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А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СУБСИСТЕМИ МЕРУДАНДОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

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

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

 
Впервые в мире описана ениоанатомия менрудандовой субсистемы каналов 

тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: мерудандовая субсистема каналов; автономные субсистемы 

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

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

the first time. 
Key words: merudanda channel subsystem; autonomous subsystems of merudanda channels 

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

Продовження з випуску 35-36, 69(135), 70(136), 75(141) 
 

Мерудандова субсистема кольорових каналів 

Мерудандова субсистема кольорових каналів – це частина мерудандової системи 
кольорових каналів, утворена кольоровими тріадами меруданди, мерудандовими кольоровими 
мікроканалами відповідних шарів меруданди та їхніми з’єднаннями. Розрізняють мерудандові 
субсистеми 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 субсистеми знаходяться і функціонують у кожному тонкоматеріальному тілі та 
поділяються на субультрасистеми окремих шарів меруданди.  

Мерудандова субсистема рубінових каналів – це сукупність і з’єднання медулярних 
рубінових мікроканалів одного рубінового конуса чакри, що утворює окремий рубіновий шар 
основи меруданди. Мерудандова субсистема рубінових каналів поділяється на 
субультрасистеми. Ця субсистема знаходиться і функціонує у всіх тонкоматеріальних тілах, 
з’єднується з усіма системами каналів. 

Мерудандова субсистема червоних каналів – це частина мерудандової системи червоних 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями червоних мерудандових мікроканалів червоної, 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 76 (142). 2018 
 
 
 

7 

світлосяюче-червоної, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої 
та золотої тріад меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує в червоному, світлосяюче-
червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і 
золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих червоних шарів меруданди. 

Мерудандова субсистема рубіново-червоних каналів – це частина мерудандової системи 
рубіново-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-червоних 
мерудандових мікроканалів рубіново-червоної, рубіново-світлосяюче-червоної, рубіново-
оранжевої, рубіново-світлосяюче-оранжевої, рубіново-бузкової, рубіново-фіолетової, рубіново-
рожевої, рубіново-білої та рубіново-золотої тріад основи меруданди. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує в червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-
оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому та золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих рубіново-червоних шарів основи меруданди. 

Мерудандова субсистема світлосяюче-червоних каналів – це частина мерудандової 
системи світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
червоних мерудандових мікроканалів світлосяюче-червоної, червоної, оранжевої, світлосяюче-
оранжевої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої тріад меруданди. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує у світлосяюче-червоному, червоному, оранжевому, світлосяюче-
оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому та золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих світлосяюче-червоних шарів меруданди.  

Мерудандова субсистема рубіново-світлосяюче-червоних каналів – це частина 
мерудандової системи рубіново-світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями рубіново-світлосяюче-червоних мерудандових мікроканалів рубіново-
світлосяюче-червоної, рубіново-червоної, рубіново-оранжевої, рубіново-світлосяюче-
оранжевої, рубіново-бузкової, рубіново-фіолетової, рубіново-рожевої, рубіново-білої та 
рубіново-золотої тріад основи меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує в 
червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому та золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
рубіново-червоних шарів основи меруданди.  

Мерудандова субсистема оранжевих каналів – це частина мерудандової системи 
оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оранжевих мерудандових мікроканалів 
оранжевої, світлосяюче-оранжевої, рожевої, білої та золотої тріад меруданди. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому та 
золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих оранжевих шарів меруданди.  

Мерудандова субсистема рубіново-оранжевих каналів – це частина мерудандової 
системи рубіново-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-оранжевих 
мерудандових мікроканалів рубіново-оранжевої, рубіново-світлосяюче-оранжевої, рубіново-
рожевої, рубіново-білої та рубіново-золотої тріад основи меруданди. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому та 
золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-оранжевих шарів основи 
меруданди.  

Мерудандова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина мерудандової 
системи світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
оранжевих мерудандових мікроканалів світлосяюче-оранжевої, оранжевої, рожевої, білої та 
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золотої тріад меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує у світлосяюче-оранжевому, 
оранжевому, рожевому, білому та золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
світлосяюче-оранжевих шарів меруданди.  

Мерудандова субсистема рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів – це частина 
мерудандової системи рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями рубіново-світлосяюче-оранжевих мерудандових мікроканалів рубіново-світлосяюче-
оранжевої, рубіново-оранжевої, рубіново-рожевої, рубіново-білої та рубіново-золотої тріад 
основи меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує в оранжевому, світлосяюче-
оранжевому, рожевому, білому та золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
рубіново-оранжевих шарів основи меруданди.  

Мерудандова субсистема жовтих каналів – це частина мерудандової системи жовтих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями жовтих мерудандових мікроканалів жовтої, 
оранжевої, світлосяюче-оранжевої, зеленої, світлосяюче-зеленої, бірюзової, бузкової, рожевої, 
білої та золотої тріад меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує в жовтому, 
оранжевому, світлосяюче-оранжевому, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому та золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
жовтих шарів меруданди.  

Мерудандова субсистема рубіново-жовтих каналів – це частина мерудандової системи 
рубіново-жовтих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-жовтих мерудандових 
мікроканалів рубіново-жовтої, рубіново-оранжевої, рубіново-світлосяюче-оранжевої, рубіново-
зеленої, рубіново-світлосяюче-зеленої, рубіново-бірюзової, рубіново-бузкової, рубіново-
рожевої, рубіново-білої та рубіново-золотої тріад основи меруданди. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує в жовтому, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, зеленому, 
світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому та золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-жовтих шарів основи меруданди. 

Мерудандова субсистема зелених каналів – це частина мерудандової системи зелених 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями зелених мерудандових мікроканалів зеленої, 
світлосяюче-зеленої, бірюзової, бузкової, рожевої, білої та золотої тріад меруданди. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому та золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
зелених шарів меруданди.  

Мерудандова субсистема рубіново-зелених каналів – це частина мерудандової системи 
рубіново-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-зелених мерудандових 
мікроканалів рубіново-зеленої, рубіново-світлосяюче-зеленої, рубіново-бірюзової, рубіново-
бузкової, рубіново-рожевої, рубіново-білої та рубіново-золотої тріад основи меруданди. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому та золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
рубіново-зелених шарів основи меруданди. 

Мерудандова субсистема світлосяюче-зелених каналів – це частина мерудандової 
системи світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-зелених 
мерудандових мікроканалів світлосяюче-зеленої, зеленої, бірюзової, бузкової, рожевої, білої та 
золотої тріад меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує у світлосяюче-зеленому, 
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зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому та золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих світлосяюче-зелених шарів меруданди.  

Мерудандова субсистема рубіново-світлосяюче-зелених каналів – це частина 
мерудандової системи рубіново-світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями рубіново-світлосяюче-зелених мерудандових мікроканалів рубіново-світлосяюче-
зеленої, рубіново-зеленої, рубіново-бірюзової, рубіново-бузкової, рубіново-рожевої, рубіново-
білої та рубіново-золотої тріад основи меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує в 
зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому та золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-світлосяюче-зелених шарів основи 
меруданди. 

Мерудандова субсистема блакитних каналів – це частина мерудандової системи 
блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями блакитних мерудандових мікроканалів 
блакитної, зеленої, світлосяюче-зеленої, бірюзової, синьої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої 
та золотої тріад меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує у блакитному, зеленому, 
світлосяюче-зеленому, бірюзовому, синьому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому та 
золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих блакитних шарів меруданди. 

Мерудандова субсистема рубіново-блакитних каналів – це частина мерудандової 
системи рубіново-блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-блакитних 
мерудандових мікроканалів рубіново-блакитної, рубіново-зеленої, рубіново-світлосяюче-
зеленої, рубіново-бірюзової, рубіново-синьої, рубіново-бузкової, рубіново-фіолетової, 
рубіново-рожевої, рубіново-білої та рубіново-золотої тріад основи меруданди. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує у блакитному, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
синьому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому та золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих рубіново-блакитних шарів основи меруданди. 

Мерудандова субсистема бірюзових каналів – це частина мерудандової системи 
бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзових мерудандових мікроканалів 
бірюзових тріад меруданди. Ця субсистема знаходиться тільки в бірюзовому тілі, поділяється 
на субультрасистеми окремих бірюзових шарів меруданди та функціонує в бірюзових, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Мерудандова субсистема рубіново-бірюзових каналів – це частина мерудандової системи 
рубіново-бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-бірюзових 
мерудандових мікроканалів рубіново-бірюзових тріад основи меруданди. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих 
рубіново-бірюзових шарів основи меруданди. 

Мерудандова субсистема синіх каналів – це частина мерудандової системи синіх каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями синіх мерудандових мікроканалів синьої, зеленої, 
світлосяюче-зеленої, блакитної, бірюзової, бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої тріад 
меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує в синьому, зеленому, світлосяюче-
зеленому, блакитному, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому 
тілах, поділяється на субультрасистеми окремих синіх шарів меруданди.  

Мерудандова субсистема рубіново-синіх каналів – це частина мерудандової системи 
рубіново-синіх каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-синіх мерудандових 
мікроканалів рубіново-синьої, рубіново-зеленої, рубіново-світлосяюче-зеленої, рубіново-
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блакитної, рубіново-бірюзової, рубіново-бузкової, рубіново-фіолетової, рубіново-рожевої, 
рубіново-білої та рубіново-золотої тріад основи меруданди. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує в синьому, зеленому, світлосяюче-зеленому, блакитному, бірюзовому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
рубіново-синіх шарів основи меруданди. 

Мерудандова субсистема бузкових каналів – це частина мерудандової системи бузкових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузкових мерудандових мікроканалів бузкових 
тріад меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі, поділяється 
на субультрасистеми окремих бузкових шарів меруданди.  

Мерудандова субсистема рубіново-бузкових каналів – це частина мерудандової системи 
рубіново-бузкових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-бузкових 
мерудандових мікроканалів рубіново-бузкових тріад основи меруданди. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих 
рубіново-бузкових шарів основи меруданди. 

Мерудандова субсистема фіолетових каналів – це частина мерудандової системи 
фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетових мерудандових мікроканалів 
фіолетової, рожевої, білої та золотої тріад меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
у фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
фіолетових шарів меруданди. 

Мерудандова субсистема рубіново-фіолетових каналів – це частина мерудандової 
системи рубіново-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-фіолетових 
мерудандових мікроканалів рубіново-фіолетової, рубіново-рожевої, рубіново-білої та рубіново-
золотої тріад основи меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує у фіолетовому, 
рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-
фіолетових шарів основи меруданди.  

Мерудандова субсистема рожевих каналів – це частина мерудандової системи рожевих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожевих мерудандових мікроканалів рожевих тріад 
меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі, поділяється на 
субультрасистеми окремих рожевих шарів меруданди. 

Мерудандова субсистема рубіново-рожевих каналів – це частина мерудандової системи 
рубіново-рожевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-рожевих мерудандових 
мікроканалів рубіново-рожевих тріад основи меруданди. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в рожевому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-
рожевих шарів основи меруданди.  

Мерудандова субсистема білих каналів – це частина мерудандової системи білих каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями білих мерудандових мікроканалів білих, рожевих та золотих 
тріад меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує в білому, рожевому і золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих білих шарів меруданди.  

Мерудандова субсистема рубіново-білих каналів – це частина мерудандової системи 
рубіново-білих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-білих мерудандових 
мікроканалів рубіново-білої, рубіново-рожевої та рубіново-золотої тріад основи меруданди. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує в білому, рожевому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих рубіново-білих шарів основи меруданди. 
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Мерудандова субсистема золотих каналів – це частина мерудандової системи золотих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золотих мерудандових мікроканалів золотих тріад 
меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, поділяється на 
субультрасистеми окремих золотих шарів меруданди. 

Мерудандова субсистема рубіново-золотих каналів – це частина мерудандової системи 
рубіново-золотих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рубіново-золотих мерудандових 
мікроканалів рубіново-золотих тріад основи меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в золотому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-золотих шарів основи 
меруданди. 

Мерудандові субсистеми каналів тонкоматеріальних тіл 

Мерудандова субсистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової 
системи каналів тонкоматеріального тіла, структурно поєднана з тріадами меруданди, 
функціонує на їх рівні у відповідних діапазонах електромагнітного спектра тонкоматеріального 
тіла. Утворена сукупністю і з’єднанням мікроканалів кольорової тріади меруданди у 
відповідному тонкоматеріальному тілі. Меруданда сукупністю і з’єднанням своїх мікроканалів 
утворює в кожному тонкоматеріальному тілі дві субсистеми каналів: одна субсистема ідентична 
кольору тонкоматеріального тіла, а друга – містить рубінові та кольорові мікроканали, що 
збільшує кількість функціональних діапазонів електромагнітного спектра. Мерудандові 
субсистеми каналів відповідних кольорів знаходяться і функціонують тільки в одному 
тонкоматеріальному тілі та своїми мікроканалами з’єднуються з усіма системами каналів. 
Розрізняють мерудандові субсистеми:  

 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.  
Кожна така субсистема функціонує у своєму тонкоматеріальному тілі. Мерудандові 

субсистеми каналів відповідного тонкоматеріального тіла поділяються на мерудандові 
субультрасистеми. В одному тонкоматеріальному тілі стільки субультрасистем, скільки в ньому 
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кольорових шарів меруданди. В усіх тонкоматеріальних тілах стільки субультрасистем, скільки 
в них кольорових шарів меруданди. 

Мерудандова субсистема червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами червоних тріад і 
червоними несистематизованими шарами меруданди червоного тіла, функціонує в червоних 
діапазонах електромагнітного спектра червоних шарів меруданди і червоного тіла. Це 
сукупність і з’єднання червоних мерудандових мікроканалів однієї червоної тріади і 
несистематизованого червоного шару меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандова субсистема каналів червоного тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. 
Є стільки субультрасистем, скільки червоних шарів меруданди існує в червоному тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-червоних каналів червоного тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з рубіново-червоною 
тріадою основи меруданди, функціонує в рубінових, червоних, рубіново-червоних, червоно-
рубінових діапазонах електромагнітного спектра рубіново-червоних шарів основи меруданди і 
червоного тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-червоних мерудандових мікроканалів 
рубіново-червоної тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в червоному 
тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема 
рубіново-червоних каналів червоного тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є 
стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої 
частин медулярної чакри існує в червоному тілі. 

Мерудандова субсистема світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі 
шарами світлосяюче-червоних тріад і світлосяюче-червоними несистематизованими шарами 
меруданди світлосяюче-червоного тіла, функціонує у світлосяюче-червоних діапазонах 
електромагнітного спектра світлосяюче-червоних шарів меруданди і світлосяюче-червоного 
тіла. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних мерудандових мікроканалів однієї 
світлосяюче-червоної тріади і несистематизованого світлосяюче-червоного шару меруданди. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема каналів 
світлосяюче-червоного тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки світлосяюче-червоних шарів меруданди існує у світлосяюче-
червоному тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-
червоного тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно 
поєднана з рубіново-світлосяюче-червоною тріадою основи меруданди, функціонує в 
рубінових, світлосяюче-червоних, рубіново-світлосяюче-червоних, світлосяюче-червоно-
рубінових діапазонах електромагнітного спектра рубіново-світлосяюче-червоних шарів основи 
меруданди і світлосяюче-червоного тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-світлосяюче-
червоних мерудандових мікроканалів рубіново-світлосяюче-червоної тріади основи. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема рубіново-
світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на мерудандові 
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субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри існує у світлосяюче-червоному тілі. 

Мерудандова субсистема оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами оранжевих тріад й 
оранжевими несистематизованими шарами меруданди оранжевого тіла, функціонує в 
оранжевих діапазонах електромагнітного спектра оранжевих шарів меруданди й оранжевого 
тіла. Це сукупність і з’єднання оранжевих мерудандових мікроканалів однієї оранжевої тріади і 
несистематизованого оранжевого шару меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандова субсистема каналів оранжевого тіла поділяється на мерудандові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки оранжевих шарів меруданди існує в 
оранжевому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з рубіново-оранжевою 
тріадою основи меруданди, функціонує в рубінових, оранжевих, рубіново-оранжевих, 
оранжево-рубінових діапазонах електромагнітного спектра рубіново-оранжевих шарів основи 
меруданди й оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-оранжевих мерудандових 
мікроканалів рубіново-оранжевої тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандова субсистема рубіново-оранжевих каналів оранжевого тіла поділяється на 
мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток 
рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри існує в оранжевому тілі. 

Мерудандова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі 
шарами світлосяюче-оранжевих тріад і світлосяюче-оранжевими несистематизованими шарами 
меруданди світлосяюче-оранжевого тіла, функціонує у світлосяюче-оранжевих діапазонах 
електромагнітного спектра світлосяюче-оранжевих шарів меруданди і світлосяюче-оранжевого 
тіла. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих мерудандових мікроканалів однієї 
світлосяюче-оранжевої тріади і несистематизованого світлосяюче-оранжевого шару меруданди. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема каналів 
світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки світлосяюче-оранжевих шарів меруданди існує у світлосяюче-
оранжевому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно 
поєднана з рубіново-світлосяюче-оранжевою тріадою основи меруданди, функціонує в 
рубінових, світлосяюче-оранжевих, рубіново-світлосяюче-оранжевих, світлосяюче-оранжево-
рубінових діапазонах електромагнітного спектра рубіново-світлосяюче-оранжевих шарів 
основи меруданди і світлосяюче-оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-
світлосяюче-оранжевих мерудандових мікроканалів рубіново-світлосяюче-оранжевої тріади 
основи. Ця субсистема знаходиться і функціо-нує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема 
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рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на 
мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток 
рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри існує у світлосяюче-оранжевому 
тілі. 

Мерудандова субсистема жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це частина 
мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами жовтих тріад і жовтими 
несистематизованими шарами меруданди жовтого тіла, функціонує в жовтих діапазонах 
електромагнітного спектра жовтих шарів меруданди і жовтого тіла. Це сукупність і з’єднання 
жовтих мерудандових мікроканалів однієї жовтої тріади і несистематизованого жовтого шару 
меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема каналів 
жовтого тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
жовтих шарів меруданди існує в жовтому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – 
це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з рубіново-жовтою тріадою 
основи меруданди, функціонує в рубінових, жовтих, рубіново-жовтих, жовто-рубінових 
діапазонах електромагнітного спектра рубіново-жовтих шарів основи меруданди і жовтого тіла. 
Це сукупність і з’єднання рубіново-жовтих мерудандових мікроканалів рубіново-жовтої тріади 
основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема рубіново-жовтих каналів 
червоного тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри 
існує в жовтому тілі. 

Мерудандова субсистема зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами зелених тріад і 
зеленими несистематизованими шарами меруданди зеленого тіла, функціонує в зелених 
діапазонах електромагнітного спектра зелених шарів меруданди і зеленого тіла. Це сукупність і 
з’єднання зелених мерудандових мікроканалів однієї зеленої тріади і несистематизованого 
зеленого шару меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема каналів 
зеленого тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки зелених шарів меруданди існує в зеленому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – 
це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з рубіново-зеленою тріадою 
основи меруданди, функціонує в рубінових, зелених, рубіново-зелених, зелено-рубінових 
діапазонах електромагнітного спектра рубіново-зелених шарів основи меруданди і зеленого 
тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-зелених мерудандових мікроканалів рубіново-зеленої 
тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема рубіново-
зелених каналів червоного тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин 
медулярної чакри існує в зеленому тілі. 
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Мерудандова субсистема світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі 
шарами світлосяюче-зелених тріад і світлосяюче-зеленими несистематизованими шарами 
меруданди світлосяюче-зеленого тіла, функціонує у світлосяюче-зелених діапазонах 
електромагнітного спектра світлосяюче-зелених шарів меруданди і світлосяюче-зеленого тіла. 
Це сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених мерудандових мікроканалів однієї світлосяюче-
зеленої тріади і несистематизованого світлосяюче-зеленого шару меруданди. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема каналів світлосяюче-зеленого 
тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
світлосяюче-зелених шарів меруданди існує у світлосяюче-зеленому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з 
рубіново-світлосяюче-зеленою тріадою основи меруданди, функціонує в рубінових, 
світлосяюче-зелених, рубіново-світлосяюче-зелених, світлосяюче-зелено-рубінових 
діапазонах електромагнітного спектра рубіново-світлосяюче-зелених шарів основи меруданди 
і світлосяюче-зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-світлосяюче-зелених 
мерудандових мікроканалів рубіново-світлосяюче-зеленої тріади основи. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема рубіново-світлосяюче-
зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є 
стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої 
частин медулярної чакри існує у світлосяюче-зеленому тілі. 

Мерудандова субсистема блакитних каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами блакитних тріад і 
блакитними несистематизованими шарами меруданди блакитного тіла, функціонує у блакитних 
діапазонах електромагнітного спектра блакитних шарів меруданди і блакитного тіла. Це 
сукупність і з’єднання блакитних мерудандових мікроканалів однієї блакитної тріади і 
несистематизованого блакитного шару меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки у блакитному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандова субсистема каналів блакитного тіла поділяється на мерудандові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки блакитних шарів меруданди існує у 
блакитному тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-блакитних каналів блакитного тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з рубіново-блакитною 
тріадою основи меруданди, функціонує в рубінових, блакитних, рубіново-блакитних, блакитно-
рубінових діапазонах електромагнітного спектра рубіново-блакитних шарів основи меруданди і 
блакитного тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-блакитних мерудандових мікроканалів 
рубіново-блакитної тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у 
блакитному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
субсистема рубіново-блакитних каналів блакитного тіла поділяється на мерудандові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри існує у блакитному тілі. 
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Мерудандова субсистема бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами бірюзових тріад і 
бірюзовими несистематизованими шарами меруданди бірюзового тіла, функціонує в бірюзових 
діапазонах електромагнітного спектра бірюзових шарів меруданди і бірюзового тіла. Це 
сукупність і з’єднання бірюзових мерудандових мікроканалів однієї бірюзової тріади і 
несистематизованого бірюзового шару меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в бірюзовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Сушумнова субсистема каналів бірюзового тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. 
Є стільки субультрасистем, скільки бірюзових шарів меруданди існує в бірюзовому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з рубіново-бірюзовою 
тріадою основи меруданди, функціонує в рубінових, бірюзових, рубіново-бірюзових, бірюзово-
рубінових діапазонах електромагнітного спектра рубіново-бірюзових шарів основи меруданди і 
бірюзового тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-бірюзових мерудандових мікроканалів 
рубіново-бірюзової тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в 
бірюзовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова 
субсистема рубіново-бірюзових каналів бірюзового тіла поділяється на мерудандові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів 
передньої і задньої частин медулярної чакри існує в червоному тілі. 

Мерудандова субсистема синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це частина 
мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами синіх тріад і синіми 
несистематизованими шарами меруданди синього тіла, функціонує в синіх діапазонах 
електромагнітного спектра синіх шарів меруданди і синього тіла. Це сукупність і з’єднання 
синіх мерудандових мікроканалів однієї синьої тріади і несистематизованого синього шару 
меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема каналів 
синього тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
синіх шарів меруданди існує в синьому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з рубіново-синьою тріадою основи 
меруданди, функціонує в рубінових, синіх, рубіново-синіх, синьо-рубінових діапазонах 
електромагнітного спектра рубіново-синіх шарів основи меруданди і синього тіла. Це 
сукупність і з’єднання рубіново-синіх мерудандових мікроканалів рубіново-синьої тріади 
основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема рубіново-синіх каналів 
синього тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри існує в 
синьому тілі. 

Мерудандова субсистема бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами бузкових тріад і 
бузковими несистематизованими шарами меруданди бузкового тіла, функціонує в бузкових 
діапазонах електромагнітного спектра бузкових шарів меруданди і бузкового тіла. Це 
сукупність і з’єднання бузкових мерудандових мікроканалів однієї бузкової тріади і 
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несистематизованого бузкового шару меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандова субсистема каналів бузкового тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. 
Є стільки субультрасистем, скільки бузкових шарів меруданди існує в бузковому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-бузкових каналів бузкового тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з рубіново-бузковою 
тріадою основи меруданди, функціонує в рубінових, бузкових, рубіново-бузкових, бузково-
рубінових діапазонах електромагнітного спектра рубіново-бузкових шарів основи меруданди і 
бузкового тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-бузкових мерудандових мікроканалів 
рубіново-бузкової тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому 
тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема 
рубіново-бузкових каналів бузкового тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є 
стільки субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої 
частин медулярної чакри існує в бузковому тілі. 

Мерудандова субсистема фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами фіолетових тріад і 
фіолетовими несистематизованими шарами меруданди фіолетового тіла, функціонує у 
фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетових шарів меруданди і фіолетового 
тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетових мерудандових мікроканалів однієї фіолетової тріади 
і несистематизованого фіолетового шару меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки у фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандова субсистема каналів фіолетового тіла поділяється на мерудандові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки фіолетових шарів меруданди існує у 
фіолетовому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-фіолетових каналів фіолетового 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з 
рубіново-фіолетовою тріадою основи меруданди, функціонує в рубінових, фіолетових, 
рубіново-фіолетових, фіолетово-рубінових діапазонах електромагнітного спектра рубіново-
фіолетових шарів основи меруданди і фіолетового тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-
фіолетових мерудандових мікроканалів рубіново-фіолетової тріади основи. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Мерудандова субсистема рубіново-фіолетових каналів фіолетового тіла 
поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубінових 
пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри існує у фіолетовому 
тілі. 

Мерудандова субсистема рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами рожевих тріад і 
рожевими несистематизованими шарами меруданди рожевого тіла, функціонує в рожевих 
діапазонах електромагнітного спектра рожевих шарів меруданди і рожевого тіла. Це сукупність 
і з’єднання рожевих мерудандових мікроканалів однієї рожевої тріади і несистематизованого 
рожевого шару меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема каналів 
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рожевого тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки рожевих шарів меруданди існує в рожевому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла 
– це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з рубіново-рожевою тріадою 
основи меруданди, функціонує в рубінових, рожевих, рубіново-рожевих, рожево-рубінових 
діапазонах електромагнітного спектра рубіново-рожевих шарів основи меруданди і рожевого 
тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-рожевих мерудандових мікроканалів рубіново-рожевої 
тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема рубіново-
рожевих каналів рожевого тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин 
медулярної чакри існує в рожевому тілі. 

Мерудандова субсистема білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це частина 
мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами білих тріад і білими 
несистематизованими шарами меруданди білого тіла, функціонує в білих діапазонах 
електромагнітного спектра білих шарів меруданди і білого тіла. Це сукупність і з’єднання білих 
мерудандових мікроканалів однієї білої тріади і несистематизованого білого шару меруданди. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема каналів білого тіла поділяється 
на мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки білих шарів меруданди 
існує в білому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з рубіново-білою тріадою основи 
меруданди, функціонує в рубінових, білих, рубіново-білих, біло-рубінових діапазонах 
електромагнітного спектра рубіново-білих шарів основи меруданди і білого тіла. Це сукупність 
і з’єднання рубіново-білих мерудандових мікроканалів рубіново-білої тріади основи. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Мерудандова субсистема рубіново-білих каналів білого тіла 
поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубінових 
пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин медулярної чакри існує в білому тілі. 

Мерудандова субсистема золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана зі шарами золотих тріад і 
золотими несистематизованими шарами меруданди золотого тіла, функціонує в золотих 
діапазонах електромагнітного спектра золотих шарів меруданди і золотого тіла. Це сукупність і 
з’єднання золотих мерудандових мікроканалів однієї золотої тріади і несистематизованого 
золотого шару меруданди. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема каналів 
золотого тіла поділяється на мерудандові суб-ультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки золотих шарів меруданди існує в золотому тілі. 

Мерудандова субсистема рубіново-золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – 
це частина мерудандової системи каналів, структурно поєднана з рубіново-золотою тріадою 
основи меруданди, функціонує в рубінових, золотих, рубіново-золотих, золото-рубінових 
діапазонах електромагнітного спектра рубіново-золотих шарів основи меруданди і золотого 
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тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-золотих мерудандових мікроканалів рубіново-золотої 
тріади основи. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандова субсистема рубіново-
золотих каналів золотого тіла поділяється на мерудандові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки рубінових пелюсток рубінових конусів передньої і задньої частин 
медулярної чакри існує в золотому тілі. 

 
Продовження у випуску 77(143) 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
 

ПСИХІАТРИЧНІ І НЕВРОЛОГІЧНІ УСКЛАДЕННЯ ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ  

У цій статті представлена інформація по різноманітних неврологічних і 
психіатричних симптомах, що спостерігаються у практиці ендокринолога. 

Ключові слова: неврологія, психіатрія, ендокринологія, цукровий діабет, 
захворювання щитоподібної залози 

В этой статье представлена информация о разных неврологических и 
психиатрических симптомах, что наблюдаются в практике эндокринолога. 

Ключевые слова: неврология, психиатрия, эндокринология, сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы  

This article presents information about the different neurological and psychiatric signs that 
may occur in the medical practice of endocrinologist.  

Key words: neurology, psychiatry, endocrinology, diabetes mellitus, thyroid diseases 

1. ВСТУП 

Серед патологічних станів нервової системи, що виникають при захворюваннях 
ендокринних залоз, особливе місце посідають неврологічні розлади при цукровому діабеті (ЦД) 
і дисфункції щитоподібної залози. Це зумовлено не тільки поширеністю таких порушень, а й їх 
клінічною тяжкістю, значному впливу на прогноз і якість життя. 

2. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

При ЦД уражаються всі відділи нервової системи: ЦНС (енцефалопатія, мієлопатія), 
периферична нервова система (полі- і мононейропатії) і вегетативна нервова система 
(автономна нейропатія). До ушкоджень ЦНС при цьому захворюванні деякі автори зараховують 
також інсульт і гострі нейропсихічні розлади. 

Для діабетичної енцефалопатії перш за все характерний астенічний синдром: загальна 
слабкість, підвищена стомлюваність, зниження працездатності, емоційна лабільність, 
тривожність, порушення концентрації уваги. Часто виявляється цефальгічний синдром, 
причому біль голови має характер болю напруження (стискаючий, за типом “тісного головного 
убору”) або ішемічно-гіпоксичного (відчуття тяжкої голови і неможливість зосередитися). У 
пацієнтів практично завжди відзначають синдром вегетативної дистонії з розвитком 
вегетативних пароксизмів, переднепритомних станів і непритомності. Крім того, виявляються 
вогнищеві порушення: верхньостовбурові (анізокорія, розлади конвергенції, ознаки пірамідної 
недостатності), вестибулярно-атактичний синдром (запаморочення, хиткість ходи, 
мимопопадання при виконанні координаторних проб). Зазначені зміни поєднуються з 
розладами когнітивних функцій: порушенням пам’яті, уваги, сповільненням мислення, апатією, 
депресією, що вказує на переважну дисфункцію неспецифічних серединних структур головного 
мозку. 
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При ЦД часто трапляється депресія (більше 30% пацієнтів). Крім впливу на загальне 
самопочуття, депресія небезпечна в цьому випадку втратою контролю над перебігом самого 
захворювання, правильним харчуванням і застосуванням інсуліну. На думку фахівців, однією з 
причин схильності хворих на ЦД до депресії є деякі біохімічні зміни в організмі. Ще одна 
причина — постійна залежність людей, зумовлена хворобою. 

Діабетична мієлопатія розвивається одночасно з діабетичною енцефалопатією у хворих з 
тривалим стажем захворювання. Вона проявляється легкими провідниковими чутливими 
розладами, рефлекторною пірамідною недостатністю, дисфункцією довільного сечовипускання 
і дефекації. 

Доведено, що ЦД 2-го типу — самостійний і незалежний фактор ризику інсульту поряд з 
артеріальною гіпертензією, дисліпідемією, порушеннями серцевого ритму, курінням, 
гіподинамією та іншими факторами. Численні дослідження засвідчили, що при ЦД цього типу 
навіть без супутньої артеріальної гіпертензії ризик інсульту підвищується в 2–3 рази. 
Найчастіше інсульт при ЦД має ішемічний характер. Патогенез гострої мозкової катастрофи 
пов’язаний з надмірним накопиченням вуглекислоти, розширенням мозкових судин, 
регіонарним зниженням внаслідок цього артеріального тиску, що призводить до 
нетромботичного розм’якшення мозкової тканини. Коматозні стани вирізняються великою 
тривалістю (від 1 до 3–5 діб і більше). Геморагічний інсульт виявляється при поєднанні ЦД з 
гіпертонічною хворобою або є ускладненням діабетичної коми внаслідок токсичної дії на 
судини кетонових тіл. 

Гострі нервово-психічні розлади (ГНПР) виникають на тлі ускладнень ЦД 
(кетоацидотичні, гіпоглікемічні, гіперосмолярні стани, лактоацидоз). У розвитку ГНПР 
відіграють роль гіпер- і гіпоглікемія, зміни реологічних властивостей крові з порушенням 
мікроциркуляції, мікротромбоутворенням і гіпоксією, компенсаторний перерозподіл мозкового 
кровоплину на користь функціонально більш значущих серединних структур, зрушення в 
кислотно-лужній рівновазі, водно-сольовому балансі та ін. В одних випадках ГНПР посідають 
центральне місце в клінічній картині, а в інших нівелюються вираженими соматичними 
розладами. Маніфестація ЦД з ГНПР часом значно ускладнює діагностику, маскуючи психічні 
та неврологічні захворювання (інсульт, субарахноїдальний крововилив, травму або пухлину 
мозку). ГНПР супроводжуються різноманітними психічними (за типом делірію, гострого 
галюцинаторного психозу, кататонічного синдрому) і неврологічними порушеннями (афазія, 
геміпарез, тетрапарез, поліморфні сенсорні порушення, патологічні сухожильні рефлекси та 
ін.). 

Найбільш раннє і часте ускладнення ЦД — діабетична нейропатія (ДН). За даними різних 
авторів, вона виникає у 90–100% таких хворих. У деяких випадках ДН передує появі клінічних 
ознак ЦД. Після виділення останнього як самостійного захворювання в XVIII ст. і перших робіт 
з нейродіабетології інтерес до ДН неухильно зростає, оскільки її розвиток істотно впливає на 
якість життя, працездатність і соціальну активність хворих, збільшує загальну летальність при 
ЦД в 2–3 рази. 

Симетрична дистальна полінейропатія — типове діабетичне ураження периферичних 
нервів. Хворих непокоять поколювання, оніміння, мерзлякуватість стоп або відчуття печіння, 
біль у кінцівках. Протягом кількох років ці явища відзначаються в основному в стані спокою, 
заважаючи нічному сну, а згодом стають постійними й інтенсивними. Вже на початку 
захворювання часто вдається виявити зниження чутливості (больової, тактильної, 
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температурної, вібраційної) за типом “шкарпеток” і “рукавичок”, ослаблення рефлексів, рухові 
порушення. 

Біль інтенсивний і симетричний, має пекучий характер, посилюється при торканні з 
одягом або постільною білизною. Часто больові відчуття супроводжуються депресією, 
порушенням сну й апетиту, іноді навіть розвитком невротичної кахексії. Диференціально-
діагностичний критерій полінейропатичних болів — їх стихання після фізичного навантаження, 
на відміну від болів при ураженні периферичних судин. 

Чутливі порушення поступово поширюються від дистальних відділів ніг до 
проксимальних, потім у процес залучаються і руки. Рухові порушення виражені мінімально і 
виявляються легкою слабкістю й атрофією м’язів стопи. Зрідка виникає параліч розгиначів 
стоп, внаслідок чого розвивається хода за типом степажу, згодом може приєднуватися слабкість 
м’язів кисті. У проксимальних відділах кінцівок слабкість зазвичай не відчувається, а 
відбувається ослаблення сухожильних рефлексів (спочатку ахіллових, потім колінних). Ступінь 
втрати рефлексів пов’язаний переважно з ураженням не так рухових, скільки чутливих (тонких 
або товстих) волокон. Крім того, при залученні в процес товстих волокон глибокої чутливості 
порушується координація й утруднюється пересування (сенситивна атаксія). 

Внаслідок ураження вегетативних волокон розвиваються вегетативно-трофічні розлади у 
вигляді нейроартропатій, що виявляються прогресуючою деформацією гомілково-ступневого 
суглоба або суглобів стопи. Крім того, утворюються безболісні виразки, в патогенезі яких, 
окрім вегетативно-трофічних розладів, відіграють роль ураження судин, порушення чутливості 
й інфекція. Нейропатичні виразки й артропатії можуть призвести до розвитку остеомієліту або 
гангрени (діабетична стопа). 

Симетрична проксимальна моторна нейропатія трапляється досить рідко і 
характеризується слабкістю й атрофією проксимальних м’язів нижніх кінцівок (чотириголового 
м’яза стегна, клубово-поперекового і задніх стегнових м’язів), іноді — м’язів плечового пояса і 
плеча. При цьому випадають сухожилкові і періостальні рефлекси, реєструються мінімальні 
розлади чутливості. У спинномозковій рідині виявляється підвищення рівня білка до 1 г/л. 

Асиметрична проксимальна моторна нейропатія (діабетична аміотрофія) зумовлена 
вогнищевим або багатовогнищевим пошкодженням верхніх поясних корінців (L1–L3) та/або 
поперекового сплетення. Початок гострий або підгострий, що характеризується інтенсивними 
пекучими болями в ділянці передньої поверхні стегна або попереку, порушення чутливості 
мінімальні. На тлі больового синдрому виникають парез і атрофія передніх м’язів стегна. 
Об’єктивно виявляється випадання колінного рефлексу, слабкість згиначів і відвідних м’язів 
стегна і розгиначів гомілки. Неврологічні розлади можуть бути досить вираженими, але 
прогноз сприятливий. 

При діабетичній радикулопатії частіше уражаються нижньо-грудні корінці Th6–Th12. 
Характерний інтенсивний оперізуючий біль у середній або нижній ділянці грудної клітки, що 
іррадіює у верхні або середні відділи живота, імітуючи патологію органів черевної порожнини, 
серця, плеври. Об’єктивно виявляється гіпестезія або гіперестезія у відповідних дерматомах. 
При залученні в процес рухових корінців, котрі іннервують м’язи стінки живота, можливе 
формування абдомінальної грижі. Больовий синдром минає протягом кількох днів, порушення 
чутливості регресує близько 1 місяця. Ураження нижньо-поперекових і верхньо-крижових 
корінців L5–S2 виникає рідше. При ураженні корінця L5 відзначається слабкість розгиначів 
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стопи, хворий не може стати на п’яту, з’являється так звана звисаюча стопа. При 
двосторонньому ураженні виникає хода типу степажної, як при тяжкій дистальній 
полінейропатії. Радикулопатія шийних корінців, найчастіше С5–С8, з відповідною клінічною 
симптоматикою розвивається набагато рідше. Нижньо-поперекову і шийну радикулопатію слід 
диференціювати з вертеброгенною патологією, лікувати яку дуже важко. При діабетичній 
радикулопатії рухливість хребта не обмежена, сколіозу та напруження паравертебральних 
м’язів немає, біль не зменшується в положенні лежачи і посилюється вночі. Рентгенологічна 
картина у вигляді дегенеративно-дистрофічних змін хребта не є підставою для діагностики 
вертеброгенної патології. 

При діабетичній мононейропатії найчастіше уражаються лицьовий, відвідний і сідничний 
нерви. Множинна мононейропатія проявляється гострим одночасним або послідовним 
ішемічним ураженням окремих нервів. 

Крім соматичної, для СД характерна й автономна нейропатія. Зазвичай вона супроводжує 
сенсомоторні порушення, але іноді її прояви виходять на перший план. Клінічна картина 
залежить від того, яка система залучена в патологічний процес. При дисфункції серцево-
судинної системи відзначаються тахікардія спокою, ригідний ритм, ортостатична гіпотензія. 
Також можливі безбольова ішемія та інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія. Автономна 
нейропатія з ураженням серцево-судинної системи — одне з найтяжчих і поширених 
ускладнень ЦД, яке в 5 разів підвищує ризик летального наслідку в таких хворих і може стати 
причиною раптової смерті. 

При шлунково-кишковій формі автономної нейропатії розвиваються дисфагія, диспепсія, 
діабетичний гастропарез, дискінезія жовчних шляхів, порушення функції стравоходу, 
ентеропатія з діареєю, закрепами і в низці випадків — нетриманням калу. Апное, 
гіпервентиляційний синдром, порушення контролю ЦНС за диханням, зниження вироблення 
сурфактанту можуть виникнути при дисфункції бронхо-легеневої системи. Сечостатева форма 
автономної нейропатії призводить до еректильної дисфункції, ретроградної еякуляції, 
порушення сечовипускання (внаслідок атонії сечоводів і сечового міхура). Порушення 
іннервації надниркових залоз є причиною ослаблення вегетативної реакції на гіпоглікемію 
(безсимптомна гіпоглікемія), тому хворі перестають її відчувати, що створює певні труднощі 
для своєчасного усунення гіпоглікемії. Для автономної нейропатії характерне також і 
порушення функції потовиділення (пітливість обличчя та верхньої половини тулуба під час 
їди). 

3. ТИРЕОТОКСИКОЗ 

Ураження нервової системи при тиреотоксикозі виникає практично завжди, тому раніше 
його називали “нейротиреозом” або “тиреоневрозом”. У патологічний процес втягуються ЦНС, 
периферичні нерви і м’язи. 

Вплив надлишку тиреоїдних гормонів насамперед призводить до розвитку симптоматики 
неврастенічного характеру. Типові скарги на підвищену збудливість, неспокій, дратівливість, 
нав’язливі страхи, безсоння, відзначається зміна поведінки — метушливість, плаксивість, 
надлишкова моторна активність, втрата здатності концентрувати увагу (хворий різко 
переключається з однієї думки на іншу), емоційна нестійкість зі швидкою зміною настрою від 
збудження до депресії. Справжні психози рідкісні. Синдром загальмованості й депресії, 
названий “апатичним тиреотоксикозом”, зазвичай виникає у літніх хворих. “Вся їхня діяльність 
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по суті справи неповноцінна. Швидка виснаженість нервової системи робить їх розумову 
діяльність малопродуктивною, а значна м’язова слабкість знецінює їх фізичну працю”, — писав 
свого часу радянський ендокринолог Микола Шерешевський. До цього додається багато 
невротичних, абулічних та фобічних симптомів. 

Фобічні прояви дуже характерні для тиреотоксикозу. Часто виникає кардіофобія, 
клаустрофобія, соціофобія. У відповідь на фізичне та емоційне навантаження виникають 
панічні атаки, які проявляються різким почастішанням пульсу, підвищенням артеріального 
тиску, зблідненням шкіри, сухістю в роті, тремтінням, страхом смерті. Невротичні симптоми 
при тиреотоксикозі неспецифічні, а в міру розвитку і прогресування захворювання згасають, 
змінюючись тяжкими органними ураженнями. 

Тремор — ранній симптом тиреотоксикозу. Цей гіперкінез зберігається в спокої і при 
рухах, причому емоційна провокація посилює його виразність. Тремор захоплює руки (симптом 
Марі — тремор пальців витягнутих рук), повіки, язик, а іноді й усе тіло (“симптом 
телеграфного стовпа”). 

Унаслідок порушення вегетативної іннервації очей розвиваються очні симптоми (їх 
описано понад 50). При погляді вниз з’являється ділянка склери між верхньою повікою і 
райдужною оболонкою (симптом Грефе), при погляді вгору — між нижньою повікою і 
райдужною оболонкою (симптом Кохера), при погляді прямо — між верхньою повікою і 
райдужною оболонкою (симптом Дельрімпля). Розвиток цих симптомів пов’язаний з 
посиленням тонусу гладких м’язових волокон, що беруть участь у підніманні верхньої повіки, 
які іннервуються симпатичною нервовою системою. Також при цьому порушується 
конвергенція (симптом Мебіуса). 

У процесі прогресування основного захворювання також наростають швидка 
втомлюваність, м’язова слабкість, дифузне схуднення, атрофія м’язів. У деяких хворих м’язова 
слабкість сягає крайнього ступеня і навіть призводить до смерті. Винятково рідко при тяжкому 
тиреотоксикозі можуть раптово виникнути напади генералізованої м’язової слабкості 
(періодичний тиреотоксичний гіпокаліємічний параліч), що залучають м’язи тулуба і кінцівок, 
у тому числі й дихальні. У деяких випадках паралічу передують напади слабкості в ногах, 
парестезії, патологічна стомлюваність м’язів. Сам параліч розвивається бурхливо. Такі напади 
іноді можуть бути єдиним проявом тиреотоксикозу. При електроміографії у хворих з 
періодичним паралічем виявляються поліфазія, зменшення потенціалів дії, спонтанна 
активність м’язових волокон і фасцикуляції. 

Хронічна тиреотоксична міопатія виникає при тривалому перебігу тиреотоксикозу, 
характеризується прогресуючою слабкістю і стомлюваністю в проксимальних групах м’язів 
кінцівок, частіше ніг. Відзначаються труднощі при підйомі по сходах, вставанні зі стільця, 
розчісуванні волосся. Поступово розвивається симетрична гіпотрофія м’язів проксимальних 
відділів кінцівок. 

4. ГІПОТИРОЗ 

Гіпотироїдні неврологічні розлади часті й різноманітні, неврологи регулярно стикаються з 
ними на практиці. 
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Найбільш поширені у хворих з гіпотиреозом психоневрологічні розлади як прояви 
гіпотиреоїдної енцефалопатії. Формуванню органічного ураження нервової системи сприяє 
різке пригнічення енергетичних і анаболічних процесів у речовині мозку. Відзначаються 
уповільнення мислення й мови, загальмованість, сонливість, погіршення пам’яті, дизартрія, 
зумовлена зниженням рухливості губ і язика, а також набряком голосових зв’язок, що 
призводить до зниження тембру голосу і захриплості. Пацієнти, як правило, пригнічені і 
практично завжди самі знаходять для цього якусь зовнішню причину. Деякі з них, описуючи 
свій стан, кажуть, що в них начебто “відключили живлення” або “хочеться лежати і ні про що 
не думати”. Для тяжкого гіпотирозу характерна емоційна бідність. Наскільки “багатий” на 
емоції і переживання тиреотоксикоз, настільки на них “бідний” гіпотироз. У літературі можна 
знайти багато описів тяжких психічних змін і так званого мікседематозного делірію, внаслідок 
яких пацієнти помилково госпіталізувалися в психіатричні клініки. Хворі скаржаться на часті 
запаморочення, а при обстеженні виявляються й елементи мозочкової атаксії. При тяжкому 
гіпотиреозі можлива псевдодеменція з пригніченням когнітивних функцій, порушенням 
соціальної адаптації, навіть навичок самообслуговування. Від істинної деменції вона 
відрізняється своєю зворотністю. 

Нерідким проявом гіпотирозу є напади, схожі на панічні атаки, характерні для 
тиреотоксикозу. Ці пароксизмальні стани з вираженим емоційним і вегетативним забарвленням 
різняться стереотипністю, розвиваються в одній і тій же обстановці і в один і той же час. 

Виражені зміни при гіпотирозі виявляються і з боку периферичної нервової системи. В 
результаті набряку м’яких тканин відбувається стискання периферичних нервів у вузьких 
кістково-зв’язкових каналах і під сухожиллями м’язів, внаслідок чого розвиваються тунельні 
нейропатії — синдром обмеження серединного нерва в зап’ястному каналі (карпальний 
синдром), синдром ущемлення зовнішнього шкірного нерва стегна, великогомілкового нерва 
(тарзальниий синдром), синдром ущемлення четвертого підошовного нерва пальців стопи. 

Крім тунельних нейропатій, у багатьох хворих виявляються полінейропатії, що 
характеризуються болями, парестезіями, м’язовою слабкістю, судомами, ослабленням або 
випаданням сухожильних рефлексів. Такі прояви посилюються аж до повного знерухомлення в 
холодному приміщенні або в зимовий період. 

Для ураження м’язової системи (гипотироїдна міопатія) типові слабкість і міотонічні 
феномени (нездатність довільно швидко розслабити м’язи). При міопатичних порушеннях у 
дорослих (синдром Гофмана) відзначаються гіпертрофія й ущільнення м’язів на дотик, 
болючість, болючі судоми, збільшення механічної збудливості м’язів при перкусії. 

Головний мозок надзвичайно чутливий до дефіциту тиреоїдних гормонів в організмі, і вже 
при субклінічному гіпотирозі, тобто коли при гормональному дослідженні виявляється тільки 
підвищення рівня тиреотропіну, можуть розвиватися певні зміни. Як уже зазначалося, 
найчастіше страждає емоційна сфера. Це проявляється пригніченим настроєм і депресією. 
Поширеність депресії при субклінічному гіпотирозі, за даними різних авторів, коливається від 
38 до 56%, тоді як у загальній популяції — від 6 до 20%. Серед хворих з депресією частота 
прихованого гіпотиреозу вища, ніж у загальній популяції, а частота виявлення зоба сягає 86%. 

При гіпотиреозі наявне порушення обміну і продукції низки медіаторів. Розвиток депресії 
при субклінічному і маніфестному гіпотирозі пов’язують зі зниженням активності в ЦНС 5-
гідрокситриптаміну. Призначення великих доз трийодтироніну в низці випадків дозволяє 
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зменшити вираженість характерної для гіпотиреозу рефрактерної депресії і збільшити 
ефективність антидепресантів. 

ЛІТЕРАТУРА 

1.  Aminoff M., Josephson S. Aminoff’s Neurology and General Medicine. — Academic Press, 
2014. — 1392 p. 

2. Biller J. The Interface of Neurology & Internal Medicine. — LWW, 2007. — 1021 p. 
3. Ferracci F, Carnevale A. The neurological disorder associated with thyroid autoimmunity. J 

Neurol. 2006 Aug;253(8):975-84. 
4. Fink G., Pfaff D., Levine J. Handbook of Neuroendocrinology. — Academic Press, 2011. — 

894 p. 
5. Ghasemi R, Dargahi L, Haeri A, Moosavi M, Mohamed Z, Ahmadiani A. Brain insulin 

dysregulation: implication for neurological and neuropsychiatric disorders. Mol Neurobiol. 2013 
Jun;47(3):1045-65. 

6. Izzard M, McIvor N, Chaplin J, Ianovski I. Neurological deficit as a presentation of occult 
metastatic thyroid carcinoma. ANZ J Surg. 2006 Oct;76(10):953-6. 

7. Kamenov ZA, Traykov LD. Diabetic autonomic neuropathy. Adv Exp Med Biol. 
2012;771:176-93. 

8. Kattah JC, Kattah WC. Neurologic complications of multiple endocrine syndromes. Handb 
Clin Neurol. 2014;120:799-808. 

9. Kung AW. Neuromuscular complications of thyrotoxicosis. Clin Endocrinol (Oxf). 2007 
Nov;67(5):645-50.  

10. Lass P, Slawek J, Derejko M, Rubello D. Neurological and psychiatric disorders in thyroid 
dysfunctions. The role of nuclear medicine: SPECT and PET imaging. Minerva Endocrinol. 2008 
Jun;33(2):75-84. 

11. Louraki M, Karayianni C, Kanaka-Gantenbein C, Katsalouli M, Karavanaki K. Peripheral 
neuropathy in children with type 1 diabetes. Diabetes Metab. 2012 Oct;38(4):281-9. 

12. Natsume T, Hirata H. Orthopaedic neurological diseases in patient with diabetes. Brain Nerve. 
2014 Feb;66(2):149-58. 

13. Wood-Allum CA, Shaw PJ. Thyroid disease and the nervous system. Handb Clin Neurol. 
2014;120:703-35. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 76 (142). 2018 
 
 
 

27 

ХРОНІКА 
У червні 2018 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Согуйка Ростислава Романовича 
Родич Оксану Юріївну 
Кияка Григорія Юліановича 

 
35 річчям 

Трача Сергія Володимировича 
Настюху Юлію Сергіївну 
Чемериса Ореста Мирославовича 
Зеніна Вадима Вадимовича 
 

40 річчям 
Вервегу Богдану Михайлівну 
Непийводу Оксану Михайлівну 
Циганик Лілію Володимирівну 
Туркевич Соломію Андріївну 
Хом’яка Володимира Всеволодовича 
 

45 річчям 
Буфан Марію Миронівну 
Шикулу Роксолану Григорівну 

 
50 річчям 

Габрієля Мирона Володимировича 
Бондарчук Тетяну Ігорівну 
 

55 річчям 
Шевчук Любу Павлівну 
Руцького Валерія Костянтиновича 
Надрагу Олександра Богдановича 
Шамлян Олену Володимирівну 
Ковалів Ірину Богданівну 
Пасько Оксану Олексіївну 
 

60 річчям 
Левицького Ореста Васильовича 
Грабового Петра Васильовича 
 

65 річчям 
Закальського Андрія Євстаховича 
Пластунова Бориса Анатолійовича 
 

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

 
Хроніка червня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
1 червня 175 років від дня народження Миколи Васильовича Бобрецького, зоолога. 

Народився в с. Троянка (нині Голованівського району Кропивницької області). У 1857–1861 рр. 
навчався у Київській духовній семінарії. У 1866 р. закінчив університет св. Володимира, де й 
працював: у 1866–1876 рр. – лаборант зоотомічної лабораторії, приват-доцент. У 1873 р. – 
доктор зоології. У 1877 р. отримав вчене звання професора і завідування кафедрою зоології. У 
1881–1883 рр. – секретар фізико-математичного факультету; у 1900–1907 рр – ректор, завідувач 
агрономічного кабінету, водночас читав лекції на Вищих жіночих курсах. Був дійсним членом 
Імператорського товариства любителів природознавства, антропології та етнографії (при 
Московському університеті) та Санкт-Петербурзького товариства природознавців. Видав 
перший в Росії підручник із зоології для університетів. Помер 24 вересня 1907 р. на 65 році 
життя. 

1 червня 65 років від дня народження Бориса Анатолійовича Пластунова, гігієніста. 
Народився у Львові. В 1976 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного 
інституту. В 1976–1979 рр. – аспірант кафедри загальної гігієни. В 1979-1990 рр. - асистент 
кафедри загальної гігієни. В 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Изучение 
влияния комплекса факторов внутрисалонной среды автобусов дальнего следования на 
организм водителей и пассажиров». В 1990–2000 рр. – доцент кафедри загальної гігієни. В 
2000–2013 рр. – завідувач кафедри гігієни та профілактичної токсикології Львівського 
медичного університету. Наукові дослідження охоплюють широке коло питань: гігієна 
пасажирського автомобільного транспорту, вплив полютантів атмосфери на стан здоров’я 
людей, оцінювання токсичності ксенобіотиків у різних середовищах, адаптація дітей до 
навчання в умовах йододефіциту. Б.А. Пластунов є автором (співавтором) понад 250 наукових 
та навчально-методичних праць, в тому числі 2 монографій, 2 підручників, 3 навчальних 
посібників, 1 авторського свідоцтва. 

4 червня 60 років від дня народження Ярослава Васильовича Шпарика, онколога. 
Народився у Львові в сім’ї службовців. Після закінчення СШ поступив на лікувальний 
факультет ЛДМІ, який закінчив з відзнакою в 1981 р. В 1982–1986 рр. працював на Рівненщині 
завідувачем терапевтичного відділу лікарні. З 1986 р. працює на кафедрі онкології ЛДМУ 
асистентом, а з 1994 р. – доцентом. Займає посаду завідувача відділу хіміотерапії Львівського 
обласного регіонального онкологічного лікувально-діагностичного центру. В 1989 р. захистив 
кандидатську дисертацію. Є автором (співавтором) понад 500 наукових публікацій, в т. ч. 20 
книг (монографій та підручників). Першим в Україні став дійсним членом ASCO (American 
Society of Clinical Oncology). Представляв результати клінічних досліджень на 30 міжнародних 
наукових конференціях (США, Австрія, Німеччина, Іспанія, Італія, Швеція, Швейцарія, 
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Польща, Бельгія, Греція). Є членом редколегій деяких журналів («Український радіологічний 
журнал», «Медицина світу»), Член правління Українського товариства радіаційної онкології. 
Член Головної управи УЛТ у Львові (1996–1998), член видавничої комісії. Наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.07.2017 № 834 Я. Шпарик включений до групи 
експертів МОЗ України за напрямом «Онкологія». У квітні 2018 р. нагороджений відзнакою 
НАН України Web of Science Award як четвертий серед українських науковців усіх напрямів 
у номінації «Високо-цитований дослідник» («Highly cited researcher») за 2008-2017 рр. 

5 червня 90 років від дня народження Івана Юрійовича Коршинського. Народився в 
с. Буштино Тячівського повіту. У липні 1945 р. І. Коршинського заарештували, але через 2 
місяці відпустили з-під варти. В 1947 р. вступив на медичний факультет Ужгородського 
університету. 14 жовтня 1948 р. був заарештований органами КДБ і 6-7 грудня 1948 р. був 
засуджений на 10 років виправно-трудових таборів. Покарання відбував у таборі особливого 
режиму «Спаськ». У 1955 р. був звільнений, але не міг продовжити навчання. За допомогою 
друзів поновився на навчання у Вітебському медінституті. Потім перевівся до Ужгородського 
університету. Вступив до аспірантури, захистив кандидатську дисертацію. В 1967 р. – асистент 
кафедри госпітальної хірургії, в 1969 р. – доцент. Опублікував понад 100 наукових праць з 
проблем хірургічної гастроентерології. Удостоєний звання «Заслужений лікар України» (1997). 
Був обраний народним депутатом ВРУ (04.1994–04.1998), був заступником голови комітету з 
питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, а згодом очолив комітет. Був головою 
Закарпатської крайової організації Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих. 
Перебування в таборах ГУЛАГу описав у спогадах «Мої табірні університети та їх наслідки». 

7 червня 120 років від дня народження Софії Парфанович-Волчук. Народилася у 
Львові. Закінчила гімназію, вступила у Львівський університет на медичний факультет, 
завершила навчання в Празі в 1926 р. Була членом УЛТ. Почала працювати в загальному 
шпиталі, Народній лічниці та в гінекологічній клініці Львова. В 1928–1939 рр. розгорнула в 
Галичині широку пропаганду антиалкогольного руху. Була відомим діячем українського 
гінекологічного товариства та українського протиалкогольного товариства «Відродження», 
редактором часопису «Відродження» (1928–1937). У 1940–1941 рр. – директор фельдшерсько-
акушерської та медсестринської шкіл. Після Другої світової війни працювала в поліклініці, 
жіночому відділі шпиталю ІРО в Аугсбурзі (ФРН). В 1949 р емігрувала до США, працювала в 
Детройті лікарем-гінекологом, займалася письменницькою діяльністю. Померла 27 грудня  
1968 р. в Детройті на 71 році життя. 

7 червня 80 років від дня народження Ярослава Володимировича Пацка, 
нейроонколога. Народився у Вінниці. Після закінчення середньої школи поступив у Київський 
медичний інститут, який закінчив у 1961 р. і в тому ж році почав працювати у Київському 
інституті нейрохірургії: у 1961–1964 рр. – лікар, науковий співробітник; у 1964–1972 рр. – 
молодший науковий співробітник. У 1968 р. Я.В. Пацко захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Особливості клініки, діагностики та хірургічного лікування краніофарингеом в 
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залежності від їх переважного розповсюдження». У 1972–1974 рр. – асистент кафедри 
нейрохірургії Київського інституту удосконалення лікарів. У 1974–1985 рр. – старший науковий 
співробітник КІНХ; у 1985–1989 рр. – асистент кафедри нейрохірургії КІУЛ. У 1987 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Аденоми гіпофіза з обширним екстраселлярним 
розповсюдженням». У 1989–2000 рр. – завідувач науково-організаційного відділу КІНХ.  
Я.В. Пацко першим в Україні запропонував методику транссфеноїдальних оперативних 
втручань при новоутвореннях в області турецького сідла. Був автором понад 60 наукових праць, 
в т. ч. 2 винаходів. Помер 1 січня 2007 р. на 69 році життя. 

7 червня 65 років від дня народження Наталії Миколаївни Грицай, невропатолога. У 
1980 р. закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут, де й працює. У 1994 р. 
захистила докторську дисертацію. Від 1995 р. очолила кафедру нервових  хвороб з 
нейрохірургією. У 1996 р. отримала вчене звання професора. У 2004 р. отримала почесне звання 
«Заслуженого діяча науки і техніки України». Наукові дослідження присвячені проблемам 
церебральної гемодинаміки, гемостазу в хворих з гострим порушенням та хронічною 
недостатністю мозкового кровообігу. Вивчає застосування біологічно активних пептидів у 
неврології. 

9 червня 95 років від дня народження Ігоря Вікторовича Савицького, гігієніста. У 
1954 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1971 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Комбинированное действие на организм химических веществ группы трудных металлов 
и высокой температурной среды». У 1972–1987 рр. працював завідувачем кафедри гігієни 
харчування. У 1974 р. отримав вчене звання професора. У 1988–1989 рр. – професор кафедри. У 
1979–1981 рр. був деканом санітарно-гігієнічного факультету. Автор понад 40 наукових праць, 
присвячених токсиколого-гігієнічній оцінці якості харчових продуктів, що контактують з 
новими видами полімерних матеріалів. Помер 9 липня 1989 р. на 67 році життя. 

13 червня 55 років від дня народження Олександра Богдановича Надраги, педіатра. 
Народився у м. Самборі Львівської області. У 1986 р. закінчив педіатричний факультет 
Львівського медичного інституту. У 1986–1987 рр. працював лікарем-інтерном дитячої лікарні 
в м. Самборі, а в 1987–1989 рр. – районний педіатр Турківської ЦРЛ Львівської області. У 
1989–1992 рр. – аспірант, у 1992–2002 рр. –  асистент кафедри факультетської та госпітальної 
педіатрії. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Медико-соціальні умови 
формування здоров’я дітей у багатодітних сім’ях Турківського району Львівської області». У 
1998 р. стажувався в Ягеллонському університеті (Польща), у 2001 р. – в Університеті Огайо 
(США). У 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему «Клінічно-патогенетичні аспекти  
вегетативних дисфункцій у недоношених новонароджених і методи їх корекції». У 2003 р. 
отримав диплом доктора медичних наук. У 2005–2006 рр. працював професором кафедри 
факультетської та госпітальної педіатрії. У 2006 р. отримав вчене звання професора. Очолив 
кафедру дитячих інфекційних хвороб (від 2006 р.). Від 2004 р. був Вченим секретарем ЛНМУ 
імені Данила Галицького. Автор близько 135 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 4 
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авторських свідоцтв на винаходи, 2 монографій, 3  підручників. Від 2018 р. – декан 
педіатричного факультету ЛНМУ імені Данила Галицького. 

16 червня 120 років від дня народження Михайла Менделевича Басса, хірурга. У  
1924 р. закінчив медичний факультет університету в Ростові-на-Дону. Під час німецько-
радянської війни 1941–1945 рр. був військовим лікарем. Нагороджений орденами і медалями 
СРСР. У 1946–1963 рр. працював доцентом кафедри хірургії та ортопедії дитячого віку 
Київського медичного інституту. У 1959 р. захистив докторську дисертацію. Наукові праці 
присвячені хірургії шлунково-кишкового тракту, уродженим діафрагмальним грижам, 
запальним процесам легенів, плеври. Першим дав наукове обґрунтування лікувальних 
властивостей соку каланхое, запровадив його в практику лікування запальних процесів у дітей. 
Помер вчений 23 жовтня 1985 р. на 88 році життя. 

16 червня 55 років від дня народження Валентини Олексіївни Мойсеєнко, терапевта. 
У 1987 р. закінчила Київський медичний інститут, а у 1989 р. – клінічну ординатуру при 
кафедрі внутрішніх хвороб №3, у 1991 р. закінчила аспірантуру при кафедрі терапії санітарно-
гігієнічного факультету. Від 1991 р. – асистент цієї ж кафедри. Від 2000 р. – доцент кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб №2. У 2000 р. захистила докторську дисертацію на тему 
«Клінічна оцінка фізичних методів діагностики та лікування уражень езофагогастро-
дуоденальної зони у хворих на хронічний гломерулонефрит». Від 2003 р. професор кафедри. 
Учениця Т.Д. Никули. Автор понад 200 наукових праць, в т. ч. 9 навчальних посібників, 
монографії, 5 винаходів. Відповідальний секретар наукового щорічника «Актуальні проблеми 
нефрології». Дійсний член Європейських асоціацій нефрології, діалізу й трансплантації. 
Удостоєна міжнародних нагород Американський біографічним інститутом. 

19 травня 115 років від дня народження Олександра Семеновича Єгорова, акушера. 
Народився в с. Глазуново (нині Орловської області РФ). У 1928 р. закінчив Дніпропетровський 
медичний інститут, де й працював від 1930 р. Під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр. 
працював лікарем в госпіталі. Від 1959 р. – завідувач кафедри акушерства та гінекології Дніпро-
петровського медичного інституту. У 1962 р. захистив докторську дисертацію, а в 1963 р. 
отримав вчене звання професора. Завідувачем кафедри працював до 1975 р.; в 1975–1985 рр. – 
професор-консультант кафедри. Був автором понад 160 наукових праць, присвячених охороні 
здоров’я матері та новонароджених. Був керівником 3 докторських і 20 кандидатських 
дисертацій. Помер вчений у 1985 р. на 82 році життя. 

21 червня 80 років від дня народження Федора Григоровича Кулачека, хірурга. 
Народився в м. Рівне. У 1961 р. закінчив Чернівецький медичний інститут. Працював лікарем. 
Від 1970 р. у Буковинському медичному університеті (Чернівці). У 1987 р. захистив докторську 
дисертацію, у 1988 р. отримав вчене звання професора. У 1988–2008 рр. – завідувач кафедри 
загальної хірургії. Від 2008 р. – професор кафедри. Наукові дослідження присвячені проблемам 
діагностики і хірургічного лікування захворювань органів травлення, застосуванню 
імуностимуляторів при регенераторних процесах. 
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23 червня 95 років від дня народження Олени Максимівни Дудко, соціального 
гігієніста. У 1947 р. закінчила Київський медичний інститут, де й працювала. У 1971 р. 
захистила докторську дисертацію на тему «Ревматизм как социально-гигиеническая проблема». 
У 1970–1972 рр. працювала деканом вечірнього відділення лікувального факультету КМІ. У 
1972–1975 рр. працювала професором кафедри соціальної гігієни та організації охорони 
здоров’я. Була автором близько 100 наукових праць, присвячених питанням охорони здоров’я 
населення в соціально-гігієнічному аспекті. 

25 червня 80 років від дня народження Анатолія Петровича Дорогого, кардіолога. 
Народився в с. Алтинівка Сумської області. У 1962 р. закінчив Львівський державний медичний 
інститут. Працював лікарем. Від 1967 р. працював в Інституті кардіології АМН УРСР, де 
очолював відділ профілактичної кардіології (від 1986 р.). У 1989 р. захистив докторську 
дисертацію. Від 1999 р. очолював лабораторію моніторингу показників здоров’я населення, від 
2004 р. – завідувач лабораторії наукових проблем амбулаторної допомоги.  

27 червня 95 років від дня народження Кирила Антоновича Веліканова, уролога. 
Народився в Одесі. У 1947 р. закінчив Одеський медичний інститут. У 1961–1963 рр. працював 
головним хірургом госпіталів у Тегерані. У 1971 р. захистив докторську дисертацію. У 1973 р. 
отримав вчене звання професора. У 1971–1984 рр. працював завідувачем кафедри урології та 
нефрології ОМІ. Наукові дослідження присвячені проблемам хронічного пієлонефриту, 
аденоми передміхурової залози, хірургії сечової системи. Помер у січні 2014 р. на 91 році 
життя. 

28 червня 90 років від дня народження Олеся Авдійовича П’ятака, терапевта-
кардіолога. Народився у Києві. У 1953 р. закінчив Дніпропетровський медичний інститут. У 
1962–1964 рр. працював у Запорізькому інституті вдосконалення лікарів. Від 1964 р. працював 
у Дніпропетровському медичному інституті. В 1969 р. захистив докторську дисертацію. Від 
1971 р. працював у Донецькому медичному інституті, де заснував і очолив кафедру 
госпітальної терапії для субординаторів. У 1973 р. отримав вчене звання професора. Від 1975 р. 
– голова Вченої медичної ради, начальник Управління науково-дослідних робіт та член колегії 
МОЗ УРСР, завідувач кафедри терапії педіатричного факультету КМІ. У 1976 р. отримав 
почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР». Наукові праці присвячені актуальним 
питанням захворювань серцево-судинної системи, організації охорони здоров’я, історії 
медицини.  

28 червня 85 років від дня народження Михайла Шльомовича Каменецького, 
рентгенолога. Народився у Чернігові. У 1956 р. закінчив Київський медичний інститут. 
Працював лікарем. Від 1967 р. працював у Донецькому медичному інституті ім. М. Горького. У 
1987–2000 рр. був завідувачем кафедри променевої діагностики та терапії в цьому інституті. В 
1989 р. захистив докторську дисертацію. Наукові дослідження присвячені ранній променевій 
діагностиці серцевих і легеневих захворювань. За його ініціативи здійснене реформування 
системи викладання рентгенології та радіології. Від 2000 р. проживає у США, 
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29 червня 85 років від дня народження Павла Йосиповича Фогела. Народився в  
с. Нижній Коропець Закарпатської області. В 1957 р. закінчив медичний факультет Львівського 
медичного інституту. В 1957–1961 рр. працював акушер-гінекологом амбулаторії с. Старо-
Оленінське Тернопільської області. В 1961–1976 рр. – науковий співробітник і керівник відділу 
Мукачівської філії Львівського НДІ педіатрії, акушерства та гінекології. В 1966 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Функция щитовидной железы и активность некоторых 
ферментов крови при самопроизвольном преждевременном прерывании беременности в 
условиях эндемического зобного очага». В 1968 р. отримав звання старшого наукового 
співробітника, в 1977 р. йому присвоєно звання доцента. У 1976–1986 р. – доцент кафедри 
акушерства та гінекології №1 Львівського медичного університету. В 1983 р. захистив 
докторську дисертація на тему «Вопросы патогенеза и лечение невынашивания беременности». 
У 1986–1996 рр. – професор кафедри акушерства та гінекології №1 Львівського медичного 
університету. В 1989 р. отримав вчене звання професора. Автор (співавтор) понад 100 наукових 
і навчально-методичних праць. Наукові інтереси пов’язані із вивченням гормональних змін 
організму жінки при різних термінах вагітності, імунобіологічних зв’язків між материнськими 
організмом і плодом. 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ГЕННАДІЙ АНДРІЙОВИЧ КРАСНІКОВ 
До 90-річчя від народження 

 
Геннадій Андрійович Красніков народився 

18 травня 1928 р. в м. Чауси Могильовської 
області (Білорусь). Середню освіту розпочав в 
Одесі. Спеціальну освіту отримав у Валківському 
ветеринарному технікумі та Харківському 
ветеринарному інституті, який закінчив з 
відзнакою. З 1952 р. працював ветеринарним 
лікарем в Луганській області. У 1957 р. вступив 
до аспірантури при кафедрі патологічної анатомії 
Харківського ветеринарного інституту. У 1959 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Изучение нервных элементов кожи в очаге 
аллергической реакции и вне его при туберкулезе 
кур». Від 1960 р. Г.А. Красніков почав працювати 
в Українському науково-дослідному інституті 
експериментальної ветеринарії, де упродовж 10 

років вивчав електронно-мікроскопічні характеристики вірусів та патологічних процесів 
при інфекційних захворюваннях у сільськогосподарських тварин.  

У 1970 р. Г.А. Красніков захистив докторську дисертацію на тему 
«Электронномикроскопические исследования при изучении экспериментального 
ящура», результати якої вперше в Україні продемонстрували можливість застосування 
методів електронно-мікроскопічного аналізу патоморфології та визначення змін клітин 
під впливом вірусів.  

Упродовж 1970–2008 рр. працював керівником лабораторії патоморфології. 
Водночас у 1971–1976 рр. обіймав посаду заступника директора з наукової роботи та 
брав активну участь у координації наукових досліджень з ветеринарної медицини в 
Україні. У 1983 р. Г.А. Краснікову присвоєно вчене звання професора. 

У 1990 р. Г.А. Красніков був обраний академіком УААН (Відділення 
ветеринарної медицини і зоотехнії / гігієна, імунологія і морфологія тварин). Від  
2008 р. працював завідувачем відділу патоморфології, біохімії та імунології ННЦ 
«ІЕКВМ». 
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За період наукової діяльності вчений виконав різнопланові імунологічні, 
гістохімічні та електронно-мікроскопічні дослідження з вивчення патогенезу та 
удосконалення діагностики ряду захворювань сільськогосподарських тварин, таких як 
туберкульоз, бруцельоз, колібактеріоз, трансмісивний гастроентерит свиней, 
везикулярний стоматит, вірусна діарея великої рогатої худоби, лейкоз-саркомний 
комплекс у птиці, хвороби Марена, Гамборо. Оригінальні дані отримані при вивченні 
мікотоксикозів та імунодефіцитів курей. За участю вченого розроблено ряд препаратів 
для серологічної діагностики колібактеріозу та ринотрахеїту великої рогатої худоби; 
технічні засоби і заходи кріоконсервування живих клітин та тканин для вірусологічних і 
гістологічних досліджень. 

За цикл робіт з колібактеріозу телят та хвороби Гамборо у птиці він був двічі  
відзначений премією УААН «За видатні досягнення в аграрній науці». 

Г.А. Красніков був автором понад 450 наукових публікацій, а також 44 
авторських свідоцтв та патентів. Під його керівництвом підготовлено та захищено 13 
кандидатських і 2 докторських дисертацій.  

Вчений був нагороджений медаллю «Винахідник СРСР», відзнакою «Відмінник 
аграрної освіти та науки» І ст., відзнакою Державного комітету ветеринарної медицини 
України «За заслуги у розвитку ветеринарної медицини» ІІІ ст. та знаком Пошани. У 
2005 р. йому було призначено стипендію Харківської ОДА імені О.Н. Соколовського 
для видатних науковців. У 2006 р. нагороджений відзнакою НАН України «За наукові 
досягнення». 

Помер вчений 30 грудня 2014 р. на 87 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.В. ШЕВЕЛЮК 
 

БОРИС ЯКИМОВИЧ ЗАДОРОЖНИЙ 
До 95-річчя від дня народження 

 
Борис Якимович Задорожний наро-

дився 11 червня 1923 р. в м. Охтирка 
Богодухівського повіту Харківської губернії 
в сім’ї службовців. Середню школу закінчив 
у червні 1941 р. і був мобілізований в РСЧА. 
Був курсантом Харківського авіаційного 
училища в Рогані, згодом – Канської 
авіашколи в Краснодарському краї, пере-
ведений  в Новосибірське піхотне училище. 
Воював на Донському та Сталінградському 
фронтах. В 1942 р. Б.Я. Задорожний отримав 
важке поранення, 6 місяців лікувався в 
евакогоспіталі в Саратові. Після лікування 
служив на різних військових посадах в 
Саратовській області. В листопаді 1945 р. 
демобілізувався і поступив у Харківський 

медичний інститут, який закінчив у 1951 р. і був зарахований клінічним ординатором 
кафедри шкірно-венеричних хвороб ХМІ. 

У 1952–1956 рр. працював асистентом цієї ж кафедри, а в 1955 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Экспериментальные клинические наблюдения при 
лечении пиодермий саназином». У 1957 р. отримав вчене звання доцента. У 1956– 
1957 рр. працював заступником директора з наукової роботи ХМІ.   

З лютого 1957 р. по серпень 1959 р. Б.Я. Задорожний був директором 
Українського НДІ дерматології та венерології у Харкові. В серпні 1959 р. Б.Я. Задо-
рожний був призначений ректором Харківського медичного інституту, який він 
очолював до листопада 1975 р., водночас від 1966 р. вчений керував кафедрою шкірних 
і венеричних хвороб ХМІ (до 1993 р.).  

В грудні 1966 р. вчений захистив докторську дисертацію на тему «Материалы к 
изучению -лучевых поражений кожи». У 1967 р. Б.Я. Задорожному було присвоєно 
звання професора. 

Якщо початкові наукові публікації вченого були присвячені проблемам мікозів, 
піодерміям, лишаю, то в 60-і роки головним напрямком його досліджень стала проблема 
впливу іонізуючої радіації на шкіру тварин та людини. Вчений вивчав клініко-
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морфологічні зміни, порушення фізіологічних функцій, обміну речовин в шкірі, 
запропонував препарат ембріональної тканини для лікування променевих виразок. 
Результати досліджень були узагальнені в монографії «Лучевые поражения кожи» 
(1966). В 1969 р. за цикл праць із вивчення впливу променевої радіації на організм 
людини Б.Я. Задорожний отримав звання Honoris causa Doctoris Познанської медичної 
академії (Польща). На початку 70-х років Б.Я. Задорожний застосував метод 
електронного парамагнітного резонансу і встановив роль вільних радикалів у патогенезі 
псоріазу. 

Б.Я. Задорожний був одним із перших у застосуванні кріотерапії в дерматології. 
На кафедрі був створений кабінет кріотерапії, а кріоакліматор КД-3 був розпрацьований 
при безпосередній участі вченого. 

Вчений був автором (співавтором) понад 180 наукових праць, в тому числі 
монографії «Лучевые поражения кожи» (1966), «Псориаз» (1973), «Защитные средства 
для кожи» (1975), «Уретриты» (1978), «Псориаз» (1983), «Криотерапия в дерматологии» 
(1985), «Справочник по дермато-венерологии» (1996), керівництво «Работа медсестры и 
уход за больными кожными и венерическими заболеваниями» (1988). Вченому 
належить 5 авторських свідоцтв на винаходи. Б.Я. Задорожний підготував 6 докторів та 
23 кандидатів наук. 

Вчений був заступником голови Всесоюзного та Українського товариств дермато-
венерологів, редактором відділу дерматології «БМЭ» 3-го видання,  членом редакційних 
рад журналів «Вестник дерматологии и венерологии» (Москва) та «Врачебное дело» 
(Київ). 

Б.Я. Задорожний був нагороджений орденами і медалями СРСР, знаком 
«Отличник здравоохранения» (1955), Почесною грамотою Верховної Ради УРСР (1984). 

16 жовтня 1993 р. Борис Якимович Задорожний раптово помер на 71 році життя. 
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А.Л. ВАСИЛЬЧУК, В.І. КОВЦУН,  
Ю.М. ПАНИШКО, І.Р. СВІСТЕЛЬНИК 

 
ЙОСИП ГЕОРГІЙОВИЧ ФАЛЕС 

До 80-річчя від дня народження 
 

Йосип Георгійович Фалес народився 12 червня 
1938 р. в м. Свалява (нині Закарпатської області). 
Закінчив Свалявську семирічну школу (1946–1953), 
Свалявську середню школу №1 (1953–1956), 
Львівське державне технічне училищу (1956–1958), 
Львівський державний інститут фізичної культури 
(1959–1963), Львівський державний університет 
імені Івана Франка (заочно) зі спеціальності 
«Журналіст» (1964–1968). Професійна діяльність 
Й.Г. Фалеса була різнобічною: у 1967–1969 рр. він 
працював викладачем кафедри фізичного виховання 
Львівського державного університету імені Івана 
Франка. В 1970–1973 рр. – головний тренер збірної 
команди з футболу Центральної групи військ в ЧССР 
(команда посіла 3 місце на першості Збройних сил 
СРСР у 1971 р. у Тбілісі).  

У 1973-1976 рр. був викладачем, старшим викладачем кафедри спортивних і 
рухливих ігор, у 1976–1981 рр. – завідувачем кафедри футболу та гандболу Львівського 
державного інституту фізичної культури; у 1981–1985 рр. був старшим викладачем в 
Алжирському національному інституті наук і технологій спорту, головним 
консультантом збірної Алжиру – чемпіона і володаря Кубка Африки (1981–1982; 1984–
1985), учасника Чемпіонатів Світу (1982, Іспанія; 1986, Мексика). У 1985–1988рр. – 
старший викладач кафедри зимових видів спорту; у 1988–2014 рр. – завідувач кафедри 
футболу Львівського державного університету фізичної культури Львівського 
державного університету фізичної культури; в 2014–2017 рр. – доцент кафедри футболу 
Львівського державного університету фізичної культури 

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на рему «Вплив спеціалізованого 
тренування на показники фізичної працездатності футболістів високої кваліфікації». 

У 2006 р. отримав вчене звання доцента. Під керівництвом Й.Г. Фалеса захищено 
2 кандидатські дисертації (А. Дулібський, А. Васильчук), а також 25 магістерських 
робіт. 

Наукові дослідження присвячені оцінці функціональної підготовленості та 
фізичної працездатності футболістів. Вчений опублікував понад 240 наукових та 
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навчально-методичних праць, серед них: «Ігри та ігрові вправи техніко-тактичного 
характеру в підготовці футболістів» (метод. посібник), Львів, 1998; «Техніко-тактична 
підготовка юних футболістів» (посібник), Київ, 2001; «Тестування у футболі та міні-
футболі» (наук.-метод. посібник), Львів, 2005; «Футбол» (навч.-метод. посібник), Львів, 
2007. 

Спортивна діяльність. У 1953–1956 рр. починав кар’єру в команді «Авангард» 
(Свалява), потім виступав за львівські та ленінградські «Трудові резерви» (м. Ленінград, 
м. Курськ), чемпіон СРСР серед юнаків (1956–1959); у 1961–1962 рр. грав у складі 
«Сільмаша» (Львів), з яким виграв чемпіонат області та перехідні ігри за право 
виступати у класі «Б». Напередодні Чемпіонату 1963 р. на місце «Сільмашу» було 
сформовано команду «Карпати» (Львів), за яку Й.Г. Фалес грав у 1963–1965 рр. 
Закінчував спортивну кар’єру в команді майстрів «Нафтовик», м. Дрогобич (1966–1967). 

У 1986–1987 рр. був головним тренером футбольної команди майстрів СКА 
«Карпати» (Львів), третє місце на першості Збройних сил СРСР у м. Тбілісі (1970–1973); 
тренер, а згодом – консультант команди майстрів ФК «Карпати», кращий тренер 
Львівської області 1997 р., тренер збірних студентських команд області і ЛДІФКу, 
неодноразових переможців та призерів Універсіади України, СРСР, чемпіонів СРСР 
(1980, 1990), чемпіонів України (1993, 1995, 1997).  

Й.Г. Фалес нагороджений медаллю «Ветеран труда» (1988), медаллю «За заслуги» 
(2006, 2008), Почесними грамотами Державного комітету України з фізичної культури і 
спорту (1999–2004), відзнаками Федерації футболу України. 

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.О. МАТВІЄНКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ ЩЕРБАК 

До 155-річчя від дня народження 
 

 Олександр Юхимович Щербак народився 25 
червня (за іншими даним, 30 серпня) 1863 р. в м. Ні-
жин Чернігівської губернії (нині Чернігівської 
області. Освіту здобував у гімназії при Історико-
філологічному інституті, яку закінчив у 1881 р. із 
золотою медаллю. Після закінчення гімназії вступив 
на медичний факультет Київського університету Св. 
Володимира, проте згодом перевівся на 3 курс 
Санкт-Петербурзької Військово-медичної Академії, 
яку закінчив у 1887 р., отримавши ступінь лікаря. 
Був нагороджений премією ім. Пальцева і 
залишений «лікарем для вдосконалення» у клініці 
психіатрії і нервових хвороб під керівництвом 

професора І. П. Мержеєвського. У 1890 р. захистив дисертацію на тему «Материалы к 
учению о зависимости фосфорного обмена от усиленной или ослабленной деятельности 
головного мозга» на ступінь доктора медицини.  

У 1891–1894 рр. О.Ю. Щербак знаходився у відрядженні за кордоном: 
удосконалювався в Е. Дюбуа-Реймона, П. Флексіга, В. Вундта, Штрауса, Франсуа, 
Франка, а в Сальпетрієрі – у Ж. Шарко.  

Після повернення в Росію був одночасно призначений приват-доцентом 
Військово-медичної академії та професором Варшавського університету по кафедрі 
нервових і душевних хвороб. З 1 січня 1894 р. затверджений екстраординарним 
професором, а з 1897 р. – ординарним професором. У Варшаві організував курси 
викладання нервових хвороб, судової психіатрії та фізіологічної психології. У 1910 р. 
подав у відставку.  

У 1911 р. О.Ю. Щербак за станом здоров’я оселився в м. Севастополь. З 1914 р. 
очолив відбудований Романовський Інститут фізичних методів лікування в Ялті 
(донедавна Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування і медичної 
кліматології ім. І. Сєченова). Цим інститутом вчений керував упродовж 20 років, до 
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останніх днів свого життя. О. Ю. Щербак створив новий, оригінальний напрям у 
фізіотерапії і  вважається одним із фундаторів радянської фізіотерапії. Він вивчав 
гальванізацію і лікувальний електрофорез, створив свою оригінальну фізіотерапевтичну 
школу, за допомогою якої розробив ряд нових методів фізіотерапії: шийну діатермію, 
комірцевий і поясний метод, методи іонних і регіонарних рефлексів, нові методи 
дослідження ендокринної та вегетативної нервової систем. Вчений запропонував 
йодионну пробу, методики дослідження теплорегуляційного рефлексу, кальцієвого, 
шкірно-м’язового та шкірно-шкірного рефлексів. 

Вчений був автором понад 150 праць з питань нейрофізіології, невропатології, 
психіатрії, курортології та фізіотерапії. Видав підручник «Клинические лекции по 
нервным и душевным болезням» (1901).  

Помер вчений 23 квітня 1934 р. на 71 році життя. 
Іменем О.Ю. Щербака названо водолікарню в Луганську. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.О. КУЛИНИЧ 
 

ІННА ІЛАРІОНІВНА КРИЖАНІВСЬКА 
До 105-річчя від дня народження 

 
Інна Іларіонівна Крижанівська народилася 25 

червня 1913 р. в м. Черкаси в родині вчителів. Після 
закінчення школи вступила до Дніпропетровського 
медичного технікуму, який закінчила з відзнакою. За 
направленням працювала фельдшером на заводі імені 
Петровського. Як відмінниця без екзаменів була 
прийнята на лікувальний факультет Дніпропетровського 
медичного інституту, який закінчила у 1938 р. і отримала 
диплом з відзнакою. Після закінчення навчання  
працювала лікарем-ординатором, завідувачем терапев-
тичного відділення Ігренської психіатричної лікарні у 
Дніпропетровську. У 1940 р. І.І. Крижанівську 
призначили завідувачем Чернівецького обласного відділу 
охорони здоров’я і головним лікарем Чернівецької 
обласної лікарні. Влітку 1941 р. вона переїхала до 
Сімферополя і вступила до клінічної ординатури 
кафедри внутрішніх хвороб Кримського медичного 

інституту. Але розпочалася німецько-радянська війна і І.І. Крижанівська разом з двома 
малолітніми синами була евакуйована до Краснодарського краю, а згодом до Грузії, де вона 
працювала сільським дільничним лікарем.  

У листопаді 1943 р. І.І. Крижанівська повернулася в Дніпропетровськ і почала 
працювати на посаді завідувача терапевтичного відділення обласної клінічної лікарні  
ім. І.І. Мечникова. При дефіциті фахівців їй доводилося виїжджати для консультативної 
допомоги лікарям в райони області.  

Від 1947 р. І.І. Крижанівська почала працювати асистентом кафедри факультетської 
терапії Дніпропетровського медичного інституту. У 1953 р. І.І. Крижанівська захистила 
кандидатську дисертацію, присвячену дослідженням хвороб серцево-судинної системи. В 
1956–1957 рр. вчена завідувала кафедрою факультетської терапії-2 Дніпропетровського 
медичного інституту. У 1957 р. вона захистила докторську дисертацію на тему «До оцінки 
лікувальної дії вітаміну В1 при хронічній недостатності кровообігу у світлі обмінних 
процесів». 

У 1957–1959 рр. І.І. Крижанівська керувала кафедрою факультетської та госпітальної 
терапії медичного факультету Улан-Баторського державного університету (МНР). У 1959 р. 
отримала звання професора. У 1959–1989 рр. вчена очолювала кафедру госпітальної терапії 
Дніпропетровського медичного інституту. Від 1959 р. – проректор з навчальної роботи, а з 
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серпня 1964 р. до липня 1981 р. працювала на посаді ректора Дніпропетровського 
медичного інституту. Під її керівництвом було створено 2 нових факультети: 
стоматологічний і факультет удосконалення лікарів, побудовано 5 будинків студентських 
гуртожитків. Був відбудований морфологічний корпус, побудований спортивно-навчальний 
комплекс з кафедрою фізичного виховання та лікувального контролю, спроектовано і 
почато будівництво корпусу для кафедр гігієнічного профілю, побудований плавальний 
басейн, спортивно-оздоровчий табір «Здоров’я», збудовано двоповерховий віварій. 

Від 1989 р. І.І. Крижанівська працювала професором-консультантом кафедри.  
Інна Іліріонівна Крижанівська була автором (співавтором) понад 300 наукових робіт, 

11 монографій. Під керівництвом вченої виконано 9 докторських і 49 кандидатських 
дисертацій. Вона брала участь у роботі 7 міжнародних конгресів та симпозіумів з медицини 
(Рим, Прага, Галле, Улан-Батор, Москва).  

Вона виховала велику групу видатних вчених-терапевтів – проф. В.П. Аршава,  
К.В. Панова, С.С. Короленко, В.П. Гейченко, акад. НАМН України Г.В. Дзяк, член-
кореспондент НАМН України Т.О. Перцева. 

Вчена проводила велику громадську роботу. У 1967–1974 рр. обиралася депутатом 
двох скликань Верховної Ради України, була заступником голови Комітету радянських 
жінок, членом правління Республіканського наукового товариства терапевтів, членом 
редакційної ради журналу «Врачебное дело», упродовж 10 років очолювала 
Дніпропетровський фонд миру. Вчена була нагороджена орденами та медалями. У 1967 р. 
їй було присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а в 1983 р. – 
«Заслужений працівник вищої школи України». 

Померла вчена 30 листопада 2004 р. на 92 році життя. 
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Р.Т. ДОВБУШ, Ю.М. ПАНИШКО, 
В.В. ТАРАСОВ 

 
ЛЕОНІД АНДРІАНОВИЧ СОБОЛЄВ 

До 145-річчя від дня народження 
 

Леонід Андріанович Соболєв народився 26 червня 
1873 р. в м. Устюжна Новгородської губернії у родині 
бухгалтера місцевої скарбниці. Середню освіту одержав у 
Новгородській гімназії, вищу – у Військово-медичній 
академії в Санкт-Петербурзі, яку закінчив у 1896 р. Його 
було призначено військовим лікарем у 135 полк і лазарет, 
де він з самого початку лікарської роботи завідував 
шкірно-венеричним відділком.  

У 1902 р. Л. А. Соболєва відряджено у Військово-
медичну академію, в якій він працював упродовж 5 років 
як ординатор  клініки шкірно-венеричних хвороб під 
керівництвом професора Т. П. Павлова. Вже в той час 
Леонід Андріанович починає займатися науково-
дослідною  та педагогічною діяльністю в хімічній та 
патолого-гістологічній лабораторіях клініки проф. 
Т. П. Павлова після попереднього вивчення спеціального 
курсу з патологічної гістології в Інституті удосконалення 

лікарів; одночасно з цим веде заняття зі студентами, військовими і цивільними лікарями, 
прикомандированими до Військово-медичної академії. В той же час Леонід Андріанович друкує 
ряд своїх наукових робіт і завершує їх представленням до захисту докторської дисертації на 
тему «Клиническое значение индиканурии при некоторых кожных болезнях», за яку в 1907 р. 
йому була присуджена вчена ступінь доктора медицини. 

В подальшому Л. А. Соболєв служив, головним чином, на військовій службі молодшим і 
старшим лікарем 133 піхотного полку, з’єднаного лазарету, дивізіонним лікарем 71 піхотної 
дивізії, консультантом шкірно-венеричного шпиталю. Лише в 1921 р. йому вдається остаточно 
перейти на викладацьку роботу у Кримському університеті, де він працював до 1924 р.  

В 1-му Харківському медичному інституті він почав викладати з 1 січня 1925 р., займаючи 
безперервно упродовж понад 18 років посаду завідувача кафедри шкірних і венеричних 
захворювань. До прибуття проф. Л. А. Соболєва до Харкова кафедра існувала на базі шкірно-
венеричного інституту. Потім декілька років базою кафедри слугували шкірно-венеричні 
диспансери. Це ускладнювало умови викладання, і в 1937 р. була відкрита самостійна клініка. 

Відкриття клініки дозволило поліпшити науково-дослідницьку діяльність кафедри. Було 
підготовлено та захищено ряд кандидатських дисертацій. Оригінальні досліди були виконані 
проф. Л. А. Соболєвим, в тому числі безрентгенівський спосіб лікування поверхневого мікозу 
волосистої частини голови, що став відомим під назвою «методу Соболєва». Досліджуючи 
паховий лімфогранульоматоз, він дійшов висновку, що це захворювання ідентичне 
кліматичному бубону і ввів назву «мікропораденіт», як таку, що найкраще характеризує цю 
хворобу. Ця назва признається багатьма сучасними авторами. 
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Працюючи у вищій медичній школі, Леонід Андріанович не замикався у вузькій своїй 
спеціальності, а брав активну участь у загальній роботі по підготовці лікарів. В 1934–1936 рр. 
він очолював педіатричний факультет, який при ньому володів червоним прапором інституту. 
Неодноразово його призначали головою державних іспитових комісій у Дніпропетровську, 
Сталіно. З 1925 по 1930 р. він одночасно з ХМІ працював завідувачем відділу Харківського 
шкірно-венеричного інституту. 

Багато часу Леонід Адріанович приділяв підготовці молодих лікарських кадрів в області 
своєї спеціальності як у себе в клініці, так і шляхом організації різноманітних курсів для лікарів 
інших лікарняних закладів. Володіючи німецькою та французькою мовами, він мав змогу 
слідкувати за світовими досягненнями і щедро передавав свій досвід і знання молодим лікарям. 

На пленумі товариства з питань боротьби з венеризмом, що відбувся у 1927 році, 
докладно вивчалося положення з вісцеральним сифілісом і нейросифілісом. Одним з основних 
доповідачів на цьому пленумі виступав проф. Л. А. Соболєв. Цією темою він займався все своє 
життя. Своєрідність трактовки, акцент на ролі макроорганізма, значення впливу зовнішнього 
середовища у всій його широті – ці погляди Л. А. Соболєва на перебіг сифілітичної інфекції, 
співзвучні сучасним науковим принципам. 

 За весь час своєї лікувальної та викладацької діяльності проф. Л. А. Соболєв написав 
понад 50 наукових робіт з різних питань, що стосуються його спеціальності, а також методики 
викладання. Велике значення мають популярні книжки для широкого загалу: «Стригущий 
лишай. Для родителей, педагогов и организаций, обслуживающих детей» (1924), «Що повинен 
знати селянський вчитель про сифіліс» (1930),  «Що треба знати про перелой» (1930) та ін. 

Проф. Л. А. Соболєв брав активну участь у громадській роботі. Ще до Жовтневої 
революції він став одним з фундаторів Всеросійського товариства дерматологів, фундатором і 
першим головою Катеринославського товариства допомоги жінкам. Згодом він був головою 
Кримської секції дерматологів і венерологів, членом і головою секції венерологів Харківського 
медичного товариства (до 1930 р.). З 1927 р. протягом багатьох років обирався членом наукової 
ради НКОЗ УРСР. 

Коли почалася німецько-радянська війна 1941–1945 рр., Леонід Андріанович з інститутом 
евакуювався у м. Чкалов (Оренбург), не зважаючи на свій похилий вік і стан здоров’я. В 
евакуації він продовжував працювати в інституті, клініці, міському диспансері, консультував 
хворих і поранених в шпиталях. Останні роки він писав велику роботу з питань сифілісу, 
жалкував, що може не закінчити її. Його побоювання виправдалися: він помер в Оренбурзі 21 
листопада 1943 р. раптово на прийомі хворих на 71 році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Н.І. НОВИКОВА, Г.В. ЛАВРИК 

 
Хроніка червня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
3 червня 175 років від дня народження Климента Аркадійовича Тимірязєва, ботаніка. 

Народився в Петербурзі. У 1866 р. закінчив Петербурзький університет. У 1868–1870 рр. 
удосконалювався за кордоном в лабораторіях хіміка Р.В. Бунзена (1811–1899), фізіолога  
К. Бернара (1813–1878), агрохіміка і фізіолога рослин Ж.Б. Буссенго (1813–1887), ботаніка  
В. Гофмейстера (1824–1877), хіміка і державного діяча П.Е.М. Бертло. У 1869–1892 рр.  
К.А. Тимірязєв був викладачем Петровської землеробської та лісової академії у Москві. В  
1872 р. К.А. Тимірязєв організував в академії перший в Росії та один з перших в Європі 
вегетаційний будиночок для культивування рослин в посудинах. У 1877 р. К.А. Тимірязєв став 
професором Московського університету по кафедрі анатомії та фізіології рослин. В 1911 р. 
залишив Московський університет на знак протесту проти порушень університетської 
автономії. Основні наукові праці присвячені експериментальній та теоретичній розробці 
проблеми фотосинтезу. Вивчав залежність фотосинтезу від якісного складу світла. Встановив, 
що фотосинтез відбувається у відповідності із законом збереження енергії: енергія сонячного 
світла поглинається хлорофілом і використовується для утворення органічних речовин з 
вуглекислого газу і води. У 1868–1875 рр. досліджував характеристики хлорофілу; встановив, 
що зелене забарвлення хлорофілу є пристосуванням для поглинання сонячної енергії, а 
максимум поглинання світла припадає на червону ділянку спектра. У 1892 р. отримав першу 
спектрограму хлорофілу. Розвинув ідею еволюції фотосинтезу. У 1903 р. прочитав у Лондоні 
круніанську лекцію на тему «Космічна роль рослин» (рос. переклад у 1904 р.). Популяризатор 
дарвінізму в Росії. Вважається засновником російської школи фізіологів рослин. Був членом 
Лондонського королівського товариства (1911), почесним доктором Кембриджського, 
Женевського університетів, членом-кореспондентом Едінбурзького (1911) та Манчестерського 
ботанічних товариств. Помер вчений 28 квітня 1920 р. на 77 році життя.  

Президія АН СРСР встановила премію його імені за кращі праці з фізіології рослин. Ім’я 
К.А. Тимірязєва присвоєно Московській сільськогосподарській академії та Інституту фізіології 
рослин АН СРСР. 

4 червня 110 років від дня народження Петера Грея, англійського нейроморфолога. 
Народився у Лондоні. В 1931 р. закінчив Лондонський університет. До 1937 р. працював 
викладачем ембріології в Едінбурзькому університеті. В 1937 р. переїхав у США. Працював у 
Піттсбурзькому університеті. Наукові досягнення пов’язані з вивченням цитоархітектоніки 
різних ділянок центральної нервової системи. За допомогою електронного мікроскопа склав 
схеми будови цих ділянок. Вивчив структуру синапсів і запропонував електронно-
мікроскопічні критерії їх класифікації. Він є автором «Керівництва з основ мікроскопічної 
техніки» (1964). Головний редактор «Американської енциклопедії біологічних наук». Член 
Американської асоціації сприяння розвитку науки та низки інших наукових товариств. Помер у 
1981 р. на 73 році життя. 

6 червня 150 років від дня народження Ганса Галліра, німецького ботаніка. Народився в 
Йєні. У 1890–1892 рр. навчався в Мюнхенському університеті. Працював у ботанічних садах 
Геттінгена (1892), Богора (острів Ява, 1893–1897), Мюнхенського університету (1897), 
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Ботанічному музеї в Гамбурзі (1898), хранителем гербарію в Лейдені (Нідерланди, 1908–1922). 
Вчений багато мандрував: на Цейлоні, в Індії, Малайзії, Китаї та Японії (1903–1904). Основні 
наукові праці присвячені систематиці, морфології, анатомії рослин, а також фітохімії. Помер 
вчений 10 березня 1932 р. на 64 році життя.  

12 червня 125 років від дня народження Юрія Олександровича Орлова, палеонтолога 
та гістолога. Народився в с. Томишево (Ульянівська область РФ). У 1917 р. закінчив 
Петроградський університет. У 1918–1924 рр. працював у Пермському університеті, в 1924–
1935 рр. – у Військово-медичній академії в Леніграді, в 1933–1941 рр. – в Ленінградському 
університеті (від 1933 р. – професор), водночас від 1932 р. – в Палеонтологічному інституті АН 
СРСР (від 1945 р. – директор), а з 1939 р. – в Московському університеті (від 1943 р. – завідувач 
кафедри палеонтології). Наукові дослідження присвячені порівняльній морфології, 
палеоневрології, еволюції викопних ссавців, головним чином, неогенових хижаків Казахстану, 
Киргизії,  Кавказу, Монголії, Китаю і нейрогістології сучасних безхребетних. Поклав початок 
біологічному і палеоневрологічному напрямку палеонтологічних досліджень в СРСР. Був 
головним редактором видання «Основы палеонтологии» (тт. 1-15; 1958-1964). У 1960 р. був 
обраний академіком АН СРСР. У 1959–1966 рр. – головний редактор «Палеонтологического 
журнала».  Помер вчений 2 жовтня 1966 р. на 74 році життя. Посмертно став лауреатом 
Ленінської премії. Його ім’я присвоєно музею Палеонтологічного інституту АН СРСР. 

12 червня 110 років від дня народження Михайла Володимировича Горленка, міколога 
і фітопатолога. Народився у м. Володимир. У 1930 р. закінчив Воронезький університет. До 
1940 р. працював на Воронезькій станції захисту рослин, у 1941–1955 рр. – завідувач 
лабораторії, водночас в 1948 р. – директор Московської філії Всесоюзного інституту захисту 
рослин, від 1955 р. – завідувач кафедри нижчих рослин Московського університету. Наукові 
праці присвячені вивченню імунітету рослин до грибів і бактеріальних хвороб, походженню і 
еволюції паразитизму у фітопатогенних мікроорганізмів. Досліджував гриби і бактерії, що 
викликають іржу, мучнисту росу, інші захворювання рослин. Встановив цикли розвитку 
мучнисторосяних і іржавчиних грибів, що паразитують на зернових, виявив джерела зараження 
рослин, запропонував схеми еволюції важливих патогенів рослин. Автор підручників «Краткий 
курс иммунитета растений» (3-е изд., 1973); «Бактериальные болезни растений» (3-е изд., 1966), 
«Сельскохозяйственная фитопатология» (1968). У 1976 р. був обраний членом-кореспондентом 
АН СРСР.  Помер 22 листопада 1994 р. на 87 році життя. 

13 червня 245 років від дня народження Томаса Юнга (Янга), англійського лікаря, 
астронома. Володіючи різнобічними здібностями, вже у 8-річному віці займався геодезією та 
математикою, а з 9 років вивчав мови (в т. ч. латину, грецьку, єврейську, арабську), історію, 
ботаніку. Вивчав медицину в Лондоні, Едінбурзі. Навчався в Геттінгенському університеті. В 
1794 р. став членом Лондонського королівського товариства, а в 1802–1829 рр. був його 
секретарем. В 1801–1803 рр. був професором Королівського інституту в Лондоні. В 1811– 
1829 рр. працював лікарем лікарні св. Георгія в Лондоні; водночас від 1818 р. – секретар Бюро 
довгот і редактор «National Almanac». Наукові інтереси були дуже різноманітні: оптика, 
механіка, фізіологія зору, філологія. У 1793 р. в праці «Спостереження над процесом зору» 
вказав, що акомодація ока обумовлена зміною кривизни кришталика. Оптичні спостереженні 
привели Т. Юнга до думки, що корпускулярна теорія світла є невірною і він висловився на 
користь хвильової теорії. В 1800 р. в трактаті «Досліди і проблеми із звуком і світлом» Т. Юнг 
підтвердив хвильову теорію світла і вперше розглянув проблему суперпозиції хвиль; в 
подальшому розвиток цієї проблеми привів до відкриття принципу інтерференції (термін 
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запропонований Т. Юнгом у 1802 р.). Вчений також розпрацював теорію кольорового зору, 
засновану на уявленні про присутність в сітківці 3 видів чутливих волокон, що реагують на 3 
основні кольори. Т. Юнг написав близько 60 глав до «Британської енциклопедія». Займався 
розшифруванням єгипетських ієрогліфів, був добрим музикантом, знавцем малярства. Помер 
вчений 10 травня 1829 р. на 56 році життя.  

16 червня 245 років від дня народження Луїджі Роландо, італійського анатома. Закінчив 
медичний факультет Туринського університету. Від 1804 р. працював професором практичної 
медицини в Тассарі, а від 1814 р. – професором анатомії в Турині. Основні наукові дослідження 
вченого присвячені анатомії ЦНС. В 1807–1809 рр. вчений першим звернув увагу на те, що 
видалення мозочка у різних тварин викликає зміну діяльності м’язів і порушення координації 
рухів. Першим почав вивчати звивини мозку, видаляючи судинну оболонку з усіх заглибин 
борозн та уточнив їх розташування. Його ім’ям названі центральна борозна великого мозку, 
покришка півкуль та ряд інших анатомічних структур головного і спинного мозку.  Помер 
вчений 20 травня 1831 р. на 58 році життя. 

23 червня 160 років від дня народження Антонена Бернара Жана Марфана, 
французького лікаря-педіатра. В 1887 р. закінчив медичний факультет Паризького 
університету. Завідував кафедрою гігієни і клініки дитячого віку Паризького університету. 
Наукові інтереси Марфана охопили майже всі розділи педіатрії. Його праці присвячені 
вивченню туберкульозу, рахіту, анемії, шлунково-кишкових захворювань, питанням 
вигодовування немовлят. В 1892 р. отримав звання ад’юнкт-професора. завідував дитячою 
лікарнею в Парижі упродовж 30 років і останні 10 років – притулком для покинутих діточок. В 
1896 р. описав синдром ураженої гіпопластичної мезодермальної дистрофії (синдром Марфана). 
Був активним прихильником профілактичного напрямку в педіатрії. В 1914–1928 рр. – 
професор кафедри гігієни та клініки дитячого віку Паризького університету. В 1914 р. обраний 
членом Медичної академії. Надрукував низку монографій, деякі з них перекладені на інші мови. 
Помер в 1942 р. на 84 році життя.   

25 червня 90 років від дня народження Тенгіза Нестеровича Оніані, грузинського 
фізіолога. Народився в Сасаші (Грузія). В 1954 р. закінчив Тбіліський університет, де і 
працював у1954–1958 рр. З 1958 р. працював в Інституті фізіології АН ГрузРСР (з 1970 р. – 
директор Інституту). З 1980 р. – академік-секретар Відділення фізіології та медицини АН 
Грузинської РСР. Основний напрямок наукових праць – фізіологія головного мозку. 
Досліджував нейробіологічні основи регуляції циклу «неспання – сон», нейрофізіологічні 
механізми короткотривалої пам’яті та функціональну організацію лімбічної системи. Вивчав 
фізіологічні особливості нервово-м’язового апарату безхребетних та хребетних тварин. Помер 
вчений у 2012 р. на 84 році життя. 

26 червня 155 років від дня народження Антоніо Берлезе, італійського зоолога. 
Народився в Падуї. У 1885 р. закінчив Падуанський університет. У 1885-1890 рр. працював на 
сільськогосподарській станції у Флоренції. У 1890–1903 рр. – професор в Портічі, від 1903 р. – 
директор станції сільськогосподарської ентомології у Флоренції. Основні наукові праці 
присвячені вивченню організації та розвитку комах. Один із засновників біологічного методу 
боротьби із шкідниками рослин. Помер вчений 24 жовтня 1927 р. на 65 році життя. 

27 червня 285 років від дня народження Томаса Денмана, англійського акушера. 
Навчався і практикував у Лондоні. Вчений розробив учення про природний пологовий процес. 
Запропонував свій варіант повороту плоду (поворот за Денманом). Був прихильником 
консервативного, вичікувального  методу введення пологів. Категорично заперечував проти 
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симфізіотомії. Т. Денман перший звернув увагу на можливість перенесення збудників 
пологової гарячки медичним персоналом. Описав специфічні зміни в новонароджених при 
вродженому сифілісі. Помер лікар у 1815 р. на 82 році життя. 

30 червня 155 років від дня народження Ріхарда фон Веттштейна, австрійського 
ботаніка. Народився у Відні. У 1883 р. закінчив Віденський університет. Від 1892 р. працював 
професором Празького німецького університету, а від 1899 р. – професор Віденського 
університету, водночас, директор Ботанічного інституту і Ботанічного саду у Відні. Основні 
наукові праці присвячені морфології, систематиці, ботанічній географії, а також дослідженням 
еволюції і філогенетичним взаємодіям в рослинному світі. Розпрацював морфолого-
географічний метод в систематиці рослин. В 1901–1908 рр. опублікував «Керівництво з 
систематики рослин» (т. 1-2). Відкрив і пояснив явище сезонного диморфізму у квіткових 
рослин. Був іноземним почесним членом АН СРСР (від 1927 р.). Помер 10 серпня 1931 р. на 69 
році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Х.В. ПАРТИКА 

 
ОТТО ЛЬОВІ 

До 145-річчя від дня народження 
 

Отто Льові народився 3 червня 1873 р. у 
Франкфурті-на Майні в сім’ї виноторговця Якоба 
Льові та Анни (Вільштадтер) Льові. В 9 років Отто 
поступив у франкфуртську гімназію. Надавав перевагу 
гуманітарним наукам, хотів бути мистецтвознавцем, 
але за намаганням батьків поступив у 1891 р. в 
медичну школу Страсбурзького університету. Свою 
першу наукову працю О. Льові виконав під 
керівництвом професора фармакології Освальда 
Шмідеберга. Це була дисертація про вплив синильної 
кислоти, миш’яку та фосфору на ізольоване серце 
жаби. Після закінчення медичної школи в 1896 р.  
О. Льові відвідав Італію, яку любив упродовж всього 
життя.  

У 1897 р. повернувся у Страсбург, де пройшов 
короткий курс підготовки в Біохімічному інституті Франца Хофмейстера, що дозволило 
йому збагатитися в галузі хімії та експериментальних методів дослідження. Він почав 
працювати асистентом медичного відділення міської лікарні Франкфурта, де лікував 
хворих на туберкульоз і запалення легень. Висока летальність хворих від пневмонії 
відштовхнула лікаря О. Льові від занять клінічною медициною. У 1898 р. він отримав 
посаду асистента фармакологічного відділення Марбурзького університету, який очолив 
Ганс Мейєр, що став його науковим керівником, співавтором і другом. У 1900 р.  
О. Льові отримав звання приват-доцента (лектора).  

У 1903 р. О. Льові стажувався в лабораторії Е. Старлінга (1866–1927) в 
університетському коледжі в Лондоні, де вивчав експериментальні фізіологічні методи. 
Саме там відбулася його зустріч з Генрі Холлетом Дейлі (1875–1968), яка виявилася 
доленосною. Вченого зацікавили праці кембриджських фізіологів Дж. Н. Ланглі та  
Х.К. Андерсона, які описали будову, функції та взаємовідносини двох відділів 
вегетативної нервової системи: симпатичного та парасимпатичного. 

На той час багато вчених намагалося з’ясувати можливість хімічної передачі 
нервових імпульсів (Дж.Н. Ланглі, Т.Р. Елліот, В.Є. Діксон). 
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У 1904 р. Ганс Мейєр переїхав у Віденський університет і О. Льові став в. о. заві-
дувача фармакологічним відділенням в Марбурзі. Але в 1905 р. О. Льові переїхав до 
Відня і отримав посаду асистента, на якій працював до 1907 р., після цього став 
асистентом професора. 

 

 
Працюючи у Віденському університеті О. Льові опублікував низку статей, 

присвячених різним аспектам діяльності організму. У 1909 р. О. Льові став професором 
фармакології Університету Граца, де пропрацював до нацистської окупації Австрії в 
1938 р. 

У 1921 р. О. Льові провів низку дослідів з двома ізольованими жаб’ячими 
серцями. Після стимуляції блукаючого нерва одного серця він взяв невелику кількість 
перфузійної рідини з цього серця і ввів цю рідину в друге серце, що призвело до 
зменшення частоти скорочень . Після стимуляції іншого нерва, що прискорює ЧСС 
першого серця, переніс перфузійну рідину в друге серце і отримав прискорення ЧСС. 
Доказав, що не нерви, а хімічні речовини безпосередньо впливають на серце. Таким 
чином, була доведена гіпотеза хімічної передачі збудження. Вчений назвав медіатори 
«вагус-речовиною» і «симпатус-речовиною». 

В 1926 р. О. Льові разом з Е. Навратилом визначив «вагус-речовину» як 
ацетилхолін (АХ). У 1936 р. О. Льові надрукував повідомлення, в якому медіатором 
симпатичної нервової системи був названий адреналін. В подальшому було 
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встановлено, що основним медіатором СНС є норадреналін. Генрі Х. Дейл 
продемонстрував хімічну передачу нервових імпульсів у закінчення рухового нерва.  

Отто Леві та Генрі Дейл в 1936 р. отримали Нобелівську премію з фізіології 
та медицини «за відкриття, що пов’язані з хімічною передачею нервових 
імпульсів».  

У 1938 р. О. Льові та двоє його синів були заарештовані і випущені після того, як 
О. Льові перевів грошовий еквівалент Нобелівської премії в контрольований нацистами 
банк. Йому було дозволено виїхати в Брюссель, де він працював на посаді запрошеного 
професора Вільного університету. Під час його візиту у Великобританію в 1939 р. 
розпочалася Друга світова війна. Пропрацювавши декілька місяців у Оксфордському 
університеті, О. Льові емігрував у США, де отримав посаду професора фармакології в 
медичній школі Нью-Йоркського університету у 1940 р. Вчений проводив наукову 
роботу до 1955 р. 

За своє життя вчений був удостоєний багатьох нагород і звань. У 1954 р. був 
обраний членом Лондонського Королівського товариства, отримав премію Камерона, 
почесні ступені університетів: Нью-Йоркського, Йєльського, Граца, Франкфурта. 

У 1958 р. раптово померла його дружина, а 25 грудня 1961 р. відійшов у Вічність 
Отто Льові на 89 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕДВІН ГЕРХАРД КРЕБС 
До 100-річчя від дня народження 

 
Едвін Герхард Кребс народився 6 червня 

1918 р. в Ленсінгу (штат Айова) в сім’ї Уільяма 
Карла Кребса та Луїзи Гелени (Стегеман) Кребс 
третьою дитиною з чотирьох нащадків Кребсів. 
Батько був пресвітеріанським священиком, а мати 
– вчителькою до заміжжя. Сім’я багато 
переїжджала і зупинилася у м. Грінвіл (штат 
Іллінойс). Хлопець мав різнобічні інтереси. У 
1933 р. батько раптом помер і сім’я вирішила 
переїхати в Урбану, де в університеті вчилися 
двоє старших братів. У 1940 р. Едвін Кребс 
закінчив 3 останні курси вищої школи в Урбані і 
завершив останній курс в Іллінойському 
університеті.  

Е. Кребс вибрав біологію, математику, 
хімію та фізику на курсах для спеціалістів. 

Починаючи з 4 курсу коледжу Е. Кребс зосередився на вивченні органічної хімії та 
медицини. Отримавши стипендію за успіхи в навчанні, вступив до медичної школи 
Вашингтонського університету. Едвін працював під керівництвом біохіміка Філіпа 
Шефера, а згодом – біохіміків Герті та Карла Корі. 

Медичну школу у Вашингтонському університеті Е. Кребс закінчив у 1943 р. 
Півтора року Е. Кребс проходив спеціалізацію з внутрішніх хвороб, а далі працював на 
посаді офіцера медичної служби у Військово-морських силах США. Із завершенням 
Другої світової війни закінчився період практичної роботи Едвіна Кребса в медицині. У 
1946 р. вчений демобілізувався і повернувся в м. Сент-Луїс, де почав працювати в 
лабораторії подружжя Карла Корі (1896–1984) та Герті Корі (1896–1957), які отримали 
Нобелівську премію в 1947 р. «за відкриття каталітичного перетворення глікогену».  
Вчений займався взаємодією протаміну та фосфорилази. У 1948 р. Е. Кребс почав 
працювати на посаді асистент-професора в університеті Вашингтона в Сієтлі.  

У 1950 р. за ініціативою Ганса Нерата була створена кафедра біохімії 
Вашингтонського університету в Сієтлі, яка спеціалізувалася на хімії білків та 
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ензимології. Е. Кребс продовжив дослідження з фосфорилазою скелетних м’язів. До цієї 
роботи через 5 років приєднався Едмонд Фішер (р. н. 1920). Разом вони вирішили 
відкрити механізм активації фосфорилази за допомогою 5-АМФ’ом. 

Вчені виявили, що серія реакцій, що викликаються гормонами та кальцієм, 
призводить до активації–інактивації цього ферменту. Активація–інактивація ферменту 
визначається його оборотним фосфорилюванням. Процес, який відкрили Е. Фішер і  
Е. Кребс, каталізується двома ферментами: протеїнкіназою та фосфатазою. 
Протеїнкінази (часто – тирозинкіназа) переносять фосфатну групу з АТФ на 
гідроксильну групу фермента. При цьому конформація ферменту змінюється і він стає 
каталічно активним. Потім білкова фосфатаза відщеплює фосфатну групу і фермент 
повертається в неактивну форму. Таке циклічне регулювання ферментативної 
активності та відповідних метаболічних процесів надзвичайно широко розповсюджене в 
природі. 

Вчений поєднував наукову працю з адміністративною. З 1968 р. упродовж 8 років 
завідував кафедрою біохімії в університеті Каліфорнії в Девісі, а з 1977 р. – очолював 
кафедру фармакології в університеті Вашингтона. 

У 1992 р. Едвін Кребс та Едмонт Фішер отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за відкриття оборотного фосфорилювання білків як 
механізму, що регулює клітинний метаболізм».  

У 1945 р. вчений одружився зі студенткою сестринського факультету 
Вашингтонського університету Діді. У подружжя 3 дітей та 5 онуків. Вчений прожив 
довге і щасливе життя. 

Помер Е. Г. Кребс 21 грудня 2007 р. на 92 році життя. 
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
КАРЛ ЛАНДШТЕЙНЕР 

До 150-річчя від дня народження 
 

Карл Ландштейнер народився 14 червня 
1868 р. у Відні в сім’ї журналіста та газетного 
видавця Леопольда Ландштейнера і Фанні (Гесс) 
Ландштейнер. Після закінчення гімназії у 1885 р. 
Карл вступив до медичної школи Віденського 
університету і в 1891 р. отримав медичний диплом. 
Зацікавленість хімією привела Карла Ландштейнера 
в університети Вюрцбургу, Мюнхена, Цюріха. Через 
5 років, в 1896 р. вчений повернувся у Відень і 
поступив на кафедру гігієни Віденського 
університету, де зацікавився імунологією. В перших 
дослідженнях з вивчення антитіл, проведених у  
1896 р. К. Ландштейнер встановив, що лабораторні 
культури бактерій можуть бути аглютиновані при 
додаванні імунної сироватки крові. 

В 1898 p. перейшов на кафедру патологічної 
анатомії, де зробив багато автопсій, що дало можливість глибоко вивчити патологію 
людини. У 1900 р. К. Ландштейнер опублікував статтю, в якій повідомляв про явище 
аглютинації при змішуванні плазми крові однієї людини з еритроцитами іншої людини. 

Було встановлено, що в одних випадках спостерігається гемаглютинація, а в інших – 
вона відсутня. Це привело його до висновку, що кров різних людей неоднакова і може бути 
умовно поділена на 3 групи: А, В, С. Але в 1902 р. дослідники Денастелло та Штурлі 
встановили, що існують люди, кров яких не відповідає характеристикам груп А, В, С. В 
1907 р. чеський лікар Ян Янський встановив, що люди з такою характеристикою крові 
відносяться до 4 групи крові. Таким чином, було встановлено, що кров всіх людей за своїми 
імунологічними характеристиками поділяється на 4 групи. Це відкриття мало революційне 
значення –  з’явилася можливість безпечно переливати кров від одної до іншої людини.  

Разом з Дж. Донатом (J. Donath) Карл Ландштейнер описав холодові гемолізини при 
пароксизмальній гемоглобінурії (1904). Він припустив, що гемоглобінурія викликається 
антитілом (гемолізином), яке після впливу холоду взаємодіє з еритроцитами, а коли 
зігрівається, то викликає гемоліз. Він зміг відтворити це явище в пробірці і цей метод дістав 
назву методу Доната- Ландштейнера. 
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У 1914 р. Р. Льюїсон відкрив антикоагулянтні властивості цитрату натрію і прийшов 
до висновку, що додавання цієї речовини в кров попереджує її згортання. Був знайдений 
спосіб консервування крові та забезпечена можливість її зберігання в умовах охолодження 
до 3 тижнів. Це стало досягненням, оскільки багато операцій, що супроводжувалися 
великими кровотратами, стали тепер можливими. 

З 1911 по 1919 р. К. Ландштейнер працював професором патологічної анатомії 
Віденського університету. 

Роботами Е. фон Дунгерна (1910) та Б. Бернштейна (1924) було встановлено, що 
групи крові успадковуються. 

У 1908–1919 рр. К. Ландштейнер працював прозектором у Віденській королівській 
лікарні Вільгельміни і зосередився на вивченні поліомієліту. Одержавши на автопсії 
гомогенат головного та спинного мозку дитини, яка померла від згаданого захворювання, 
увів його в черевну порожнину макак-резусів. На шостий день після введення у тварин 
розвинулися симптоми паралічу. При розтині померлих тварин зовнішній вигляд тканин 
мозку був таким, як у людей, які померли від цього захворювання. Виділити бактерії зі 
спинного мозку померлих дітей вчений не зміг і припустив, що причиною поліомієліту є 
вірус. 

 

 
 
У 1923 р. К. Ландштейнер отримав пропозицію від Рокфеллерівського інституту 

медичних досліджень перейти на роботу в цей заклад. Вчений прийняв цю пропозицію. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 76 (142). 2018 
 
 
 

58 

У 1923 р. К. Ландштейнер переїхав у США і вступив до Рокфеллерівського інституту 
медичних досліджень. В 1929 р. К. Ландштейнер став громадянином США. 

В 1930 р. К. Ландштейнеру була присуджена Нобелівська премія «за відкриття 
груп крові людини».  

В 1940 р. К. Ландштейнер разом з О. Вінером і П. Лєвіним описали ще один фактор 
крові людини – так званий резус або Rh-фактор. Був встановлений зв’язок між цим 
фактором та гемолітичною жовтяницею новонароджених. 

За своє життя вчений був удостоєний різних нагород і почесних звань: Берлінська 
премія Фонду Ханса Аронсона (1929), золота медаль Нідерландського товариства 
Червоного Хреста (1932), премія Камерона та звання почесного лектора Едінбурзького 
університету (1938), французький орден Почесного легіону. 

К. Ландштейнер був членом НАН США, Американського філософського товариства, 
Американського товариства натуралістів, Американської асоціації імунологів, Французької 
АН, Нью-Йоркської АН, Данської королівської АН, Шведської королівської академії наук і 
мистецтв, Шведського медичного товариства. 

Помер вчений 26 червня 1943 р. від серцевого нападу під час роботи в лабораторії на 
76 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.П. РОМАНЮК-ОГІРКО 
 

ДЖЕРОМ КАРЛЕ 
До 100-річчя від дня народження 

 
Джером Карле народився 18 червня 

1918 р. в Нью-Йорку в сім’ї Луїса Карле і 
Сейді Карфанкл. У 1933 р. Джером 
закінчив середню школу Авраама 
Лінкольна в Брукліні. Навчався в Нью-
Йоркському Сіті-коледжі, де познайомився 
з Хербертом Хаутманом, студентом із 
Бронкса. Ця зустріч стала доленосною для 
двох молодих людей. В коледжі Джером 
вивчав, в основному, біологію та хімію і в 
1937 р. отримав ступінь бакалавра. 
Продовжив освіту в Гарвардському 
університеті і через рік отримав 
магістерський ступінь з біології. 

Упродовж 18 місяців працював у 
Державному управлінні охорони здоров’я в Нью-Йорку, а згодом поступив у 
Мічіганський університет. У 1943 р. став магістром природничих наук і за 
дисертацію з газової електронографії отримав докторський ступінь з фізичної хімії. 
Під час Другої світової війни був учасником проекту військово-морських сил США, 
а згодом – асистентом-дослідником Манхеттенського проекту. Після закінчення 
війни в 1946 р. Дж. Карле став штатним працівником військово-морської науково-
дослідної лабораторії у Вашингтоні. Саме тут відбулася повторна зустріч з Х. 
Хауптманом, яка надовго закріпила їх творчий союз. 

Вчені продовжили працювати над створенням прямого методу розшифрування 
тривимірних молекулярних структур за допомогою рентгенівської кристалографії. 
Коли пучок рентгенівських променів проходить кристал речовини, то частина 
променів проходить через кристал, а інші промені відхиляються під впливом 
електронів і атомних ядер. Ці промені фіксуються на плівці у вигляді тисячі точок, 
що створюють характерний рисунок. Застосувавши математичні формули, вченим 
вдалося розрахувати фазу рентгенівського пучка, тобто ступінь відхилення кожного 
променю при проходженні крізь кристал. На підставі цих підрахунків була створена 
карта електронної щільності кристала, яка показала точне розташування атомів і 
картину молекулярної структури речовини. 
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Рентгенівська кристалографія застосовувалася для аналізу внутрішньої 
структури великих молекул упродовж багатьох років. У 1912 р. німецький фізик 
Макс фон Лауе (1879–1960) відкрив дифракцію рентгенівських променів кристалами. 
Згодом У.Л. Брег (1890–1971) з батьком У.Г. Брегом (1862–1942) визначили атомну 
структуру багатьох типів кристалів. Джеймс Д. Уотсон (1928–) і Френсіс Крік (1916–
2004) застосували рентгенівську кристалографію для дослідження структури ДНК. 

Метод Дж. Карле і Х. Хауптмана дозволив встановити інтенсивність і 
розміщення точок з розташуванням атомів у молекулі. В 1953 р. вчені опублікували 
наукову статтю. Однак метод вчених не отримав підтримки зі сторони більшості 
хіміків і залишився без застосування упродовж 15 років. Лише в кінці 60-х років, 
коли Ізабела Карле, фізикохімік, співпрацівник військово-морської науково-
дослідної бази при аналізі важких молекул доказала високу точність прямого методу 
розшифровки структур, до вчених прийшло визнання. 

Продовжуючи дослідження в лабораторії Дж. Карле читав лекції в коледжі 
Мерілендського університету, а також виступав з лекціями у Великобританії, 
Німеччині, Італії, Канаді, Польщі, Бразилії, Японії. 

У 1985 р. Дж. Карле і Х. Хауптман отримали Нобелівську премію з хімії 
«за видатні досягнення в розробці прямого методу розшифровки структури 
кристалів». 

Завдяки прямому методу розшифровки структур були отримані нові лікарські 
препарати, штучні аналоги стероїдних гормонів для лікування раку молочної залози.  

Дж. Карле був удостоєний багатьох нагород: за заслуги перед військово-
морськими силами США (1968), премія Хіллебранда Американського хімічного 
товариства (1970), пам’ятна медаль А.Л. Патерсона Американської 
кристалографічної асоціації (1984).  

Дж. Карле був членом Американського фізичного товариства, Американського 
хімічного товариства, Американської кристалографічної асоціації, Американської 
асоціації сприяння розвитку науки, Американського математичного товариства. У 
1986 р. вчений отримав почесний ступінь Нью-Йоркського Сіті-коледжу.  

Помер вчений 6 червня 2013 р., не доживши 12 днів до 95 років. 
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І.В. ОГІРКО,  Ю.М. ПАНИШКО 

ВІКТОР ФРАНЦ ГЕСС 
До 135-річчя від дня народження 

 
Віктор Франц Гесс 24 червня 1883 р. в замку 

Вальдштейн в австрійській провінції Штирії у сім’ї 
Вінзенса Гесса, головного лісничого маєтку принца 
Оттинген-Валлерштейна та Серафіни Едле фон 
Гроссбауер-Вальдштат. У 1893–1901 рр. навчався в 
гімназії, після закінчення якої поступив у Грацький 
університет. У 1906 р. В.Ф. Гесс захистив докторську 
дисертацію з фізики. Працюючи демонстратором  і 
лектором у Віденському університеті, зацікавився 
дослідженнями Ф. Екснера та Е. фон Швейдлера з 
іонізуючого впливу радіоактивного випромінювання. 
Під впливом радіоактивного випромінювання оточуюча 
атмосфера іонізується. Таку радіоактивність можна 
зафіксувати за допомогою електроскопа. Від 1910 р. 
В.Ф. Гесс працював асистентом-дослідником в Інституті 
радієвих досліджень при Віденському університеті. 

Вченому стало відомо, що вчений Теодор Вульф вимірював у Парижі іонізацію атмосфери. 
Досліди Т. Вульфа проводилися на вершині Ейфелевої вежі (320 м) і показали, що рівень 
радіації на вершині вищий, ніж біля підніжжя вежі. Отримані показники не співпадали з 
теорією, згідно з якою радіація могла йти з-під землі. Т. Вульф припустив, що високий рівень 
радіації наверху пов’язаний з радіацією, що поступає з атмосфери. Вчений запропонував 
запускати в атмосферу за допомогою балонів вимірювальні прилади.  

У 1911 р. В.Ф. Гесс створив прилади, здатні витримати великі перепади температури і 
тиску при підйомі на велику висоту, і вирахував, що максимальна висота, на яку земна радіація 
могла б іонізувати атмосферу, дорівнює 500 м. Далі іонізація зменшувалася, але починаючи з 
1000 м зростала і на висоті 5000 м досягала величини значно більшої, ніж на поверхні Землі. 

У 1919 р. В.Ф. Гесс був призначений асистент-професором фізики Віденського 
університету, але у 1920 р. переїхав у Грац, де став ад’юнкт-професором експериментальної 
фізики. У 1921 р. під час відпустки В.Ф. Гесс поїхав у США, де очолив дослідницьку 
лабораторію Радієвої корпорації США в Орінджі. У 1923 р. В.Ф. Гесс повернувся у Грац, а в 
1925 р. став повним професором. В цей час (1925) американський фізик Роберт А. Міллікен 
назвав виявлене випромінювання «космічними променями». Цими променями зацікавився 
американський фізик Карл Дейвід Андерсон (1905–1991), який у 1932 р. відкрив позитрон, 
позитивно заряджену частинку з масою, що дорівнювала масі електрона. 

http://82.207.87.16/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1883
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
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У 1931 р. В.Ф. Гесс став професором експериментальної фізики і директором Інституту 
радіаційних досліджень Інсбрукського університету. 

У 1936 р. Карл Андерсон та Віктор Гесс отримали Нобелівську премію з фізики «за 
відкриття позитрону (Андерсон) та космічних променів (Гесс)». 

У 1938 р. після анексії Австрії нацистською Німеччиною В.Ф. Гесс був звільнений зі 
своєї посади, оскільки його дружина була єврейкою. Отримавши попередження про арешт,  
В.Ф. Гесс втік у Швейцарію. В тому ж році сім’я В.Ф. Гесса переїхала у США і вчений був 
призначений професором фізики Фордхемського університету. Згодом отримав американське 
громадянство. Все життя вчений досліджував «космічні промені». 

Космічні промені – заряджені частинки високих енергій з космічного простору. Майже 
90% від загальної кількості частинок складають протони, 9% – ядра гелію (альфа-частинки) та 
близько 1% – електрони (бета-мінус частинки). Слово «промені» в назві явища не слід 
сприймати буквально, оскільки частинки потрапляють в атмосферу Землі окремо, а не у вигляді 
напрямленого пучка частинок чи променя. Назва походить з часів відкриття явища і є більше 
даниною історії, ніж описом суті явища. 

Наявність частинок з різними енергіями відображає розмаїття джерел цих частинок. 
Походження частинок варіюється від енергетичних процесів в надрах Сонця до ще достатньо не 
з'ясованих механізмів у найвіддаленіших куточках видимого Всесвіту. Космічні промені 
можуть сягати енергій вище 1020 еВ, що значно перевищує можливості теперішніх земних 
прискорювачів частинок, в яких можна надати частинці кінетичну енергію лише порядку  
1012-1013 еВ.  

Можна виділити дві великі категорії космічних променів: первинні та вторинні. Космічні 
промені від позасонячних астрофізичних джерел є первинними космічними променями; вони 
можуть взаємодіяти з матерією міжзоряного середовища і утворювати вторинні космічні 
промені. Сонце також продукує космічні промені невисоких енергій переважно під час 
сонячних спалахів. Точний склад первинних космічних променів, поза атмосферою Землі, 
залежить від діапазону спостережуваного енергетичного спектру. Залишок складу космічних 
променів складають інші важчі ядра, які є продуктами зоряних реакцій ядерного синтезу. 
Вторинні космічні промені складаються з легких ядер, які не є продуктами життєдіяльності зір, 
але є результатом Великого Вибуху, це переважно літій, берилій та бор. Цих легких ядер значно 
більший вміст в космічних променях (співвідношення приблизно 1:100 частинок), ніж в 
сонячній атмосфері, де їхній вміст становить близько 10-7 вмісту ядер гелію. 

Ці відмінності у вмісті є наслідком процесів формування вторинних космічних променів. 
При взаємодії важких ядер первинних космічних променів, наприклад, ядер карбону та 
оксигену, з матерією міжзоряного середовища, вони розпадаються на легші ядра (в так званому 
процесі розпаду космічних променів): літій, берилій та бор. Спостереження вказують на те, що 
енергетичні спектри літію, берилію та бору спадають дещо крутіше, ніж спектри карбону та 
оксигену, що вказує на те, що розпад ядер з більшою енергією трапляється рідше, імовірно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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внаслідок їхнього виходу з-під дії галактичного магнітного поля. Розпад впливає також і на 
вміст Sc, Ti, V та Mn в космічних променях, які продукуються зіткненнями ядер феруму та 
нікелю з матерією міжзоряного середовища. 

В минулому, вважалось що космічні промені зберігають свій потік сталим. Недавні ж 
дослідження надали докази 1,5-2 тисячолітніх змін в потоці космічних променів протягом 
останніх сорока тисяч років. 

Космічні промені відхиляються в магнітному полі Землі. Їхня інтенсивність залежить від 
широти. Особливо цей ефект проявляється в екваторіальних областях, де магнітне поле 
перешкоджає проникненню космічних променів набагато більше, ніж біля полюсів. Крім того, 
позитивно заряджені частинки відхиляються на схід, а негативно заряджені частинки 
відхиляються на захід. 

За свою довгу кар’єру В.Ф. Гесс був удостоєний багатьох нагород, почесних ступенів 
університетів. У 1919 р. вчений отримав премію Лібена Австрійської АН, у 19030 р. – премію 
Ернста Аббе фонду Карла Цейса, почесного знаку «За заслуги в мистецтві та науці» 
австрійського уряду (1959), почесних ступенів Віденського університету, університету Лойоли 
в Чикаго, університету Лойоли в Новому Орлеані, Фордхемського університету. 

Помер вчений 17 грудня 1964 р. на 82 році життя. 
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В.Г. АВЕРЧУК, І.І. КОБЗА, 
Л.В. КУЛИК, Ю.М. ПАНИШКО 

 
БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ ПЕТРОВСЬКИЙ 

До 110-річчя від дня народження 
 
Борис Васильович Петровський народився 

27 червня 1908 року в м. Єсентуки Терської обл., 
куди поступила в пологовий будинок його мати. 
Сім’я проживала в с. Благодарному – адмі-
ністративному центрі Благодаринського повіту 
Ставропольської губернії. Батько – Василь Іванович 
Петровський працював головним лікарем земської 
лікарні після закінчення у 1903 р. медичного 
факультету Дерптського університету. Мати, Лідія 
Петрівна Шевченко, отримала середню освіту в 
Новочеркаську, займалася вихованням дітей. В 
1916 р. сім’я переїхала в Кисловодськ, де після 
1917 р. батько почав працювати в Будинку 
відпочинку ВЦВК. У 1916–1924 рр. Б.В. Пет-
ровський навчався в школі ІІ ст. Після закінчення 
школи працював дезінфектором на дезінфекційній 
станції Кисловодська. Закінчив курси бухгалтерії, 
стенографії, санітарні курси, працював у відділенні 
профспілки «Медсантруд». 

Поступив на медичний факультет Москов-
ського університету, який закінчив у 1930 р. Працював хірургом в м. Подольську Московської 
області. В 1932 р. став науковим співробітником Московського онкологічного інституту, яким 
керував П.О. Герцен. В цьому ж інституті підготував і захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Капельные переливания крови и кровозамещающих растворов в онкологической 
клинике»(1937). Як хірург брав участь в радянсько-фінській війні, працюючи головним 
хірургом польового госпіталю. З лютого 1941 р. працював доцентом кафедри загальної хірургії 
2-го Московського медичного інституту. Ранні роботи Б.В. Петровського присвячені 
хірургічному лікуванню раку грудної залози, стравоходу, доброякісних пухлин стравоходу. 

Від 1941 р. Б.В. Петровський працював доцентом кафедри загальної хірургії 2-го 
Московського медичного інституту імені М.І. Пирогова. Під час німецько-радянської війни 
1941–1945 рр. – провідний хірург евакогоспіталів у діючій армії. В 1944–1945 рр. – старший 
викладач кафедри факультетської хірургії Військово-медичної академії імені С.М. Кірова 
(Ленінград). В роки війни він перевіряв свої ідеї про методи переливання крові, з успіхом 
застосував введення крові у сонну артерію, безпосередньо в грудну аорту. 

Проблемам військово-польової хірургії Б В Петровський присвятив декілька праць: 
«Гнойные перикардиты после ранения», «Огнестрельные ранения сердца и перикарда по 
данным фронтового госпиталя». 

З 1945 р. Б.В. Петровський – заступник директора з наукової роботи Інституту хірургії 
АМН СРСР. На базі фронтового матеріалу (біля 500 операцій при пораненнях великих судин) 
він підготував і захистив докторську дисертацію на тему «Огнестрельные ранения крупных 
кровеносных сосудов в условиях фронтового района» (1947). У 1949 р. опублікував монографію 
«Хирургическое лечение ранений сосудов». В 1948–1949 рр. Б.В. Петровський працював 
професором кафедри загальної хірургії 2-го Московського медичного інституту, а з 1949 по 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 76 (142). 2018 
 
 
 

65 

1951 р. був директором хірургічної клініки Будапештського університету. Повернувшись до 
Москви, він очолив кафедру факультетської хірургії 2-го Московського медичного інституту 
(1951–1956). В 1953–1965 рр. Б.В. Петровський був головним хірургом 4-го Головного 
управління МОЗ СРСР. В 1956 р. йому були присвоєні почесні звання «Заслуженный деятель 
науки РСФСР» та «Заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР». У 1957 р. вчений 
обраний академіком АМН СРСР (від 1991 р. – РАМН), в 1966 р. – АН СРСР (від 1991 р. – РАН). 
З 1956 р. Б.В. Петровський очолив кафедру госпітальної хірургії 1-го Московського медичного 
інституту і одночасно (з 1963 по 1988 р.) був директором створеного за його ініціативою 
Всесоюзного НДІ клінічної та експериментальної хірургії МОЗ СРСР. В 1972 р. цей інститут 
був перетворений у Всесоюзний науковий центр хірургії (ВНЦХ) АМН СРСР. У 1971 р.  
Б.В. Петровський отримав Державну премію СРСР за праці з пересадки нирок. Був головним 
редактором 3-го видання «БМЭ». 

  

 
 

Візит Міністра охорони здоров’яі СРСР акад. Б.В. Петровського 
в клініку торакальної хірургії ЛДМІ (1 січня 1979 р.) 

 
Один з основних напрямків його діяльності – хірургія серця та судин. Він одним з 

перших в СРСР почав робити операції на серці при вроджених та набутих вадах серця. Під його 
керівництвом удосконалювалися операції з використанням штучного кровообігу. В 1958 р.  
Б.В. Петровський успішно застосував гіпотермію при операції на відкритому серці та зробив 
зашивання дефекту міжпередсердної перегородки. Він розпрацював двоетапний метод операції 
при тетраді Фалло. Б.В. Петровський вперше в СРСР застосував протези клапанів серця. В  
1958 р. запропонував при постінфарктних аневризмах серця пластику діафрагмальним листком. 

Б.В. Петровському належить низка монографій із згаданих проблем: «Аневризма 
сердца» (1965); «Протезирование клапанов сердца» (1966); «Хирургия ветвей дуги аорты» 
(1970). Операціям на відкритому серці в умовах штучного кровообігу присвячені роботи 
«Хирургическое лечение открытого артериального протока» (1963), «Гипотермическая 
перфузия при операциях на открытом сердце» (1967). 
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За розробку нових операцій на серці та великих судинах Б.В. Петровському разом з 
іншими хірургами: П.О. Купріяновим, О.О. Вишневським, Е.М. Мєшалкіним присуджена 
Ленінська премія (1960). В 1968 р. Б.В. Петровському присвоєно звання Героя Соціалістичної 
Праці. 

Упродовж 15 років (1965–1980) Б.В. Петровський був міністром охорони здоров’я СРСР. 
З 1965 р. і до кінця життя керував спочатку Всесоюзним товариством хірургів, а після його 
реорганізації – Асоціацією хірургів імені М.І. Пирогова. В 1975 р. Б.В. Петровський був 
нагороджений ВООЗ Міжнародною премією ім. Леона Бернара. 

Б.В.Петровський створив найпотужнішу хірургічну школу, яка нараховує 400 кандидатів 
та 150 докторів наук і має 4 світові пріоритети. 

Б.В. Петровський – автор (співавтор) понад 700 наукових робіт, в т. ч. 40 монографій, 
підручників, керівництв, опублікованих на багатьох мовах світу. Міжнародне визнання  
Б.В. Петровського підтверджено обранням його почесним членом 47 іноземних наукових 
товариств, академій, університетів. 

Помер Борис Васильович Петровський 4 травня 2004 р. на 96 році життя. 
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В.Р. САВРАН, Ю.М. ПАНИШКО 
 

АЛЕКСІС КАРРЕЛЬ 
До 145-річчя від дня народження 

 
Алексіс Каррель народився 28 червня 1873 р. в 

Ліоні в сім’ї Алексіса Каррель-Білліарда, що 
займався шовківництвом, та Анни-Марії (Рікард) 
Каррель-Білліард. Коли хлопчику було 5 років, помер 
батько і вихователем сина та його освітою 
опікувалася мати. Алексіс відвідував конфесійну 
школу і коледж. У хлопчика рано проявилися 
здібності до дослідницької праці. Під керівництвом 
свого дядька проводив хімічні досліди та анатомував 
птахів. Юнак вирішує стати лікарем і до поступлення 
в медичну школу отримує в 1890 р.  в Ліонському 
університеті ступінь бакалавра з літератури, а в  
1891 р. – ступінь бакалавра з науки у Діжонському 
університеті. Від 1893 по 1900 р. працював у різних 
госпіталях Ліона, де проявився його хист до хірургії. 
У 1899–1902 рр. працював на посаді прозектора 
Ліонського університету. У 1900 р. закінчив 
медичний факультет Ліонського університету. 

В час роботи А. Карреля в госпіталях Ліона 
президент Франції Марі Франсуа Карно (1837–1894) 
став жертвою нападу терориста. Куля розірвала 

артерію і президент помер від кровотечі, оскільки не існувало методів відновлення цілісності 
артерій. 

Ця подія глибоко вразила А. Карреля і він вирішив присвятити себе лікуванню 
пошкоджених судин людини. Потрібно було навчитися майстерності вишивальника. Для 
зшивання судин лікар використовував тонкі голки та шовкові нитки . Вчений запропонував 
свою оригінальну методику зшивання судин. Для попередження тромбоутворення вчений 
покривав інструменти і нитки парафіном. Про успіхи зі зшивання артерій та вен і відновлення 
кровотоку через пошкоджені судини вчений повідомив у 1902 р. Ці досягнення вченого не 
допомогли йому отримати посаду професора в Ліонському університеті. У 1903 р. Алексіс 
Каррель переїхав у Париж і упродовж усього року удосконалювався в галузі медицини. Після 
завершення навчання виїхав у Канаду з наміром стати власником тваринницької ферми. Але 
раптово отримав запрошення в Чиказький університет на посаду асистента у відділ фізіології.  

У 1904–1906 рр. працював у Чиказькому університеті, удосконалюючи свою хірургічну 
техніку, і провів перші операції з трансплантації органів. Своїми успіхами звернув увагу 
Саймона Флекснера (1863–1946), який шукав талановитих дослідників у Рокфеллерівський 
інститут медичних досліджень у Нью-Йорку. У 1906 р. А. Каррель став членом Ради 
Рокфеллерівського інституту, де отримав підтримку колег. Провів експерименти із 
трансплантації органів, удосконалив хірургічні методи пересадки не лише кровоносних судин 
і нирок, але й цілих кінцівок. 

В 1912 р. Алексіс Каррель був нагороджений Нобелівською премією з фізіології та 
медицини «за праці із судинних швів і трансплантації судин і органів». 
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Хірургічний успіх операцій із трансплантації 
перекреслювався відторгненням органів з часом. 
Значно менше було проблем із трансплантацією 
сегментів кровоносних судин. Автотрансплантація 
судин стала основою багатьох важливих операцій. 

Алексіс Каррель так і не став громадянином 
США і в 1940 р. повернувся до Франції, де під час 
служби в медичних частинах французької армії 
часто застосовував свій метод зшивання судин, 
лікуючи поранених. За ці досягнення в роки війни 
був нагороджений орденом Почесного легіону. 
Разом із біохіміком Генрі Декіном вчений розробив 
дезінфікуючий засіб, в основі якого був гіпохлорид 
натрію. Метод Карреля-Декіна використовувався 
під час хірургічної обробки ран і дозволив 
зменшити кількість ускладнень. Працював А. Кар-
рель в галузі культивування тканин. Разом із  
М. Берроузом він створив культуру тканин 
теплокровних тварин і людини; розробив метод 

пасажів (пересівів) і одержав так званий вічний штам ембріональних фібропластів. В його 
лабораторії Ч. Ліндберг сконструював «перфузійну помпу», за допомогою якої А. Каррель 
досліджував ізольовані ендокринні органи. 

У своїй книзі «Людина. Невідоме» («Man, the Unknown», 1935) А. Каррель представив 
план, який збереже людство і покращить якість людської популяції. Запропонував створити 
«Вищу раду», яка буде керувати світом на благо всього людства. Вчений отримав підтримку 
зі сторони уряду «Віші» - А.Ф. Петена. Після звільнення Парижу в 1944 р. інститут  
А. Карреля був розформований. Хоча А. Каррель не був заарештований за співпрацю з 
німцями, постійні дискусії на цю тему кидали тінь на його репутацію. 

А. Каррель був членом наукових товариств США, Іспанії, Швеції, Росії, Нідерландів, 
Бельгії, Франції, Ватикану, Німеччини, Італії, Греції. Вчений отримав почесні докторські 
ступені університетів у Белфасті, Прінстоні, Брауні, Нью-Йорку, Колумбії, Каліфорнії. Він 
був нагороджений бельгійським орденом Леопольда, шведським орденом Полярної Зірки, 
орденами Іспанії, Сербії, Великобританії, Ватикану. 

Помер вчений 5 листопада 1944 р. від серцевого нападу на 72 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО 

 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ 

«МИХАЙЛО-ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ ЛОБА: ПЕРЕРВАНИЙ ПОЛІТ» 
Промова 

 
21 рік тому назад відійшов у 

Вічність Михайло-Петро Михайлович 

Лоба. Сьогодні є нагода згадати цього 

Лікаря, Вченого, Людину. 

За формальними ознаками я  

не мав підстав писати книгу про 

М.-П.М. Лобу: я з ним не працював. 

Справа в тому, що в липні 1970 р. я за 

станом здоров’я перестав працювати у 

Львівській обласній клінічній лікарні з 

приводу захворювання серцево-

судинної системи, а у вересні 1970 р. в 

обласну лікарню перейшов працювати 

М.-П. М. Лоба. Працюючи у Львів-

ському державному інституті фізичної 

культури, я у вільний від педагогічної роботи час приходив на рідну кафедру, де 

пройшли найважчі роки (1965–1970) її становлення. 

Інформацію про М.-П. М. Лобу я почув від Дмитра Євгеновича Бабляка: 

спочатку – стримано-позитивну про нового працівника, а з часом – захоплюючу 

розповідь про талановитого молодого хірурга М.М. Лобу. Тому з часом я почав 

дивитися на М.М. Лобу «очима Д.Є. Бабляка». Від 2000 р. я перейшов на 

«заслужений відпочинок» і почав випускати збірники наукових праць під 

загальною назвою «Здоровий спосіб життя». З часом у збірнику з’явилася рубрика 

«Видатні вчені». Автори статей писали про видатних людей різних 
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національностей: лікарів, біологів, психологів, педагогів, хіміків , які своїми 

досягненнями працювали на благо Людства. Так з’явилася ціла «галерея» 

вітчизняних та зарубіжних лікарів і вчених. 

Драматична постать Михайла-Петра Михайловича Лоби: він заразився під 

час операції (вколов палець) від хворого, який страждав від гепатиту В. Хвороба 

виявилася важкою і професор М.-П.М. Лоба помер у Люблінській інфекційній 

лікарні. 

Стало зрозуміло, що про цю непересічну Людину і Лікаря повинні знати 

наші співвітчизники. Рік назад зародилася ідея написати про нього книгу. Колеги 

написали не просто спогади, а справжні «сповіді». Так з’явилася книга «Михайло-

Петро Михайлович Лоба: Перерваний політ». 

Я глибоко вдячний всім співавторам і рецензентам цієї книги, багатьом 

працівникам наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького та 

Національної наукової медичної бібліотеки України, працівникам видавництва та 

всім, хто долучився до цієї справи. Особлива подяка спонсорам видання. Чи 

вдалося створити образ Лицаря медицини, судити лише читачам. 
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

“Феномен людини. Здоровий спосіб життя” 
Загальні вимоги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:dovrita@gmail.com
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