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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СУБСИСТЕМИ МЕРУДАНДО-ІДО-ПІНГАЛОВОЇ  
СИСТЕМИ КАНАЛІВ 

 
Вперше в світі описана еніоанатомія мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 

тонкоматеріальних тіл людини. 
Ключові слова: мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів; автономні субсистеми 

мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів; мерудандо-ідо-пінгалова субсистема кольорових 
каналів; мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів тонкоматеріальних тіл 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия менрудандо-идо-пингаловой субсистемы 

каналов тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: мерудандо-идо-пингаловая субсистема каналов; автономные 

субсистемы мерудандо-идо-пингаловой системы каналов; мерудандо-идо-пингловая 
субсистема цветных каналов; менрудандо-ідо-пингаловая субсистема каналов 
тонкоматериальных тел 

 
Enioanathomy of merudanda-ida-pingala channel subsystem of human’s subtle bodies were 

described for the first time.  
Key words: merudanda-ida-pingala channel subsystem; autonomous subsystems of 

merudanda-ida-pingala channels system; merudanda-ida-pingala subsystem of color channels; 
merudanda-ida-pingala subsystem of subtle bodies channels.  

Продовження з випуску 35-36, 69(135), 70(136), 75(141) –79(145)  

 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема кольорових каналів 

 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема кольорових каналів – це частина мерудандо-ідо-

пінгалової системи кольорових каналів, структурно поєднана з усіма тріадами меруданди, іди, 
пінгали, їхніми несистематизованими кольоровими шарами, функціонує на їх рівні в усіх 
діапазонах електромагнітного спектра усіх тріад меруданди, іди, пінгали, несистематизованих 
шарів і тонкоматеріальних тіл. Утворюється сукупністю та з’єднанням кольорових тріад 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових кольорових мікроканалів шарів відповідних 
тріад і несистематизованих шарів. Розрізняють мерудандо-ідо-пінгалові 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 відповідних тонкоматеріальних тілах та поділяються на 
субультрасистеми окремих шарів меруданди, іди, пінгали. 

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

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема червоних каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи червоних каналів, структурно і функціонально поєднана з червоними 
шарами червоних тріад меруданди, іди, пінгали червоного тіла. Це сукупність і з’єднання 
червоних тріад меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових червоних мікроканалів 
червоної, світлосяюче-червоної, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, бузкової, фіолетової, 
рожевої, білої та золотої тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема червоних каналів 
знаходиться і функціонує в червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-
оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих червоних шарів меруданди, іди та пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-червоних каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової системи рубіново-червоних каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-червоними шарами рубіново-червоних тріад основ меруданди, іди, пінгали 
відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-червоних тріад основ 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-червоних мікроканалів рубіново-
червоної, рубіново-світлосяюче-червоної, рубіново-оранжевої, рубіново-світлосяюче-
оранжевої, рубіново-бузкової, рубіново-фіолетової, рубіново-рожевої, рубіново-білої та 
рубіново-золотої тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-червоних каналів 
знаходиться і функціонує в червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-
оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих рубіново-червоних шарів меруданди, іди та пінгали, утворені 
медулярними рубіновими мікроканалами одного рубінового конуса чакри, що становить 
окремий рубіновий шар основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема світлосяюче-червоних каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової системи світлосяюче-червоних каналів, структурно і функціонально 
поєднана із світлосяюче-червоними шарами світлосяюче-червоних тріад меруданди, іди, 
пінгали світлосяюче-червоного тіла. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних тріад 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових світлосяюче-червоних мікроканалів 
світлосяюче-червоної, червоної, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, бузкової, фіолетової, 
рожевої, білої та золотої тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема світлосяюче-червоних 
каналів знаходиться і функціонує у світлосяюче-червоному, червоному, оранжевому, 
світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих світлосяюче-червоних шарів меруданди, іди та 
пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-світлосяюче-червоних каналів – це 
частина мерудандо-ідо-пінгалової системи рубіново-світлосяюче-червоних каналів, структурно 
і функціонально поєднана з рубіново-світлосяюче-червоними шарами рубіново-світлосяюче-
червоних тріад основ меруданди, іди, пінгали відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність 
і з’єднання рубіново-світлосяюче-червоних тріад основ меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-
пінгалових рубіново-світлосяюче-червоних мікроканалів рубіново-світлосяюче-червоної, 
рубіново-червоної, рубіново-оранжевої, рубіново-світлосяюче-оранжевої, рубіново-бузкової, 
рубіново-фіолетової, рубіново-рожевої, рубіново-білої та рубіново-золотої тріад. Мерудандо-
ідо-пінгалова субсистема рубіново-світлосяюче-червоних каналів знаходиться і функціонує у 
світлосяюче-червоному, червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
рубіново-світлосяюче-червоних шарів меруданди, іди та пінгали, утворені медулярними 
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рубіновими мікроканалами одного рубінового конуса чакри, що становить окремий рубіновий 
шар основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема оранжевих каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи оранжевих каналів, структурно і функціонально поєднана з оранжевими 
тріадами меруданди, іди, пінгали оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання оранжевих тріад 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових оранжевих мікроканалів оранжевої, 
світлосяюче-оранжевої, рожевої, білої та золотої тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема 
оранжевих каналів знаходиться і функціонує в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 
рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих оранжевих шарів 
меруданди, іди та пінгали.  

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-оранжевих каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової системи рубіново-оранжевих каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-оранжевими шарами рубіново-оранжевих тріад основ меруданди, іди, 
пінгали відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-оранжевих 
тріад основ меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-оранжевих 
мікроканалів рубіново-оранжевої, рубіново-світлосяюче-оранжевої, рубіново-рожевої, 
рубіново-білої та рубіново-золотої тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-
оранжевих каналів знаходиться і функціонує в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 
рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-
оранжевих шарів меруданди, іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими мікроканалами 
одного рубінового конуса чакри, що становить окремий рубіновий шар основ меруданди, іди, 
пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової системи світлосяюче-оранжевих каналів, структурно і функціонально 
поєднана із світлосяюче-оранжевими тріадами меруданди, іди, пінгали світлосяюче-оранжевого 
тіла. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих тріад меруданди, іди, пінгали, 
мерудандо-ідо-пінгалових світлосяюче-оранжевих мікроканалів світлосяюче-оранжевої, 
оранжевої, рожевої, білої та золотої тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема світлосяюче-
оранжевих каналів знаходиться і функціонує у світлосяюче-оранжевому, оранжевому, 
рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих світлосяюче-
оранжевих шарів меруданди, іди та пінгали.  

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів – це 
частина мерудандо-ідо-пінгалової системи рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів, 
структурно і функціонально поєднана з рубіново світлосяюче-оранжевими шарами рубіново-
світлосяюче-оранжевих тріад основ меруданди, іди, пінгали відповідних тонкоматеріальних тіл. 
Це сукупність і з’єднання рубіново-світлосяюче-оранжевих тріад основ меруданди, іди, пінгали, 
мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-світлосяюче-оранжевих мікроканалів рубіново-
світлосяюче-оранжевої, рубіново-оранжевої, рубіново-рожевої, рубіново-білої та рубіново-
золотої тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-оранжевих каналів знаходиться і 
функціонує у світлосяюче-оранжевому, оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-світлосяюче-оранжевих шарів меруданди, 
іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими мікроканалами одного рубінового конуса 
чакри, що становить окремий рубіновий шар основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема жовтих каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи жовтих каналів, структурно і функціонально поєднана зі жовтими тріадами 
меруданди, іди, пінгали жовтого тіла. Це сукупність і з’єднання жовтих тріад меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових жовтих мікроканалів жовтої, оранжевої, світлосяюче-
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оранжевої, зеленої, світлосяюче-зеленої, бірюзової, бузкової, рожевої, білої та золотої тріад. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема жовтих каналів знаходиться і функціонує в жовтому, 
оранжевому, світлосяюче-оранжевому, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
жовтих шарів меруданди, іди та пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-жовтих каналів – це частина мерудандо-
ідо-пінгалової системи рубіново-жовтих каналів, структурно і функціонально поєднана з 
рубіново-жовтими шарами рубіново-жовтих тріад основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-жовтих тріад основ меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-жовтих 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. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-жовтих каналів знаходиться і функціонує 
в жовтому, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, зеленому, світлосяюче-зеленому, 
бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми 
окремих рубіново-жовтих шарів меруданди, іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими 
мікроканалами одного рубінового конуса чакри, що становить окремий рубіновий шар основ 
меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема зелених каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи зелених каналів, структурно і функціонально поєднана із зеленими тріадами 
меруданди, іди, пінгали зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання зелених тріад меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових зелених мікроканалів зеленої, світлосяюче-зеленої, 
бірюзової, бузкової, рожевої, білої та золотої тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема 
зелених каналів знаходиться і функціонує в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
зелених шарів меруданди, іди та пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-зелених каналів – це частина мерудандо-
ідо-пінгалової системи рубіново-зелених каналів, структурно і функціонально поєднана з 
рубіново-зеленими шарами рубіново-зелених тріад основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-зелених тріад основ меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-зелених мікроканалів рубіново-зеленої, рубіново-
світлосяюче-зеленої, рубіново-бірюзової, рубіново-бузкової, рубіново-рожевої, рубіново-білої 
та рубіново-золотої тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-зелених каналів 
знаходиться і функціонує в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, 
рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-зелених 
шарів меруданди, іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими мікроканалами одного 
рубінового конуса чакри, що становить окремий рубіновий шар основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема світлосяюче-зелених каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової системи світлосяюче-зелених каналів, структурно і функціонально 
поєднана із світлосяюче-зеленими тріадами меруданди, іди, пінгали світлосяюче-зеленого тіла. 
Це сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених тріад меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-
пінгалових світлосяюче-зелених мікроканалів світлосяюче-зеленої, зеленої, бірюзової, бузкової, 
рожевої, білої та золотої тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема світлосяюче-зелених 
каналів знаходиться і функціонує у світлосяюче-зеленому, зеленому, бірюзовому, бузковому, 
рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих світлосяюче-
зелених шарів меруданди, іди та пінгали. 
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Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-світлосяюче-зелених каналів – це 
частина мерудандо-ідо-пінгалової системи рубіново-світлосяюче-зелених каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-світлосяюче-зеленими шарами рубіново-світлосяюче-
зелених тріад основ меруданди, іди, пінгали відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і 
з’єднання рубіново-світлосяюче-зелених тріад основ меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-
пінгалових рубіново-світлосяюче-зелених мікроканалів рубіново-світлосяюче-зеленої, 
рубіново-зеленої, рубіново-бірюзової, рубіново-бузкової, рубіново-рожевої, рубіново-білої та 
рубіново-золотої тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-світлосяюче-зелених 
каналів знаходиться і функціонує у світлосяюче-зеленому, зеленому, бірюзовому, бузковому, 
рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-
світлосяюче-зелених шарів меруданди, іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими 
мікроканалами одного рубінового конуса чакри, що становить окремий рубіновий шар основ 
меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема блакитних каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи блакитних каналів, структурно і функціонально поєднана з блакитними 
тріадами меруданди, іди, пінгали блакитного тіла. Це сукупність і з’єднання блакитних тріад 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових блакитних мікроканалів блакитної, зеленої, 
світлосяюче-зеленої, бірюзової, бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої тріад. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема блакитних каналів знаходиться і функціонує у 
блакитному, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, 
білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих блакитних шарів меруданди, 
іди та пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-блакитних каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової системи рубіново-блакитних каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-блакитними шарами рубіново-блакитних тріад основ меруданди, іди, 
пінгали відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-блакитних тріад 
основ меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-блакитних мікроканалів 
рубіново-блакитної, рубіново-зеленої, рубіново-світлосяюче-зеленої, рубіново-бірюзової, 
рубіново-бузкової, рубіново-фіолетової, рубіново-рожевої, рубіново-білої та рубіново-золотої 
тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-блакитних каналів знаходиться і 
функціонує у блакитному, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
рубіново-блакитних шарів меруданди, іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими 
мікроканалами одного рубінового конуса чакри, що становить окремий рубіновий шар основ 
меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема бірюзових каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи бірюзових каналів, структурно і функціонально поєднана з бірюзовими 
тріадами меруданди, іди, пінгали бірюзового тіла. Це сукупність і з’єднання бірюзових тріад 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових бірюзових мікроканалів бірюзових тріад. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема бірюзових каналів знаходиться і функціонує в бірюзовому 
тілі, поділяється на субультрасистеми окремих бірюзових шарів меруданди, іди та пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-бірюзових каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової системи рубіново-бірюзових каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-бірюзовими шарами рубіново-бірюзових тріад основ меруданди, іди, 
пінгали відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-бірюзових тріад 
основ меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-бірюзових мікроканалів 
рубіново-бірюзових тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-бірюзових каналів 
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знаходиться і функціонує в бірюзовому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих 
рубіново-бірюзових шарів меруданди, іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими 
мікроканалами одного рубінового конуса чакри, що становить окремий рубіновий шар основ 
меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема синіх каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи синіх каналів, структурно і функціонально поєднана зі синіми тріадами 
меруданди, іди, пінгали синього тіла. Це сукупність і з’єднання синіх тріад меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових синіх мікроканалів синьої, зеленої, світлосяюче-зеленої, 
блакитної, бірюзової, бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої тріад. Мерудандо-ідо-
пінгалова субсистема синіх каналів знаходиться і функціонує в синьому, зеленому, 
світлосяюче-зеленому, блакитному, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і 
золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих синіх шарів меруданди, іди та 
пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-синіх каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи рубіново-синіх каналів, структурно і функціонально поєднана з рубіново-
синіми шарами рубіново-синіх тріад основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-синіх тріад основ меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-синіх мікроканалів рубіново-синьої, рубіново-
зеленої, рубіново-світлосяюче-зеленої, рубіново-блакитної, рубіново-бірюзової, рубіново-
бузкової, рубіново-фіолетової, рубіново-рожевої, рубіново-білої та рубіново-золотої тріад. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-синіх каналів знаходиться і функціонує в 
синьому, зеленому, світлосяюче-зеленому, блакитному, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, 
рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-синіх 
шарів меруданди, іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими мікроканалами одного 
рубінового конуса чакри, що становить окремий рубіновий шар основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема бузкових каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи бузкових каналів, структурно і функціонально поєднана з бузковими 
тріадами меруданди, іди, пінгали бузкового тіла. Це сукупність і з’єднання бузкових тріад 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових бузкових мікроканалів бузкових тріад. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема бузкових каналів знаходиться і функціонує в бузковому 
тілі, поділяється на субультрасистеми окремих бузкових шарів меруданди, іди та пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-бузкових каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової системи рубіново-бузкових каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-бузковими шарами рубіново-бузкових тріад основ меруданди, іди, пінгали 
відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-бузкових тріад основ 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-бузкових мікроканалів рубіново-
бузкових тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-бузкових каналів знаходиться і 
функціонує в бузковому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-бузкових 
шарів меруданди, іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими мікроканалами одного 
рубінового конуса чакри, що становить окремий рубіновий шар основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема фіолетових каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи фіолетових каналів, структурно і функціонально поєднана з фіолетовими 
тріадами меруданди, іди, пінгали фіолетового тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетових тріад 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових фіолетових мікроканалів фіолетових тріад. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема фіолетових каналів знаходиться і функціонує у 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
фіолетових шарів меруданди, іди та пінгали. 
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Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-фіолетових каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової системи рубіново-фіолетових каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-фіолетовими шарами рубіново-фіолетових тріад основ меруданди, іди, 
пінгали відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-фіолетових 
тріад основ меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-фіолетових 
мікроканалів рубіново-фіолетових тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-
фіолетових каналів знаходиться і функціонує у фіолетовому, рожевому, білому та золотому 
тілах, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-фіолетових шарів меруданди, іди та 
пінгали, утворені медулярними рубіновими мікроканалами одного рубінового конуса чакри, що 
становить окремий рубіновий шар основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рожевих каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи рожевих каналів, структурно і функціонально поєднана з рожевими 
тріадами меруданди, іди, пінгали рожевого тіла. Це сукупність і з’єднання рожевих тріад 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рожевих мікроканалів рожевих тріад. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема бузкових каналів знаходиться і функціонує в рожевому 
тілі, поділяється на субультрасистеми окремих рожевих шарів меруданди, іди та пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-рожевих каналів – це частина мерудандо-
ідо-пінгалової системи рубіново-рожевих каналів, структурно і функціонально поєднана з 
рубіново-рожевими шарами рубіново-рожевих тріад основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-рожевих тріад основ меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-рожевих мікроканалів рубіново-рожевих тріад. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-рожевих каналів знаходиться і функціонує в 
рожевому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-рожевих шарів меруданди, 
іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими мікроканалами одного рубінового конуса 
чакри, що становить окремий рубіновий шар основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема білих каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи білих каналів, структурно і функціонально поєднана з білими тріадами 
меруданди, іди, пінгали білого тіла. Це сукупність і з’єднання білих тріад меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових білих мікроканалів білих тріад. Мерудандо-ідо-пінгалова 
субсистема білих каналів знаходиться і функціонує в білому, рожевому і золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих білих шарів меруданди, іди та пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-білих каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи рубіново-білих каналів, структурно і функціонально поєднана з рубіново-
білими шарами рубіново-білих тріад основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-білих тріад основ меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-білих мікроканалів рубіново-білих тріад. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-білих каналів знаходиться і функціонує в 
білому, рожевому та золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-білих 
шарів меруданди, іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими мікроканалами одного 
рубінового конуса чакри, що становить окремий рубіновий шар основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема золотих каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової системи золотих каналів, структурно і функціонально поєднана із золотими тріадами 
меруданди, іди, пінгали золотого тіла. Це сукупність і з’єднання золотих тріад меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових золотих мікроканалів золотих тріад. Мерудандо-ідо-
пінгалова субсистема золотих каналів знаходиться і функціонує в золотому тілі, поділяється на 
субультрасистеми окремих золотих шарів меруданди, іди та пінгали. 
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Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-золотих каналів – це частина мерудандо-
ідо-пінгалової системи рубіново-золотих каналів, структурно і функціонально поєднана з 
рубіново-золотими шарами рубіново-золотих тріад основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-золотих тріад основ меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-золотих мікроканалів рубіново-золотих тріад. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-золотих каналів знаходиться і функціонує в 
золотому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих рубіново-золотих шарів меруданди, 
іди та пінгали, утворені медулярними рубіновими мікроканалами одного рубінового конуса 
чакри, що становить окремий рубіновий шар основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалові субсистеми каналів тонкоматеріальних тіл 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів тонкоматеріального тіла, структурно поєднана з 
тріадою меруданди, тріадою іди, тріадою пінгали, функціонує на їх рівні у відповідних 
діапазонах електромагнітного спектра тонкоматеріального тіла. Утворюється сукупністю і 
з’єднанням мікроканалів кольорової тріади меруданди, іди, пінгали у відповідному 
тонкоматеріальному тілі. Меруданда, іда та пінгала сукупністю і з’єднанням своїх мікроканалів 
утворюють 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. 
Мерудандо-ідо-пінгалові субсистеми каналів відповідних кольорів знаходяться і функціонують 
тільки в одному тонкоматеріальному тілі та своїми мікроканалами з’єднуються з усіма 
системами каналів. Розрізняють мерудандо-ідо-пінгалові 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. Мерудандо-ідо-

пінгалові субсистеми каналів відповідного тонкоматеріального тіла поділяються на мерудандо-
ідо-пінгалові субультрасистеми. В одному тонкоматеріальному тілі стільки субультрасистем, 
скільки в ньому кольорових шарів меруданди, іди, пінгали.  

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема червоних каналів червоного тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і функціонально 
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поєднана зі шарами червоних тріад і червоними несистематизованими шарами меруданди, іди, 
пінгали червоного тіла. Це сукупність і з’єднання червоних мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів червоних тріад і несистематизованих червоних шарів меруданди, іди, пінгали. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в червоному тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів червоного 
тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки червоних шарів меруданди, іди, пінгали існує в червоному тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-червоних каналів червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-червоною тріадою основ меруданди, іди, пінгали червоного 
тіла . Це сукупність і з’єднання рубіново-червоних мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
рубіново-червоної тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-червоних каналів червоного тіла 
поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
рубіново-червоних шарів основ меруданди, іди, пінгали існує в червоному тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-
червоного тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, 
структурно і функціонально поєднана зі шарами світлосяюче-червоних тріад і світлосяюче-
червоними несистематизованими шарами меруданди, іди, пінгали світлосяюче-червоного тіла. 
Це сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
світлосяюче-червоних тріад і несистематизованих світлосяюче-червоних шарів меруданди, іди, 
пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема 
каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. 
Є стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-червоних шарів меруданди, іди, пінгали існує у 
світлосяюче-червоному тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-світлосяюче-червоних каналів 
світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової 
системи каналів, структурно і функціонально поєднана з рубіново-світлосяюче-червоною 
тріадою основ меруданди, іди, пінгали світлосяюче-червоного тіла. Це сукупність і з’єднання 
рубіново-світлосяюче-червоних мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів рубіново-світлосяюче-
червоної тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки 
у світлосяюче-червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-
червоного тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки рубіново-світлосяюче-червоних шарів основ меруданди, іди, пінгали 
існує у світлосяюче-червоному тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема оранжевих каналів оранжевого тонкомате-
ріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана зі шарами оранжевих тріад та оранжевими несистематизованими 
шарами меруданди, іди, пінгали оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання оранжевих 
мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів оранжевих тріад і несистематизованих оранжевих 
шарів меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в оранжевому 
тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова 
субсистема каналів оранжевого тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. 
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Є стільки субультрасистем, скільки оранжевих шарів меруданди, іди, пінгали існує в 
оранжевому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-оранжевих каналів оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-оранжевою тріадою основ меруданди, іди, пінгали 
оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-оранжевих мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів рубіново-оранжевої тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-оранжевих каналів 
оранжевого тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки рубіново-оранжевих шарів основ меруданди, іди, пінгали існує в 
оранжевому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, 
структурно і функціонально поєднана зі шарами світлосяюче-оранжевих тріад і світлосяюче-
оранжевими несистематизованими шарами меруданди, іди, пінгали світлосяюче-оранжевого 
тіла. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
світлосяюче-оранжевих тріад і несистематизованих світлосяюче-оранжевих шарів меруданди, 
іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова 
субсистема каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-оранжевих шарів 
меруданди, іди, пінгали існує у світлосяюче-оранжевому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів 
світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової 
системи каналів, структурно і функціонально поєднана з рубіново-світлосяюче-оранжевою 
тріадою основ меруданди, іди, пінгали світлосяюче-оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання 
рубіново-світлосяюче-оранжевих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів рубіново-
світлосяюче-оранжевої тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-світлосяюче-оранжевих 
каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові 
субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубіново-світлосяюче-оранжевих шарів 
основ меруданди, іди, пінгали існує у світлосяюче-оранжевому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема жовтих каналів жовтого тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і функціонально 
поєднана зі шарами жовтих тріад і жовтими несистематизованими шарами меруданди, іди, 
пінгали жовтого тіла. Це сукупність і з’єднання жовтих мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів жовтих тріад і несистематизованих жовтих шарів меруданди, іди, пінгали. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів жовтого 
тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки жовтих шарів меруданди, іди, пінгали існує в жовтому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-жовтих каналів жовтого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-жовтою тріадою основ меруданди, іди, пінгали жовтого 
тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-жовтих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
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рубіново-жовтої тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-жовтих каналів жовтого тіла поділяється на 
мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубіново-
жовтих шарів основ меруданди, іди, пінгали існує в жовтому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема зелених каналів зеленого тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і функціонально 
поєднана зі шарами зелених тріад і зеленими несистематизованими шарами меруданди, іди, 
пінгали зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання зелених мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів зелених тріад і несистематизованих зелених шарів меруданди, іди, пінгали. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів зеленого 
тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки зелених шарів меруданди, іди, пінгали існує в зеленому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-зелених каналів зеленого тонкома-
теріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-зеленою тріадою основ меруданди, іди, пінгали зеленого 
тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-зелених мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
рубіново-зеленої тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-зелених каналів зеленого тіла поділяється на 
мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубіново-
зелених шарів основ меруданди, іди, пінгали існує в зеленому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-
зеленого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, 
структурно і функціонально поєднана зі шарами світлосяюче-зелених тріад і світлосяюче-
зеленими несистематизованими шарами меруданди, іди, пінгали світлосяюче-зеленого тіла. Це 
сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
світлосяюче-зелених тріад і несистематизованих світлосяюче-зелених шарів меруданди, іди, 
пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема 
каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є 
стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-зелених шарів меруданди, іди, пінгали існує у 
світлосяюче-зеленому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-світлосяюче-зелених каналів 
світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової 
системи каналів, структурно і функціонально поєднана з рубіново-світлосяюче-зеленою 
тріадою основ меруданди, іди, пінгали світлосяюче-зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання 
рубіново-світлосяюче-зелених мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів рубіново-світлосяюче-
зеленої тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-
зеленого тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки рубіново-світлосяюче-зелених шарів основ меруданди, іди, пінгали 
існує у світлосяюче-зеленому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема блакитних каналів блакитного тонкоматеріаль-
ного тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і функціонально 
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поєднана зі шарами блакитних тріад і блакитними несистематизованими шарами меруданди, 
іди, пінгали блакитного тіла. Це сукупність і з’єднання блакитних мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів блакитних тріад і несистематизованих блакитних шарів меруданди, іди, пінгали. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів блакитного 
тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки блакитних шарів меруданди, іди, пінгали існує у блакитному тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-блакитних каналів блакитного 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-блакитною тріадою основ меруданди, іди, пінгали 
блакитного тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-блакитних мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів рубіново-блакитної тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-блакитних каналів 
блакитного тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки рубіново-блакитних шарів основ меруданди, іди, пінгали існує у 
блакитному тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема бірюзових каналів бірюзового тонкомате-
ріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана зі шарами бірюзових тріад і бірюзовими несистематизованими шарами 
меруданди, іди, пінгали бірюзового тіла. Це сукупність і з’єднання бірюзових мерудандових 
мікроканалів бірюзових тріад і несистематизованих бірюзових шарів меруданди, іди, пінгали. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів бірюзового 
тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки бірюзових шарів меруданди, іди, пінгали існує в бірюзовому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-бірюзових каналів бірюзового 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-бірюзовою тріадою основ меруданди, іди, пінгали 
бірюзового тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-бірюзових мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів рубіново-бірюзової тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-бірюзових каналів 
бірюзового тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки рубіново-бірюзових шарів основ меруданди, іди, пінгали існує в 
бірюзовому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – 
це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і функціонально поєднана зі 
шарами синіх тріад і синіми несистематизованими шарами меруданди, іди, пінгали синього 
тіла. Це сукупність і з’єднання синіх мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів синіх тріад і 
несистематизованих синіх шарів меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів синього тіла поділяється на мерудандо-
ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки синіх шарів меруданди, 
іди, пінгали існує в синьому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-синіх каналів синього тонкомате-
ріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
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функціонально поєднана з рубіново-синьою тріадою основ меруданди, іди, пінгали синього 
тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-синіх мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
рубіново-синьої тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-синіх каналів синього тіла поділяється на 
мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубіново-синіх 
шарів основ меруданди, іди, пінгали існує в синьому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема бузкових каналів бузкового тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і функціонально 
поєднана зі шарами бузкових тріад і бузковими несистематизованими шарами меруданди, іди, 
пінгали бузкового тіла. Це сукупність і з’єднання бузкових мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів бузкових тріад і несистематизованих бузкових шарів меруданди, іди, пінгали. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів бузкового 
тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки бузкових шарів меруданди, іди, пінгали існує в бузковому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-бузкових каналів бузкового 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-бузковою тріадою основ меруданди, іди, пінгали бузкового 
тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-бузкових мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
рубіново-бузкової тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-бузкових каналів бузкового тіла поділяється на 
мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубіново-
бузкових шарів основ меруданди, іди, пінгали існує в бузковому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема фіолетових каналів фіолетового тонкомате-
ріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана зі шарами фіолетових тріад і фіолетовими несистематизованими 
шарами меруданди, іди, пінгали фіолетового тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетових 
мерудандових мікроканалів фіолетових тріад і несистематизованих фіолетових шарів 
меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі та 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова 
субсистема каналів фіолетового тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. 
Є стільки субультрасистем, скільки фіолетових шарів меруданди, іди, пінгали існує у 
фіолетовому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-фіолетових каналів фіолетового 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-фіолетовою тріадою основ меруданди, іди, пінгали 
фіолетового тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-фіолетових мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів рубіново-фіолетової тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-фіолетових каналів 
фіолетового тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки рубіново-фіолетових шарів основ меруданди, іди, пінгали існує у 
фіолетовому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рожевих каналів рожевого тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і функціонально 
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поєднана зі шарами рожевих тріад і рожевими несистематизованими шарами меруданди, іди, 
пінгали рожевого тіла. Це сукупність і з’єднання рожевих мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів рожевих тріад і несистематизованих рожевих шарів меруданди, іди, пінгали. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів рожевого 
тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки рожевих шарів меруданди, іди, пінгали існує в рожевому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-рожевих каналів рожевого тонкомате-
ріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-рожевою тріадою основ меруданди, іди, пінгали рожевого 
тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-рожевих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
рубіново-рожевої тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-рожевих каналів рожевого тіла 
поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
рубіново-рожевих шарів основи меруданди, іди, пінгали існує в рожевому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і функціонально поєднана зі 
шарами білих тріад і білими несистематизованими шарами меруданди, іди, пінгали білого тіла. 
Це сукупність і з’єднання білих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів білих тріад і 
несистематизованих білих шарів меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в білому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів білого тіла поділяється на мерудандо-ідо-
пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки білих шарів меруданди, іди, 
пінгали існує в білому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-білих каналів білого тонкомате-
ріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-білою тріадою основ меруданди, іди, пінгали білого тіла. 
Це сукупність і з’єднання рубіново-білих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів рубіново-
білої тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в 
білому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-
пінгалова субсистема рубіново-білих каналів білого тіла поділяється на мерудандо-ідо-
пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубіново-білих шарів основ 
меруданди, іди, пінгали існує в білому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема золотих каналів золотого тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і функціонально 
поєднана зі шарами золотих тріад і золотими несистематизованими шарами меруданди, іди, 
пінгали золотого тіла. Це сукупність і з’єднання золотих мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів золотих тріад і несистематизованих золотих шарів меруданди, іди, пінгали. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема каналів золотого 
тіла поділяється на мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
скільки золотих шарів меруданди, іди, пінгали існує в золотому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-золотих каналів золотого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-золотою тріадою основ меруданди, іди, пінгали золотого 
тіла. Це сукупність і з’єднання рубіново-золотих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
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рубіново-золотої тріади основ меруданди, іди, пінгали. Ця субсистема знаходиться і функціонує 
тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субсистема рубіново-золотих каналів золотого тіла поділяється на 
мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки рубіново-
золотих шарів основ меруданди, іди, пінгали існує в золотому тілі. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО

СЕРОТОНІН – ВАЖЛИВИЙ НЕЙРОМЕДІАТОР ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Серотонін (син. – 5-гідрокситриптамін, 5-HT); С10Н12ON2 – фармакологічно активний 
біогенний амін. Вперше виділений в 1947 р. M. Rapport, A. Green, J. Page із сироватки крові 
бика у вигляді молекулярної сполуки з креатинінсульфатом. Структура серотоніну встановлена 
M. Rapport в 1947 р. Синтез серотоніну здійснили E. Hamlin і E. Fisher в 1951 р. Виявилося, що 
він є похідним індолу і близьким за структурою до триптофану.

Оглядова стаття присвячена серотоніну – важливій біологічно-активній молекулі 
центральної нервової системи, котра грає принципову роль в патогенезі багатьох нейро-
психіатричних розладів.

Ключові слова: серотонін, рецептори, головний мозок, нейрофармакологія, мігрень, 
депресія

Обзорная статья посвящена серотонину – важной биологически активной молекуле 
центральной нервной системы, которая играет принципиальную роль в патогенезе 
многих нейро-психиатрических расстройств.

Ключевые слова: серотонин, рецепторы, головной мозг, нейрофармакология, мигрень, 
депрессия

The review article is dedicated to serotonin – an important biologically active molecule of the 
central nervous system that plays a fundamental role in the pathogenesis of many 
neuropsychiatric disorders.

Key words: serotonin, receptors, brain, neuropharmacology, migraine, depression

У 1964 р. A. Dahlstrom і K. Fuxe встановили наявність у головному мозку серотонінергічних 
нейронів. Ці нейрони згруповані в стовбурі мозку в 9 ядрах, позначених авторами В1–В9 
відповідно до їх просторового розташування. Більшість із них збігаються з медіально 
розташованим ядром шва. Нервові волокна, що виходять звідти, умовно поділяються на 
висхідні й низхідні. Згідно з сучасними уявленнями, серотонінергічні волокна, зокрема 
рафоспінальні, входять до складу пірамідного тракту. Вони відходять від ядер В7 і В9 та 
закінчуються в передніх рогах спинного мозку, підходячи до мотонейронів, котрі іннервують 
скелетну мускулатуру кінцівок. Терміналі згаданого тракту поряд із серотоніном містять 
нейропептиди — речовину Р та гормон тиротропін. У бічних рогах ці аксони контактують із 
клітинами вегетативних симпатичних нейронів, у задніх — із вставними нейронами 
желатинозної субстанції та відіграють суттєву роль у формуванні пірамідних синдромів при 
неврологічних захворюваннях. 
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Крім стовбура мозку, серотонін концентрується в деяких підкіркових утворах (хвостате ядро, 
шкаралупа сочевичного ядра, переднє і медіальне ядра зорового горба), проміжному мозку, 
нюховому мозку і деяких структурах, пов’язаних з ретикулярною активуючою системою, корі 
великих півкуль, мигдалеподібних ядрах і гіпоталамусі. В корі лімбічної ділянки серотоніну 
значно більше, ніж у неокортексі.  

Більшість дослідників (A. Amin et al., E. Bubring and A. Crema, M. Paasonen and M. Vogt, B. 
Twarog and J. Page) пишуть про локалізацію серотоніну в тілі нейронів. Підтвердженням цього 
вони вважають нерівномірний розподіл медіатору в різних структурах ЦНС: відсутність його в 
м’яких волокнах і високу концентрацію в сірій речовині мозку. Висловлюється думка і про 
зв’язок серотоніну з мітохондріями. Це підтверджується даними експериментів з гомогенатами 
тканин, згідно з висновками яких 60–70% серотоніну мозку щурів осідає в мітохондріях.  

Існує й інший погляд на локалізацію серотоніну — його концентрацію в клітинах нейроглії. 
Не виключена можливість того, що він, подібно до ацетилхоліну, локалізується в синаптичних 
пухирцях. Ця версія підходить для пояснення ролі цього медіатору як нейрогуморального 
агента. Загалом з’ясовано, що найбільшу кількість серотоніну ЦНС сконцентровано у 
вегетативних структурах і ретикулярній формації мозку. Поза ЦНС він міститься в 
тромбоцитах, а також в ентерохромафінних клітинах слизової оболонки шлунка, кишківника, 
підшлункової залози, де й був вперше виявлений. Поглинання серотоніну тромбоцитами 
фізіологічно подібне до активного захоплення його синаптосомами центральних 
серотонінергічних нейронів, тому тромбоцити крові людини можуть бути зручною 
периферичною моделлю серотонінергічного синапсу в ЦНС. Крім того, в тромбоцитах 
присутня більшість елементів, відповідальних за кругообіг 5-НТ в нейронах. 

Нині відомо близько 15 видів серотонінових рецепторів (A. Amin et al.), проте не всі вони 
трапляються в головному мозку людини. В ЦНС ссавців виявлено 5-НТ1 серотонінові 
рецептори та п’ять їх підтипів — А, В, D, E, F, що є білками, які містять 365–422 
амінокислотних залишків. Рецептори з допомогою інгібіторних G-білків пов’язані з 
аденілатциклазою, активність якої при їх активації гальмується. 

Підтип 5-НТ1А дуже поширений в ЦНС, особливо в гіпокампі, перегородці, мигдалеподібних 
ядрах — структурах, що входять до лімбічної системи, яка, припускають, бере участь у 
формуванні настрою. Саме цей вид рецепторів залучений в реалізацію антидепресивного 
ефекту препаратів із класу селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). 

Підтип 5-НТ1В локалізований у фронтальних відділах кори, стріатумі, базальних гангліях. У 
людини і в мишей ці рецептори мають різний амінокислотний склад. У людини пресинаптичні 
авторецептори, що є функціональними аналогами цих рецепторів щурів і демонструють 
близьку до них фармакологічну чутливість, отримали назву рецепторів 5-НТ1D. Вони 
виконують роль авторецепторів, через які здійснюється негативний зворотний зв’язок між 
рівнем екстранейронального і внутрішньонейронального серотоніну. Також 5-НТ1В-рецептори 
можуть виступати як термінальні гетерорецептори, що регулюють інші нейротрансмітери — 
ацетилхолін, глутамат і дофамін. Стимуляція центральних постсинаптичних рецепторів цього 
класу в щурів викликає тривалу гіперактивність, ерекцію, зниження апетиту. Також засвідчено, 
що вплив на них може викликати гіпотермію, зниження больової чутливості, мати 
антидепресивну дію. Вивчення поведінки щурів-мутантів, у яких впливали на згадані 
рецептори, засвідчено, що вона характеризується підвищеною агресивністю і схильністю до 
споживання алкоголю. Інтерес до рецепторів 5-НТ1В пояснюється також тим, що 
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протимігренозні препарати (наприклад суматриптан) є неселективними блокаторами рецепторів 
5-НТ1В і 5-НТ1D з низькою агоністичною активністю до інших серотонінових рецепторів. 

5-НТ1D-рецептори локалізовані в невеликій кількості в хвостатому ядрі, блакитній плямі, 
гіпокампі, корі, спинному мозку. В ядрах шва вони відіграють роль авторецепторів. При мігрені 
функціонують подібно до 5-НТ1В-рецепторів. 5-НТ1Е-рецептори представлені в хвостатому 
тілі, шкаралупі, мигдалеподібних ядрах, фронтальній корі, блідій кулі. Вони складаються з 365 
амінокислот, їх функція поки що невідома. 5-НТ1F-рецептори пов’язані з 5-НТ1Е-рецепторами 
(70% структурна гомологія) і локалізовані в спинному мозку, ядрах шва, гіпокампі, 
фронтальній корі, стріатумі, таламусі, гіпоталамусі та нюховій цибулині. 

В ЦНС людини виявлено 5НТ2-рецептори. Їх родина має три підтипи — 5НТ2А, 5-НТ2В і 5-
НТ2С, які містять 458–471 амінокислоту з гомологією в діапазоні 50–80%.  

Рецептори 5-НТ2А дуже поширені в периферичних тканинах — тромбоцитах, сечовому 
міхурі, судинах, шлунково-кишковому каналі, матці, де сприяють судинному і м’язовому 
спазму. Крім того, вони впливають на агрегацію тромбоцитів і збільшують проникність 
капілярів. У ЦНС найбільша щільність цих рецепторів у пірамідних нейронах передніх відділів 
кори головного мозку, шкаралупі, базальних гангліях, меншою мірою — в гіпокампі та 
хвостатому ядрі, вони тісно пов’язані з емоційними і когнітивними процесами. Ці рецептори 
формують своєрідну роду систему “підкріплення” мозку, низька активність якої зумовлює 
емоційні розлади і почуття незадоволення. Рецептори 5-НТ2А в людини опосередковують 
ефекти галюциногенів, анксіогенну дію, беруть участь у формуванні статевої поведінки. 
Припускають, що рецептори цього підтипу залучені в патогенез депресії та шизофренії (мабуть, 
цей ефект зумовлений блокадою галоперидолом не лише дофамінових, а й серотонінових 
рецепторів). При автопсії головного мозку осіб, що страждали на депресію й покінчили життя 
самогубством, та хворих на шизофренію виявлено зменшення вмісту рецепторів 5-НТ2А. 
Активно обговорюється їх роль у лікуванні психозів. Amin et al. встановили, що багато 
атипових антипсихотиків мають однакову або вищу активність щодо рецепторів серотоніну 
порівняно з рецепторами дофаміну. Так, при застосуванні клозапіну констатовано менше 
екстрапірамідних розладів, що зумовлено активацією рецепторів 5-НТ2А, котрі збільшують 
концентрацію дофаміну в стріатумі й компенсують його екстранейрональний дефіцит. Ці 
рецептори також залучені в регуляцію сну. Їх антагоністи (ритансерин) поліпшують якість сну, 
збільшуючи повільну фазу, а агоністи — скорочують швидку фазу сну. 

Рецептори 5-НТ2В в основному представлені в плаценті, легенях, печінці, нирках, серці, 
кишечнику, порожнині рота і меншою мірою — в ЦНС.  

Рецепторів 5-НТ2С найбільше виявляють у хороїдному сплетенні, гіпокампі, корі головного 
мозку, смугастому тілі, чорній субстанції. Виявлення дуже високих їх рівнів у судинних 
сплетеннях лягло в основу припущення, що вони можуть регулювати церебральну продукцію 
спинномозкової рідини. Можливо, що на цей механізм профілактично діють антимігренозні 
препарати із групи неселективних антагоністів рецепторів 5-НТ2С (метисергід, пізотифен, 
ципрогептадин). Їх агоністи (наприклад метахлорфеніпіперазин) викликають анксіогенний і 
панічний ефекти й порушують сон людини. Антагоністи характеризуються анксіолітичною 
дією. Останнім частково пояснюється вплив СІЗЗС. Неселективні антагоністи рецепторів 5-
НТ2, можливо, діють через їх С-різновид і поліпшують сон людини. Вони реалізовують також 
протипаркінсонічний ефект. 
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Рецептори 5-НТ3 існують як у ЦНС (ядро одиничного шляху, желатинозна субстанція, ядра 
трійчастого і блукаючого нервів, гіпокамп), так і на периферії (пре- і постгангліонарні 
вегетативні утвори, сенсорні й моторні нервові волокна). На відміну від інших серотонінових 
рецепторів, цей підтип формує канали, вибірково проникні для іонів натрію, калію і кальцію, 
спричиняючи деполяризацію мембран. Центральні антагоністи рецепторів 5-НТ3 мають 
анксіолітичну дію, підвищують пізнавальні здібності й знижують активність дофамінергічної 
системи. Ліганди згаданих рецепторів, змінюючи чутливість ноцицептивних нейронів, можуть 
впливати на біль, викликають вазодилятацію, мають протиблювотну дію. 

Рецептори 5-НТ4 максимально представлені в зонах, насичених дофамінергічними 
нейронами, — стріатумі, базальних гангліях, прилеглому ядрі, де вони локалізуются на ГАМК-
ергічних і холінергічних інтернейронах або в ГАМК-ергічних проекціях в чорній речовині. Ці 
рецептори є також у внутрішніх органах. Виявлено два їх варіанти — короткий (387 
амінокислот) і довгий (407 амінокислот). Рецептор функціонально зв’язується через G-білок. 
Його агоністи можуть підвищувати активність дофамінергічних систем, а антагоністи — 
блокувати цей ефект. Тому припускають, що останні можна використовувати як 
антипсихотики. Деякі автори пишуть про анксіолітичний ефект антагоністів рецепторів 5-НТ4.  

Рецептори 5-НТ5 наявні в корі головного мозку, гіпокампі, нюховій цибулині, мозочку, глії. 
Їх функції вивчені слабо. Рецептори 5-НТ6 розташовані в стріатумі, мигдалеподібних ядрах, 
гіпокампі, корі, нюховій цибулині, функціонально зв’язуються через G-білок і позитивно 
впливають на ацетилхолін. До них мають високу афінність різні антипсихотичні препарати 
(особливо клозапін) та антидепресанти (кломіпрамін, амітриптилін, доксепін, нортриптилін) і 
відіграють роль антагоністів. 

Рецептори 5-НТ7 демонструють низьку гомологічність з іншими серотоніновими 
рецепторами, вони представлені в гіпоталамусі, таламусі, стовбурі головного мозку, гіпокампі, 
вінцевих артеріях серця, шлунку, тонкій кишці. Можлива їх участь в організації циркадних 
ритмів шляхом впливу на супрахіазматичні ядра. Ці рецептори позитивно впливають на 
ацетилхолін. 

Отже, участь серотоніну в мозковій діяльності досить різноманітна. Це зумовлено насамперед 
тим, що він спричиняє зміни метаболізму в бік зниження споживання глюкози, поглинання 
кисню, лактатів і неорганічних фосфатів, а також порушення співвідношення натрію і калію. 
Встановлено збудливу дію серотоніну на парасимпатичний відділ стовбура головного мозку і 
лімбічної зони кори. Він також активує бульбарний відділ ретикулярної формації, але гальмує 
передачу імпульсів через зоровий горб, мозолисте тіло і синапси кори великих півкуль.  

Підтверджено виразний вплив серотоніну і на рефлекторну діяльність ЦНС. Так, встановлено, 
що при екзогенному введенні він спочатку посилює, а потім гальмує спінальні рефлекси. 
Кінцевий ефект цього нейромедіатору може залежати від концентрації і точки прикладання.  

Істотне значення надається серотоніну в діяльності антиноцицептивної системи, центральної 
регуляції больової чутливості. Зниження його вмісту призводить до послаблення 
анальгетичного ефекту, зниження больових порогів, зростання частоти розвитку больових 
синдромів. Від концентрації серотоніну в ЦНС залежить і ступінь вираженості болетамуючої дії 
морфіну та інших наркотичних анальгетиків. Вважають також, що його анальгезуючий вплив 
може опосередковуватися ендогенними опіоїдами, оскільки він сприяє вивільненню бета-
ендорфіну з клітин передньої частки гіпофіза. 
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Крім того, є свідчення про вплив серотонінергічної системи мозку на збудливість 
вазомоторних і терморегулювальних центрів, а також блювотного центру. Вона бере участь у 
регуляції статевої поведінки. Встановлено, що підвищення рівня серотоніну в мозку 
супроводжується пригніченням статевої активності, а зниження його вмісту приводить до її 
посилення. В експерименті на тваринах встановлено також, що серотонінергічна система мозку 
бере участь у регуляції агресивних станів.  

Вплив серотоніну на функції деяких ендокринних залоз зумовлено, мабуть, не тільки його 
прямою дією, а й і центральними механізмами, оскільки в субталамічній ділянці мозку 
виявлено терміналі серотонінергічних нейронів, стимуляція яких супроводжується посиленням 
виділення кортиколіберину і соматотропіну. Важливий і той факт, що цей нейромедіатор 
стимулює секрецію адреналіну і норадреналіну в мозковій частині надниркових залоз. Скоріш 
за все це здійснюється через гіпоталамо-гіпофізарну систему.  

Згідно з сучасними уявленнями, серотонін відіграє принципову роль у регуляції настрою. 
Надмір його викликає паніку, дефіцит — депресію. Van Praag запропонував “серотонінову 
гіпотезу” депресії, котра ґрунтується на таких фактах: 

1) зниження рівня серотоніну в мозковій тканині, що часто виявляється при автопсії останньої 
в суїцидалів і в хворих на депресію, які померли від інших причин; 

2) зниження вмісту 5-гідроксиіндолоцтової кислоти (5-ГІОК) у лікворі цих хворих, яке є 
найбільш постійною і специфічною зміною при депресії незалежно від її причини; 

3) зниження вмісту триптофану (попередника серотоніну) в плазмі крові в таких пацієнтів. 

Дефіцит моноамінів, до яких належить серотонін, здатний призводити до порушення 
синаптичної передачі в нейронах лімбічної системи і формувати депресивні стани, що 
перебігають у вигляді різноманітних, клінічно окреслених синдромів.  

Біохімічні дослідження, виконані J. Fernstrom and R. Wurtman, дали можливість зрозуміти, 
чому деякі харчові продукти можуть бути своєрідними ліками проти депресії. При емоціогенній 
харчовій поведінці, коли пацієнти їдять для того, щоб поліпшити настрій, зменшити тугу й 
апатію, вони вживають легкозасвоювану вуглеводну їжу. Підвищення надходження вуглеводів 
призводить до гіперглікемії і слідом за нею — до гіперінсулінемії. При тому змінюється 
проникність гематоенцефалічного бар’єра для амінокислоти триптофану — попередника 
серотоніну, отже, збільшується синтез останнього в ЦНС. Їда може бути своєрідним 
модулятором рівня серотоніну в головному мозку — підвищення його синтезу, пов’язане з 
поглинанням вуглеводної їжі, приводить одночасно до посилення почуття насичення і до 
зменшення депресивних проявів. Тим самим було наочно засвідчено: булімія і депресія мають 
загальний біохімічний патогенетичний механізм — дефіцит серотоніну. 

З дисметаболізмом останнього також пов’язаний розлад циклу “сон-неспання” при депресії. 
Цей нейромедіатор регулює дельта-сон, ініціює фазу швидкого сну. Порушення сну можуть 
бути як основною (іноді єдиною) скаргою, що маскує депресію, так і однією з багатьох. Це 
особливо чітко видно на прикладі так званої прихованої депресії, оскільки при даній формі 
патології розлади сну можуть бути провідним, а часом і єдиним проявом захворювання.  
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Для лікування ожиріння в Європі та США в 1990–1997 рр. широко використовували 
препарати, що пригнічують зворотне захоплення серотоніну в ЦНС — фенфлурамін, 
дексфенфлурамін, фенілпропаноламін, згодом їх було вилучено з продажу через серйозні 
побічні ефекти, зокрема 10-кратне підвищення ризику легеневої гіпертензії внаслідок потужної 
вазоконстрикторної дії серотоніну. Його високий рівень в організмі осіб, що застосовували 
фенфлурамінвмісні препарати, став причиною гістологічно підтверджених змін серцевих 
клапанів.  

При оцінці схильності до нейропсихічних захворювань, включаючи алкоголізм, особлива 
увага приділяється аналізу генетичного поліморфізму рецептора 5-НТ2А, оскільки серотонін 
бере активну участь у регуляції споживання алкоголю. Прийом останнього посилює 
вивільнення катехоламінів і змінює концентрацію опіоїдів, призводить до тимчасової активації 
вищезгаданої системи “підкріплення”, що викликає позитивну емоційну реакцію. У людини ген 
названого рецептора міститься на довгому плечі 13-ї хромосоми в локусі q14-q21 і 
характеризується низкою поліморфізмів у кодуючій ділянці, з яких діалельний поліморфізм (–
1438 G/A) в промоторній ділянці розглядається як генетичний маркер, зчеплений з 
нейропсихічними захворюваннями, зокрема надмірним вживанням алкоголю.  

Вивчення вмісту серотоніну в крові засвідчило ширші межі коливання його вмісту в хворих 
на шизофренію порівняно з іншими хворими і з психічно здоровими особами. Як 
продемонстрували дослідження, його внутрішньовенне введення здоровим людям не викликає 
помітних змін психічної діяльності і на ЕЕГ. Реакція на інфузію (в дозі 0,25–2 мг) обмежилась 
сомато-вегетативними зрушеннями у вигляді пресорно-депресорного ефекту, почастішання 
пульсу, гіпервентиляції, зниження м’язового тонусу, відчуття жару або холоду в кінцівках. У 
психіатричних хворих введення серотоніну викликає гетерогенні ефекти. Деякі автори 
відзначають поліпшення пам’яті та уваги в пацієнтів із шизофренією. Зміну психічного стану, 
однак без видимих зрушень у бік поліпшення спостерігали при систематичному призначенні 
серотоніну в дозі 40–60 мг протягом тривалого часу хворим із різними формами психічної 
патології. Було виявлено, що в частини хворих на шизофренію під впливом триптофану та 
іпроніазиду емоції ставали більш адекватними ситуації, з’являлася товариськість, зникали 
галюцинації. Поряд з тим у деяких випадках розвивається сильне психомоторне збудження. 
Механізми такої дії аміну і його біохімічна роль при психічних захворюваннях досі не 
встановлена. Припускають, що шизофренія може бути певною мірою зумовлена дефіцитом 
серотоніну внаслідок зниження активності декарбоксилази 5-окситриптофану мозку. З 
порушенням його балансу пов’язують багато психічних захворювань, включаючи маніакально-
депресивний психоз.  

Найвищий рівень серотоніну відзначений при больових неврозах, що виникли на 
психопатичному тлі. При обсесивному неврозі він був достовірно вищим, ніж при інших 
формах. Можливе пояснення цього — безсумнівна роль особистісних акцентуацій 
(психастенічного типу) як певного ґрунту, на фоні якого виникає невроз нав’язливих станів. Не 
відзначено істотного підвищення рівня серотоніну в хворих з гострим істеричним неврозом, 
однак при істеричному розвитку особистості підвищення активності серотонінергічних 
структур становило вже 26% щодо норми; ще вищим (на 50%) воно було у хворих з 
істероїдною психопатією. На підвищення рівня серотоніну при психопатіях і психопатичних 
декомпенсаціях вказують окремі автори, хоча більшість дослідників достовірних відмінностей в 
його концентрації між психопатичними пацієнтами і здоровими особами не виявляли.  
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Зіставлення активності серотонінергічної системи у хворих з істеричним неврозом, 
істеричною психопатією та істеричним психозом засвідчило, що в першій групі вміст 
серотоніну в крові та зменшення екскреції 5-ГІОК є достовірно нижчими, ніж при психопатіях і 
психозах. В осіб з психопатіями в стадії компенсації рівень нейромедіатору так само низький, 
проте, як і в випадку з психотичними станами, при психопатичних декомпенсаціях 
відзначається його підвищення, що, ймовірно, пояснюється збудженням серотонінореактивних 
структур у відповідь на виявлену в цих хворих посилену активність холінореактивної системи 
головного мозку.  

СІЗЗС діють при широкому діапазоні депресивних станів невротичного рівня. Депресії з 
обсесивно-фобічною, іпохондричною і тривожною симптоматикою невротичного рівня 
успішно лікуються цими агентами. Крім депресій з атиповою симптоматикою, доведена висока 
ефективність серотонінергічних антидепресантів при тривожних і обсесивно-компульсивних 
розладах у чистому вигляді або коморбідних з депресією, а також при панічних розладах, 
посттравматичному стресовому розладі, соціальній фобії, соматоформних розладах та інших 
тривожних станах.  

Розробка антидепресантів останнього покоління йде у напрямі збільшення специфічності їх 
біохімічної дії. Зокрема, синтезуються й апробуються вибіркові агоністи й антагоністи 
моноамінових нейрорецепторів. Так, знайдено речовини, що вибірково впливають на 
серотонінові рецептори 5-НТ1, 5-НТ2 і 5-НТ3. Прикладом можуть бути прямі агоністи 
рецепторів 5-НТ1А (флезиноксан, іпсапірон та ін.) або пряма дія на них міртазапіну. Але, з 
іншого боку, зберігається тренд до розробки препаратів широкої біохімічної дії на різні 
моноамінові системи з мінімальним впливом на рецептори, з якими пов’язаний розвиток 
побічних явищ (наприклад, мілнаципран, венлафаксин, нефазодон, міртазапін, дулоксетин та 
ін.).  

Перші дослідження серотоніну при мігрені були пов’язані з гіпотезою, відповідно до якої 
приступ мігрені є наслідком підвищення утворення цієї біологічноактивної речовини, однак 
штучно викликати напад шляхом введення серотоніну не вдалося. F. Sicuteri et al. засвідчили, 
що під час мігренозного пароксизму зростає виділення з сечею метаболітів серотоніну, 
головним чином 5-ГІОК і ваніліноминдальної кислоти. У дослідженнях австралійської школи, 
що ведуться від 1965 р., доведено, що під час нападу гемікранії рівень серотоніну в крові 
суттєво падає: зниження його становить порівняно з показником між нападами від 9 до 80% (в 
середньому 20%). Пізніше виявилося, що коливання рівня цього нейромедіатору в плазмі 
корелюють з динамікою нападу болю голови, і тому була сформульована “серотонінова 
гіпотеза” мігрені. В патогенезі останньої і механізмах дій антимігренозних ліків беруть участь 
лише деякі специфічні підтипи рецепторів 5-НТ1, локалізованих у церебральних судинах і 
чутливому ядрі трійчастого нерва. Засвідчено, що нейрони серотонінергічного дорсального 
ядра шва (одна з основних структур ендогенної антиноцицептивної системи) і норадренергічної 
блакитної плями стовбура мають численні проекції до судин головного мозку і спінального 
ядра трійчастого нерва. Встановлено, що на пресинаптичних закінченнях трійчастого нерва 
локалізовані рецептори 5-НТ1D, а також рецептори до ендотеліну. Вони перебувають поза 
гематоенцефалічним бар’єром, а їх активація призводить до пригнічення виділення 
нейропептидів кальцитоніну (CGRP), субстанції Р (SP) і до запобігання розвитку нейрогенного 
запалення. Згідно з цією концепцією, при мігрені (форма асептичного нейрогенного запалення) 
тригерний фактор ймовірно нейрогенної або гормональної природи антидромно активує 
периваскулярні аферентні терміналі трійчастого нерва. Це викликає деполяризацію нервових 
закінчень і виділення з них потужних судинорозширювальних і альгогенних речовин — CGRP, 
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SP, нейрокініну A (NKA) і вазоінтестиціального пептиду (VIP). Ці нейропептиди викликають 
розширення судин, підвищення проникності судинної стінки, пропотівання білків плазми і 
формених елементів крові, набряк судинної стінки і прилеглих ділянок твердої мозкової 
оболонки, дегрануляцію опасистих клітин, агрегацію тромбоцитів. Кінцевим результатом 
нейрогенного запалення і є біль.  

Збільшення вмісту вільного серотоніну плазми в фазу нападу мігрені пов’язують із розпадом 
тромбоцитів. Вогнищева неврологічна симптоматика, характерна для цього етапу, виникає 
внаслідок звуження церебральних судин і зниження кровопостачання в окремих ділянках 
мозку. У фазі болю голови спостерігається збільшення екскреції серотоніну і його метаболітів з 
сечею та подальше зниження його вмісту в плазмі й лікворі. Це призводить до зниження тонусу 
мозкових судин, їх надмірного розтягу, периваскулярного набряку, подразнення больових 
рецепторів. Пізніше було засвідчено, що напад мігрені може бути індукований лікарськими 
засобами (резерпін), котрі виснажують вміст серотоніну в ЦНС або активують 
(метахлорфенілпіперазин) судинні серотонінові рецептори. З’ясовано, що внутрішньовенне 
введення серотоніну перериває спонтанний або викликаний застосуванням резерпіну напад 
мігренозної цефальгії.  

Інші дослідження стосуються накопичення і вивільнення цього нейромедіатору тромбоцитами 
— головним резервуаром його у крові в хворих з мігренню. Із досліджень деяких авторів 
випливає, що в таких пацієнтів тромбоцити поводяться інакше, ніж тромбоцити здорових 
людей, зокрема, менш інтенсивно накопичують серотонін. З іншого боку, зазначено, що 
тромбоцити в таких хворих містять серотоніну більше, але при цьому і легше вивільняють його 
під дією тираміну. Ці спостереження наводять на думку про необхідність пошуку первинної 
ланки патогенезу захворювання, що стосується порушення будови або розладів метаболізму 
тромбоцитів.  

Є підстава вважати, що у хворих з мігренню наявний генетично зумовлений дефект обміну 
серотоніну, який може бути спричинений багатьма факторами, в тому числі порушенням 
метаболізму тромбоцитів, дефіцитами ферменту, що руйнує тирамін у шлунково-кишковому 
каналі (це підтверджується наявністю захворювань шлунково-кишкового каналу в значної 
кількості осіб, що страждають на мігрень). У безбольовому періоді мігрені виявлено 
підвищення чутливості серотонінових і норадреналінових рецепторів судинної стінки. 
Усередині судини активується агрегація тромбоцитів, що супроводжується виділенням 
серотоніну. Знижується вміст моноаміноксидази, що також призводить до асептичного 
нейрогенного запалення судини.  

Нині показання для призначення антимігренозних препаратів пропонується розглядати з 
позицій їх взаємодії з різними підтипами серотонінових рецепторів. Найефективніші засоби для 
абортивного лікування (суматриптан, ризатриптан, наратриптан чи золмітриптан) є агоністами 
пресинаптичних 5-НТ1D- і постсинаптичних 5-HT1B-рецепторів. Їх механізм впливу 
пов’язаний з вазоконстрикцією та пригніченням вивільнення з периваскулярних аферентних 
нейронів трійчастого нерва нейропептидів болю і запалення. Активація рецепторів 5-НТ1D 
зменшує збудливість нейронів каудального ядра трійчастого нерва, які є першими релейними 
нервовими клітинами, що забезпечують контроль передачі ноцицептивної інформації від судин 
твердої мозкової оболонки в таламус і далі — в кору головного мозку. Медикаменти 
профілактичної дії (бета-адреноблокатори, амітриптилін, метисергід) діють через рецептори 5-
НТ2В і 5-НТ2С, котрі розташовані на ендотелії церебральних судин. Їх стимуляція активує 
ліпооксигеназний і циклооксигеназний шляхи запалення і призводить до зниження порога 
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больової чутливості (гіперальгезії). З’ясовано, що ендотеліальні рецептори 5-НТ2В/2С тісно 
пов’язані з функцією нітритоксидсинтетази і регулюють локальне виділення монооксиду азоту 
(NО).  

Одним із нейрохімічних механізмів формування епілептичної активності є порушення обміну 
триптофану — “переключення” його окислення в ЦНС з серотонінового на кінуреніновий 
шлях. Наслідком цього є те, що в головному мозку знижується рівень серотоніну (гальмівного 
нейромедіатору) і зростає концентрація кінуреніну, який підвищує збудливість нейронів мозку. 
Деякі автори вважають, що визначення вмісту кінуреніну в крові суттєво підвищує 
інформативність обстеження хворих на епілепсію, а зниження його рівня в динаміці є 
нейрохімічним критерієм ремісії захворювання. За деякими даними, у дітей з епілепсією та їх 
матерів рівень кінуреніну достовірно підвищений, тому генетичну детермінованість 
підвищеного вмісту цього метаболіту розглядають як один із можливих факторів спадкової 
схильності до епілепсії. При лікуванні останньої деякі дослідники рекомендують 
використовувати препарат алопуринол, який підвищує рівень вільного серотоніну в головному 
мозку і тим самим підвищує ефективність протиепілептичної терапії. 

Існує певний зв’язок між судомними нападами і вмістом серотоніну в тканині мозку і крові. 
Встановлено, що цей нейромедіатор у мишей запобігає розвитку судом, викликаних киснем, 
більше того, після введення в сонну артерію він може переривати вже існуючі судоми (V. 
Scarinchi). Під час судомного нападу, викликаного введенням кардіазолу або електричним 
струмом, концентрація серотоніну в мозку зростає, а в кишківнику — зменшується (S. Garattini 
and L. Valrelli). Цікаво й те, що деякі протисудомні препарати (фенобарбітал, дилантин та ін.) 
підвищують концентрацію серотоніну в мозку (D. Bonnycastle et al.). Отримані дані стали 
підставою для гіпотези про провідну роль порушення метаболізму цього нейромедіатору в 
генезі судомного нападу. При гальмівних станах головного мозку, зумовлених наркозом, 
гіпотермією та експериментальною епілепсією, підвищується концентрація серотоніну в 
стовбурі, проміжному мозку і, зрештою, в корі великих півкуль.  

Відомо і про його протисудомну дію. Він подовжує тривалість сну, викликаного 
барбітуратами (P. Shore and S. Silver), особливо виражений гальмівний ефект серотонін 
реалізовує щодо кори великих півкуль, і в цьому аспекті він у 30 разів активніший, ніж 
адреналін. Гальмівний ефект серотоніну зумовлений його безпосереднім впливом на синапси 
мозку (A. Marrazzi and E. Rossllart). Важливо й те, що, гальмуючи активність кори великих 
півкуль та системи зорового горба, він не пригнічує активності ретикулярної формації 
середнього мозку (H. Ganglo and H. Monier). Не менш вираженою є його властивість вибірково 
збуджувати підкіркові структури, пов’язані з реакцією пробудження (P. Mantegazzini). 
Серотоніну притаманна здатність активувати холінестеразу головного мозку, завдяки чому він є 
не тільки хімічним медіатором, а й модифікатором дії ацетилхоліну. 

При вивченні метаболізму серотоніну при хворобі Паркінсона більшість дослідників 
виявляють певні ознаки його порушення, однак трактування цього досить суперечливе. Багато 
авторів повідомляють про зниження вмісту цього нейромедіатору в головному мозку, лікворі та 
сечі, однак ці зміни не настільки постійні і, ймовірно, менш специфічні для паркінсонізму 
порівняно з розладами метаболізму норадреналіну й особливо дофаміну. О. Hornykiewicz et al. 
пов’язують редукцію серотоніну і його метаболізм при хворобі Паркінсона з вторинними 
процесами медіаторної саморегуляції, що компенсують зниження рівня дофаміну в 
нігростріарних нейронах. Через здатність серотоніну гальмувати моторну активність (у тварин) 
шляхом обмеження ефектів дофаміну в чорній субстанції тенденція до зниження його рівня 
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може бути компенсаторною. Водночас R. Mayeux et al. виявили нижчу концентрацію 
серотоніну в хворих на паркінсонізм з депресією, ніж у таких же пацієнтів без депресії. Відомо, 
що підвищення серотонінергічної активності може посилити рухові феномени паркінсонізму: 
триптофан, застосований перорально, збільшує вираженість ригідності й брадикінезії, водночас 
він викликає відчутний антидепресивний ефект. 

Дефіцит серотоніновмісних гранул і виражене зниження інтенсивності їх забарвлення у 
хворих з паркінсонізмом пов’язують із порушенням метаболізму нейромедіатору при цьому 
поширеному в популяції неврологічному захворюванні. Водночас виявляється зворотна 
залежність між вмістом гранулярного серотоніну в тромбоцитах і рівнем депресії та 
тривожності за психометричною госпітальною шкалою і шкалою Монтгомері-Асберга.  

При всіх формах паркінсонізму відзначається зниження рівня серотоніну в сироватці крові 
порівняно з контрольною групою, при цьому наявний середньо-високий рівень депресії, що 
корелює зі ступенем рухового дефекту. При лікуванні хворих із паркінсонізмом 
антидепресантами із групи СІЗЗС описано випадки зменшення ступеня рухових порушень, 
вираженості депресії водночас із збільшенням вмісту серотоніну в сироватці крові.  

Накопичені експериментальні та клінічні дані свідчать про важливу роль нейромедіаторів-
моноамінів у діяльності лімбіко-ретикулярних структур мозку, які беруть безпосередню участь 
у центральній регуляції судинного тонусу. Периферичні судинні ефекти серотоніну різняться 
від центральних. Його називають “амфірабічною” речовиною, оскільки при зменшенні 
симпатичного нервового тонусу він чітко підвищує артеріальний тиск, а при посиленні 
симпатичної активності настільки ж різко знижує його. Очевидно, ці судинні ефекти надто 
складні й залежать від багатьох факторів, зокрема від фармакологічних властивостей 
серотонінових рецепторів і стану симпатичного тонусу. З одного боку, серотонінові рецептори 
5-НТ2 опосередковують звуження судин, а з іншого — серотонін, який виділяється з 
ентерохромафінних клітин, розширює артеріоли, взаємодіючи з релаксуючим фактором 
ендотелію та посилюючи пресинаптичний ефект симпатичних нервів, а також сприяючи 
виділенню вазоактивних кишкових поліпептидів з пептидергічних нервів.  

Відомо, що серотонінергічні нейрони шва середнього мозку іннервують церебральні судини, а 
їх активність впливає на інтенсивність мозкового кровоплину. Засвідчено, що вплив на лімбіко-
ретикулярні структури мозку змінює вміст серотоніну в крові. Можна говорити про зміну його 
концентрації в крові й лікворі при судинній патології головного мозку. Є дані про зменшення 
вмісту серотоніну (як і дофаміну, норадреналіну, адреналіну) в корі великих півкуль мозку, 
мозочку, таламусі, середньому мозку, гіпокампі при експериментальній ішемії у кроликів. 
Найвиразніші зрушення спостерігаються при інсультах. Експериментальні дані та клінічні 
дослідження свідчать про можливу участь серотоніну в патогенезі гострих порушень мозкового 
кровоплину, зокрема церебральних ішемічних катастроф. В цьому аспекті слід враховувати 
ангіоспастичні ефекти серотоніну, що реалізуються опосередковано через гіпоталамус і при 
безпосередньому впливі на морфологічно змінені судини мозку. Цьому, мабуть, передує зміна 
вмісту серотоніну в речовині мозку.  

Гострі порушення мозкового кровообігу, без сумніву, належать до стресових для організму 
станів, тому підвищений метаболізм серотоніну в ЦНС повинен супроводжуватися зменшенням 
його кількості в лікворі. Зниження вмісту біогенних амінів може бути пов’язане також із 
виснаженням їх запасів внаслідок участі в різних патологічних реакціях, підвищеної 
інактивації, зменшення синтезу в умовах порушення метаболічних процесів, а також зниження 
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функції регуляторних структур головного мозку. Цими ж механізмами пояснюється і зниження 
рівня біогенних амінів у крові в поєднанні з тенденцією до зменшення їх вмісту в лікворі при 
повторному інфаркті мозку. У хворих зі стовбуровою локалізацією інфаркту мозку, навпаки, 
виявлялося різке зростання вмісту серотоніну в спинномозковій рідині (майже в 4 рази), що 
перевищує аналогічний показник у хворих з гемісферною локалізацією вогнища ішемії. Це 
пояснюють підвищеним синтезом мозкового серотоніну в ділянці шва мозкового стовбура, 
якщо враховувати вкрай низьку проникність гематоенцефалічного бар’єра для цього 
нейромедіатору.  

Виявлено значне підвищення вмісту серотоніну в лікворі у хворих на субарахноїдальний 
крововилив, ускладнений відтермінованим вазоспазмом з розвитком інфаркту мозку, що 
свідчить про безпосередню участь цього біогенного аміну в вазоконстрикторному ефекті щодо 
церебральних судин.  

Відносна сталість вмісту серотоніну в крові при гострих порушеннях мозкового кровообігу, за 
винятком збільшення його при геморагічному інсульті, може бути пояснена кількома 
механізмами. Насамперед можливе вивільнення тромбоцитами, на поверхні яких міститься 
серотонектин, серотонінзв’язувальний глікопротеїн. Він циркулює в крові в невеликій 
кількості, міститься на поверхні лімфоцитів і гранулоцитів, а крім того, в парафолікулярних 
клітинах щитоподібної залози. При інсульті можливий викид серотоніну в кров внаслідок 
активації гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, щодо якої він є нейрогуморальним 
тригером. Представлені механізми, мабуть, можуть впливати на рівень серотоніну в крові 
хворих з інсультом. 

Є дані про участь серотонінергічної системи в регуляції імуногенезу. Це встановлено на таких 
моделях імунного процесу, як трансплантаційний імунітет, гіперчутливість сповільненого типу, 
синтез гуморальних антитіл, формування імунної пам’яті. Підвищення рівня серотоніну з 
допомогою різноманітних фармакологічних засобів спричиняє пригнічення імунної реакції. 
При використанні фармакологічного аналізу і шляхом руйнування ядер шва середнього мозку 
було виявлено участь серотонінергічної системи контролю формування імунної відповіді.  

Зміна рівня серотоніну істотно впливає на патогенез низки автоімунних захворювань нервової 
системи, зокрема розсіяного склерозу. Останнім часом сформувався напрям досліджень, що має 
на меті вивчення стану серотонінергічної системи в таких хворих; засвідчено, що вона істотно 
змінена. Дефіцит цього нейромедіатору виявлений у плазмі крові хворих на розсіяний склероз, 
у них суттєво порушений стан тромбоцитарної серотонінергічної системи, страждає активний 
транспорт серотоніну тромбоцитами у зв’язку зі зниженням швидкості зворотного захоплення.  

При розсіяному склерозі знижений вміст зв’язаного (корпускулярного) серотоніну, носієм 
якого є тромбоцити периферичної крові. Кількість серотонінових гранул у 100 тромбоцитах 
крові, описаних за методом Фонтани-Массона, становить лише 207 ± 6,5 при показнику в 
здорових осіб 447,6 ± 9,6. Порушення серотонінергічної системи при розсіяному склерозі 
проявляється зміною якісних характеристик тромбоцитарного серотоніну: зниженням ступеня 
забарвлення гранул, наявністю великої кількості “порожніх” їх різновидів, зменшенням 
кількості конгломератів і серотонінових гранул у них. Дефіцит серотоніну в тромбоцитах крові 
визначається вже в дебюті захворювання, а ступінь його вираженості асоційований з тяжкістю і 
типом перебігу хвороби. Найбільше зменшення кількості серотоніновмісних гранул 
спостерігається у хворих з неухильно прогресуючим розсіяним склерозом і в стадії екзацербації 
захворювання. Дефіцит гранулярного серотоніну констатовано також у біологічних родичів 
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хворих, що свідчить про генетичну детермінованість його метаболізму. Відомо, що в геномі 
людини є ген 5h-t.t, активність якого регулює рівень вироблення мозком серотоніну.  

Про порушення серотонінергічної системи при розсіяному склерозі свідчать стійко знижений 
вміст лімфоцитів, які несуть специфічні рецептори, а також низький титр протисеротонінових 
антитіл. При цьому прийом всередину серотонінолітика резерпіну практично не змінює 
вихідних показників, що відрізняє цей тип імунного реагування від клітинної і гуморальної 
відповіді при захворюваннях, що перебігають з фенотиповою картиною розсіяного склерозу. 
Більше того, у таких пацієнтів порушений характер взаємодії лімфоцитів зі специфічними 
серотоніновими рецепторами при їх безпосередньому контакті з серотоніном in vitro: адгезивна 
здатність лімфоцитів не змінюється, збільшення кількості серотонінових розеткоутворювальних 
лімфоцитів не відбувається. Ці феномени пропонують використовувати для діагностики і 
диференціальної діагностики захворювання.  

Досліджено концентрацію серотоніну в плазмі крові у хворих із гнійними менінгітами та 
менінгоенцефалітами в динаміці хвороби при різній тяжкості її перебігу. При розвитку цих 
захворювань відбуваються глибокі функціональні та морфологічні зміни в стовбурових 
структурах мозку, зумовлені впливом збудника і його токсинів, що призводить до активізації 
метаболізму серотоніну і зміни функціональної активності серотонінергічних нейронів. 

Відомо, що біогенні аміни-нейромедіатори відіграють важливу роль у механізмі 
нейрогуморальної регуляції та автоімунних процесах. Вивчення обміну серотоніну при 
пухлинах спинного мозку привертає увагу оскільки серотонінергічні нейрони локалізовані 
безпосередньо в речовині спинного мозку. Вміст серотоніну, продуктів його обміну (5-ГІОК і 
мелатоніну) в лікворі відображає стан метаболізму і його зміни в речовині спинного мозку, 
зумовлені, зокрема, травматичним пошкодженням. У хворих з пухлинами спинного мозку 
незалежно від їх гістологічної структури рівень серотоніну, 5-ГІОК і мелатоніну в 
спинномозковій рідині, а також серотоніну в тромбоцитах крові достовірно вищий, ніж у 
контрольної групи. Рівень серотоніну і мелатоніну в лікворі однаково підвищений при екстра- 
та інтрамедулярних пухлинах. Концентрація серотоніну і 5-ГІОК в спинномозковій рідині при 
спінальних новотворах в умовах повного блокування субарахноїдального простору достовірно 
перевищує їх вміст при збереженій його прохідності.  

Отже, аналіз літератури підтверджує, що серотонінергічна нейромедіаторна система є однією 
з активних функціонуючих нейротрансмітерних систем, що реалізовує численні фізіологічні 
ефекти й бере участь у патогенезі й синдромоутворенні різноманітних патологічних станів. 
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ХРОНІКА 
У жовтні 2018 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Фура Миколу Борисовича 

 
35 річчям 

Даца Романа Ігоровича 
Качерай Юлію Василівну 
Толстяка Ярослава Федоровича 
Климишина Дмитра Олександровича 
Терешко Христину Ярославівну 
 

40 річчям 
Ковальчук Ірину Миколаївну 
Медвєдєву Ольгу Сергіївну 
Колупаєва Олександра Віталійовича 
Лукавецького Назара Олексійовича 
Вереснюк Наталію Сергіївну 
 

45 річчям 
Личковського Олександра Едуардовича 
 

50 річчям 
Костюченко Ларису Василівну 
Лесика Романа Богдановича 
Ворожбит Ольгу Богданівну 
Бойка Віталія Ярославовича 
Пастернака Юрія Богдановича 

 
55 річчям 

Миляна Юрія Петровича 
Гіппа Ігоря Григоровича 
Ільницьку Ларису Андроніївну 
Драчук Юлію Вікторівну 
Огоновського Романа Зіновійовича 
 

60 річчям 
Загорулько Тетяну Дмитрівну 
Лозинську Роксолану Василівну 
Черкес Надію Дмитрівну 
 

65 річчям 
Тишкевича Андрія Олексійовича 
Світлик Галину Володимирівну 
 

70 річчям 
Ільницького Івана Григоровича 
Воробця Зиновія Дмитровича 
 

Бажаємо міцного здоров’я!   
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
В.І. КОВЦУН, Г.Г. ЯХНО 

 
Хроніка жовтня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
1 жовтня 160 років від дня народження Петра Васильовича Никольського, 

дерматовенеролога. У 1884 р. закінчив медичний факультет Київського університету Св. 
Володимира. Учень Михайла Івановича Стуковенкова (1842–1897). Працював у клініці шкірних 
і венеричних захворювань (1884–1899). У 1896 р. захистив дисертацію на здобуття вченого 
ступеня доктора медицини на тему «Материалы к изучению листовидной пузырчатки 
Казенава». Опублікував понад 70 наукових праць, в яких розробляв функціональний напрямок 
у дерматології і проводив ідею нервизму. Описав характерний діагностичний симптом 
пухирчатки – легке відшарування епідермісу («симптом Нікольського»). Вченому належить 
пріоритет в описі рідкісних дерматозів: акантокератозу універсального (1897), стригучої форми 
колового випадіння волосся (1900), ромбовидної гіпертрофії шкіри шиї (1925). Помер вчений у 
1940 р. на 82 році життя. 

2 жовтня 95 років від дня народження Тамари Яківни Усикової, травматолога-
ортопеда. У 1972 р. отримала ступінь доктора медичних наук, а в 1974 р. – вчене звання 
професора. Наукові дослідження присвячені питанням ранньої діагностики, лікування та 
профілактики вроджених та набутих захворювань органів опори та руху дітей. Упродовж 40 
років очолювала клініку дитячої травматології і ортопедії Донецького НДІ травматології та 
ортопедії. Померла 12 січня 2013 р. на 90 році життя. 

4 жовтня 80 років від дня народження Юрія Петровича Костиленка, анатома, 
морфолога. У 1984 р. став доктором медичних наук, професором. У 1994–2004 рр. працював 
завідувачем кафедри анатомії людини Української медичної стоматологічної академії. 
Досліджував структуру серця людини, причини виникнення карієсу зубів. 

5 жовтня 95 років від дня народження Тамари Порфиріївни Сиваченко, радіолога. У 
1967 р. захистила докторську дисертацію. У 1968 рр. отримала звання професора. У 1966– 
1993 рр. працювала завідувачем кафедри медичної радіології Київського інституту 
удосконалення лікарів (нині – НМАПО імені П.Л. Шупика). Ініціатор створення радіологічних 
лабораторій, відділень в лікарнях та НДІ. Померла 3 лютого 2015 р. на 92 році життя.  

5 жовтня 80 років від дня народження Юрія Вікторовича Балтайтиса, хірурга. У  
1962 р. закінчив Луганський медичний інститут. Учень Г.М. Матяшина (1925–1979). У 1987 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Восстановительные операции при неспецифическом 
язвенном колите». У 1986 р. отримав вчене звання професора. У 1988–1990 рр. працював 
деканом 2 лікувального факультету КМІ. З 1989 р. – завідувач кафедри факультетської хірургії 
НМУ імені О.О. Богомольця, водночас головний проктолог МОЗ України. Від 2000 р. у США. 

7 жовтня 130 років від дня народження Сергія Михайловича Мінервіна, мікробіолога. 
У 1937 р. захистив докторську дисертацію. У 1932–1941 рр. С.М. Мінервін працював 
завідувачем кафедри мікробіології Дніпропетровського медичного інституту, а в 1947–1970 рр. 
працював завідувачем кафедри мікробіології Одеського медичного інституту. Розпрацював 
методику діагностики і кількісного визначення токсину ботулізму в культурах цього мікроба у 
крові людей і тварин. Помер вчений у 1971 р. на 83 році життя. 
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9 жовтня 90 років від дня народження Олександра Мирославовича Созанського. 
Народився в м. Перемишлі (Польща). В 1948 р. поступив на медичний факультет Львівського 
медичного інституту, який закінчив у 1954 р. В 1954–1957 рр. працював акушер-гінекологом 
Стрийської лікарні, в 1957–1961 рр. – науковим співпрацівником Львівського НДІ педіатрії, 
акушерства та гінекології, в 1961–1965 рр. – асистент кафедри акушерства та гінекології 
медичного факультету, в 1965–1972 рр. – доцент, а в 1971–1977 рр. – завідувач кафедри 
акушерства та гінекології медичного факультету, в 1977-2000 рр. –завідувач кафедри 
акушерства та гінекології ФПДО ЛДМІ, в 2000-2001 рр. – професор кафедри. В 1964 р. захистив 
кандидатську дисертацію, в 1966 р. отримав вчене звання доцента, в 1989 р. захистив 
докторську дисертацію, в 1990 р. отримав вчене звання професора. Наукові дослідження 
пов’язані з проблематикою фізіології та патології навколоплідних вод, відновлення 
регенеративної функції, патології плацентації, післяпологових кровотеч, особливостей 
післяпологового періоду, діагностики та лікування гіперпролактинемії, ендометріозу, 
удосконалення способів оперативного лікування пухлин матки, опущення і випадіння матки. 
О.М. Созанський був автором (співавтором) близько 220 наукових і навчально-методичних 
праць, в тому числі 2 монографій, 6 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 4 кандидатів 
наук. Помер 14 травня 2001 п. на 73 році життя. 

11 жовтня 75 років від дня народження Анатолія Миколайовича Гольцева. 
Народився в с. Трубетчино Ліпецької області. У 1972 р. Закінчив санітарно-гігієнічний 
факультет Харківського медичного інституту. Після завершення навчання вступив до 
аспірантури Інституту проблем кріобіології та кріомедицини АН УРСР. З 1976 по 1980 рік 
працював молодшим науковим співробітником, а з 1980 – старшим науковим співробітником 
Інституту проблем кріобіології та кріомедицини. У 1986 р. був призначений завідувачем 
лабораторії моноцитарно-фагоцитарних елементів, відділу кріоімунології. У 1993 р. був 
обраний за конкурсом завідувачем відділу кріопатофізіології. З квітня 2011 р. – директор 
Інституту проблем кріобіології та кріомедицини. А.М. Гольцев є автором (співавтором) понад 
400 наукових праць, в т.ч. 4 монографій 22 патентів. Він науковий керівник 12 кандидатських 
дисертацій, консультант З докторських дисертацій. А.М. Гольцев – доктор медичних наук, 
професор, академік НАН України. Він один з ініціаторів та виконавців розробок технологій 
кріоконсервування, тривалого зберігання та забезпечення функціональної повноцінності 
біооб’єктів різного походження з метою їх використання при лікуванні хвороб аутоімунного 
характеру. 

12 жовтня 170 років від дня народження Михайла Андрійовича Тихомирова. У 1869 р. 
закінчив Московський університет, а у 1872 р. — Петербурзьку медико-хірургічну академію. У 
1880 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему 
«Распределение и взаимное отношение артерий большого мозга человека». В 1890–1902 рр. — 
ординарний професор, завідувач кафедри анатомії Київського університету, у 1898–1902 рр. — 
декан медичного факультету. Головні наукові праці присвячені проблемам еволюційної 
морфології. Помер 16 травня 1902 р. на 54 році життя. 

13 жовтня 185 років від дня народження Миколи Васильовича Жуковського. 
Народився на Київщині в родині священика. В 1850 р. закінчив Петербурзьку медико-
хірургічну академію. Працював військовим лікарем. У 1860 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Про кавказьку злоякісну переміжну гарячку». З 1876 р. – окружний військово-
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медичний інспектор у Харкові, в 1883 р. — військово-медичний інспектор у Варшаві. Одним із 
перших вітчизняних вчених вивчав малярію, різні аспекти бальнеології, вплив озону на 
організм людини. Помер 27 березня 1887 р. на 54 році життя. 

13 жовтня 80 років від дня народження Марка Михайловича Покровського. 
Народився в м. Одесі. В 1963 р. закінчив стоматологічний факультет Одеського медичного 
інституту. В 1963–1965 рр. – працював стоматологом районної лікарні в Миколаївській області, 
в 1965–1972 рр. – асистент кафедри ортопедичної стоматології Одеського медичного інституту, 
в 1972–1976 рр. – старший науковий співпрацівник Всесоюзного НД і конструкторського 
інституту радіоелектронної медичної апаратури, в 1976–1992 рр. – асистент кафедри 
стоматології дитячого віку Львівського медичного університету, в 1992–1996 рр. – доцент 
кафедри. В 1971 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1986 р. – докторську. В 1999 р. 
отримав вчене звання професора. Наукові дослідження пов’язані із застосуванням фізичних та 
електрофізичних методів дослідження в стоматології, удосконаленням методів лікування в 
ортодонтїї. Автор (співавтор) понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед них 10 
авторських свідоцтв. Підготував 4 кандидатів наук. Помер М.М. Покровський у 2012 р. на 74 
році життя. 

16 жовтня 100 років від дня народження Анни Костянтинівни Щербакової. 
Народилася в Армавірі (Росія). В 1944 р. закінчила Кисловодський медичний інститут. В 1944–
1954 рр. працювала асистентом кафедри дерматовенерології Кисловодського та кафедри 
дерматовенерології Кишинівського медичних інститутів. В 1954–1959 рр. –завідувач відділу 
сифілідології Львівського НДІ дерматології і венерології. В 1958–1971 рр. – доцент кафедри 
дерматовенерології Львівського медичного інституту. В 1971–1975 рр. –завідувач кафедри 
дерматовенерології ЛМІ. В 1953 р. захистила кандидатську дисертацію, в 1965 р. отримала 
вчене звання доцента. В 1969 р. захистила докторську дисертацію. А.К. Щербакова автор 
(співавтор) близько 90 наукових і навчально-методичних праць. Померла 9 січня 1975 р. на 57 
році життя. 

16 жовтня 80 років від дня народження Івана Олександровича Ковальчука. 
Народився в с. Красни Став біля Любліна (Польща). У 1944 р. сім’я переїхала в Рівненську 
область УРСР. В 1953 р. Іван вступив до медичного училища, а в 1956 р. – на медичний 
факультет Ужгородського університету. Зі студентських років захоплювався науковою 
роботою. В 1962 р. закінчив університет, працював лаборантом. А в 1964 р. успішно захистив 
кандидатську дисертацію. З 1977 р. Іван Олександрович завідував курсом урології. У 1986 р. 
захистив докторську дисертацію і став завідувачем кафедри госпітальної хірургії з курсом 
урології (1987–1998). Упродовж 15 років Іван Олександрович був обласним урологом і головою 
асоціації урологів Закарпатської області. Після 3-го інфаркту міокарда 25 липня 2003 р. помер 
на 65 році життя. 

17 жовтня 110 років від дня народження Таїсії Арсеніївни Лобової, мікробіолога. У 
1956 р. захистила докторську дисертацію. У 1955–1977 рр. працювала завідувачем кафедри 
мікробіології Вінницького медичного інституту імені М.І. Пирогова. У 1957 р. отримала вчене 
звання професора. Досліджувала збудника склероми. Вивчала етіологію і патогенез хронічного 
ентероколіту, колітів, алергічних захворювань. Померла 3 жовтня 1979 р., проживши майже 71 
рік. 
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19 жовтня 100 років від дня народження Сергія Михайловича Слинчака. В 1947 р. 
закінчив Київський медичний інститут. В 1967 р. захистив докторську дисертацію, а в 1969 р. 
отримав вчене звання професора. Організатор і керівник кафедри онкології (1974–1989). Автор 
(співавтор) близько 150 наукових праць, в тому числі 5 монографій і підручника. Наукові 
інтереси присвячені проблемам онкології. Учасник Другої світової війни, нагороджений 
орденами і медалями СРСР. 

20 жовтня 50 років від дня народження Романа Богдановича Лесика. Народився в м. 
Старий Самбір Львівської області. В 1993 р. закінчив фармацевтичний факультет Львівського 
медичного університету. В 1993–1996 рр. – аспірант кафедри фармацевтичної, органічної і 
біоорганічної хімії, в 1996–2000 рр. – асистент кафедри. В 1996 р. захистив кандидатську 
дисертацію, в 2000–2003 рр. – доцент кафедри. В 2003–2005 рр. – докторант. В 2005 р. захистив 
докторську дисертацію. В цьому ж році отримав вчене звання професора. З 2004 р. декан 
фармацевтичного факультету. Наукові дослідження пов’язані з проблемою фармацевтичної та 
медичної хімії, синтезом гетероциклічних сполук як потенційних протиракових, 
протизапальних, антимікробних, антивірусних та протитуберкульозних лікарських засобів. 
Автор (співавтор) понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 15 авторських 
свідоцтв на винаходи, монографія, розділ у підручнику. Підготував 4 кандидатів наук. 

23 жовтня 170 років від дня народження Якова Никифоровича Якимовича. У 1873 р. 
закінчив медичний факультет Київського університету. Учень проф. П.І. Перемежка. У 1880 р. 
захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему «О регенерации 
гладких мышечных волокон». Автор близько ЗО наукових праць. У 1891–1904 рр. – професор, 
завідувач кафедри гістології та ембріології медичного факультету. Основні напрямки наукової 
діяльності пов’язані з вивченням мікроскопічної будови та регенерації гладкої м’язової 
тканини, мікроморфологією нервової системи. Помер Я.Н. Якимович y 1908 р. на 60 році 
життя. 

28 жовтня 125 років від дня народження Андрія Івановича Ємченка. Народився в с. 
Михайлівка (нині Черкаської області). У 1913 р. закінчив Звенигородське комерційне училище 
із золотою медаллю. Вступив до КПІ, але І Світова війна та революція не дозволили йому 
завершити навчання. Працював вчителем гімназії, семінарії і в 1920 р. повернувся до Києва, 
вступив до медичного інституту, який закінчив у 1925 р. Майже одночасно з 1921 р. почав 
працювати в Київському університеті асистентом кафедри фізіології людини і тварин, а з  
1933 р. працював завідувачем кафедри. В 1929–1931 рр. Андрій Іванович видав 3-томний 
посібник «Лабораторна фізіологічна хімія». За цю книгу йому було присвоєно вчене звання 
професора у 1934 р. У 1940 р. Андрій Іванович захистив докторську дисертацію на тему 
«Діяльність слинних залоз». Під час II Світової війни працював на різних посадах в Елісті, 
Сталінграді, Ставрополі. Із Ставрополя, окупованого німцями, повернувся в Україну. В  
м. Звенигородці працював лікарем у міській лікарні. У 1943 р. приєднався до частин Червоної 
армії, брав участь в боях як військовий лікар. В повоєнний час брав участь в створенні НДІ 
фізіології при університеті. У 1952 р. А.І. Ємченко разом з Д.С. Воронцовим видали підручник 
«Фізіологія людини і тварин» — перший підручник українською мовою. А.І. Ємченко 
опублікував біля 80 наукових праць, 2 монографії, 2 підручники. Був обраний членом-
кореспондентом АН УРСР. Помер 18 лютого 1964 р. на 71 році життя. 
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28 жовтня 95 років від дня народження Віктора Степановича Карпенка. В 1941 р. 
закінчив СШ № 65 в м. Донецьк. В 1941–1945 рр. служив в Червоній армії. Після закінчення 
Донецького медичного інституту у 1948 р. 3,5 роки працював головним лікарем і хірургом 
шахтарської лікарні м. Чистякове (тепер Торез). В 1952–1968 рр. працював у клініці 
факультетської хірургії Донецького медінституту під керівництвом професора К.Т. Овнатаняна 
ординатором, асистентом, доцентом. У 1957 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Клинико-анатомическое обоснование надлобкового дугообразного внебрюшинного разреза 
при камнях тазового отдела мочеточника». У 1968 р. В.С. Карпенко захистив докторську 
дисертацію на тему «Сравнительная оценка методов закрытой митральной комиссуротомии». У 
1968–1969 рр. завідував кафедрою хірургії санітарно-гігієнічного факультету і був проректором 
з наукової роботи Донецького медичного інституту. У 1969 р. В.С. Карпенко обійняв посаду 
директора Київського НДІ урології та нефрології МОЗ України. За час роботи в цьому 
інституту (1969–1987) В.С. Карпенко зробив вагомий внесок у становлення інституту як 
головного НД-центру з урології та сексопатології: були відкриті нові відділення, лабораторії, 
з’явилася нова апаратура, проводилася інтенсивна підготовка наукових кадрів: 28 докторів та 
понад 80 кандидатів медичних наук. В.С. Карпенко автор (співавтор) понад 300 друкованих 
праць, в т. ч. 11 монографій, 13 авторських свідоцтв. Консультант 9 докторських та керівник 32 
кандидатських дисертацій, заслужений діяч науки УРСР (1976), лауреат Державної премії 
УРСР (1983). Нагороджений багатьма орденами СРСР, академік УАН Національного прогресу 
(1997), Нью-Йоркської АН (2002). Помер 21 вересня 2003 р. на 80 році життя. 

29 жовтня 80 років від дня народження Анатолія Григоровича Ярешка, фтизіатра. У 
1986–2008 рр. працював завідувачем кафедри фтизіатрії Української медичної стоматологічної 
академії. У 1990 р. захистив докторську дисертацію, у 1993 р. отримав вчене звання професора. 
Застосовував методи інформаційно-хвильової та рефлексотерапії в лікуванні туберкульозу. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Г.В. ЛАВРИК 

 
ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ВОЗІАНОВ 

До 80-річчя від дня народження 
 

Олександр Федорович Возіанов 
народився 2 жовтня 1938 р. в Мелітополі в 
грецькій родині. Батьки працювали 
зоотехніками в місцевому колгоспі. Це був 
страшний рік в історії СРСР. Коток 
політичних репресій, розпочатих у 1937 р. 
безжально розчавлював долі та життя 
мільйонів людей. В 1940 р. репресували 
батька Олександра. Мати залишилася з двома 
дітьми. Боялись, що репресії проти греків 
продовжаться, але в червні  
1941 р. Німеччина розпочала війну проти 
СРСР. Населення з Мелітополя було 
евакуйовано на Схід. Після звільнення Києва 

сім’я Возіанових повернулася в с. Димер під Києвом. Сповна відчули голод перших 
повоєнних років. Середню школу Олександр Возіанов закінчив із срібною медаллю. Батька 
Олександра Федоровича реабілітували у 50-ті роки «за відсутністю складу злочину».  

Найбільш шанованою людиною в с. Димер був лікар-хірург, тому вагань у виборі 
майбутньої професії не було – Олександр Возіанов обрав медицину і в 1956 р. вступив на 
лікувальний факультет Київського медичного інституту, який закінчив у 1962 р. На 
третьому курсі захопився урологією. Тренував мистецтво і вправність рук в операційному 
блоці, приглядався до досвіду лікарів. Завідував кафедрою урології доктор медицини, 
професор, генерал-майор медичної служби, Заслужений діяч науки УРСР Андронік 
Архипович Чайка (1881–1968). Багато зробили для становлення молодого уролога доц. В.М. 
Скляр, проф. С.Д. Голігорський (1911–1985). Тому з ІV курсу О.Ф. Возіанов став старостою 
студентського гуртка і обрав урологію своєю майбутньою спеціальністю. Після закінчення 
КМІ служба військовим лікарем на Північному морському флоті (1966–1968). У шпиталі 
Сєвєродвінська та в міській лікарні О.Ф. Возіанов виявився єдиним хірургом-урологом. 
Роботи було багато. Військова служба привчила його до жорсткої самодисципліни. З часом 
все це стало в нагоді, коли зросли темпи наукової, лікувальної та громадсько-організаційної 
роботи. Після завершення військової служби працював ординатором урологічного 
відділення Київської міської лікарні ім. Жовтневої революції. В 1968 р. О.Ф. Возіанов почав 
працювати асистентом кафедри урології Київського медичного інституту. В 1970 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Радиоизотопные методы диагностики при 
некоторых урологических заболеваниях у детей». В 1972 р. О.Ф. Возіанов створив 
лабораторію радіонуклідної діагностики. В 1972 р. в світ виходить перша монографія 
вченого «Радиоизотопные методы диагностики в детской урологии». На початку 70-х років 
XX ст. за участю проф. Ю.Єдиного та інженера О.Балаєва було сконструйовано і 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 80 (146). 2018 
 
 
 

42 

застосовано апарат «Урат–1» для руйнації каменів в сечовидільній системі методом 
гідравлічної ударної хвилі. Згодом О.Ф. Возіанов був обраний на посаду доцента кафедри 
урології Київського медичного інституту. В 1978 р. О.Ф. Возіанов захистив докторську 
дисертацію на тему: «Функция почек урологических больных в послеоперационный 
период». В 1980 р. Олександру Федоровичу присвоєно вчене звання професора. У  
1981 р.він обійняв посаду завідувача кафедри урології Київського медичного інституту. 
Зростання об’єму роботи і відповідальності вимагало суворого ритму життя: підйом о 5 
годині ранку, початок операцій о 7 годині. 3-4 операції в день, 5 операційних днів на 
тиждень, 800–1000 операцій в рік. У 1982 р. вийшла його монографія у співавторстві 
«Фундаментальные методы исследования в детской урологии и нефрологии». В 1983 р. 
О.Ф. Возіанов організував лабораторію термографічної діагностики. Значні успіхи були 
досягнуті в лікуванні сечокам’яної хвороби, розробці нових унікальних інструментів та 
пристроїв для операцій з видалення коралоподібних каменів з нирок та нових модифікацій 
операцій на передміхуровій залозі, зокрема з використанням електроскальпелю. 

У 1984 р. виходять в світ дві монографії О.Ф. Возіанова із співавторами: 
«Хирургическое лечение рецидивного нефролитиаза» та «Основы практической урологии 
детского возраста».  

Олександр Федорович Возіанов пройшов шлях від звичайного хірурга-практика до 
одного з лідерів вітчизняної урології. Вперше розробив класифікацію передпухлинних 
станів та раку передміхурової залози і сечового міхура. Запропонував спеціальні 
інструменти для видалення доброякісних пухлин передміхурової залози, вперше запровадив 
операцію з приводу раку передміхурової залози. Велике значення мають його дослідження 
клітинних та молекулярних механізмів виникнення раку сечового міхура і впливу на цей 
процес радіаційного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. 

Вперше в Україні та країнах СНД були застосовані і впроваджені в практику методи 
лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози – мікрохвильова гіпертермія і 
вапоризація. В Європі першим вапоризацію здійснив О.Ф. Возіанов. Завдяки Олександру 
Федоровичу в клініках УРСР почали широко застосовувати методи трансуретральної і 
трансвезикальної резекції гіперплазії передміхурової залози. За ці дослідження О.Ф. 
Возіанов у 1986 р. був удостоєний Державної премії УРСР в галузі науки і техніки. В  
1986 р. О.В. Возіанову було присвоєно звання «Заслуженого діяча науки УРСР», 
нагороджено орденом «Дружби народів». З 1987 р. Олександр Федорович став директором 
Київського науково-дослідного інституту урології і нефрології і очолив Українське 
урологічне товариство. Під керівництвом О.Ф. Возіанова спеціалісти інституту здійснили 
дослідницьку роботу з питань профілактики пухлин сечового міхура. У відділі 
ендоскопічної урології впроваджено метод фотодинамічної діагностики, що дозволяє 
своєчасно діагностувати передракові стани. Ця робота українських урологів була відзначена 
вищою нагородою фахівців США. З липня 1991 р. О.Ф. Возіанов став начальником 
лікувально-оздоровчого об’єднання при Кабінеті Міністрів УРСР. Як керівник IV 
Управління МОЗ УРСР він знав і дбав про стан здоров’я багатьох керівників УРСР, 
особисто лікував Першого секретаря ЦК КПУ В.В. Щербицького. 

У 1990 р. у світ вийшла праця О.Ф. Возіанова із співавторами «Атлас-руководство по 
урологии». У 1991 р. – книга «Пузырно- и уретрогенитальные свищи у женщин» та 
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«Клиническая термодинамика». У 1992 р. – монографія «Болезни мочевого пузыря у детей», 
в 1993 р. – в співавторстві монографія «Урология». Фахівці країн СНД знайомляться з 
роботами видатного українського уролога. 

У 1991 р. О.Ф. Возіанов був обраний академіком НАН України, нагороджений 
почесним знаком Президента України. В цьому ж році О.Ф. Возіанов обраний академіком 
РАМН, академіком АМН Республіки Білорусі. 

На початку 1993 р. академіки АН України Б. Патон, О. Возіанов, М. Амосов, О. 
Лук’янов, В. Кундієв зустрілися з Президентом України Л.М. Кравчуком для обговорення 
проблеми створення АМН України. 

24 лютого 1993 р. Указом Президента України Л.М. Кравчука були сформульовані 
основні завдання Академії медичних наук України, а спеціальною Постановою Уряду 
України від 22 березня 1993 р. визначено перелік закладів АМН України. В цьому ж році 
О.Ф. Возіанов став академіком АМН України та її Президентом. 

З 1993 р. О.Ф. Возіанов член Міжнародного, Європейського та Американського 
урологічного товариства, член Міжнародного товариства дитячих урологів, 3 вересня  
1993 р. Київський науково-дослідний інституту урології та нефрології змінив назву: 
Інститут урології та нефрології АМН України, а з грудня 2001 р. – Інститут урології та 
Інститут нефрології АМН України. 

У 1994 р. вийшла в світ робота О.Ф. Возіанова в співавторстві «Передрак и ранние 
формы рака мочевого пузыря», а в 1996 р. в співредакторстві «Клінічна сексологія і 
андрологія». В інституті було створено перше в Україні відділення екстракорпоральної 
літотрипсії. В 1997 р. він став членом Комітету з Державних премій України в галузі науки і 
техніки. В цьому ж році вийшла його книга в співавторстві «Сексология и андрология». У 
1998 р. побачила світ монографія О.Ф.Возіанова в співавторстві «Цитокины: биологические 
и противоопухолевые свойства». 

В серпні 1998 р. О.Ф. Возіанов був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого 
V ст., а в 1999 р. – орденом князя Ярослава Мудрого IV ст. У 2000 р. вийшла книга 
«Межфазная тензиометрия и реометрия биологических жидкостей в терапевтической 
практике». 

У 1999 р. вчений був обраний членом Всесвітньої Академії медицини Альберта 
Швейцера. 

В 2000-2006 рр. – О.Ф. Возіанов працював керівником Державного лікувально- 
оздоровчого управління при Президентові України. 

У 2001 р. вийшов в світ «Атлас-посібник з урології» (у 3-х томах). У 2001 р. О.Ф. 
Возіанов став Лауреатом Державної премії України.У 2002 р. він балотувався до Верховної 
Ради України від Партії зелених України, але до парламенту не пройшов. 

У 2003 р. вийшла книга «Heath effects of Chernobyl accident». 3 2003 p. по травень 
2005 p. О.Ф. Возіанов працював першим заступником Керівника Державного управління 
справами Президента України. 

Олександр Федорович Возіанов – член Президії ВАК України (з 1998), радник 
Прем’єр-Міністра України на громадських засадах (10.2006–12.2007). Головний редактор 
«Журналу АМН України», журналу «Урологія», науковий керівник видання «Лікування та 
діагностика», член редколегії деяких часописів: «Військова медицина України», «Врачебная 
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практика», «Шпитальна хірургія», «Український радіологічний журнал». Президент АМН 
України (03.1993-01.2012), член Президії НАНУ, завідувач кафедри урології Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (з 1981). 

О.Ф. Возіанов є автором (співавтором) понад 600 наукових праць, в т. ч. 55 
монографій, підручників, посібників, а також 20 винаходів. Підготував 13 докторів та 34 
кандидатів наук. Створив потужну наукову школу в Україні.  

Подвижницька діяльність Олександра Федоровича Возіанова була гідно оцінена 
керівництвом України. У 1996 р. О.Ф. Возіанов отримав Почесну грамоту Президента 
України та нагороджений орденом «За заслуги» III ст. В серпні 2000 р. Указом Президента 
України О.Ф. Возіанову було присвоєно звання Героя України з врученням ордена 
Держави. У 2003 р. нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України. 
Вчений отримав премію імені В.І. Вернадського АН України. 

Міжнародна громадськість також достойно оцінила роботу українського лікаря. Він 
нагороджений орденом Петра Великого І ст., орденом М.І. Пирогова із стрічкою, орденом 
М.В. Ломоносова, срібною медаллю імені академіка П. Капіци, медаллю імені академіка І. 
Павлова; медаллю Папи Римського Івана Павла II за створення АМН України (2001), 
нагородою Греції – орденом Гіппократа (2003), Американським орденом Відзнаки (2001), 
Американською «Золотою медаллю» за внесок у світову та українську медицину, хірургію, 
урологію, орденом «За заслуги» Італійської республіки, «Золотою відзнакою» Європейської 
асоціації урологів (2008), Нагородою Папи Римського Бенедикта XVI – орденом св. 
Станіслава І ст. (2008).      

Він був дійсним членом Нью-Йоркської АН, членом АМН Польщі, АМН Бразилії, 
Почесним членом Експертної ради Міжнародного бібліографічного центру (Кембридж, 
Великобританія). 

У 2005 р. Американський біографічний інститут вніс ім’я О.Ф. Возіанова в список 
«500 геніїв XXI століття». 

Напружене життя упродовж багатьох років не могло не позначитися на здоров’ї 
лікаря. Вчений помер 7 травня 2018 р. на 80 році життя. 

Залишилася світла пам’ять про цю непересічну Людину та Лікаря. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.Є. КОРНІЛОВА 

 
ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ МАКАРЧЕНКО 

До 115-річчя від дня народження 
 

Олександр Федорович Макарченко народився 
9(22) жовтня 1903 р. в Маріуполі в сім’ї робітника-
ливарника і вже в 12 років розпочав працювати в шахті 
лампоносом та коногоном. Навчався на робфаці, а 
згодом поступив на медичний факультет 2-го 
Харківського медичного інституту, який закінчив у 
1933 р. Після закінчення медінституту поступив у 
аспірантуру кафедри неврології і за сумісництвом 
працював інспектором Харківського облздороввідділу 
(1933–1935). Після переносу столиці УРСР з Харкова 
до Києва у 1935–1937 рр. працював заступником 
завідувача Київського облздороввідділу; у 1937– 
1939 рр. – очолював Харківський інститут 
удосконалення лікарів. У 1939 р. О.Ф. Макарченка 
направляють у Львів з метою організувати на базі 
медичного факультету Львівського університету 
медичний інститут. Після кількамісячної підготовки 1 
січня 1940 р. розпочав свою роботу Львівський 
державний медичний інститут. 19 лютого 1940 р. 
постановою Раднаркому УРСР виділено зі складу 

Львівського університету медичний факультет і перетворено його у самостійний Львівський 
державний медичний інститут. 

З початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. керівний склад і більшість 
студентів Львівського медичного інституту були евакуйовані на Схід України, а згодом, в 
глибинні райони СРСР. У 1941–1942 рр. О.Ф. Макарченко працював начальником 
Управління медичних вищих закладів НКОЗ УРСР; у 1942–1944 рр. він працював першим 
заступником наркома охорони здоров’я Таджицької РСР та водночас доцентом кафедри 
неврології Таджицького медичного інституту (м. Сталінабад). У 1944–1947 рр. О.Ф. 
Макарченко знаходився на партійній роботі; у 1947–1949 рр. – перший заступник Міністра 
охорони здоров’я УРСР, водночас, у 1944–1949 рр. – доцент кафедри неврології Київського 
інституту удосконалення лікарів; у 1949–1950 рр. – заступник Міністра охорони здоров’я 
СРСР; у 1953–1979 рр. – завідувач відділу неврології і нейрофізіології Інституту фізіології 
АН УРСР, водночас, у 1953–1955 рр. – заступник директора інституту з наукової роботи, у 
1956–1960 рр. – директор Інституту фізіології АН УРСР. 

Наукові дослідження вченого стосувалися нормальної та патологічної фізіології 
нервової системи; вивчав вплив кори великих півкуль головного мозку на хімічний склад 
крові та азотистий обмін в організмі; вплив інтоксикації марганцем на функції нервової 
системи; досліджував кірково-підкіркові зв’язки; роль гіпоталамуса і ретикулярної формації 
в реалізації вегетативних і обмінних функцій організму при різних впливах на організм. 

О.Ф. Макарченко був автором близько 200 наукових праць, в т. ч. 5 монографій. У 
1954 р. вчений став лауреатом премії ім. О.О. Богомольця, у 1961 р.  отримав звання 
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заслуженого діяча науки УРСР, став дійним членом АН УРСР, в 1962–1963 рр. виконував 
функції віце-президента АН УРСР. Був головою Українського товариства невропатологів і 
психіатрів. 

Помер вчений 5 липня 1979 р. на 76 році життя. На будівлі Інституту фізіології НАН 
України встановлено меморіальну дошку на честь О.Ф. Макарченка. 
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Крушельницький  – Місто. – Стб. 1438. 

12. Макарченко Олександр Федорович // УРЕ в 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан; 2-е вид. – Київ: 
Гол. ред. УРЕ, 1981. – Том 6: Куликів – Мікроклімат. – С. 312. 

13. Основні напрямки в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту. 
Короткий зміст доповідей наукової конференції (3-4 лютого 1966 року). – Львів: 1966. – 
219 с. – Зі змісту: [… професор академік А.Ф. Макарченко]. – С. 19. 

14. Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И.Я. Шапиро; 
под. ред. Л.Н. Кузменко. – Львов, 1959. – 227 с. – Из содерж.: [доцент Макарченко А.Ф.]. 
– С. 85. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
ПИЛИП МИКОЛАЙОВИЧ СЄРКОВ 

До 110-річчя від дня народження 
 

Пилип Миколайович Сєрков народився в с. Фор-
пост Шум’яченського повіту Смоленської губернії в 
селянській родині 9 жовтня 1908 р. Батько помер рано, 
залишивши вдову та шестеро діточок. Працювати в 
сільському господарстві доводилося багато. До 
Шумяцької школи ходив пішки в сусіднє містечко. В 
1925 р. здібний юнак вступив на медичний факультет 
Смоленського університету. Стипендії не дали, місця в 
гуртожитку не було. Доля посміхнулася йому. Пилипу 
Сєркову вдалося познайомитися із завідувачем кафедри 
фізіології, професором Данилом Семеновичем 
Воронцовим (1886–1965), який став для П. Сєркова не 
лише патроном, але й вчителем. Професор зарахував 
Сєркова П.М. на посаду препаратора кафедри. В 
університеті П. Сєрков вчився дуже старанно і остаточно 
вирішив, що його призначення – це теоретична 
медицина. Д.С. Воронцов керував кафедрою фізіології 
Смоленського університету в 1922–1930 рр. і будучи 
учнем М.Є.Введенського (1852–1922) все своє життя 
присвятив вивченню фізико-хімічних процесів в клітині. 

Після закінчення Смоленського університету в 1931 р. П.М. Сєрков завідував 
маленькою лікарнею в Ізносковському районі, але восени цього ж року його мобілізували 
до лав Червоної армії. Служити в армії потрібно було 6 місяців, оскільки в університеті 
вивчали військову справу. Після демобілізації П.М. Сєрков вступив до аспірантури при 
кафедрі фізіології Казанського університету, якою керував Д.С. Воронцов (1930–1935). Під 
керівництвом проф. Д.С. Воронцова П.М. Сєрков виконав З наукові роботи. В 1935 р. П.М. 
Сєрков разом зі своїм науковим керівником, проф. Д.С. Воронцовим взяв участь у роботі 
знаменитого Міжнародного фізіологічного конгресу, організованого І.П. Павловим і Л.А. 
Орбелі, демонструючи експерименти Д.С. Воронцова. У 1935 р. Д.С. Воронцова запросили 
очолити кафедру фізіології Київського медичного інституту. З ним до Києва поїхав П.М. 
Сєрков і отримав на кафедрі фізіології посаду асистента. У 1937 р. П.М. Сєрков захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Електрофізіологічні дослідження процесів збудження, 
гальмування та скорочення м’язів ракоподібних». Пилип Миколайович не зупинявся і 
успішно захистив докторську дисертацію 20 травня 1941 р. на тему: «Фізіологія 
ізольованого м’язового волокна». А вже через місяць Німеччина напала на СРСР. Згідно з 
мобілізаційним розпорядженням П.М. Сєрков виїхав у м. Ковель, в штаб дорожньо-
експлуатаційного полку. Під натиском німців військова частина опинилася на Чернігівщині, 
в оточенні і попала в полон. Доля вдруге посміхнулась йому. Один із німецьких офіцерів, за 
фахом - лікар, видно із професійних міркувань, врятував П.М. Сєркова, добився його 
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звільнення з табору. З німецькою довідкою П.М. Сєрков добрався до Києва, де зустрівся з 
професором Д.С. Воронцовим, який не встиг евакуюватися за станом здоров’я. П.М. Сєрков 
працевлаштував свого наукового керівника, а сам перебрався до Вінниці, де влаштувався 
рентгенологом у туберкульозну лікарню. Брав участь у патріотичному русі. Після 
звільнення Вінниці керівництвом міста був запрошений працювати в медінституті одразу на 
3 посади: завідувача кафедри фізіології, декана, проректора. У Вінницькому медінституті 
П.М. Сєрков пропрацював з 1944 до літа 1953 року. За час роботи в медінституту вдалося 
виховати групу видатних лікарів та вчених. 

З вересня 1953 р. по вересень 1966 р. П.М. Сєрков працював в Одеському медичному 
інституті, де був завідувачем кафедри нормальної анатомії і одночасно деканом 
лікувального факультету, а згодом і проректором з наукової роботи. Організаторський 
талант дав йому можливість створити електрофізіологічну лабораторію та потужний 
науковий колектив. П.М. Сєрков разом із своїми співробітниками зробили вагомий внесок у 
нейро- і електрофізіологію головного мозку. В результаті своїх досліджень дійшли до 
важливого висновку про білатеральне представництво в корі вищих тварин рецепторних і 
ефекторних функцій та про дубльоване формування умовних рефлексів за участю обох 
півкуль мозку. В одеський період був підготовлений матеріал, який став фундаментом 
монографії «Нариси з історії фізіології на Україні» (автори: Д.С. Воронцов, В.М. Нікітін, 
П.М. Сєрков. – Київ, 1959. - 254 с.). 

Багато співробітників , які працювали під проводом П.М. Сєркова в Одесі, з часом 
очолили великі наукові колективи: професори О.Д. Гаске, В.В. Руссєв, Г.І. Федорович, Л.Й. 
Алєйнікова, Р.Ф. Макулькін, Л.М. Михайлова (Одеса), К.В. Кованов (Тернопіль), академік 
АМН України В.М Казаков (Донецьк), член-кореспондент РАМН М.Б. Штарк 
(Новосибірськ). 

В 1966 р. Пилипа Миколайовича Сєркова запросили на роботу в Інститут фізіології 
імені О.О. Богомольця АН УРСР, де він отримав посаду завідувача відділу електрофізіології 
нервової системи, який з часом було реорганізовано у відділ фізіології кори головного 
мозку. Внутрішньоклітинні відведення від нейронів кори та підкіркових структур дали 
можливість кількісно та якісно оцінити і показати динаміку процесів збудження та 
гальмування, які виникають в нейронах на аферентний стимул. Детально була досліджена 
слухова сенсорна система. Отримані результати П.М. Сєркова узагальнені в монографії 
“Электрофизиология высших отделов слуховой системы”. Комплексні дослідження 
фізіології слуху були відзначені в 1978 р. Державною премією СРСР. В 1978 р. П.М. Сєрков 
був обраний академіком АН УРСР. Дослідження таламуса та таламо-кіркових відносин 
були узагальнені в книзі П.М. Сєркова та В.М. Казакова “Нейрофізіологія таламуса”, яка у 
1982 р. була відмічена премією імені 0.0. Богомольця АН УРСР. 

Багаторічна праця колективу П.М. Сєркова була узагальнена в монографії «Корковое 
торможение». За цикл праць «Нейронные синаптические механизмы торможения в коре 
головного мозка» П.М. Сєркову була присуджена премія імені І.М. Сеченова АН СРСР. 
Важливий внесок зробив П.М. Сєрков в історію фізіологічної науки. Він автор (співавтор) 
книг і статей, присвячених історії біології та фізіології. У 1984 р. вийшла книга П.М. 
Сєркова «Биологи. Биографический справочник», в якій вміщена інформація про 1600 
вчених світу, що внесли суттєвий внесок в розвиток біологічних наук. 

П.М. Сєрков був автором понад 250 наукових праць, в т. ч. 5 монографій. Серед його 
учнів 16 докторів та 64 кандидати наук. 
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Він був заступником директора з наукової роботи Інституту фізіології імені О.О.  
Богомольця (1966–1988), головним редактором «Фізіологічного журналу» (1979–1997). 

При житті П.М. Сєрков був нагороджений 2 орденами Трудового Червоного 
Прапора, орденом «Знак пошани», орденом Ярослава Мудрого V ступеня, «За заслуги» III 
ступеня, мав почесне звання «Заслуженого діяча науки України». 

П.М. Сєрков був головою Наукової ради з проблеми «Фізіологія людини та тварин» 
АН УРСР, членом ради Всесоюзного фізіологічного товариства ім.. І.П. Павлова та 
Міжнародної організації з дослідження мозку (ІБРО). 

16 жовтня 2008 р. П.М. Сєрков прочитав свою знамениту лекцію «Про механізми 
свідомості» (йому пішов 101 рік, він втратив зір), в якій у делікатній формі розкритикував 
вчення І.П. Павлова про вищу нервову діяльність. Одному з авторів цієї статті випала честь 
слухати виступи П.М. Сєркова на фізіологічних з’їздах України. 

Помер Пилип Миколайович Сєрков 1 серпня 2011 р. на 103 році життя. 
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Н.І. НОВИКОВА, Ю.М. ПАНИШКО 

 
ЗІНОВІЙ ДМИТРОВИЧ ВОРОБЕЦЬ 

До 70-річчя від дня народження 
          

Зіновій Дмитрович Воробець народився 9 
жовтня 1948 р. в с. Нестюки Золочівського р-ну 
Львівської обл. У 1966 році закінчив 11 класів 
Поморянської середньої школи. З 1966 до 1967 р. 
навчався в Судово-Вишнянському зоовете-
ринарному технікумі, а з 1967 до 1969 р. служив у 
лавах Радянської армії.  

Після успішного навчання на підготовчому 
відділенні Львівського державного університету 
З.Д. Воробець в 1970 р. поступив на перший курс 
біологічного факультету Львівського державного 
університету ім. Івана Франка. На 4-5 курсах 
навчався за індивідуальним планом у 
Московському державному університеті ім. 
Михайла Ломоносова на кафедрі фізико-хімічної 
біології. Ще будучи студентом опублікував три 
наукові праці. 

По закінченні університету, був скерований 
на роботу у Київ, в Інститут молекулярної біології та генетики АН УРСР на посаду 
інженера (1975–1976). У 1976 році поступив в аспірантуру при Інституті біохімії ім. О.В. 
Палладіна АН УРСР. Після закінчення аспірантури працював в тому ж Інституті на посаді 
молодшого наукового співробітника. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію на 
тему «Характеристика трех форм сАМР-зависимой протеинкиназы миокарда кролика». У 
1984–1988 рр. З.Д. Воробець працював на посаді старшого наукового співробітника. У  
1986 р. З.Д. Воробець пройшов стажування в Інституті біохімії Йєнського університету 
(Німеччина). 

У 1987 р. вийшла монографія в співавторстві «Регуляция внутриклеточной 
концентрации кальция в мышцах». У 1988 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Биохимические аспекты регуляции пассивного транспорта кальция в сарколемме 
миокарда». Дисертаційні роботи виконував під керівництвом всесвітньо відомого вченого-
біохіміка, академіка Української академії наук, доктора біологічних наук, професора, 
лауреата  Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і 
техніки України Михайла Дмитровича Курського (1930–).       

У 1988 році Зіновій Дмитрович був обраним за конкурсом на посаду завідувача 
кафедри медичної біології, паразитології та генетики Львівського державного медичного 
університету (тепер Львівський національний медичний університет ім. Данила 
Галицького), якою завідує до теперішнього часу. В період 1989-2016 роки працював за 
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сумісництвом провідним науковим співробітником Інституту біології клітини НАН 
України. 

У 1990 р. З.Д. Воробець отримав вчене звання «старший науковий співробітник», а у 
1991 р. – вчене звання професора. В період 1990–1996 роки професор З. Воробець працював 
одночасно деканом санітарно-гігієнічного, потім медико-профілактичного факультету. 
Навчаючись за індивідуальним планом, у 1996 р. закінчив Львівський державний медичний 
коледж ім. Андрея Крупинського за спеціальністю «Лабораторна діагностика» (бакалавр 
медицини).  

В 1994 р. З.Д. Воробець обраний академіком УАН. 
Напрями наукових досліджень ученого різноманітні: вивчення ролі 

фосфатидилінозитидного циклу, ГТФ-зв’язувальних білків, аденілатциклазної та кальцій-
транспортувальних систем в регуляції скоротливості міокарда; значення кальцієвих каналів, 
Ca2+, Mg2+-АТФази, поліпептидних факторів росту в молекулярних механізмах регуляції 
проліферації нормальних і пухлинних клітин; взаємозв’язки між глутатіоновою 
антиоксидантною, кальцій-транспортувальними та NO-синтазною регуляторними 
системами та їх роль у функціонуванні лімфоцитів крові та сперматозоїдів. 

Воробець З.Д. – активний учасник міжнародних наукових конференцій: у НДР (1984, 
1988); в Угорщині (1990); в Польщі (1992, 1993, 1996, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011). 
Постійно працює над власним професійним удосконаленням: стажувався в Ієнському 
університеті (1987, 2000 рр.); у Кентському університеті (2001, 2010 рр.), США. 

Від 2002 З.Д. Воробець є керівником Західного регіонального відділення УАН. 
Зіновій Дмитрович – автор понад 430 наукових і науково-методичних праць, в т. ч. – 

3 підручників, 4 монографій, біля 50 навчально-методичних посібників. У 2004 р. за 
особисті заслуги та вагомі досягнення в професійній діяльності Президентом України йому 
було присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України», а 2007 р. за підручник 
«Медична біологія» (2004) присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. В 
2013 р. З.Д. Воробець обраний іноземним членом Польської АН. У 2017 році присвоєно 
почесне звання «Заслужений професор Львівського національного медичного 
університету». 

Зіновій Дмитрович започаткував власну наукову школу. Як вчений, підготував на 
кафедрі 1 доктора (Г.В. Максим’юк) та 16 кандидатів наук (О.Я. Чупашко, О.С. Корчинська, 
Р.Г. Шикула, Н.О. Підковка, Г.В. Максим’юк, Н.С. Кочешкова, О.В. Коноварт, О.І. Першин, 
О.М. Середа, П.П. Ковальский, Р.В. Фафула, У.П. Єфремова, О.В. Мельник, Н.Є. 
Личковська, О.І. Якубець, О.К. Онуфрович). У даний час є науковим консультантом 1 
докторської і керівником 3 кандидатських дисертацій. Був керівником 2 та виконавцем 5 
грантів Президента України, що фінансувались Державним фондом фундаментальних 
досліджень. Член  редакційних рад 2 всеукраїнських та 1 польського наукових журналів, 
член Центральної ради Українського біохімічного товариства, член спеціалізованої вченої 
ради із захисту дисертацій, з 2000 року експерт ВАК України, а тепер Департаменту 
атестації кадрів МОН України з біологічних і медико-біологічних наук, експерт наукового 
фонду  Віктора Пінчука «Завтра. UA». 

Понад 20 років Зіновій Дмитрович активно співпрацює з науковцями Львівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: бере участь у науково-методичних 
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засіданнях, педагогічних конференціях, обласних і всеукраїнських шкільних біологічних 
олімпіадах. Із науковими дослідженнями в біології він регулярно знайомить учительську 
громадськість на лекціях, які читає під час курсів підвищення кваліфікації, що проходять у 
ЛОІППО. 

 
Бажаємо міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. КАРОЛЬ, 
О.В. ТРОЦЕНКО 

 
ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ ГРИЦЮК 

До 95-річчя від дня народження 
 

Олександр Йосипович Грицюк народився 
10 жовтня 1923 р. в Києві в сім’ї службовця. В 
1941 р. закінчив із золотою медаллю середню 
школу і поступив у Київський медичний 
інститут. З початком німецько-радянської війни 
1941–1945 рр. був евакуйований на Схід країни. 
У лютому 1944 р. був мобілізований в Червону 
Армію. Брав участь в бойових операціях 
звільнення Білорусії та Польщі. Був двічі 
поранений. Нагороджений бойовими 
відзнаками. 

В 1945 р. Олександр Йосипович 
повернувся для навчання в Київський медичний 
інститут, який закінчив у 1951 р. Зацікавився 
терапією під час навчання в інституті і після 
закінчення вузу був зарахований ординатором 
кафедри факультетської терапії, яку очолював 
Микола Дмитрович Стражеско (1876–1952). В 
1953–1955 рр. працював асистентом цієї ж 

кафедри. Після смерті М.Д. Стражеска кафедру факультетської терапії очолив 
Олександр Абрамович Айзенберг (1898–1984), який у 1952–1958 рр. керував цією 
кафедрою. 

У 1958 р. О.Й. Грицюк захистив кандидатську дисертацію. З 1959 р. О.Й. Грицюк 
почав працювати на кафедрі госпітальної терапії, якою керував О.А. Айзенберг (1958–
1973). На цій кафедрі О.Й. Грицюк отримав вчене звання доцента. В 1962 р. під час 
«Хрущовської відлиги» О.Й. Грицюк був направлений в наукове відрядження в США, 
де упродовж 4 місяців працював у відомих лабораторіях медичних центрів із вивчення 
проблеми згортання крові та тромбоутворення.  

В 1966 р. О.Й. Грицюк захистив докторську дисертацію на тему «Основные 
патогенетические факторы тромбообразования при ревматических поражениях 
сердечно-сосудистой системы». У 1967 р. Вчена рада КМІ обрала О.Й. Грицюка 
професором кафедри госпітальної терапії, а в 1968 р. був затверджений у науковому 
званні професора. У 1970–1973 рр. О.Й. Грицюк працював директором Київського НДІ 
клінічної медицини ім. М.Д. Стражеска, водночас продовжував працю на кафедрі 
госпітальної терапії КМІ. В 1973 р. вчений був обраний на посаду завідувача кафедри 
госпітальної терапії №1. На цій посаді він пропрацював до 1990 р. В 1967–1970 рр. та в 
1974–1979 рр. О.Й. Грицюк працював головним терапевтом МОЗ УРСР. 

У 1978 р. Олександр Йосипович Грицюк був обраний членом-кореспондентом 
АМН СРСР. Вчений отримав звання «Заслуженого діяча науки УРСР». О.Й. Грицюк був 
автором близько 350 наукових праць, в т. ч. 14 монографій, присвяченим питанням 
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кардіології, ревматології, проблемам згортання крові, фібринолізу, тромбоутворенню. 
Вчений першим описав перехід дрібноосередкованого інфаркту міокарда в 
великоосередкований (1973). Під керівництвом вченого і його консультації виконані 28 
кандидатських і 5 докторських дисертацій. О.Й. Грицюк був делегатом Міжнародних 
наукових конгресів, Всесоюзних та республіканських з’їздів, конференцій. Він був 
членом Республіканського товариства терапевтів, Всесоюзного товариства кардіологів, 
ревматологів, членом редколегії журналів «Врачебное дело» та редакційної ради 
«Терапевтический архив». 

Вчений був блискучим клініцистом і діагностом. За розробку і впровадження в 
широку медичну практику комплексу заходів з боротьби з інфарктом міокарда О.Й. 
Грицюку була присуджена Державна премія УРСР з науки та техніки за 1980 р. 

Діяльність вченого була відзначена орденами Вітчизняної війни І ст., «Жовтневої 
революції», «Знак Пошани», 10 медалями, численними грамотами. 

Раптово помер 15 березня 1990 р. на 67 році життя. 
 

 
На будівлі Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка 

М. Д. Стражеска» АМН України встановлено мармурову меморіальну дошку 
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Ю.М. ПАНИШКО, М.В.  КОНИК, 
Д.С. ТИМЧУК 

 
ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ СІДЕЛЬНІКОВ 

До 90-річчя від дня народження 
 

Віктор Михайлович Сідельніков народився 15 
жовтня 1928 року в робітничій сім’ї в м. Харкові. 
Дитинство та юність Віктора були важкими. Йому йшов 
13 рік, коли розпочалася німецько-радянська війна 
1941–1945 рр. В 1945 р. був мобілізований в Червону 
Армію. Після демобілізації з лав Червоної Армії він за 2 
роки закінчив 8-10 класи середньої школи і в 21 рік 
(1949) вступив на педіатричний факультет Київського 
медичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1955 
р. та вступив до аспірантури на кафедру педіатрії, якою 
керувала професор Емма Григорівна Городецька (1902–
1990), фахівець в галузі фізіології та патофізіології 
серцево-судинної системи у дітей.  

У 1974 р. вийшла монографія «Невідкладна 
допомога дітям». Був застосований в клінічній практиці 
новий протизапальний препарат мефенаміна натрієва 
сіль та пірамідант, що значно скоротило прийом 
антибіотиків. Значні досягнення були отримані при 
вирішенні проблеми алергології. 

У 1958 р. Віктор Михайлович Сідельніков 
захистив кандидатську дисертацію нa тему «Белковый 

спектр плазмы крови в клинике ревматизма у детей» і був обраний асистентом кафедри 
педіатрії. У 1963 р. В.М. Сідельніков був затверджений в науковому званні доцента. Одним з 
перших в Україні Віктор Михайлович розпочав вивчати гемодинамічні особливості вроджених 
вад серця у дітей, розробив нові методи діагностики та лікування цієї патології. У 1969 р. в 
УРСР вийшла перша книга, написана І.М. Руднєвим П.С. Мощичем та В.М. Сідельніковим 
«Практична кардіологія дитячого віку». В.М. Сідельніков вперше описав новий різновид 
дефекту міжшлуночкової перегородки серця – мінімальний дефект – та запропонував критерії 
його діагностики. Віктор Михайлович вперше в країні запропонував застосовувати серцеві 
глікозиди дітям з раннього віку, що дозволяло тимчасово уникнути серцевої декомпенсації і 
дожити до віку можливого оперативного втручання. 

В 1969 р. В.М.Сідельніков захистив докторську дисертацію на тему «Диагностика 
некоторых врожденных пороков сердца у детей и оценка нарушений гемодинамики по 
косвенным показателям». У 1971 р. йому було присвоєно вчене звання професора. Доля 
відпустила Віктору Михайловичу ще 26 років життя, які він присвятив кафедрі госпітальної 
педіатрії КМІ. З’явилися нові напрямки роботи: кардіоревматологія, інтенсивна терапія, 
алергологія, екологічна педіатрія, неонатологія. 

У 1975 р. за ініціативою Віктора Михайловича відкрилася багатопрофільна дитяча 
лікарня на лівому березі Дніпра, яку він і очолив. Саме в цій лікарні були відкриті відділення 
інтенсивної терапії, дитячої алергології, кардіології. Саме в цій лікарні був апробований бета-
блокатор тразикор при порушеннях серцевого ритму у дітей найбільш раннього віку. 
Розроблені схеми медикаментозного та немедикаментозного лікування порушень ритму. Успіху 
було досягнуто в діагностиці та лікуванні ревматичних та неревматичних захворювань серця із 
застосуванням серцевих глікозидів та кардіопротекторів. 

В.М. Сідельніков був співавтором протизапального препарату пірамідант, що знайшов 
застосування в клінічній практиці, а також препарату пармідин. 

Результати багаторічних досліджень у дитячій кардіології знайшли своє відображення в 
підручнику «Дитячі хвороби» (К.: Вища школа, 1973, 1975, 1984), у низці монографій. 
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Важливим напрямком діяльності В.М. Сідельнікова була проблема невідкладної допомоги. 
Були розроблені принципи посиндромного лікування критичних станів у дітей. 

В Києві були створені міське алергологічне відділення та алергологічний центр. За 
ініціативи В.М. Сідельнікова було створено камеру мікроклімату соляних шахт (КМСШ). В.М. 
Сідельніков запропонував включити в комплекс протиалергічних засобів препарат левамізол та 
ряд інших медикаментів. Віктор Михайлович активно займався проблемами дитячої 
гастроентерології, ендокринології. 

 
В 1986 р. В.М. Сідельнікова обрано членом-кореспондентом АМН СРСР і присвоєно 

почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки УРСР». В цьому ж році вийшло керівництво 
з дитячої кардіології. 

Чорнобильське лихо покликало на допомогу багатьох вчених держави і Віктор 
Михайлович одним з перших виїхав на допомогу дітям. Це спонукало розробити новий 
напрямок діяльності – екологічну педіатрію. 

Віктор Михайлович працював проректором з наукової роботи (1972–1979), деканом 
педіатричного факультету (1980-1984), проректором з лікувальної роботи (1984–1987). 

В.М. Сідельніков був головним педіатром МОЗ УРСР (1970–1972), головним дитячим 
кардіоревматологом УРСР та України (1973–1997). 

Він був автором (співавтором) понад 300 наукових праць, в т. ч. 15 монографій, 16 
винаходів. Під його керівництвом захищено 8 докторських та 37 кандидатських дисертацій. 
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та медалями. 

31 травня 1997 р. Віктом Михайлович Сідельніков відійшов у Вічність, проживши 68 
років 7 місяців. 

З 1999 р. в Україні проходять щорічні Сідельніковські читання (Всеукраїнська науково-
практична конференція «Актуальні питання педіатрії» пам’яті професора В.М. Сідельнікова). 
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Ю.М. ПАНИШКО, Н.Є. СТЕПАСЬ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ ЖАБОЄДОВ 

До 80-річчя від дня народження 
 
Геннадій Дмитрович Жабоєдов наро-

дився 15 жовтня 1938 р. в с. Левшинка 
Льговського району Курської області. Після 
закінчення середньої школи вирішив обрати 
своєю професією медицину і в 1955 р. 
поступив на лікувальний факультет 
Харківського медичного інституту. Захопився 
офтальмологією і після закінчення ХМІ у 
1961 р. та проходження спеціалізації почав 
працювати офтальмологом в очному відді-
ленні Сумської обласної лікарні. У 1965 р. 
Г.Д. Жабоєдов поступив до аспірантури 
кафедри офтальмології Харківського 
інституту удосконалення лікарів, якою 
керував член-кореспондент АМН СРСР, 
професор Іван Йосипович Моргунов. Свою 
кандидатську дисертацію на тему: «Зорові 
послідовні образи в нормі та при патології 
зорового нервового шляху» Г.Д. Жабоєдов 

виконав на базі Московського НДІ очних хвороб імені Гельмгольця у 1970 р. Після 
закінчення аспірантури і захисту дисертації був призначений асистентом кафедри очних 
хвороб Харківського медичного стоматологічного інституту, який згодом перевели у 
Полтаву. 

У Полтавській медичній стоматологічній академії він працював доцентом і 
практично виконував обов’язки завідувача кафедри. У 1983 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Патогенез набряків диску зорового нерва, їх клініка і 
диференціальна діагностика». 

У 1985 р. обраний завідувачем кафедри очних хвороб Київського медичного 
інституту. У 1986 р. отримав наукове звання професора. У 1991–2001 рр. працював 
разом із акад. С.М. Федоровим в очних клініках ОАЕ, Кувейту, Оману. У 1997 р. був 
обраний членом-кореспондентом АМН України. У 1999 р. отримав почесне звання 
«Заслужений лікар України», а в 2000 р. почесне звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України», має почесне звання «Изобретатель СССР».  

Вчений запропонував нові діагностичні методи дослідження гостроти зору, поля 
зору, просторової та контрастної чутливості зорового нерву, сітківки та пристрої для їх 
реалізації, нові методи консервативного і хірургічного лікування глаукоми та катаракти; 
захворювання сітківки та зорового нерву, пошкоджень органу зору, тяжких ускладнень 
очей у хворих на артеріальну гіпертензію, цукровий діабет. Запропонував спосіб 
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адресної доставки ліків до зорового нерву (селективне лікування). Запропонував метод 
визначення показників до перев’язування поверхневої височної артерії при ураженні 
зорового нерва. 

Кафедра офтальмології НМУ імені О.О. Богомольця призначена головною, на базі 
якої підвищують свою кваліфікацію асистенти, доценти, професори всіх медичних 
університетів України. На кафедрі підготовлені навчально-методичні матеріали для 
викладання офтальмології українською, англійською та російською мовами, 
вдосконалюється нова програма викладання предмета «офтальмологія» в рамках 
впровадження Болонської системи в процес навчання. 

Г.Д. Жабоєдов є президентом Асоціації офтальмологів, нейроофтальмологів і 
глаукоматологів України (2003), членом Міжнародного та Європейського товариств 
офтальмологів та глаукоматологів, є головою Центральної проблемної комісії АМН та 
МОЗ України «Офтальмологія», членом Наукової ради з клінічної медицини НАМН 
України, членом редакційної ради  «Офтальмологического журнала», «Международного 
медицинского журнала», збірника наукових праць «Проблеми екологічної та медичної 
генетики і клінічної імунології», головним редактором газети «Нейроофтальмолог і 
глаукоматолог України». 

Г.Д. Жабоєдов є науковим консультантом Центру «Травма ока» Центральної 
міської клінічної лікарні м. Києва, очного відділення Київської обласної лікарні, 
Центрального військового госпіталю. 

Вчений є автором (співавтором) понад 600 наукових і навчально-методичних 
праць, в т. ч. 11 монографій, 3 підручників, 32 авторських свідоцтв і патентів на 
винаходи. Під керівництвом вченого захищено 5 докторських та 20 кандидатських 
дисертацій.  

За досягнення в науці був нагороджений медалями, релігійними нагородами, 
почесними грамотами. 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН 
 

ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ МОРГУНОВ 
До 105-річчя від дня народження 

 
Ігор Миколайович Моргунов народився 

20 жовтня 1913 р. в с. Малий Янісоль 

Маріупольського повіту Катеринославської 

губернії (нині Донецької області) в селянській 

родині. У 1931 р. поступив у 

Дніпропетровський медичний інститут, який 

закінчив у 1936 р. Під час навчання в інституті 

проявив здібності до наукової роботи і отримав 

призначення в Дніпропетровський санітарно-

бактеріологічний інститут, де працював 

науковим співробітником. Після початку 

німецько-радянської війни 1941–1945 рр. був 

направлений НКОЗ СРСР в Іркутський науково-дослідний інститут епідеміології та 

мікробіології, де спочатку був завідувачем епідеміологічного, а згодом – 

мікробіологічного відділу. В цьому інституті вчений організував лабораторію раневих 

інфекцій, де крім наукових досліджень виготовлялися протиправцева і 

протигангренозна сироватки для фронтових і тилових госпіталів.  

Після закінчення війни І.М. Моргунов повернувся в Дніпропетровськ, де почав 

працювати в Дніпропетровському науково-дослідному інституті епідеміології 

заступником директора з виробництва, а згодом – заступником директора з наукової 

роботи. Від 1949 р. І.М. Моргунов очолив імунологічну лабораторію Київського 

науково-дослідного інституту епідеміології та мікробіології та був заступником 

директора з наукової роботи. Упродовж декількох років І.М. Моргунов був головним 

епідеміологом МОЗ УРСР.  

У 1960 р. І.М. Моргунов захистив докторську дисертацію. У 1961 р. І.М. 

Моргунов отримав вчене звання професора, а в 1962 р. обраний завідувачем кафедри 

епідеміології Київського медичного інституту. 
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Вчений був автором близько 200 наукових праць, в т. ч. 4 монографій, підготував 

11 докторів та 30 кандидатів наук. Вчений займався розробкою питань епідеміології 

інфекцій, що викликаються умовно-патогенними збудниками. Під його керівництвом 

видано багато методичних рекомендацій з профілактики інфекційних захворювань. 

І.М. Моргунов брав активну участь в науково-громадській роботі. Він був членом 

Вченої ради МОЗ УРСР, головою проблемної комісії із «Общей и прикладной 

иммунологии», редактором міжвідомчого збірника «Иммунология», головою секції 

імунологів міського товариства епідеміологів, мікробіологів, інфекціоністів, 

заступником голови спеціалізованої ради «Иммунология и аллергология». 

За свої праці вчений був нагороджений орденом «Знак Пошани», медалями. 

Помер вчений 1 січня 1991 р. на 78 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. КАРОЛЬ, 
Р.О. КУЛИНИЧ 

 
ДМИТРО ПАВЛОВИЧ ЛУЦИК 
До 105-річчя від дня народження 

 
В наших спогадах про студентські роки Дмитро Павлович Луцик залишився одним з 

небагатьох викладачів Львівського державного медичного інституту, який міг зацікавити 
та заворожити студентську аудиторію під час лекції. Знав багато мов, використовував 
афоризми видатних людей, наводив цікаві факти із життя великих вчених, лікарів, 
згадував незвичайні випадки із практики. Запам’ятався як чудовий діагност, прекрасний 
педагог. Як естафету поколінь передаємо стислий біографічний нарис про доктора Луцика 
Дмитра Павловича. 

Можливо нумерологічні характеристики допоможуть зрозуміти життєвий шлях цієї 
непересічної особи. 

День народження — 21.10. Впливає планета Венера. 21° Терез. Сфера відвертості. 
Фантазія, любов до природи, відданість. Дефіцит енергії та волі. Схильність до містики. 
Напружені розумові шукання. Глибоке відчуття приналежності до соціальних процесів, які 
здатні принести людям істину. 

Число народження 21. З одного боку це – мрійник, чутливий та артистичний, з іншого – 
лідер, амбіційний та сильний. Володіє магнетизмом, тактовністю, в той же час диктаторські 
схильності роблять спілкування з ним важким. Ці суперечливі якості можуть сильно 
ускладнювати дуже насичене емоційне життя такої людини. 

Дмитро Павлович Луцик народився 21 жовтня 
1913 р. восьмою дитиною в селянській родині в м. 
Тлумачі (тепер Івано-Франківської обл.). В 1920 р. 
вступив до семикласної польської школи, яку 
закінчив на «відмінно». В 1927 р. вступив до 
Новокласичної гімназії в Тлумачі і завершив 
навчання у 1933 р. За порадами рідних подав 
документи на юридичний факультет Львівського 
університету, оскільки тут приймали без екзаменів 
та оплати за навчання. Але провчився лише 1 рік і 
зрозумів, що це не його дорога. Виїхав до Варшави в 
пошуках кращої долі. В  1935 р. вступив на 
медичний факультет Варшавського університету. 
Завершив 4 курси навчання, але у вересні 1939 р. 
розпочалася Друга світова війна і Дмитро Павлович 
повернувся додому. 17 вересня 1939 р. на територію 
Західної України ввійшли частини Червоної армії. 

В жовтні 1939 р. медичний факультет Львівського університету перетворили у 
Львівський державний медичний інститут. Цього ж року Д.П. Луцика записали студентом V 
курсу лікувального факультету ЛДМІ. Восени 1940 р. він почав працювати лаборантом 
кафедри мікробіології. В 1941 р. здав державні іспити і при розподілі випускників на робочі 
місця був рекомендований в аспірантуру на кафедру мікробіології 2-го Московського 
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медінституту, якою керував М.Ф. Гамалі (1859–1949). Але 22 червня 1941 р. Німеччина 
напала на СРСР і майбутні плани стали нездійсненними. З дружиною та рідними Д.П. 
Луцик виїхав до Тлумача, але там атмосфера життя була не найкраща і через деякий час 
сім’я повернулася до Львова. Професор М. Панчишин запропонував посаду асистента 
кафедри внутрішніх хвороб, а колеги запросили в «Інститут Вайгля», де виготовляли 
сироватку проти висипного тифу, а заробітна плата була вищою. Через деякий час стало 
зрозумілим, що в «Інституті Вайгля» Дмитро Павлович працювати не зможе, і він 
повернувся в клініку М. Панчишина. Оскільки Д.П. Луцик не виявляв великого бажання 
бути лікарем в дивізії «Галичина», то змушений був покинути працю в клініці М. 
Панчишина і залишився безробітним. З часом знайшов роботу в Надвірній, де влаштувався 
завідувачем інфекційного відділу районної лікарні. З Надвірної знову повернувся до 
Львова, але вирішив оселитися з сім’єю в Комарно. 

З наближенням фронту до Львова медичний інститут (Державні фахові курси) 
евакуювали на Захід, а з ним на Захід подалися не лише співробітники, але й лікарі 
Галичини та лікарі зі Східної України, які в часі війни опинилися у Львові. 

З Комарно Д.І. Луцика під виглядом консультації хворої завезли в ліс до загону УПА, 
де він почав керувати санітарним пунктом, надавав медичну допомогу і навчав 
медсанітарок. Виконував обов’язки лікаря та вчителя. Через деякий час повернувся до 
Львова. Зі Львова виїхав до Варшави, але на ст. Конське зійшов з потягу. Зупинився в м. 
Радомі, де влаштувався на роботу лікарем y «Касі хворих» та лікарем на взуттєвій фабриці. 
Згодом, виїхав в м. Тренчин (Словакія), де став лікарем терапевтично- інфекційного відділу. 
Через тиждень його перевели до лікарні в м. Мартін завідувачем клінічної лабораторії. 
Після звільнення м. Мартіна червоноармійцями Д.П. Луцик повернувся до Львова. 

29 квітня 1945 р. Д.П. Луцик приступив до роботи на посаді ординатора клініки 
факультетської терапії ЛДМІ, якою керував видатний вчений проф. Володимир 
Харитонович Василенко(1897–1987). 

В 1945–1948 рр. Д.П. Луцик працював на посаді асистента кафедри факультетської 
терапії ЛДМІ. Проф. В.Х. Василенко запропонував тему дисертаційної роботи «Роль 
печінки при анемії Аддісон-Бірнера-Гусерова». Лікував хворих препаратом американського 
виробництва. Але з початком «холодної війни» поставки американських ліків припинилися 
і дисертація залишилася незавершеною. 

Через деякий час Д.П. Луцика заарештували працівники «МГБ» і посадили в 
в’язницю по вул. Лонського, 1, де він просидів майже місяць. Після виходу з тюрми 
повернувся на кафедру терапії. Але з від’їздом проф. В.Х. Василенка (1949) до Москви 
закінчилося заступництво Д.П Луцика і директор ЛДМІ Г.П. Скосогоренко звільнив Дмитра 
Павловича з роботи. Світ не без добрих людей. За протекцією С.М. Мартінова, директор 
НДІ гематології та переливання крові С.С. Лаврик погодився взяти Д.П. Луцика на посаду 
завідувача терапевтичного відділу інституту, в якому він працював у 1948–1949 рр. 

Після від’їзду проф. В.Х. Василенка до Москви кафедру факультетської терапії 
очолив проф. Н.А. Кевдін (1891–1954). Дмитро Павлович повертається на кафедру 
факультетської терапії на посаду асистента (1949–1953). 

В 1951 р. Д.П. Луцик захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лейкозы и их 
лечение уретаном» (наук. кер. – проф. М.О. Кевдін).В 1954–1959 рр. кафедрою 
факультетської терапії керувала доцент П.К. Ліпатова. У 1954 р. Д.П. Луцику було 
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присвоено вчене звання доцента. В 1959 р. кафедру факультетської терапії очолив проф. 
С.Ф. Олійник (1918–1992). 

В 1966 р. Д.П. Луцик захистив докторську дисертацію на тему: «Ретикулёзы 
(клинико-цитологические варианты).» (наук. кер. – проф. С.Ф. Олійник). 

У 1968–1969 рр. Д.П. Луцик працював завідувачем кафедри факультетської терапії 
Івано-Франківського медичного інституту, в 1969–1971 рр. – завідувачем кафедри 
шпитальної терапії Івано-Франківського медичного інституту. Стосунки із земляками 
склалися не найкращим чином і ректор Івано-Франківського медінституту запропонував 
Дмитру Павловичу написати заяву «за власним бажанням». 

У 1972 р. Д.П. Луцик переїхав до Львова. Влаштувався на кафедру факультетської 
терапії, але працював на ній лише рік. З Івано-Франківська до ректора ЛДМІ М.В. 
Даниленка продовжували надходити негативні відгуки про Д.П. Луцика, який був 
змушений ??? робота в ЛДМІ. У 1974 р. директор НДІ гематології та переливання крові Б.В. 
Качоровський зачислив Д.П. Луцика в штат інституту на посаду завідувача лабораторії 
електронної мікроскопії. На цій посаді він працював до 1981 р., а потім перейшов 
працювати цитологом в консультативну поліклініку при інституті. В 1997 р. у віці 84 роки 
вийшов на заслужений відпочинок. Дмитро Павлович Луцик був автором (співавтором) 
близько 60 наукових та науково-методичних праць. Підготував 1 кандидата наук. 

В 2000 р. втратив свою «половину» – відійшла у Вічність – дружина, вчена, мати З 
синів Любомира Антонівна Луцик. 

Дмитро Павлович почав писати свою сповідь лікаря. У 2003 р. у видавництві 
«Наутілус» вийшла його книга «Шістдесят років для народного здоров’я: спогади лікаря». 

25 квітня 2004 р. Дмитро Павлович Луцик відійшов у Вічність. Доля відпустила йому 
90 років та 6 місяців життя. 

Залишилася світла пам’ять про цю талановиту людину, яка виховала ціле покоління 
лікарів. 
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В.М. ГОРИЦЬКИЙ, О.І. БУМБАР, 
В.В. ТАРАСОВ, Ю.М. ПАНИШКО 

 
ЛЮБОМИРА АНТОНІВНА ЛУЦИК 

До 100-річчя від дня народження 
 

Любомира Антонівна Луцик народилася 29 жовтня 
1918 р. в с. Глибока Чернівецької області в родині 
священика о. Антонія Кордовського і Єлени з Блонських. 
Початкову освіту отримала у м. Станіславові (нині Івано-
Франківськ). Вступила в українську гімназію, яку 
закінчила в 1937 р. В тому ж році вступає на агрономічний 
факультет Познанського університету, а в 1938 р. 
переводиться  на лікарський факультет цього ж 
університету. Після початку Другої світової війни 
переводиться з Познанського університету до Львівського 
університету на лікарський факультет. З листопада 1940 р. 
починає працювати медичною сестрою 8-ї радянської 
лікарні (нині – Львівська міська комунальна лікарня №5). З 
початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. 
залишається у Львові і продовжує навчатися на Львівських 
медико-природничих фахових курсах. Упродовж 1941–
1942 рр. працює медсестрою клініки очних хвороб 
медичного інституту. У травні 1941 р. виходить заміж за 
Дмитра Луцика, асистента терапевтичної клініки проф. 

Маріяна Панчишина. 
Закінчила медико-природничі фахові курси, успішно здала випускні іспити (10.01.1944 р. 

– 04.03.1944 р.). Вручав документи про отримання лікарської освіти випускникам-медикам 
організатор і директор курсів у Львові професор внутрішніх хвороб Карл Шульце (1905–1966). 
У 1945 р. Любомира Антонівна пройшла екзаменаційну нострифікацію окупаційного 
посвідчення.  

19 липня 1945 р. директор ЛДМІ професор Г.П. Скосогоренко (1903–1961) підписав 
позитивну службову характеристику на ординатора стоматологічної клініки Л.А. Луцик. 6 
лютого 1946 р. взамін німецького отримала радянський диплом лікаря. З 1944 р. на все життя 
пов’язала свою долю зі стоматологією. Упродовж 1949–1951 рр. працювала асистентом курсу 
стоматології при кафедрі госпітальної хірургії, якою керував проф. І.М. Грабченко (1945–1951). 
Після від’їзду І.М. Грабченка у Вінницький медичний інститут, асистента Л.А. Луцик, яка була 
матір’ю двох дітей (1942 і 1946 років народження) звільнили за скороченням штату. Світ не без 
добрих людей. За рекомендацією Олександра Васильовича Коваля Л.А. Луцик приймають на 
роботу ординатором стоматологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні.  

У 1954 р. захищає кандидатську дисертацію на тему «Клиника, диагностика и лечение 
челюстно-лицевого актиномикоза». Захист відбувся в один рік з народженням третього сина 
Олександра (2 травня 1954 р.). Диплом кандидата медичних наук отримала у 1955 р.  

З вересня 1960 р. Л.А. Луцик зарахована асистентом кафедри хірургічної стоматології по 
курсу терапевтичної стоматології. За рекомендацією доцента О.В. Коваля з 1 жовтня 1961 р. 
Л.А. Луцик працює виконуючим обов’язки завідувача новоствореної кафедри терапевтичної 
стоматології ЛДМІ. На цій посаді працювала до травня 1970 р. 

В листопаді 1963 р. рішенням ВАК Л.А. Луцик затверджена в науковому званні доцента 
по кафедрі терапевтичної стоматології. В кінці 1970 р. Л.А. Луцик пише заяву на творчу 
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відпустку для завершення докторської дисертації. У 1972 р. захистила докторську дисертацію 
на тему «Микроэлементы (железо, медь, цинк, кобальт) в клинике и эксперименте кариеса 
зубов». Диплом доктора наук був затверджений рішенням ВАК від 15 лютого 1974 р.  

У 1976 р. Любомира Антонівна заснувала кафедру стоматології дитячого віку (в районі 
вулиці Варшавської). 

Рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР від 16 червня 1978 р. Любомирі Антонівні 
Луцик  присвоєно вчене звання професора по кафедрі стоматології дитячого віку. 

У 1982 р.  спільно з доцентом Т.Д. Заболотним організувала кафедру терапевтичної 
стоматології факультету післядипломної освіти, на якій працювала до 1985 р.  

У 1985 р. вийшла на пенсію. Очікувана пенсія виявилася занадто малою. Вирішила 
отримати 0,25 ставки професора-консультанта на одній із створених нею трьох кафедр. 
Сподівання виявилися марними. Посади професора-консультанта (0,25 ставки) не знайшлося. 
Витримала, не зламалася, залишилася Людиною. 

Любомира Антонівна Луцик була автором близько 90 друкованих праць. Напрямком 
наукових досліджень було вивчення клініки, діагностики та лікування різних форм 
актиномікозу, впливу мікроелементів на патогенез та лікування карієсу зубів. Під керівництвом 
вченої було підготовлено та захищено близько 10 кандидатських та докторських дисертацій. 

Наполеглива праця Л.А. Луцик була відзначена медалями «За трудову доблесть» (1971) 
та «Ветеран праці» (1981), почесними Грамотами та Подяками. У 1997 р. вчена була номінована 
Почесним членом УЛТ, у 1998 р. – почесним професором кафедри терапевтичної стоматології 
ЛНМУ, почесним членом Асоціації стоматологів України. 

Разом з чоловіком, професором Дмитром Павловичем Луциком (1913–2004) виховали 
трьох синів: професора О.Д. Луцика, професора Б.Д. Луцика, професора М.Д. Луцика – 
унікальне явище галицької медицини. 

28 грудня 2000 р. після важкої хвороби Любомира Антонівна Луцик відійшла у Вічність, 
залишивши по собі вдячну Пам’ять, талановитих учнів, створені кафедри. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК,  
В.В. ТАРАСОВ, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка жовтня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
2 жовтня 140 років від дня народження Михайла Іудовича Дьякова, фахівця в галузі 

зоотехнії. Народився в Дмитрові (нині Курської області). У 1905 р. закінчив Московський 
університет, в якому працював до 1907 р. У 1907–1911 рр. – викладач тваринництва в 
Харківському землеробському училищі; від 1915 р. – професор Стебушовського інституту 
сільського господарства і лісоводства в Петрограді; від 1922 р. – професор кафедри годівлі 
сільськогосподарських тварин Петроградського сільськогосподарського інституту; від 1925 р. – 
завідувач  Дитячосільської зоотехнічної дослідної станції. В 1944 р. організував Московську 
зоотехнічну лабораторію, реорганізовану в 1946 р. у Всесоюзний НДІ годівлі 
сільськогосподарських тварин (в 1946–1949 рр. – директор, від 1949 р. – консультант цього 
інституту). Основні наукові праці присвячені питанням фізіології та годівлі с/г тварин. У  
1915 р. розпрацював основи раціонального годування птахів. Встановив харчову цінність 
деяких кормів у залежності від поєднання з іншими кормами. Доказав ефективність введення 
азотистих речовин в деякі раціони для худоби. У 1931 р. подав фізіологічні обґрунтування 
годівлі тварин комбікормами. У 1942 р. отримав Сталінську премію. У 1948 р. був обраний 
академіком ВАСГНіЛ. Помер 5 жовтня 1952 р. на 75 році життя.  

3 жовтня 245 років від дня народження Франца фон Фронсберга Бабеля, австрійського 
лікаря, вченого. Народився в м. Йоганнесбергу (Австрія). Закінчив філософський та медичний 
факультети Львівського університету в 1795 р. У 1795–1805 рр. – лікар загального шпиталю м. 
Львова. В 1805–1808 рр. – викладач, в 1808–1834 рр. – професор. В 1834–1841 рр. – сеньйор 
патології і загальної терапії медико-хірургічних студій та клініки. В 1814–1815 рр. та в 1839–
1840 рр. – ректор Львівського університету, водночас в 1824–1834 рр. – заступник директора 
лікарні. Перший професор терапії Львівського університету. Наукові інтереси пов’язані з 
фізіологією, нормальною та патологічною анатомією. Заснував у лікарні анатомічний музей. 
Був одним із найкращих лікарів Галичини, членом-кореспондентом товариства лікарів Відня. 
Помер Франц Бабель фон Фронсберг 13 квітня 1841 р. на 68 році життя. 

3 жовтня 155 років від дня народження Владислава Нєміловіча, польського лікаря, 
хіміка. Народився у Тернополі. У 1885 р. закінчив хімічне відділення, а в 1896 р. медичний 
факультет Віденського університету. В 1886–1887 рр. працював лікарем, в 1889–1890 рр. – 
керівником хімічної лабораторії Віденського шпиталю. В 1890–1891 рр. – доцент медичної хімії 
Віденського університету. В 1891–1896 рр. – організатор і керівник Інституту фармакології, в 
1896–1904 рр. – керівник кафедри медичної хімії, водночас в 1902–1903 рр. –декан медичного 
факультету Львівського університету. В 1892 р. отримав вчене звання професора фармакогнозії, 
в 1896 р. – звання професора медичної хімії. Наукові дослідження пов’язані з удосконаленням 
методів дослідження сечі, синтезом нової хімічної сполуки з курареноподібною активністю – 
коприну, з хімічними дослідженнями лікарських рослин, продуктів харчування. Автор 7 
наукових праць. Помер В. Нєміловіч 15 червня 1904 р. на 41 році життя. 

4 жовтня 385 років від дня народження Бернардіно Рамацціні, італійського лікаря, 
вченого, засновника гігієни праці. Філософію та медицину вивчав у Пармському університеті. 
Удосконалювався в Римі, викладав у Лондоні, Падуї. Працював у римських лікарнях під 
керівництвом відомого лікаря А. Россі, декілька років був міським лікарем у різних містах 
Італії. В 1682 р. очолив кафедру теоретичної медицини в Моденському університеті. В 1700 р. 
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перейшов на кафедру практичної медицини в Падуанському університеті, де одночасно був 
ректором університету. В 1700 р. в Модені вийшла головна праця Б. Рамацціні «Про хвороби 
ремісників», в якій він вперше описав хвороби робітників понад 60 професій, вказуючи 
причини появи цих хвороб і надаючи поради для їх профілактики. Книга перевидавалася за 
життя Б. Рамацціні двічі (1703, 1713). Після смерті автора книга витримала понад 25 перевидань 
в декількох країнах. Б. Рамацціні писав також про епідемії, здоров’я та хвороби окремих груп 
населення, про довголіття, а також написав праці з питань фізики та гідрогеології. Праці Б. 
Рамацціні стали фундаментом вчення про професійну патологію. Помер Б. Рамацціні в 1714 р. 
на 81 році життя. 

4 жовтня 80 років від дня народження Курта Вютріха, швейцарського хіміка. У 2002 р. 
отримав Нобелівську премію разом з Джоном Б. Фенном, Койчі Танакі «за розробку 
застосування ЯМР-спектроскопії для визначення тривимірної структури біологічних 
макромолекул в розчині». 

8 жовтня 130 років від дня народження Ернста Кречмера, німецького психіатра, 
психолога, психотерапевта. Закінчив Тюбінгенський університет. Очолював кафедри психічних 
і нервових хвороб у Марбурзі (з 1926 р.) і Тюбінгені (з 1946 р.). Відомий своїми науковими 
працями в галузі клінічної неврології і психіатрії. Створив новий конституціонально-
типологічний напрям у психіатрії, що базувався на кореляційних зв’язках між типом будови 
тіла та деякими психічними захворюваннями. Створив концепцію істерії на біологічній основі. 
Вчений є автором однієї з перших монографій з медичної психології, творцем низки 
психотерапевтичних методик. Психотерапевтичне вчення Кречмера відіграло прогресивну роль 
у психіатрії. Помер вчений 8 лютого 1964 р. на 76 році життя. 

8 жовтня 115 років від дня народження Сергія Петровича Карпова, мікробіолога та 
епідеміолога. Народився в Томську. У 1927 р. закінчив Томський університет. Від 1929 р. 
працював у Томському бактеріологічному інституті (від 1939 р. – заступник директора), 
водночас, в 1937–1976 рр. – завідувач кафедри мікробіології Томського медичного інституту. 
Основні наукові праці присвячені вивченню природної вогнищевості туляремії, кліщового 
енцефаліту. Першим знайшов гемолітичні властивості у бруцел; досліджував токсиноутворення 
в бактерій, зокрема в дифтерійної палички; встановив участь деяких видів кліщів, комарів у 
циркуляції в природі збудників туляремії; вияснив роль водного фактору в розповсюдженні цієї 
хвороби. Обґрунтував можливість фагопрофілактики черевного тифу. Розпрацьовував методи 
виготовлення вакцин і сироваток. Помер вчений 25 серпня 1976 р. на 73 році життя. 

9 жовтня 155 років від дня народження Василя Робертовича Вільямса, ґрунтознавця. 
Народився в Москві. Закінчив Петровську землеробську і лісову академію в 1887 р. Від 1894 р. 
до кінця життя очолював кафедру загального землеробства і ґрунтознавства. У 1922–1925 рр. 
був ректором академії. Основні наукові праці присвячені розвитку вчення В.В. Докучаєва 
(1846–1903) про ґрунт. Обґрунтував головну роль біологічних факторів в ґрунтоутворенні. 
Створив вчення про малий біологічний круговорот речовин як основу розвитку ґрунту. В його 
вченні про ґрунтоутворення (1914–1924) закладена ідея єдності еволюції неорганічної та 
органічної природи. Обґрунтував агрономічні закони із збереження і підвищення плодючості 
ґрунту: розпрацював травопільну систему землеробства, основним ланцюгом якої були польові 
і кормові травопільні сівозміни в поєднанні з правильною обробкою ґрунту за допомогою 
машин, застосуванням міндобрив і створенням полезахисних лісових смуг. Вчений був автором 
підручників «Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения» (5 вид., 1946), «Основы 
земледелия» (6 вид., 1948). У 1931 р. отримав премію ім. В.І. Леніна. В 1929 р. був обраний 
академіком АН БРСР, в 1931 р. – академіком АН СРСР, в 1935 р. – академіком ВАСГНіЛ. 
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Помер вчений 11 листопада 1939 р. на 77 році життя. Президія ВАСГНіл заснувала (1968) 
Золоту медаль ім. В.Р. Вільямса. 

12 жовтня 120 років від дня народження Михайла Васильовича Федорова, 
мікробіолога. Народився в с. Стан (нині Тверської обл.). У 1926 р. закінчив Тверський 
педагогічний інститут. Від 1929 р. працював у Біологічному інституті АН СРСР, в 1930–1961 
рр. – в Московській сільськогосподарській академії ім. К.А. Тимірязєва (від 1940 р. – професор; 
від 1950 р. – завідувач кафедри мікробіології). Основні наукові роботи – біосинтез органічних 
кислот у пліснявих грибів, фізіологія бактерій, що засвоюють молекулярний азот. Подав 
критичний аналіз тогочасних поглядів на механізм біологічної фіксації молекулярного азоту 
бактеріями, визначив значення цих бактерій в процесах перетворення азотистих речовин в 
природі і можливості їх використання в сільському господарстві. Був автором підручника 
«Почвенная микробиология» (1954), «Руководство к практическим занятиям по 
микробиологии» (3 вид., 1957), «Микробиология (7 вид., 1963). У 1952 р. вчений отримав 
Сталінську премію. В 1956 р. був обраний членом-кореспондентом ВАСГНіЛ. Помер вчений 20 
березня 1961 р. на 63 році життя. 

13 жовтня 130 років від дня народження Петра Степановича Купалова, російського 
фізіолога. Народився у Вітебській губернії. В 1915 р. закінчив Військово-медичну академію в 
Петрограді. Учень Івана Петровича Павлова. Спочатку працював в Академії, потім в Інституті 
експериментальної медицини АН СРСР. З 1937 р. – керівник фізіологічного відділу, одночасно 
в 1931–1952 рр. – завідувач кафедри фізіології 1-го Ленінградського інституту. Основні наукові 
роботи присвячені проблемам фізіології та патології вищої нервової діяльності. Виконав низку 
робіт із дослідження експериментальних неврозів. Був головним редактором “Журнала высшей 
нервной деятельности (1954–1964), головою Всесоюзного фізіологічного товариства імені І.П. 
Павлова (1955–1964), членом Британського фізіологічного товариства (з 1936). В 1957 р. 
нагороджений золотою медаллю ім. І.П. Павлова АН СРСР. Помер П.С. Купалов 17 березня 
1964 р. на 76 році життя. 

20 жовтня 100 років від дня народження Тиграна Мелькумовича Турпаєва, фізіолога. 
Народився в Астрахані. В 1941 р. закінчив Московський університет. З 1948 р. працював в 
Інституті морфології тварин АН СРСР, з 1961 р. завідувач лабораторії фізіології, з 1967 р. – 
заступник Інституту біології розвитку АН СРСР, з 1971 р. – директор цього інституту. В 1972 р. 
обраний членом-кореспондентом АН СРСР. Основні наукові роботи присвячені порівняльній 
фізіології та фізіології передачі нервових імпульсів в синапсах. Доказав білкову природу 
рецептора ацетилхоліну. В 1974 р. відкрив біохімічний механізм саморегуляції медіаторного 
процесу в холінергічних синапсах. Помер Т.М. Турпаєв у 2003 р. на 85 році життя. 

21 жовтня 180 років від дня народження Лудімара Германа, німецького фізіолога. 
Народився в Берліні. В 1859 р. закінчив Берлінський університет. З 1868 р. – професор 
Цюріхського університету, а з 1884 р. – професор Кенігсберзького університету. Наукові 
роботи присвячені загальній фізіології та фізіології нервово-м’язової системи. Пояснив 
походження струмів спокою в нервовій та м’язовій тканинах. Відмираючі ділянки м’язу та 
нерву стають електровід’ємними по відношенню до нормальної ділянки. Створив теорію 
розповсюдження збудження по нерву. Визначив швидкість розповсюдження хвилі скорочення в 
м’язах людини. Опублікував низку робіт із питань дихання та травлення. Редактор та один із 
авторів “Керівництва із фізіології». Помер Л. Герман 5 червня 1914 р. на 76 році життя. 

22 жовтня 135 років від дня народження Володимира Несторова Маркова, 
болгарського мікробіолога. Народився у Великому Тирнові. В 1908 р. закінчив Ветеринарний 
медичний інститут в Берліні. Упродовж 1923–1958 рр. завідував кафедрою мікробіології та 
серології у Вищому медичному інституту в Софії. В 1929 р. йому присвоєно вчене звання 
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професора. Вивчав мінливість бактерій, етіологію і епідеміологію бактеріальних, паразитарних 
та вірусних захворювань, проблеми імунітету. Розробляв методи отримання антибактеріальних 
речовин. В. Марков був почесним доктором Софійського університету, членом Міжнародної 
комісії з мікробіологічної номенклатури (з 1937 р.), Міжнародної мікробіологічної асоціації (з 
1939), членом-кореспондентом Німецького товариства мікробіологів (з 1939). В 1950 р. був 
нагороджений Димитрівською премією НРБ. Помер В.Н. Марков 23 серпня 1962 р. на 79 році 
життя. 

24 жовтня 120 років від дня народження Зінаїди Вісаріонівни Єрмольєвої, російського 
мікробіолога. Народилася у Фролово (тепер Волгоградська обл.). В 1921 р. закінчила Північно-
Кавказький університет в Ростові-на-Дону і почала працювати в Північно-Кавказькому 
бактеріологічному інституті. В 1925–1934 рр. була завідувачем відділу біохімії мікробів 
Біохімічного інституту. З 1934 р. працювала у Всесоюзному інституті експериментальної 
медицини в Москві, в 1947–1954 рр. – завідувач відділу експериментальної терапії Всесоюзного 
інституту антибіотиків АМН СРСР. З 1952 р. – завідувач кафедри експериментальної терапії 
ЦІУ лікарів. Наукові роботи присвячені удосконаленню методів діагностики, профілактики, 
хіміотерапії холери, розробці методів отримання біологічно активних речовин. Запропонувала 
різні методи для ідентифікації холери та холероподібних вібріонів. В 1931 р. ввела в практику 
лікувальний препарат лізоцим. Отримала в співпраці з іншими вченими перші взірці 
радянських антибіотиків – пеніциліну (1942), екмоновопеніциліну, біциліну, нові лікарські 
форми стрептоміцину, тетрациклінів, інтерферон (1959), кристалічний лізоцим (1970). В 1943 р. 
була нагороджена Сталінською премією. В 1965 р. – академік АМН СРСР. В 1973 р. 
нагороджена медаллю ім. Я. Пуркіне Чехословацького медичного товариства. Померла З.І. 
Єрмольєва 2 грудня 1974 р. на 77 році життя. 

24 жовтня 115 років від дня народження Рассела Клода Брока, англійського хірурга, 
одного з піонерів сучасної кардіохірургії, операцій на відкритому серці. Народився в Лондоні в 
багатодітній сім’ї – був четвертим з восьми дітей. В 17 років поступив у медичну школу Гай 
Лікарні (Лондон); упродовж 1936–1968 рр. був професором цієї школи. У 1929–1930 рр. Брок, 
отримавши стипендію, працював у хірургічному відділенні лікарні в Сент-Луїсі, штат Міссурі, з 
хірургом Евартсом Амброзом Грехемом. Завдяки цьому знайомству, Брок захопився 
торакальною хірургією. В 1956–1958 рр. він віце-президент, в 1963–1966 рр. – президент, а з 
1968 р- директор Хірургічного відділу Королівського коледжу хірургів Англії – одного з 
найстаріших і найпрестижніших в світі наукового хірургічного об’єднання. Під час Другої 
світової війни він працював торакальним хірургом і регіональним радником з торакальної 
хірургії Служби екстреної медичної допомоги в регіоні Гая. В 1946 р. він опублікував книгу з 
бронхіальної анатомії, яка стала класикою. У 1947 р. виконав перші в Європі операції 
інструментальної комісуротомії, а в 1948 р. –пальцевої мітральної комісуротомії, розробив і 
виконав операцію легеневої вальвулотомії та інфундибулектомії при стенозі гирла легеневої 
артерії (1950). Запропонував анатомічну класифікацію вродженного легеневого стенозу (1957). 
Вперше виміряв тиск в легеневій артерії у пацієнта пункційним методом на операційному столі. 
Він автор багатьох важливих робіт з серцевої та торакальної хірургії, опублікованих у 
медичних і хірургічних журналах і підручниках. Президент торакального товариства 
Великобританії та Ірландії в 1952 році, Товариства серцево-судинних і торакальних хірургів 
Великобританії та Ірландії в 1958 р., Медичної школи в Лондоні в 1968 р. У 1966 р. він був 
нагороджений медаллю Lister за внесок у хірургічні науки. Помер Р.Г. Брок 3 вересня 1981 р. 
на 78 році життя. 

25 жовтня 165 років від дня народження Адама Пражмовського, польського 
мікробіолога. Народився в Седлісках. Навчався у Вищій сільськогосподарській школі в Дуб-
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лянах. У 1882–1892 рр. – професор сільськогосподарської школи в Черніхові. В 1892–1910 рр. – 
директор Комерційної спілки сільськогосподарських гуртків в Кракові; від 1919 р. – професор 
мікробіології і рослинництва Ягеллонського університету в Кракові. Вивчав морфологію і 
онтогенез мікробів. Одним із перших в світовій науці досліджував явище засвоєння 
атмосферного азоту бобовими рослинами. У 1888 р. вивчав процес зародження і розвитку 
бульбочкових бактерій на коренях бобових. Вперше описав бактерії, що викликають 
маслянокисле бродіння. Один із засновників польської мікробіології. Від 1893 р. був членом 
Польської академії знань. Помер вчений 20 вересня 1920 р. на 67 році життя. 

25 жовтня 155 років від дня народження Петра Пилиповича Кудрявцева, російського 
лікаря, діяча земської медицини. В 1887 р. закінчив медичний факультет Казанського 
університету і почав працювати ординатором хірургічної клініки. В 1884–1917 рр. працював, 
головним чином, санітарним лікарем в різних земствах Московської, Херсонської, Симбірської, 
Ярославської, Вологодської, Рязанської губерній. Вивчав санітарний стан населення. В 1905–
1910 рр. відбував покарання у Вологді за участь в демонстрації та допомогу пораненим 
робітникам. Після заслання працював у Рязані. Був одним з фундаторів будівництва радянської 
системи охорони здоров’я. 2 січня 1933 р. Президія ВЦВК присвоїла йому звання Героя Праці. 
П.П. Кудрявцев був автором понад 100 наукових праць. Помер 27 серпня 1935 р. на 72 році 
життя. 

27 жовтня 120 років від дня народження Михайла Васильовича Сергієвського, 
російського фізіолога. В 1926 р. закінчив Казанський медичний інститут. В 1926–1935 рр. 
працював на кафедрі фізіології. З 1936 р. – завідувач кафедри фізіології Куйбишевського 
медичного інституту, з 1976 р. – керівник групи по вивченню фізіології дихання АМН СРСР. 
Був членом-кореспондентом АМН СРСР (з 1952). Основні наукові роботи присвячені фізіології 
дихання. Вивчав роботу дихального центру. Запропонував теорію регуляції дихання, встановив 
анатомічний та функціональний зв’язок дихального та судинорухового центрів. Помер М.В. 
Сергієвський у 1982 р. на 84 році життя. 

30 жовтня 110 років від дня народження Зігмунта Леопольда Альберта, польського 
лікаря, вченого. Народився в м. Турка (тепер Львівської обл.). В 1927 р. закінчив Львівську 
гімназію, в 1934 р. закінчив медичний факультет Львівського університету, в 1938 р. – 
аспірантуру. У 1935–1939 рр. – старший асистент, в 1939 р. – доцент кафедри патологічної 
анатомії Львівського університету; в 1940–1942 рр.; 1944–1945 рр. – доцент, завідувач кафедри 
патанатомії Львівського медичного інституту, в 1942–1944 рр. – доцент патанатомії Державних 
медико-природничих фахових курсів (Львів), в 1946–1949 рр. –професор патанатомії 
Вроцлавського університету; в 1949–1979 рр. – професор, керівник Інституту патологічної 
анатомії, в 1950–1954 рр. – ректор Академії медицини у Вроцлаві, одночасно, в 1954–1970 рр. – 
керівник Інституту експериментальної онкології Інституту імунології і експериментальної 
терапії ПАН ім. М. Гіршфельда (Вроцлав). В 1980 р. виїхав до Німеччини. Наукові інтереси 
пов’язані з патанатомією органів системи кровообігу, онкологією, історією медицини. Помер 
З.Л. Альберт 7 жовтня 2001 р., проживши майже 93 роки. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.П. РОМАНЮК-ОГІРКО 
 

КЕНІТІ ФУКУЇ 
До 100-річчя від дня народження 

 
Кеніті Фукуї народився 4 жовтня 1918 р. в 

м. Нара на о. Хонсю старшим з 3 синів Хіе та 
Рьокіхі Фукуї, торгового комерсанта і менеджера. 
В школі Кеніті проявив мало інтересу до хімії, 
але батько наполягав, щоби син поступив на 
факультет хімічної технології Кіотського 
імператорського університету. Кеніті Фукуї 
закінчив університет в 1941 р. і впродовж 
наступних трьох років працював у галузі хімії 
синтетичного палива у військовій лабораторії. У 
1948 р. він отримав докторський ступінь в 
Кіотському університеті, будучи три роки на 
посаді асистент-професора. В 1951 р. вчений став 
повним (дійсним) професором фізичної хімії і з 
тих пір постійно працював у Кіотському 
університеті. 

Перші дослідження були різноплановими, 
включали праці в таких галузях як моделювання 

реакцій, органічний синтез у присутності неорганічних солей, а також кінетика й каталіз 
полімеризації. Згодом вчений проявив цікавість до явищ, що відбуваються на 
субмолекулярному рівні  в промислових хімічних процесах та до їх математичного опису. 

Молекули – це групи атомів, сполучених разом електронами. При хімічних реакціях 
між двома і більше молекулами існуючі електронні зв’язки розпадаються і утворюються 
нові, що приводять до створення нової речовини. Часто нові речовини проявляють зовсім 
інші властивості. Електрони постійно рухаються навколо атомного ядра по траєкторіях, що 
називаються орбіталями. Найбільш вивчені реакції, в яких одночасно розривається або 
утворюється лише один зв’язок. Але в багатьох узгоджених реакціях одночасно під 
впливом невідомих сил утворюються або розпадаються декілька зв’язків. Кожна молекула 
має декілька електронів, причому орбіталь кожного є складовою всієї молекули. Як описав 
Нільс Бор (1885–1962), кожна орбіталь має характерний рівень. Під впливом теорії 
донорно-акцепторних комплексів Роберта Маллікена (1896–1986) К. Фукуї встановив, що 
лише мала кількість молекулярних орбіталей, які він назвав граничними орбіталями, мають 
значимість для проходження реакції. Під хімічною реакцією він розумів взаємодію між 
занятою молекулярною орбіталлю з найбільшою енергією однієї сполуки і занятою 
орбіталлю з найменшою енергією іншої сполуки. Одна молекула подає найбільш зв’язані 
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електрони іншій молекулі, яка приймає їх на те місце, де вони міцно зв’язуються, 
створюючи нову орбіталь з проміжним енергетичним рівнем. 

Упродовж багатьох років К. Фукуї займався проблемами граничних орбіталей і 
встановив, що геометрія розташування (або симетрія) граничних орбіталей грає важливу 
роль в хімічних реакціях. В той самий час Роалд Хофман (1937 р. н.) і Р.Б. Вудворд (1917–
1979), працюючи незалежно від К. Фукуї, описали ряд закономірностей, що дозволяють 
передбачити можливість перебігу реакції між органічними молекулами. Оскільки свої теорії 
К. Фукуї із застосуванням складних математичних термінів описав у японських журналах, 
на них не звернули увагу. Лише публікація Вудворта і Хофмана (1965), яка описала 
закономірності, що базувалися на концепції орбітальної симетрії, прояснила значимість ідеї 
К. Фукуї.  

У 1981 р. К. Фукуї та Р. Хофман отримали Нобелівську премію з хімії «за 
розробку теорії перебігу хімічних реакцій, створеної ними незалежно один від одного».  

В подальшому К. Фукуї розвинув концепцію граничних орбіталей із застосуванням її 
до трьох і більше реагуючих молекул. 

В 1970 р. К. Фукуї був обраний на посаду старшого іноземного вченого-спеціаліста 
Американського національного наукового фонду, від 1980 р. він був президентом філіалу 
Інституту прикладного мистецтва і текстильних волокон при Кіотському університеті. 

К. Фукуї був членом Міжнародної Академії квантово-молекулярних досліджень. В 
1978–1979 рр. вчений був віце-президентом Японського хімічного товариства, а в 1983–
1984 рр. – президентом цього товариства. К. Фукуї був членом Європейської академії 
мистецтв, природничих і гуманітарних наук, Американської академії мистецтв і наук. 

В 1947 р. вчений одружився з Томое Хоріе. Подружжя виховало сина і доньку. 
Вчений помер 9 січня 1998 р. в Кіото на 80 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
ФРАНСУА МАЖАНДІ 

До 235-річчя від дня народження 
 

Франсуа Мажанді народився 6 
жовтня 1783 р. в м. Бордо в сім’ї лікаря-
хірурга. У 1799 р. розпочав вивчати 
анатомію у хірурга госпіталю «Отель-
Дьє» Алексіса де Бойєра. У 1801 р. 
поступив у Паризьку медичну школу. Від 
1807 р. отримав посаду помічника з 
анатомії. 

24 березня 1808 р. захистив 
дисертацію з медицини і в 1809 р. 
опублікував свою першу працю «Деякі 
загальні ідеї та явища, винятково властиві 
живим тілам», виступивши в ній з 
критикою віталізму та обґрунтуванням 
експериментального шляху розвитку 
фізіології.  

Від 1811 р. Ф. Мажанді займав посаду прозектора в Паризькій медичній школі. 
Конфлікти з колегами привели до відставки у 1813 р. з посади викладача анатомії і 
вчений почав займатися приватною практикою: читав лекції та демонстрував 
експерименти в організованій ним приватній лабораторії. 

У 1816 р. вчений надрукував 2 томи книги «Precis elementaire de physiologie». У 
1818 р. вчений був призначений в Центральне Управління хоспісів (Bureau Central des 
Hospises). 

В 1819 р. Ф. Мажанді був обраний членом Національної медичної академії, а в 
1821 р. – членом Паризької АН. В 1836 р. був її віце-президентом. 

В 1821 р. заснував і був редактором «Журналь де фізіоложі експерименталь е 
патоложі».  

В 1822 р. вчений експериментально підтвердив встановлену Ч.Беллом (1774–
1842) відмінність функцій передніх (рухових) і задніх (чутливих) корінців спинного 
мозку (закон Белла-Мажанді), що після відкриття кровообігу було найбільш вагомим 
досягненням біології першої половини XIX ст. 
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В 1831 р. Ф. Мажанді був призначений професором фізіології та загальної 
патології кафедри медицини, перетвореної згодом в кафедру експериментальної 
фізіології в Колеж де Франс. Цю посаду він займав по 1852 р. Водночас, вчений був 
завідувачем експериментальної лабораторії Паризького університету. Провів 
дослідження цереброспінальної рідини і запропонував цей термін (1842). В 
експериментах на кролях з внутрішньочерепним перерізуванням трійчастого нерва 
викликав кератит, що увійшов в історію патофізіології як класичний доказ трофічного 
впливу нервової системи. Ф.Мажанді першим заявив про роль підкоркових центрів у 
координації рухів, описав функції V та VII пар черепномозкових нервів.  

В 1844 р. встановив, що поживні речовини із кишківника попадають в печінку 
через портальну вену. Вивчав фізіологію акту ковтання та блювоти, лімфатичну 
систему, роль артерій в кровообігу. Вивчав дію різних лікарських речовин та вплив 
рослинних отрут на організм, що відобразив в книзі про виготовлення та використання 
нових ліків. Ця книга вважається однією з перших в галузі експериментальної 
фармакології. Його іменем названо підпавутнний простір та отвір, через який III та IV 
шлуночки з’єднуються з великою цистерною мозку. 

Вчений був членом багатьох наукових товариств. Виховав велику групу учнів, 
серед яких був великий фізіолог Клод Бернар. 

Помер Ф. Мажанді 7 жовтня 1855 р. не доживши 1 тиждень до 72-ліття. 
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В.Р. САВРАН, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ОТТО ГЕНРІХ ВАРБУРГ 
До 135-річчя від дня народження 

 
Отто Генріх Варбург народився 8 жовтня 1883 р. 

у Фрейбурзі в сім’ї Еміля та Елізабет (Гартнер) 
Варбургів. Батько Отто був професором фізики, 
талановитим музикантом і походив з роду єврейських 
банкірів XVI ст. Із цього роду походили відомі вчителі, 
вчені, бізнесмени, артисти, банкіри і філантропи. Мати 
Отто була християнкою, пращури її були 
адміністраторами, військовими та суддями. Коли 
хлопчикові виповнилося 12 років, сім’я переїхала в 
Берлін, де батько отримав посаду професора фізики в 
університеті. Початкову освіту хлопчик отримав у 
гімназії Ф. Вердера. В будинку Варбургів збиралися 
музиканти, артисти, вчені: Макс Планк, Альберт 
Ейнштейн, Вальтер Нернст, хімік-органік Еміль Фішер 
(1852–1919), фізіолог Теодор Енгельман. 

У 1901 р. О.Г. Варбург став студентом-хіміком 
Фрейбурзького університету, а через 2 роки 
переводиться в лабораторію Е. Фішера в Берлінському 
університеті. В 1906 р. О.Г. Варбург отримує ступінь 

доктора з хімії після захисту дисертації з оптичної активності пептидів та їх ферментативного 
гідролізу. Згодом вчений починає захоплюватися ідеєю лікування раку і для цього вивчає 
медицину в Гейдельберзькому університеті, працюючи в лабораторії Рудольфа фон Креля, 
видатного терапевта. Разом з ним працювали Отто Мейєргоф (1884–1951) і біолог Джуліан 
Хакслі (1887–1975).  

В першому самостійному дослідженні, опублікованому у 1908 р., було встановлено, що 
поглинання кисню яйцями морського їжака після запліднення зростає у 6 разів. В 1911 р. 
вчений отримав медичний ступінь Гейдельберзького університету. Упродовж трьох років 
вчений продовжив дослідження в університеті та зоологічній станції в Неаполі – міжнародному 
центрі біологічних досліджень. В 1913 р. він був обраний членом Товариства кайзера 
Вільгельма і призначений керівником відділу та лабораторії Інституту біології кайзера 
Вільгельма в Берліні. Але в 1914 р. розпочалася Перша світова війна і вчений пішов 
добровольцем в армію. Впродовж 4 років служив в кавалерії, отримав звання старшого 
лейтенанта, був поранений на російському фронті та нагороджений Залізним хрестом.  

В 1918 р. вчений отримав лист від А. Ейнштейна, в якому той просив О. Варбурга 
повернутися до наукового життя: «Ви один із найперспективніших молодих фізіологів 
Німеччини… Ваше життя постійно висить на волосині… Чи це не безумство? Невже Вам не 
знайдеться заміни?» О. Варбург прислухався до поради великого фізика і повернувся в Берлін 
на посаду професора. Але з військового часу зберіг любов до верхової їзди і кожного ранку до 
роботи здійснював прогулянки верхи.  

Упродовж 50 років своєї наукової діяльності О.Г. Варбург проводив дослідження у трьох 
напрямках: вивчення фотосинтезу, злоякісних пухлин, ферментів клітинних окислювальних 
реакцій. Вчений розпрацював аналітичні методи, що включали манометрію, 
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спектрофотометрію, використання монохроматичного світла для визначення швидкості реакцій 
та кількості метаболітів; методи тканинних зрізів для визначення поглинання кисню без 
механічного руйнування клітин. Ще в 1913 р., вивчаючи поглинання кисню клітинами печінки, 
О. Варбург знайшов субклітинні частинки, які він назвав гранулами, згодом вони отримали 
назву мітохондрій. Вчений припустив, що ферменти, які розщеплюють глюкозу до двоокису 
вуглецю та води, пов’язані з цими гранулами. Намагаючись виявити біохімічні зміни, які 
відбуваються в процесі перетворення нормальних клітин у ракові клітини (з неконтрольованим 
ростом), він використовував тканинні зразки для визначення швидкості поглинання кисню. 
Вчений встановив, що ракові клітини виробляють ненормально велику кількість молочної 
кислоти, що може бути пов’язано з використанням раковими клітинами анаеробного шляху 
метаболізму глюкози та що нормальні клітини трансформуються в ракові через дефіцит кисню. 

До 1967 р. О. Варбург притримувався версії, що рак виникає в результаті порушення 
енергетичного метаболізму. За роботу з метаболізму ракових клітин Нобелівський комітет у 
1926 р. розглядав питання про присудження йому Нобелівської премії з фізіології та медицини, 
але в кінцевому результаті присудив цю премію данському лікареві Йоханнесу Фібігеру (1867–
1928). 

Наприкінці 20-х рр. О. Варбург 
відкрив дихальний фермент цитохро-
моксидазу, що каталізує окислювальні 
реакції на поверхні гранул (мітохондрій). 
Використовуючи метод радіаційної фізики, 
в якому розчин комплексу фермент-
кофермент освітлюється монохроматичним 
світлом і отриманий взірець абсорбції 
аналізується, О. Варбург встановив, що 
активним коферментом цитохромоксидази 
є молекула порфирину з атомом заліза, 
діючих як переносник кисню. Це була 
перша ідентифікація активної групи  
ферменту. 

У 1931 р. О.Г. Варбург отримав 
Нобелівську премію з фізіології та 
медицини «за відкриття природи і 
механізму дії дихального ферменту».  

В 1931 р. О.Г. Варбург був 
призначений директором створеного 
Інституту фізіології клітин кайзера 

Вільгельма (пізніше – Макса Планка), виділив і кристалізував 9 ферментів анаеробного шляху 
метаболізму глюкози. Розпрацьований ним спекрофотометричний метод був необхідний для 
очистки ферментів. Разом з Уолтером Хрістіаном у 1932–1933 рр. ізолював 2 коферменти: 
флавінаденін – динуклеотид (ФАД) і никотиамідаденін – динуклеотидфосфат (НАДФ), які 
беруть участь в переносі водню і електронів в окисних реакціях, що каталізуються жовтими 
ферментами або флавопротеїнами. Відкриття НАДФ, який містить нікотинову кислоту, виявило 
функцію вітамінів як коферментів. 

Вивчаючи фотосинтез, О. Варбург старався визначити ефективність роботи рослин з 
перетворення вуглекислого газу і води в глюкозу та кисень. Використовуючи кількісні методи 
вчений виявив кореляцію між інтенсивністю світла у фотохімічній реакції та швидкістю 
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фотосинтезу. Він знайшов, що поглинання 4 квантів світла приводить до появи однієї молекули 
кисню і ефективність трансформації електромагнітної енергії в хімічну складає близько 65%. В 
подальшому було встановлено, що необхідно більше 10 квантів світла для отримання кожної 
молекули кисню. Вивчаючи відновлення нітратів в зелених рослинах, О. Варбург відкрив 
переносник електронів – ферредоксин. 

Незважаючи на своє єврейське походження, вчений не зазнав репресій. Можна 
припустити, що причиною такого ставлення був комплекс факторів: добровольцем пішов в 
армію, воював на східному фронті, був поранений, нагороджений Залізним хрестом, 
Нобелівський лауреат 1931 р., працює над проблемою раку, до якого у Гітлера був страх. 
Вчений працював в Інституті фізіології клітин до 1943 р., аж поки бомбардування Берліну не 
змусило його перенести лабораторію в маєток, розташований за 30 миль на північ від Берліну. 
В кінці війни бібліотека і лабораторне обладнання О. Варбурга були конфісковані радянськими 
окупаційними силами. Обмеження були зняті з О. Варбурга і він почав публікуватися за 
результатами своїх досліджень в галузі фотосинтезу та онкології. 

О. Варбург в житті був холостяком. Від 1919 р. і до кінця життя товаришував з Якобом 
Хейсом, який був його компаньйоном, а згодом став неофіційним секретарем і менеджером 
Інституту. О. Варбург захоплювався історією, літературою, музикою.  

При житті вчений отримав багато нагород, в т. ч. премію Лондонського королівського 
товариства, почесний ступінь Оксфордського університету, орден «За заслуги» уряду ФРН. 

У 1968 р. вчений впав з драбини і отримав перелом шийки стегна. У 1970 р. у нього 
розвинувся тромбоз глибоких вен і вчений помер 1 серпня 1970 р. на 87 році життя від емболії 
легень. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.В. ФЕДОРОВ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК, Р.Т. ДОВБУШ 

 
ОСВАЛЬД ЙОГАН ЕРНСТ ШМІДЕБЕРГ 

До 180-річчя від дня народження 
 

Освальд Шмідеберг народився 11 
жовтня 1838 р. в Гут-Лайдзені в Курляндії, що 
входила до складу Російської імперії, старшим 
з 6 братів і сестер. Батько Освальда 
Шмідеберга, Вільгельм Людвіг Шмідеберг 
(1809–1878) працював судовим виконавцем в 
Лайдзе. Мати, Анна Люсі Бернард (1813–1871), 
працювала фрейліною. Після закінчення 
початкової школи в Перміскюлле, Освальд в 
1852–1854 рр. навчався в районній школі 
Дерпта (нині Тарту, Естонія). У 1855 р. Освальд 
вступив до гімназії в Дерпті, яку закінчив в 
1859 р. і в тому ж році поступив на медичний 
факультет Імператорського Дерптського 
університету, де навчався до 1866 р. Після 
закінчення Дерптського університету захистив 
докторську дисертацію на тему «Про кількісне 
визначення хлороформу в крові та її поведінка 
по відношенню до нього» під керівництвом 
професора Рудольфа Бухгейма. Цей професор 
був обраний Радою університету на кафедру 
фармакології в кінці 1846 р., а з жовтня 1849 р. 

по 1867 р. був ординарним професором цієї ж кафедри. Активність професора Рудольфа 
Бухгейма була дуже відомою в Європі і багато університетів вважали за честь мати відомого 
фармаколога своїм працівником. 

Під час праці в університеті Дерпта Освальд Шмідеберг працював з видатними вченими 
того часу: біохімік Карл Ернст Генріх Шмідт (1822–1894), анатом Фрідріх Генріх Біддер (1810–
1894), фізіолог Карл Вільгельм фон Купфер (1829–1902). Після захисту дисертації О. 
Шмідеберг став асистентом професора Р. Бухгейма при фармакологічному інституті, а в 1867 р. 
отримав звання приват-доцента. Коли Р. Бухгейм залишив Дерпт і перейшов працювати в 
Гіссенський університет, О. Шмідебергу доручили читати лекції з фармакології та дієтики. В 
1868 р. О. Шмідеберг був призначений штатним доцентом, а в 1869 р. – екстраординарним 
професором фармакології, дієтики та історії медицини. Згодом О. Шмідеберг отримав посаду 
директора фармакологічного інституту. 

В період до 1870 р. вчений знайшов сірчисту кислоту в сечі котів та собак. Разом з 
Ернестом Бергманом проводив дослідження отрути гниючих речовин і відкрив сепсин у формі 
сірчанокислої солі. Разом з Ріхардом Коппе в 1868 р. вивчив склад мухомора і виділив 
мускарин, властивості якого вивчені. 

У 1870 р. О. Шмідеберг виїхав у Лейпциг і працював цілий рік з видатним фізіологом 
Карлом Фрідріхом Вільгельмом Людвігом (1816–1895). О. Шмідеберг використовував у своїх 
дослідах прилади, які винайшов К.Ф.В. Людвіг. 

В 1871 р. О. Шмідеберг став ординарним професором фармакології, дієтики та історії 
медицини. В 1871–1872 рр. вчений відвідав Берн і Кенігсберг, де знайомився з надбаннями 
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вчених університетів. В 1872 р. О. Шмідеберг прийняв запрошення від керівництва 
Страсбурзького університету і переїхав у Страсбург. З цим університетом вчений пов’язав свою 
подальшу наукову долю: працював 46 років, створив свою наукову школу. Був директором 
Фармакологічного інституту Страсбурзького університету. 

Наукова діяльність О. Шмідеберга була дуже плідною. 
В 1869 р. в монографії О. Шмідеберга і Р. Коппе вперше опублікована наукова 

інформація про мускарин, токсичний алкалоїд, отриманий з мухоморів, описані фармакологічні 
ефекти, які позначили мускариновими і встановили, що отрута має антагоністичну дію по 
відношенню до атропіну. Ці дослідження мали не лише науковий інтерес, але й практичний, 
оскільки був відкритий фізіологічний антидот до отрути мухомора. 

О. Шмідеберг зацікавився нікотином, оскільки цей фармакологічний агент інгібує 
гальмівну дію блукаючого нерва на серце. З часу відкриття фармакологічних ефектів пройшло 
багато часу, сучасні підручники з фармакології описують вегетотропні засоби, засновані на ідеї 
О. Шмідеберга про М- та Н-холінорецептори. 

В 1873 р. вчений заснував перший науковий фармакологічний журнал «Архів 
експериментальної патології і фармакології». 

Однією з найвідоміших праць О. Шмідеберга вчені вважають вивчення наперстянки. В 
1874 р. О. Шмідеберг виділив ізольовану речовину із зібраних червоних квітів наперстянки і 
назвав її дигітоксином. Було встановлено, що ця речовина впливає на діяльність серцево-
судинної системи. Добровольцем виступив Роберт Коппе, який погодився на прийом 3.5 мг 
дигітоксину, що викликало аритмію і отруєння у добровольця. Згодом О. Шмідеберг відкрив ще 
19 нових алкалоїдів. 

О. Шмідеберг і Г.Г. Мейєр провели дослідження камфори і встановили, що камфора 
виводиться з організму у вигляді глюкуроніду. 

Вченому вдалося встановити анальгезуючий та седативний ефект карбаматів. 
О. Шмідеберга вважають засновником синтетичної теорії 

утворення сечовини з вуглекислого амонію.  
Наукова школа О. Шмідеберга нараховує близько 120 учнів з 

20 країн світу. 
За своє життя О. Шмідеберг написав понад 200 наукових 

книг та статей. 
В період з 1918 по 1919 рік О. Шмідеберг переїздить до 

Баден-Бадена, де залишається жити. 
Помер вчений 12 липня 1921 р. на 83 році життя. 
З 1956 р. німецьким Товариством  експериментальної та 

клінічної фармакології і токсикології була заснована вища нагорода 
і медаль, що присуджується «за видатні наукові досягнення в галузі 
фармакології, клінічної фармакології і токсикології». Нагорода 
названа на честь Освальда Шмідеберга.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

АЛЬБРЕХТ  ВІКТОР ГАЛЛЕР 
До 310-річчя від дня народження 

 
Альбрехт Віктор Галлер народився 16 

жовтня 1708 р. в Берні в сім’ї адвоката Великої 
Ради Бернської республіки Миколи Еммануеля 
Галлера і Енгель Галлер. Коли Альбрехтові було 4 
роки, померла мати. В домі з’явилася мачуха. Він 
навчився читати в 4 роки і почав вивчати мови: 
давньогрецьку, давньоєврейську, латинську, 
німецьку. Французька мова була рідною. В 1721 р. 
раптово помер батько, мачуха забрала Альбрехта і 
переїхала в Біль до своїх рідних. Альбрехт почав 
вчитися в гімназії, вивчати математику. Знайомство 
з лікарем  Йоганном Нейгаузом (1652–1724) 
переросло в дружбу. Брати Альбрехта не мали 
можливостей оплачувати навчання в Базельському 
університеті, тому звернулися до друзів батька, які 
жили в Тюбінгені (герцогство Вюртембер), де був 
університет. Друзі батька погодилися взяти 
Альбрехта до себе, оплатити його навчання в 
університеті. До Тюбінгена з Берна Альбрехт 

добрався пішки 24 березня 1723 р. Поселився Галлер у професора анатомії і ботаніки Йоганна 
Дювернуа, який здавав кімнати студентам. 25 березня 1725 р. Галлер записав у щоденнику, що 
в Тюбінгені нема чому навчатися у місцевих професорів.  

У квітні 1725 р. покинув Тюбінген і в травні 1725 р. появився в Голландії, в Утрехті. 
Через деякий час юнак потрапив у Лейден, де був знаменитий університет, заснований в 1575 р. 
16 професорів викладали на 4 факультетах. Одним з видатних вчених цього університету був 
Герман Бургаве (1668–1738). В липні А. Галлер разом із двома студентами-швейцарцями 
покинули Лейден і почали подорож різними містами. Відвідали Галле, Гельмштадт, Гамбург, 
Бремен, Гронінген, Амстердам. За традицією тих років медик, що закінчив навчання, міг 
захищати докторську дисертацію з анатомії, ботаніки, медицини, фізіології, ембріології. А. 
Галлер обрав темою своєї дисертації критику «відкриття нового протоку слинної залози 
людини Котвіцем». В травні 1727 р. новий доктор медицини, що мав трохи більше 18 років, 
покинув Лейден і отримав від Г. Бургаве і проф. Альбіна рекомендаційні листи до англійських 
хірургів Д. Дугласа і В. Чезельдена. В червні 1727 р. А. Галлер відвідав Англію. Понад місяць 
вивчав всі визначні міста і місця Англії і в серпні відбув у Францію, відвідав лікарню «Шаріте» 
і став лікарем-практикантом у хірурга А. Ледрана. 

В травні 1728 р. А. Галлер прибув у Базель. В кінці 1728 р. в Базель була занесена чорна 
віспа. А. Галлер, який був знайомий із санітарно-гігієнічними способами боротьби з епідеміями, 
організував карантин, ізоляцію хворих та їх лікування, зумів зберегти Базель від страшної 
епідемії. 
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В травні 1729 р. А. Галлер повернувся в рідне місто Берн, де продовжив заняття 
ботанікою, поезією та анатомією людини. Надрукував поему «Альпи», анатомічні праці, 
займався фізіологією дихання.  

В 1731 р. одружився з Маріанною Віс. Подружжя виховало 3 дітей. 
В ті роки Англією правив король Георг-Август ІІ із Ганновера, який побажав, щоб в 

Геттінгені, батьківщині англійського короля, був заснований такий університет, який би з часом 
став кращим за університет в Галле. Декілька років тривали пошуки професорів, будувався 
корпус університету. Весною 1736 р. професор І. Альбрехт, який мав проводити заняття на 
медичному факультеті, раптово помер. Почалися пошуки достойної заміни. За порадою 
звернулися до проф. Германа Бургаве (1668–1738), який пророче написав про А. Галлера: «Він 
буде великим вченим медиком Європи». Влада вирішила запросити А. Галлера на посаду 
професора медичного факультету. Вчений погодився і переїхав до Геттінгена. При переїзді 
трапилася біда: візок перекинувся і придавив Маріанну, яка за декілька днів померла.  

Міська вежа була перетворена в анатомічний музей університету, була виділена ділянка 
землі для ботанічного саду. А. Галлер розгорнув потужну діяльність на посаді професора і через 
деякий час 29-річний професор став лідером Геттінгенського університету. Згодом він міг з 
гордістю написати, що за 17 років праці професором анатомії і хірургії проанатомував 360 
трупів і опублікував 7 томів «Анатомічних малюнків», виконаних художниками та ним. Вчений 
організував випуск друкованого органу – «Геттінгенська газета наукових подій» і став 
редактором-видавцем. За 40 років роботи він опублікував 9300 рецензій, рефератів і заміток. 

Георг ІІ призначив А. Галлера своїм радником, а влада Ганновера допомогла вченому в 
організації ботанічного саду та закупки великої кількості наукової літератури. Згодом наукова 
бібліотека нараховувала у своєму фонді 200 000 книг. 

В Геттінгені А. Галлер розвернув роботу в галузі кровообігу: визначалася загальна 
кількість крові, ємність артерій, вен, капілярів. Вчений обґрунтував важливе відкриття: в нормі 
більшість капілярів закрита. Багато його учнів займалися різними проблемами анатомії і 
фізіології людського тіла. 

В 1739 р. А. Галлер одружився, але в 1740 р. його дружина Єлизавета Бухер померла 
після важких пологів. В 1741 р. А. Галлер одружився з Софією Тейхмейєр і цей шлюб виявився 
щасливим: він отримав подругу життя і матір восьми дітей. 

Вченого починають запрошувати в різні університети Англії, Голландії, Росії. За 1736–
1753 рр. 73 учні А. Галлера виконали праці з різних проблем анатомії, медицини, фізіології, 
ембріології. 

В 1739–1743 рр. А. Галлер опублікував 4 томи коментарів до підручника Г. Бургаве 
«Установлення медицини». У 1743 р. вперше з’являється ідея А. Галлера про подразливість і 
чутливість як основні властивості живої матерії. У 1747 р. вчений опублікував підручник 
«Основи фізіології людини».  

У 1747 р. Ж.О. Ламетрі присвятив А. Галлеру книгу «Людина-машина». Ботанік К. 
Лінней (1707–1778) виступає проти систематики А. Галлера, клініцисти А. ван Гаєн, Г. ван 
Світен критикують вчення А. Галлера про подразливість та чутливість. 

У 1748 р. король Англії Георг ІІ відвідав Геттінген і зрозумів, що А. Галлер поставив 
університет на солідний фундамент та призначив його своїм радником і лейбмедиком. 
Австрійський імператор подарував вченому дворянство і 40-річний натураліст став бароном 
імперії. Вченого обирають почесним членом академій наук та наукових товариств. 

В 1751 р. вчений видав двотомник «Методи Бургаве із вивчення медицини». 
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В 1753 р. А. Галлер з дружиною та дітьми покинув назавжди Геттінген і поїхав у Берн. 
Незважаючи на листи короля Англії до Великої Ради Бернської республіки вплинути на 
вченого, А. Галлер відмовився повертатися в Геттінген. Він погодився залишитися куратором 
Геттінгенського університету, керувати науковим товариством, перетвореним в Академію наук 
і бути редактором журналу «Геттінгенська газета наукових подій». Упродовж 17 років вчений 
приймав посланців університету, виносив рішення, посилав накази, рецензії, статті, коректував 
статті для журналу. 

Згодом розпочалася війна між Францією і Англією. Армія Франції окупувала Геттінген в 
1756 р., але окупація не перервала ділових зв’язків А. Галлера з університетом. Вчений почав 
активно працювати в Берні: організував ботанічний сад, філологічну семінарію, проводив 
дослідження з ботаніки, анатомії, фізіології, ембріології. У 1756–1760 рр. опублікував 4-томну 
працю «Мемуари про чутливі і подразливі частини тіла тварин». У 1758 р.  вченого 
призначають директором сольових копалень в Роше, де він пропрацював близько 7 років. 

У 1757–1766 р. вчений опублікував 8 томів 
«Елементи  фізіології людського тіла». 

У 1765 р. закінчив публікацію 3 томів 
досліджень з ембріології і причин потворності у тварин. 

У 1768 р. закінчив видання 3-томної праці 
«Рослинність Швейцарії», в 1772 р. вийшли в світ 2 
томи «Бібліотеки ботаніка», у 1774 р. вийшли 2 томи 
праць, присвячених народній медицині Швейцарії і 2 
томи лекцій з судової медицини. У 1774–1777 р. – 
опублікував 2 томи «Бібліотеки анатоміка», у 1775 р. – 
2 томи «Бібліотеки хірургіка». У 1776–1778 рр. вийшло 
4 томи «Бібліотеки медика-практика». 

У 1772–1776 рр. вчений опублікував 3 
історичних оповідання «Ізонго», «Альфред – король 
англосаксів», «Фабій і Катон». 

У 1775–1777 рр. надрукував у 4 додаткових 
томах «Енциклопедії» Дідро і Робіне, близько 200 

статей з анатомії, фізіології, ембріології і антропології. 
12 грудня 1777 р. А. Галлер помер від раку шлунку на 70 році життя. 
 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф. Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж: [Галлер Альбрехт]. – С. 157. 

2. Визначні імена у світовій медицині / за ред. О.А. Грандо. – Київ: РВА «Тріумф», 2001. – 320 
с. – Зі змісту: [Галлер Альбрехт фон (Haller Albrecht von), 1708–1777]. – С. 41. 

3. Галлер Альбрехт (Haller Albrecht) // БМЭ в 36 т. / гл. ред. А.Н. Бакулев; 2-е изд. – Москва: 
Госмедиздат, 1958. – Т. 6: Вульва – Гинантроп. – Стб. 273. 

4. Галлер, Халлер (Haller) Альбрехт // БСЭ в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров; 3-е изд. – Москва: 
Советская энциклопедия, 1971. – Т. 6: Газлифт – Гоголево. – Стб. 193-194. 

5. Меркулов В.Л. Альбрехт Галлер. 1708–1777. / В.Л. Меркулов. – Ленинград: Наука, 1981. – 
183 с. 

 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 80 (146). 2018 
 
 
 

85 

Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ПОЛЬ БЕР 

До 185-річчя від дня народження 
 

Поль Бер народився 19 жовтня 1833 р. в 
Оксері, департамент Йонна, на заході історичної 
області, відомої під назвою Бургундія, в сім’ї 
адвоката Жозефа Бера і Жанне-Генрієтте Массі. 
Коли Полю було12 років, помер його брат від 
туберкульозу, а коли йому виповнилося 14 років 
– не стало матері. В 1843 р. після закінчення 
початкової школи Поль продовжив навчатися в 
колежі рідного міста (нині колеж імені Поля 
Бера). Навчався дуже легко, проявив 
надзвичайні здібності як в галузі точних, так і 
гуманітарних наук. В 1952 р. (останній рік 
навчання) П. Бер наводить контакти з багатьма 
членами товариства натуралістів і медичного 
товариства свого міста і бере активну участь в 
роботі місцевого природничо-історичного 
музею. Після закінчення колежу Поль поїхав у 
Париж і вступив у колеж Сан-Бербе, але батько 
був проти навчання в Політехнічній школі і 
наполіг, щоби Поль поступив на юридичний 
факультет Паризького університету. Деякий час 
Поль Бер вивчав римське право і в 1857 р. 
успішно захистив ліценціат  (перший науковий 

ступінь у Франції) на тему «Шлюбні договори у Франції» та отримав звання адвоката. В тому ж 
році П. Бер від’їжджає в Алжир для відпочинку, повертається на батьківщину, працює 
секретарем міського адвоката, але згодом міняє свої плани, покидає службу адвоката, 
повертається у Париж і поступає на медичний факультет Сорбонни. 

Своє місце в науці П. Бер визначав з труднощами. Займався медициною без захоплення і 
все більше схилявся до думки, що його покликання – це природничі науки. В кінці 1850-х років 
Поль Бер знайомиться з зоологом Луї Гратіоле (1815–1866) – керівником лабораторії 
порівняльної анатомії людини і мавпи при Паризькому музеї природничої історії, а згодом з 
Анрі Мільн-Едвардсом (1800–1885), видатним зоологом, професором природничої історії цього 
музею. Заслуги Мільн-Едвардса перед біологією моря великі. Він це в 1844 р. спустився під 
воду в скафандрі з науковою метою і в 1860 р. доказав факт існування життя на глибині. 
Великий вплив на всю творчу біографію Поля Бера зробив Клод Бернар (1813–1878) – 
засновник сучасної експериментальної фізіології. П. Бер неодноразово підкреслював, що саме 
К. Бернару зобов’язаний своїми успіхами в науці. К. Бернар любив П. Бера і вважав його своїм 
достойним послідовником. 

У 1863 р. П. Бер отримав ступінь доктора медицини за працю з пересадки тканин і 
органів у тварин «De la greffe animal». Ця праця отримала премію Французької АН з 
експериментальної фізіології. 

Вчений став одним з перших дослідників в галузі експериментальної пересадки і 
приживлення тканин від одної тварини до другої. Вчений продемонстрував можливість 
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перехресного кровообігу у щурів. Це питання стало важливим етапом в розвитку пластичної 
хірургії. «Пересадка по Беру» використовувалася під час франко-прусської війни 1870–1871 рр. 
Фундаментальне дослідження Бера з пересадки та приживлення тканин і органів отримало 
всесвітнє визнання. 

Восени 1863 р. К. Бернар запропонував П. Беру посаду препаратора в своїй лабораторії. 
В 1865 р. Поль Бер одружився з шотландкою Жозефіною Клейтон (1847–1916), яка подарувала 
вченому трьох дочок: Генррієту, Поліну, Леонію. Дружина стала помічником вченого і 
переклала на англійську мову курс лекцій із загальної зоології. За час праці препаратором 
(1863–1866) П. Бер опублікував «Визначник хребетних тварин департаменту Йонна» (1865), а 
також захистив дисертацію  на звання доктора природничої історії за темою «Про життєвість 
тваринних тканин» (1866). 

В 1867 р. за клопотанням К. Бернара Поль Бер отримав кафедру порівняльної фізіології 
на факультеті природничих наук в Бордо (після смерті видатного фізіолога П’єра Флуранса 
(1794–1867)). В зоологічній лабораторії Бордо вчений, використовуючи кімографи, зроблені 
його другом Етьєном-Жулем Маре (1830–1904), та високочутливу термографічну апаратуру 
досліджував механізм руху листків мімози і висунув припущення, що чутливість і рухливість 
листків мімози можна пояснити наявністю спеціальних скоротливих тканин, подібних до 
нервових і м’язових елементів у тварин. 

В кінці 1868 р. П. Бер повернувся у Париж і отримав кафедру фізіології в Сорбонні, яку 
передав йому Клод Бернар, залишивши за собою кафедру фізіології в Колеж де Франс. 

Саме в Сорбонні П. Бер приступив до експериментального вивчення дії барометричного 
тиску на тваринні і рослинні організми. Першу лекцію про вплив барометричного тиску на живі 
істоти П. Бер прочитав 13 грудня 1869 р. в Паризькій обсерваторії. 

В кінці 1869 р. за допомогою свого друга, лікаря Деніса Журдане отримав дві 
барокамери для досліджень. 

Спочатку він ставив досліди на птахах, 
дрібних ссавцях, собаках. Але настав момент, 
коли сам П. Бер зайняв місце тварин в камері, 
маючи в запасі кисневий мішок. 20 лютого  
1874 р. П. Бер створив розрідження, яке 
відповідало висоті 5000 м, а 30 березня – висоті 
8800 м (майже висота Евереста). Імітуючи 
підйоми на повітряній кулі, П. Бер робить 
висновок, що функціональні розлади зростають 
з пониженням барометричного тиску. «На 
висоті» 9 км асистенти, побоюючись за життя 
П. Бера, відмовилися від подальшого 
проведення досліду. 

22 березня 1874 р. аеронавти Кроче-
Спінелі та Сивель з кисневими подушками 
досягли висоти 7300 м. Але 15 квітня 1875 р., 
досягнувши висоти 8600 м, вже не змогли  
використати кисень і загинули. 

Вченого зацікавила проблема впливу підвищеного тиску повітря на організм живих 
істот. До її вирішення П. Бер приступив в 1872 р. на прохання винахідника скафандра 
Денейруса, який зацікавився причинами загибелі водолазів – ловців губок в Егейському морі. 
За допомогою своїх барокамер П. Бер провів серію дослідів на дрібних тваринах, вивчаючи 
причини їх загибелі при підвищеному тиску. Вчений встановив, що кисень, який подається 
тваринам під тиском понад 3 атм, впливає токсично на організм, викликаючи конвульсії та 
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смерть. Свої спостереження про судоми внаслідок кисневого отруєння («ефект Поля Бера») 
вчений оповістив 17 лютого 1873 р. на засіданні Паризької АН. Вчений встановив, що можна 
отруїтися звичайним повітрям, яке подається під високим тиском. У тварин судоми наступали 
при диханні повітрям під тиском 15 атм. П. Бер сформулював закон фізіологічного значення 
парціального тиску кисню, який став визначальним в розвитку фізіології. 

Поряд з токсичністю кисню П. Бер вивчив і токсичні властивості вуглекислоти. П. Бер 
визначив смертельні концентрації вуглекислоти в повітрі і знайшов, що плазуни та амфібії 
менш чутливі до вуглекислоти, ніж теплокровні тварини. П. Бер досліджував вплив СО2 не 
лише на вищих тваринах, але й на ізольованих тканинах, рослинах, бактеріях. 

П. Бер вивчав принцип декомпресійних хвороб у робітників-кесонщиків, частого і 
потужного симптому – паралічу кінцівок. Загадкова хвороба з’являлася у робітників тільки при 
виході на поверхню. П. Бер знайшов пухирці газу в крові піддослідних тварин. Аналіз газу із 
пухирців показав, що в них міститься переважно азот. У 1875 р. дослідження П. Бера по 
вивченню впливу повітря та кисню під різним тиском в праці «La pression barometrique» (1878) 

принесли Великий дворічний приз Сорбонни. 
 В 1878 р. П. Бер був обраний пожиттєвим 

головою Французького біологічного товариства, а в 
1881 р. – академіком, членом Інституту Франції – 
головної наукової установи країни. 

Велику роль в пропаганді досліджень Поля 
Бера з барофізіології відіграв англійський фізіолог 
Джон С. Холдейн (1860–1936). 

У 1879–1885 рр. П. Бер опублікував, крім 
підручників, сім томів (близько 4000 сторінок) 
нарисів з нових досягнень науки і техніки у вигляді 
додатку до журналу «La Republique franchise». 

В січні 1886 р. П. Бер  погодився на 
пропозицію отримати посаду представника 
французького уряду в Індокитаї. 

Важкий клімат, нервова перевтома підірвали 
сили П. Бера і 11 листопада 1886 р. він помер в 
Ханої у віці 53 роки від тропічної дизентерії, що 
супроводжувалася крововиливами. 

Тіло П. Бера було перевезено на батьківщину 
і поховано в Оксері. 

 
Пам’ятник Полю Беру в Оксері 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.В. ЧОП’ЯК 
 

ДЖОРДЖ УЕЛС БІДЛ 
До 115-річчя від дня народження 

 
Джордж Уелс Бідл народився 22 жовтня 

1903 р. в Уаху (штат Небраска) в сім’ї Чонсі 
Елмера Бідла і Хатті (Елбро) Бідл середньою за 
віком дитиною з трьох дітей. Вчитель фізики з 
середньої школи зміг заохотити Джорджа до 
наукових занять і переконав його поступити в 
коледж. У 1922 р. Дж. Бідл поступив у коледж 
агрокультури університету штату Небраска. 
Вивчав генетику гібридної пшениці на кафедрі 
агрономії. У 1926 р. Дж. Бідл отримав ступінь 
бакалавра наук, а в 1927 р. – ступінь магістра наук. 
Згодом почав вивчати біологію в аспірантурі 
Корнельського університету під керівництвом Р.А. 
Емерсона (1873–1947), професора Корнельського 
університету (1914–1942). Вчений влаштував Дж. 
Бідла на посаду асистента і доручив йому зробити 
огляд з генетики кукурудзи. Дисертація Дж. Бідла 
була присвячена мейозу у кукурудзи. 

Хромосоми – носії генетичного матеріалу в ядрах клітин рослин і тварин – 
складаються з генів. Гени – це молекули ДНК, що направляють і регулюють біохімічні 
процеси в клітинах. В процесі мейозу утворюються зародкові або статеві клітини 
(гамети), що володіють половинним набором хромосом соматичних клітин. При 
заплідненні знову утворюються пари хромосом і число їх стає нормальним.  

В 1931 р. Дж. Бідл отримав докторський ступінь з генетики в Корнельському 
університеті і впродовж двох наступних років працював співробітником Національної 
ради з наукових досліджень на факультеті біології Каліфорнійського технологічного 
інституту в Пасадені. Тут його керівником був Томас Хант Морган (1865–1945), один з 
відомих генетиків, що досліджував генетичні процеси у плодової мушки дрозофіли. Дж. 
Бідл вивчав кросинговер хромосом – процес, що відбувається під час мейозу і 
приводить до обміну генетичним матеріалом між хромосомами. Вчений встановив, що 
кросинговер і рекомбінації генетичного матеріалу при мейозі відбуваються випадково.  

У 1933–1935 рр. Дж. Бідл був викладачем факультету біології Каліфорнійського 
технологічного інституту і співпрацював з Б. Ефруссі, ембріологом Паризького 
університету, який тимчасово працював у відділі Г.Х. Моргана. Дослідників зацікавила 
проблема успадкування кольору очей у дрозофіли.  
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У 1935 р. Дж. Бідл працював у лабораторії Б. Ефруссі в Інституті фізико-хімічної 
біології в Парижі. Вчені встановили, що біохімічним попередником пігменту очей у 
дрозофіли служить амінокислота триптофан. 

У 1936 р. Дж. Бідл повернувся в США і почав працювати асистент-професором 
генетики в Гарвардському університеті. В 1937 р. вчений отримав посаду професора 
біології в Станфордському університеті. 

Тут доцільно пригадати, що сучасна генетика виникла в 1856 р., коли чеський 
монах-домініканець Грегор Мендель опублікував теорію законів спадковості. Стаття 
Менделя та його закони спадковості були забуті на 50 років. Лише на початку ХХ ст. до 
них знову звернулися генетики нового покоління. В 1902 р. англійський лікар і біохімік 
Арчібальд Гаррод встановив, що деякі види недостатності ферментів у його хворих є 
вродженими. Постало питання: чи не відповідають окремі гени за управління синтезом 
специфічних ферментів. Було відомо, що в 1926 р. Герман Мюллер (1890–1967), який 
працював з дрозофілами, встановив, що рентгенівське опромінення викликає мутації в 
генетичному матеріалі цих мушок і ці мутації призводять до дефектів фізичного 
розвитку. 

В 1937 р. до досліджень Дж. Бідла в Станфордському університеті приєднався 
Едуард Лаурі Тейтем (1909–1975), який вивчав мікробіологію та біохімію у 
Вісконсинському університеті. Дослідники вирішили проводити свої наукові пошуки не 
на дрозофілах, а на Neurospora crassa – грибках, що утворюють рожеву плісняву на хлібі. 
Оскільки ці мікроорганізми швидко розмножуються, то можна упродовж короткого часу 
дослідити декілька їх поколінь. Вчені припустили, що функцію генів можна вивчати, 
пошкодивши деякі з них. З праць Г. Мюллера було відомо, що при рентгенівському 
опроміненні генетичного матеріалу частота мутацій зростає в 100 разів. Тому Дж. Бідл і 
Е. Тейтем почали вирощувати колонії Neurospora в середовищі, яке містило лише деякі 
необхідні для харчування грибка речовини, а потім опромінювали їх рентгенівськими 
променями. В результаті одні колонії розмножувалися нормально, інші гинули, треті 
росли, але не могли розмножуватися. Дж. Бідл і Е. Тейтем дослідили третю групу. 
Пересадили грибки на 1000 різних середовищ і до кожного добавили речовину, яку 
нормально розвинуті грибки можуть синтезувати самі. В одному середовищі (№ 299), в 
яке був добавлений вітамін В6, опромінена культура почала рости нормально, що 
свідчить про те, що опромінення викликало мутацію гена, відповідального за синтез 
цього вітаміну. Для того, щоб визначити, чи має місце генетичний дефект, вчені 
схрестили опромінені грибки з порушеним синтезом В6 із здоровими грибками. 
Виявилось, що це порушення передається за описаним Г. Менделем рецесивним типом. 
Лабораторні методи, розпрацьовані вченими в Станфордському університеті, виявилися 
корисними для збільшення фармакологічного виробництва відкритого Олександером 
Флемінгом (1881–1955) пеніциліну. 

До 1946 р. Дж. Бідл  працював у Станфордському університеті, а згодом після 
смерті Т.Х. Моргана став професором біології і керівником відділу в Каліфорнійському 
технологічному інституті. 
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У 1953 р. Дж. Бідл був обраний президентом Американської асоціації сприяння 
розвитку науки. Він закликав уряд США переглянути політику в галузі секретності, 
створити більш відкрите суспільство і допустити вчених до спеціальної інформації. 

У 1957 р. Дж. Бідлу і Е. Тейтему присудили Нобелівську премію з фізіології та 
медицини «за відкриття, які висвітлюють роль генів у специфічних біохімічних 
процесах». Другу половину премії отримав Джошуа Ледерберг (1925 р. н.) «за 
відкриття, пов’язані з генетичною рекомбінацією і організацією генетичного 
матеріалу бактерій».  

У 1961 р. Дж. Бідл покинув Каліфорнійський технологічний інститут і став 
професором та ректором Чиказького університету. У 1968 р. вчений відійшов від 
адміністративної діяльності і продовжив дослідження генетики та еволюції кукурудзи. 

У 1970 р. Дж. Бідл повернувся в Каліфорнійський технологічний інститут і став 
опікуном Каліфорнійського технологічного інституту, а в 1971 р. – почесним опікуном 
Чиказького університету. 

Крім Нобелівської премії, Дж. Бідл отримав премію Ласкера Американської 
асоціації охорони здоров’я (1950), премію Фонду Еміля Крістіана Хансена за 
дослідження в галузі мікробіології Данської Карлсберзької лабораторії (1952), 
меморіальну премію Альберта Ейнштейна університету Йєшива (1958), премію Кімбера 
з генетики НАН США (1960). Вчений був членом багатьох наукових товариств, в т. ч.  
Американського товариства генетиків (від 1946 р. – президент), Американської асоціації 
сприяння розвитку науки (від 1953 р. – президент), Лондонського королівського 
наукового товариства, Данської королівської АН. Вчений працював у комітеті з 
генетичних змін внаслідок атомної радіації в НАН США, в Консультативному комітеті з 
біології та медицини Комісії з атомної енергії. 

У 1928–1953 рр. вчений був у шлюбі з Маріон Сесіл Хілл, яка народила сина. У 
1953 р. вчений одружився з письменницею Мюріель Макмор Бернет. Вчений 
захоплювався альпінізмом, лещетарством, садівництвом. 

Помер вчений 9 червня 1989 р. на 86 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ДАНІЕЛ НАТАНС 

До 90-річчя від дня народження 
 

Даніел Натанс народився 30 жовтня 1928 р. у 
Вілмінгтоні дев’ятою дитиною в єврейській родині 
Семюела Натанса та Сари (Левітан) Натанс, 
іммігрантів з Росії. Початкову освітуДаніел отримав у 
школі Вілмінгтона, одночасно працюючи після школи 
та у вихідні дні. В 1946 р. був зарахований в 
Делаварський університет, де вивчав математику, 
хімію, філософію, літературу. У 1950 р. завершив 
навчання із званням бакалавра. В тому ж році поступив 
у медичну школу Вашингтонського університету в 
Сент-Луїсі. Під впливом професора фармакології 
Олівера Лоурі замість занять медичною практикою 
розпочав кар’єру вченого і викладача. 

У 1954 р. Даніел отримав медичний ступінь і 
поступив на роботу в Колумбійський пресвіте-
ріанський медичний центр в Нью-Йорку, де 

спостерігав за хворими професора Роберта Лоеба. В 1955–1957 рр. Д. Натанс працював 
співробітником Національного інституту раку в Бетесді (штат Меріленд). Вивчав біосинтез 
білка, який синтезується злоякісними та плазматичними клітинами  при мієломній хворобі. 
Згодом вчений повернувся в Колумбійський пресвітеріанський центр, де упродовж 2 років 
стажувався у Р. Лоеба. 

В 1959–1962 рр. працював запрошеним дослідником в лабораторії Фріца Ліпмана в 
Рокфеллерівському інституті медичних досліджень в Нью-Йорку. Продовжив вичення 
біосинтезу білка та ідентифікував деякі бактеріальні фактори, що прискорюють включення 
амінокислот в білкові молекули. Співпрацював з Нортоном Зіндером, фахівцем в галузі 
молекулярної генетики. Вивчав роль РНК бактеріофагів в синтезі білків бактеріофагів у 
пробірці з клітинним екстрактом.  

Генетика та життєвий цикл бактеріофага були визначені в 40–50-х рр. Бактеріофаги – 
віруси, інфікуючі бактерії належать до найпростіших форм життя і складаються із внутрішньої 
центрально розташованої нуклеїнової кислоти і зовнішньої білкової оболонки. Бактеріофаг в 
бактеріальній клітині продовжує життя різними шляхами: 1) використовує біохімічний апарат 
бактерії і формує нові фагові частини, що руйнують клітину; 2) можливе включення його в 
генетичну структуру клітини (або ДНК) і подальша передача дочірним клітинам під час поділу 
бактеріальної клітини; 3) ферментна система бактеріофага розпадається на складові частини під 
впливом бактеріальних ферментів – феномен, відомий під назвою  «індукована клітиною-
господарем варіація», або «рестрикція-модифікація». Рестрикція-модифікація здійснюється 
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двома ферментами бактерії: рестрикційною ендонуклеазою та метилазою. Рестрикційна 
ендонуклеаза визначає нуклеотидну послідовність ДНК бактеріофага і розщеплює (розрізає) 
ДНК фага на окремі частини. Метилаза пізнає послідовність нуклеотидів в ДНК клітини-
господаря, метилює її і захищає від ферментативного розщеплення своєю власною 
ендонуклеазою. 

В 1960 р. Вернер Арбер (1929 р. н.) з Женевського університету висунув гіпотезу, що 
системи рестрикції-модифікації є основними характеристиками бактерій. Арбер знайшов 
рестрикційну ендонуклеазу в кишковій бактерії. Але «ендонуклеаза Арбера» розрізала ДНК 
фага в неспецифічних ділянках. Він назвав її ендонуклеазою І типу і передбачив, що 
рестрикційні ендонуклеази будуть знайдені в інших бактеріальних системах. 

В 1962 р. Д. Натанс стає помічником професора мікробіології і керівником генетичного 
відділу в медичній школі Джонса Хопкінса. В 1965 р. Д. Натанс отримує статус ад’юнкт-

професора, а в 1967 р. стає повним 
професором. В середині 60-х років вчений 
читає лекції студентам про віруси тварин. Ці 
віруси можуть бути інфекційними або 
онкогенними. Згодом вчений зацікавився 
вірусом – 40 мавп, який викликав у мавп 
утворення пухлин, і почав локалізувати гени 
ДНК цього вірусу. 

Колега по Інституту Джонса Хопкінса 
Гамілтон Сміт повідомив Д. Натанса, який 
працював у Вейцманівському інституті в 
Реховоті (Ізраїль), що йому вдалося виділити 
і очистити рестрикційну ендонуклеазу в 
бактерії Haemophilus influenzaе.  Цю 
інформацію вчений вирішив використати для 
розщеплення і аналізу генома (повного 
набору вроджених ознак) ДНК онкогенних 
вірусів. Д. Натанс після повернення в 
Інститут Джонса Хопкінса вивчав генетичну 
структуру ДНК вірусу – 40 мавп, 
використовуючи ендонуклеазу Сміта. 

ДНК вірусу мавп є добрим об’єктом 
для дослідження, оскільки складається з 5000 нуклеотидів і включає декілька генів. Вчені 
розщепили молекулу ДНК двома ендонуклеазами, ідентифікували окремі частини і створили 
карту місць розщеплення. Згодом вони встановили відповідність локалізації та функції 
специфічних генів і розпрацювали першу детальну генетичну карту молекули ДНК, включаючи 
сайти (ділянки) початку і закінчення процесу реплікації. Розпрацьовані Д. Натансом методи 
аналізу генетичної структури були використані для генетичного картування більш складних 
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молекул ДНК, а також для розробки методів рекомбінації ДНК з метою створення 
бактеріальних «фабрик» для синтезу необхідних для медицини різних препаратів. 

У 1978 р. Даніел Натанс, Вернер Арбер, Гамілтон Сміт отримали Нобелівську 
премію з фізіології та медицини «за відкриття ферментів рестрикції та методів їх 
використання для пошуків у молекулярній генетиці».  

З 1980 р. Д. Натанс став професором молекулярної біології та генетики в медичній школі 
Джонса Хопкінса, а також старшим дослідником у медичному інституту Говарда Хуга. 

Крім Нобелівської премії, вчений отримав премію з молекулярної біології НАН США 
(1976). Він був членом Американської академії мистецтв і наук.  

Вчений одружився (1956) з Джоаною Комберг. Подружжя виховало трьох синів. 
Помер вчений 16 листопада 1999 р. в Балтиморі на 72 році життя. 
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В.І. ФЕДОРЕНКО, Ю.М. ПАНИШКО 
 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я  
ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
           11 – 12 жовтня 2018 року на базі ДУ  ”Інститут громадського здоров'я імені О. М.  
Марзєєва НАМН України” відбулась науково-практична конференція "Актуальні питання  
громадського здоров'я  та екологічної безпеки України". Організатори конференції  щорічно 
проводять традиційні    марзєєвські читання і цього року це були ХІV марзєєвські читання, 
присвячені 135 річниці від дня народження академіка О. М.  Марзєєва. 
            У роботі конференції взяли участь представники НАМН України, МОЗ України.  
Конференція об'єднала учасників і зацікавлених цими напрямами роботи науковців і науково-
педагогічних працівників практично зі всіх областей України, у тому числі доповідачами  й  
авторами  надрукованих матеріалів були  співробітники Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького. Доповіді і короткі повідомлення, котрі викладені у збірці 
тез конференції, охоплювали широкий спектр проведених наукових досліджень і  поставлених  
завдань, що  потребують вирішення з метою забезпечення умов для збереження та зміцнення 
здоров'я населення.   Розглядалися актуальні  питання громадського здоров'я, екологічної 
безпеки України, нормативно-правового і кадрового забезпечення системи громадського 
здоров'я, проблеми санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України. 
        Метою цього  повідомлення  є ознайомити читачів лише  з декотрими пріоритетними 
напрямками сучасної профілактичної медицини   та станом  впливу на  здоров'я дітей і 
дорослих факторів різної природи.   
        Учасники конференції ознайомилися з участю ДУ ”Інститут громадського здоров'я імені О. 
М.  Марзєєва НАМН України”  у міжнародних проектах (доповідач Н.С. Полька, м. Київ), 
подальшим розвитком гігієнічної науки, зокрема і в контексті громадського  здоров'я. 
        Відомо, що тепер в Україні впроваджується система громадського здоров'я.  У 2016 р. 
Уряд схвалив  Концепцію розвитку системи громадського здоров'я. Вона є основою 
профілактичної медицини і спрямована на збереження популяційного й індивідуального 
здоров'я.  Тому один з актуальних наукових  напрямів конференції   стосувався сучасних 
проблем охорони громадського здоров'я  і пов'язаних   з ним  законодавчих аспектів 
становлення системи громадського здоров'я. Про нормативно-правове та кадрове забезпечення 
системи охорони здоров'я йшлося у доповіді  І.В. Гущука (м. Рівне). Цікавою була доповідь про 
доказовий підхід у сфері громадського здоров'я (О.В. Бердник, м, Київ). Відомо, що у 80-х 
роках ХХ сторіччя започатковано напрям доказової медицини, який передусім було орієнтовано 
на лікувальну ділянку охорони здоров'я. В останні десятиріччя почав інтенсивно розвиватися 
доказовий підхід у сфері громадського здоров'я, який дозволяє отримати прямі та непрямі 
вигоди, включаючи доступ до більш якісної інформації щодо найкращих практик профілактики 
захворювань,  збереження та промоції здоров'я,  що,  в свою чергу,  забезпечує обґрунтованість 
політичних рішень, результативність цільових програм та ефективність використання 
фінансових ресурсів".  Доказовий підхід у сфері громадського здоров'я орієнтований на 
популяційний рівень з акцентуванням на причинно-наслідкові залежності, ефективність різних 
методів управління здоров’ям населення. Висновок доповідача – використання принципів та 
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підходів доказової медицини  є необхідними умовами розвитку епідеміології громадського 
здоров'я.  
        Низка робіт стосувалася підготовки фахівців громадського здоров'я.  В Україні  розроблена 
відповідна нормативна база щодо реалізації кадрової політики у сфері громадського здоров'я.  
До Постанови КМ України № 266 від 29.04.2015 р. " Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"   внесено зміни  
(постанова КМ України  № 53 від 01.02.2017 р.) і затверджено нову спеціальність 229 – 
Громадське здоров'я. В МОН України створено науково-методичну підкомісію 229 – 
Громадське здоров'я сектору Вищої освіти Науково-методичної ради,  опрацьовано проект   
Стандарту Вищої освіти України для фахівців громадського здоров'я. Розроблена 
(Національний медуніверситет ім. О.О.Богомольця) і затверджена ЦМК ВМО МОЗ України 
нова сучасна примірна програма нової навчальної дисципліни " Соціальна медицина, 
громадське здоров'я". На  кафедрах  вищих медичних закладів опрацьовано   сучасне методичне 
забезпечення для підготовки професійних фахівців громадського здоров'я.   
          Про необхідність впровадження нормативної бази Євросоюзу в Україні в галузі 
забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення йшлося у доповіді В.В. 
Станкевича (м.Київ).  Річ в тому,  що акти санітарного законодавства, затверджені до 1991 р., 
втратили чинність   (розпорядження КМ України від 01.01.2017 р. № 94-р.).   Доповідач 
зазначив, що практично 80 %  нормативно-регламентних документів в галузі  забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення були скасовані. Натомість нічого не було 
запропоновано, зокрема, й роз’яснень стосовно можливості і порядку використання директив і 
регламентів Євросоюзу в галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення та екологічної безпеки. Тоді фахівці Інституту громадського здоров'я імені О. М.  
Марзєєва НАМН України за власною ініціативою розробили низку нормативних документів з 
урахуванням міжнародних норм і підходів. Зокрема, це "Державні санітарно-епідеміологічні 
правила та норми поводження з медичними відходами" ( затв. МОЗ України, наказ № 325 від 
08.06.2015 р.),  проекти  Державних санітарних правил з визначення класу небезпеки відходів  і 
охорони поверхневих водойм, розроблені  на підґрунті низки відповідних Директив ЄС. 
Доповідач  упевнений, що  офіційне затвердження  опрацьованих документів сприятиме 
санітарно-епідеміологічному  благополуччю населення та збереженню громадського здоров'я.  
Інші  науковці     висловлюють  думку  про необхідність  апроксимування водного 
законодавства України   до відповідних  Директив ЄС,  законодавчого регулювання  
поводження з товарами побутової хімії,  узгодження вітчизняної нормативно-правової бази із 
законодавством Європейського Союзу. У цьому ж аспекті  презентувала  доповідь Т.С. Зазуляк 
(м.Львів) про європейську інтеграцію  України в галузі безпеки та гігієни праці на 
фармацевтичному виробництві.      
          Особливу увагу на конференції було приділено  проблемі промоції здоров'я в закладах 
освіти,  гігієнічним проблемам дітей і підлітків, збереженню їхнього здоров'я. Особливої уваги 
профілактична спрямованість має для дітей шкільного віку, як майбутнього нашої держави 
(доповідач Т.В. Пересипкіна, Харків).  Доповідач зазначила про доцільність використання 
рекомендацій Європейської Концепції стандартів якості шкільних медичних послуг та 
компетенцій для фахівців шкільної охорони здоров'я (2014) для удосконалення медичної 
допомоги дітям шкільного віку в Україні. Розглядалися питання здоров'я дітей  і розвитку 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 80 (146). 2018 
 
 
 

96 

здоров'язберігаючих  технологій  (доповідач Г.М. Даниленко, м.Харків) з урахуванням 
основних оперативних функцій громадського здоров'я,  представлених у  ”Європейському плані 
дій з укріплення потенціалу та послуг громадського здоров'я ”.  Важливою складовою промоції 
здоров'я     дітей є здоров'язберігаюча  компетентність батьків. У матеріалах  конференції 
наводяться результати досліджень здоров'я учнів гімназії м. Харків. Зокрема зазначено, що  в 
умовах інтенсифікації навчальної діяльності   загальна патологічна ураженість зростає у 
середньому  на 30% від першого до одинадцятого року навчання. Виникає гостра проблема 
підготовки фахівців громадського здоров’я у закладах середньої освіти (Л.І. Пономарьова, М.О. 
Кіндрук, м.Харків). Одним із об'єктивних критеріїв оцінки стану індивідуального здоров'я дітей 
є їхній фізичний розвиток. Його показники залежать від дії на організм різноманітних 
біологічних, екологічних та соціально-економічних чинників, від місця проживання і навчання, 
етнічної приналежності, рівня фізичної підготовки тощо.   Свої регіональні особливості 
фізичного  розвитку мають зокрема і діти  молодшого шкільного віку м. Львова (доповідач В.І. 
Федоренко).  Гармонійний розвиток дітей  вікової групи 7 років мають 67,7 % дітей (хлопчики – 
69,8 %, дівчатка – 66,1 %),  9 років — 69,3 % (хлопчики – 72,6 %, дівчатка – 65,8 %)  
Відхилення від гармонійного фізичного розвитку (дисгармонійний і різко дисгармонійний)  
загалом зумовлено надлишком або дефіцитом маси тіла І і ІІ ступенів, збільшенням або 
зменшенням обводу грудної клітки  І і ІІ ступенів, та  їхніми комбінаціями.   Динаміка 
антропометричних показників від 1967 – 1969 рр. до 2014 – 2015 рр. загалом характеризувалася 
процесами акселерації. Найнижчі показники зросту і маси тіла у дітей спостерігалися з 1992 р. 
до 1996 р., найвищі  - у 2014 - 2015 р.р.    Сучасні діти вищі і мають більшу масу тіла, ніж їхні 
однолітки 19 - 49 років тому.     
          Медико-соціальною проблемою є здоров'я студентської молоді. Цьому присвячені роботи 
науковців м.м. Києва, Івано-Франківська. Харкова. Незадовільні показники стану здоров'я 
студентів обумовлені, передусім, порушенням режиму дня, нераціональністю харчування, 
низькою фізичною активністю, наявністю шкідливих звичок тощо.  Студенти вищої школи 
зазнають екзаменаційних і передекзаменаційних стресів. Про це йшла мова у доповіді С.Ю. 
Макарова ( м. Вінниця). Такі стреси обумовлюють появу психофізіологічних зрушень з боку 
характеристик функціональних можливостей організму студентської молоді, зокрема високий 
рівень вираження астенічних явищ особистісного ґенезу, збільшення  показників  ступеня 
вираження усіх провідних фаз емоційного вигорання студентів. Фахівцями з гігієни дітей і 
підлітків висвітлювалися питання обізнаності молоді щодо факторів ризику розвитку хронічних 
неінфекційних захворювань (доповідач М.П. Гуліч, м, Київ),  медичних  і психологічних 
проблем дітей, переміщених з Луганської та Донецької областей ( доповідач Є.І. Степанова, м. 
Київ)  та низки інших питань, що стосувалися   гігієнічних аспектів харчування, здоров'я  
молодого покоління і профілактики захворювань. 

       Широкий спектр доповідей і публікацій присвячено еколого-гігієнічній безпеці 
населення України. Зокрема це питання якості питної води та її безпеки для здоров'я. Про ризик 
для здоров'я від споживання хлорованої питної води доповіла О.Б. Липовецька ( м.Київ). 
Найбільш реакційно агресивним і здатним до найбільшого утворення у воді небезпечних 
хлорорганічних сполук  для  ризику здоровя є газоподібний хлор. Авторами обгрунтовано 
оптимальні дозо-часові параметри первинного та заключного знезаражування води діоксидом 
хлору в чинній технології водопідготовки на Дніпровському водопроводі м. Києва, коли 
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залишкові концентрації побічних продуктів не перевищують допустимих рівнів. Цікавою була 
доповідь І.О. Черніченка про роль антропогенних ендокринно пошкоджуючих чинників 
довкілля у формуванні онкологічної захворюваності населення. На тлі зменшення 
захворюваності  на рак легенів і шлунка до 30%, загальна захворюваність на рак зросла на 29%, 
а такі локалізації, як рак молочної залози, простати, щитоподібної залози  зросли більш, ніж у 2-
3 рази або на 225-340%.  Причиною цього є дія  на організм ”ендокринних руйнівників”. За 
міжнародним визначенням  це  – екзогенні речовини антропогенного чи природного 
походження (або суміш цих речовин), які змінюють функцію ендокринної системи, наслідком 
чого є розвиток несприятливих змін у здоров'ї окремої людини, її нащадків або ж  популяції у 
цілому. Ендокринні руйнівники складають величезну групу сполук різних класів та різного 
призначення:  хімічні сполуки антропогенного походження, які утворюються у процесі 
виробничої діяльності і надходять у навколишнє середовище з димовими викидами та є  
складовими різноманітних косметичних засобів, предметів побутової хімії , миючих засобів, 
входять до складу пластмасових виробів (посуду, дитячих іграшок тощо); фармацевтичні та 
терапевтичні засоби, які складають основу замісної гормональної терапії, протизапальних 
засобів тощо;  пестициди. Ця проблема потребує опрацювання і відповідних профілактичних 
заходів. 

Населення зазнає поєднаної і комбінованої дії різноманітних факторів. Зокрема у 
доповіді Ю.Д.  Думанського  йшлося про вплив на здоров'я   значної  частини населення і 
працюючих  електромагнітного, акустичного, повітряного, мікробіологічного забруднення, що 
створюється радіотехнічними, електроенергетичними, авіатранспортними засобами цивільної 
авіації, джерелом яких є аеропорт, та унаслідок недозволеної житлової забудови прилеглих до 
аеропорту територій. У доповідях було розглянуто сучасні інструменти регулювання якості 
атмосферного повітря (А.А. Петросян, м.Київ),   питання забруднення атмосферного повітря та 
поліморфізм генів як факторів ризику розвитку порушень репродуктивного здоровя (Т.П. 
Маремуха, м. Київ), моделі теоретичного нормування хімічних речовин у повітрі населених 
місць (О.М. Голіченков, м. Київ). На конференції розглянуто питання про ефективність 
реалізації законодавчих та нормативних документів щодо соціального і протирадіаційного 
захисту населення зони спостереження АЕС (В.А. Прилипко, м. Київ).  
            Біологічна безпека довкілля є важливою проблемою.  Актуальним питанням є 
дотримання інфекційної безпеки  в закладах обслуговування населення (заклади громадського 
харчування, продовольчої торгівлі, побутового обслуговування). Запропонована система 
розподілу об'єктів дезінфекції у зазначених закладах за ступенем ризику інфікування та за 
режимами дезінфекції  з метою профілактики інфекційних захворювань, забезпечення 
санітарного й епідеміологічного благополуччя населення (М.О. Росада, м. Київ). 

Значна увага була приділена також питанням охороні здоров'я військовослужбовців, 
зокрема  підвищенню рівня адаптації в екстремальних умовах під час війни і збереження 
здоров'я після впливу бойового стресу -  особливості відновлення психофізіологічного стану 
(Д.В. Зайцев, м. Київ).  У доповіді Ю.М. Депутата ( м. Київ) представлено  порівняльний аналіз 
харчування військовослужбовців Збройних Сил України в зоні проведення ООС (АТО) за 
періоди 2015-2016 та 2017-2018 рр. Харчування військовослужбовців у польових умовах  
передбачає триразовий режим харчування за загальновійськовою нормою ( у разі виконання 
завдань  у відриві від пункту дислокації частини) за рахунок споживання  ”сухого пайка”.  За 
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результатами опитування бійців, які перебували на лікуванні чи реабілітації у військовому 
шпиталі, установлено, що позитивна оцінка організації харчування у зоні проведення ООС хоча 
й зросла, однак 65 % військовослужбовців висловило незадоволення організацією харчування.  

Проблема профілактики йододефіциту актуальна для багатьох країн світу, у т. ч. в 
Україні. На території України майже все населення  має стан недостатнього споживання йоду 
різного ступеня в залежності від регіону. Проблемі йодного забезпечення  вагітних в Україні 
була присвячена доповідь В.І. Кравченка (м. Київ). Зазначено, що більша частина жінок першої 
та другої половини вагітності мають йододефіцит і не використовують засоби масової і 
групової йодної профілактики, що негативно впливає не лише  на організм вагітної, але  й 
розвиток плоду. Доповідач ставить питання про необхідність законодавчого вирішення 
проблеми попередження йодозалежних станів серед населення, у т.ч. у вагітних. 
         У рішенні науково-практичної конференції зазначено, що ”профілактична спрямованість 
була і залишається основним принципом збереження здоров'я народу України. Одним з 
першочергових завдань профілактичної діяльності має стати зменшення ризику для організму 
людини від негативної дії забрудненого навколишнього середовища. Цього можливо досягнути 
завдяки проведенню науково обґрунтованого запобіжного санітарного нагляду, розширення, а 
не зменшення профілактичного напрямку, що потребує наукового прогнозування збитків 
здоров'ю в межах постійного поточного санітарного нагляду за об'єктами довкілля”. Ухвалено 
направити  зусилля фахівців на опрацювання та вдосконалення вітчизняної бази законодавчих, 
нормативно-методичних та організаційно-розпорядних документів щодо збереження і 
зміцнення здоров'я населення, поліпшення умов життєдіяльності та запобігання впливу 
шкідливих чинників на організм відповідно до ”Національного плану заходів з імплементації та 
реалізації програми Європейського Союзу ”Європейська стратегія здоров'я - 2020” та  концепції 
розвитку системи громадського здоров'я та ”Національного плану заходів щодо неінфекційних 
захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку”;  підтримати розроблення 
дієвої системи  медико-профілактичної допомоги, необхідної в умовах збройного  конфлікту в 
Україні; визнати за необхідне розроблення  спільних дій науковців і працівників практичної 
сфери охорони здоров'я  у справі розвитку профілактики захворюваності населення України, 
обмін досвідом науково-дослідної та практичної роботи у різних галузях гігієнічної науки; 
удосконалення профілактичної та освітньої роботи для формування навичок здорового способу 
життя, збереження та зміцнення здоров'я народу України. 
        Читачі, які детальніше бажають ознайомитися з матеріалами конференції,  можуть 
звернутися до надрукованої збірки тез доповідей науково-практичної конференції  
(чотирнадцяті марзєєвські читання) ”Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної 
безпеки України”, 11-12 жовтня 2018 р., м. Київ, 2018. – Випуск 18. – 344 с.  
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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


Наукове видання

ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ
Здоровий спосіб життя
Збірник наукових праць

Випуск 80 (146) 

Видання здійснено частково за рахунок авторів, частково за допомогою спонсорів:
А.Л. Васильчука – канд. пед. наук, доцента, народного цілителя України 

Комп’ютерна верстка і макетування: Р.Т.Довбуш

11,62 2
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