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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СУБУЛЬТРАСИСТЕМИ МЕРУДАНДО-ІДО-ПІНГАЛОВОЇ  
СУБСИСТЕМИ КАНАЛІВ 

 
Вперше в світі описана еніоанатомія мерудандо-ідо-пінгалової субультрасистеми 

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

субультрасистеми мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів; мерудандо-ідо-пінгалова 
субультрасистема кольорових каналів; мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема каналів 
тонкоматеріальних тіл; інформаційно-енергетичні біоплазми; функції та значення 
мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів. 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия менрудандо-идо-пингаловой субсистемы 

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

субультрасистемы мерудандо-идо-пингаловой субсистемы каналов; мерудандо-идо-
пингловая субультрасистема цветных каналов; менрудандо-идо-пингаловая 
субультрасистема каналов тонкоматериальных тел; информационно-энергетические 
биоплазмы; функции и значение мерудандо-идо-пингаловой системы каналов. 

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

were described for the first time.  
Key words: merudanda-ida-pingala channel subultrasystem; autonomous subultrasystems of 

merudanda-ida-pingala channels subsystem; merudanda-ida-pingala subultrasystem of color 
channels; merudanda-ida-pingala subultrasystem of subtle bodies channels; information-energetic 
bioplasmas; functions and significance of merudanda-ida-pingala channel system. 

Продовження з випуску 35-36, 69(135), 70(136), 75(141) –80(146)  

 
Мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми кольорових каналів  

 
Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема кольорових каналів – це частина 

мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми кольорових каналів, структурно поєднана з усіма шарами 
меруданди, іди і пінгали, функціонує на їх рівні в усіх діапазонах електромагнітного спектра 
меруданди, іди, пінгали і тонкоматеріальних тіл. Утворюється одним кольоровим шаром 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгаловими кольоровими мікроканалами відповідних 
шарів меруданди, іди, пінгали та їхніми з’єднаннями. Розрізняють мерудандо-ідо-пінгалові 
субультрасистеми 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 субультрасистеми знаходяться і функціонують у відповідних тонкоматеріальних 
тілах з ідентичними кольоровими компонентами. 
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Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубінових каналів – це сукупність і 
з’єднання медулярних рубінових мікроканалів однієї пелюстки рубінового конуса чакри, що 
утворює окремий рубіновий шар основ меруданди, іди, пінгали. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує у всіх тонкоматеріальних тілах, з’єднується з усіма системами 
каналів. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема червоних каналів – це частина мерудандо-
ідо-пінгалової субсистеми червоних каналів, структурно і функціонально поєднана з червоними 
шарами меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання червоних шарів меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових червоних мікроканалів червоних, світлосяюче-червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих та золотих шарів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема червоних каналів знаходиться і функціонує в 
червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-червоних каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-червоних каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-червоними шарами основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-червоних шарів основ меруданди, 
іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-червоних мікроканалів рубіново-червоних, 
рубіново-світлосяюче-червоних, рубіново-оранжевих, рубіново-світлосяюче-оранжевих, 
рубіново-бузкових, рубіново-фіолетових, рубіново-рожевих, рубіново-білих та рубіново-
золотих шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-червоних каналів 
знаходиться і функціонує в червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-
оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах.  

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів – це 
частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми світлосяюче-червоних каналів, структурно і 
функціонально поєднана із світлосяюче-червоними шарами меруданди, іди і пінгали. Це 
сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних шарів меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-
пінгалових світлосяюче-червоних мікроканалів світлосяюче-червоних, червоних, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих та золотих шарів. Мерудандо-
ідо-пінгалова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів знаходиться і функціонує у 
світлосяюче-червоному, червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-світлосяюче-червоних каналів 
– це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-світлосяюче-червоних каналів, 
структурно і функціонально поєднана з рубіново-світлосяюче-червоними шарами основ 
меруданди, іди, пінгали відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-
світлосяюче-червоних шарів основ меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових 
рубіново-світлосяюче-червоних мікроканалів рубіново-світлосяюче-червоних, рубіново-
червоних, рубіново-оранжевих, рубіново-світлосяюче-оранжевих, рубіново-бузкових, рубіново-
фіолетових, рубіново-рожевих, рубіново-білих та рубіново-золотих шарів. Мерудандо-ідо-
пінгалова субультрасистема рубіново-світлосяюче-червоних каналів знаходиться і функціонує у 
світлосяюче-червоному, червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема оранжевих каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми оранжевих каналів, структурно і функціонально поєднана 
з оранжевими шарами меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання оранжевих шарів 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових оранжевих мікроканалів оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, рожевих, білих та золотих шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова 
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субультрасистема оранжевих каналів знаходиться і функціонує в оранжевому, світлосяюче-
оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-оранжевих каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-оранжевих каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-оранжевими шарами основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-оранжевих шарів основ меруданди, 
іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-оранжевих мікроканалів рубіново-оранжевих, 
рубіново-світлосяюче-оранжевих, рубіново-рожевих, рубіново-білих та рубіново-золотих 
шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-оранжевих каналів знаходиться і 
функціонує в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах.  

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів – це 
частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми світлосяюче-оранжевих каналів, структурно і 
функціонально поєднана із світлосяюче-оранжевими шарами меруданди, іди і пінгали. Це 
сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих шарів меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-
пінгалових світлосяюче-оранжевих мікроканалів світлосяюче-оранжевих, оранжевих, рожевих, 
білих і золотих шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема світлосяюче-оранжевих 
каналів знаходиться і функціонує у світлосяюче-оранжевому, оранжевому, рожевому, білому і 
золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-світлосяюче-оранжевих кана-
лів – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-світлосяюче-оранжевих 
каналів, структурно і функціонально поєднана з рубіново-світлосяюче-оранжевими шарами 
основ меруданди, іди, пінгали відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання 
рубіново-світлосяюче-оранжевих шарів основ меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-
пінгалових рубіново-світлосяюче-оранжевих мікроканалів рубіново-світлосяюче-оранжевих, 
рубіново-оранжевих, рубіново-рожевих, рубіново-білих та рубіново-золотих шарів. Мерудандо-
ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-світлосяюче-оранжевих каналів знаходиться і 
функціонує у світлосяюче-оранжевому, оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема жовтих каналів – це частина мерудандо-
ідо-пінгалової субсистеми жовтих каналів, структурно і функціонально поєднана зі жовтими 
шарами меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання жовтих шарів меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових жовтих мікроканалів жовтих, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих шарів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема червоних каналів знаходиться і функціонує в 
жовтому, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому та золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-жовтих каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-жовтих каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-жовтими шарами основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл . Це сукупність і з’єднання рубіново-жовтих шарів основ меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-жовтих мікроканалів рубіново-жовтих, рубіново-
оранжевих, рубіново-світлосяюче-оранжевих, рубіново-зелених, рубіново-світлосяюче-зелених, 
рубіново-бірюзових, рубіново-бузкових, рубіново-рожевих, рубіново-білих та рубіново-золотих 
шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-жовтих каналів знаходиться і 
функціонує в жовтому, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, зеленому, світлосяюче-
зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема зелених каналів – це частина мерудандо-
ідо-пінгалової субсистеми зелених каналів, структурно і функціонально поєднана із зеленими 
шарами меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання зелених шарів меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових зелених мікроканалів зелених, світлосяюче-зелених, 
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бірюзових, бузкових, рожевих, білих та золотих шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова 
субультрасистема зелених каналів знаходиться і функціонує в зеленому, світлосяюче-зеленому, 
бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-зелених каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-зелених каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-зеленими шарами основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-зелених шарів основ меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-зелених мікроканалів рубіново-зелених, рубіново-
світлосяюче-зелених, рубіново-бірюзових, рубіново-бузкових, рубіново-рожевих, рубіново-
білих та рубіново-золотих шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-зелених 
каналів знаходиться і функціонує в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, 
рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми світлосяюче-зелених каналів, структурно і функціонально 
поєднана із світлосяюче-зеленими шарами меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання 
світлосяюче-зелених шарів меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових світлосяюче-
зелених мікроканалів світлосяюче-зелених, зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих та 
золотих шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів 
знаходиться і функціонує у світлосяюче-зеленому, зеленому, бірюзовому, бузковому, 
рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-світлосяюче-зелених каналів – 
це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-світлосяюче-зелених каналів, 
структурно і функціонально поєднана з рубіново-світлосяюче-зеленими шарами основ 
меруданди, іди, пінгали відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-
світлосяюче-зелених шарів основ меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-
світлосяюче-зелених мікроканалів рубіново-світлосяюче-зелених, рубіново-зелених, рубіново-
бірюзових, рубіново-бузкових, рубіново-рожевих, рубіново-білих та рубіново-золотих шарів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-світлосяюче-зелених каналів знаходиться 
і функціонує у світлосяюче-зеленому, зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і 
золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема блакитних каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми блакитних каналів, структурно і функціонально поєднана 
з блакитними шарами меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання блакитних шарів 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових блакитних мікроканалів блакитних, зелених, 
світлосяюче-зелених, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема зелених каналів знаходиться і функціонує у 
блакитному, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, синьому, бузковому, рожевому, 
білому та золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-блакитних каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-блакитних каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-блакитними шарами основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-блакитних шарів основ меруданди, 
іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-блакитних мікроканалів рубіново-блакитних, 
рубіново-зелених, рубіново-світлосяюче-зелених, рубіново-бірюзових, рубіново-синіх, 
рубіново-бузкових, рубіново-фіолетових, рубіново-рожевих, рубіново-білих та рубіново-
золотих шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-блакитних каналів 
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знаходиться і функціонує у блакитному, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
синьому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема бірюзових каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми бірюзових каналів, структурно і функціонально поєднана 
з бірюзовими шарами меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання бірюзових шарів 
меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових бірюзових мікроканалів бірюзових шарів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема бірюзових каналів знаходиться і функціонує в 
бірюзовому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-бірюзових каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-бірюзових каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-бірюзовими шарами основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-бірюзових шарів основ меруданди, 
іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-бірюзових мікроканалів рубіново-бірюзових 
шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-бірюзових каналів знаходиться і 
функціонує в бірюзовому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема синіх каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової субсистеми синіх каналів, структурно і функціонально поєднана зі синіми шарами 
меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання синіх шарів меруданди, іди, пінгали, 
мерудандо-ідо-пінгалових синіх мікроканалів синіх, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, 
бірюзових, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова 
субультрасистема синіх каналів знаходиться і функціонує в синьому, зеленому, світлосяюче-
зеленому, блакитному, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому 
тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-синіх каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-синіх каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-синіми шарами основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-синіх шарів основ меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-синіх мікроканалів рубіново-синіх, рубіново-
зелених, рубіново-світлосяюче-зелених, рубіново-блакитних, рубіново-бірюзових, рубіново-
бузкових, рубіново-фіолетових, рубіново-рожевих, рубіново-білих та рубіново-золотих шарів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-синіх каналів знаходиться і функціонує в 
синьому, зеленому, світлосяюче-зеленому, блакитному, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, 
рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема бузкових каналів – це частина мерудандо-
ідо-пінгалової субсистеми бузкових каналів, структурно і функціонально поєднана з бузковими 
шарами меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання бузкових шарів меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових бузкових мікроканалів бузкових шарів. Мерудандо-ідо-
пінгалова субультрасистема бузкових каналів знаходиться і функціонує в бузковому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-бузкових каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-бузкових каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-бузковими шарами основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-бузкових шарів основ меруданди, 
іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-бузкових мікроканалів рубіново-бузкових 
шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-бузкових каналів знаходиться і 
функціонує в бузковому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема фіолетових каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми фіолетових каналів, структурно і функціонально 
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поєднана з фіолетовими шарами меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання фіолетових 
шарів меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових фіолетових мікроканалів фіолетових, 
рожевих, білих і золотих шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема фіолетових каналів 
знаходиться і функціонує у фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-фіолетових каналів – це 
частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-фіолетових каналів, структурно і 
функціонально поєднана з рубіново-фіолетовими шарами основ меруданди, іди, пінгали 
відповідних тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-фіолетових шарів 
основ меруданди, іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-фіолетових мікроканалів 
рубіново-фіолетових, рубіново-рожевих, рубіново-білих та рубіново-золотих шарів. 
Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-фіолетових каналів знаходиться і 
функціонує у фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рожевих каналів – це частина мерудандо-
ідо-пінгалової субсистеми рожевих каналів, структурно і функціонально поєднана з рожевими 
шарами меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання рожевих шарів меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рожевих мікроканалів рожевих шарів. Мерудандо-ідо-
пінгалова субультрасистема рожевих каналів знаходиться і функціонує в рожевому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-рожевих каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-рожевих каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-рожевими шарами основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-рожевих шарів основ меруданди, 
іди, пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-рожевих мікроканалів рубіново-рожевих 
шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-рожевих каналів знаходиться і 
функціонує в рожевому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема білих каналів – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової субсистеми білих каналів, структурно і функціонально поєднана з білими шарами 
меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання білих шарів меруданди, іди, пінгали, 
мерудандо-ідо-пінгалових білих мікроканалів білих, рожевих і золотих шарів. Мерудандо-ідо-
пінгалова субультрасистема білих каналів знаходиться і функціонує в білому, рожевому і 
золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-білих каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-білих каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-білими шарами основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-білих шарів основ меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-білих мікроканалів рубіново-білих, рубіново-
рожевих та рубіново-золотих шарів. Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-білих 
каналів знаходиться і функціонує в білому, рожевому і золотому тілах. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема золотих каналів – це частина мерудандо-
ідо-пінгалової субсистеми золотих каналів, структурно і функціонально поєднана із золотими 
шарами меруданди, іди і пінгали. Це сукупність і з’єднання золотих шарів меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових золотих мікроканалів золотих шарів. Мерудандо-ідо-
пінгалова субультрасистема золотих каналів знаходиться і функціонує в золотому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-золотих каналів – це частина 
мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми рубіново-золотих каналів, структурно і функціонально 
поєднана з рубіново-золотими шарами основ меруданди, іди, пінгали відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання рубіново-золотих шарів основ меруданди, іди, 
пінгали, мерудандо-ідо-пінгалових рубіново-золотих мікроканалів рубіново-золотих шарів. 
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Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-золотих каналів знаходиться і функціонує 
в золотому тілі. 

Мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми каналів тонкоматеріального тіла 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема каналів тонкоматеріального тіла – це 
частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів тонкоматеріального тіла, структурно 
поєднана зі шаром меруданди, шаром іди та шаром пінгали, функціонує на їх рівні в усіх 
діапазонах електромагнітного спектра одного шару меруданди, іди, пінгали і 
тонкоматеріального тіла. Утворюється сукупністю і з’єднанням мікроканалів кольорового шару 
меруданди, іди, пінгали у відповідному тонкоматеріальному тілі. Меруданда, іда, пінгала 
сукупністю і з’єднанням своїх мікроканалів утворюють у кожному тонкоматеріальному тілі дві 
субультрасистеми каналів: одна субультрасистема ідентична кольору тонкоматеріального тіла, 
а друга – містить рубінові й кольорові мікроканали, що збільшує кількість функціональних 
діапазонів електромагнітного спектра. Мерудандо-ідо-пінгалові субультрасистеми каналів 
відповідних кольорів знаходяться і функціонують тільки в одному тонкоматеріальному тілі та 
своїми мікроканалами з’єднуються з усіма системами каналів. Розрізняють мерудандо-ідо-
пінгалові субультрасистеми:  

♦ 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.  

Мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем каналів тонкоматеріального тіла стільки, 
скільки існує шарів меруданди, іди, пінгали і тонкоматеріальних тіл.  

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема червоних каналів червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів червоного 
тіла, структурно і функціонально поєднана з червоним шаром меруданди, іди, пінгали та 
червоним тілом. Це сукупність і з’єднання червоних мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
окремого червоного шару меруданди, іди, пінгали червоного тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем каналів червоного 
тіла, скільки в ньому існує червоних шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-червоних каналів червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
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червоного тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-червоним шаром основ 
меруданди, іди, пінгали та червоним тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-червоних 
мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого рубіново-червоного шару основи 
меруданди, іди, пінгали червоного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки 
в червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем рубіново-червоних каналів червоного тіла, 
скільки в ньому існує рубіново-червоних шарів основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів 
світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової 
субсистеми каналів світлосяюче-червоного тіла, структурно і функціонально поєднана із 
світлосяюче-червоним шаром меруданди, іди, пінгали та світлосяюче-червоним тілом. Це 
сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого 
світлосяюче-червоного шару меруданди, іди, пінгали світлосяюче-червоного тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових 
субультрасистем каналів світлосяюче-червоного тіла, скільки в ньому існує світлосяюче-
червоних шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-світлосяюче-червоних каналів 
світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової 
субсистеми каналів світлосяюче-червоного тіла, структурно і функціонально поєднана з 
рубіново-світлосяюче-червоним шаром основи меруданди, іди, пінгали та світлосяюче-
червоним тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-світлосяюче-червоних мерудандо-ідо-
пінгалових мікроканалів окремого рубіново-світлосяюче-червоного шару основ меруданди, іди, 
пінгали світлосяюче-червоного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є 
стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем рубіново-світлосяюче-червоних каналів 
світлосяюче-червоного тіла, скільки в ньому існує рубіново-світлосяюче-червоних шарів основ 
меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема оранжевих каналів оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
оранжевого тіла, структурно і функціонально поєднана з оранжевим шаром меруданди, іди, 
пінгали та оранжевим тілом. Це сукупність і з’єднання оранжевих мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів окремого оранжевого шару меруданди, іди, пінгали оранжевого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем 
каналів оранжевого тіла, скільки в ньому існує оранжевих шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-оранжевих каналів оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
оранжевого тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-оранжевим шаром основ 
меруданди, іди, пінгали та оранжевим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-оранжевих 
мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого рубіново-оранжевого шару основ меруданди, 
іди, пінгали оранжевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в 
оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем рубіново-оранжевих каналів червоного тіла, скільки 
в ньому існує рубіново-оранжевих шарів основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів 
світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової 
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субсистеми каналів світлосяюче-оранжевого тіла, структурно і функціонально поєднана із 
світлосяюче-оранжевим шаром меруданди, іди, пінгали та світлосяюче-оранжевим тілом. Це 
сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
окремого світлосяюче-оранжевого шару меруданди, іди, пінгали світлосяюче-оранжевого тіла. 
Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових 
субультрасистем каналів світлосяюче-оранжевого тіла, скільки в ньому існує світлосяюче-
оранжевих шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-світлосяюче-оранжевих 
каналів світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-
пінгалової субсистеми каналів оранжевого тіла, структурно і функціонально поєднана з 
рубіново-світлосяюче-оранжевим шаром основ меруданди, іди, пінгали та світлосяюче-
оранжевим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-світлосяюче-оранжевих мерудандо-
ідо-пінгалових мікроканалів окремого рубіново-світлосяюче-оранжевого шару основ 
меруданди, іди, пінгали світлосяюче-оранжевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем рубіново-
світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого тіла, скільки в ньому існує 
рубіново-світлосяюче-оранжевих шарів основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема жовтих каналів жовтого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів жовтого 
тіла, структурно і функціонально поєднана зі жовтим шаром меруданди, іди, пінгали та 
жовтим тілом. Це сукупність і з’єднання жовтих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
окремого жовтого шару меруданди, іди, пінгали жовтого тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем каналів жовтого 
тіла, скільки в ньому існує жовтих шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-жовтих каналів жовтого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів жовтого 
тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-жовтим шаром основ меруданди, іди, 
пінгали та жовтим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-жовтих мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів окремого рубіново-жовтого шару основ меруданди, іди, пінгали жовтого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем 
рубіново-жовтих каналів жовтого тіла, скільки в ньому існує рубіново-жовтих шарів основ 
меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема зелених каналів зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
зеленого тіла, структурно і функціонально поєднана із зеленим шаром меруданди, іди, пінгали 
та зеленим тілом. Це сукупність і з’єднання зелених мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
окремого зеленого шару меруданди, іди, пінгали зеленого тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем каналів зеленого 
тіла, скільки в ньому існує зелених шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-зелених каналів зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
зеленого тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-зеленим шаром основи 
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меруданди, іди, пінгали та зеленим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-зелених 
мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого рубіново-зеленого шару основ 
меруданди, іди, пінгали зеленого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує 
тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є 
стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем рубіново-зелених каналів зеленого тіла, 
скільки в ньому існує рубіново-зелених шарів основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів 
світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової 
субсистеми каналів світлосяюче-зеленого тіла, структурно і функціонально поєднана із 
світлосяюче-зеленим шаром меруданди, іди, пінгали та світлосяюче-зеленим тілом. Це 
сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого 
світлосяюче-зеленого шару меруданди, іди, пінгали світлосяюче-зеленого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових 
субультрасистем каналів світлосяюче-зеленого тіла, скільки в ньому існує світлосяюче-зелених 
шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-світлосяюче-зелених каналів 
світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової 
субсистеми каналів світлосяюче-зеленого тіла, структурно і функціонально поєднана з 
рубіново-світлосяюче-зеленим шаром основ меруданди, іди, пінгали та світлосяюче-зеленим 
тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-світлосяюче-зелених мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів окремого рубіново-світлосяюче-зеленого шару основ меруданди, іди, пінгали 
світлосяюче-зеленого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є 
стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем рубіново-світлосяюче-зелених каналів 
світлосяюче-зеленого тіла, скільки в ньому існує рубіново-світлосяюче-зелених шарів основ 
меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема блакитних каналів блакитного 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
блакитного тіла, структурно і функціонально поєднана з блакитним шаром меруданди, іди, 
пінгали та блакитним тілом. Це сукупність і з’єднання блакитних мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів окремого блакитного шару меруданди, іди, пінгали блакитного тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем 
каналів блакитного тіла, скільки в ньому існує блакитних шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-блакитних каналів блакитного 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
блакитного тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-блакитним шаром основ 
меруданди, іди, пінгали та блакитним тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-блакитних 
мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого рубіново-блакитного шару основ меруданди, 
іди, пінгали блакитного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у 
блакитному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем рубіново-блакитних каналів блакитного тіла, 
скільки в ньому існує рубіново-блакитних шарів основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема бірюзових каналів бірюзового 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
бірюзового тіла, структурно і функціонально поєднана з бірюзовим шаром меруданди, іди, 
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пінгали та бірюзовим тілом. Це сукупність і з’єднання бірюзових мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів окремого бірюзового шару меруданди, іди, пінгали бірюзового тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем 
каналів бірюзового тіла, скільки в ньому існує бірюзових шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-бірюзових каналів бірюзового 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
бірюзового тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-бірюзовим шаром основ 
меруданди, іди, пінгали та бірюзовим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-бірюзових 
мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого рубіново-бірюзового шару основ меруданди, 
іди, пінгали бірюзового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в 
бірюзовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем рубіново-бірюзових каналів бірюзового тіла, 
скільки в ньому існує рубіново-бірюзових шарів основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема синіх каналів синього тонкома-
теріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів синього тіла, 
структурно і функціонально поєднана із синім шаром меруданди, іди, пінгали та синім тілом. 
Це сукупність і з’єднання синіх мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого синього шару 
меруданди, іди, пінгали синього тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в 
синьому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем каналів синього тіла, скільки в ньому існує синіх 
шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-синіх каналів синього 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів синього 
тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-синім шаром основ меруданди, іди, 
пінгали та синім тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-синіх мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів окремого рубіново-синього шару основи меруданди синього тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем 
рубіново-синіх каналів синього тіла, скільки в ньому існує рубіново-синіх шарів основ 
меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема бузкових каналів бузкового тонко-
матеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів бузкового тіла, 
структурно і функціонально поєднана з бузковим шаром меруданди, іди, пінгали та бузковим 
тілом. Це сукупність і з’єднання бузкових мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого 
бузкового шару меруданди, іди, пінгали бірюзового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем каналів бузкового тіла, скільки в 
ньому існує бузкових шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-бузкових каналів бузкового 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
бузкового тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-бузковим шаром основ 
меруданди, іди, пінгали та бузковим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-бузкових 
мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого рубіново-бузкового шару основ меруданди, 
іди, пінгали бузкового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в 
бузковому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
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мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем рубіново-бузкових каналів бузкового тіла, скільки 
в ньому існує рубіново-бузкових шарів основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема фіолетових каналів фіолетового 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
фіолетового тіла, структурно і функціонально поєднана з фіолетовим шаром меруданди, іди, 
пінгали та фіолетовим тілом. Це сукупність і з’єднання фіолетових мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів окремого фіолетового шару меруданди, іди, пінгали фіолетового тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем 
каналів фіолетового тіла, скільки в ньому існує фіолетових шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-фіолетових каналів фіоле-
тового тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
фіолетового тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-фіолетовим шаром основ 
меруданди, іди, пінгали та фіолетовим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-фіолетових 
мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого рубіново-фіолетового шару основ меруданди, 
іди, пінгали фіолетового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у 
фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем рубіново-фіолетових каналів фіолетового тіла, 
скільки в ньому існує рубіново-фіолетових шарів основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рожевих каналів рожевого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів рожевого 
тіла, структурно і функціонально поєднана з рожевим шаром меруданди, іди, пінгали та 
рожевим тілом. Це сукупність і з’єднання рожевих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
окремого рожевого шару меруданди, іди, пінгали рожевого тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем каналів рожевого тіла, 
скільки в ньому існує рожевих шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-рожевих каналів рожевого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів 
рожевого тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-рожевим шаром основ 
меруданди, іди, пінгали та рожевим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-рожевих 
мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого рубіново-рожевого шару основ меруданди, 
іди, пінгали рожевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому 
тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-
пінгалових субультрасистем рубіново-рожевих каналів фіолетового тіла, скільки в ньому 
існує рубіново-рожевих шарів основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема білих каналів білого тонкоматеріального 
тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів білого тіла, структурно і 
функціонально поєднана з білим шаром меруданди та білим тілом. Це сукупність і з’єднання 
білих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого білого шару меруданди, іди, пінгали 
білого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових 
субультрасистем каналів білого тіла, скільки в ньому існує білих шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-білих каналів білого тонкома-
теріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів білого тіла, 
структурно і функціонально поєднана з рубіново-білим шаром основ меруданди, іди, пінгали та 
білим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-білих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів 
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окремого рубіново-білого шару основ меруданди, іди, пінгали білого тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем рубіново-білих 
каналів білого тіла, скільки в ньому існує рубіново-білих шарів основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема золотих каналів золотого тонкома-
теріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів золотого тіла, 
структурно і функціонально поєднана із золотим шаром меруданди, іди, пінгали та золотим 
тілом. Це сукупність і з’єднання золотих мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів окремого 
золотого шару меруданди, іди, пінгали золотого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових субультрасистем каналів золотого тіла, скільки в 
ньому існує золотих шарів меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгалова субультрасистема рубіново-золотих каналів золотого 
тонкоматеріального тіла – це частина мерудандо-ідо-пінгалової субсистеми каналів золотого 
тіла, структурно і функціонально поєднана з рубіново-золотим шаром основ меруданди, іди, 
пінгали та золотим тілом. Це сукупність і з’єднання рубіново-золотих мерудандо-ідо-
пінгалових мікроканалів окремого рубіново-золотого шару основ меруданди, іди, пінгали 
золотого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки мерудандо-ідо-пінгалових 
субультрасистем рубіново-золотих каналів золотого тіла, скільки в ньому існує рубіново-
золотих шарів основ меруданди, іди, пінгали. 

Мерудандо-ідо-пінгало-сушумнова система каналів – це сукупність і з’єднання 
меруданди, іди, пінгали, сушумни, мерудандо-ідо-пінгалових та сушумнових мікроканалів з 
однаковим співвідношенням мерудандо-ідо-пінгалових і сушумнових мікроканалів. 
Мерудандо-ідо-пінгало-сушумнова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує з’єднань мерудандо-ідо-
пінгалових мікроканалів з тріадами сушумни і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує з’єднань мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів зі шарами 
сушумни і тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-ідо-пінгало-правозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання 
меруданди, іди, пінгали, правого зіркового каналу, мерудандо-ідо-пінгалових та правозіркових 
мікроканалів з однаковим співвідношенням мерудандо-ідо-пінгалових і правозіркових 
мікроканалів. Мерудандо-ідо-пінгало-правозіркова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує з’єднань мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів з тріадами правого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує з’єднань мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів зі шарами 
правого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-ідо-пінгало-лівозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання 
меруданди, іди, пінгали, лівого зіркового каналу, мерудандо-ідо-пінгалових та лівозіркових 
мікроканалів з однаковим співвідношенням мерудандо-ідо-пінгалових і лівозіркових 
мікроканалів. Мерудандо-ідо-пінгало-лівозіркова система каналів поділяється на субсистеми 
та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує з’єднань мерудандо-ідо-
пінгалових мікроканалів з тріадами лівого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує з’єднань мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів зі шарами 
лівого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-ідо-пінгало-зіркова система каналів – це сукупність і з’єднання меруданди, 
іди, пінгали, правого зіркового каналу, лівого зіркового каналу, мерудандо-ідо-пінгалових та 
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зіркових мікроканалів з однаковим співвідношенням мерудандо-ідо-пінгалових і зіркових 
мікроканалів. Мерудандо-ідо-пінгало-зіркова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує тріад меруданди, іди, пінгали, 
правого зіркового каналу, лівого зіркового каналу, їх взаємоз’єднань і тонкоматеріальних тіл. Є 
стільки субультрасистем, скільки існує шарів меруданди, іди, пінгали, правого зіркового 
каналу, лівого зіркового каналу, їх взаємоз’єднань і тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-ідо-пінгало-меридіанова система каналів – це сукупність і з’єднання 
меруданди, іди, пінгали, усіх меридіанів, мерудандо-ідо-пінгалових та меридіанових 
мікроканалів з однаковим співвідношенням мерудандо-ідо-пінгалових і меридіанових 
мікроканалів. Мерудандо-ідо-пінгало-меридіанова система каналів поділяється на субсистеми 
та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує з’єднань мерудандо-ідо-
пінгалових мікроканалів з меридіанами і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, 
скільки існує з’єднань мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів зі шарами усіх меридіанів і 
тонкоматеріальних тіл. 

Мерудандо-ідо-пінгало-чакрова система каналів – це сукупність і з’єднання 
меруданди, іди, пінгали, усіх чакр, мерудандо-ідо-пінгалових та чакрових мікроканалів з 
однаковим співвідношенням мерудандо-ідо-пінгалових і чакрових мікроканалів. Мерудандо-
ідо-пінгало-чакрова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. 
Мерудандо-ідо-пінгало-чакрових систем каналів є стільки, скільки існує чакр, якщо цю 
систему розглядати на рівні однієї чакри, а якщо на рівні всіх чакр – то це буде одна система. 
Є стільки субсистем каналів, скільки існує з’єднань мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів з 
конусами чакри і тонкоматеріальних тіл, це якщо субсистеми розглядати на рівні однієї чакри, 
а якщо на рівні всіх чакр, то стільки, скільки існує чакр. Є стільки субультрасистем, скільки 
існує з’єднань мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів з пелюстками одного конуса чакри і 
тонкоматеріальних тіл, якщо субультрасистеми розглядати на рівні однієї пелюстки конуса 
однієї чакри, а якщо на рівні всіх чакр, то стільки, скільки існує пелюсток усіх чакр. 

Мерудандо-ідо-пінгало-оболонкова система каналів – це сукупність і з’єднання 
меруданди, іди, пінгали, всіх оболонок, мерудандо-ідо-пінгалових та оболонкових мікроканалів 
з однаковим співвідношенням мерудандо-ідо-пінгалових й оболонкових мікроканалів. 
Мерудандо-ідо-пінгало-оболонкова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує з’єднань мерудандо-ідо-
пінгалових мікроканалів з оболонками всіх еніоструктур і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує з’єднань мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів зі шарами 
оболонок всіх еніоструктур і тонкоматеріальних тіл. 

Інформаційно-енергетичні біоплазми мерудандо-ідо-пінгалової  
системи каналів 

Тільки в мерудандо-ідо-пінгаловій системі утворюються універсальна, універсально-
специфічні, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми з 
відповідною кількістю інформаційно-енергетичних матерій рубінових діапазонів 
електромагнітного спектра. Рубінові матерії поглинаються медулярною чакрою з космічної 
прани рубінового кольору. Ці життєві біоплазми транспортуються мерудандо-ідо-пінгаловою 
системою і розділяються між усіма тілами та їхніми структурами. Рубіновий компонент 
життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм надає нових характеристик людині, її тілам, 
властивостям, особливостям, здібностям, фізіологічним, психічним, духовним, ПСІ-
феноменальним та соціальним можливостям. 
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Функції та значення мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів 

Мерудандо-ідо-пінгаловій системі каналів властиві ті самі функції, що й каналовій 
системі (див. вип. 70(136)), відмінність лише в тому, що вона приймає найбільшу кількість 
інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій та біоплазм 
з рубінової космічної прани. Тому будь-яка функція мерудандо-ідо-пінгалової системи 
каналів високоспецифічно впливає на всі функції та функціональні можливості усіх 
тонкоматеріальних тіл, фізичного тіла і людини загалом, надаючи їм нових ознак. Функції 
мерудандо-ідо-пінгалової системи маловивчені в контексті розвитку, вдосконалення, проявів 
та практичного застосування усіх властивостей, особливостей, здібностей і функціональних 
можливостей людини, її тіл та їхніх окремих структур. Без урахування функцій мерудандо-
ідо-пінгалової системи каналів еніотерапевтичні технології лікування, виховання і навчання 
обмежені у практичному використанні, цілеспрямованості та ефективності інформаційно-
енергетичного впливу для досягнення потрібного результату, втрачають специфічність 
інформаційно-енергетичного впливу. Для набуття нових нетрадиційних і специфічних 
еніоанатомічних характеристик тонкоматеріальних тіл необхідно напрацьовувати 
еніотехнології, спрямовані на еніоанатомічний розвиток мерудандо-ідо-пінгалової каналової 
системи та її функцій. Інформаційно-енергетичні життєві біоплазми, які містять достатньо 
рубінових інформаційно-енергетичних матерій, є інформаційно-енергетичною основою для 
виникнення нового – рубінового тіла людини. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 

ІДІОПАТИЧНА ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНА ГІПЕРТЕНЗІЯ 
(огляд проблеми) 

Нижчепредставлена оглядова стаття присвячена ідіопатичній внутрішньочерепній 
гіпертензії – рідкісному неврологічному розладу із неясним патогенезом. 

Ключові слова: ідіопатична внутрішньочерепна гіпертензія, етіологія, патогенез, клінічна 
картина, діагностика, лікування, ацетазоламід 

Представленная ниже обзорная статья посвящена идиопатической внутричерепной 
гипертензии – редкому неврологическому расстройству с неясным патогенезом. 

Ключевые слова: идиопатическая внутричерепная гипертензия, этиология, патогенез, 
клиническая картина, диагностика, лечение, ацетазоламид 

The following overview article is dedicated to idiopathic intracranial hypertension – rare 
neurological disorder with unclear pathogenesis. 

Key words: idiopathic intracranial hypertension, etiology, pathogenesis, clinical picture, 
diagnosis, treatment, acetazolamide 

1. ВСТУП 

Незважаючи на зміни в термінології та діагностичних критеріях з 1897 року, коли цей стан 
вперше описав Квінке, ідіопатична внутрішньочерепна гіпертензія (ІВГ) залишається розладом 
із невідомим патогенезом. Найчастіше вона уражає огрядних жінок дітородного віку. Клінічно 
її можна запідозрити в осіб із болем голови, скороминущими змінами зору, відчуттям шуму в 
голові і набряком дисків зорових нервів, хоча самі симптоми і тяжкість хвороби суттєво 
варіюють. Швидке встановлення діагнозу та лікування залишаються важливими, оскільки в 
таких пацієнтів є незворотними обмеження зорових полів та сліпота (10% випадків). 
Застосовують як медикаментозне, так і хірургічне лікування, хоча вони й не завжди ефективні. 
Відсутність чітких доказових даних щодо ІВГ обмежує можливості лікаря прийняти адекватне 
терапевтичне рішення; виправданими є проспективні аналізи еволюції хвороби і клінічні 
дослідження конкретних ліків. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ 

Діагностичні критерії ІВГ такі: 

1. Персистуючі симптоми відображають лише підйом внутрішньочерепного тиску (ВЧТ) або 
набряк диска зорового нерва. 

2. Симптоми пов’язані лише з ВЧТ і набряком диска зорового нерва. 

3. Виявлено підйом ВЧТ при люмбальній пункції у положенні пацієнта лежачи на боці. 
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4. Нормальний склад спинномозкової рідини (СМР). 

5. Відсутність ознак вентикуломегалії, новотворів, структурного або судинного ураження за 
даними магнітно-резонансної томографії (МРТ) або контрастної комп’ютерної томографії (КТ) 
в типових пацієнтів або за даними МРТ і магнітно-резонансної венографії в усіх інших. 

6. Нормальний психічний стан.  

Деякі стани або екзогенні чинники спричиняють клінічний синдром, котрий неможливо 
відрізнити від ІВГ. Коли вторинна причина ІВТ ідентифікована, то сам стан означують як 
внутрішньочерепну гіпертензію внаслідок вторинних причин. 

3. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 

ІВГ в 9 разів поширеніша серед жінок порівняно з чоловіками, а її частота в підлітків і дорослих 
корелює з поширеністю ожиріння. Американські дослідження, проведені в штатах Айова і 
Луїзіана в 1980-х роках, засвідчили загальну частоту захворювання 0,9/100 000 осіб, вона 
зростала до 3,5/100 000 осіб у жінок віком 15–44 роки і до 19,3/100 000 осіб серед жінок віком 
20–44 роки, в яких маса тіла перевищувала нормальну на 20% і більше. Аналогічні параметри 
поширеності одержані в дослідженнях, проведених у Лівії та Ізраїлі. Оскільки частота огрядних 
людей у світі (зокрема західному) зростає, ймовірно, рівень ІВГ зріс удвоє починаючи з 1980-х 
років. Цей стан у дітей трапляється з однаковою частотою в обох статей перед досягненням 
статевого дозрівання, його рідко виявляють у віці після 50 років. 

4. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ 

Більшість хворих на ІВГ є симптомними, хоч інколи їх виявляють із безсимптомним набряком 
диска зорового нерва при рутинному офтальмоскопічному обстеженні. Найпоширенішим 
проявом захворювання є біль голови (в понад 90% пацієнтів). Він зазвичай ретробульбарний, 
двобічний лобний, тиснучий. Біль може мігрувати, пульсувати, асоціюватися з фоно- і 
фотофобією, нудотою та блюванням. Больові феномени в деяких осіб локалізуються в задній 
відділах голови, шиї або спині. На фоні зазначеного часто наявні абузусні болі голови, оскільки 
для контролю цефальгій хворі нерідко починають зловживати анальгетиками. Поширені зорові 
симптоми — затуманення зору, його скороминущі розлади, диплопія, скотоми. Транзиторні 
погіршення зору відображають короткі епізоди ішемії термінальних відділів зорового нерва на 
фоні набряку його диска. Вони можуть бути однобічними або двобічними, тривати кілька 
секунд або хвилин. Іколи вони загострюються при вертикальному положенні тіла або 
закочуванні очей і виникають по кілька разів на день. Ці патологічні феномени не корелюють із 
тяжкістю набряку диска і не є прогностично цінними щодо подальшої втрати зору. 

Хворі часто зауважують збільшення своєї фізіологічної сліпої плями, кажучи: “Збоку зорового 
поля ніби щось присутнє, проте коли я дивлюся туди — нічого немає”. Трапляються також 
затуманення зору або його тунельний варіант. У тяжких випадках ІВГ погіршення зору гостре і 
драматичне, воно призводить до повної сліпоти. Диплопія зазвичай двобічна і горизонтальна, 
виникає внаслідок одно- або двобічного паралічу 6-го черепного нерва, котрий є 
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нелокалізуючим симптомом підвищення ВЧТ. Про пульсуючий шум у вухах повідомляють 60% 
хворих, котрі описують його як відчуття “серцебиття в голові”. До інших симптомів належать 
парестезії, атаксія, радикулярний біль, артральгії, порушення концентрації уваги, депресія і 
тривожність. Характерною рисою ІВГ є набряк диска зорового нерва, котрий може бути 
асиметричний та інколи однобічний. Оскільки його тяжкість впливає на план лікування, в 
цьому аспекті корисно використовувати стандартизовані оцінюючі шкали. Клінічно значущі 
стадії набряку диска зорового нерва представлено у шкалі Frisén (таблиця 1). Важливими 
ознаками, котрі слід виявити, — нечіткість меж зорового диска, наявність сіруватого 
навколопапілярного ореолу, нечіткість одного або більше сегментів великих кровоносних 
судин, що проходять через краї диска, підйом/зникнення останнього. Гіперемія, звивистість 
судин, крововиливи, ексудати, “ватні комки” і блідість диска занадто варіабельні, щоб їх 
застосовувати для визначення стадій набряку. Тяжка форма останнього може поширюватися в 
ділянку папіло-макулярного сплетення та макули, формуючи хореоїдальні складки, макулярні 
набряки та “зірки”, а також центральну скотому. 

Таблиця 1. Шкала стадіювання набряка диску зорового нерва (за Frisén) 

Стадія 0: Нормальний диск зорового нерва 
Нечіткість медіального, верхнього і нижнього полюсів зорового диска обернено 
пропорційна до його діаметра  
Променистий нервово-волоконний шар (ПНВШ) без звивистості  
Рідко — затемнення великих судин, особливо в ділянці верхнього полюса 
Стадія 1: Дуже ранній набряк диску зорового нерва 
Нечіткість медіальної половини диска зорового нерва  
Відсутність підйому країв диска  
Порушення нормальної структури ПНВШ через сірувате помутніння в ділянці сплетень 
нервових волокон  
Нормальний латеральний край диска  
Невеликий сіруватий ореол із латеральним пробілом (найліпше видно при непрямій 
офтальмоскопії)  
Концентричні або променисті ретинохореоїдні складки 
Стадія 2: Ранній набряк диска зорового нерва 
Нечіткість всіх країв  
Підйом медіального краю диска  
Повний навколопапілярний ореол 
Стадія 3: Помірний набряк диска зорового нерва 
Нечіткість всіх країв  
Підйом всіх країв  
Збільшення діаметра диска зорового нерва  
Нечіткість одного чи більше сегментів великих кровоносних судин, котрі виходять з диска  
Навколопапілярний ореол — неправильний зовнішній край із пальцеподібними 
розширеннями 
Стадія 4: Виражений набряк диска зорового нерва  
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Підйом всього диска зорового нерва  
Нечіткість всіх країв  
Навколопапілярний ореол  
Повна нечіткість сегмента великої кровоносної судини на диску 
Стадія 5: Тяжкий набряк диска зорового нерва 
Куполоподібні випинання в передніх відділах диска зорового нерва  
Навколопапілярний ореол вузький і плавно окреслений  
Повна нечіткість сегмента великої кровоносної судини може бути або ні  
Облітерація очного бокала 

Легкий набряк диска зорового нерва інколи важко віддиференціювати при прямій мікроскопії, 
тому для його візуалізації помічною може бути стереоскопічна візуалізація, при цьому 
використовується непряма офтальмоскопія або обстеження в світлі щілинної лампи. Інші 
патологічні стани (наприклад, друзи чи скошення диска) можуть імітувати його набряк. В таких 
випадках корисними діагностичними методами залишаються ехографія орбіти, флюоресцентна 
ангіографія і КТ. Наявна значна варіабельність щодо розвитку набряку диска зорового нерва 
відносно виникнення симптомів. Разом з тим часто виникають ситуації, коли в пацієнтів прояви 
хвороби розвиваються дуже скоро після виявлення набряку при офтальмоскопії. Аналогічно 
такий набряк може розвинутися в інтервалі кількох годин, днів або тижнів. У літературі 
описано випадки ІВГ без асоційованого набряку — це може бути у гострій фазі. Такий діагноз, 
ймовірно, помилковий в багатьох осіб із хронічним щоденним болем голови та підйомом ВЧТ, 
котрі зловживають медикаментами. Найліпше верифікація захворювання здійснюється в 
контексті очікуваної комбінації ознак і симптомів. Спонтанна венозна пульсація диска зорового 
нерва при прямій офтальмоскопії інколи вважається як показник, що відображає ВЧТ, оскілька 
загалом вона зникає, коли цей параметр перевищує 250 мм H2O. Хоч її наявність заспокійлива 
для лікаря, відсутність цієї ознаки як ізольованого феномену не повинна насторожувати, 
оскільки принаймні 25% здорової популяції не мають її взагалі. При ІВГ часто спостерігають 
дефекти зорових полів. Майже повсюдною знахідкою є збільшення фізіологічної сліпої плями, 
котра відображає набряк диска. Іншими частими симптомами є зниження зору в нижньо-
медіальному квадранті зорового поля; його концентричне звуження; центральні, дугоподібні й 
висотні скотоми. Для їх виявлення необхідна автоматизована периметрія або периметрія за 
Голдманном. Гострота центрального зору на ранніх стадіях набряку диска зорового нерва 
зазвичай збережена, тому її зниження на початку захворювання є загрозливою ознакою. Це 
може бути наслідком ішемії чи компресії нерва або макулярного набряку. Найпоширенішими 
окоруховими порушеннями при ІВГ є одно- або двобічний параліч бічного прямого м’яза ока, 
що спричиняє збіжну косоокість. Паралічі інших черепних нервів чи тотальна офтальмоплегія 
рідкісні. При зниженні ВЧТ окорухові розлади в цілому зникають. 

5. ДІАГНОСТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ 

Оскільки найбільш серйозним станом у діагностичному пошуку є пухлина, то нейровізуалізація 
є обов’язковою для виключення об’ємного процесу або вентрикуломегалії. МРТ 
рекомендується за відсутності методологічних протипоказань. Розмір шлуночків має бути 
нормальним. Інколи виявляють порожнє турецьке сідло, що вказує на тривалий підйом ВЧТ. 
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Для встановлення остаточного діагнозу не потрібна МРТ орбіти, хоча такий підхід може бути 
корисний для візуалізації протрузії соска зорового нерва назад, сплощення задніх відділів 
склери і розширення перинейронального підпавутинного простору. Роль магнітно-резонансної 
венографії в типових випадках (огрядні жінки дітородного віку) суперечлива, але цей метод, 
очевидно, рекомендується для виключення тромбозу венозних синусів у будь-якого 
нестандартного хворого: худорлявого, чоловічої статі, дитини, віком понад 45 років і 
резистентного до лікування. Еліптично-центрована тривимірна МРТ із гадолінієвим 
підсиленням підвищує чутливість магнітно-резонансної венографії у виявленні стенозів 
внутрішньочерепних венозних синусів. Обов’язковою для діагностики ІВГ є люмбальна 
пункція із дослідженням СМР, зокрема її тиску. Клітинний і біохімічний склад ліквору при 
цьому зазвичай нормальний. Його тиск вимірюють у положенні хворого лежачи на боці із 
розслабленими ногами — в дорослих осіб цей показник становить 250 мм H2O або вище. 
Величини в діапазоні 200–249 мм H2O не є діагностично значущими. Багато пацієнтів 
відзначають скороминуще полегшення болю голови після пункції, в декого ж, навпаки, — 
виникає гіпотензивна цефальгія. 

6. ВТОРИННІ ПРИЧИНИ 

Багато патологічних процесів пов’язані зі зростанням ймовірності ВЧТ (таблиця 2). Єдиними 
достовірними сприяючими чинниками, продемонстрованими у дослідженнях за типом 
“випадок-контроль”, є збільшення маси тіла й ожиріння. Іншими визнаними факторами є 
системне застосування ретиноїдів (вітаміну A, ізотретиноїну, третиноїну), тетрациклінів 
(тетрацикліну, міноцикліну, доксицикліну), левоноргестрелу, соматотропіну, відміна 
кортикостероїдів, тромбоз мозкових венозних синусів, мастоїдит, хвороба Бехчета, ниркова 
недостатність і синдром сонних апное. Залишається невідомим, чи медикаменти є справжніми 
причинними агентами, чи лише активують захворювання у схильних до нього осіб. 

Таблиця 2. Стани, асоційовані з підвищеним ВЧТ 

Порушення венозного відтоку 
Тромбоз церебрального венозного синуса  
Асептичні стани (гіперкоагуляція)  
Септичні стани (інфекції середнього вуха або соскоподібного паростка скроневої кістки)  
Радикальне оперативне втручання на шиї з перев’язкою яремної вени  
Пухлина яремної вени  
Синдром верхньої порожнистої вени  
Тромбоз плечо-голової вени  
Підвищений тиск у правих відділах серця  
Після емболізації артеріо-венозної мальформації 
Ендокринні розлади 
Хвороба Аддісона  
Гіпопаратироз  
Ожиріння / збільшення маси тіла останнім часом  
Ортостатичний набряк 
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Екзогенні агенти 
Аміодарон  
Цитарабін  
Хлордекон  
Кортикостероїди (зокрема, при їх відміні)  
Циклоспорин  
Соматотропін  
Леупрорелін ацетат  
Левотироксин (у дітей)  
Літію карбонат  
Налідиксова кислота  
Левоноргестрел  
Сульфаніламіди  
Тетрациклін і споріднені середники (міноциклін, доксициклін)  
Вітамін A та інші вітаміни  
Ізотретиноїн  
Третиноїн (при гострому промієлоцитарному лейкозі) 
Інфекційний або постінфекційний процесс 
СНІД  
Хвороба Лайма  
Після перенесеної вітрянки в дорослому віці 
Інші медичні стани 
Антифосфоліпідний синдром  
Хвороба Бехчета  
Прихований краніосиностоз  
Синдром полікістозних яйників  
Саркоїдоз  
Синдром сонних апное  
Системний червоний вовчак  
Синдром Тернера 
 
7. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ 

Єдина уніфікуюча теорія ІВГ має пояснити (1) схильність до цього захворювання огрядних 
жінок дітородного віку, (2) відсутність вентрикуломегалії і (3) існування клінічно ідентичного 
синдрому при дії інших чинників, наприклад, на фоні дії екзогенних препаратів і венозного 
тромбозу. Хоча порушення менструального циклу є частими в таких пацієнток, не 
ідентифіковано конкретних гормональних розладів; дисменорея може скоріше асоціюватися з 
ожирінням. Згідно з гіпотезою Монро-Келлі, внутрішньочерепний вміст анатомічно розділяють 
на мозкову паренхіму, судини і ліквор. ВЧТ в нормі утримується з допомогою взаємно 
збалансованих чинників — розширення мозкових оболонок і компресії судинного об’єму. 
Фактор опору регулює об’єм СМР шляхом відведення її через грануляції павутинної оболонки 
в мозкові вени. 50% ліквору міститься нижче великого потиличного отвору, і майже половина з 
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цієї кількості поглинається в спінальному мішку. В порожнині черепа фактори опору швидко 
досягають критичних величин, тому при зростанні об’єму СМР балансуючі механізми 
перестають функціонувати, і невелике підвищення загального об’єму має за наслідок виражене 
зростання ВЧТ. 

Деякі автори припускають, що зростання церебрального венозного тиску є первинною 
причиною ІВГ внаслідок реверсування нормального градієнта між синусами і 
субарахноїдальним простором та підвищення опору до потоку ліквору через пахіонові 
грануляції. Інші дослідники вважають, що порушення мікроструктури мозкових судин викликає 
зростання мозкового кровоплину, котре відображає тканинне набухання внаслідок зростання 
загального вмісту води. Проте останнє чи набряк мозку ніколи не були виявлені при ІВГ. 
Залишається невідомим, чому церебральні шлуночки не розширюються, але венозна система, 
ймовірно, є розтяжним компонентом при зростанні тиску. Манометрія засвідчує підвищення 
тиску СМР у таких пацієнтів, разом з тим наявний обопільний зв’язок між лікворним тиском і 
тиском у верхньому сагітальному і поперечному синусах при ІВГ (тобто видалення СМР 
спричиняє зниження венозного тиску). У хворих із синдромом, подібним до ІВГ, виявляли як 
тромбоз, так і стеноз внутрішньочерепних синусів. Припускали роль і системної (а надалі — 
внутрішньочерепної) гіпертензії внаслідок абдомінального ожиріння, що пов’язано з 
безпосередньою компресією нижньої порожнистої вени жировою тканиною. Якщо б це було 
правильним, то частота ІВГ у світі була би набагато вищою, особливо серед вагітних жінок. 
Насправді ж поширеність цього захвоювання при гестації не вища порівняно з контрольними 
групами, сумірними за віком. Нині гіпервітаміноз А найінтенсивніше вивчають як вторинну 
причину внутрішньочерепної гіпертензії. Специфічний механізм дії інтоксикації цим вітаміном 
на лікворний гомеостаз незрозумілий — ймовірно, йдеться про порушення відтоку і блокування 
абсорбції СМР. Існують суперечливі дані щодо вмісту сироваткового ретинолу і ретинол-
зв’язуючого білка при ІВГ порівнно зі здоровими особами. Асоціація ІВГ з ортостатичним 
набряком, депресією і тривожністю дає підстави думати про можливе нейромедіаторне 
залучення. Хоча на основі досліджень на тваринах відомо, що серотонін і норадреналін 
безпосередньо впливають на синтез ліквору, це не вивчали в людей. При ІВГ в СМР виявлено 
високий рівень вазопресину — гормону, що регулює вміст води в мозковій паренхімі й 
підвищує ВЧТ шляхом стимуляції транссудації рідини з мозкових капілярів в епітелій 
хореоїдного сплетення і пахіонові грануляції. Дослідження, присвячені вивченню рівня 
сироваткового лептину — гормону, асоційованого з ожирінням, не виявили жодної різниці між 
пацієнтами з ІВГ і нормальними особами. 

8. ЛІКУВАННЯ 

Лікування ІВГ загалом потребує залучення невролога (або нейроофтальмолога) та окуліста. Як 
допоміжних спеціалістів розглядають сімейного лікаря і нейрохірурга. Взаємодія між цими 
фахівцями винятково важлива. Мета лікування — збереження зору і полегшення симптомів. 
Терапевтичні стратегії залежать від таких чинників: наявність і тяжкість симптомів, наприклад 
болю голови; ступінь втрати зору при клінічній оцінці; рівень прогресування останнього; 
існування ознак, асоційованих із поганим прогнозом для функції зору (напр., набряк диска 
зорового нерва високого ступеня, тромбоз венозного синуса, системна гіпертензія); наявність 
вагітності; ідентифікація курабельних вторинних причин. Не проводилося проспективних 
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клінічнх досліджень лікування при ІВГ. Всі терапевтичні рекомендації ґрунтуються на серіях 
клінічних випадків або клінічному досвіді (доказах 3-го класу). Безсимптомних хворих із 
легким набряком диска зорового нерва можна лише моніторити без специфічного лікування. 

Медикаментозне лікування зазвичай починають після встановлення діагнозу ІВГ, але воно 
найефективніше, коли первинна проблема — лише біль голови без погіршення зору. На основі 
висновків кількох ретроспективних досліджень, котрі засвідчили той факт, що помірне 
зниження маси тіла корелює зі зменшенням набряку диска, огрядним хворим рекомендують 
намагатися зменшити свою вагу. Єдиний специфічний дієтичний режим, описаний у літературі, 
— модифікована низькокалорійна рисова дієта (400–1000 ккал/добу), що включає рис, фрукти, 
овочі, невелику кількість м’яса в поєднанні з обмеженням натрію до 100 мг/добу. Оскільки 
багато жінок із ІВГ також мають ортостатичний набряк із затримкою води та натрію, для них 
бажане помірне обмеження вживання останніх. Баріатричну хірургію можна розглядати у 
випадках, коли модифікація дієти була неуспішною. Загалом зменшення маси тіла — 
довготерміновий підхід, котрий не завжди ефективний для зниження ВЧТ або полегшення 
симптомів. Інгібітори карбоангідрази пригнічують секрецію СМР в хороїдному сплетенні й 
мають м’який діуретичний вплив. Вони також сприяють зниженню маси тіла, індукуючи 
нудоту і змінюючи смак їжі. Найчастіше призначають ацетазоламід. Він гальмує утворення 
ліквору на 6–50%, але це гальмування не буде очевидне доти, доки на буде заблоковано понад 
99,5% карбоангідрази хороїдного сплетення. Це потребує добової дози препарату близько 4 г — 
набагато більше, ніж може толерувати пересічний пацієнт. Побічні ефекти медикаменту 
(парестезії, сонливість і депресія) також обмежують його застосування. ВЧТ також можна 
знижувати з допомогою фуросеміду, який стимулює діурез, знижує транспорт натрію в 
головний мозок і також м’яко гальмує карбоангідразу. Цікавий клінічний досвід із топіраматом 
— цей антиконвульсант, котрий водночас також є слабким інгібітором карбоангідрази, 
застосовують для профілактики мігрені, і його побічним ефектом є зниження маси тіла. 
Кортикостероїдів слід уникати через небажані побічні ефекти (збільшення маси тіла, затримка 
рідини в організмі) і ризик розвитку рикошетної внутрішньочерепної гіпертензії при відміні 
цих середників. Хворі з супутнім синдромом сонного апное можуть відзначати поліпшення від 
зниження маси тіла або неперервної механічної вентиляції легень під позитивним тиском. Якщо 
відомо, що ІВГ пов’язана з конкретним екзогенним агентом, його слід якнайшвидше відмінити. 
Хворі з болем голови і збереженим зором потребують превентивних ліків з приводу болю 
голови. Багато цих пацієнтів мають супутні мігрень або біль голови напруження, котрі 
реагують на специфічне лікування (триптани, міорелаксанти, антидепресанти). Необхідно 
уникати зловживання анальгетиками. 

Хірургіне лікування застосовують при наявності тяжкої невропатї зорового нерва на ранніх 
стадіях ІВГ, коли спостерігають швидке погіршення зору і консервативні терапевтичні підходи 
неефективні. Оперативні втручання небажані при наявності лише болю голови. Прийняття 
рішення щодо того, що виконувати — фенестрацію оболонки зорового нерва чи процедуру 
механічного відведення СМР, залежить від того, які технічні ресурси доступні на місці. Не 
існує порівняльних досліджень шунтування на противагу фенестрації. Інколи потрібні обидва 
методи. У хворих із раптовим погіршенням зору в основі цього часто лежить ішемічний 
компонент, і функція ураженого нерва може поліпшитися після агресивного медикаментозного 
і хірургічного лікування. Нормальні розміри шлуночків при ІВГ є викликом для нейрохірурга 
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при накладанні вентрикуло-перитонеального шунта. Немає надійних порівняльних даних щодо 
вентрикуло-перитонеального і попереково-перитонеального шунтування в таких пацієнтів, хоча 
згідно висновків одного дослідження стереотактична версія першого з них пов’язана із нижчим 
ризиком розвитку подальшої недостатності самого шунта. Попереково-перитонеальному 
шунтуванню загалом віддають перевагу при ІВГ, проте воно має свої обмеження, зокрема, 
високу частоту набутої аномалії Кіарі 1 типу і поперекової радикулопатії. Крім того, лікворний 
тиск, котрий передається в попереково-перитонеальний шунт, є набагато вищий у положенні 
стоячи і сидячи, але не лежачи; в такому випадку біомеханіка циркуляції ліквору інша 
порівняно з вентрикуло-перитонеальним шунтом. Хоча такі нейрохірургічні підходи справді 
“лікують первинну причину” — підвищення ВЧТ, вони асоціюються з високим рівнем 
шунтової недостатності; більш ніж половина прооперованих осіб потребуватимуть одного й 
більше повторних втручань, часто в інтервалі кількох місяців після першої операції. До інших 
ускладнень належать зниження ВЧТ, інфекції, обструкції і зміщення катетера. Фенестрація 
оболонки зорового нерва для лікування набряку диска останнього вперше була апробована ще в 
1872 році, а здобула популярність при ІВГ в 1970-х роках. В орбіту входять медіально або 
латерально, надсікають кон’юнктиву, один або кілька зовнішніх м’язів ока тимчасово 
відшаровують від склери і здійснюють ротацію очного яблука. Під мікроскопом оболонку 
зорового нерва фенеструють із допомогою кількох щілинних надсікань. Інколи можна при 
цьому спостерігати відтікання ліквору з субарахноїдального простору з успішною 
декомпресією. При виконанні цієї процедури виявляють швидке зниження тиску на нерв 
шляхом створення фільтраційного механізму навколо орбітального сегмента зорового нерва. 
Довготермінова ефективність такого втручання може бути пов’язана з формуванням фіброзного 
бар’єра для захисту передніх відділів зорового нерва від коливань ВЧТ. Таке втручання загалом 
ефективне для стабілізації або поліпшення зору, інколи воно полегшує болі голови. Однобічна 
фенестрація часами поліпшує зір контралатерального ока. В деяких випадках необхідне 
повторення процедури. До її ускладнень належать скороминуща або постійна сліпота, диплопія 
й інфекція. У хворих із задокументованою обструкцією поперечного венозного синуса, 
асоційованою з помірним градієнтом тиску і підвищенням венозного тиску в проксимальних 
відділах синуса, накладають венозні стенти. В попередніх дослідженнях виявлено, що деякі 
хворі винятково позитивно відреагували на таку операцію, в інших не відзначено жодного 
ефекту. Необхідне подальше вивчення потенційних переваг цього методу. 

У жінок із навністю ІВГ в анамнезі не існує жодних протипоказань для вагітності, також немає 
жодних даних щодо негативного впливу на організм матері або плода. Такий стан може 
розвинутися при гестації, хоч остання не є незалежним фактором його розвитку. Якихось 
особливостей у лікуванні захворювання на фоні вагітності немає. Ретельного нейро-
офтальмологічного моніторингу і повторних люмбальних пункцій часто цілком достатньо. 
Ацетазоламід призначають після 20 тижня вагітності. При погіршенні зору використовують 
кортикостероїди, фенестрацію зорового нерва або шунтування. Виникнення ІВГ в 
перинатальному періоді або після втрати плода дає підстави запідозрити тромбоз венозного 
синуса. 
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9. ПРОГНОЗ 

Прогноз ІВГ варіабельний, виконано небагато проспективних досліджень. Більшість пацієнтів 
відзначають мінімальну втрату зору або її відсутність і мають монофазний перебіг хвороби. 
Певний ступінь персистуючих дефектів зорових полів можна виявити за допомогою кількісної 
периметрії, вони не впливають на повсякденну активність, разом з тим у 10% пацієнтів 
розвивається сліпота. Набряк диска зорового нерва не завжди повністю минає, можливо, 
внаслідок гліотичних змін у нервових волокнах. Багато пацієнтів мають персистуючий біль 
голови, котрий потребує лікування, на фоні якого ВЧТ нормалізується. В невеликої кількості 
таких хворих наявний швидкий розвиток симптомів, зокрема зорових (злоякісна ІВГ). При 
цьому наявні виражений набряк диска зорового нерва, макулярний набряк і офтальмопарез. 
Така еволюція захворювання потребує агресивного лікування, може бути потрібне хірургічне 
втручання (інколи неодноразове), і навіть на фоні терапії розвиваються незворотні порушення 
зору. 
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ХРОНІКА 
У листопаді 2018 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони 

здоров’я 
ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 

 
30 річчям 

Слободу Мар’яну Тарасівну 
 

35 річчям 
Степась Юлію Михайлівну 
Дутчак Уляну Мирославівну 
Беша Дмитра Ігоровича 
Білоус Зоряну Олегівну 
 

40 річчям 
Струс Оксану Євгенівну 
Драпак Ірину Володимирівну 
 

45 річчям 
Чуклу Ростислава Орестовича 
Короля Ярослава Аркадійовича 
Бучковську Анну Юріївну 
Суворкіну Ірину Василівну 
Дидик Наталію Михайлівну 
Демидову Анну Леонідівну 
Нетлюха Андрія Михайловича 
 

50 річчям 
Шваліковську Руслану Дмитрівну 
Пайкуш Маріанну Андріївну 
Беседіна Олександра Вікторовича 

 
55 річчям 

Єфімову Світлану Вікторівну 
Ястремську Оксану Остапівну 
Ілика Романа Романовича 
 

60 річчям 
Держка Ігоря Зеновійовича 
Семенову Світлану Василівну 
Пляцка Михайла Григоровича 
Длугоша Ігоря Броніславовича 
Сергієнко Людмилу Михайлівну 
Підгірного Ярослава Михайловича 
Сенюка Ореста Андрійовича 
 

65 річчям 
Квіта Дмитра Івановича 
Дашо Марту Богданівну 
 

70 річчям 
Стернюка Юрія Мар’яновича 
 

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

 
Хроніка листопада. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
1 листопада 120 років від дня народження Михайла Степановича Богомольця. 

Народився в с. Вишеньки Чернігівської губернії. Працював санітарним інспектором 
Криворізького міського відділу охорони здоров’я. Вироком Військової колегії ВС СРСР від 
27.11.1937 р. звинувачений в участі в контрреволюційній фашистській змові. 28 листопада  
1937 р. розстріляний.  

26 січня 1971 р. ухвалою військової колегії Верховного суду СРСР реабілітований. 
3 листопада 90 років від дня народження Ганни Іванівни Сукачової, педіатра. У  

1982 р. стала доктором медичних наук, у 1985 р. отримала вчене звання професора кафедри 
факультетської педіатрії Харківського державного медичного інституту. Зробила значний 
внесок у вирішення проблеми неревматичної патології серця у дітей. Виявила різноманітну 
етіологію, встановила клінічні варіанти перебігу уражень серця. Запровадила класифікацію 
неревматичних міокардитів у дітей. Померла 12 січня 2013 р. на 90 році життя. 

4 листопада 120 років від дня народження Дмитра Івановича Макогонського. 
Народився в с. Бібщани (Львівщина). Після закінчення гімназії навчався в Українському 
(таємному) університеті. За участь в студентських виступах був заарештований польською 
поліцією. Після звільнення продовжував навчання на медичному факультеті Празького 
університету, який закінчив у 1929 р. Повернувся на батьківщину, працював у містечку Нові 
Стрілища, брав участь в громадському житті. Під час Другої світової війни надавав допомогу 
воякам УПА. У 1945 р. був заарештований, засуджений на 10 років позбавлений волі та 5 років 
заслання. Перебував в концтаборах Іркутська та Красноярська. Після звільнення працював 
лікарем у селах Львівської області. Помер 10 червня 1983 р. в Куровичах, проживши майже 85 
років.  

Реабілітований посмертно у 1993 р. 
4 листопада 80 років від дня народження Михайла Прокоповича Бурих, анатома. 

Після закінчення СШ №82 м. Харкова почав працювати препаратором кафедри ортопедії та 
травматології Українського інституту вдосконалення лікарів у м. Харкові. В 1957–1959 рр. 
навчався в Харківському медичному училищі №1, яке закінчив з відзнакою. У 1959–1965 рр. 
навчався в Харківському медичному інституті. За наукову працю «Нерви нирки людини» у 
1964 р. на Всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт був нагороджений золотою 
медаллю. У 1965 р. був залишений в аспірантурі кафедри нормальної анатомії (1965–1968). 
Після закінчення аспірантури був зарахований асистентом кафедри нормальної анатомії та 
заступником декана педіатричного факультету. У 1970 р. – асистент кафедри оперативної 
хірургії та топографічної анатомії. В 1972–1990 рр. – доцент цієї ж кафедри. В 1977–1980 рр. 
працював професором кафедри анатомії медичного факультету політехнічного університету в 
м. Конакрі. В 1986–1989 р. – докторант кафедри на посаді старшого наукового співробітника. У 
1990 р. захистив докторську дисертацію на тему «Анатомія чашково-мискового комплексу 
нирки людини в постнатальному онтогенезі». Застосував оригінальну методику топометрії та 
нові пристрої (топометр, макротом, волюмометр) та рентгенконтрастні засоби, що занесені в 
Реєстр державних винаходів СРСР, створив теоретичні та практичні можливості для розвитку 
вчення про топографію внутрішніх органів із застосуванням УЗД, КТ і ЯМР-томографії. З  
1990 р. М.П. Бурих став завідувачем кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії 
ХДМУ. За вагомий внесок у медичну науку його ім’я внесено до книги «2000 Outstanding people 
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of the 20th century» (Міжнародний біографічний центр, Кембридж, Англія, 1998). Вченого 
введено до складу інтернаціональної консультаційної ради «Journal of Clinical Anatomy», який 
видається у Франції. М.П. Бурих був автором близько 200 наукових публікацій, серед яких 20 
за кордоном, в т. ч. 18 монографій, навчальних посібників, 9 винаходів. Під керівництвом М.П. 
Бурих захищено 3 кандидатські дисертації. Помер вчений 29 серпня 2006 р. внаслідок 
порушення мозкового кровообігу на 68 році життя. 

5 листопада 140 років від дня народження Дмитра Костянтиновича Третьякова. 
Народився в с. Шумарово Ярославської губернії. У 1901 р. закінчив Петербурзький університет, 
упродовж 11 років працював у цьому університету. У 1912–1941 рр. – професор 
Новоросійського (Одеського) університету. У 1929 р. обраний академіком АН УРСР. У 1944–
1948 рр. – професор Київського університету і директор Інституту зоології АН УРСР. У 1946–
1948 рр. – голова Відділу біології АН УРСР. Основні наукові роботи присвячені гістології, 
порівняльної анатомії хребетних тварин. Досліджував нервову, сенсорну, серцево-судинну сис-
теми та сполучну тканину хребетних. Автор навчального посібника. Помер 26 вересня 1950 р. 
на 72 році життя.   

5 листопада 90 років від дня народження Михайла Борисовича Тітова, інфекціоніста. 
У 1951 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1951–1954 рр. 
працював клінічним ординатором кафедри інфекційних хвороб ЛДМІ, у 1954–1961 рр. – 
асистент кафедри інфекційних хвороб. У 1959 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Функции печени при дизентерии». У 1961–1962 рр. працював у відрядженні лікарем-
інфекціоністом радянського шпиталю в Гвінейській республіці. У 1963–1969 рр. працював на 
посаді доцента кафедри. У 1964 р. отримав вчене звання доцента. Одночасно у 1963–1965 рр. 
був деканом педіатричного факультету. У 1970 р. М.Б. Тітов захистив докторську дисертацію 
на тему: «Материалы по изучению клиники и терапии инфекционного гепатита в сочетании с 
некоторыми процессами и заболеваниями». У 1971 р. М.Б. Тітову було присвоено вчене звання 
професора. У 1969–1997 рр. він був завідувачем кафедри інфекційних хвороб Львівського 
медінституту. Одночасно у 1973–1981 рр. працював деканом педіатричного факультету. У  
1971 р. М.Б. Тітов був нагороджений почесним знаком «Відмінник охорони здоров’я». У  
1989 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР», а в 1994 р. Михайло 
Борисович обраний академіком АН технологічної кібернетики України. Наукові інтереси 
вченого пов’язані з дослідженням та впровадженням в практику діагностичних та лікувальних 
засобів при дизентерії, малярії, гепатитах, менінгітах, енцефалітах, поліомієлітах, правці, 
скарлатині. Він один із перших в Україні діагностував ієрсіноз, хворобу Лайма, гепатит С, 
орнітоз, КУ-гарячку. М.Б. Тітов є автором близько 300 наукових робіт, в тому числі 12 книг, 23 
авторських свідоцтв на винаходи. Матеріали досліджень доповідалися на міжнародних 
конгресах, з’їздах. Він підготував 17 кандидатів, 5 докторів наук. Нагороджений орденом «Знак 
Пошани» (1976), срібною (1974) та золотою медаллю (1976) ВДНГ СРСР. У 1997 р. перестав 
працювати у медичному інституті. 

5 листопада 75 років від дня народження Людмили Олександрівни Стеченко. 
Народилася в м. Тараща Київської області. В 1960 р. поступила на біологічний факультет 
Київського національного університету імені Т. Шевченка. Зацікавилася електронною 
мікроскопією під час практики в Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного АН 
УРСР. Від 1968 р. науковий шлях Л.О. Стеченко пов’язаний з лабораторією електронної 
мікроскопії КМІ ім. О.О. Богомольця. В 1974 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 
«Ультраструктура ендотелію кровоносних капілярів міокарду при вроджених та набутих 
пороках серця». Описані в науковій літературі піонерські дослідження морфологічних змін при 
формуванні декомпенсації міокарда при вадах серця (кер. – проф. В.І. Малюк, О.П. Кисельова). 
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В 1990 р. захистила докторську дисертацію на тему «Ендотелій кровоносних капілярів 
хребетних (ультраструктурний аналіз)» (наук. керівник – проф. К.С. Кабак, В.І. Малюк). Від 
1991 р. Л.О. Стеченко очолює лабораторію електронної мікроскопії Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця. З 2000 р. вчена стає професором кафедри гістології та 
ембріології та головним науковим співробітником відділу ультраструктурного аналізу та 
морфометрії НДЦ НМУ ім. О.О. Богомольця. Вчена є автором близько 300 наукових праць, в т. 
ч. 4 монографій, 6 патентів, членом низки українських та міжнародних медичних організацій. 
Під її керівництвом захищено 7 кандидатських та 4 докторських дисертацій. Вона є академіком 
УАН, Міжнародної академії патології, членом-кореспондентом Міжнародної академії 
інтегративної антропології. 

7 листопада 50 років від дня народження Олera Ярославовича Тягнибока. Народився 
у Львові. Після закінчення СШ №8 у 1985 р. вступив на лікувальний факультет Львівського 
державного медичного інституту. 07.1987 – 05.1989 рр. – служба в армії. В 1989–1990 рр. – 
санітар 1-го хірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні, в 1990–1992 рр. – 
медбрат нейрохірургічного відділення. У 1993 р. закінчив Львівський державний медичний 
інститут. З 08.1993 по 07.1996 р. – лікар-інтерн урологічного і 1-го хірургічного відділення 
Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. У 1990–1991 рр. очолював студентське 
братство Львівського медінституту, а в 1991–1994 рр. – очолював студентське братство м. 
Львова. У 1994–1995 рр. навчання на спецправничому факультеті Львівського державного 
університету імені Івана Франка (фах – юрист). У 1994–1998 рр. – депутат Львівської обласної 
ради народних депутатів. З травня 1995 р. по березень 1999 р. – уповноважений з питань 
організаційної роботи СНПУ. З січня 1997 по березень 1998 р. – голова Львівської обласної 
організації СНПУ. З квітня 1998 р. по 2005 р. голова Київської міської організації СНПУ, з 
березня 1999 р. – член комітету уповноважених СНПУ. Народний депутат України 3 та 4 
скликання (1998-2006), висунутий виборним блоком політичних партій «Блок Віктора Ющенка 
«Наша Україна». Був членом комітету з питань бюджету. В 2012 р. на чолі партії ВО «Свобода» 
обраний депутатом Верховної Ради України 7 скликання. В подальшому працював на ниві 
розбудови політичної партії «Свобода». 

8 листопада 90 років від дня народження Василя Труша. Народився в с. Дуліби 
(Львівщина). У 1948 р. закінчив школу і вступив на лікувальний факультет Львівського 
медінституту. 13 грудня 1949 р. його виключено з, інституту як особу, що повинна бути 
вивезена. Поновився на навчання у 1950 р., але 26 квітня 1951 р засуджений на 10 років та 5 
років позбавлення прав. Покарання відбував у «Ветлагу», звільнений 18 травня 1956 р.. 
Повернувся до Львова. Вдалося відновитися на навчанні і закінчив медінститут у 1960 р. 
Працював лікарем СЕС Жидачівського та Ходорівського районів до 1997 р. Отримав звання 
«Відмінник охорони здоров’я» (1982). Реабілітований Львівською обласною прокуратурою 13 
січня 1992 р. Брав активну участь у розбудові Української державності. 

8 листопада 80 років від дня народження Івана Кіндратовича Латогуза, терапевта.  
У 1985 р. став доктором медичних наук, а в 1990 р. отримав вчене звання професора. Працював 
завідувачем кафедри внутрішніх хвороб, лікувальної фізкультури та спортивної медицини 
ХДМУ. Наукові дослідження присвячені вивченню тонких нейрогуморальних механізмів при 
злоякісних порушеннях ритму у хворих з серцево-судинними захворюваннями та їх лікуванню. 

10 листопада 120 років від дня народження Івана Івановича Потоцького. У 1924 р. 
закінчив медичний факультет Саратовського університету. Учень Л.А. Орбелі. У 1939 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Роль нервной системы при воспалительных 
заболеваниях кожи». У 1940 р. отримав диплом доктора медичних наук. У 1960–1974 рр. – 
професор, завідувач кафедри шкірних і венеричних хвороб, в 1974–1978 рр. – професор-
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консультант кафедри. Вивчав етіологію і патогенез ураження шкіри при захворюваннях 
кровотворних органів, псоріазі, червоному вовчаку, екземі. Розробляв нові методи лікування 
сифілісу та шкірних хвороб. І.І. Потоцький – автор 330 наукових праць, в тому числі 10 
монографій і підручників. Під його керівництвом виконано 6 докторських та 42 кандидатські 
дисертації. Помер у 1978 р. на 80 році життя. 

14 листопада 100 років від дня народження Сергія Нікітовича Баранова. Народився в  
м. Кустанай (Казахстан) в сім ї фельдшера. В червні 1941 р. з відзнакою закінчив хімічний 
факультет Ленінградського університету. В 1941–1946 рр. — служба в армії, учасник Великої 
Вітчизняної війни. Нагороджений орденом «Отечественной войны II ст.», орденом «Красной 
Звезды», орденом Жукова, медалями. У 1946 р. – інженер-хімік Львівського тресту ОРГРЕС, у 
1946–1948 рр. – асистент кафедри біохімії, у 1948–1980 рр. – асистент кафедри органічної хімії, 
у 1950–1951 рр. – асистент кафедри неорганічної хімії Львівського медичного інституту, 
одночасно (1949–1952) – аспірант Львівського університету. У 1952 р. захистив кандидатську 
дисертацію. У 1952–1953 рр. працював доцентом кафедри неорганічної хімії, у 1953–1966 рр. – 
завідувач кафедри органічної хімії Львівського медичного інституту. У 1962 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Исследование реакционной способности метиленовой группы 
в производных азолидина, хиноксалина, птеридина» в технологічному інституті (м. Ленінград). 
У 1963 р. йому присвоєно вчене звання професора. У 1966 р. С.Н. Баранов обраний членом-
кореспондентом АН УРСР і направлений в м. Донецьк, де брав участь в організації Донецького 
наукового центру та Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії АН УРСР. Упродовж 24 
років він був керівником відділу спецметодів вуглехімічного та органічного синтезу (1967–
1990). За його ініціативою у Донецькому університеті була створена кафедра вуглехімії, якою 
він керував до 1985 р. У 1990-2000 рр. вчений працював радником Інституту фізико-органічної 
хімії та вуглехімії АН УРСР. Основний напрямок наукових робіт – розробка методів синтезу та 
дослідження реакційної здатності гетероциклічних сполук кам’яновугільної смоли, синтез 
нових біологічно активних сполук антимікробного, противірусного та антигельмінтного 
напрямку. Під керівництвом С.Н. Баранова підготовлено 30 кандидатів і 2 докторів наук. 
Наукові праці знайшли відображення в 330 наукових працях, в тому числі підручника та 
монографії, 100 винаходах. Помер 21 червня 2000 р. на 82 році життя.   

16 листопада 80 років від дня народження Володимира Івановича Мамчича. 
Народився в м. Ташкенті в сім’ї військовослужбовця. У 1962 р. закінчив лікувальний факультет 
Івано-Франківського державного медичного інституту. У 1962–1965 рр. – ординатор 
хірургічного відділу Звенигородської ЦРЛ Черкаської області. У 1965–1968 рр. аспірант 
кафедри хірургії. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію, став працювати асистентом 
кафедри хірургії. У 1980 р. захистив докторську дисертацію. У 1985 р. йому присвоєно звання 
професора. У 1989-2010 рр. – завідувач кафедри хірургії та проктології НМАПО ім. П.Л. 
Шупика. Автор понад 400 наукових праць, в тому числі 6 монографій. Під його керівництвом 
захищено 31 кандидатську та 6 докторських дисертацій з проблем абдомінальної, торакальної, 
ендокринної, гнійної, малоінвазивної хірургії, колопроктології. Був організатором 9-х 
республіканських, 3-х міжнародних науково-практичних конференцій. Брав участь в багатьох 
Європейських та Світових конгресах. Головний редактор журналу «Хірургія України» (2002), 
голова Асоціації хірургів-гепатологів України (1996-2010), Голова спеціалізованої Вченої ради 
із захисту дисертацій з хірургії (з 1998), почесний член Асоціації хірургів-гепатологів Росії та 
СНД (1998), член Європейської та Всесвітньої НРВА (2002), член Європейської Асоціації 
ендоскопічної хірургії (2008).   

22 листопада 70 років від дня народження Марії Олексіївни Гальків. Народилася в  
с. Мала Горожанка Львівської обл. У 1974 р. закінчила біологічний факультет Львівського 
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університету. У 1974 р. – старший лаборант кафедри фізіології людини і тварин, у 1975 р. – 
інженер проблемної лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології, у 1976–1995 рр. – 
асистент, у 1995–2010 рр. – доцент кафедри фізіології людини і тварин Львівського 
університету. У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію, у 1995 р. отримала вчене звання 
доцента. Автор (співавтор) близько 140 наукових праць. Наукові інтереси пов’язані з вивченням 
ролі холінергічних і адренергічних механізмів у регулюванні секреторного процесу, впливу 
рентгенівського опромінення на органи травної системи, стану системи антиоксидантного 
захисту та ПОЛ у тварин з різною резистентністю до гіпоксії за різних функціональних станів. 
Померла 28 травня 2010 р. на 62 році життя. 

24 листопада 90 років від дня народження Олени Максимівни Білоконь. Народилася 
в Москві. У 1952 р. закінчила біологічно-ґрунтовий факультет Московського університету. У 
1952–1953 рр. – технічний керівник Гомельського управління Міністерства заготівель СРСР, у 
1953–1955 рр. – лікар-епідеміолог Московської дезстанції, у 1955–1956 рр. – викладач біології і 
хімії Виноградського медичного училища, в 1956 р. – агроном-ентомолог Закарпатської 
експедиції, у 1957 р. – асистент кафедри біології Вінницького медичного інституту, в 1957–
1959 рр. асистент кафедри біології Тернопільського медичного інституту, в 1962–1963 рр. – 
асистент кафедри зоології безхребетних, в 1963–1966 рр. – молодший науковий співробітник 
проблемної лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології. У 1965 р. захистила 
кандидатську дисертацію, у 1966–1976 рр. – доцент кафедри біохімії, у 1976–1991 рр. – доцент 
кафедри генетики Львівського університету, водночас, у 1976–1988 рр. – завідувач кафедри 
генетики Львівського університету. Автор близько 70 праць. Наукові інтереси пов'язані з 
біохімією та молекулярною генетикою, проблемами впливу екстремальних факторів довкілля 
на генетичний апарат, геронтології. Засновник кафедри генетики Львівського університету. 

25 листопада 130 років від дня народження Івана Орефійовича Малєєва. Народився в  
с. Глушково Курської губернії. Освіта медична. У 1918–1922 рр. – головний лікар Харківського 
шпиталю. Працював ординатором, згодом асистентом, доцентом у шпитальній терапевтичній 
клініці 1-го Харківського медінституту. 14 грудня 1937 р. заарештований контррозвідувальним 
відділом УДБ УНКВС по Харківській області та звинувачений у контрреволюційній 
розвідницькій діяльності. Рішенням комісії НКВС і прокурора СРСР від 19 січня 1938 р. за 
наказом № 0045 засуджений до розстрілу. 2 лютого 1938 р. розстріляний, таємно похований на 
спецоб’єкті НКВС. Реабілітований військовим трибуналом КВО 1 вересня 1958 р. 

27 листопада 120 років від дня народження Софії Іванівни Фудель-Осипової. 
Закінчила Київський медичний інститут у 1922 р. Працювала лікарем на Феодосійській 
тютюновій фабриці, вивчала реакції організму робітників в процесі виробничої діяльності. Від 
1931 р. – керівник організованої нею фізіологічної лабораторії в Інституті материнства і 
дитинства та водночас позаштатний асистент кафедри нормальної фізіології Київського 
медичного інституту. У 1937–1941 рр. займалася проблемами фізіології нервово-м’язової 
системи. В роки Другої світової війни працювала керівником клінічної лабораторії військового 
госпіталю, у 1942 р. – працювала в КМІ, евакуйованого у Челябінськ. Від 1944 р. – завідувала 
кафедрою нормальної фізіології і проводила науково-дослідну роботу в Інституті фізіології 
тварин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка у проф. Д.С. Воронцова. У 
1953 р. захистила докторську дисертацію на тему «Про основні фізіологічні властивості 
нервового процесу, що визначають його функціональну роль». У 1953 р. її обрали на посаду 
керівника кафедри нормальної фізіології Київського стоматологічного інституту. У1956– 
1959 рр. працювала в Індії, була почесним членом товариства невропатологів Індії, 
опублікувала низку робіт в індійських журналах. Від 1965 р. працювала в електрофізіологічній 
лабораторії Всесоюзного інституту гігієни і токсикології МОЗ СРСР. Автор понад 100 наукових 
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праць. Член Ради Українського фізіологічного товариства, Всесоюзного медичного товариства 
геронтологів. З 1959 р. до 1965 рр. проф. С.І. Фудель-Осипова керувала лабораторією біології 
Інституту геронтології АМН СРСР. Діяльність Софії Іванівни Фудель-Осипової відзначена 
низкою урядових нагород. Померла С.І. Фудель-Осипова 23 грудня 1987 р. на 90 році життя. 

28 листопада 120 років від дня народження Владислава Івановича Томашунаса. 
Народився в м. Ковно (тепер Каунас, Литва). Освіта медична. Працював начальником медико-
санітарного цеху Харківського паровозоремонтного заводу. Заарештований 21 лютого 1938 р. 
дорожньо-транспортним відділом ГУДБ НКВС Південної залізниці за звинуваченням у 
контрреволюційній діяльності. Перебував під слідством у Харківській в’язниці №2. Справу 
припинено 11 лютого 1939 р. за недоведеністю складу злочину. 

29 листопада 175 років від дня народження Митрофана Олексійовича Попова. 
Народився в с. Новоглухово Харківської губернії. У 1866 р. закінчив медичний факультет 
Харківського університету, ставши «лєкарем з відзнакою» і званням повітового лікаря. Деякий 
час служив у Харківському військовому госпіталі лікарем для відряджень. В 1867–1872 рр. –
працював прозектором анатомії і приват-доцентом Харківського університету. Впродовж 2 
років удосконалювався у Відні, Бонні, Берліні. Вивчав закордонний досвід створення 
анатомічних музеїв. У 1972 р. захистив докторську дисертацію, здобув ступінь доктора 
медицини. У 1874 р. – прозектор анатомії, в 1888–1897 рр. – керівник кафедри нормальної 
анатомії Харківського університету. Заслужений професор (1900). Автор понад 50 наукових 
праць з питань остеології, будови нервової системи. Член Харківського медичного товариства 
(1866), секретар медичного факультету Харківського університету. Нагороджений орденами св. 
Станіслава 3-го (1882) та 2-го ст. (1886). Статський радник (1883). Помер 27 грудня 1905 р. на 
63 році життя. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Ганіткевич Я. Українські лікарі. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й 
українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України: біобібліогр. 
довід. /Я. Ганіткевич, П. Пундій; наук. ред. Л. Пиріг. – Львів, 2008. – 428 с. – Зі змісту: 
[Богомолець Михайло Степанович]. – С. 244. 

2. Імена в медицині у відгоміні часу. Календар знаменних та пам’ятних дат: 2018 рік / уклад.: 
А.М. Кобизська, Л.Є. Корнілова. – Київ: ННМБУ, 2017. – 68 с. – Зі змісту: [Сукачова Галина 
Іванівна]. – С. 36. 

3. Пундій П. Українські лікарі. Кн. 1. Естафета поколінь національного відродження: 
біобібліогр. довід. / П. Пундій; гол. ред. Я. Ганіткевич. – Львів; Чикаго, 1994. – 328 с. – Зі 
змісту: [Макогонський Дмитро Іванович]. – С. 122. 

4. Дуденко В.Г. До 75-річчя від дня народження професора, доктора медичних наук, члена 
міжнародної академії інтегративної антропології Бурих Михайла Прокоповича / В.Г. 
Дуденко, С.Ю. Масловський // // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2013. – Т. 12,  
№ 4. – С. 122-123. 

5. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф. Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Третьяков Дмитрий Константинович]. – С. 627. 

6. Германюк І. Тітов Михайло Борисович / І. Германюк, І. Яворський // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 
1784-2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. –  
С. 320-321. 

7. Петренко В.А. Професор Стеченко Людмила Олександрівна / В.А. Петренко, Н.О. Мельник 
// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2008. – Т. 7, № 4. – С. 112-113. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 81 (147). 2018 
 
 
 

38 

8. Хто є хто в Україні / уклад. і ред.: Юрій Марченко, Олександер Телемко. – Київ: «К.І.С.», 
2006. – 1136 с. – Зі змісту: [Тягнибок Олег Ярославович]. – С. 991. 

9. Ганіткевич Я. Українські лікарі. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й 
українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України: біобібліогр. 
довід. /Я. Ганіткевич, П. Пундій; наук. ред. Л. Пиріг. – Львів, 2008. – 428 с. – Зі змісту: 
[Труш Василь]. – С. 202-203. 

10. Імена в медицині у відгоміні часу. Календар знаменних та пам’ятних дат: 2018 рік / уклад.: 
А.М. Кобизська, Л.Є. Корнілова. – Київ: ННМБУ, 2017. – 68 с. – Зі змісту: [Латогуз Іван 
Кіндратович]. – С. 38. 

11. Коляденко В.Г. До 100-річчя від дня народження Івана Івановича Потоцького / В.Г. 
Коляденко, П.М. Недобой, І.І. Потоцька // Український журнал дерматології, венерології, 
косметології. – 2009. – № 1. – С. 102-106. 

12. Зіменковський Б. Баранов Сергій Нікітович // Зіменковський Б.С. Професори Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009 / Б.С. 
Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – С. 12. 

13. Баранов В.С. Сергей Никитович Баранов / В.С. Баранов // Здоровий спосіб життя: зб. наук, 
ст. / Ред. Ю.М. Панишко. – Львів, 2010. – С. 52-54. 

14. Золотий фонд нації // Українська конфедерація журналістів. – Київ, 2010. – 399 с. – Зі змісту: 
[Мамчич Володимир Іванович]. – С. 236. 

15. Старостюк Г. Гальків Марія Олексіївна / Г. Старостюк // Encyclopedia. Львівський 
національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.І.: А – К. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – С. 322. 

16. Максимів Д. Білоконь Олена Максимівна / Д. Максимів, Я. Черник // Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.І.: А – К. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – С. 207-208. 

17. Ганіткевич Я. Українські лікарі. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й 
українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України: біобібліогр. 
довід. /Я. Ганіткевич, П. Пундій; наук. ред. Л. Пиріг. – Львів, 2008. – 428 с. – Зі змісту: 
[Малєєв Іван Орефійович]. – С.324-325. 

18. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841-2006) /В.Ф. Москаленко, І.М. 
Полякова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 340 с. – Зі змісту: [Фудель-Осипова Софія Іванівна]. – 
С. 260-261. 

19. Ганіткевич Я. Українські лікарі. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й 
українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України: біобібліогр. 
довід. /Я. Ганіткевич, П. Пундій; наук. ред. Л. Пиріг. – Львів, 2008. – 428 с. – Зі змісту: 
[Томашунас Владислав Іванович]. – С.373.     

20. Медицина в Україні: біобібліогр. словн.: Літери Л–С. – Київ, 2012. – Вип. 2. – 520 с. – Зі 
змісту: [Попов Митрофан Олексійович]. – С. 172–173. 

 
 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 81 (147). 2018 
 
 
 

39 

Г.В. ЛАВРИК 
 

ВОЛОДИМИРА АНТОНІВНА КРУШЕЛЬНИЦЬКА 
До 115-річчя від народження 

 
До знищення багатьох біографічних матеріалів, які сповна могли розкрити усю 

життєву дорогу родини Крушельницьких призвели часті переїзди, переслідування та 
сталінські репресії. Доволі невелика кількість друкованих джерел фіксує історію 
життя та наукові здобутки єдиної доньки українського педагога, письменника та 
громадського діяча Антіна Крушельницького – Володимири. Відтак у статті вперше 
викладено унікальні події (зокрема точну дату народження) та факти, які вдалося 
віднайти після опрацювання численних архівних документів, зокрема й точну дату 
народження. 

 
Старша та єдина донька у численній сім’ї 

Крушельницьких народилася 3 січня 1903 р. у 
Коломиї [5]. Батько, Антін був педагогом, а мати – 
Марія Слободівна, була актрисою театру «Руської 
Бесіди». У родині було ще четверо синів: Іван (1905), 
Богдан (1906), Тарас (1908) та Остап (1913) [13,  
С. 583]. 

Через педагогічну роботу батька родина часто 
змінювала місце проживання – Коломия, Станіслав, 
Долина, Рогатин. Окрім вчителювання, А. Крушель-
ницький у 1915 р. був бургомістром у Городенці, а у 
квітні-серпні 1919 р. працював в уряді УНР 
Міністром освіти. В жовтні 1919 р. голову родини, у 
складі педагогічної комісії УНР, направляють до 
Австрії для роботи над новими підручниками для 
українських шкіл [13, С. 583]. 

Ще у Рогатині Володимира здобуває початку 
освіту, а згодом продовжує навчання у Віденській гімназії. У 1919 р. її зарахували у 
студентки медичного факультету Віденського університету. 

Коли на початку 1925 р. родина Крушельницьких повертається до Рогатина, 
Володимира завершує навчання з дипломом «доктора всяких наук лікарських» у Відні. 
Після цього, з перервами (два роки) спеціалізувалася у віденських клініках з дермато-
венерології [2, С. 429]. 

Впродовж 1926–1927 рр. Володимира працює приватним лікарем у Рогатині та 
Коломиї. Окрім медичної практики, відвідує різноманітні зустрічі, які організовує «Гурток 
української академічної молоді Рогатинщини» та «Українські спортові і руханкові 
товариства» [8, С. 72]. 
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У 1927 р. одночасно з лікарською практикою, дівчина вступає на медичне відділення 
Львівського університету, і 9 березня 1929 р. отримує звання доктора медицини [11, с. 5 ]. 

Перебуваючи у Рогатині, Володимира знайомиться та співпрацює з громадською 
діячкою С. Парфанович у протиалкогольному товаристві «Відродження». Вона допомагає в 
редагуванні журналу товариства, публікує статті про шкідливий вплив алкоголю, веде 
рубрики «Гігієнічний куток» та «Різне». А 7 жовтня 1930 р. стає делегатом від лікарів 
Західної України на з’їзді невропатологів та психіатрів у Лодзі [4]. 

Після переїзду усієї сім’ї до Львова, вони мешкають разом у величезній квартирі в 
одному з будинків львівської Квятківки (тепер вул. Д. Грицая). Влітку сім’я відпочиває у 
Карпатах. Теплими спогадами про тітку Влодзю ділиться її племінниця Лариса 
Крушельницька (донька брата Івана): «…постійно робила якісь експерименти. В її кімнаті 
все було заставлено тарілочками і пляшечками з мазями, кремами, які вона сама готувала 
для лікування шкірних хвороб. Цими мазями тета вилікувала багатьох гуцульських дітей» 
[2, С. 429]. 

Не лише лікарською практикою займається дівчина, її захоплює літературна робота, 
публіцистика і переклади. До прикладу їй належить переклад гротескної п’єси «Зелений 
Какаду» австрійського драматурга Артура Шніцлера. Науково-популярні статті для жінок 
та хворих з’являлися у часописах – «Нові шляхи» та «Нова хата» [6, С. 106]. 

На початку 1931 р. Володимира через радянського консула Г. Радченка звернулася до 
НКОЗ УРСР з клопотанням про переїзд до Харкова. У жовтні цього ж року, вона першою з 
родини прибуває до міста та клопочеться про роботу [3, С. 122]. 

За наказом НКОЗ УРСР В. Крушельницьку було призначено від 2 листопада 1931 р. 
асистентом-практиком Інституту венерології та дерматології (тепер Інститут дерматології 
та венерології НАМН України) під керівництвом проф. О. М. Кричевського [10, С. 190]. З 
листів, які Володимира пише до рідних відомо, що їй призначили стипендію у розмірі  
170 карб., навчання триває з 8.30 до 15.00 «вранці дитяча амбулаторія. Біля 10 години 
змінюють хорим перев’язки. Потім амбулаторія дорослих, о 12.00 короткий відпочинок. 
Потом ми молоді нишпоримо по всіх кутах інституту і встромляємо свій ніс, де тільки 
можна. О 2-ій розбір хорих професором. В інституті виключно наукова підготовка кадрів. В 
аспіранти попасти нелегко, або трудно». Впродовж навчання Володимира часто бере участь 
у семінарах з доповідями, до яких дуже ґрунтовно готується, опрацьовуючи німецькі та 
англомовні журнали, на різноманітні теми, зокрема етіологію та терапію червоної вовчанки. 
Вона самостійно вивчає гістологію хвороб шкіри і техніку приготування гістологічних 
зрізів – «гісто-біологію». Окрім науково-практичної роботи «дістала суспільну загрузку» з 
ліквідації неписьменності в інституті «2 рази в декаду» провадить навчання української 
мови [9]. 

Харківський інститут венерології та дерматології займався спостереженням умов 
праці та стану здоров’я працівників тракторного заводу у місті, де провадив ліквідацією 
гнійничкових захворювань у робітників. В Українському державному інституті патології і 
гігієни праці з 17 березня 1932 р. Володимира працює асистентом, займається науково-
дослідною роботою з вивчення сепсису у шахтарів Донеччини [9]. 
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Влітку 1932 р. Володимира вперше поїхала у відпустку до Львова, а до Харкова 
повернулася вже разом з братом Іваном [2, С. 431] 

У лютому 1933 р. дівчина бере участь у з’їзді дерматологів у Санкт-Петербурзі. А з  
1 травня 1933 р. її офіційно призначили асистентом Харківського інституту венерології та 
дерматології. Володимира розпочинає працювати над теоретичною та експериментальною 
частинами дисертації. Для збору джерельної бази опрацювала усю доступну літературу за 
останні 10 років, «якої щоправда дуже мало і розкидана вона по всіх журналах» [9]. 

Під науковим керівництвом проф. О. Кричевського (1896–1959) дівчина досліджує 
патологію дерматозів, здійснює лабораторні дослідження та експерименти на щурах. За 
словами професора «робота блискуча, а відкриття «мирове». У лютому 1934 р. закінчує 
писати дисертацію та отримує відгук від наукового керівника: «не знаю, чи в Харкові 
найдеться лікар, який зовсім зрозуміє вашу працю, тому комісія буде мати неабиякий горіх 
до згризення», цього ж місяця її офіційно перевели на посаду молодшого наукового 
співробітника [9]. 

8 травня 1934 р. майже усі з родини Крушельницьких переїхали зі Львова до 
Харкова. У нових умовах намагалися продовжити громадську роботу, але вже в листопаді 
1934 р. почалися арешти, спершу батька, тоді братів. Як учасницю контрреволюційної 
організації, що працювала проти вождів партії, в ніч на 15 грудня Володимиру теж забрали 
на допит [2, С. 431]. 

17 грудня 1934 р. відповідно до «вироку у справі терористів-білогвардійців» було 
розстріляно братів Володимири – Івана та Тараса. Усіх інших з родини – Антіна, 
Володимиру, Богдана та Остапа – вивезли на Соловки у середині квітня 1935 р. У таборах 
мали відбути по 5 років усі, окрім батька, за ухвалою суду йому присудили 10 років.  

З весни 1935 р. багато української інтелігенції та В. Крушельницька у їх числі 
працювала на будівництві в Біломоро-Балтійському таборі з утриманням на островах, на 
особливому обліку [2, С. 432]. А з 27 травня 1935 р. її перевели до Соловецького табору 
особливого призначення («СЛОН») на роботу лікаря табірного лазарету. Уже на Соловках 
Володимиру засудили вдруге, відповідно до заяви начальства Соловецької тюрми «про 
наміри доньки Петлюрівського міністра помститися за знищення рідні» [12, С. 334]. 

Влітку 1934 усі жінки покинули Соловецький табір, серед них була і Володимира. Її 
відповідно до розстрільних списків табору, вбили 8 грудня 1937 р. поблизу м. Лодєйне поле 
(Ленінградська обл., Росія) [8, С. 75].  

Батько та брати ймовірно загинули під час масових розстрілів засуджених Соло-
вецького табору 11 листопада 1937 року. 

Усі матеріали, пов’язані з життям, науковими роботами, педагогічною діяльністю 
родини Крушельницьких були засекречені до 10 березня 1958 р., коли у Харківському суді 
було винесено вирок про реабілітацію усієї сім’ї.  

На спомин відомій львівській родині Крушельницьких, яка так і не повернулася 
додому, на Личаківському кладовищі у Львові встановлено пам’ятний знак, з іменами 
загиблих у далекій Карельській землі. 
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В.Р. САВРАН, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЮРІЙ МАР’ЯНОВИЧ СТЕРНЮК 
До 70-річчя від дня народження 

 
Юрій Мар’янович Стернюк народився 1 

листопада 1948 р. в сім’ї Мар’яна Петровича та 
Ірини Броніславівни  (з Мигович) Стернюків у 
Львові. У 1955–1966 рр. навчався в СШ № 1, 
яку закінчив із золотою медаллю. У 1966 р. 
поступив у Львівський державний медичний 
інститут, який закінчив у 1972 р. з відзнакою. В 
1972–1976 рр. за розподілом працював 
ординатором 1-го торакального відділення 
Львівської обласної клінічної лікарні. У 1973 р. 
Ю.М. Стернюку присвоєна кваліфікація хірурга 
ІІІ ст. У 1976–1978 рр. навчався в клінічній 
ординатурі по кафедрі онкології ЛДМІ. У 1978–
1980 рр. навчався в аспірантурі кафедри 
онкології ЛДМІ. Дисертацію представив до 
захисту 22 грудня 1980 р. Наказом від 23 грудня 
1980 р. Ю.М. Стернюк зарахований на посаду в. 

о. асистента кафедри онкології. 
У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Реабилитация больных 

раком молочной железы». Диплом кандидата медичних наук (від 25.11.1981 р.) 
отриманий в 1981 р. З січня 1984 р. Ю.М. Стернюк почав працювати асистентом 
кафедри онкології ЛДМІ. 

Стажувався в ВОНЦ АМН СРСР (1989), у Евангелішескранкегаус «Бетесда» 
(1991), в 1-й університетській хірургічній клініці Віденського університету (1992), в 
університетській хірургічній клініці м. Відень (1994).  

В 1995 р. починає працювати на посаді доцента кафедри. Рішенням Вченої Ради 
ЛДМІ від 25 грудня 1996 р. Ю.М. Стернюку присвоєно вчене звання доцента по кафедрі 
онкології та медичної радіології. Упродовж 1995–2000 рр. Юрій Мар’янович Стернюк 
регулярно проходив стажування в хірургічних університетських клініках. Отримав вищу 
атестаційну категорію з онкохірургії. 

В жовтні 2007 р. Ю.М. Стернюк написав заяву про надання творчої відпустки для 
завершення докторської дисертації з 5.11.2007 по 4.01.2008 р. У 2010 р. Ю.М. Стернюк у 
Національному інституті раку захистив докторську дисертацію на тему «Рак 
щитоподібної залози: особливості лімфогенного метастазування та оптимізація 
хірургічного лікування». Диплом доктора медичних наук рішенням Президії ВАК 
України виданий 10 листопада 2010 р. В 2011 р. ЛНМУ імені Данила Галицького обрала 
Ю.М. Стернюка професором кафедри онкології та медичної радіології. 
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Колектив кафедри онкології та медичної радіології. Зліва направо: 

Н. О. Лукавецький, Ю. О. Бобак, В. А. Дукач, Ю. Ю. Олійник, У. М. Дутчак, Ю. М. Стернюк,  
Т. Г. Фецич, М. Г. Зубарев, Н. А. Володько, Р. Р. Ярема, В. Р. Савран, Ю. Я. Присташ 
 
Вчений є автором (співавтором) понад 100 наукових та навчально-методичних 

праць, в т. ч. монографій, підручників, посібників, навчальних програм. 
Ю.М. Стернюк зустрічає свій Ювілей в розквіті творчих сил. 

Бажаємо Ювіляру і всій кафедрі міцного здоров’я  
та щастя в житті! 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.І. ФЕДОРЕНКО 
 

БОРИС ПАВЛОВИЧ МАТЮШЕНКО 
До 135-річчя від дня народження 

 
Борис Павлович Матюшенко народився 2 листопада 

1883 р. в сім’ї офіцера російської армії в Києві. Закінчив 
гімназію. Від 1903 р. був активним членом Революційної 
української партії (РУП), а згодом став членом Проводу 
Київського комітету Української соціал-демократичної 
робітничої партії, за що був заарештований поліцією і 
висланий з Києва. Захопився медициною, поступив на 
медичний факультет Київського університету, який закінчив 
у 1909 р. Працював лікарем в різних лікувальних установах. 

З початком Першої світової війни був мобілізований 
до діючої армії. До літа 1917 служив військовим лікарем  у 
частинах і госпіталях Південно-Західного фронту. Від 
серпня 1917 р. за дорученням Центральної Ради України 
почав роботу з організації служби охорони здоров’я в 

Українській державі. За період Української держави – завідувач департаменту здоров’я 
Міністерства здоров’я та опікування. У листопаді 1918 р. – лютому 1919 р. – міністр 
здоров’я та опікування УНР. Входив у склад української делегації на Паризькій мирній 
конференції 1919 р.  

Наприкінці 1919 р. – квітні 1920 р. Б.П. Матюшенко очолив дипломатичну місію 
УНР в Бельгії. 

Від 1922 р. проживав у Празі, де «закордонна делегація УСДРП» (І. Мазепа,  
Б. Матюшенко, О. Бочковський, О. Козловський, Й. Безпалко, В. Старосольський,  
П. Феденко) мала свій центр. 

Завідував кафедрою гігієни в УВУ, кафедрою гігієни в Євгеністичному інституті 
Чехословацької республіки. Був одним із фундаторів Української господарської академії 
в Подєбрадах (Чехословаччина), був доктором медицини, професором Карлового 
університету. У 1922 р. став засновником, а в 1923–1935 рр. очолював Спілку 
українських лікарів ЧСР. 

Добився від чеського уряду щедрої фінансової допомоги українським лікарям та 
інституціям. 

У 1922–1925 рр. видавав «Український медичний вісник», вийшло 6 номерів. Був 
співредактором «Латинсько-українського медичного словника» доктора М. Галина. Був 
членом Українського наукового інституту в Берліні, дійсним членом НТШ у Львові з 
1931 р. та дійсним членом Чеського євгенічного товариства. В 1920-х роках брав участь 
в організації Всеслов’янського лікарського Союзу і виступав на з’їздах з доповідями. На 
лікарському з’їзді в Бєлграді 1926 р. виступив з доповіддю про туберкульоз в Україні. 
Долучився до організації двох українських наукових з’їздів у Празі 1926 і 1932 р. 
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УВУ в Празі, 1941 р.: (перший ряд зліва) О. Лотоцький УВУ, О. Одарченко, І. Горбачевський, 

О.Колесса, С. Шелухин, О. Ейхельман, Ф. Щербина, (другий ряд зліва) Д. Антонович,  
С. Дністрянський, Б. Матюшенко, О. Шульгин, Ф. Швець, В. Тимошенко, А. Артимович,  
К. Лоський, (третій ряд зліва) В. Біднов, С. Бородаєвський, А. Яковлів, П. Андрієвський,  

В. Щербаківський, Ф. Слюсаренко 
 
Помер у Празі 25 грудня 1944 р. на 61 році життя. 
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ред. В. Кубійович. – Львів: НТШ у Львові, 1994. – Том 4: Крушельницький  – Місто. – 
Стб. 1493. 

4. Осташко Г.С. Матюшенко Борис Павлович / Г.С. Осташко // Енциклопедія історії 
України  в 10 т. / ред. В.А. Смолій (гол.) та ін.; Інститут історії України НАН України. – 
Київ: Наукова думка, 2009. – Том 6: Ла - Мі. – С. 557. 

5. Пундій П. Українські лікарі. Кн. 1. Естафета поколінь національного відродження: 
біобібліогр. довід. / П. Пундій. – Львів; Чикаго, 1994. – С. 143. 
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Й.І. КАНЮК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ПІДГІРНИЙ 
До 60-річчя від дня народження 

 
Ярослав Михайлович Підгірний народився 

7 листопада 1958 р. у Львові в робітничій сім’ї. 
Батько Михайло Степанович (19.9.1920–2011) і 
мати Мирослава Дмитрівна (8.4.1929–2001) 
Підгірні. У 1976 р. закінчив Львівську СШ №70 
із золотою медаллю. Один рік пропрацював 
робітником на заводі «Мікроприлад». У 1977 р. 
поступив на педіатричний факультет 
Львівського державного медичного інституту, 
який закінчив у 1982 р. Під час навчання в 
медінституті працював (1980) медбратом в 
післяопераційній палаті. Захопився анестезіоло-
гією та реаніматологією. У 1982–1983 рр. 
пройшов клінічну інтернатуру на базі кафедри 
анестезіології та реаніматології ЛДМІ. 

В 1983–1987 рр. працював анестезіологом-
реаніматологом Львівської обласної дитячої 
клінічної лікарні; у 1987–1994 рр. Я.М. 

Підгірний працював лікарем-анестезіологом-реаніматологом Львівської обласної 
клінічної лікарні. У 1991–1994 рр. був заочним аспірантом кафедри анестезіології-
реаніматології Дніпропетровської державної медичної академії. 

Під керівництвом члена-кореспондента НАН України та НАМН України, доктора 
медичних наук, професора Л.В. Новицької-Усенко виконав і захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Окисний метаболізм у хворих гострою нирковою недостатністю». 
У 1994–1997 рр. працював асистентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
ЛДМІ. Від 1997 р. працював доцентом кафедри. У 1999 р. отримав вчене звання 
доцента.  

Від 2007 р. Я.М. Підгірний очолив кафедру анестезіології та інтенсивної терапії 
ЛНМУ імені Данила Галицького. У 2010 р. Я.М. Підгірний захистив докторську 
дисертацію на тему «Екстракорпоральна детоксикація та її місце в лікуванні хворих із 
синдромом поліорганної дисфункції». У 2011 р. Я.М. Підгірний отримав вчене звання 
професора. 

Вчений є автором (співавтором) 112 наукових та навчально-методичних праць, в 
т. ч. в закордонних журналах. 

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії проводить цикли інтернатури  за 
спеціальностями «Анестезіологія», «Дитяча анестезіологія», циклові курси для лікарів-
інтернів зі спеціальностей «Медицина невідкладних станів», «Загальна практика – 
сімейна медицина», «Хірургія», «Дитяча хірургія», «Урологія», «Ортопедія – 
травматологія», «Онкологія», «Акушерство – гінекологія», «Дитяча анестезіологія», 
передатестаційні цикли різної тривалості. 
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Колектив кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Зліва направо: перший ряд: О. С. Яртим,  

О. В. Іванюшко, В. Л. Іванюшко, Я. М. Підгірний, Н. В. Матолінець, О. В. Філик, В. Р. Міщук, В. І. Янкова;  
другий ряд: О. Я. Ільчишин, О. Р. Яєчник, 3. Т. Садова-Чуба, Р. Р. Волощук, М. С. Василів, Р. М. Вербовський,  

І. А. Павленко, Ю. О. Світлик, О. П. Закотянський, О. В. Колупаєв, І. В. Бовкун 

При Волинській обласній клінічній лікарні працює філія кафедри, де проходять 
навчання лікарі-інтерни за спеціальністю «Анестезіологія». Наукові дослідження 
кафедри спрямовані на анестезіологічне забезпечення та ведення відновного періоду 
після операцій на серці з екстракорпоральним кровообігом, при черепно-мозковій і 
політравмі; застосування ефективних методів детоксикації в комплексі інтенсивної 
терапії критичних станів; фармакотерапії та особливостям паліативної допомоги 
невиліковно хворим. 

Кафедра розвиває міжнародну співпрацю з медичним колегіумом Ягеллонського 
університету в Кракові, Люблінською медичною академією і Польською радою 
ресусцитації. 

Бажаємо Ювіляру і всій кафедрі міцного здоров’я  
та успіхів в роботі! 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Кривко Б. Підгірний Ярослав Михайлович / Б. Кривко, С. Різничок // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784-2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
Наутілус, 2009. – С. 259.    

2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник 2009 
/ гол. ред. Б.С. Зіменковський. – Львів: Наутилус, 2006. – 412 с. – Зі змісту: [Підгірний 
Ярослав Михайлович]. – С. 308, 310. 

3. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 230 / гол. 
ред. Б.С. Зіменковський. – Київ: Логос Україна, 2014. – 296 с. – Зі змісту: [Підгірний 
Ярослав Михайлович]. – С. 156. 

4. Панишко Ю.М. Михайло Васильович Даниленко та його клінічне оточення (1964–1999) / 
Ю.М. Панишко. – Львів: Сполом, 2011. – 216 с. – Зі змісту: [Я. Підгірний (1994)]. – С. 133. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.М. МІХЕЛЬ 
 

ДМИТРО ПАВЛОВИЧ ЧУХРІЄНКО 
До 100-річчя від дня народження 

 
Дмитро Павлович Чухрієнко народився 8 

листопада 1918 року у с. Красненьке Іллінецького 
району Вінницької області в селянській родині. 
Закінчив середню школу, а згодом Вінницьку 
фельдшерську школу, після чого поступив у 1937 р. 
до Вінницького медичного інституту імені М.І. 
Пирогова. 9 липня 1941 р. студент 4 курсу ВМІ йде 
на фронт, але в 1942 р. направлений на завершення 
навчання до Куйбишевського медичного інституту, 
який він закінчує з відзнакою в 1943 р. і знову 
відправляється на фронт. Служить старшим лікарем 
454 стрілецького полку 100-ї Львівської стрілецької 
дивізії 60-ї Армії. Був тяжко поранений. Однак вже 
в 1943 р. друкує наукову працю «Про запобігання 
ішемічної гангрени після поранення стегнової та 
підколінної артерій» у «Військово-медичному 

журналі». З листопада 1945 р. демобілізований майор медичної служби Д.П. Чухрієнко починає 
працювати асистентом кафедри факультетської хірургії Вінницького медичного інституту ім. 
М.І. Пирогова.  

Під керівництвом професора І.Я. Дейнеки (1904–1970) працює над кандидатською 
дисертацією. У 1949 р. Д.П. Чухрієнко захистив кандидатську дисертацію нa тему «Эмпиема 
плевры после огнестрельного поражения». 

У 1950 р. Д.П. Чухрієнко призначений заступником міністра охорони здоров’я УРСР. На 
цій посаді працює до 1953 р. У 1953 р. призначається ректором Дніпропетровського медичного 
інституту. Водночас не припиняє наукової роботи і в 1955 р. в Одеському медичному інституті 
захищає докторську дисертацію на тему «Непроходимость кишечника».  

У 1956 р. Д.П. Чухрієнко організував і очолив кафедру госпітальної хірургії №2 ДМІ. 
Першою базою кафедри була лікарня Придніпровської залізниці, а з 1963 р. Дніпропетровська 
міська лікарня №16. Під керівництвом проф. Д.П. Чухрієнка кафедра стала однією з потужних 
хірургічних кафедр в УРСР. Співробітники кафедри успішно займалися проблемами хвороб 
серця, легень, стравоходу, шлунка, кишківника, молочної залози, органів сечовивідної системи. 
На кафедрі широко розроблялися нові реконструктивні пластичні операції, алотрансплантація. 
Почали виконуватися операції на серці та екстракорпоральний гемодіаліз. В цей період на 
кафедрі склався надзвичайно потужний колектив хірургів, в майбутньому відомих вчених: 
академік НАМН України В.О. Бондаренко, член-кореспонденти НАМН України О.В. Молько, 
Ю.О. Філіпов, професори В.Г. Ананьєв, І.С. Білий, М.М. Бондаренко, А.С. Гаджиєв, М.М. 
Гриньов, Л.Н. Коваленко, Р.К. Крікент, І.В. Люлько, Б.О. Мільков та ін.  
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 Ректором ДМІ Д.П. Чухрієнко працював до 1959 р., завідувачем кафедри госпітальної 

хірургії №2 – до 1995 р. За час роботи на кафедрі Д.П. Чухрієнко підготував 18 докторів та 92 
кандидатів медичних наук. За підготовку наукових кадрів вченому присвоєно звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України».  

Вчений був автором розділу «Абдоминальная 
хирургия» «БМЭ». Д.П. Чухрієнко був автором 
(співавтором) понад 300 наукових праць, в т. ч. 20 
монографій і атласу. Дмитро Павлович Чухрієнко був 
членом Міжнародного наукового хірургічного товариства, 
членом правління республіканського товариства хірургів, 
членом редколегій журналів «Вестник хирургии им. И.И. 
Грекова», «Клиническая хирургия» 

Видатний хірург був нагороджений двома орденами 
Вітчизняної війни ІІ ст., двома орденами Червоної Зірки, 
чотирма медалями: «За форсування Дніпра», «За участь у 
визволенні Південного-Заходу України», «За участь у 
визволенні Львова», «За участь у визволенні 
Чехословаччини». 

У 1995 р. вчений вийшов на заслужений відпочинок. 
Помер вчений у 1999 р. на 81 році життя. 

Барельєф на фасаді головного корпусу 
Дніпропетровської медакадемії 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Ярослав Ганіткевич. – Львів: 
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2. Дніпропетровська Державна медична академія. Історія, Сучасність, Особистості / під заг. ред. 
Г.В. Дзяка. – Харків: Кроссроуд, 2011. — Зі змісту: [Чухрієнко Дмитро Павлович]. – С. 22; [Д.П. 
Чухрієнко]. – С. 31; [Чухрієнко Дмитро Павлович (1918–1999)]. – С. 37; [хірургічна школа 
професора Чухрієнко Д.П.]. – С. 39,  40, 42; [Д.П. Чухрієнко]. – С. 119-120, 359. 
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Ю.М. Панишко. – Львів: Сполом, 2011. – 216 с. – Зі змісту. [Д.П. Чухрієнко]. – С.28, 43, 44, 
68. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.О. КУЛИНИЧ, 
О.В. ТРОЦЕНКО 

 
АНДРІЙ СЕМЕНОВИЧ ЄФІМОВ 

До 90-річчя від дня народження 
 

Андрій Семенович Єфімов народився 10 лис-
топада 1928 р. у с. Зінов’ївка Лопатинського району 
Саратовської обл. (РФ)Г Поступив у Горьковський 
державний медичний інститут ім. С.М. Кірова, який 
закінчив у 1952 р. Учень А.І. Гефтера та В.Г. 
Вогралика. Далі була напружена праця в клінічній 
ординатурі кафедри факультетської терапії 
інституту. З 1955 р. він почав працювати головним 
терапевтом МСЧ-51 3-го Головного медичного 
управління МОЗ СРСР у м. Красноярську, а з  
1958 р. – асистентом кафедри госпітальної терапії 
Горьковського медичного інституту. У 1964 р. 
захистив докторську дисертацію на тему: 
«Эндемический зоб. Значение нервно-регуляторных 
нарушений в патогенезе, клинике и лечении зоба». 

У 1965 р. А.С. Єфімов за конкурсом був 
обраний на посаду керівника відділу діабетології Інституту ендокринології та обміну 
речовин МОЗ УРСР. На цю посаду його запросив видатний вчений, організатор цього 
інституту академік Василь Павлович Комісаренко. З цього часу все життя та діяльність 
Андрія Семеновича Єфімова нерозривно пов’язана з Україною. В 1966 р. А.С. Єфімов 
отримав вчене звання доктора медичних наук. А.С. Єфімов у 1970 р. отримав вчене 
звання професора. 

Саме в Інституті ендокринології та обміну речовин проявилися здібності А.С. 
Єфімова як організатора, вченого, вихователя лікарських і наукових кадрів. Основну 
увагу А.С. Єфімов зосередив на дослідженні проблем цукрового діабету та його 
ускладнень. Була запропонована оригінальна теорія патогенезу та класифікація 
діабетичних ангіопатій, розроблені та впроваджені в практику нові методи діагностики 
та лікування. 

У 1980 р. А.С. Єфімов став лауреатом Державної премії УРСР. В 1984 р. його 
обрано членом-кореспондентом АМН СРСР. У 1985 р. Андрій Семенович очолив 
кафедру шпитальної терапії №2 Київського державного медичного університету і 
організував на кафедрі курс ендокринології. А.С. Єфімов керував цією кафедрою до 
1989 p. У 1988 p. його обрано академіком АМН CPCP. В 1989–1992 рр. працював 
завідувачем кафедри факультетської терапії №2. У 1992 p. був обраний академіком HAH 
України. З 1992 p. A.C. Єфімов працював на посаді заступника директора з наукової 
роботи клініки інституту. 
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У 1993 р. вчений створив і очолив кафедру ендокринології у Київському інституті 

вдосконалення лікарів (тепер – КМАПО ім. П.Л. Шупика. У 1994 р. А.С. Єфімов був 
обраний академіком АМН України. 

А.С. Єфімов був автором понад 600 наукових праць, в тому числі 30 монографій, 
2 підручників, довідника, посібників, 30 патентів та авторських свідоцтв. А.С. Сфімов 
виховав велику школу вчених: 15 докторів та 50 кандидатів наук. Його учні керують 
клініками, кафедрами, лабораторіями. 

У 1996 р. А.С Єфімову було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України» 

Андрій Семенович був головою Київського товариства ендокринологів, віце-
президентом Української асоціації діабетологів, членом Європейської діабетичної 
асоціації, експертом ВООЗ. Він був членом редколегії журналів: «Проблеми 
ендокринології» (Київ), «Фізика живого» (Київ). 

Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1984), орденом «За заслуги III ст.» 
(1998), медалями. 

Помер вчений 19 січня 2017 р. на 89 році життя. 
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В.І. ФЕДОРЕНКО, Ю.М. ПАНИШКО,  
О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
ІСААК МИХАЙЛОВИЧ ТРАХТЕНБЕРГ 

До 95-річчя від дня народження 
 

Ісаак Михайлович Трахтенберг 
народився 11 листопада 1923 р. в м. Житомир. 
У 1926 р. сім’я переїхала до Києва, де 
пройшли дитячі, шкільні, студентські роки 
Ісаака, сформувався світогляд і цілеспря-
мованість до пошуку нового на науково-
педагогічній ниві. У 1940 р. закінчив Київську 
СШ №44 і вступив на філологічний факультет 
Київського державного університету ім. Т.Г. 
Шевченка. Але згодом зрозумів, що його 
дорога – медицина. В 1941 р. став студентом 
Київського медичного інституту ім. акад. О.О. 
Богомольця. З початком війни почалася 
евакуація медичного інституту, викладачів та 
студентів до м. Харкова, а далі до м. Че-
лябінська, де упродовж 2 років були щоденні 
роботи на будівництві оборонних, 
промислових об’єктів і навчання в інституті. 

З 1943 р. І.М. Трахтенберг був обраний головою студентської профспілки Київського 
медичного інституту. За активну громадську роботу нагороджений грамотою Челябінської Ради 
депутатів трудящих. 

В 1944 р. повернувся до Києва з колективом студентів та викладачів інституту, де і 
продовжив навчання. Через два роки закінчив Київський медичний інститут з відзнакою, був 
зарахований за конкурсом до аспірантури при кафедрі гігієни праці, якою керував Л.І. Медведь 
(1905–1982). В 1947–1948 рр. брав участь у перших повоєнних наукових форумах по 
профілактичній медицині (XII Всесоюзний і V Український з’їзд гігієністів, епідеміологів, 
мікробіологів, інфекціоністів). В 1948 р. Республіканською протиепідеміологічною комісією 
був призначений уповноваженим з проведення протиепідемічних заходів Залізничного р-ну  
м. Києва. У тому ж році був нагороджений медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945рр.». 

У 1951 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Токсикология ртуть-органических 
соединений – этилмеркурфосфата и этилмеркурхлорида». У 1951–1955 рр. працював 
асистентом кафедри. З 1956 р. – доцент кафедри. В цей час сформувався і напрям його наукових 
досліджень – вивчення впливу на організм людей потенційно небезпечних хімічних речовин. 
Підсумки багаторічних експериментів і клініко-гігієнічних розробок на прикладі впливу ртуті 
та її органічних сполук були узагальнені в докторській дисертації «Микромеркуриализм как 
гигиеническая проблема», яку він захистив у 1964 р. У 1966 р. отримав вчене звання професора. 
На посаді професора кафедри, якою в ті роки керував член-кореспондент АМН СРСР 
Г.Х.Шахбазян (1896–1982), І.М. Трахтенберг пропрацював до 1972 р. За цей час опублікував 
три монографії, одна з яких присвячена проблемі меркуриалізму, друга – токсикології 
полімерів, третя – фізіології розумової праці. 
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У 1972 р. обраний за конкурсом завідувачем лабораторії промислової токсикології і 
гігієни праці при використанні хімічних речовин Київського науково-дослідного інституту 
гігієни праці і профзахворювань МОЗ України (нині Інститут медицини праці НАМН України). 

Лабораторія під керівництвом І.М. Трахтенберга працювала над актуальними 
проблемами медицини праці, профілактичної токсикології, медичної екології. Ось лише основні 
гігієнічні і токсикологічні напрямки роботи, котрі охоплюють експериментальні дослідження і 
спостереження безпосередньо за працівниками в умовах виробництва, що відповідає вимогам 
гігієни праці на промислових підприємствах: розроблення теорії та обґрунтування принципів і 
методів гігієнічного нормування потенційно небезпечних речовин; експериментальні та 
клініко-гігієнічні дослідження з проблем забруднення виробничого середовища і довкілля та 
впливу на здоров’я населення, у т.ч. дітей, важких металів, ртуті, кадмію, свинцю, дослідження 
комбінованої дії важких металів і радіації; опрацювання проблеми біологічної норми в 
токсикологічних дослідженнях, адаптації, передпатології, патології хімічного ґенезу, а також 
вікової токсикології; вивчення закономірностей токсичного впливу ксенобіотиків малої 
інтенсивності; використання альтернативних методів у профілактичній і лікарській 
токсикології; вивчення кардіотоксичної дії ксенобіотиків тощо; розроблення профілактичних 
заходів, зокрема й законодавчих, щодо негативної дії ксенобіотиків, зокрема ртуті та інших 
важких металів. 

Наукові напрацювання знайшли своє відображення в десятках монографій, серед яких 
«Методы изучения хронического действия химических и биологических загрязнений» (1987), 
«Проблемы нормы в токсикологии: современные представления и методические подходы, 
основные параметры и константы» (1978, 1991), «Химические факторы производственной 
среды и сердечно-сосудистая система» (1992), «Тяжелые металлы во внешней среде: 
гигиенические и экологические аспекты» (1995), «Гигиена труда и производственная 
санитария» (1997), «Ртуть и ее соединения в окружающей среде (гигиенические и 
экологические аспекты)», «Основные показатели физиологической нормы у человека» (2001), 
«Нариси вікової токсикології» (2005), «Очерки физиологии и гигиены труда пожилого 
человека» (2007), «Лекарственная токсикология. Альтернативные методы и тест-системи» 
(2007), «Книга про отрути та отруєння» (2008) тощо. 

Наукові праці І.М. Трахтенберга відомі і надруковані за межами України. їхня кількість 
перевищує 500 робіт, під його керівництвом підготовлено понад 50 докторських і 
кандидатських дисертацій. 

Як висококваліфікований педагог Ісаак Михайлович проводив активну навчально-
методичну роботу у медичному інституті, удосконалював принципи і методи викладання 
гігієни з урахуванням фізіологічних підходів і концепцій, був деканом на факультеті 
підвищення кваліфікації лікарів. Працюючи в науково-дослідному інституті, Ісаак Михайлович 
продовжував педагогічну діяльність, він розробив навчальні програми з токсикології для 
студентів «Міжнародного Соломонового університету» (м. Київ), медичної екології і 
токсикології для студентів Києво-Могилянської академії, читав лекції з цих дисциплін, видав 
навчально-методичний посібник з гігієни праці та виробничої санітарії. У 2011 році вийшла 
збірка вибраних лекцій для науковців, лікарів та студентів «Профілактична токсикологія та 
медична екологія». 

У 2002 році Ісааку Михайловичу присуджено Державну премію України в галузі науки і 
техніки за роботу «Важкі метали як небезпечні для людини забрудники навколишнього 
середовища України: медико-екологічні дослідження, обґрунтування і досвід впровадження 
профілактичних заходів». Присуджені академічні премії НАМН України з профілактичної 
медицини за монографію «Ртуть и ее соединения в окружающей среде (гигиенические и 
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экологические аспекты)» і «Основные показатели физиологической нормы у человека». Свою 
щоденну наукову діяльність Ісаак Михайлович поєднував з активною громадською і науково-
організаційною роботою. 

Він був Головним позаштатним спеціалістом МОЗ України з профілактичної 
токсикології, членом низки проблемних комісій з питань гігієнічного нормування хімічних 
речовин, головою комісії з лікарської токсикології Державного фармакологічного центру МОЗ 
України, головою проблемної комісії «Токсикологія МОЗ і АМН України», членом правління 
наукового товариства токсикологів України та наукового товариства гігієністів України. І.М. 
Трахтенберг був почесним членом товариства Болгарії, членом спеціалізованих рад із захисту 
дисертацій в Інституті медицини праці НАМН України та інституті фармакології та 
токсикології НАМН України, тимчасовим радником ВООЗ з питань методів вивчення 
біологічної дії забруднювачів, експертом Міжнародного реєстру потенційно токсичних 
хімічних речовин, головою робочої групи з опрацювання Міжнародного глосарію термінів 
профілактичної токсикології, членом редакційних колегій і редакційних рад низки міжнародних 
і вітчизняних періодичних видань, зокрема «Журнал Академії медичних наук України», 
«Сучасні проблеми токсикології», «Токсикологічний вісник», «Довкілля та здоров’я», 
«Український журнал з проблем медицини праці», «Вісник фармакології і фармації». 

У 1982 р. І.М. Трахтенберг був нагороджений почесним знаком «Відмінник охорони 
здоров’я», у 1985 р. медалями «Ветеран праці», «За оборону Києва». У 1992 р. І.М. Трахтенберг 
обраний членом-кореспондентом НАН України, у 1997 – обраний академіком НАМН України. 
У 1998 р. йому був вручений орден «За заслуги» III ст. 

У 2003 р. він отримав медаль АМН України за видатні досягнення в галузі медицини та у 
зв’язку з 10-річчям АМН України. 

Поряд з талантом вченого і педагога І.М. Трахтенберг захоплювався мистецтвом, 
літературою. Зворушливі та повчальні його спогади про видатних вчених і діячів вітчизняної 
медицини, вчителів, соратників, колег. 

У своєму життєписі Ісаак Михайлович зазначає: «Думаю, что могу с чистой совестью 
сказать о неизменном стремлении с полной отдачей выполнять свой долг...» 
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Ю.М. ПАНИШКО, Н.Є. СТЕПАСЬ 
 

АВГУСТА МИХАЙЛІВНА РОДИГІНА 
До 125-річчя від дня народження 

 
Августа Михайлівна Родигіна народилася 19 

листопада 1893 р. в м. Перм Пермської губернії в 
селянській родині. Батько помер в 1910 р. В тому ж 
році Августа закінчила гімназію і працювала 
вчителькою в початковій школі м. Перм. У 1916 р. 
поступила на медичний факультет Пермського 
університету і одночасно працювала медсестрою, а 
згодом фельдшером в медичних закладах м. Перм. У 
1922 р. закінчила навчання в університеті і почала 
працювати ординатором головної клінічної лікарні 
Пермського державного університету. У 1925 р. 
Августа Михайлівна була обрана асистентом клініки 
очних хвороб Пермського державного університету, а 
згодом доцентом тієї ж клініки, якою керував проф. 

П.І. Чистяков. В 1932 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі «офтальмологія». У 
1936 р. Постановою ВКК НКОЗ РРФСР А.М. Родигіній був присуджений ступінь 
кандидата медичних наук без захисту дисертації. Виконала наукову працю «Материалы 
о рассасывании экспериментальной катаракты». 

В 1937 р. А.М. Родигіна була обрана на посаду завідувача кафедри очних хвороб 
Іжевського медичного інституту. Читала курс «Офтальмологическая диагностика при 
общих заболеваниях». 

Дисертацію на вчений ступінь доктора медичних наук на тему «Пневмококковый 
бактериофаг и его применение при ползучей язве роговицы» захистила в травні 1937 р. 
У науковому ступені доктора медичних наук була затверджена 11 березня 1938 р. 
Рішенням ВАК ВК ВШ при РНК СРСР від 29 березня 1939 р. затверджена в науковому 
званні професора. 

З початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. чоловік А.М. Родигіної В.А. 
Ковальов пішов на війну і загинув у 1941 р., а Августа Михайлівна працювала 
консультантом евакогоспіталів м. Іжевська, брала участь в наукових конференціях 
союзного і республіканського масштабів. 16 грудня 1944 р. Президія Верховної Ради 
Удмуртської АРСР присвоїла А.М. Родигіній почесне звання «Заслужений діяч науки 
Удмуртської АРСР». Вчена була нагороджена вищою відомчою нагородою НКОЗ СРСР 
«Отличник здравоохранения». Після Перемоги в липні 1945 р. А.М. Родигіна була 
нагороджена орденом «Червоної Зірки» та медаллю. 
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В 1945 р. А.М. Родигіна була обрана на посаду завідувача кафедри очних хвороб 
Львівського державного медичного інституту. 

Наукові дослідження вченої були спрямовані на боротьбу зі сліпотою на ґрунті 
трахоми, глаукоми, ревматизму, туберкульозу; лікування катаракти та новоутворень 
ока; профілактику та лікування професійного і побутового травматизму органу зору; 
дослідження ролі патології судинної системи в офтальмології; тканинну терапію і 
вакцинотерапію. 

А.М. Родигіна була автором (співавтором) 63 наукових праць. Під керівництвом 
вченої було підготовлено 11 кандидатів та 4 докторів наук. 

1 жовтня 1964 р. звільнилася з роботи за станом здоров’я за власним бажанням. 
Померла 17 грудня 1965 р. після тяжкої хвороби. 
Світла пам’ять про відомого офтальмолога Львівського медичного інституту 

залишається з нами. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.О. КУЛИНИЧ 
 

МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ ДУБОВИЙ 
До 110-річчя від дня народження 

 
Михайло Іванович запам’ятався студентам як надзвичайно скромний, 

малослівний, але дуже ввічливий викладач кафедри дерматовенерології ЛДМІ, до 
якого з великою повагою ставилися інші викладачі кафедри. Є нагода віддати шану 
цій Людині та Лікарю. 

Михайло Іванович Дубовий народився 22 
листопада 1908 р. у с. Кукезів Львівського повіту 
Львівського воєводства (Польща) в селянській родині. 
У 1926 р. закінчив філію Української Академічної 
гімназії у Львові. Навчався на медичному факультеті 
Львівського університету імені Яна Казимира, який 
закінчив у 1933 р. Лікарську практику і спеціалізацію 
проходив у 1933–1937 рр. в Державному госпіталі, у 
1935 р. – у шкірному відділенні. Після закінчення 
практики поїхав у Самбір, де почалося самостійне 
життя лікаря-дерматовенеролога. У 1933 р. М.І. Ду-
бовий вступив у УЛТ, а в 1938–1939 рр. працював 
секретарем УЛТ. У Самборі був кустошем музею 
«Бойківщина», працював у громадській бібліотеці. 

У 1938 р. переїхав до Львова. У Львові в 1938 р. 
виконав докторат на тему функціональних зв’язків між 

шкірою і печінкою під керівництвом проф. Романа Лєщинського (1876–1940), який у 
1921–1940 рр. керував жіночим відділенням дерматовенерологічної клініки Львівського 
університету / медичного інституту. 

1 вересня 1939 р. розпочалася Друга світова війна. В Польщі була оголошена 
загальна мобілізація.4 вересня 1939 р. М.І. Дубовий був у Самборі. Деякий час працював 
у госпіталі Самбора, де лікувалися поранені вояки польської армії, яка перестала 
існувати. 20 вересня у Самбір увійшли радянські війська. М.І. Дубового і д-ра Хомина 
заарештували, але згодом відпустили.  

Через деякий час М.І. Дубовий добрався до Львова і отримав посаду ординатора 
дерматологічної клініки медичного інституту. У Львові була організована філія 
Українського товариства лікарів-дерматологів. М.І. Дубовий був обраний секретарем 
товариства. 

В березні 1940 р. проф. Р. Лєщинський раптово помер від інфаркту серця. 13 
квітня 1940 р. міліція затримала М.І. Дубового. В березні 1941 р. М.І. Дубовому 
зачитали вирок «трійки»: 5 років трудового виправного табору. Засуджених довезли до 
ст. «Старобєльськ», новий пересильний пункт. Потім повезли до Воркути, але через 
хворобу відправили до «Печлагу».  

У вересні 1941 р. польських підданих вирішили відправити до Бузулуку, на 
південь. В Бузулуку формувалася польська армія генерала Сікорського. Далі дорога 
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простягнулася аж до Кунграда, районного центру Каракалпакської АРСР. В столиці 
Хорезмської області, Ургенчі, утворилося представництво польського уряду. Після 
загибелі генерала Сікорського відносини між урядом СРСР і урядом Польщі у вигнанні 
зіпсувалися і всі представництва закрили, допомогу припинили, а працівників звільнили 
з роботи. На початку вересня 1943 р. було повідомлено, що колишні польські піддані 
будуть евакуйовані в Україну. 

Через деякий час М.І. Дубовий баржами і потягом добрався через Актюбінськ, 
Бузулук, оренбурзькі степи і згодом в’їхав на територію Донецької області, далі в 
Запорізьку область, і зупинився на ст. Гуляйполе. Всіх людей завезли в зернорадгосп і 
М.І. Дубовий почав працювати в поліклініці. Радіо 9 травня 1945 р. повідомило, що 
Німеччина капітулювала і настав день Перемоги. 

На початку 1946 р. М.І. Дубовий дістав листа зі Львова, де було запрошення від 
АН УРСР приїхати до Львова, підписане академіком М.С. Возняком. В квітні 1946 р. 
М.І. Дубовий виїхав до Львова і саме 13 квітня 1946 р. повернувся до Львова (пройшло 
рівно 6 років). 

З квітня 1946 р. по листопад 1951 р. М.І. Дубовий працював на посаді асистента 
кафедри дерматовенерології ЛДМІ. У листопаді 1951 р. був звільнений з посади за 
скороченням штату. З квітня 1952 р. по вересень 1952 р. працював  лаборантом кафедри, 
в травні–вересні 1952 р. працював лікарем клінічної лікарні шкірно-вендиспансеру 
Сталінського району м. Львова. 

У вересні 1952 р. наказом № 588 по ЛДМІ лікаря М.І. Дубового переведено на 
посаду асистента кафедри шкірно-венеричних захворювань. У 1952 р. М.І. Дубовий 
закінчив Вечірній університет марксизму-ленінізму. У вересні 1954 р. М.І. Дубовий 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Выделение половых гормонов при 
некоторых заболеваниях кожи». 

Асистентом кафедри М.І. Дубовий працював до 1967 р. В 1967 р. вчений був 
обраний на посаду в. о. доцента кафедри. З грудня 1968 р. був обраний доцентом 
кафедри. У 1969 р. захистив докторську дисертацію на тему «О содержании стероидных 
гормонов в кожном сале».  

У 1971 р. після смерті проф. О. О. Штейна (1895–1971) кафедру очолила Анна 
Костянтинівна Щербакова (1971–1975). В зв’язку з хворобою А. К. Щербакової у 1974 р. 
обов’язки завідувача кафедри виконував Михайло Іванович Дубовий. Працював на цій 
посаді до 1977 р. Від 1978 р. до 1985 р. М.І. Дубовий працював професором кафедри. 
Упродовж декількох років продовжував працювати погодинником і консультантом на 
громадських засадах. 

Наукові дослідження вченого були присвячені трьом проблемам: дослідження 
ролі стероїдних і статевих гормонів у гістофізіології та патології шкіри, клініка і 
профілактика професійних дерматологічних захворювань у робітників Львівсько-
Волинського вугільного басейну, Дрогобицького нафтопереробного заводу, 
Роздольського сірчаного комбінату, патогенез, клініка та лікування сифілісу. 

Вчений був автором близько 85 наукових праць. Все життя вивчав іноземні мови 
(знав 9 мов). М.І. Дубовий взяв участь в підготовці перекладу на російську мову 
латинского рукопису Н.Л. Бідлоо «Наставление по хирургии». 
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Вчений був головою Львівського філіалу Всесоюзного товариства 
дерматовенерологів.  

У 1989 р. М.І. Дубовий був у числі засновників відновленого НТШ у Львові. 
У «Лікарському збірнику» (1991 р., т. 1)надрукована остання праця М.І. Дубового 

про стероїдні гормони у сировидному мастилі новонароджених. 
16 листопада 1992 р. на урочистому засіданні Вченої ради ЛДМІ він виголосив 

Актову промову на тему «Шкіра і стероїдні гормони». Вчена рада одноголосно 
присвоїла М.І. Дубовому звання професора . У 1993 р. М.І. Дубовий отримав атестат 
професора. 

Помер вчений 13 квітня 1995 р. 1994 р. на 87 році життя. (Символічно, що дата 13 
квітня повторилася тричі та виявилася роковою). 

Світла пам’ять про Вченого і Людину залишається в наших серцях. 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ СНІГОВИЙ 
До 80-річчя від дня народження 

 
Володимир Семенович Сніговий наро-

дився 23 листопада 1938 р. у с. Петровське 

Снігурівського району Миколаївської області. 

Після закінчення середньої школи поступив 

на агрономічний факультет Херсонського 

сільськогосподарського інституту ім. О.Д. 

Цюрупи, який закінчив у 1961 р. У 1961–1963 

рр. працював агрономом у господарствах 

Чаплинського району Херсонської області, де 

розробляв засоби боротьби з бур’яном 

гірчаком рожевим. У 1963 р. поступив в 

аспірантуру при кафедрі загального і 

зрошувального землеробства Херсонського 

сільськогосподарського інституту, яку закінчив у 1966 р. Кандидатську дисертацію на 

тему «Ефективність зрошення і діагностика поливів сої на півдні України» захистив у 

1967 р.  

Після закінчення аспірантури у 1966–1967 рр. працював в Інституті 

зрошувального землеробства науковим співробітником відділу  агроґрунтознавства і 

вченим секретарем інституту. Досліджував процеси вторинного засолення ґрунтів 

Краснознам’янської зрошувальної системи і фізіологію солестійкості 

сільськогосподарських культур. 

Учене звання доцента присвоєно у 1959 р. У 1979 р. захистив докторську 

дисертацію на тему «Еколого-агрономічні принципи формування урожаїв польових 

культур при використанні зрошуваних земель на півдні України і в Молдавії». У 1973–

1991 рр. В.С. Сніговий був членом спец. ради із захисту докторських дисертацій при 

Кишиневському сільськогосподарському інституті. Вчене звання професора було 

присвоєно у 1982 р. 
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Наукові дослідження вченого присвячені обґрунтуванню еколого-агрономічних 

принципів ефективного використання зрошуваних земель, агробіологічних прийомів 

відновлення родючості ґрунтів, їхньої природоохоронної меліорації. Вчений працював 

над розробкою і вдосконаленням зрошуваних сівозмін, систем обробітку ґрунту в 

умовах зрошення, над проблемами ґрунтової мікробіології і трансформації органічної 

речовини рослинних решток сільськогосподарських культур у зрошуваних ґрунтах, над 

проблемами відродження бавовництва в Україні. 

У 1991–1995 рр. вчений був завідувачем кафедри Вінницького сільсько-

господарського інституту. З 1996 по 2004 р. працював у Херсонському агроуніверситеті. 

У 1999 р. обраний членом-кореспондентом НААН України. У 2004 р. вчений 

отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 

У 2004 р. вчений почав працювати в Інституті водних проблем і меліорації 

НААН. З 2013 р. В.С. Сніговий працював інженером в Інституті водних проблем і 

меліорації НААН. 

Вчений був автором понад 410 наукових праць, в т. ч. 21 книги і 8 монографій. 

Під його керівництвом підготовлено 22 кандидатів і 6 докторів наук.  

В 2000–2004 рр. В.С. Сніговий був членом експертної ради ВАК України. 

Вчений активно співпрацював із закордонними науковими установами: Горно-

Алтайською дослідною станцією, Всеросійським інститутом зернобобових і круп’яних 

культур, Азербайджанським інститутом землеробства, Молдавським інститутом 

садівництва, Болгарським інститутом бавовництва.  

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Г.В. ЛАВРИК 

 
ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ ГРИЩЕНКО 

До 90-річчя від дня народження 
 

Валентин Іванович Грищенко народився 27 
листопада 1928 р. в Харкові в сім’ї відомого 
акушер-гінеколога, Заслуженого діяча науки і 
техніки СРСР, професора Івана Івановича 
Грищенка та лікаря, акушер-гінеколога Олек-
сандри Федорівни Деуль. 

Трудову діяльність Валентин Іванович 
розпочав у 1943 р., працюючи кіномеханіком в 
евакогоспіталі, де його батько був головним 
хірургом. Школу закінчив із золотою медаллю і 
поступив одночасно до двох вузів Харкова: 
механіко-машинобудівний інститут (нині На-
ціональний технічний університет) та Харківський 
медичний інститут (ХМІ). Перша лекція з біології 
остаточно вирішила його долю – він вирішив 
присвятити своє життя медицині. Під час навчання 
в медінституті брав участь в роботі студентських 
наукових гуртків, особливо в науковому гуртку 
кафедри акушерства та гінекології. Професійний 
досвід акушер-гінеколога Валентин Іванович набув 

у колі колег свого батька, а також використовуючи унікальну бібліотеку батька з 
акушерства та гінекології. У 1951 р. В.І. Грищенко з відзнакою завершив навчання в ХМІ і 
був зарахований до клінічної ординатури відділу акушерства та гінекології Харківського 
НДІ охорони материнства й дитинства ім. Н.К. Крупської (ОХМД). Його науковим 
керівником був унікальний фахівець професор В.І. Константинов (1892–1969). У 1954 р. 
успішно захистив кандидатську дисертацію і був зарахований на роботу молодшим 
науковим співробітником НДІ ОХМД ім. Н.К. Крупської. У 1956 р. почав працювати на 
посаді старшого наукового співробітника цього ж інституту. У зв’язку з інтересом до 
педагогічної діяльності почасово проводив заняття з акушерства та гінекології на 
однойменній кафедрі ХМІ, якою керувала проф. Віра Федорівна Матвєєва. З 1957 р. 
працював асистентом кафедри, а з 1962 р. доцентом кафедри акушерства та гінекології 
ХМІ. Початковим етапом науково-дослідницької роботи вченого було вивчення 
скорочувальної функції матки під час пологів. Вивчалася обмінна функція гормонів епіфізу, 
мелатоніну, серотоніну, активності моноамінооксидази, кініноген-кінінової системи при 
нормальних та патологічних пологах. Вивчалася проблема пізніх гестозів, результатом 
досліджень стали 3 монографії та докторська дисертація В.І. Грищенка. 

У 1964 р. захистив докторську дисертацію. Йому лише 36 років. У 1965 р. його 
призначили на посаду проректора з наукової роботи. На цій посаді він пропрацював 18 
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років. У 1966 р. Валентину Івановичу присвоєно вчене звання професора. Після виходу В.Ф. 
Матвєєвої на пенсію, у 1968 р. став завідувачем кафедри акушерства та гінекології ХМІ. 
Саме у 1968 р. на кафедрі почалися дослідження із застосування холоду в акушерсько-
гінекологічній клініці при хірургічних операціях. Були проведені дослідження 
хемілюмінесценції сироватки крові та навколоплідної рідини з метою діагностики стану 
плода, вивчення активності серцево-судинної системи плода і немовляти при артеріальній 
гіпертензії вагітних. Вивчалася функція вилочкової залози плода, етіологічні фактори 
розвитку макросомії, якій присвячені статті та монографії. В практику були впроваджені 
нові методи діагностики та лікування гіпоксії та гіпотрофії плода, зокрема 
краціоцеребральна гіпотермія, ембріональна трансплантація, озонотерапія. 

На початку 1970-х років кафедра почала роботи з проблем репродуктології. 
Результати цих досліджень публікувалися і в 1971 р. професор В.І. Грищенко став 
тимчасовим радником, а з 1974 р. – експертом ВООЗ з проблем народжуваності. У 1977 р. 
В.І. Грищенко став членом групи радників ВООЗ з проблеми «Репродукція людини».  
У цьому ж році отримав Державну премію УРСР в галузі науки та техніки. 

Результати наукових досліджень В.І. Грищенка доповідались на міжнародних 
конгресах і симпозіумах в США, Канаді, Мексиці, Швеції, Данії, Фінляндії, Ізраїлі, Індії, в 
країнах СНД. 

У 1979 р. Валентина Івановича обрали членом-кореспондентом АН УРСР. 
В якості експерта та тимчасового радника ВООЗ із планування сім’ї В.І. Грищенко 

відвідував Фінляндію, Індію, Афганістан, Монголію, був делегатом СРСР на засіданнях 
роботи груп ВООЗ у Відні, Стокгольмі, Будапешті. Дякуючи науковим контактам з 
фахівцями різних країн в роботі кафедри використовувалися передові розробки в галузі 
репродуктології. Кафедра стала першою в СРСР установою по вивченню проблем 
імунологічного безпліддя. 

У 1980 р. В.І. Грищенко став експертом ВООЗ з проблеми «Репродукція людини». 
Першим в УРСР почав застосовувати для лікування безплідності нові репродуктивні 
технології: метод штучної інсемінації спермою чоловіка й донора, метод 
екстракорпорального запліднення. Розроблені нові методи лікування ендокринної 
безплідності лазерним випромінюванням, краніоцеребральною гіпотермією, реінфузіями 
автокрові хворих після опромінення УФП, ембріональною трансплантацією. Запропоновано 
нові види протизаплідних засобів, методи переривання вагітності із застосуванням низьких 
температур. Кафедра працювала в науковому контакті спочатку з Фізико-технічним 
інститутом низьких температур, а потім з ІПКіК АН УРСР. Це співробітництво привело до 
розвитку нового напрямку досліджень – застосуванню низьких температур в акушерстві та 
гінекології: розроблено кріохірургічний метод лікування дисфункційних маткових 
кровотеч, передракових захворювань шийки матки, доброякісних процесів ендометрію. 

У 1978 р. у Великобританії народилася перша дитина «з пробірки». Валентин 
Іванович Грищенко дуже хотів застосувати такі технології в СРСР. Але не було досвіду, 
апаратури, реактивів, валюти у Харківського медінституту. Саме в 1983 р. президент АН 
УРСР Б.Є. Патон запропонував Валентину Івановичу посаду директора Інституту проблем 
кріобіології та кріомедицини. АН УРСР мала відповідну кількість валюти, що давало 
можливість розвинути цей напрямок науки. 
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В.І. Грищенко побачив можливість вирішення проблеми екстракорпорального 
запліднення, при якому використовується кріоконсервування сперматозоїдів або ембріонів. 
Оскільки в XX ст. «пересадка» живих ембріофетальних тканин використовувалася в 
медицині, то завжди існувала небезпека переносу інфекційних агентів від донора до 
реципієнта. 

Проведення контролю, що тривав декілька діб, міг призвести до загибелі препарату. 
Потрібно було вирішити проблему збереження препарату шляхом кріоконсервації. 
Виявилося, що різні види тканин, клітин вимагають різної технології заморожування та 
відтавання. Результатом важкої роботи було створено понад 40 препаратів 
ембріофетоплацентарного комплексу, які зберігаються в кріобанку для науково-дослідних 
та практичних цілей. 

У 1988 р. Валентина Івановича Грищенка обрано академіком АН УРСР. Він створив 
велику наукову школу: підготував 129 кандидатів наук та 33 докторів наук. Автор понад 
1000 друкованих праць, в тому числі 21 монографії, 8 підручників, 135 авторських свідоцтв 
і патентів. 

За ініціативою В.І. Грищенка було створено ДП «Міжвідомчий науковий центр 
кріобіології та кріомедицини» НАН України, АМН України, МОЗ України, що займався 
проблемою впровадження наукових розробок в медичну практику. Робота під керівництвом 
В.І. Грищенка з проблеми екстракорпорального запліднення привела до появи в Україні у 
1991 р. дівчинки, зачаття якої відбулося in vitro. 

Міжнародний патент отримано на метод надшвидкого замороження сперми та 
ембріонів людини та тварин. Під керівництвом В.І. Грищенка створений та працює центр 
репродукції «Імплант», що дозволяє подружнім парам з безплідністю мати дітей. 

В.І. Грищенко був редактором редакційного відділу «Акушерство та гінекологія» 
Великої медичної енциклопедії, головним редактором журналу «Проблеми кріобіології», 
членом редколегій журналів «Акушерство и гинекология» «Педіатрія, акушерство і 
гінекологія», «Cryobiology», «Cryoletters», «Cell reservation», головою товариства з 
кріобіології та кріомедицини України, заступником голови Асоціації акушерів-гінекологів 
України, членом Міжнародного комітету материнської смертності, товариства кріохірургів, 
Всесвітнього товариства кріобіологів і товариства кріомедицини, Європейського товариства 
акушер-гінекологів. 

В.І. Грищенко був гідно пошанований при житті. Він став академіком АН 
технологічної кібернетики України, Нью-Йоркської АН, Польської АМН, почесним 
академіком Українського стоматологічного товариства. У 1992 р. йому було присвоєно 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України», він став лауреатом Державних премій 
СРСР, УРСР, України, лауреатом премії АН ім. О.О. Богомольця, премії АМН СРСР ім. 
В.Ф. Снєгірьова, премії АН України ім. А.Д. Прочаніна. 

Був нагороджений орденом Жовтневої революції (1986) «Знак Пошани» (1994), «За 
заслуги III ст.» (1997), «За заслуги II ст.» (2002), медалями «За доблесну працю» (1970).  
У 2001 р. міжнародний комітет «European contrasts limited» присудив В.І. Грищенку звання 
«Керівник XXI ст.» із врученням золотої медалі. У 2002 р. В.І. Грищенко отримав 
міжнародну нагороду «Золотий свиток» у номінації «Керівник року». У 2004 в Біографічне 
товариство США визнало В.І. Грищенка «Людиною 2004 року». 
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3 січня 2011 р. Валентин Іванович Грищенко покинув цей Світ, проживши 82 роки 2 
місяці. 
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В.І. КОВЦУН, Ю.М. ПАНИШКО,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
АНТОН ОПАНАСОВИЧ ДЕМЧИШИН 

До 90-річчя від дня народження 
  

Писати про свого колегу, товариша із спільної навчальної, громадської роботи 
словами «він був…» завжди важко. Пам’ять воскрешає з минулого події 70–90-х 
років ХХ ст., коли разом ділили перемоги, негоди, сперечалися, ображалися, але все 
одно залишалися людьми. Він знав про свою невиліковну хворобу, однак при зустрічі 
на традиційне, але формалізоване запитання: «Як здоров’я?» відповів філософськи: 
«Я щасливий, що дожив до незалежності України». 

Антон Опанасович Демчишин народився 
30 листопада 1928 р. в м. Мізоч (нині 
Рівненської області). Від 1935 р. почав 
навчатися в польській початковій школі. В 
1947 р. закінчив  середню школу в м. Мізоч. 
Того ж року поступив у Львівський державний 
інститут фізичної культури, який закінчив у 
1951 р. В інституті вчився «на відмінно», 
успішно поєднував навчання зі спортом, брав 
активну участь у громадському житті. 
Надаючи перевагу спортивній підготовці з 
легкої атлетики і волейболу, він також 
виступав у змаганнях з плавання, лижного 
спорту. Входив до збірної команди інституту. 
Після закінчення інституту перспективного 

спеціаліста залишили працювати на кафедрі спортивних ігор і ковзанярського спорту. 
З липня 1951 р. по вересень 1958 р. А.О. Демчишин працював викладачем 

спортивних і рухливих ігор, секретарем комітету ЛКСМУ ЛДІФК, в 1958–1962 рр. – 
викладач кафедри спортивних і рухливих ігор, водночас (09.1960 – 1961 рр.) заступник 
декана інституту. Від грудня 1961 р. – старший викладач кафедри спортивних і 
рухливих ігор. У 1963 р. виходить перша публікація «Готуйтесь до великих стартів, 
волейболісти!». 

З вересня 1965 р. очолив кафедру спортивних та рухливих ігор, якою керував до 
1979 р. У 1971 р. на підставі постанови колегії Комітету з фізичної культури і спорту 
при Раді Міністрів УРСР за № 121  видано посвідчення № 454  про присвоєння Антону 
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Опанасовичу почесного звання Заслуженого тренера УРСР. В 1974–1996 рр. керував 
Федерацією волейболу Львівщини. 

У 1979–1982 рр. А.О. Демчишин виконував обов’язки доцента кафедри 
спортивних і рухливих ігор. В 1982–1988 рр. виконував обов’язки заступника декана 
факультету спорту, а з 1993 по 1994 рр. – обов’язки декана педагогічного факультету. У 
1983 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі «Спортивні і рухливі ігри». 

Був автором близько 40 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 7 
навчальних посібників, двох програм з волейболу для колективів фізичної культури і 
спортивних клубів. У 2002–2004 рр. працював на посаді викладача кафедри у зв’язку із 
скороченням штатів. 

За підготовку спортсменів високого класу А.О. Демчишин неодноразово 
нагороджувався грамотами спорткомітету УРСР, України. У 2004 р. вийшов на 
заслужений відпочинок. В 2010 р. почав хворіти і після тяжкої хвороби помер 30 червня 
2012 р. на 84 році життя. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК,  
В.М. ГОРИЦЬКИЙ, Ю.С. КАРОЛЬ 

 
Хроніка листопада. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
2 листопада 150 років від дня народження Вільгельма Колле, німецького мікробіолога 

та гігієніста. Учень Р. Коха (1843–1910) та П. Ерліха (1854–1915). Працював в Інституті Р. Коха 
(1893–1897). В 1897–1898 рр. очолював експедицію в Південну Африку для вивчення прокази 
та чуми рогатої худоби. В 1900 р. працював у Судані, а після повернення в Європу до 1906 р. 
керував одним із відділів Інституту Коха; в 1906–1914 рр. завідував Інститутом інфекційних 
хвороб у Берні, водночас, з 1906 р. – професор гігієни в цьому ж інституті. В 1915 р. після 
смерті П. Ерліха став директором Інституту експериментальної терапії у Франкфурті-на-Майні. 
Разом із Р. Пфейфером (1858–1945) розробив принцип виготовлення вакцини проти черевного 
тифу. Створив перші лікувальні імунні сироватки проти газової гангрени та чуми рогатої 
худоби. Вивчав патогенез та імунітет при холері, чумі, сифілісі, туберкульозі та інших 
інфекціях. Запропонував низку модифікованих препаратів сальварсану для лікування різних 
спірохетозів. Помер вчений 10 травня 1935 р. на 67 році життя. 

2 листопада 125 років від дня народження Леслі Кларенса Данна, американського 
генетика. Народився в Баффало (шт. Нью-Йорк). У 1917 р. закінчив Гарвардський університет. 
У 1920–1928 рр. працював на Коннектикутській сільськогосподарській дослідній станції, у 
1928–1962 рр. – професор Колумбійського університету. Наукові роботи присвячені 
дослідженню розподілу генів у популяціях людини та тварин, мутацій ссавців. Займався 
історією генетики (1968). Один із авторів підручника «Основи генетики». Був членом 
Національної АН США. членом Норвезької АН. Помер вчений 19 березня 1974 р. на 81 році 
життя. 

4 листопада 160 років від дня народження Михайла Никіфоровича Никіфорова, 
російського патологоанатома і бактеріолога. Народився в Москві. У 1883 р. закінчив 
Московський університет. Наукові роботи присвячені медичній мікробіології, удосконаленню 
гістологічних і бактеріологічних методів, гістогенезу грануляції тканин. Вивчав будову і 
розвиток грануляційної тканини (1890). Запропонував простий метод культивування анаеробів 
у камері для культур у висячій краплі. У 1887 р. розробив спосіб пофарбування спірохет в 
мазках крові і запропонував (1888) суміш для фіксації мазків (суміш Никіфорова). У 1892 р. 
пофарбував спірохети зворотного тифу в тканинах селезінки людини. Вивчав збудника 
риносклероми, у 1889 р. описав його морфологію та культуральні властивості. З 1894 р. – 
професор і завідувач кафедри патанатомії. З 1897 р. – директор Патологічного інституту 
Московського університету. Створив школу патологоанатомів. Автор підручника «Основы 
патологической анатомии». Помер М.Н. Никіфоров 26 червня 1915 р. на 57 році життя. 

4 листопада 155 років від дня народження Макса Ферворна, німецького фізіолога. 
Закінчив Берлінський та Йєнський університети (доктор філософії, 1887 р., доктор медицини, 
1889 р.). В 1891–1900 рр. – асистент, приват-доцент. З 1895 р. став професором Йєнського 
університету. З 1901 р. — професор Геттінгенського університету, з 1910 р. – професор і 
директор фізіологічного інституту в Бонні. У 1902 р. заснував журнал «Zeitschrift für Allgemeine 
Physiologie». Основні наукові праці присвячені питанням загальної біології, фізіології клітини, 
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анатомії та фізіології нейрона. М. Ферворн розвинув напрямок, який він назвав целюлярною 
фізіологією нервової системи. Помер 23 листопада 1921 р., проживши 58 років. 

4 листопада 120 років від дня народження Моїза Гайсинського, французького хіміка. 
Народився в Таращі (нині – Україна). В 1917–1920 рр. навчався в Харківському, а в 1923– 
1927 рр. – в Римському університетах. У 1928–1930 рр. працював у фірмі «Томсон-Хоустон» в 
Парижі, в 1931–1936 рр. в Паризькому університеті, в 1937–1940 рр. – в Національному центрі 
наукових досліджень Франції, в 1940–1945 рр. – в Ліонському університеті, від 1945 р. – знову в 
Національному центрі наукових досліджень (від 1955 р. – директор). Основні наукові 
дослідження відносяться до радіаційної хімії, одним із засновників якої він був. В 1934 р. 
розвинув уявлення про природу і властивості радіоколоїдів. У 1937–1939 рр. вивчав властивості 
йодистих сполук азоту. У 1945–1947 рр. здійснив систематичні електрохімічні і радіохімічні 
властивості сполук протактинію, полонію, кюрію. У 1950 р. висунув уранідну концепцію 
розміщення елементів сьомого періоду в періодичній системі. В 1960-х роках встановив 
закономірності радіолізу води і водних розчинів основ. Обговорював можливості застосування 
результатів радіаційної хімії в кінетиці та каталізі. Вивчив вплив α-опромінення та ультразвуку 
в ході ланцюгових реакцій і встановив аналогію. Помер вчений 10 лютого 1976 р. на 78 році 
життя. 

6 листопада 180 років від дня народження Броніслава Лєонарда Радзішевского, 
польського хіміка. Народився у Варшаві. У 1861 р. закінчив хімічне відділення Московського 
університету. У 1862–1865 рр. – викладач хімії Варшавської гімназії. Учасник Варшавського 
підпілля, комісар уряду Ромуальда Траугута. Після поразки повстання емігрував до Бельгії. 
Стажувався з хімії в університеті м. Гент (1865–1867). В 1867–1870 рр. – асистент кафедри 
загальної хімії університету м. Лувен (Бельгія). У 1870–1872 рр. – викладач хімії Краківського 
технічного університету, в 1872–1895 рр. – керівник кафедри загальної хімії, в 1895–1910 рр. – 
кафедри органічної та фармацевтичної хімії, в 1879–1880 рр. – декан філософського 
факультету, в 1883–1884 рр. – проректор Львівського університету. В 1868 р. отримав вчений 
ступінь доктора природничих наук, в 1882 р. став професором. У 1874 р. обраний дійсним 
членом ПАН у Кракові. Один із ініціаторів відновлення у Львові медичного факультету, 
побудови хімічного корпусу Львівського університету. Співзасновник (1875) і Президент 
(1877–1881) наукового товариства імені Коперніка у Львові. Президент товариства викладачів 
вищих шкіл Львова (1876–1884). Член Львівського фармацевтичного товариства (1876–1878). 
Радник магістрату Львова (1873–1903), Почесний громадянин Львова (1897). Наукові 
дослідження присвячені хімії вуглеводнів і гетероциклічних сполук, вивчав синтез і будову 
ароматичних вуглеводнів і нафтових газів Прикарпаття, сформулював теорію органічного 
походження нафти. Провів хімічний аналіз мінеральних вод. Брав участь у створенні польської 
хімічної термінології. Автор близько 340 наукових праць, в тому числі 2 монографій. 
Підготував 20 професорів. Помер Б.Л. Радзішевскі 11 березня 1914 р. на 76 році життя. 

6 листопада 140 років від дня народження Курта Гольдштейна, німецького невролога. З 
1908 р. – приват-доцент психіатрії та неврології в Кенігсберзі, з 1922 р. – ординарний професор і 
директор Інституту неврології у Франкфурті-на-Майні. У 1929–1933 рр. – директор відділу 
неврології Моабіт-госпіталю в Берліні. З 1930 р. почесний професор Берлінського університету. 
У 1934–1935 рр. – професор неврології в психіатричному інституті в Колумбії (США), в 1938–
1939 рр. – професор Гарвардського університету. Очолював нейрофізіологічну лабораторію в 
Монтефіоркському госпіталі в Нью-Йорку (1936–1940), згодом неврологічну лабораторію в Бос-
тоні (1940–1945). У 1950–1955 рр. – професор фізіології у Нью-Йоркському коледжі. З 1955 р. – 
керівник відділу психології Нью-Йоркського Нового інституту соціологічних досліджень. 
Наукові інтереси вченого дуже різнобічні: проблеми неврології, психіатрії, нормальної та 
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патологічної анатомії, психології, біології. К. Гольдштейн був редактором журналів «Deutsche 
Zeitschrift für Nervenheilkunde» та «Psychologische Forschung». Помер у 1965 p. на 87 році життя. 

7 листопада 200 років від дня народження Еміля Дюбуа-Реймона, німецького фізіолога. 
Народився у Берліні. Закінчив Берлінський університет. Учень І.П. Мюллера (1801–1858). З 
1846 р. працював у цьому університеті. З 1852 р. – керівник фізіологічної лабораторії, з 1854 р. 
– лекційний професор. З 1858 р. – професор фізіології. В 1864–1870 рр. та в 1882–1883 рр. – 
директор Інституту фізіології Берлінського університету. Наукові роботи присвячені 
дослідженням тваринної електрики. Наявність електрики в нервах, м’язах, залозах, шкірі, 
сітківці ока було доказано. Відкрив фізичний електротон. Показав, що поперековий перетин 
нерва електровід’ємний по відношенню до його довжини («струм спокою»). Встановив, що 
негативне коливання «струму спокою» є виразом діяльного стану тканин. Ввів у лабораторну 
практику індукційні апарати для подразнення нервів та м’язів. У 1845 р. сформулював основні 
закони електрофізіології. Засновник Берлінського фізичного товариства та його перший 
президент. Голова Берлінського фізіологічного товариства (з 1877), іноземний член-
кореспондент Петербурзької АН (з 1892). Помер Е. Дюбуа-Реймон 25 грудня 1896 р. на 79 році 
життя. 

14 листопада 175 років від дня народження Теодора Вільгельма Енгельмана, 
німецького природознавця. Народився в Лейпцигу. Навчався в Утрехтському, Йєнському, 
Лейпцизькому, Гейдельберзькому, Геттінгенському університетах (до 1866 р.). Від 1867 р. 
працював в Утрехтському університеті (від 1871 р. – професор). У 1897 р. після смерті  
Е. Дюбуа-Реймона (25.12.1896) отримав місце ординарного професора фізіології та директора 
фізіологічного інституту в Берлінському університеті. Основні наукові праці присвячені 
фізіології нервової, м’язової системи, серця, фізіології органів зору. В галузі ботаніки відомі 
його праці з фотосинтезу (доказав, що хлоропласти найбільш активні в червоній ділянці 
спектра). У 1888 р. повідомив про асиміляцію вуглекислоти у пурпурних бактерій, встановив 
зв’язок між забарвленням водних рослин та їх розподілом по глибинах. Сконструював прилади 
для фізіологічних досліджень. У 1881 р. запропонував чутливий метод вивчення фотосинтезу за 
допомогою аеробних бактерій, здатних пересуватися лише в присутності кисню. Від 1895 р. 
став членом Паризької АН. Помер вчений 20 травня 1909 р. на 66 році життя.  

22 листопада 140 років від дня народження Олександра Миколайовича Державіна, 
іхтіолога. У 1902 р. закінчив Казанський університет. В 1912–1926 рр. очолював створену ним 
Бакинську іхтіологічну лабораторію, в 1919–1923 рр. – професор Азербайджанського 
університету в Баку, в 1927–1930 рр. – директор, а згодом заступник директора 
Тихоокеанського інституту рибного господарства у Владивостоку. Від 1932 р. працював в 
Інституті зоології АН АзРСР (від 1939 р. – завідувач відділу водних тварин). Основні наукові 
праці присвячені питанням систематики риб, біології розмноження і живлення риб Каспію і 
Далекого Сходу. Досліджував проблему риборозведення в умовах гідробудівництва, 
зоогеографію риб басейнів південних і далекосхідних морів. Від 1955 р. – академік АН АзРСР. 
При житті отримав низку нагород. Помер вчений 15 вересня 1963 р. на 85 році життя. 

24 листопада 275 років від дня народження Алоїза Капуано, італійського лікаря. У  
1771 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. Захистив докторську 
дисертацію на тему: «De oculi bulbo et visione» (1771). В 1784–1788 рр. працював професором 
патології і клінічної практики, одночасно у 1785–1786 рр. був деканом медичного факультету, а 
в 1790–1791 рр. – ректором Львівського університету. Наукові інтереси пов’язані з фізіологією 
та патологією органів зору. Помер Алоїз Капуано 24 березня 1791 р. на 48 році життя. 

24 листопада 155 років від дня народження Едвіна Конкліна, американського зоолога. 
Народився в м. Уолдо (штат Огайо). В 1885 р. закінчив Уеслівський університет в Делавері. До 
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1894 р. працював у цьому університеті. В 1894–1896 рр. обіймав посаду професора Північно-
Західного університету в Чикаго. В 1896–1906 рр. працював у Пенсильванському університеті. 
У 1908–1933 рр – професор Прінстонського університету. З 1933 р. вийшов на пенсію і за 
станом здоров’я повернувся в рідне місто Уолдо. Основні наукові праці присвячені ембріології 
та цитології запліднення, питанням походження клітин, раннього розвитку молюсків. Вчений 
був членом НАН США, Американської академії мистецтв і наук, низки наукових товариств. 
При житті отримав багато наукових нагород. Помер вчений 21 листопада 1952 р., не доживши  
3 діб до свого 89-річчя. 

24 листопада 125 років від дня народження Миколи Варденовича Антелави, 
грузинського хірурга. У 1920 р. закінчив медичний факультет Ростовського університету. У 
1925–1935 рр. був завідувачем Сухумської міської лікарні. У 1935 р. захистив докторську 
дисертацію на тему: «Новые пути оперативного лечения туберкулеза верхней доли легкого». З 
1939 р. – завідувач кафедри госпітальної хірургії Дагестанського медичного інституту, в 1941–
1970 рр. – завідувач кафедри хірургії Тбіліського інституту удосконалення лікарів. Під час 
війни працював хірургом в евакогоспіталях Тбілісі. В 1949–1957 рр. – головний хірург МОЗ 
Грузинської PCP. У 1957 р. М.В. Антелаві було присвоєно звання «Заслуженого діяча науки 
Грузинської PCP». В Тбілісі вчений створив центр торакальної хірургії – науково-дослідну 
лабораторію з грудної хірургії. Під керівництвом М.В. Антелави вперше в Грузії здійснені 
операції під гіпотермією, на «сухому серці», при вроджених та набутих вадах серця. М.В. 
Антелава був автором понад 200 наукових праць із різних проблем загальної та грудної хірургії, 
в тому числі 13 монографій. Монографія «Хирургия легких и плевры» (1938) отримала премію 
С.П. Федорова. За розробку та впровадження в практику хірургічних методів лікування легень 
М.В. Антелава у 1961 р. удостоєний Ленінської премії. Під його керівництвом захищено 30 
дисертацій, в тому числі 7 докторських. У 1963 р. М.В. Антелава став академіком АМН СРСР. 
Був членом правління Всесоюзного товариства хірургів, почесним членом П’ємонтського 
товариства хірургів (Італія), Чехословацького товариства ім. Я. Пуркіне, редактором низки 
статей відділу «Хирургия», 2-е вид. «БМЭ». Нагороджений орденами та медалями СРСР. Помер 
у 1970 р. на 77 році життя. 

27 листопада 130 років від дня народження Тадеуша Войцеха Вільчиньскі, польського 
ботаніка і фармаколога. Народився в с. Хотова Краківського воєводства (Польща). Закінчив 
природниче відділення філософського факультету Львівського університету в 1912 р. Почав 
працювати асистентом біологічно-ботанічного Інституту Львівського університету, а в 1913–
1919 рр. – асистентом хіміко-рільничої станції в м. Дубляни Львівського воєводства, в 1920–
1923 рр. – в Інституті систематизації рослин і ботанічному саду Львівського університету, за 
сумісництвом – науковий співпрацівник Львівського природничого музею (1921), член 
фізіографічної комісії (1921), член Львівського відділення ради охорони природи (1922). У 
1924–1929 рр. працював доцентом Львівського відділення Державного інституту сільського 
господарства. У 1926р. отримав звання доктора філософії за дисертацію «Tarczaki gnojowe ziem 
Polski». У 1929–1964 рр. працював завідувачем кафедри фармакогнозії і ботаніки, керівником 
саду лікарських рослин, за сумісництвом – деканом фармацевтичного факультету (1940–1950) 
Львівського університету / медико-природничих фахових курсів / медичного інституту. У  
1948 р. отримав вчене звання професора. Наукові дослідження присвячені  інтродукції, 
акліматизації і гібридизації рослин. Вчений створив ботанічний сад лікарських рослин, що 
налічував близько 1,5 тисяч видів; зібрав унікальну герботеку об’ємом 3,5 тисяч рослин; 
створив музей лікарської рослинної сировини, що налічує близько 1000 експонатів рослин 
різних кліматичних зон; вивів оригінальні сорти деревовидних півоній, які занесені в ботанічні 
каталоги світу (один з видів має назву «Тадеуш Вільчиньский»); вирощував саджанці для 
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Львова. Автор близько 30 наукових праць. Був членом Польського ботанічного товариства та 
товариства природодослідників Львова. У науковій бібліотеці ЛНУ зберігається фонд Т.В. 
Вільчинського, який має 4578 од. книг, в тому числі – 2500 українською мовою. Помер вчений 
4 квітня 1981 р. на 93 році життя. 

30 листопада 250 років від дня народження Єнджея (Анджея) Снядецкого, польського 
хіміка, біолога, антрополога та лікаря. Народився в Жніні. Вивчав медицину в Кракові, Павії 
(Італія, 1790–1792), Едінбургу (1792–1795) і у Віденській медичній академії (1795–1797). Від 
1797 р. – професор хімії та фармакології Віленської академії (від 1803 р. – університет; від  
1832 р. – медико-хірургічна академія). Є. Снядецкий створив польську хімічну термінологію і 
опублікував перший польський підручник з хімії (1800). В книзі «Теорія органічних речовин» 
(т. 1-2; 1804–1811) вперше застосував відомі тоді закони хімії і фізики для пояснення 
загальнобіологічних явищ. Висунув поняття про обмін речовин як важливий прояв життя, 
зв’язавши цей обмін з хімізмом живих організмів. Був видатним популяризатором науки. Один 
із засновників першого польського наукового журналу «Dziennik Wileński» (1805). Засновник 
школи хіміків у Польщі. Один із засновників і перший президент Віленського товариства 
лікарів. Помер вчений у травні 1838 р. на 70 році життя. 

30 листопада 225 років від дня народження Йоганна Лукаса Шенлейна, німецького 
лікаря. Навчався в університетах Ландсгута, Вюрцбурга, який закінчив у 1816 р. Написав 
дисертацію про мозок («Von der Hirnmetamorphose»), отримав ступінь доктора медицини. На 
початку своєї діяльності був прихильником натурфілософії, але згодом почав створювати 
власну школу після зайняття кафедри у Вюрцбургу. У 1817 р. став приват-доцентом, в 1824 р. 
отримав вчене звання професора. Виступав за застосування в клініці точних методів 
дослідження (аускультації, перкусії, лабораторних досліджень). Й. Шенлейн зробив спробу 
створити нозологічну систему поділу хвороб, в якій вперше (1829) об’єднав хвороби системи 
крові в групу так званих гематозів. В 1833 р. з політичних мотивів був змушений перейти в 
Цюріхський університет. Працював над прблемами черевного тифу, досліджував кристали в 
кишківнику при черевному тифі (1836). В 1837 р. описав одну з форм геморагічного васкуліту 
(хвороба Шенлейна-Геноха). В 1836 р. вперше опубліковано відкриття Й. Шенлейном грибка, 
що отримав назву Achorion Schönleini (Trichophyton schönleini) при фавусі (парші). Це відкриття 
стало основою вчення про дерматомікози. В 1839–1859 рр. Й. Шенлейн працював у 
Берлінському університеті. У 1859 р. вийшов у відставку. Був засновником відомої 
терапевтичної школи, що відіграла потужну роль в розвитку європейської медицини. Помер 
вчений 23 січня 1864 р. на 71 році життя. 

30 листопада 160 років від дня народження Джагадиша Чандри Бозе, індійського 
фізика і фізіолога рослин. Народився в Бенгалії. У 1885 р. закінчив Кембриджський університет 
(Англія). У 1885–1915 рр. – професор Президентського коледжу в Калькутті. Від 1917 р. 
працював директором заснованого ним НДІ в Калькутті. Наукові праці присвячені фізіології 
рослин. Вивчав фотосинтез, подразливість, рухи, ріст, водний режим, біоелектричні явища у 
рослин. Досліджував дію електромагнітних хвиль на рослини. Розпрацював нові типи 
ауксанометрів (крескограф, магнітний ауксанограф). Спостерігаючи за ростом рослин за 
короткі проміжки часу (0,01 с) встановив пульсаційний характер цього процесу. Дав пояснення 
явищу самовільного скорочення рослинних тканин, підйому соків по стеблу. Провів 
оригінальне дослідження із штучним оком. Як фізик відомий працями із вивчення електро-
магнітних хвиль. Один із засновників біофізики. Від 1920 р. був членом Лондонського коро-
лівського товариства. Помер вчений 23 листопада 1937 р., не доживши 1 тижня до 79-річчя. 
Ім’я вченого присвоєно НДІ в Калькутті. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Н.І. НОВИКОВА,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
КОНРАД ЗАХАРІАС ЛОРЕНЦ 

До 115-річчя від дня народження 
 

Конрад Захаріас Лоренц народився 7 листопада 
1903 р. у Відні в сім’ї Адольфа Лоренца і Емми (Лехер) 
Лоренц. Батько працював хірургом-ортопедом. Малий 
Конрад в дитинстві вирощував домашніх качок в 
Альтенбергу біля Відня і захопився, як пізніше він це 
називав, «надмірною любов’ю до тварин». Вперше 
спостерігав імпрінтинг, специфічну форму навчання, яка 
у спостерігається на ранніх етапах життя тварин, за 
допомогою якого тварини встановлюють соціальні 
зв’язки. Згодом хлопчик зібрав чудову групу тварин, 
домашніх і диких, які жили в будинку і на великій 
території, що нагадувало приватний зоопарк. К. Лоренц 
отримав початкову освіту в приватній школі, якою 
керувала його тітка, вступив в «Шоттенгімназіум» – 
школу з високим рівнем освіти. Тут спостережливість 
Конрада була підкріплена навчанням зоологічним 
методам. Але батько наполягав на заняттях медициною. В 
1920 р. К. Лоренц був зарахований в Колумбійський 
університет в Нью-Йорку, але через півроку повернувся в 

Австрію і поступив на медичний факультет Віденського університету, хоча мріяв постійно про 
етологію – науку про поведінку тварин. Під час навчання в університеті працював лаборантом 
кафедри анатомії. 

У 1928 р. отримав медичний ступінь і перейшов на посаду асистента кафедри анатоми. 
Почав працювати над дисертацією із зоології. До 1930 р. в науці про інстинкти переважали дві 
точки зору: віталізм і біхевіоризм. Віталісти (або інстинктивісти) пояснювали інстинкти 
поняттям «мудрість природи», або мотивацією факторів, які лежать в основі діяльності людини. 
Біхевіористи пояснювали поведінку тварин ланцюгами рефлекторних реакцій (Ч.С. Шер-
рінгтон, І.П. Павлов). Спочатку К. Лоренц схилявся до біхевіоризму, але з часом встановив, що 
інстинктивна поведінка є внутрішньо мотивованою. 

Лише в 1939 р. чітко висловив свою позицію, що інстинкти викликаються не 
рефлексами, а внутрішніми спонуканнями. В тому ж році вчений на симпозіумі зустрівся з 
Ніколасом Тінбергеном. В ході розмови виявилося, що їх погляди співпали («до 
неправдоподібного ступеня» К. Лоренц). Вчені висловили гіпотезу, що інстинктивна поведінка 
починається з внутрішніх мотивів, що заставляє тварину шукати відповідну поведінку. Це 
орієнтовна поведінка лабільна – при зустрічі «ключових» стимуляторів тварина автоматично 
виконує стереотипний набір рухів, що називається фіксованим руховим патерном (ФРП). 

Від 1937 р. К. Лоренц почав читати лекції з психології тварин. В 1939 р. був 
мобілізований в німецьку армію в якості військового лікаря і був відряджений на Східний 
фронт у 1942 р., згодом потрапив у полон до радянських військ і працював у госпіталі для 
військовополонених. Лише у 1948 р. був репатрійований, коли більшість родичів та друзів 
вважали його загиблим. 

Після повернення в Австрію не міг знайти роботи, але за допомогою друзів продовжив 
свої дослідження в Альтенбергу. В 1950 р. вчений і Еріх фон Холст заснували Інститут 
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фізіології поведінки Макса Планка. Упродовж майже 20 років вчений займався етологічними 
дослідженнями водоплавних птахів. Вивчав агресивність птахів, вважаючи, що цей інстинкт 
сприяє вибору шлюбних партнерів, встановленню соціальної ієрархії, збереженню території. 

 

 
 
Нобелівська премія в 1973 р. була присуджена К. Лоренцу, Н. Тінбергену, Карлу фон 

Фрішу «за відкриття, пов’язані зі створенням і встановленням моделей індивідуальної та 
групової поведінки тварин». 

Після виходу на пенсію в 1973 р. з Інституту фізіології поведінки Макса Планка 
продовжував свої дослідження у відділі соціології тварин Інституту порівняльної Австрійської 
АН в Альтенбергу. 

Разом із Маргарет Гебхардт, з якою вчений одружився у 1927 р., виховав двох дочок та 
сина. 

Вчений отримав золоту медаль Нью-Йоркського зоологічного товариства (1955), 
Віденську премію за наукові дослідження міської ради Відня (1959), премію Калінга ЮНЕСКО 
(1970). К. Лоренц був іноземним членом Лондонського королівського товариства та НАН США. 

Помер вчений 27 лютого 1989 р. в Альтенбергу на 86 році життя. 
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ЕДУАРД АДЕЛБЕРТ ДОЙЗІ 

До 125-річчя від дня народження 
 

Едуард Аделберт Дойзі народився 13 
листопада 1893 р. в м. Хумі (штат Іллінойс) у сім’ї 
Едварда Переца Дойзі, комівояжера французького 
походження і Ади Дойзі. В 1910 р. Едуард поступив 
у Іллінойський університет. Працював у 
студентських наукових товариствах, виступав у 
спортивних змаганнях і в 1914 р. отримав ступінь 
бакалавра, а в 1916 р. – ступінь магістра 
гуманітарних наук. В 1914–1917 рр. Е. Дойзі 
працював викладачем біохімії в Гарвардській 
медичній школі.  

Коли США вступили в Першу світову війну в 
1917 р., Е. Дойзі пройшов військову медичну 
підготовку в Рокфеллерівському інституті та 2 роки 
прослужив молодшим лейтенантом медичної 
служби США в госпіталі Вальтера Ріда. 

Після звільнення з військової служби Е. Дойзі повернувся в Гарвард для 
проведення досліджень на здобуття вченого ступеня доктора наук під керівництвом 
Отто Фоліна. У 1919 р. Е. Дойзі став викладачем біохімії в медичній школі при 
Вашингтонському університеті. У 1920 р. Е. Дойзі став доктором філософії і був 
призначений викладачем університету, в 1922 р. – ад’юнкт-професором, а в 1923 р. – 
повним професором в медичній школі при Університеті в Сент-Луїсі і завідувачем 
відділу біохімії. 

Ранні дослідження  були проведені разом з Едгаром Алленом і стосувалися 
отримання жіночих статевих гормонів. Вчені розробили тест Аллена-Дойзі для 
визначення естрогенного профілю за характером піхвового мазка – методи очистки 
гормонів естрону, естріолу та естрадіолу, які використовувалися для лікування 
гінекологічних захворювань. Наукові інтереси вченого були різноманітними: буферні 
системи крові, транспорт двоокису вуглецю, рівень молочної кислоти у м’язах, нервова 
тканина, антибіотики, очистка інсуліну і хоріонічного гонадотропіну. 

У 1936 р. данський біохімік Хенрік Дам (1895–1976) відкрив вітамін К, що мав 
здатність припиняти кровотечу за рахунок підвищення згортання крові. Е. Дойзі разом з 
С. Тейером, С. Блінклеєм, Р. Мак-Кі та Д.В. Коркодале почали вивчати структуру 
вітаміну К. Дворічні результати виявилися негативними через зниження активності 
вітаміну під впливом світла. Ще один рік пішов на створення захисту вітаміну від 

%.
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фоторуйнування. Вдалося отримати дві різні активні форми вітаміну: К1, отриманого з 
люцерни, та К2, отриманого з риб’ячого борошна. Вченим вдалося синтезувати К3, 
названий менадіолом, який виявився більш потужним, ніж природний вітамін і 
застосовується в клініці. Університет м. Сент-Луїса отримав патент на менадіол. 
Фармацевтична фірма «Парк-Девіс енд компані» фінансувала експерименти спільно з 
університетом. Вітамін К необхідний для синтезу протромбіну, фактору згортання крові. 

Нобелівська премія з фізіології та медицини за 1943 р. була присуджена 
Хенріку Даму («за відкриття вітаміну К») та Едуарду Дойзі «за відкриття хімічної 
природи вітаміну К». Під час Другої світової війни церемонії нагородження в 
Стокгольмі не відбувалися і премія була вручена на спеціальній церемонії в Нью-Йорку 
в 1944 р. 

Вчений при житті був гідно пошанований: медаль Уїларда Гіббса 
Американського хімічного товариства (1941), премія Свібба Американського товариства 
інфекційних захворювань (1944), медаль Баррена (1972). Вчений був членом НАН 
США, Американської асоціації розвитку науки, Американського товариства біохіміків, 
товариства ендокринологів, товариства експериментальної біології та медицини. Він мав 
почесні ступені університетів Вашингтону, Сент-Луїсу, Йєльського, Чиказького, 
Іллінойського, Паризького. 

Вчений був одружений з Аліс Акрт з 1918 р. Подружжя виховало 4 синів, один з 
яких Ріхард Джозеф Дойзі став біологом. 

Вчений був членом Комітету із стандартизації статевих гормонів при Лізі Націй  
(1932–1935), членом Комітету з біології та медицини при Комісії з атомної енергії. 

Помер вчений 23 жовтня 1986 р., не доживши 20 днів до 93 років. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ВОРРЕН МАК-КАЛЛОХ 
До 120-річчя від дня народження 

 
Воррен Мак-Каллох народився 16 листопада 

1898 р. в м. Оріндж (штат Нью-Джерсі). Навчався в 
коледжі Хаверфорд, вивчав філософію і психо-
логію в Йєльському університеті, де отримав 
ступінь бакалавра мистецтв у 1921 р. Продовжив 
навчання в Колумбійському університеті і отримав 
ступінь магістра мистецтв у 1923 р. Далі навчався  
в Коледжі лікарів і хірургів Колумбійського 
університету і отримав звання доктора медицини в 
1927 р. Стажувався в Bellevue Hospital Center в 
Нью-Йорку. Але в 1934 р. вчений повернувся до 
університетських занять. Працював у лабораторії 
нейрофізіології Йєльського університету (1934–
1941), після чого перевівся на факультет психіатрії 
Іллінойського університету в Чикаго. До 1952 р. 
працював у лікарні Белвью, Роклендському 
госпіталі, Йєльському університеті та в медичній 
школі Іллінойського університету. Від 1952 р. 
вчений працював у лабораторії електроніки 
Массачусетського технологічного інституту. 

В 1940 р. відбулася зустріч двох 
непересічних особистостей, дуже різних за 

багатьма персональними параметрами, але поєднаних захопленістю математикою. Познайомив 
Мак-Каллоха з Волтером Піттсом  студент медичного факультету Джером Леттвін. При першій 
розмові виявилося, що у них є спільний кумир: Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646–1716). 
Незважаючи на те, що В. Мак-Каллоху було 42 роки, а В. Піттсу лише 18 років і долі їх йшли 
різними шляхами, саме ця зустріч виявилася доленосною: вони стали вірними друзями і 
колегами до кінця життя. Обидва були в захопленні від спроби філософа XVII ст. створити 
азбуку людських думок, кожна буква якої відповідала б якійсь системі, що дозволило би 
оперувати ними так само, як числами.  

Обидва чоловіки вчили тритомник «Основи математики» (Б. Рассел, А. Уайтхед, 1910–
1913). В. Мак-Каллох розповів В. Піттсу, що він спробував створити модель людського мозку, 
використовуючи формальну логіку Г.В. Лейбніца. В. Мак-Каллох, читаючи цю працю, думав 
про нейрони. Він знав, що нейрон в мозку починає активізуватися лише тоді, коли від інших 
нейронів у синапс надійде достатня кількість сигналів. Вчений припускав, що нейрони діють за 
бінарною схемою – вони або включені в роботу, або виключені. В цьому розумінні сигнал 
нейрона є аксіомою, а нейрони працюють як логічна «воронка», забираючи до себе декілька 
сигналів, а випускаючи лише один. Згодом вийшло дослідження британського математика 
Алана Тьюрінга, яке доказувало, що машина здатна зробити будь-які математичні розрахунки.  
В. Мак-Каллох переконався в тому, що людський мозок працює майже як машина Тьюрінга, 
тобто використовує логіку нейромереж для проведення обрахунків. Вчений вважав, що нейрони 
зв’язані один з одним за законами формальної логіки. В. Піттс зрозумів думки В. Мак-Каллоха і 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 81 (147). 2018 
 
 
 

80 

точно вирахував, які математичні інструменти потрібно використати для доведення цієї 
гіпотези. Він запропонував використати модульну арифметику, де значення в системі чисел 
повторюється після досягнення конкретного фіксованого модуля. Розрахунки В. Піттса 
допомогли отримати механістичну модель мислення – аргумент на користь того, що людський 
мозок є процесором, що обробляє інформацію, об’єднуючи прості бінарні нейрони в ланцюжки 
і цикли, вчені показали, що мозок може виконати будь-яку логічну операцію і зробити будь-які 
обрахунки, доступні гіпотетичній машині Тьюрінга. Свої спостереження В. Мак-Каллох і  
В. Піттс опублікували в праці «A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity» 
(«Логічне вирахування ідей, іманентних в нервовій діяльності», 1943). 

 

 
Після переїзду в 1952 р. в Кембридж і початку роботи в Массачусетському 

технологічному інституті В. Мак-Каллох почав працювати над новим проектом на стику теорії 
інформації, нейрофізіології, статистичної механіки і комп’ютерних технологій. За допомогою 
цих досліджень вчені прагнули зрозуміти, як у мозку людини зароджується думка. 

В. Мак-Каллох був одним із засновників біокібернетики та біоніки. 
Після розриву стосунків з Норбертом Вінером (1894–1964) В. Мак-Каллох залишився 

поза магістральними дослідженнями кібернетики.  
У 1964 р. В. Мак-Каллох був обраний першим президентом Американського товариства 

кібернетиків, членом Нью-Йоркської АН, Американської академії мистецтв і наук, 
Американської академії нейрології та низки наукових товариств. 

Помер вчений 24 вересня 1969 р., проживши майже 71 рік. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ТЕОФРАСТ ПАРАЦЕЛЬС – ВИДАТНИЙ ЛІКАР ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ 

До 525-річчя від дня народження 
 

Теофраст Парацельс (справжнє ім’я 
– Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон 
Гогенгейм) народився 24 листопада  
1493 р. в Етцелі поблизу Айнзідельна в 
кантоні Швіц, Швейцарія) в сім’ї лікаря, 
що походив зі старовинного, але 
збіднілого роду. Мати працювала 
медсестрою в абатстві. В сім’ї хлопчик 
отримав прекрасну освіту. Його 
псевдонім означав «той, хто наблизився 
до Цельса». За прикладом свого батька 
почав вивчати медицину в Німеччині, 
Франції, Італії. В 1513–1515 рр. навчався 
в Базелі. Згодом у Вюрцбурзі в абата 
Йоганна Трітемія, одного з відомих 
адептів магії, алхімії та астрології, вивчав 
таємні вчення містиків. Університетську 
освіту Парацельс отримав у Ферраре, 

згодом тут був удостоєний ступеня доктора медицини. Від 1517 р. Парацельс розпочав 
численні мандри різними країнами Європи. В своїх мандрах він був лікарем, збирачем 
інформації від лікарів, хірургів, алхіміків, простолюдинів. Провів у мандрах близько 10 
років. Ці «народні університети» збагатили його великими знаннями. 

У 1525 р. повернувся в Німеччину і взяв участь у визвольній селянській війні. У 
1526 р. придбав право бюргера в Страсбурзі, а в 1527 р. за протекцією книговидавця 
Йоганна Фробена став міським лікарем Базеля. Того ж року за протекцією відомих 
людей міська рада призначила його професором фізики, медицини і хірургії з високим 
матеріальним забезпеченням. В Базельському університеті Парацельс зробив 
нововведення, ламаючи університетську традицію, що зобов’язувала читати предмети 
лише латиною. Вчений читав лекції німецькою мовою, що подобалося студентам, але 
викликало неприховану ворожість колег з університету. 

Його лекції не були повтором думок видатних вчених минулого: Гіппократа (460–
377 до н. е.), К. Галена (129–201), Авіценни (980–1037), що робили професори того часу. 
Парацельс викладав власне вчення про хвороби та методи їх лікування, що суперечило 
поглядам його колег. Студентам він говорив: «Не титули, не ораторське мистецтво, не 
читання книжок створюють лікаря, але лише знання речей і сил природи». Вчений 
критикував традиції схоластиків, сліпий культ Галена. У своїх поглядах він відобразив 
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дух епохи раннього Відродження – час перелому у всіх галузях життя, науки і культури. 
Підносив досвід як основу знання: «Теорія лікаря – це досвід, ніхто не може стати 
лікарем без науки і досвіду». Процеси в організмі вчений вважав хімічними і хімію 
розглядав як основну галузь знань вченого лікаря. Хвороба, на думку Парацельса, 
виникає внаслідок 4 головних причин, які він називав entiа: 1) ens astrale – космічні і 
атмосферні впливи; 2) ens naturale – анатомо-фізіологічні впливи: а) ens veneni – отруйні 
речовини в їжі та воді; б) ens seminis – спадкові аномалії; 3) ens spiritualle – психічні 
впливи; 4) ens Deale – Божі «попущення». 

В терапії використовував вчення 
алхіміків, яке стверджувало наявність у 
складі живого тіла 3-х речовинних начал: 
ртуть, сірка, сіль. В здоровому тілі ці начала 
перебувають у рівновазі; при порушенні 
рівноваги виникають різні хвороби. Вчений 
увів у практику різні препарати міді, ртуті, 
сурми та миш’яку; виділяв ліки з рослин і 
застосовував їх у вигляді тинктур, екстрактів 
і еліксирів; використовував мінеральні 
джерела для лікувальних цілей. Вико-
ристовував специфічні засоби проти окремих 
хвороб: препарати ртуті проти сифілісу, 
миш’як – проти сапу. Вчення Парацельса та 
його послідовників називається ятрохімією: 
«Хімія – один із стовпів, на які повинна 
спиратися лікувальна наука. Завдання хімії 
не в тому, щоби робити золото і срібло, а в 
тому, щоб готувати ліки». Розвинув вчення 
про дозування: «Все є отрута, … одна лише 
доза робить отруту непомітною». 

Чудові висловлювання про лікаря, про 
обов’язок лікаря: «Лікар не має права бути ні мучителем, ні катом, ні слугою ката». 

Вважав, що хірургія і терапія повинні бути об’єднані і демонстративно називав 
себе «доктором обох медицин». 

До А. Паре (1509–1590) запропонував лікувати рани чистою пов’язкою, а не 
використовувати припалювання та киплячий бальзам. 

Важливою частиною свого вчення він вважав ідею про «архея» – вищого 
духовного принципу, який регулює життєдіяльність організму. 

В 1528 р. внаслідок конфлікту з владою Базеля Парацельс переїхав в Кольмар. На 
10 років був відсторонений від академії. 

В 1529 та 1530 р. відвідав Еслінген та Нюрнберг. Лікарі-схоласти з Нюрнберга 
обізвали Парацельса шахраєм, самозванцем. Щоб захистити своє ім’я, вчений попросив 
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владу дати йому можливість пролікувати пацієнтів, які вважалися невиліковними. 
Лікарю запропонували оздоровити декількох хворих слоновою хворобою, яких він 
безкоштовно вилікував за короткий час, про що залишилися свідчення в архіві 
Нюрнбергу. Одним із великих досягнень вченого було пояснення природи і причин 
силікозу. 

В наступні роки вчений мандрував, писав 
книги про причини хвороб «Парамирум» (1532) та 
низку інших праць на різні теми. 

Герцог Ернст, Пфальцграф Баварський 
запросив Парацельса оселитися в Зальцбургу. 
Вчений отримав будинок, кабінет та лабораторію. У 
нього були великі плани. Але згодом під час 
урочистого обіду на нього напали бандити. При 
падінні на камінь стався перелом черепа і 24 вересня 
1541 року вчений помер. Існує версія, що бандитів 
підіслали вороги вченого. Парацельс не дожив 2 
місяців до 48 років. Залишилася велика Пам’ять про 
Вченого. 

В 1923–1933 рр. в Мюнхені вийшло 14 томів 
творів видатного вченого і лікаря. 

 
Пам’ятник Парацельсу в Зальцбурзі 
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– Стб. 572-573. 

4. Заблудовский П.Е. Парацельс / П.Е. Заблудовский  // БМЭ в 30 т. / гл. ред. Б.В. 
Петровский; 3-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1982. – Т. 18: Остеопатия – 
Переломы. – Стб. 1018-1020. 

5. Заблудовский П.Е. Парацельс [Paracelsus; настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст 
Бомбаст фон Гогенгейм (Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493–
1541)] / П.Е. Заблудовский  // БМЭ в 36 т. / гл. ред. А.Н. Бакулев; 2-е изд. – Москва: 
Советская энциклопедия, 1961. – Том 23: Панкреатит – Персик. – Стб. 307-309. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА,  
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ДМИТРО ДМИТРОВИЧ ПЛЕТНЬОВ 

До 145-річчя від дня народження 
 

Дмитро Дмитрович Плетньов народився 25 
листопада 1873 р. в дворянській сім’ї в маєтку 
Яновщина Полтавської губернії (також є вказівки на  
с. Московський Бобрик Харківської губернії). У 1890 р. 
закінчив 1-у Харківську гімназію і поступив на 
медичний факультет Харківського університету, звідки 
у 1892 р. перевівся на медичний факультет 
Московського університету і в 1895 р. отримав ступінь 
лікаря з відзнакою і званням повітового лікаря. Був 
зарахований позаштатним ординатором Ново-
Катеринівської лікарні (1896), де працював під 
керівництвом О.О. Остроумова (1844–1908), К.М. 
Павлінова, В.Д. Шервинського, Л.Є. Голубініна, О.Б. 
Фохта. Від 1900 р. Д.Д. Плетньов працював асистентом 
медичного  факультету. В листопаді 1906 р. захистив 
дисертацію на тему «Экспериментальные исследования 
по вопросу о происхождении аритмии» на ступінь 
доктора медицини і був обраний приват-доцентом 
Московського університету. Вдосконалювався в клініці 
Фрідріха Крауса (1858–1936), директора клініки Шаріте 
в Берліні (1902–1927) та Бернгарда Науніна (1839–
1925), який з 1905 р. жив і працював у Баден-Бадені. 
Цей вчений одним із перших встановив покази для 
лікування серцевої недостатності наперстянкою. 

В 1911 р. в складі групи професорів Д.Д. Плетньов звільнився з університету в знак протесту 
проти дій міністра народної просвіти Л.А. Кассо (1865–1914), який своїми циркулярами фактично 
ліквідував університетську автономію. Після звільнення став професором Московських вищих 
жіночих курсів. В березні 1917 р. повернувся в Московський університет на посаду професора і 
директора факультетської терапевтичної клініки.  

В 1924–1927 рр. Д.Д. Плетньов працював директором госпітальної терапевтичної клініки  
1-го Московського державного університету, водночас (1921–1923) був організатором клінічного 
інституту для лікарів (згодом – Московський обласний клінічний інститут) і керівником (1928–
1937) терапевтичної клініки. В червні 1929 р. покинув університет. Дехто з дослідників вважає, що 
у Д.Д. Плетньова можливо був конфлікт з ректором МДУ (1925–1928) А.Я. Вишинським (1883–
1954), який в 1928–1931 рр. був членом колегії НКП РРФСР, а в 1935–1939 рр. – прокурором СРСР. 
Від кінця 1929 р. Д.Д. Плетньов почав працювати консультантом Лікувально-санітарного 
управління Кремля, Центральної лікарні Північної залізниці і 1-го Комуністичного госпіталю 
(згодом – Головний військовий клінічний госпіталь імені М.Н. Бурденка). Від 1929 р. – завідувач 
терапевтичної клініки Московського обласного клінічного інституту. 

У 1930–1937 рр. Д.Д. Плетньов завідував терапевтичною кафедрою в Центральному 
інституті вдосконалення лікарів. В 1933 р. вчений очолив організований ним НДІ функціональної 
діагностики і експериментальної терапії. В різний час у Дмитра Дмитровича Плетньова 
консультувалися і лікувалися В.І. Ленін, Н.К. Крупська, І.П. Павлов, ВВ. Куйбишев, М. Горький, 
багато партійних і державних діячів СРСР. 
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Д.Д. Плетньов був одним із засновників радянської кардіології, автором понад 100 наукових 
праць з різних проблем внутрішньої медицини, інфекційних хвороб, курортології, рентгенології, 
біохімії. У 1925 р. першим вказав диференційно-діагностичні ознаки тромбозу правої і лівої 
коронарних артерій. У 1927 р. співробітник клініки Д.Д. Плетньова Б.А. Єгоров отримав світовий 
пріоритет у впровадженні в клінічну медицину діагнозу «інфаркт міокарда». Вчений неодноразово 
відвідував кращі клініки Німеччини, Швейцарії, Франції. Д.Д. Плетньова включили в склад 
редколегії «Русско-немецкого медицинского журнала» (1925–1928). Вчений був обраний почесним 
членом Об’єднаного товариства терапевтів і педіатрів Берліну, а згодом – почесним членом 
Мюнхенського терапевтичного товариства (1934). Д.Д. Плетньов був одним із засновників (1920) і 
відповідальним редактором журналу «Клиническая медицина», головою Московського 
терапевтичного товариства (1933–1937), редактором редвідділу «Внутренние болезни» 1-го видання 
«БМЭ». 

Д.Д. Плетньову присвоїли почесне звання «Заслуженного деятеля науки РСФСР», 
«Ударника фронта здравоохранения», він був членом вчених рад НКОЗ РРФСР, УРСР, БРСР. 

Але коток політичних репресій в СРСР не оминув вченого. 8 червня 1937 р. газета «Правда» 
опублікувала статтю «Профессор – насильник, садист», в якій стверджувалося, що в 1934 р. Д.Д. 
Плетньов покусав пацієнтку за груди, що призвело до тяжкої хвороби. Професор був запроторений 
в Луб’янку і 18 липня 1937 р. отримав 2 роки умовно. 

В грудні 1937 р. Д.Д. Плетньов був знову заарештований в справі антирадянського 
правотроцькістського блоку і звинувачений у вбивстві В.В. Куйбишева (1888–1935) і М. Горького 
(1868–1936). В одному з томів кримінальної справи Д.Д. Плетньова є його лист державному 
обвинувачу А.Я. Вишинському від 26 травня 1940 р.. В ньому сказано: «Весь обвинительный акт 
против меня – фальсификация. Насилием и обманом у меня вынудили “признание”. Допросы по 15-
18 часов подряд, вынужденная бессонница привели меня к расстройству психику, когда я не 
отдавал отчета в том, что совершал. Я ни в каких террористических организациях не участвовал и 
ни в какой мере не повинен. За что я сейчас погибаю? Я готов кричать на весь мир о своей 
невиновности. Тяжело погибать, сознавая свою невиновность…» Д.Д. Плетньов був катований і 
«зізнався» у вбивстві М. Горького. Був засуджений на 25 років з конфіскацією майна і 
позбавленням політичних прав на 5 років. 

З початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. напередодні вступу військ вермахту в 
м. Орел Д.Д. Плетньов в числі інших засуджених за списком НКВД був розстріляний 11 вересня 
1941 р. в Медведівському лісі під Орлом. На 68 році закінчилося життя видатного радянського 
терапевта, який все життя служив медицині. 

Доля А.Я. Вишинського склалася інакше. В 1939–1944 рр. він працював заступником голови 
РНК СРСР, в 1940–1949 рр. – заступник міністра закордонних справ, з 1949 р. по березень 1953 р. – 
міністр закордонних справ СРСР, з березня 1953 р. – заступник міністра закордонних справ СРСР. В 
1953–1954 рр. – постійний представник СРСР в ООН. Був нагороджений 7 орденами і медалями 
СРСР. Помер 22 листопада 1954 р. в Нью-Йорку на 71 році. 

Дмитро Дмитрович Плетньов був реабілітований одним із останніх. В 1985 р. Верховний 
Суд СРСР повністю реабілітував вченого. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Л.Є. КОРНІЛОВА 

 
ІВАН ПЕТРОВИЧ РАЗЕНКОВ 

До 130-річчя від дня народження 
 

Іван Петрович Разенков народився 26 листопада 
(н. с.) 1888 р. в с. Кадиківка Симбірської губернії в 
селянській родині. В дитинстві отримав лише початкову 
освіту. Від’їхав у м. Симбірськ, де почав працювати і 
вчитися. Лише в 1910 р. при Симбірській гімназії здав 
іспити на атестат зрілості і поступив на медичний 
факультет Казанського університету. З першого року 
навчання І.П. Разенков проявив незвичні здібності та 
велике бажання присвятити себе науковій діяльності. 
Починаючи з 2-го курсу працював у лабораторіях 
відомих вчених М.О. Міславського (1854–1928) і Д.В. 
Полумордвінова (1867–1919), виконав низку науково-
експериментальних праць і в 1913 р. за наукове 
дослідження «Роль нижнего брыжеечного узла в 
иннервации тазовых органов» отримав золоту медаль.  
В 1914 р. І.П. Разенков закінчив університет і став 
професорським стипендіатом (аспірантом). 

У 1914 р. Росія вступила в Першу світову війну, а 
в 1915 р. І.П. Разенкова мобілізували в армію і він працював військовим лікарем до 1918 р. 
Після демобілізації у 1918–1922 рр. І.П. Разенков працював асистентом кафедри фізіології 
Томського університету, якою керував проф. О.О. Кулябко (1866–1930), і очолив кафедру 
фізіології в Інституті фізичної культури. 

У 1922 р. І.П. Разенков приїхав у Ленінград і став співробітником Ленінградського 
інституту експериментальної медицини, де під керівництвом І.П. Павлова (1849–1936) виконав 
низку досліджень з вищої нервової системи і фізіології травлення. Вперше в лабораторії І.П. 
Павлова молодому вченому вдалося зафіксувати феномен фазових станів у діяльності кори 
великих півкуль головного мозку. Дослідження І.П. Разенкова послужили початком 
систематичних вивчень експериментальних неврозів на тваринах і клінічних спостережень 
неврологічних хворих. В 1924 р. дирекція НДІ з вивчення професійних хвороб ім. В.О. Обуха в 
Москві запросила І.П. Разенкова очолити фізіологічну лабораторію. Згодом ця лабораторія стає 
однією з кращих в СРСР. Лабораторія І.П. Разенкова стала науковим центром, до якого почали 
приходити молоді фахівці, що бажали прислужитися Науці. Лабораторія працювала з ранку до 
пізньої ночі.  

І.П. Разенкову вдалося налагодити плідні контакти з клінічними установами. Великий 
об’єм наукових проблем вирішували у співпраці з терапевтами, хірургами, невропатологами, 
морфологами. Праця лабораторії з часом пішла по декількох важливих напрямках: вплив 
факторів зовнішнього середовища, якісно різного харчування, високої температури 
зовнішнього середовища, променевої енергії, хімічних факторів виробництва. Паралельні 
дослідження всіх важливих систем організму проводилися в експериментах на тваринах, в 
спостереженнях на людях у виробничій ситуації, в клініках на хворих. Особливо важливими 
були спостереження в галузі фізіології та патології травлення. Вчений зі співробітниками 
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розпрацьовував проблему нейрогуморальної регуляції діяльності травних залоз. В лабораторії 
встановлена залежність реакції окремих органів травлення (шлунку, кишок, слинних залоз, 
печінки, підшлункової залози) не лише від сили і якості подразника, але й від вихідного 
функціонального стану працюючого органа. В лабораторії І.П. Разенкова вперше 
спостерігалося явище фазових станів у діяльності травного органа, тісний взаємовплив і 
взаємозв’язок між окремими частинами травної системи. Цікаві дослідження І.П. Разенкова в 
галузі травних ферментів. Праці про вітаміни розкривають їх трофічний вплив на процеси 
травлення. Вивчався вплив зниженого атмосферного тиску на діяльність різних відділів 
травного тракту організму в лабораторії в умовах барокамери, на висоті Ельбрусу, на літаках. 

І.П. Разенков був автором (співавтором) понад 100 наукових праць. 
Вчений був талановитим організатором і керівником великих наукових установ. У 1934 р. 

І.П. Разенков брав участь в організації ВІЕМ, куди увійшла його лабораторія. Впродовж 
багатьох років проводив велику педагогічну роботу. В Москві вчений в 1924–1930 рр. очолював 
кафедру фізіології Педагогічного інституту ім. К. Лібкнехта; у 1930–1932 рр. – кафедру 
фізіології Педагогічного інституту ім. В.І. Леніна; у 1937–1947 рр. – кафедру фізіології 
Центрального інституту вдосконалення лікарів; у 1939–1950 рр. – кафедру фізіології  
1-го Московського медичного інституту. Під безпосереднім керівництвом Івана Петровича 
виконано 65 кандидатських та 42 докторських дисертацій. 

В 1934 пр. І.П. Разенков почав керувати Московським філіалом Всесоюзного інституту 
експериментальної медицини (ВІЕМ), згодом став заступником директора з наукової роботи, 
водночас працював завідувачем відділом фізіології людини. Від 1944 р. очолював відділ вегета-
тивної фізіології в Інституті фізіології АМН СРСР (в 1944–1949 рр. – директор інституту).  

В 1940 р. вченому було присвоєно звання Заслуженого діяча науки РРФСР, від 1944 р. – 
член АМН СРСР, в 1948–1950 рр. – віце-президент АМН СРСР. 

І.П. Разенков був редактором і членом редколегій журналів: «Архив биологических 
наук», «Журнал экспериментальной медицины», «Бюллетень экспериментальной биологии и 
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