дитячої поліклініки в 
Луганську. З 1932 р. служив на посаді лікаря 240-го 
«Краснолученского полка», далі був зарахований в 
«кадри» і відправлений в «Дальневосточную Особую 
Краснознаменную Армию» на посаду лікаря 35-ї окремої 
лікарні. З квітня 1935 р. по червень 1936 р. виконував за 
сумісництвом обов’язки лікаря Окремого танкового 
батальйону 22-ї СД Далекосхідної армії. В лютому  
1936 р. отримав військове звання «військовий лікар 3-го 
рангу».  

За станом здоров’я був демобілізований і повернувся в Київ, де працював на 
посаді дільничного лікаря 2-ї міської поліклініки. Восени 1936 р. був зарахований в 
клінічну ординатуру, а згодом переведений в аспірантуру при кафедрі факультетської 
терапії 2-го Київського медичного інституту. Під науковим керівництвом проф.  
В.М. Іванова (1892–1962) Г.Й. Бурчинський розпочав наукові дослідження. У березні 
1938 р. Г.Й. Бурчинський був мобілізований у Червону Армію і призначений на посаду 
начальника військового лазарету при Шепетівському військовому госпіталі. Завершив 
дисертацію на тему «О сущности феномена оседания эритроцитов и его клиническое 
значение».  

З 1 липня 1939 р. Г.Й. Бурчинський став працювати ординатором Київського 
військового госпіталю. У 1940 р. упродовж 4 місяців викладав курс «внутрішні 
хвороби» у Київському військово-медичному училищі. У травні 1940 р. був 
призначений старшим ординатором Київського окружного військового госпіталю. У 
грудні 1940 р. Г.Й. Бурчинський отримав військове звання «військового лікаря 2-го 
рангу». 

З початком німецько-радянської війни Київський окружний військовий госпіталь 
був евакуйований спочатку до м. Харкова, а згодом – до м. Томська. З травня 1942 р. по 
серпень 1943 р. Г.Й. Бурчинський очолював терапевтичне відділення. Із введенням 
військовим лікарям загальновійськових звань «військовому лікарю 2-го рангу» Г.Й. Бур-
чинському 15 березня 1943 р. присвоєно звання майора медичної служби. З серпня  
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1943 р. по квітень 1946 р. Г.Й. Бурчинський працював на посаді помічника начальника 
госпіталю з медичної частини. В Томську в госпіталі було сформовано терапевтичне 
відділення для лікування поранених з патологією внутрішніх органів. Під керівництвом 
професора М.М. Губергріця (1886–1951) були проведені дослідження функції нирок, 
легенів у поранених. Одним із перших в СРСР разом із лікарем-отоларингологом  
Б.Л. Французовим Г.Й. Бурчинський застосував методику ендобронхіального введення 
антибіотиків і бронхоскопічну санацію при легеневих нагноєннях.  

У 1946–1952 рр. Г.Й. Бурчинський працював у Київському окружному 
військовому госпіталі на посаді начальника терапевтичного відділення, згодом старшого 
терапевта госпіталю. 

З березня 1952 р. по червень 1961 р. полковник медичної служби Г.Й. Бурчин-
ський був головним терапевтом Київського військового округу. У 1953–1961 рр.  
Г.Й. Бурчинський працював завідувачем кафедри терапії стоматологічного факультету 
Київського медичного інституту. В 1959 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Материалы к изучению нагноительных заболеваний легких». У 1962–1986 рр.  
Г.Й. Бурчинський очолював кафедру факультетської терапії КМІ. 

Вчений став професором (1961), заслуженим діячем науки УРСР (1963), 
лауреатом Державної премії УРСР (1980).Опублікував понад 120 наукових праць, в 
тому числі 5 монографій, підручник «Внутренние болезни», посібник. 

Упродовж багатьох років проф. Г.Й. Бурчинський очолював також Товариство 
терапевтів УРСР, був членом Президії Вченої ради МОЗ УРСР, членом Всесоюзного 
товариства терапевтів, заступником голови Всесоюзного товариства гастроентерологів, 
членом редакційних рад часописів «Врачебное дело», «Клиническая медицина», 
«Терапевтический архив», входив у редакційну колегію «Большой медицинской 
энциклопедии». 

Вчений був нагороджений орденами і медалями СРСР. Помер вчений 21 січня 
1993 р. на 85 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.В. ТАРАСОВ 
 

АНАТОЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ СВІНЦІЦЬКИЙ 
До 70-річчя від дня народження 

 
Анатолій Станіславович Свінціцький наро-

дився 2 травня 1948 р. Закінчив з відзнакою 
лікувальний факультет Київського медичного 
інституту у 1975 р. Був занесений до  Золотої книги 
пошани та рекомендований до наукової роботи на 
кафедрі госпітальної терапії №2. В 1975–1977 рр. 
Анатолій Станіславович навчався в клінічній 
ординатурі кафедри госпітальної терапії №2. Від 
1977 р. став асистентом цієї ж кафедри. Під 
керівництвом проф. А.П. Пелещука (1913–2010) у 
1981 р. А.С. Свінціцький захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Функциональное состояние 
миокарда и его изменения в процессе лечния у 
больных инфекционно-аллергической формой 
бронхиальной астмы».  

У 1985 р. він обраний доцентом кафедри 
госпітальної терапії №2. Від 1990 р. – завідувач 
кафедри. В 1991 р. захистив докторську дисертацію 

на тему «Состояние гастродуоденальной системы при основных ревматических 
заболеваниях». У 1995 р. А.С. Свінціцькому присвоєно вчене звання професора. Наукові 
дослідження проф. А.С. Свінціцького стосуються проблем виникнення та клініки хвороб 
органів шлунково-кишкового тракту в умовах супутнього ураження опорно-рухового 
апарату,  а також розробки сучасних алгоритмів діагностики та лікування цих станів. 
Вчений першим описав особливості патології слизової оболонки шлунка у хворих на 
ревматоїдний артрит. 

У 2005–2008 рр. – декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, у 2008– 
2013 рр. – професор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти 
НМУ ім. О.О. Богомольця. У 2008–2017 рр. А.С. Свінціцький працював завідувачем 
кафедри внутрішньої медицини №3, а з 2017 р. – завідувач кафедри внутрішніх хвороб 
стоматологічного факультету.  

Вчений одним із перших у вітчизняній медичній науці розпочав вивчення патології 
шлунка, пов’язаної із застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів. Під його 
керівництвом на кафедрі були виконані дослідження, що дали можливість покращити 
результати лікування ерозивно-виразкових ушкоджень верхніх відділів травного тракту, 
знизити частоту ускладнень фармакотерапії ревматичних захворювань, поєднаних з 
гастродуоденальною патологією, покращити діагностику та лікування гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби, модифікувати морфологічний метод виявлення хелікобактерної 
інфекції, удосконалити діагностику та лікування ерозій шлунку при хворобах 
гепатобіліарної системи, покращити лікування пацієнтів з різними формами функціональної 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 75 (141). 2018 
 
 
 

35 

диспепсії та синдрому подразненої кишки, добитися покращення лікування осіб з 
артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічною ішемією мозку. 

Анатолій Станіславович Свінціцький є автором (співавтором) понад 850 наукових 
праць, в т. ч. 8 підручників, 38 навчальних посібників, 13 монографій, 5 довідників, 35 
патентів. Вчений підготував 4 докторів та 27 кандидатів наук. 

У 2003–2006 рр. А.С. Свінціцький був позаштатним консультантом Комітету Верховної 
Ради України з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, брав участь у підгтовці 
низки законопроектів з питань медицини. Член Державного формулярного комітету МОЗ 
України, Президії Асоціації ревматологів України, Правління Українського товариства 
терапевтів, проблемної комісії МОЗ і НАМН України «Гастроентерологія», спеціалізованих 
рад Д 26.616.01 з кардіології та ревматології при ДУ «Національний науковий центр «Інститут 
кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, Д 26.003.08 з внутрішніх хвороб, 
гастроентерології, кардіології, ревматології при НМУ імені О.О. Богомольця. 

А.С. Свінціцький є головним редактором науково-практичного видання «Практи-
куючий лікар», членом редакційних рад і колегій низки медичних журналів, в т. ч. й 
закордонних: «Medycyna praktyczna» (Польща), «Reumatologia / Rheumatology» (Польща), 
«Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego» (Польща), «Ginekologia i 
Poloznictwo» (Польща).  

Вчений був обраний дійсним членом АН ВШ України, дійсним членом Всесвітньої 
академії медицини імені Альберта Швейцера, Польської Академії медицини. В 1997 р. вчений 
отримав Премію ім. Ф.Г. Яновського НАН України, у 1998 р. нагороджений нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України, медаллю імені М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» 
НАМН України (2001), Миру в пам’ять про Нагасакі Всесвітньої академії медицини імені 
Альберта Швейцера (2005), імені Є. Москви Варшавської лікарської ради (2011), імені д-ра Вл. 
Бєчаньського Ченстоховського лікарського товариства (2011), «Landabilis» Варшавської 
лікарської палати (2013), «Gloria Medicinae» Польського лікарського товариства (2013), 
Міжнародною премією суспільної довіри «Golden OTIS» (2013), Кавалерським хрестом ордену 
«За заслуги перед Республікою Польща» (2014), почесними грамотами Київського міського 
голови (2002), МОЗ України (2004, 2007, 2009), голови Житомирської ОДА (2005), відзнакою 
Київського міського голови «Знак Пошани» (2004), «Fellow Royal Scientist» Міжнародної 
колегії кардіологів (2010), «Гордість медицини України» Українського медичного клубу (2016), 
«Gratiarum Actio» Польського ревматологічного товариства, Інституту ревматології у Варшаві, 
журналу «Reumatologia / Rheumatology» (2013), почесним знаком «За особливий внесок» 
Російського університету дружби народів (2011). 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я на Многії та Благії Літа! 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ УШКАРЕНКО 
До 80-річчя від дня народження 

 
Віктор Олександрович Ушкаренко народився 6 

травня 1938 р. в с. Михайло-Ларино Жовтневого 
району Миколаївської області в сім’ї радгоспників 
Олександра Петровича (1909–1981) та Олександри 
Григорівни (1912–1998) Ушкаренків. Після закін-
чення середньої школи  поступив у Херсонський 
сільськогосподарський інститут, який закінчив у 
1960 р. У цьому ж році почав працювати агрономом 
в колгоспі «Україна» Сиваського району Херсон-
ської області, згодом – у радгоспі ім. К. Маркса 
Жовтневого району Миколаївської області. Під час 
роботи на посаді агронома виявилися здібності до 
роботи пізнавального, наукового характеру. Це 
привело Віктора Олександровича в аспірантуру 
кафедри загального та зрошуваного землеробства 

Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи.  
У 1964–1969 рр. В.О. Ушкаренко працював асистентом кафедри загального та 

зрошуваного землеробства Херсонського СГІ ім. О.Д. Цюрупи. У 1966 р. В.О. Ушка-
ренко захистив кандидатську дисертацію на тему «Зрощення стічними водами кормових 
культур на каштанових ґрунтах УРСР» в Одеському сільськогосподарському інституті. 

В 1969–1970 рр. вчений працював старшим викладачем кафедри загального та 
зрошуваного землеробства Херсонського СГІ. В 1972 р. вчений отримав звання доцента 

У 1977 р. В.О. Ушкаренко захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичне 
обґрунтування і агротехнічні умови використання зрошуваних каштанових ґрунтів 
півдня УРСР» у Кишинівському сільськогосподарському інституті ім. М.Ф. Фрунзе. У 
1978 р. В.О. Ушкаренкові присвоїли вчене звання професора.  

Від 1978 р. вчений почав завідувати кафедрою землеробства. Від 1980 р.  
В.О. Ушкаренко став ректором Херсонського сільськогосподарського інституту. У  
1988 р. Віктору Олександровичу Ушкаренку присвоєно почесне звання «Заслужений 
працівник Вищої школи УРСР» та нагороджено орденом «Знак Пошани». 
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У 1990 р. В.О. Ушкаренко був обраний членом-кореспондентом УААН 
(Відділення меліорація і зрошуване землеробство). У 1998–2011 рр. вчений працював 
ректором Херсонського державного аграрного університету. 

Вчений відомий своїми дослідженнями в галузі зрошуваного землеробства та 
методиками дослідної справи. В.О. Ушкаренко є автором понад 730 навчально-
методичних та наукових праць, 46 патентів та 12 свідоцтв на сорти рослин. Вчений 
підготував 54 кандидатів і 10 докторів наук.  

У 1995 р. вчений був обраний академіком УААН (Відділення землеробства, 
меліорації та агроекології).  

Наукова діяльність вченого була гідно пошанована: у 1981 р. нагороджений 
орденом «Знак Пошани», у 1998 р. – орденом «За заслуги» ІІІ ст., орденом князя 
Ярослава Мудрого V ст., Літописця Нестора (1999), орденом «Знак пошани» (2005), 
Святого Георгія Побідоносця (2011), орденом Рівноапостольного князя Володимира 
(2013). Вчений став лауреатом Державної премії України, лауреатом Державної премії у 
АРК (2010), нагороджений Почесними грамотами Президії Верховної Ради України 
(2004, 2009), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999), почесною 
відзнакою НААН «Почесний працівник Державного комітету України з водного 
господарства» (2008). 

Рішенням Біографічного наукового центру при ООН 1998 р. В.О. Ушкаренка 
зараховано до складу 2000 видатних людей ХХ ст. і йому вручено медаль. Його ім’я 
внесено до Міжнародної енциклопедії «2000 Outstanding People of The 20th Century». 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я на Многії та Благії Літа! 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Україна наукова. Національна академія аграрних наук України. Том IV. / упор. В.В. 
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2. Хто є хто в Україні / уклад. та ред.: Юрій Марченко, Олександер Телемко. – Київ: 
«К.І.С.», 2006. – 1136 с. – Зі змісту: [Ушкаренко Віктор Олександрович].–  С. 997-998. 
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В.Р. САВРАН, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ОРЕСТ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФІЛЬЦ 
До 90-річчя від дня народження 

 
Орест Володимирович Фільц народився 13 

травня 1928 р. в м. Перемишлі Львівського 
воєводства (Польща) в сім’ї Володимира Івановича 
Фільца та Іванни Романівни Фільц. Батько 
працював лісовим інженером і сім’я часто пере-
їжджала. В 1934 р. Орест поступив у семирічну 
школу, навчався в Перемишлі та Вільно. У 1939 р. 
закінчив 5 клас. Під час німецької окупації Польщі 
вчився приватно, перебуваючи в Цеханові (біля 
Варшави). В 1942 р. поступив у 5 клас української 
гімназії в Ярославі. В 1945 р. закінчив 1 клас 
українського ліцею в Перемишлі. В серпні 1945 р. з 
батьками переселився до Дрогобича і поступив у 
10 клас Дрогобицької СШ №1. У липні 1946 р. 

закінчив 10 клас, склавши іспити на атестат зрілості. В цьому ж році поступив на 
медичний факультет Львівського державного медичного інституту.  

Під час навчання в медінституті захопився хірургією і активно працював в 
студентському науковому гуртку кафедри факультетської хірургії. Закінчив  медичний 
інститут з відзнакою у 1951 р. і за направленням працював хірургом у лікувальних 
установах Східно-Сибірської залізниці Іркутської області. У 1956 р. повернувся до 
Львівської області і влаштувався працювати лікарем в м. Щирець Львівської області, у 
1957 р. працював лікарем Львівської залізниці. У 1957–1960 рр. навчався  в аспірантурі 
кафедри факультетської хірургії, яку очолював професор Г.Г. Караванов. Напружено 
працював над кандидатською дисертацією і в 1961 р. представив до захисту дисертацію 
на тему «Алиментарно-энтерогенный вегетативный синдром после операции на желудке 
и тонкой кишке». 

У 1960–1964 рр. О.В. Фільц працював лікарем-ординатором ЛОКЛ на базі 
кафедри факультетської хірургії і продовжив наукові пошуки. У 1964 р. О.В. Фільца 
обирають асистентом кафедри. На цій посаді вчений працював до 1973 р.  У 1969 р. О.В. 
Фільц представив докторську дисертацію на тему «Хирургические аспекты проблемы 
постхолецистэктомического синдрома».  
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У 1973 р. О.В. Фільц  був обраний на посаду доцента кафедри факультетської 
хірургії. У 1974 р. О.В. Фільц  отримав вчене звання доцента. На цій посаді О.В. Фільц  
працював до 1985 р. 

У 1982 р. у Львові була відкрита нова клінічна лікарня швидкої медичної 
допомоги (МКЛШМД). Кафедра хірургії ФУЛіП була переведена на бази першого і 
третього хірургічних відділень. Від 1986 р. цю кафедру почав очолювати О.В. Фільц. 
Наукова діяльність кафедри була спрямована на поглиблене і посилене вивчення 
гострого холецистопанкреатиту, гострого апендициту в осіб молодого віку, кишкової 
непрохідності. Були організовані центри допомоги хворим зі шлунково-кишковими 
кровотечами і політравмою на базах 3-го і 1-го хірургічних відділень. У 1988 р. О.В. 
Фільц отримав вчене звання професора. О.В. Фільц у 2000–2005 рр. працював 
професором кафедри хірургії ФПДО Львівського медичного університету.  

Вчений був автором близько 200 наукових і навчально-методичних праць, 
підготував 18 кандидатів наук та 1 доктора медичних наук.  

О.В. Фільц був заступником головного редактора часопису «Аcta Medica 
Leopoliensia», членом правління наукового товариства хірургів, Українського 
лікарського товариства, НТШ.  

Вчений за своє життя зробив понад 20 000 операцій при різній хірургічній 
невідкладній і плановій патології. 

Помер вчений 9 липня 2005 р. Доля відпустила йому 77 років і 2 місяці. 
Світла пам’ять про видатного хірурга залишиться в серцях всіх, хто знав його. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
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// Практична медицина, 1998. – №5-6. –  С. 192. 
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Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила 
Галицького: 1784–2009. / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.Т. ДОВБУШ 
 

БОРИС ЯКОВИЧ ПАДАЛКА 
До 135-річчя від дня народження 

 
Борис Якович Падалка народився 15 травня 

1883 р. в м. Пирятин Полтавської губернії Російської 
імперії. Після закінчення школи поступив на фізико-
математичний факультет Петербурзького універ-
ситету, який закінчив у 1908 р.  Але «тяга» до меди-
цини виявилася настільки сильною, що в 25 років 
Борис Якович поступає на медичний факультет 
Московського університету, який закінчив у 1912 р. 
Почав працювати у лікарні імені цесаревича 
Олександра в Києві. З першого дня створення кафедри 
інфекційних хвороб Київського медичного інституту 
працював викладачем. У 1925 р. став старшим 
асистентом кафедри. В 1930 р. Б.Я. Падалку обрали на 

посаду доцента кафедри. У 1931 р. йому присвоїли науковий ступінь кандидата 
медичних наук і звання доцента кафедри інфекційних хвороб. 

У 1938 р. Бориса Яковича Падалку обрали на посаду професора кафедри 
інфекційних хвороб 2-го Київського медичного інституту. У 1940 р. Б.Я. Падалка 
захистив докторську дисертацію на тему «Клініка лікування черевного тифу та його 
ускладнень». Згодом йому присвоїли вчене звання професора. 

У період німецької окупації Києва Б.Я. Падалка працював професором у 
створеному медичному інституті. Після закриття КМІ аж до визволення Києва у 1943 р. 
завідував інфекційним відділенням в Олександрійській лікарні. Після закінчення війни 
1941–1945 рр. працював завідувачем кафедри інфекційних хвороб Київського інституту 
удосконалення лікарів, одночасно працював у Науково-дослідному інституті 
інфекційних хвороб у Києві. У 1954 р. Б.Я. Падалка очолив кафедру інфекційних хвороб 
КМІ, на якій пропрацював до 1962 р. 

Б.Я. Падалка був автором близько 200 наукових праць, присвячених 
удосконаленню методів клінічної діагностики і лікування найбільш розповсюджених 
вірусних і бактеріальних інфекцій на основі вивчення природних захисних реакцій 
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організму. У 1947 р. Б.Я. Падалка разом з О.П. Матвєєвим виявили нову хворобу: 
кліщовий пароксимальний рикетсіоз. Вчений вперше здійснив широкомасштабні 
дослідження патогенезу так званої хронічної дизентерії, узагальнивши їх в книзі 
«Дизентерия» (1955). Вчений описав діагностичний симптом – своєрідний звуковий 
феномен при перкусії в правій здухвинній ділянці при черевному тифі. 

Вчений написав підручник у співавторстві «Курс острых инфекционных 
болезней» (Київ, 1941), монографію «Брюшной тиф» (Київ, 1947). За 1954–1961 рр. 
вчений підготував 9 кандидатів наук. 

Помер вчений 5 січня 1964 р. на 81 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.Р. МАТЕШУК-ВАЦЕБА, 
Х.В. ПАРТИКА 

 
ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ БИЦЬ 

До 80-річчя від дня народження 
 

Юрій Вікторович Биць народився 15 травня 
1938 р. в с. Троща Чуднівського району Житомирської 
області. Після закінчення середньої школи із золотою 
медаллю у 1955 р. Юрій поступив у Київський 
медичний інститут. У 1961 р. отримав диплом лікаря з 
відзнакою і поступив в аспірантуру при кафедрі 
патологічної фізіології, яку закінчив у 1963 р. На цій 
кафедрі він працював на посаді асистента (1963–
1972). Кандидатську дисертацію на тему «Влияние 
метаболических ядов на проницаемость гематооф-
тальмического барьера» захистив у 1966 р. У 1971–
1972 рр. Юрій Вікторович навчався в докторантурі 
при кафедрі патофізіології. Працював на посаді 
доцента цієї ж кафедри (1972–1978). Докторську 

дисертацію на тему «Роль нарушений метаболизма сосудистой стенки в процессе её 
склерозирования» захистив у 1974 р. Працював на посаді професора (1978–1986), 
завідувача кафедри (1986–2008).  

З 1975 по 1978 р. Ю.В. Биць працював на посаді керівника науково-дослідного 
сектору. В 1979–1985 рр. виконував обов’язки декана 2 лікувального факультету КМІ. 

Від 1994 і до останнього часу професор Ю.В. Биць був деканом факультету 
підвищення кваліфікації викладачів Національного медичного університету ім. О.О. Бо-
гомольця. 

Наукові інтереси Ю.В. Биця були пов’язані з вивченням судинної патології, 
зокрема в судинах різного типу та їх ролі в порушеннях проникності судинної стінки, 
розвитку артеріосклерозу та атеросклерозу. Порівняльно-патофізіологічний підхід поміг 
з’ясувати роль видових, вікових і регіональних особливостей структури, функції та 
метаболізму судинної стінки. 

Юрій Вікторович Биць був автором понад 150 наукових праць, в тому числі 
монографії «Порівняльно-патофізіологічні аспекти енергозабезпечення судинної 
стінки», яка  у 2003 р. була відзначена премією імені О.О. Богомольця НАН України. 
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Ю.В. Биць був співавтором підручника «Патологическая физиология» (за ред. М.Н. 
Зайка), який вийшов у світ в 1977 та 1985 рр., та співавтором 3-го видання цього 
підручника, виданого українською та російською мовами. 

У 2003 –2008 рр. Ю.В. Биць брав участь у виданні 5 навчальних посібників. Під 
керівництвом Ю.В. Биця опубліковано навчальні програми з патофізіології (1993, 2002, 
2006). Під керівництвом проф. Ю.В. Биця підготовлено 1 докторську та 9 кандидатських 
дисертацій. 

Професор Ю.В. Биць був віце-президентом Товариства патофізіологів України, 
членом експертної ради з медико-біологічних наук ВАК України, членом спеціалізо-
ваної ради з захисту дисертаційних робіт при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця 
НАНУ, членом редакційних колегій низки фахових журналів. 

У 1981 р. Ю.В. Биць отримав медаль «За трудову доблесть», йому присвоєно 
почесне звання лауреата Державної премії УРСР, в 2001 р. – «Заслуженого працівника 
освіти України», в 2003 р. – лауреата премії ім. О.О. Богомольця НАН України, обрано 
членом-кореспондентом АПН України. 

У 2005 р. МОН України нагородило Ю.В. Биця знаком «За наукові досягнення», в 
2007 р. НАН України та Одеський медичний університет – Почесною медаллю ім.  
В.В. Підвисоцького «За особистий внесок у розвиток науки і вищої освіти», в 2008 р. – 
вищою нагородою АПН України – медаллю ім. К.Д. Ушинського. 

15 травня 2008 р. Юрій Вікторович Биць відзначив своє 70-річчя, а 22 липня  
2008 р. він пішов з Життя. 
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А.Л. ВАСИЛЬЧУК, В.І. КОВЦУН,  

Ю.М. ПАНИШКО 

 ЗОРЯНА ІГОРІВНА  КОРИТКО  
До 60-річчя від дня народження 

 
Зоряна Ігорівна Коритко народилась 21 травня 

1958 р. в с. Чайковичі Самбірського р-ну Львівської 
області у сім´ї службовців. У 1975 р. з золотою медаллю 
закінчила Львівську СШ № 62. 

У 1975-1976 р працювала у торакальному 
відділенні ЛОКЛ молодшим медичним працівником, а 
згодом поступила на біологічний факультет Львівського 
державного університету імені Івана Франка, який 
закінчила з відзнакою у 1981 р. У 1981-1990 рр. 
працювала на кафедрі спортивної медицини Львівського 
державного інституту фізичної культури старшим 
лаборантом з наукової роботи, брала участь у створенні 
імунологічної лабораторії під керівництвом проф. 
Мухіна В.М., де були опробуванні на той час  
найсучасніші імунологічні методики, які використо-

вувались для досліджень при спортивній роботі.  
У 1988-90 роках у рамках творчої угоди між Львівським відділенням Київського 

інституту гематології та переливання крові та Львівським державним інститутом фізичної 
культури (де вона була головним виконавцем) написала кандидатську дисертацію на тему 
«Роль тромбін-плазмінової системи у структурно-функціональному стані міокарду при 
фізичних перевантаженнях», яка захищена за спеціальністю 14.00.17 – нормальна фізіологія у 
Львівському державному медичному інституті 23 березня 1990 року.  

З травня 1990 року працює на кафедрі фізіології: спочатку на посаді викладача, потім 
старшого викладача і з 1997 року – на посаді доцента кафедри.  Викладацькій майстерності 
вчилась у працівників кафедри: професора Г.Б Сафронової, професора Є.О. Яремка, доцента 
Ю.М. Панишка і доцента В.Г. Пакош. 

Зоряна Ігорівна займається науковою роботою, член фізіологічного та біохімічного 
товариств, має понад 160 наукових і методичних публікацій (у тому числі 70 - одноосібно), 
серед яких 3 патенти на корисну модель, 1 патент на винахід, понад 20 актів впровадження, 2 
рацпропозиції, 3 інформаційні листи. Учасник понад 60 міжнародних та вітчизняних наукових 
з’їздів, конгресів, Міжнародних і Всеукраїнських конференцій.  

Наукові публікації присвячені, в основному, вивченню змін у різних системах організму 
при гранично напруженій м’язовій роботі, вивченню механізмів формування перехідних 
адаптаційно-компенсаторних станів за цих умов та способів їх корекції з метою підвищення 
фізичної працездатності спортсменів. Двадцятирічні дослідження в цьому напрямку стали 
основою для написання докторської дисертації на тему «Роль коагуляційно-регенераційного 
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механізму у формуванні перехідних адаптаційно-компенсаторних станів при граничних 
фізичних навантаженнях та їх корекція», яка успішно захищена 5 грудня 2012 року в ДЗ 
«Луганський державний медичний університет» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна 
фізіологія.  

Зоряна Ігорівна тісно співпрацювала з різними науковими структурами. Ідея наукового 
напрямку зародилася з модельних досліджень на тваринах, які лягли в основу кандидатської 
дисертації, виконаної в рамках договору про творчу співпрацю між Інститутом  фізичної 
культури і лабораторією тромбопластину Львівського філіалу Київського інституту гематології 
та переливання крові під керівництвом професора В.А. Монастирського. Перші дослідження із 
залученням спортсменів виконувались на базі кафедри нормальної фізіології та кафедри 
біохімії ЛОДНДМІ, а потім в лабораторії кафедри анатомії та фізіології ЛДУФК при сприянні 
доц. Мисаковця О.Г. під керівництвом професора М.Ф. Тимочка (1935-1998). 

Існує тісний контакт з кафедрою фармакології Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького, де була запланована її докторська дисертація, яку 
консультував доктор медичних наук Я.І. Алексевич із кафедрою біохімії цього ж закладу, де 
проводилась, при сприянні професора О.Я. Склярова, частина досліджень, присвячена 
вивченню метаболічних змін у спортсменів; з лабораторією відділення гематології ДУ 
«Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України», де виконувалась частина 
досліджень, присвячених змінам в системі крові і консультувалась професором Я.І. Виговською 
– другим офіційним консультантом докторської дисертації. 

Виконані дослідження дали можливість по-новому підійти до розгляду питання про 
адаптацію та компенсацію функцій організму при екстремальних впливах. Підтвердження ролі 
коагуляційно-регенераційного механізму у формуванні перехідних адаптаційно-компенса-
торних станів при значних фізичних навантаженнях має не лише теоретичний вклад у 
розуміння проблеми адаптації організму до дії стресових факторів, але і також практичний 
результат, оскільки оцінка та ефективність впливу стану тромбін-плазмінової системи на 
розгортання адаптаційно-компенсаторних реакцій дає можливість розробляти  схеми функціо-
нальної корекції різноманітними засобами, які мають антикоагулянтну та фібринолітичну дію, 
при неадекватних реакціях організму до дії надмірних фізичних навантажень. 

Крім того, проф. З.І. Коритко активно займається науковою роботою зі студентами: у 
1994-2000 рр. керувала науковою студентською роботою спортивного факультету, з 2001 р. по 
2013 рік – відповідальна за студентську наукову роботу кафедри: 43 наукові публікації, 
надруковані у співавторстві зі студентами та аспірантами. Під її керівництвом успішно 
захищено 19 дипломних та магістерських робіт, а також 1-а кандидатська дисертація. В даний 
момент здійснюється керівництво ще однієї магістерської роботи і 1 кандидатської дисертації. 

Як член редколегії наукових електронних журналів «Московское научное обозрение» та 
«Медицинский университет» (Москва) (2011-2013), «Спортивна медицина: науково-
теоретичний журнал» (Київ), «Спортивна наука України» (Львів), «Український журнал 
медицини, біології та спорту» (Миколаїв) постійно працює над рецензуванням наукових статей. 

Як член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій 
Львівського державного університету фізичної культури (2012-2017) та спеціалізованої вченої 
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ради Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка працює в якості 
експерта, пише відгуки, а також опонує кандидатські та докторські дисертації. 

За час роботи проявила себе грамотним фахівцем. Зоряна Ігорівна читає лекції з 
фізіології харчування для студентів І курсу факультету туризму зі спеціальності готельно-
ресторанна справа, лекції із загальної та спортивної фізіології для студентів ІІ і ІІІ курсів, 
оглядові лекції для випускників, що складають державні іспити та лекційні курси з фізіології 
рухової активності для спеціалістів та магістрів V курсу денної та VI курсу заочної форми 
навчання. Плідно займається методичною роботою. Виданий посібник для навчання магістрів 
«Медико-біологічні основи фізичного виховання» (розділ «Фізіологія»); навчально-методичний 
посібник з загальної фізіології, рекомендований Міністерством науки і освіти для студентів 
університетів та інститутів фізичної культури (у співавт. з Є.М. Голубієм). У співавторстві 
видані: посібник для лабораторних занять з фізіології для студентів ІІ курсу; довідники для 
навчання за модульною системою для студентів ІІ і ІІІ курсів; довідник для складання 
державного іспиту з «Медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту»; методичний 
посібник для складання державного іспиту з «Медико-біологічних основ фізичного виховання і 
спорту» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету фізичного 
виховання, факультету спорту, факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
післядипломної та заочної освіти; медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту у 
запитаннях і відповідях; спортивна морфологія та фізіологія спорту і фізичного виховання у 
запитаннях та відповідях. 

Зоряна Ігорівна Коритко брала активну в доброчинних акціях, яку проводив доцент 
Ю.М. Панишко на східних теренах України. З.І.Коритко нагороджена грамотою ЛОДА (2011), 
грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України (2013), Почесною 
грамотою НАПН України (2016). 

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я на Многая і Благая Літа та Господнього 
Благословіння! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Я.М. ЛОЗИНСЬКА 
 

НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ПУЧКІВСЬКА 
До 110-річчя від дня народження 

 
Надія Олександрівна Пучківська народилася 25 

травня 1908 р. в Смоленську, де розпочинав кар’єру 
медика її батько, Олександр Митрофанович Пучківський 
(1881–1937), розстріляний «НКВД» і реабілітований 
військовим трибуналом Білоруського військового округу 
11 листопада 1957 р. «за відсутністю складу злочину». 
Мати – Юлія Опанасівна була сестрою милосердя в роки І 
Світової війни, рано пішла з життя. Думка про майбутню 
долю лікаря прийшла із дитинства, коли їй доводилося з 
батьками їздити залізницями під час І Світової війни 
(батько був начальником санітарного поїзда). Уже за 
радянської влади Надія Олександрівна закінчила СШ, а в 
1930 р. завершила навчання в Київському медичному 
інституті. Працювала санітарним лікарем в Херсоні, далі 
навчання в аспірантурі при Одеському медичному 

інституті, працювала асистентом кафедри гістології Київського медичного інституту. Ще в 
аспірантурі її помітив В.П. Філатов. В 1937 р. Н.О. Пучківська захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Регенерация эпителия переживающей роговицы». Роботу на 
докторською дисертацією перервала Друга світова війна. Сім’ї було наказано евакуюватися 
в Ташкент (чоловік Н.О. Пучківської був фахівцем із бавовни). В Ташкенті Надія 
Олександрівна працювала асистентом очної клініки Ташкентського медичного інституту. 
Сюди ж із Пятигорська приїхав В.П. Філатов. В Ташкенті розгорнувся очний евакошпиталь, 
на базі якого відновилася діяльність Українського інституту очних хвороб. 

Із спогадів Надії Олександрівни: «На початку 1943року в Червоній армії почали 
створювати спеціалізовані фронтові госпіталі: “голова” з чотирма відділеннями -
нейрохірургічним, очним, отоларингологічним, щелепно-лицевим. Мене мобілізували в армію 
для роботи в одному з таких госпіталів» («Епоха і моє життя»). 

До кінця війни вона була начальником очного відділення фронтового евакошпиталю 
№1606 в складі 4-го Українського фронту, пройшла шляхами війни до Кракова. 
Нагороджена орденом Вітчизняної війни II ст. 

В серпні 1946 р. – демобілізована і почала працювати в Інституті очних хвороб в 
Одесі, куди переїхала на запрошення академіка В.П. Філатова (1875–1956). 

В 1946–1952 рр. Надія Олександрівна працювала керівником відділення 
реконструктивної офтальмології. В 1952–1956 рр. – вона заступник директора інституту з 
наукової роботи. В 1953 р. Н.О. Пучківська запропонувала методику операції пересадки 
рогівки з облямівкою склери при стафіломах великого (14-20 мм) діаметру.  

Праці Н.О. Пучківської стали сенсацією в медичному світі. Її монографію 
«Пересадка рогівки при ускладнених більмах» було двічі перевидано у Великобританії та 
США. До неї прийшла слава видатного лікаря та вченого. 
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В 1954 р. Н.О. Пучківська захистила докторську дисертацію на тему «Пересадка 
роговицы при стафиломах, выпяченных бельмах и некоторых других видах осложненных 
бельм». В 1955 р. їй присвоєно вчене звання професора. В 1956 р. після смерті академіка 
В.П. Філатова вона очолила інститут і упродовж майже 30 років (до 1985) зберегла, 
розвинула ідеї вчителя і створила власну наукову школу. В 1960 р. Н.О. Пучківській за 
монографію «Пересадка роговой оболонки при осложненных бельмах» присуджена премія 
Президії АМН СРСР імені В.П. Філатова. Адже в повоєнні роки було багато пацієнтів з 
важкими травмами та наслідками опіків, кому тотальна кератопластика не допомогла: на 
оперованих очах з’являлася вторинна глаукома, а трансплантат мутнів. Надія 
Олександрівна вивчала патогенез, розробляла нові методи лікування опіків очей, створила 
ефективний двоетапний метод ліквідації великих зрощень, що дало можливість в 
майбутньому робити пересадку рогівки з оптичною ціллю та відновлювати зір пацієнтам. 

В 1960 р. Н.О. Пучківській було присвоєно звання Героя Соціалістичної праці, а в 
1961 р. Надія Олександрівна була обрана членом-кореспондентом АМН СРСР. 

Н.О. Пучківська запропонувала новий вид кератопластики – пошарову периферичну 
пересадку рогівки. В 1968 р. розробила метод біологічного покриття при ерозіях, виразках, 
глибоких інфільтратах та інших патологічних процесах в рогівці. В 1968 р. вона удостоєна 
звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР». Методика тектонічної кератопластики з 
двома трансплантатами при великих наскрізних дефектах рогівки запропонована вченою в 
1971 р. В співавторстві з Н.С. Шульгіною, В.М. Непом’ящею розроблений метод 
патогенетичного лікування опіків очей ін’єкціями сироватки крові опікових 
реконвалесцентів та антистафілококової плазми. За цикл робіт по вивченню патогенезу та 
лікування опіків очей в 1978 р. групі лікарів на чолі з Н.О. Пучківською присуджена 
Державна премія УРСР. 

В 1969 р. Н.О. Пучківська була обрана почесним членом Міжнародного товариства 
очних хірургів, в 1970-1985 рр. - почесним членом офтальмологічних товариств НРБ, НДР, 
ЧССР, ПНР, СРВ, УНР. 

В 1974 р. Надія Олександрівна стала дійсним членом Міжнародної Академії 
офтальмологів. Багато часу вона присвятила вивченню проблеми кератопротезування. В 
1987 р. за монографію «Оптическое кератопротезирование» Н.О. Пучківська та С.О. 
Якименко удостоєні премії президії АМН СРСР імені В.П. Філатова. 

В 1992 р. Надія Олександрівна була обрана академіком НАН України, а в 1993 р. -
академіком АМН України. 

Н.О. Пучківська очолювала проблемні комісії наукових напрямків на рівні АМН 
СРСР та АН України, була членом правління Всесоюзного та Головою Українського 
наукового товариства офтальмологів. З 1957 по 1996 рік Надія Олександрівна – головний 
редактор “Офтальмологического журнала”, заснованого В.П. Філатовим в 1946 р. З  
1976 р. – голова спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 
спеціальністю “Очні хвороби”. 

Н.О. Пучківська – автор понад 300 наукових робіт, в т. ч. 11 монографій, з яких 5 
перекладено на англійську, німецьку та японську мови, 9 авторських свідоцтв та патентів. 
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Вона підготувала 54 кандидатів та докторів наук, багато з них очолюють лабораторії, 
клініки, кафедри, інститути. 

В останні роки життя Н.О. Пучківська багато часу приділяла написанню спогадів: 
про батька (1995), про В.П. Філатова (2001), про себе - “Епоха і моє життя”, яка вийшла у 
2004 р. Багато часу присвятила громадській роботі. Вона обиралася депутатом Верховної 
Ради УРСР 6-8 скликань, була заступником Голови Верховної Ради УРСР 7-8 скликань, в 
1985-1987 рр. -була депутатом Одеської обласної ради народних депутатів, членом 
Комітету радянських жінок. 

Вчена була нагороджена орденами і медалями СРСР, державними преміями УРСР, 
академічною премією ім. В.П. Філатова. 

Вона прожила довге життя (майже 93 роки) і відійшла у Вічність 15 травня 2001 р. 
Пам’ять про Видатну Українку зберігатимуть вічно вдячні нащадки. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ БАРДОВ 
До 70-річчя від дня народження 

 
Василь Гаврилович Бардов народився 25 травня 

1948 р. в с. Новочудневе Казанківського району 

Миколаївської області. У 1966 р. поступив на 

санітарно-гігієнічний факультет Київського медич-

ного інституту, який закінчив у 1972 р. Був учнем і 

послідовником наукової школи професорів Є.Г. Гон-

чарука (1930–2004), Р.Д. Габовича (1909–2002). У 

1975–1980 рр. працював асистентом, а в 1980–1985 рр. 

– доцентом кафедри пропедевтики гігієни, військової 

та радіаційної гігієни. У 1983 р. захистив докторську 

дисертацію на тему «Гигиеническая оценка влияния 

факторов природной окружающей среды на здоровье населения». У 1984 р. отримав 

диплом доктора медичних наук, у 1985 р. – атестат професора. 

У 1986 р. – завідувач кафедри гігєни та екології НМУ ім. О.О. Богомольця. У 

1990–1992 рр. водночас працював деканом медико-профілактичного факультету. В 

1989–1992 рр. В.Г. Бардов очолював Київське відділення Всесоюзного об’єднання  

«Екогігєна», у 1993–1995 рр. – працював проректором з комерційної роботи. В 1996–

2007 рр. В.Г. Бардов став директором наукового лабораторного гігієнічного центру 

НМУ ім. О.О. Богомольця. У 1999–2003 рр. В.Г. Бардов працював проректором з 

надання платних послуг. 

У 1981 р. отримав відзнаку «Відмінник охорони здоров’я СРСР». У 1998 р.  

В.Г. Бардов отримав атестацію лікаря вищої кваліфікаційної категорії з комунальної 

гігієни, а у 2002 р. – із загальної гігієни. 

У 2007–2014 рр. В.Г. Бардов працював директором Інституту гігієни та екології 

НМУ імені О.О. Богомольця. 

В.Г. Бардов є відомим вченим в галузі гігієни Сонця, клімату та погоди. Наукова 

діяльність вченого пов’язана з оцінкою впливу сонячної та геомагнітної активності, 
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клімату та погоди на виникнення та клініку захворювань серцево-судинної та дихальної 

систем, розробкою теорії та практики використання УФ-випромінювання, гігієнічним 

обґрунтуванням методів вивчення впливу всіх факторів навколишнього середовища на 

здоров’я населення. 

В.Г. Бардов є автором 1024 наукових працях, в т. ч. 17 монографій, 38 підручників 

та посібників, 6 медичних словників, 106 навчальних програм для студентів та інтернів, 

6 авторських свідоцтв, 112 інформаційних листів, 16 патентів на винаходи та 36 

раціоналізаторських пропозицій, 6 дипломів ВДНГ України. Вчений підготував 9 

докторів та 26 кандидатів наук. 

Вчений є членом Національної комісії радіаційного захисту населення України 

при Верховній Раді України, головою проблемної комісії МОЗ та НАМН України 

«Радіаційна гігієна», головою комісії Комітету з питань гігієнічного регламентування 

МОЗ України, членом правління Українського товариства гігієністів та санітарних 

лікарів, Ради трудового колективу та Вченої ради НМУ. 

Вчений нагороджений медалями «За доблестный труд», «В пам’ять 1500-ліття 

Києва». 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я на Многії та Благії Літа! 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ТАМАРА КОРНІЇВНА ГОРОВА 
До 70-річчя від дня народження 

 
Тамара Корніївна Горова народилася 27 травня 

1948 р. в м. Вознесенську Корм’янського району 

Гомельської області в сім’ї Корнія Микитовича (1919–

1982) та Наталії Лавриківни (1922–).  У 1975 р. закін-

чила біологічний факультет Харківського університету 

імені О.М. Горького. У 1972–1984 рр. працювала 

старшим лаборантом, молодшим науковим співро-

бітником Інституту овочівництва і баштанництва 

УААН (с. Селекційне Харківського району Харківської 

області). У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію 

на тему «Исходный материал для селекции салата в 

лесостепной зоне Украины». У 1984–1998 рр. Т.К. 

Горова працювала старшим науковим співробітником (1992), завідувачем лабораторії. 

У 1995 р. вона захистила докторську дисертацію на тему «Ефективність методів 

селекції коренеплідних і зелених овочевих культур». 

У 1998–2000 р. Т.К. Горова була завідувачем відділу селекції і генетики овочевих 

і баштанних культур. 

У 1999 р. Т.К. Горову обрано членом-кореспондентом УААН.  

У 2000–2001 рр. Т.К. Горова  працювала заступником директора з наукової 

роботи. Від 2001 р. Тамара Корніївна Горова була директором Інституту овочівництва і 

баштанництва УААН і водночас від 2001 р. працювала завідувачем лабораторії селекції 

коренеплідних і малопоширених рослин: моркви, буряків столових, редиски, петрушки, 

пастернаку посівного, селери, нігели, салату. Від 2009 р. Т.К. Горова працює головним 

науковим співробітником лабораторії коренеплідних і малопоширених рослин. 

Наукова діяльність вченої пов’язана із вирішенням теоретичних питань щодо 

формування генофонду овочевих культур, визначення мінливості їхніх класифікаційних 

ознак, створення нових конкурентоспроможних, стійких до хвороб, високоадаптивних 
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сортів і гібридів F1 із застосуванням біотехнологічних методів, генно- і клітинно-

інженерних технологій. Селекційний процес сприяв створенню 64 сортів і гібридів та 14 

ліній овочевих, коренеплідних і малопоширених культур. 

Т.К. Горова є автором 500 наукових праць, у т. ч. 8 монографій, 15 патентів на 

винаходи та 4 – на сорти. Під керівництвом Т.К. Горової захищено 11 кандидатських 

дисертацій.  

Нагороджена срібною медаллю ВДНГ, нагрудним знаком «Винахідник СРСР», 

Почесними грамотами Президії і почесною відзнакою УААН. Лауреат Премії НАН 

України імені В.Я. Юр’єва (1996) та Регіонального рейтингу «Харків’янин–2001». 

«Людина року – 2003 р.» (м. Мерефи). 

У 2002 р. вчена була обрана академіком НААН. Вона нагороджена медаллю 

«Ветеран праці». 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я на Многії та Благії Літа! 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
В.В. ТАРАСОВ, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка травня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
4 травня 90 років від дня народження Василя Христофоровича Анестиаді. Народився в 

с. Саратени (Молдавія). В 1951 р. закінчив Кишиневський медичний інститут. Працював в 
цьому інституту. З 1958 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії, в 1962–1963 рр. – 
проректор, з 1963 р. – ректор інституту. Основні наукові роботи присвячені дослідженню 
морфології серцево-судинної системи в умовах норми, патології та старіння організму. Виявив 
динаміку вікових особливостей артерій, структурно-функціональні зміни в тканинах серця і 
судин при порушеннях метаболізму. Помер 13 листопада 2014 р. на 87 році життя. 

5 травня 145 років від дня народження Роллінса Адамса Емерсона, американського 
генетика. Народився в Піллар-Пойнті (штат Нью-Йорк). У 1897 р. закінчив університет штату 
Небраска в Лінкольні. У 1897–1898 рр. працював на експериментальній станції департаменту 
сільського господарства у Вашингтоні, в 1899–1914 рр. в університеті штату Небраска, в 1914–
1942 р. був професором Корнеллського університету. Основні напрямки досліджень – генетика 
рослин. Вивчав біологію плодових культур, генетичний контроль підвищеної зимостійкості, 
стійкості до шкідників та хвороб. Вивчав природу соматичних мутацій, генетику бобових і 
зернових культур, вплив факторів зовнішнього середовища на врожайність картоплі. Був 
членом НАН США. Помер 8 грудня 1947 р. на 75 році життя.  

5  травня 95 років від дня народження Миколи Андрійовича Корнєєва, радіобіолога. 
Народився в с. Трескіно Пензенської області. У 1948 р. закінчив Московську 
сільськогосподарську академію ім. К.А. Тимирязєва. В 1948–1954 рр. зав. групи, а з 1954 р. – 
завідувач відділу селекції Західно-Казахстанської сільськогосподарської дослідної станції; в 
1956–1960 рр. завідувач відділу землеробства і кормодобування та заступник директора 
Володимирської сільськогосподарської станції; в 1960–1969 рр. начальник біогеоценологічної 
станції в Челябінську; від 1970 р. – заступник директора Всесоюзного НДІ кормів; від 1973 р. – 
директор Всесоюзного НДІ сільськогосподарської радіології в Обнінську. Наукові праці 
присвячені сільськогосподарській радіоекології. Встановив закономірності міграції 
радіонуклідів (90Sr, 137Cs) по біологічних і харчових ланцюгах.   

6 травня 170 років від дня народження Генрі Едуарда Армстронга, англійського хіміка. 
Народився в Лондоні. У 1865–1867 рр. навчався в Королівському хімічному коледжі у  
А.В. Гофмана і Е. Франкленда, від 1867 р. – в Лейпцигському університеті в А. Кольбе. В 1871–
1884 рр. працював професором Лондонського університету; в 1884–1913 рр. – професор 
Центрального інституту Південного Кенсингтона в Лондоні. Запропонував (1887) одночасно з 
А. Байєром центричну формулу бензолу. У 1888 р. висунув хіноідну теорію кольоровості. Брав 
участь в розробці сучасної номенклатури органічних сполук. Досліджував ферменти, 
вуглеводні, терпени, камфару. Був членом Лондонського королівського товариства (від  
1876 р.), президентом Лондонського хімічного товариства (1893–1895). Помер в 13 липня  
1937 р. на 90 році життя. 

16 квітня 255 років від дня народження Луї Ніколи Воклена, французького хіміка. 
Народився в Сент-Андре-д’Еберто. У 1783–1791 рр. працював у Ботанічному саду в Парижі, від 
1794 р. – у Вищій гірничій школі в Парижі; від 1795 р. – в Політехнічній школі; від 1802 р. – в 
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Колеж де Франс; від 1804 р. –в Музеї природничої історії; від 1809 р. – в Паризькому 
університеті. Основні наукові праці в галузі аналітичної хімії. У 1797 р. відкрив у мінералі 
крокоіті у вигляді оксиду новий елемент – хром. У 1798 р. в мінералі берилі знайшов у вигляді 
оксиду берилій. У 1799 р. разом з А.Ф. Фуркуа виявив хімічну природу сечовини. У 1806 р. 
разом із П.Ж. Робіке відкрив першу амінокислоту аспарагін. Створив школу хіміків, до якої 
входили Ж.Б. Каванту, П.Ж. Пелатьє, П.Ж. Робіке, Л.Ж. Тенар, М.Е. Шеврель. Був членом 
Паризької академії наук (з 1791 р.). Опублікував одне з перших у світі керівництв з хімічного 
аналізу «Вступ в аналітичну хімію» (1799). Помер вчений 14 листопада 1829 р. на 67 році 
життя.  

18 травня 115 років від дня народження Фрітса Вармолта Вента, американського 
фізіолога голландського походження. Народився в Утрехті. У 1927 р. закінчив Утрехтський 
університет. У 1928–1930 рр. працював у Бентензорському ботанічному саду на острові Ява, в 
1933–1958 рр. – в Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені (від 1935 р. став 
професором). В 1958–1963 рр. – директор Міссурійського ботанічного саду в Сент-Луїсі. Від 
1965 р. – професор ботаніки Інституту пустель університету Ріно (штат Невада). Наукові праці 
присвячені дослідженню фітогормонів, вивченню дії зовнішніх факторів на ріст і розвиток 
рослин, виясненню природи тропізмів. У 1928 р. виділив один із гормонів росту, які отримали 
назву ауксинів, дещо пізніше (1934) вивчав разом із К.В. Тімашом і Ф. Скучем механізми його 
трансформації в рослинах. Запропонував фітогормональну теорію тропізмів. Під його 
керівництвом був побудований (1949) перший фітотрон (Пасадена). Був членом НАН США. 
Помер 1 травня 1990 р. не доживши до свого 87-річчя 17 днів. 

19 травня 125 років від дня народження Сергія Васильовича Кравкова, фізіолога і 
психофізіолога. Народився в Рязані. У 1916 р. закінчив Московський університет. У 1931– 
1951 рр. – завідувач лабораторії в Інституті психології АПН Росії, одночасно від 1936 р. керував 
відділенням фізіологічної оптики при Державному НДІ очних хвороб ім. Г. Гельмгольця. 
Основний напрямок наукових праць – фізіологія зору. Досліджував діяльність зорової 
сенсорної системи в цілісному організмі людини. Встановив закономірності зміни зору під 
впливом світлових, слухових, нюхових, смакових подразників. У 1940 р. був обраний членом-
кореспондентом АН СРСР, членом-кореспондентом  АМН СРСР. У 1949 р. був нагороджений 
премією ім. М.І. Авербаха АМН СРСР.  Помер 16 березня 1951 р. на 58 році життя. 

21 травня 145 років від дня народження Ганса Бергера, німецького електрофізіолога і 
психіатра. Народився в Нейсі. Закінчив Йєнський університет. Від 1901 р. працював у клініці 
психіатрії та неврології  цього ж університету. Від 1912 р. став професором. У 1919 р. – 
директор клініки. Основні наукові праці присвячені електрофізіології. У 1929 р. вперше 
зареєстрував біоелектричну активність головного мозку людини методом ЕЕГ. Детально вивчив 
форму і ритми електричних коливань, виділив альфа- і бета-ритми. Його іменем названа клініка 
психіатрії і неврології Йєнського університету. Помер 1 червня 1941 р. на 69 році життя. 

26 травня 120 років від дня народження Сергія Миколайовича Муромцева, 
мікробіолога. Народився в с. Маккавєєво Рязанської області. В 1923 р. закінчив 1-й 
Московський університет. В 1923–1925 рр. працював у Бухарському тропічному інституті, в 
1925–1928 рр. – в Московському обласному інституті інфекційних хвороб. В 1934–1937 рр. 
Сергій Миколайович працював завідувачем лабораторії мікробіології у Всесоюзному інституту 
ветеринарії та в Московському санітарному інституті; в 1937–1950 рр. працював у різних 
установах Москви. В 1948 р. обраний академіком ВАСГНІЛ. З 1951 р. працював у системі 
ВАСГНІЛ, з 1956 р. – директор Інституту епідеміології та мікробіології АМН СРСР, де створив 
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декілька лабораторій: електронної мікроскопії, люмінесцентну, виробництва діагностичних 
люмінесцентних сироваток та аерозольну, якою завідував. Наукова діяльність пов’язана з 
питаннями загальної, медичної та ветеринарної мікробіології, фагопрофілактики та терапії 
інфекційних захворювань. Цікавився проблемами мінливості мікроорганізмів та імунітету. 
Впроваджував досягнення медицини в практику сільського господарства. В 1946 р. став 
лауреатом Сталінської премії. Помер 14 грудня 1960 р. на 63 році життя.      

27 травня 135 років від дня народження Здзіслава Кароля Штойзінга, польського 
лікаря. Народився в м. Станіславові. В 1910 р. закінчив медичний факультет Львівського уні-
верситету. В 1910-1919 рр. працював асистентом кафедри біохімії, в 1921 р. – доцент, в 1923 р. 
– професор, керівник кафедри гігієни та бактеріології (1919–1945), одночасно в 1930-1931 рр. – 
декан медичного факультету Львівського університету / медичного інституту / медико-
природничих фахових курсів, одночасно в 1941–1944 рр. – науковий співробітник 
Противотифозного інституту Р. Вайгля, в 1946–1952 рр. – керівник кафедри гігієни 
Вроцлавської медичної академії. Проблематика наукових досліджень вченого стосувалася 
гігієни харчування, вивчення мікрофлори питної води, очищення стічних вод м. Львова. Помер 
24 липня 1952 р. на 70 році життя. 

28 травня 140 років від дня народження Сергія Романовича Миротворцева, 
російського хірурга. Народився в сім’ї вчителя гімназії. В 1898 р. вступив на медичний 
факультет Харківського університету, який закінчив у 1903 р. з відзнакою. В цьому ж році 
переїхав в Санкт-Петербург, де працював ординатором Обухівської лікарні. Під час російсько-
японської війни працював лікарем в шпиталях Порт-Артура. Доліковував поранених полонених 
в Японії, повернувся в Росію в 1905 р. На початку 1914 р. переїхав в Саратов і був обраний 
професором кафедри хірургічної патології Саратовського університету. В 1923 р. став ректором 
Саратовського університету. В 1928 р. С.Р. Миротворцев перейшов на роботу до своєї кафедри. 
В 1935 р. йому було присвоєно звання заслуженого діяча науки РРФСР. Під час радянсько-
фінської та Другої світової війни працював головним хірургом евакошпиталів Саратовської та 
Пензенської областей. В жовтні 1945 р. Сергій Романович був обраний академіком АМН СРСР. 
С. Миротворцев був автором понад 80 наукових праць, в тому числі 23 монографій. Наукові 
інтереси вченого багатогранні. Оригінальний метод втручання при хворобах сечового міхура та 
уретри, метод пересадки сечоводів у товстий кишківник («операція Миротворцева»), актуальні 
питання військово-польової хірургії, боротьби з шоком, гемотрансфузії у фронтових умовах, 
саркоми костей і т.п. З 1923 р. входив у склад редколегії «Нового хірургічного архіву». 
Нагороджений орденами та медалями Російської імперії та СРСР. Помер 4 травня 1949 р. на 71 
році життя. 

31 травня 160 років від дня народження Фрідріха Крауса, видатного німецького 
терапевта. В 1882 р. закінчив медичний факультет Празького університету, де і отримав звання 
приват-доцента в 1889 р. З 1892 р. – професор і директор медичної клініки в Граце, а після 
смерті Гергардта (1902) став директором II медичної клініки в Шаріте, де працював до 1927 р. В 
1910 р. Ф. Краус разом з Г. Ніколаї описав основні показники електрокардіограми здорової та 
хворої людини. Його праці в галузі патології травлення, обміну речовин, серцево-судинної 
патології, пухлин гепатобіліарної системи отримали визнання спеціалістів. Ф. Краус разом з 
Т.Бругшем був редактором 10-томного керівництва з внутрішніх хвороб. Разом з учнями 
розробляв проблему регуляції вегетативних функцій. Вегетативну систему розглядав як цілісну 
систему, що складається з вегетативної нервової системи, електролітів, гормонів, колоїдів. Ф. 
Краус – автор концепції, згідно з якою життя – це результат трансформації енергії в системі, що 
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постійно коливається і регулятором якого є «глибинна особа». Вегетативна система або 
«Tiefenperson» («глибинна особа») протиставлялася «Kortikalenperson» («кортікальній особі»). 
Ф. Краус був головою Берлінського медичного товариства, почесним членом Московського 
терапевтичного товариства, співредактором багатьох німецьких медичних видань. В 1925 р. Ф. 
Краус разом з М. Семашко створили «Російсько-німецький медичний журнал», де він був 
співредактором. Помер 2 березня 1936 р. на 78 році життя. 

31 травня 115 років від дня народження Езраса Асратовича Асратяна. Народився в с. 
Мецик (тепер – Туреччина). Закінчив агрономічний (1922) та медичний факультет (1930) 
Єреванського університету. Працював в Інституті фізіології АН СРСР (1930-1941) і одночасно у 
Всесоюзному інституті експериментальної медицини (1932-1935). Учень І.П. Павлова та Л.А. 
Орбелі. В 1941–1943 рр. – професор Ташкентського медичного інституту, в 1944–1945 рр. –
завідувач фізіологічної лабораторії АН СРСР і завідувач кафедри фізіології 2-го Московського 
медичного інституту. З 1950 р. працював в організованому ним Інституті вищої нервової 
діяльності і нейрофізіології АН СРСР (1950–1952). з 1960 р. – директор. Основні наукові 
інтереси – проблеми вищої нервової діяльності головного мозку, ведуча роль кори великих 
півкуль в компенсаторних механізмах. Створив концепцію про динамічну спеціалізацію і 
локалізацію функцій в корі головного мозку. Помер 24 квітня 1981 р. на 78 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН 
 

СЕМЕН ІВАНОВИЧ ЗЛАТОГОРОВ 
До 145-річчя від дня народження 

 
Семен Іванович Златогоров (справж. – 

Гольдберг Самуїл Шлойм Липманович) народився 2 

травня 1873 року в м. Берлін. У дитячому віці разом з 

батьками переїхав до Росії та прийняв прізвище 

Златогоров. У 1891 р. закінчив зі срібною медаллю 

гімназію в Ростові-на-Дону. У 1897 р. закінчив з 

відзнакою Військово-медичну академію в Санкт-

Петербурзі. Учень І.П. Павлова і С.С. Боткіна. Після 

закінчення ВМА працював на кафедрі інфекційних 

хвороб під керівництвом проф. М.Я. Чистовича (1860–

1926). У 1900 р. захистив докторську дисертацію на 

тему «К вопросу о судьбе бактерий в организме 

животных восприимчивых и невосприимчивых».  

Від 1903 р. – приват-доцент ВМА. Спеціалізувався з мікробіології в лабораторії 

І.І. Мечникова в Пастерівському інституті в Парижі. Від 1911 р. професор бактеріології 

та інфекційних хвороб психоневрологічного інституту в Санкт-Петербурзі; в 1920– 

1924 рр.  професор кафедри бактеріології та інфекційних хвороб ВМА і одночасно 

професор кафедри бактеріології Петроградського жіночого медичного інституту. 

В 1924–1928 рр. – директор Українського санітарно-бактеріологічного інституту 

ім. Мечникова в Харкові. Від 1929 р. керував Профілактичним інститутом Військово-

медичної академії в Ленінграді. 

Був організатором і учасником експедицій з боротьби з епідеміями чуми і холери 

в Астраханській губернії (1899), на Дону (1902), Персії (1904),  Китаї (1911). 

Опублікував близько 150 наукових праць, присвячених біології чумного мікроба, 

холерного вібріону, етіології скарлатини, висипного тифу, мінливості бактерій та 

імунітету. Вивчав властивості асоційованих вакцин і перспективність їх використання. 

Розпрацьовував питання етіології і профілактики кору. Встановив, що холерний вібріон 
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є стійким до низьких температур і може тривало зберігатися в мулі річок, а чумна 

бацила – в трупах тварин. Був автором капітальних праць з бактеріології. 

В жовтні 1930 р. відряджений до м. Хібіногорськ для організації 

протиепідемічних заходів. В складеному ним звіті вказав на «доведені до межі 

антигігієнічні» побутові умови, в яких трудилися і жили гірники і спецпереселенці-

будівельники тресту «Апатит». 19 грудня 1930 р. заарештований за звинуваченням: 

«організатор і активний член контрреволюційної шкідницької організації лікарів-

мікробіологів СРСР». Перебував у слідчому ізоляторі «Хрести». Стан здоров’я 

погіршився. 

Помер 17 березня 1931 р. на 58 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.П. РОМАНЮК-ОГІРКО 
 

РУДОЛЬФ ШЕНГЕЙМЕР 
До 120-річчя від дня народження 

 
Рудольф Шенгеймер народився 10 

травня 1898 р. в Берліні в сім’ї лікаря. 

Сім’я Шенгеймерів, яка мала 5 дітей, з 

іудаїзму перейшла в християнство. В  

1914 р. Р. Шенгеймер був мобілізований в 

німецьку армію, служив в артилерійських 

частинах, брав участь в бойових діях у 

Франції, де отримав поранення. Після 

лікування в госпіталі та демобілізації в 

1918 р. розпочав  навчання на медичному 

факультеті Берлінського університету. 

Після закінчення вивчення медицини в 

Берлінському університеті Фрідріха Вільгельма Р. Шенгеймер почав вивчати 

органічну хімію  в Лейпцизькому університеті, а згодом вивчав біохімію в 

університеті Фрайбургу. 

В червні 1922 р. закінчив Берлінський університет, отримав диплом лікаря і 2 

роки працював у госпіталі Моабіт в Берліні. 

У 1923 р. закінчив докторську дисертацію із експериментального 

атеросклерозу.  

В 1928 р. Р. Шенгеймер став викладачем в Інституті патологічної анатомії у 

Фрайбурзі. Активно вивчав у експерименті питання обміну холестерину та інших 

стероїдів; встановив особливості всмоктування, проміжного обміну і виділення 

холестерину із жовчю в кишківник. 

Р. Шенгеймер вперше встановив, що кількість ендогенного холестерину в 

організмі більше, ніж кількість екзогенного холестерину. 
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Своїми працями з вивчення холестеринового обміну звернув на себе увагу 

фахівців і в квітні 1930 р. Р. Шенгеймер отримав запрошення попрацювати в 

медичному центрі університету Чикаго. Вчений вивчав проблеми 

гіперхолестеринемії, механіз розчинення холестерину в жовчі і опублікував в 

журналі «Science» статтю «Нові дані про обмін стеринів». У жовтні 1931 р.  

Р. Шенгеймер повернувся у Фрайбург і продовжив працю в Інституті патології. 

В серпні 1933 р. після приходу нацистів до влади, був звільнений з роботи і 

разом із дружиною Салом Глюксон-Велш емігрував у США. Працював у 

Колумбійському університеті в Нью-Йорку, де у відділі біологічної хімії провів 

експерименти, що дозволяли вивчати шляхи жирних кислот, білків, вуглеводів. В 

жовтні 1933 р. отримав посаду «гостевого професора (Visiting Professor). 

В 1935 р. вчений першим використав мічені атоми для вивчення обміну 

речовин. Із застосуванням дейтерію вивчав обмін жирів і висунув нові уявлення про 

«метаболічний казан». Використав важкий ізотоп азоту для вивчення обміну 

амінокислот. Вчений встановив, що рівень холестерину є фактором ризику розвитку 

атеросклерозу. 

В зв’язку із загостренням маніакально-депресивного синдрому, сімейними та 

фінансовими труднощами вчинив 11 вересня 1941 р. самогубство на 44 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.В. ЛАВРИК, 
О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
ЮСТУС ФОН ЛІБІХ 

До 215-річчя від дня народження 
 

Юстус фон Лібіх народився 12 травня 
1803 р. в Дармштадті. Навчався в Боннському 
(1820), згодом в Ерлангенському (1821) 
університетах. Не закінчив університету і поїхав 
у Францію, де вивчав хімію, фізику, 
мінералогію, зоологію у видатних вчених того 
часу. У 1822–1824 рр. працював в лабораторії 
проф. Ж.Л. Гей-Люссака (1778–1850) в 
Політехнічній школі. Повернувшись в Ерланген, 
захистив докторську дисертацію. У 1824 р. за 
рекомендацією О.Ф.В. Гумбольдта (1769–1859) 
одержав посаду професора хімії Гіссенського 
університету. 

В 1825 р. організував першу в Німеччині 
наукову хімічну лабораторію, в якій працювали 
і вчилися багато видатних хіміків. 

Від 1852 р. Ю. Лібіх працював про-
фесором Мюнхенського університету. Був 
членом Геттінгенської АН, членом-корес-
пондентом Петербурзької АН; в 1860 р. став 
президентом Баварської АН. 

Основні наукові праці відносяться до аналітичної, органічної, фізіологічної хімії та 
агрохімії. 

При вивченні фульмінатів (солей гримучої кислоти) встановив (1823) незалежно від  
Ф. Велера, явище ізомерії, вказавши на аналогію фульмінатів і солей ціанової кислоти. У  
1831 р. отримав незалежно від французького хіміка Е. Субейрана, хлороформ. В тому ж році  
Ю. Лібіх розпрацював основи сучасного методу визначення вуглецю і водню в органічних 
сполуках. Разом із Ж.Б.А. Дюма (1800–1884) визначили елементарний склад ацетону. У 1832 р. 
Ю. Лібіх разом із Ф. Велером (1800–1882) розробили теорію радикалів: при перетвореннях в 
ряду: бензойна кислота–бензальдегід–бензоілхлорид–бензоілсульфид одна і та ж група 
(С6Н5СО-) переходить без змін з однієї сполуки в іншу. Ця група була названа «бензоілом». 
Разом із Ф. Велером встановив (1832) правильну формулу бензойної кислоти, виправив 
помилку Й.Я. Берцеліуса (1779–1848). Ю. Лібіх відкрив хлораль (1832), встановив склад та 
індивідуальність молочної кислоти (1832). 

У 1834 р. Ю. Лібіх запропонував вказувати число атомів у молекулі внизу справа від 
символу елемента. В тому ж році Ю. Лібіх отримав карбоніл калію та здійснив синтез щавлевої 
кислоти. У 1834 р. разом з Е. Мичерліхом (1794–1863) встановив емпіричну формулу сечової 
кислоти.  

У 1835 р. відкрив оцтовий альдегід і запропонував термін «альдегід». У 1836 р. отримав 
мигдальну кислоту із бензальдегіду і ціановодню. Разом із Ф. Велером здійснив розклад 
амигдаліну гіркої олії мигдалів на бензальдегід, синильну кислоту і цукор. 
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В 1838 р. вивчив склад і властивості винної, яблучної, лимонної, мигдальної, хінної 
камфарної кислот і показав, що в молекулах органічних кислот нема елементу води. 

Досліджував алкалоїди: хінін (1838), цинхонін (1838), морфін (1839), коніїн (1839). Від 
1839 р. вивчав хімізм фізіологічних процесів. 

У 1839 р. висунув першу теорію каталізу та теорію бродіння. Запропонував (1840) 
теорію мінерального харчування рослин, створив наукові основи підвищення родючості ґрунту. 
Досліджував роль вуглекислого газу і зв’язаного азоту в фізіології рослин. Запропонував 
розділити харчові продукти на жири, вуглеводи і білки. Встановив, що жири та вуглеводи 
слугують для організму свого роду паливом. 

Ю. Лібіху належить рецепт приготування дитячого молочного супу та м’ясного 
екстракту. Ю. Лібіх відкрив у складі сечі гіпурову кислоту, креатинін, а також тирозин, як 
продукт розпаду казеїну (1846). 

Ю. Лібіх багато зробив в неорганічній хімії. Вивчав галогени, вперше отримав бром, але 
визнав його хлористим йодом. Досліджував активуючі властивості платини, срібла, свинцю, 
марганцю, сполуки сурми, алюмінію, кремнію, тобто створив умови для появи галузі 
неорганічного каталоізу. Розробив низку методів аналітичної хімії: метод відділення кобальту 
від нікелю, визначення синильної кислоти в лікарських речовинах, визначення кисню за 
допомогою пірогаллолу. Ю. Лібіх удосконалив апарат для спалювання органічних сполук (піч 
Лібіха). 

Відома роль Ю. Лібіха як організатора науки. В створеній в Гіссені лабораторії були 
підготовлені видатні хіміки того часу: Ф. Кекуле (1829–1896), Ш.А. Вюрц (1817–1884),  
А.В. Гофман (1818–1892), О.А. Воскресенський (1809–1880), М.М. Зінін (1812–1880),  
Л.М. Шишков (1830–1909) та ін. 

У 1832 р. Ю. Лібіх заснував журнал «Annalen der Pharmacie», разом з Ф. Велером та Й.Х. 
Поггендорфом (1796–1877) видавав (1837–1856) «Handwrterbuch der zeinen und angewandten 
Chemie» (Словник-довідник чистої та прикладної хімії). 

Помер вчений 18 квітня 1873 р. не доживши до свого 70-річчя майже місяць.  
В рік смерті вченого журнал був перейменований в «Liebigs Annalen der Chemie und 

Pharmacie» (Лібіховські аннали хімії та фармації). 
В честь вченого була заснована медаль Лібіха, названий астероїд – 69286 фон Лібіх. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО, Ю.М. ПАНИШКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

КАРЛ ВЕРНІКЕ 
До 170-річчя від дня народження 

 
Карл Верніке народився 15 травня 1848 р. в 

м.Тарновиця (нині Польща) в сім’ї адміністратора 
гірничодобувної компанії. Сім’я жила скромно, а 
після смерті батька в 1865 р. умови життя лише 
погіршилися. Середню освіту Карл здобув у 
Королівській гімназії в Оппельні (нині — Ополе) і 
гімназії Св. Марії Магдалини в Бреслау (тепер — 
Вроцлав), яку закінчив у 1866 році. 

Після отримання середньої освіти Карл вступив на 
медичний факультет університету в Бреслау. В 
університеті він спочатку навчався під керівництвом 
Г. Нойманна в госпіталі Всіх Святих і одержав звання 
лікаря в 1870 році. Після цього 6 місяців працював 
асистентом в офтальмологічному відділенні, а під час 
Франко-пруської війни 1870–1871 рр. служив поміч-
ником хірурга Фішера. Після війни пройшов 
підготовку з психіатрії під керівництвом Г. Нойманна 
і неврологію (6 місяців) у Відні у видатного невролога 
Т. Г. Майнерта (1833–1892). Т.Г. Майнерт також дуже 
сильно вплинув на формування особистості К. Вер-
ніке і був фактично єдиним, кого К. Верніке з 

теплотою згадував у своїх лекціях. У 1872 р. К. Верніке під керівництвом Т.Г. Майнерта зробив 
своє перше відкриття — описав специфічну анатомічну борозну, що наявна у деяких людей в межах 
скроневої, тім’яної та потиличної долі. 

У 1873 році Верніке оглядав пацієнта, який переніс інсульт. Хоча хворий був спроможний 
говорити і слух у нього не був порушений, він насилу розумів, що йому говорили, а також перестав 
розуміти написаний текст. Його мова також була патологічно змінена. Після того як пацієнт помер, 
дослідник при розтині виявив ураження в задній тім’яній та скроневої області лівої півкулі мозку. 
Він зробив висновок, що ця область, яка близька до слухової зони мозку, бере участь у розумінні 
мови. У 1874 році у віці 26 років Верніке опублікував свою 72-сторінкову працю “Афатичний 
симптомокомплекс”, в якій вперше описав сенсорну афазію, пов’язану із залученням скроневих 
часток, а також алексію і акалькулію. У ній дослідник намагався пов’язати різні афазії з 
порушеннями психічних процесів у різних регіонах мозку. Пізніше він відкрив, що пошкодження 
дугоподібних нервових волокон, що з’єднують поля Брока і Верніке, теж призводять до моторної і 
сенсорної афазії. Його останнє резюме про синдром афазії з’явилося в 1903 році й було перекладене 
англійською мовою в 1908 році. 

На основі вчення Брока і Верніке створено класифікацію афазій Верніке-Ліхтгейма, популярну 
на Заході й дотепер, у якій виділено кіркові, транскортикальні та субкортикальні їх форми. Однак, 
на відміну від Альцгаймера, Верніке не ототожнював розлади мови і мислення. Він також засвідчив 
у своїх дослідженнях переважання однієї півкулі мозку у функціонуванні мозку. 
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Існує ще один важливий аспект досліджень вченого. По суті, він відкрив перше психіатричне 
захворювання з точно окресленим патологоанатомічним субстратом. Недарма саме його вважають 
одним із найбільш видатних представників школи, котра припускала, що психічні хвороби залежать 
від фізіології мозку. Верніке вважав, що порушення психіки можуть бути реалізовані через певні 
області кори головного мозку і, отже, їх можна використовувати для з’ясування призначення цих 
ділянок. Вчений одним із перших зрозумів, що функції мозку залежать від переплетення провідних 
нервових шляхів, що пов’язують різні його зони, а кожна ділянка, в свою чергу, відповідає за 
найпростішу сенсорно-моторну діяльність. Це було набагато прогресивніше твердження, порівняно 
з теорією еквіпотенціальності, якої дотримувалася більшість тодішніх лікарів. Ця теорія виникла ще 
в 1825 р. після розчарування в концепціях локалізаційного психоморфологізму Ф. І. Галля. Вона 
констатувала, що мозок працює, як єдиний орган. Карл Верніке своїм відкриттям передбачив 
сучасну теорію динамічної локалізації функцій (О. Р. Лурія та І. П. Павлов). 

Третім важливим аспектом було те, що на основі власної теорії німецький дослідник зрозумів: 
оскільки певні симптоми залежать від локалізації в точному місці, останнє можна, в свою чергу, 
визначити за симптомами і на основі цього більш конкретно проводити терапію. Ця думка дуже 
сильно вплинула на сучасну медицину, зокрема нейрохірургію. 

Заради справедливості треба зазначити, що Верніке був не першим, хто відкрив сенсорну 
афазію. Її згадували в своїх роботах Бастіан (1869 р.) і Шмідт (1871 р.), але саме Верніке на основі 
власних досліджень найбільш повно не тільки описав, а й анатомічно підтвердив цей синдром і 
зробив методологічно правильні висновки. 

Він створив ранню неврологічну модель мови, яку згодом відродив Н. Гешвінд (модель Верніке-
Гешвінда). Вчений вважав, що мова — багатоетапний процес, і слово зі слухової пам’яті 
проектується в центр “ідеації” (мислення), а з нього — в центр рухової пам’яті й артикуляційний 
апарат. 

Карл Верніке одержав сертифікацію з психіатрії та став приват-доцентом у Бреслау в 1875-му, а 
в Берліні — в 1876 році. У 1876–1878 рр. він працював першим помічником у клініці психіатрії та 
нервових хвороб Шаріте під керівництвом К.-Ф.-О. Вестфаля в Берліні, продовжуючи 
психоневрологічні традиції, започатковані ще В. Грізінгером. У 1877 р. він зробив відкриття, що 
ураження, обмежені ядром 6-го черепномозкового нерва (відвідного), призводять до паралічу і 
повороту співдружного погляду в бік ураження (“симптом сонця, що заходить”) і був першим, хто 
встановив, що один із центрів регуляції погляду міститься в покришці моста. У 1878 році лікар 
зайнявся приватною психоневрологічною практикою в Берліні, що тривала до 1885 року, коли він 
став ад’юнкт-професором неврології та психіатрії в Бреслау. У тому ж році вчений погодився 
посісти місце свого вчителя Г. Нойманна і став директором психіатричної клініки шпиталю Всіх 
Святих. 

У 1881 році дослідник описав у трьох пацієнтів гостру хворобу, що характеризується 
енцефалопатією, набряком дисків зорових нервів, крововиливами в сітківку, офтальмопарезом і 
атаксією. У них також спостерігали наростаюче пригнічення свідомості, що згодом закінчилося 
летально. Описані стани спричинялися заковтуванням сірчаної кислоти й алкоголізмом. Верніке 
описав вогнищеві судинні ураження сірої речовини навколо III та IV шлуночків мозку, а також 
сільвієвого водопроводу. Він розглядав це захворювання як запально-токсичне та запропонував 
називати його гострим верхнім геморагічним поліенцефалітом. Тепер відомо, що цей стан 
викликаний дефіцитом тіаміну і він може поєднуватися з корсаковським психозом — підгострим 
синдромом деменції (синдром Верніке-Корсакова). 
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Між 1881 і 1883 роками Верніке опублікував тритомний “Підручник про хвороби головного 
мозку”. Це комплексне видання містить низку оригінальних анатомічних, патологічних і клінічних 
спостережень, наприклад таких як прогнозування, а також підтвердження виявлених симптомів 
унаслідок оклюзії задньої нижньої мозочкової артерії. У другому томі він уперше описав 
енцефалопатію Верніке. Тут же він представив власні дані з класифікації психічних хвороб. 

Карл Верніке прагнув створити органічну систему класифікації психічних розладів, головним 
чином ґрунтовану на анатомії та патології нервової системи. Його погляди відштовхувалися від 
концепції, що психічні захворювання викликаються порушеннями асоціативних систем. Це була 
своєрідна локалізаційна доктрина. Вчений шукав так званий “елементарний психіатричний 
симптом”, з якого починається вся патологія. Він вважав, що їх може бути кілька, наприклад 
“тривожний психоз”, “галюциноз”, “руховий психоз”, “експансивний психоз через автохтонні ідеї”. 
У сучасних медичних класифікаціях (МКХ-10 або DSM-IV-TR) такі підходи не використовуються. 
Деякі з описаних Верніке симптомів Клейст і Леонгард пізніше включили в клінічну структуру 
ознак-попередників маніакально-депресивного психозу. 

Верніке не вірив в існування конкретних психіатричних хвороб, тому він був запеклим 
противником Е. Крепеліна, вважаючи його класифікацію психіатричних розладів недостатньо 
науковою. Однак прогресивним було те, що він у власній класифікації вперше застосував модель за 
типом рефлекторної дуги (афектори, центральні нейрони й ефектори), вплинувши на К. Леонгарда і 
його класифікацію акцентуацій. 

У психіатрії Карл Верніке також описав такі симптоми: алкогольний галюциноз, алопсихоз, 
автопсихоз, зокрема експансивний, автохтонні ідеї, вторинні марення, псевдодеменцію, безглузду 
манію, пресбіофренію, транзитивізм. Дослідник доповнив відомості про соматопсихоз — особливу 
іпохондрію з сенестопатіями, запропонував теорію сейюнкції — ураження системи асоціативних 
зв’язків (проекційних зон) головного мозку з психічними нашаруваннями, описав скронево-
тім’яний синдром Піка-Верніке — поєднання сенсорної афазії та аграфії з центральним парезом 
нижньої кінцівки і розладами чутливості на тій же половині тіла, котрий спостерігається при 
ураженні скронево-тім’яної області домінантної півкулі великого мозку. Він вперше ввів у 
психопатологію термін “гіперметаморфоз уваги” (нестійкість останньої) (1881 р.) як симптом, а не 
окрему хворобу, як вважав його вчитель Г. Нойманн (1859 р.). У 1892 році Карл Верніке вперше 
описав надцінні ідеї, диференціюючи їх від обсесій, описаних К.-Ф.-О. Вестфалем. 

Він отримав кафедру в Бреслау в 1890 році й обійняв посаду начальника відділення неврології та 
психіатрії в університетській клініці. Наступні 14 років вона стала великим центром нейропси-
хологічних досліджень, де під його керівництвом працювали Ліпманн, Гольдштейн і Ферстер. Цей 
період життя дослідника був дуже плідним. У 1894 році його роботи були опубліковані в “Нарисі лекцій 
з психіатрії в клініці”. Друге видання праці побачило світ у 1906 році й отримало діаметрально 
протилежні оцінки: Ф. Ніссль вважав його вкрай важливим, а Е. Крепелін — “спекулятивною 
анатомією”. Серед інших творів слід згадати “Знайомство з хворими в психіатричній клініці м. Бреслау” 
(1899–1900 рр.) та “Атлас нейроанатомії та патології мозку” (1897–1903 рр.). 

Однак у 1904 році йому довелося працювати в не дуже сприятливих умовах через погані 
стосунки з представниками міської влади та університетської адміністрації. Бургомістрат 
відмовився фінансувати будівництво будинку університетської психіатричної клініки, що дуже 
розсердило Верніке, через що він переїхав завідувати кафедрою в м. Галле (земля Саксонія-
Ангальт). Тут вчений був завідувачем відділення психічних і нервових хвороб, де, крім 
продовження своїх попередніх досліджень, взявся досліджувати роль пункцій для встановлення 
локалізації пухлин мозку. 
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У праці “Випадок судомного неврозу” дослідник уперше описав хворобливі судоми м’язів 
психогенної природи, що виникають при неспокої або страху, відомі як судоми Верніке або 
синдром Верніке-2 (в сучасній неврології — писальний спазм). 

Верніке виявив специфічний синдром, коли працював з пацієнткою Гердою С., у якої гострий 
страх олівцевої стружки шкодив її роботі на посаді клерка в німецькій компанії «Siemens». Він 
домігся часткового вилікування за допомогою високочастотного низьковольтного сигналу, котрий 
подається на скроні, що він продемонстрував на лекції в університеті Бреслау в травні 1904 року. 

Вчений описав реакцію, спостережувану в деяких випадках геміанопсії, при якій світло, що 
проектується на сітківку однієї половини ока, викликає скорочення райдужної оболонки, тоді як з 
іншого боку такої реакції не викликає. 

Він також описав класичну позу Верніке-Манна — своєрідну позу хворого з центральним 
геміпарезом, що розвивається внаслідок ураження внутрішньої капсули, зазвичай, після інсульту: 
при цьому плече приведене до тулуба, передпліччя зігнуте, кисть зігнута і пронована, стегно та 
гомілка розігнуті, а стопа демонструє підошовне згинання. Такий стан зумовлений підвищенням 
м’язового тонусу згиначів руки і розгиначів ноги. 

13 червня 1905 року під час їзди на велосипеді в Тюрінгенському лісі з Верніке стався нещасний 
випадок: він впав, зламавши кілька ребер і грудину, що призвело до пневмотораксу. Від цих тяжких 
травм він помер 15 червня 1905 року в Дьорбергу — невеликому населеному пункті комуни 
Гревенроде. Його тіло було піддано кремації. Доля відпустила йому 57 років і 1 місяць життя. 
Несподівана смерть Верніке сталася на злеті кар’єри. Багато праць ученого видавалися і 
перевидавалися тривалий час після смерті, вони не втратили свого значення і донині. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕДВАРД БАТТС ЛЬЮЇС 
До 100-річчя від дня народження 

 
Едвард Б. Льюїс народився 20 травня 

1918 р. в невеликому місті північно-східної 

Пенсильванії Уілкс-Беррі. Здобув ступінь ба-

калавра гуманітарних наук в 1938 р. Почав 

генетичні дослідження на фруктових мушках 

Drosophila melanogaster. Після закінчення 

Каліфорнійського технологічного інституту 

захистив дисертацію і отримав диплом 

доктора філософії. Під час Другої світової 

війни проходив військову службу в званні 

капітана (1942–1945) в Повітряних силах 

США на посаді метеоролога та океанографа 

Тихого океану. Від 1946 р. Е. Льюїс почав 

працювати викладачем у Каліфорнійському технологічному інституті. У 1947–1948 рр. 

входив до складу Рокфеллерівської вченої ради Кембриджського університету в Англії. 

В 1956 р. став професором біології. 

Роботи Е. Льюїса в галузі генетики розвитку були виконані на одному із 

класичних модельних організмів генетики, заклали основу сучасного розуміння 

універсальних еволюційно-закріплених законів, що контролюють розвиток тварин. 

В 1966 р. вчений удостоївся звання професора Томаса Ханта Моргана. 

Е. Льюїс розробив комплементаційний тест у генетиці, за допомогою якого можна 

показати, що мутації, які викликають однаковий фенотип, можуть знаходитися в одному 

або в різних генах. 

У 1975–1976 рр. Е. Льюїс був запрошеним професором в Інституті генетики 

Копенгагенського університету. 

За свої наукові досягнення вчений отримав низку нагород. У 1983 р. він дістав 

медаль Томаса Ханта Моргана, у 1987 р. – премію Міжнародного фонду Гарднера, у 
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1989 р. – премію Фонду Вольфа з медицини, у 1990 р. – нагороду Л. Розенталя, у 1991 р. 

– премію Альберта Ласкера за фундаментальні медичні дослідження, у 1992 р. – 

нагороду Луїзи Гросс Хорвіц. 

В 1995 р. Едвард Льюїс, Ерік Вісхауз, Кріcтіна Ньюслейн-Фолгард отримали 

Нобелівську премію з фізіології та медицини «за відкриття, що стосуються 

генетичного контролю за раннім ембріональним розвитком».  

Е. Льюїс був членом НАН США, Генетичного товариства Америки, 

Американського філософського товариства, Американської академії мистецтв і наук, 

членом Королівського товариства (Лондон), почесним членом Генетичного товариства 

Великобританії. 

У 2004 р. вийшла його книга «Гени, розвиток і рак». 

У професора Едварда Льюїса та його дружини Памели було 3 дітей. 

Помер вчений 21 липня 2004 р. на 87 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.М МІХЕЛЬ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
УІЛЬЯМ ХАНТЕР 

До 300-річчя від дня народження 
 

Уільям  Хантер (в старій передачі Віль-

ям Гунтер) народився 23 травня 1718 р. в 

шотландському селі Лонгколдервуд (нині в 

складі міста Іст-Кілбрайд). Після 

закінчення курсу богослов’я в університеті 

м. Глазго від 1737 р. вивчав медицину під 

керівництвом Уільяма Калена. У 1741 р. 

переїхав до Лондона, де мешкав у будинку 

відомого акушера Уільяма Смеллі на 

правах учня, одночасно відвідуючи лекції з 

анатомії та акушерства в лондонській 

лікарні Св. Георгія. Навчався також у 

відомого британського анатома і гіне-

колога Дж. Дугласа. Від 1746 р. відкрив 

приватний курс анатомування, хірургічних 

процедур і десмургії. Невтомно працюючи, допомагаючи пацієнтам в галузі акушерства 

та ортопедичної хірургії, здобув визнання серед мешканців Лондона. У 1764 р. У. 

Хантер став особистим лікарем дружини короля Великобританії Георга ІІІ – королеви 

Шарлоти. У 1767 р. був обраний членом Королівського товариства, а в 1768 р. – 

професором анатомії Королівської академії мистецтв. В тому ж році У. Хантер 

побудував анатомічний театр-музей в Лондонському кварталі Сохо, що став центром 

практичних занять кращих британських анатомів та хірургів того часу, в тому числі і 

молодшого брата Уільяма – Джона Хантера (1728–1793). 

У 1774 р. вийшла наукова праця У. Хантера «Anatomia uteri humani gravidi» 

(Анатомія вагітної людської матки). В якості моделі для зображення анатомічних 

розрізів У. Хантер обрав малюнки Леонардо да Вінчі (1452–1519). 
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У. Хантер вважається одним із засновників англійської акушерської школи. Він 

був прихильником активної акушерської практики, але виступав проти застосування 

щипців. Вивчаючи топографічну анатомію аорти, запропонував оригінальну операцію 

при аневризмі аорти. В «Медичних коментарях» У. Хантер розглядав питання анатомії 

та фізіології лімфатичних судин, описав будову яєчок, сльозної залози, абсорбційну дію 

вен. 

У 1770 р. У. Хантер збудував власний будинок в Глазго, де була можливість 

проводити анатомічні дослідження. Вчений цікавився мистецтвом, був знайомий з 

багатьма мистцями того часу, був завзятим бібліофілом та нумізматом. 

Помер вчений 30 березня 1783 р. на 65 році життя. 

Після смерті У. Хантера в його будинку був влаштований музей, що дав початок 

Хантеровському музею і художній галереї при університеті Глазго. 
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dzhon-hanter-john-hunter-1728-1793 
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ФРАНЦ КОРНЕЛІУС ДОНДЕРС – 

видатний голландський фізіолог і офтальмолог 
До 200-річчя від дня народження 

 
Франс Корнеліус Дондерс народився 27 

травня 1818 р. в Нідерландах. В 1939 р. закінчив 
медичний факультет Лейденського університету. В 
1842 р. захистив докторську дисертацію на тему 
анатомопатологічного розладу нервових центрів. 
Працював в університетах Лейдена та Утрехта, 
спеціалізуючись переважно в галузі очних хвороб і 
проводячи наукові дослідження з фізіології зору. 

В 1845 р. Ф. Дондерс почав видавати журнал 
«Нідерландський ланцет». 

В 1846 р. була опублікована його перша 
робота із фізіології зору «Про рух людського ока», в 
якій на основі детального і глибокого вивчення 
питання був сформульований закон сталості 
орієнтування сітківки по відношенню до 
зовнішнього простору. Цей закон формулюється 
так: Кожному даному положенню зорової лінії 
відповідає визначена позиція очного яблука, що не 
залежить від шляху, який проходить око при 
нерухомій голові із свого вихідного положення до 
нового положення. Закон встановлений на основі 
спостережень за станом від’ємних послідовних 
образів, які при всіх нахилах голови дають з 

дійсною вертикаллю кут, рівний куту нахилу голови. Закон Ф. Дондерса пов’язаний із законом 
Лістинга (І. Listing, 1905) і разом з ним лежить в основі аналізу рухів кожного ока окремо. 

В 1846 р. разом з Ван Дееном та Молешоттом видав «Матеріали з анатомії та фізіології», 
в яких описав результати своїх мікроскопічних і гістохімічних досліджень тваринних тканин, 
до яких його підштовхнули праці ботаніка М. Шлейдена (1804-1881) та  Т. Шванна (1810-1882). 
Саме останній в 1839 р. опублікував класичну працю «Мікроскопічні дослідження про 
відповідність у структурі й рості тварин і рослин», в якій було сформульовано основні 
положення клітинної теорії будови всіх організмів. 

В 1848 р. Ф. К. Дондерс став професором біології, фізіології та офтальмології 
Утрехтського університету. 

В 1848 р. в журналі «Нідерландський ланцет» надрукував статтю «Про застосування 
призматичних шкелець з метою лікування косоокості». В цьому ж році з’явилися його роботи із 
акомодації очей та дослідження про відновлення рогівки. 

З 1852 р. упродовж 10 років Ф. Дондерс займався переважно очними хворобами і підніс 
цю науку на високий рівень. Крім офтальмології він займався проблемами фізіології та 
біомеханіки дихання. Основні явища, що лежать в основі циклічних змін об’єму легень, були 
зрозумілі ще К. Галену, описані Леонардо да Вінчі та Джованні Бореллі. Схема, яка була 
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запропонована Ф. Дондерсом (1853), пояснила зв’язок між плевральним тиском, еластичністю 
легень і положенням діафрагми. В 1853 р. він провів ряд загальнофізіологічних досліджень, 
запропонував оригінальний пристрій для демонстрації ролі внутрішньоплеврального тиску в 
акті дихання. Цей пристрій (модель Дондерса) використовувався на лабораторних заняттях і в 
наш час (Ю.П.) 

В 1855 р. Дондерс разом з Арльтом був співредактором «Архіву з офтальмології», що 
видавався А. Грефе, і написав низку праць з офтальмології. В 1856 р. вийшла його книга 
«Фізіологія людини». В 1858 р. він організував і очолив очну клініку. Багато часу приділив 
питанням акомодації ока. Ослаблення акомодаційної здатності в зв’язку з віком було вивчено 
Ф. Дондерсом. 

В 1860 р. вчений опублікував криву змін обсягу акомодації, засновану на дослідженні 
139 людей різного віку. В подальшому вона була виправлена ним після збільшення числа 
спостережень. Крім кривої змін положення найближчої точки ясного зору в залежності від віку 
Ф. Дондерс подав криву зміни положень дальньої точки в залежності від віку еметропів. 

В 1862 р. Ф.Дондерс отримав кафедру фізіології Утрехтського університету. Вчення про 
аномалії рефракції та акомодації він виклав у книзі «Аномалії рефракції і акомодації ока», що 
вийшла в 1864 р. Ф. Дондерс дав систематичне описання астигматизму в залежності від віку. 
Вперше встановив, що характер аномалії рефракції та її ступінь залежить від положення 
дальньої точки зору даного ока. Широко розповсюджений в офтальмологічній практиці 
суб’єктивний метод визначення рефракції ока за допомогою очкового скла був запропонований 
Ф. Дондерсом. 

Відомі роботи Ф. Дондерса. присвячені кольоровій сліпоті та кількісному визначенню 
сприйняття кольорових подразників. Його досягнення в науці принесли славу Утрехтському 
університету, до якого приїздили спеціалісти з багатьох країн для удосконалення. 

Багато часу Ф.К. Дондерс приділив фізіології мови і опублікував низку робіт на цю тему. 
Крім цього, займався фізіологією психічних процесів і для визначення швидкості психічних 
процесів сконструював «Noemotachometer» та «Noemotachograph». 

Помер Франц Корнеліус Дондерс в 1899 р. на 81 році життя. 
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АЛЬБРЕХТ ФРІДРІХ ВІЛЬГЕЛЬМ ЕРСТ ФОН ГРЕФЕ 
До 190-річчя від дня народження 

 
Альбрехт Грефе народився 28 травня 1828 р. 

в Брісков-Фінкенхерді в сім’ї хірурга, генерал-штабс 
лікаря прусської армії Карла-Фердинанда фон 
Грефе. В 1837 р. Альбрехт вступив до французької 
міської гімназії, після закінчення якої в 16 років 
починає навчання в Берлінському університеті. Він 
вивчає філософію, логіку, природничі науки, 
анатомію, фізіологію, внутрішні хвороби, 
прослуховує лекції професора невропатолога 
Моріца Ромберга (1795-1873), професора терапії 
Йоганна Шенлейна (1793–1864), фізіолога, 
професора Йоганна Мюллера (1801–1858). У 1847 р. 
Альбрехт Грефе захистив наукову працю «Про бром 
та його дію» і отримав звання лікаря. 
Відправляється в наукове відрядження. Відвідує 
Прагу, знайомиться з клінікою очних хвороб 
відомого лікаря Карла Арльта і під впливом 
останнього вирішує присвятити себе офтальмології. 
В Парижі А. Грефе відвідав клініку Фредерика 

Сішела та Луї-Огюста Десмареса. При відвідинах Відня знайомиться з клінікою Фрідріха 
Джагера та Едуарда Джагера. В Лондоні та в Глазго вивчає досвід лікування очних хвороб в 
Мурдфілдській очній лікарні, де знайомиться з лікарями Уільямом Боуменом, Джорджем 
Крітчетом і Францем Дондерсом. 

У 1850 р. Альбрехт фон Грефе повертається в Німеччину і починає власну лікарську 
практику: веде прийом пацієнтів, утримує стаціонар на 120 ліжок, з яких 60 – безкоштовних, 
для малозабезпечених громадян та операційну. В рік лікар приймає до 8000 пацієнтів із різних 
країн світу, що дозволило йому накопичити великий клінічний досвід. 

У 1852 р. А. Грефе захищає докторську дисертацію на тему «Про рух очей» і отримує 
звання приват-доцента Берлінського університету, що давало можливість читати лекції 
студентам. Умови праці були важкими: цілий день був заповнений обходами хворих в 
стаціонарі, консультації в місті, амбулаторні прийоми пацієнтів, читання лекцій для 
студентів. Субсидій для власної лікарні він не отримував. 

У 1850 р. Г.Л.Ф. Гельмгольц (1821–1894) застосував для клінічної практики 
офтальмоскоп. Цей прилад довзволив А. Грефе зробити низку відкриттів, що стосувалися 
очного дна. Він описав емболію артерій сітківки, диференціював рецидивуючий 
сифілістичний ретиніт від дифузного, описав неврит зорового нерву. Сім років (до 1857 р.) А. 
Грефе присвятив вивченню функціонування очних м’язів, косоокості та її виправленню 
шляхом операції. 

Дещо пізніше вчений детально описав симптоми паралічів очних м’язів, клінічні 
прояви дифтерії та бленореї, запропонував медикаментозні шляхи лікування. 

Лікуючи пацієнта з повним зарощенням зіниці, А. Грефе зробив іридектомію і помітив, 
що око після операції стало м’якшим. Це підштовхнуло лікаря до застосування цієї операції 
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при глаукомі. На Першому Міжнародному офтальмологічному конгресі в Брюсселі в 1857 р. 
А. Грефе зробив доповідь «Про природу та лікування глаукоми іридектомією». Ця операція 
надала А. Грефе світову славу і врятувала від сліпоти багатьох хворих глаукомою. 

В 1859 р. А. Грефе запропонував спосіб периферичної лінеарної екстракції катаракти. 
Для такого розрізу вчений винайшов спеціальний довгий та вузький скальпель, який отримав 
назву «грефевський». 

У 1854 р. А. Грефе заснував журнал «Archiv für Ophthalmologie». В цьому журналі були 
надруковані його основні праці. 

В 1861 р. під час поїздки в Баден-Баден переніс важкий плеврит. Лікарі встановили 
сумний діагноз – плеврит туберкульозного походження. 

В 1863 р. А. Грефе створив перше в світі наукове об’єднання офтальмологів – 
Гейдельберзьке офтальмологічне товариство. 

Вчений їздив лікуватися на курорти Швейцарії, але й там його очікували хворі пацієнти з 
багатьох країн світу і йому доводилося тяжко працювати. Дружина як могла підтримувала 
свого чоловіка. 

Помер вчений 28 липня 1870 р. на 43 році життя. 
За своє життя: 42 роки і 54 дні вчений присвятив 

медицині 23 роки, встиг зробити понад 10 000 екстракцій 
катаракти, допоміг понад 100 000 пацієнтам. А. Грефе описав 
такі хвороби, як прогресуюча зовнішня хронічна 
офтальмоплегія (хвороба Грефе), офтальмологічна міопатія 
(міопатія Грефе), спадкову патологію відому як синдром 
Грефе-Шегрена. Вчений описав низку симптомів та 
діагностичних тестів, які отримали йогоь ім’я; вказав на 
офтальмологічні ознаки гострих порушень кровообігу у 
внутрішніх судинах сітківки, запропонував очний тонометр і 
спосіб визначення поля зору за допомогою кампіметра. 
Вчений модифікував операцію іридектомії, розробив свій 
спосіб видалення катаракти, запропонував метод 
блефаропластики та операції евісцерації ока, сконструював 
низку інструментів. 

Похований А. Грефе на Єрусалимському кладовищі в 
Берліні. На могилі напис: «Вчителю офтальмології» та біблійний вираз «І світло солодке, і 
добре очам сонце бачити» (Книга Еклезіастова 11:7). 

У 1882 р. біля входу до лікарні Шаріте встановлений пам’ятник Альбрехту фон Грефе. 
Німецьке товариство офтальмологів заснувало медаль його імені. А журналу «Архів 
офтальмології» присвоєно його ім’я «Albrecht von Graefes Archiv für Ophthalmologie». 
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 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 

 
Наукове видання 

 ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ 
Здоровий спосіб життя 
Збірник наукових праць 

Випуск 75 (141) 
 Видання здійснено частково за рахунок авторів, частково за допомогою спонсорів: 
А.Л. Васильчука – канд. пед. наук, доцента, народного цілителя України  
 
Комп’ютерна верстка і макетування: Р.Т.Довбуш 

Підписано до друку 20.06.2018
Формат 60*84/8. Папір офсетний

Гарнітура Times New Roman

Ум. друк. арк. 8,83 Фіз. друк. арк. 9,5
Наклад 90 прим.
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