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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОАНАТОМІЯ ПРАВОЗІРКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

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

Ключові слова: правозіркова система каналів; автономні системи правозіркової 
системи каналів; правозіркова система кольорових каналів; правозіркова система каналів 
тонкоматеріальних тіл 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия правозвездной системы каналов 

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

правозвездной системы каналов; правозвездная система цветных каналов; правозвездная 
система каналов тонкоматериальных тел 

 
Enioanathomy of right star channel system of human’s subtle bodies were described for the 

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

right star system of color channels; right star system of subtle bodies channels.  
 

Продовження з випусків 69(135)–82(148) 

Правозіркова система інформаційно-енергетичних каналів 

Правозіркова система інформаційно-енергетичних каналів – це сукупність і з’єднання 
правого зіркового каналу, усіх правозіркових мікроканалів, зовнішньоструктурної сітки 
субультраканалів, внутрішньоструктурних сіток субультраканалів і вхідних зовнішньо-
правозіркових мікроканалів. У правозірковій системі каналів розрізняють правий зірковий 
канал, правозіркову систему кольорових каналів, правозіркову систему каналів 
тонкоматеріальних тіл, правозірково-сушумнову, правозірково-мерудандову, правозірково-
ідову, правозірково-пінгалову, правозірково-мерудандо-ідо-пінгалову, правозірково-
лівозіркову, правозірково-зіркову, правозірково-меридіанову, правозірково-чакрову, 
правозірково-оболонкову автономні системи каналів. Правозіркова система інформаційно-
енергетичних каналів автономна, поділяється на субсистеми і субультрасистеми. Ці системи 
розширюють функціональні можливості правого зіркового каналу й автономної правозіркової 
системи інформаційно-енергетичних каналів при утворенні універсальної, універсально-
специфічних, специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних 
біоплазм, при інформаційно-енергетичних взаємообмінах, забезпеченні, розподілі і 
перерозподілі інформаційно-енергетичних матерій між правим зірковим каналом, автономною 
правозірковою системою каналів та всіма еніоструктурами всіх тіл людини. 
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АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ПРАВОЗІРКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 

Правозіркова система кольорових каналів 

Правозіркова система кольорових каналів утворюється семишаровими структурами і 
тріадами правого зіркового каналу, правозірковими систематизованими, несистематизованими і 
змішаними кольоровими шарами, правозірковими кольоровими мікроканалами та їхніми 
з’єднаннями. Розрізняють правозіркові системи коричневих, червоних, коричнево-червоних, 
світлосяюче-червоних, коричнево-світлосяюче-червоних, оранжевих, коричнево-оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, коричнево-світлосяюче-оранжевих, жовтих, коричнево-жовтих, 
зелених, коричнево-зелених, світлосяюче-зелених, коричнево-світлосяюче-зелених, блакитних, 
коричнево-блакитних, бірюзових, коричнево-бірюзових, синіх, коричнево-синіх, бузкових, 
коричнево-бузкових, фіолетових, коричнево-фіолетових, рожевих, коричнево-рожевих, білих, 
коричнево-білих, золотих і коричнево-золотих каналів. Ці системи знаходяться і функціонують 
у кожному тонкоматеріальному тілі та поділяються на субсистеми і субультрасистеми окремих 
семишарових структур і тріад правого зіркового каналу. 

Правозіркова система коричневих каналів – це сукупність і з’єднання всіх коричневих 
мікроканалів тріад чакри Землі. Правозіркова система коричневих каналів поділяється на 
субсистеми та субультрасистеми. Субсистеми – це сукупність і з’єднання коричневих 
мікроканалів окремих конусів чакри Землі, знаходяться у всіх тонкоматеріальних тілах. 
Субультрасистеми – це сукупність і з’єднання коричневих мікроканалів окремих пелюсток 
конусів чакри Землі, знаходяться і функціонують у всіх тонкоматеріальних тілах. Правозіркова 
система, субсистеми і субультрасистеми коричневих каналів функціонують у коричневих, 
червоних, коричнево-червоних, червоно-коричневих, світлосяюче-червоних, коричнево-
світлосяюче-червоних, світлосяюче-червоно-коричневих, пурпурових, коричнево-пурпурових, 
пурпурово-коричневих, оранжевих, коричнево-оранжевих, оранжево-коричневих, жовтих, 
коричнево-жовтих, жовто-коричневих, блакитних, коричнево-блакитних, блакитно-коричневих, 
синіх, коричнево-синіх, синьо-коричневих, оксамитово-чорних, коричнево-оксамитово-чорних 
та оксамитово-чорно-коричневих діапазонах електромагнітного спектра. 

Правозіркова система червоних каналів – це сукупність і з’єднання правозіркових 
червоних мікроканалів червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих семишарових структур та тріад правого 
зіркового каналу. Правозіркова система червоних каналів поділяється на субсистеми окремих 
червоних тріад та субсистеми окремих червоних шарів правого зіркового каналу, знаходиться в 
червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонує у червоних і світлосяюче-
червоних діапазонах електромагнітного спектра.  

Правозіркова система коричнево-червоних каналів – це сукупність і з’єднання 
коричневих мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-червоних мікроканалів 
коричнево-червоних, коричнево-світлосяюче-червоних, коричнево-оранжевих, коричнево-
світлосяюче-оранжевих, коричнево-бузкових, коричнево-фіолетових, коричнево-рожевих, 
коричнево-білих і коричнево-золотих тріад основи правого зіркового каналу. Правозіркова 
система коричнево-червоних каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які 
знаходяться у червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 
бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонують у червоних, 
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світлосяюче-червоних, коричневих, коричнево-червоних та інших діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Правозіркова система світлосяюче-червоних каналів – це сукупність і з’єднання 
правозіркових світлосяюче-червоних мікроканалів світлосяюче-червоних, червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих 
семишарових структур та тріад правого зіркового каналу. Правозіркова система світлосяюче-
червоних каналів поділяється на субсистеми окремих світлосяюче-червоних тріад та 
субсистеми окремих світлосяюче-червоних шарів правого зіркового каналу, знаходиться у 
світлосяюче-червоному, червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонує у світлосяюче-червоних і 
червоних діапазонах електромагнітного спектра. 

Правозіркова система коричнево-світлосяюче-червоних каналів – це сукупність і 
з’єднання коричневих мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-світлосяюче-
червоних мікроканалів коричнево-червоних, коричнево-світлосяюче-червоних, коричнево-
оранжевих, коричнево-світлосяюче-оранжевих, коричнево-бузкових, коричнево-фіолетових, 
коричнево-рожевих, коричнево-білих і коричнево-золотих тріад основи правого зіркового 
каналу. Правозіркова система коричнево-світлосяюче-червоних каналів поділяється на 
субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться у червоному, світлосяюче-червоному, 
оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому 
тілах та функціонують у світлосяюче-червоних, коричневих, коричнево-світлосяюче-червоних 
та інших діапазонах електромагнітного спектра.  

Правозіркова система оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання правозіркових 
оранжевих мікроканалів оранжевих, світлосяюче-оранжевих, рожевих, білих і золотих 
семишарових структур та тріад правого зіркового каналу. Правозіркова система оранжевих 
каналів поділяється на субсистеми окремих оранжевих тріад та субсистеми окремих оранжевих 
шарів правого зіркового каналу, знаходиться в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 
рожевому, білому і золотому тілах та функціонує в оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
червоних, світлосяюче-червоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра.  

Правозіркова система коричнево-оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання 
коричневих мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-оранжевих мікроканалів 
коричнево-оранжевих, коричнево-світлосяюче-оранжевих, коричнево-рожевих, коричнево-
білих і коричнево-золотих тріад основи правого зіркового каналу. Правозіркова система 
коричнево-оранжевих каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться в 
оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонують в 
оранжевих, коричневих, коричнево-оранжевих, оранжево-коричневих й інших діапазонах 
електромагнітного спектра.  

Правозіркова система світлосяюче-оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання 
правозіркових світлосяюче-оранжевих мікроканалів світлосяюче-оранжевих, оранжевих, 
рожевих, білих і золотих семишарових структур та тріад правого зіркового каналу. 
Правозіркова система світлосяюче-оранжевих каналів поділяється на субсистеми окремих 
світлосяюче-оранжевих тріад та субсистеми окремих світлосяюче-оранжевих шарів правого 
зіркового каналу, знаходиться у світлосяюче-оранжевому, оранжевому, рожевому, білому і 
золотому тілах та функціонує у світлосяюче-оранжевих, оранжевих, світлосяюче-червоних, 
червоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра.  
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Правозіркова система коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів – це сукупність і 
з’єднання коричневих мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-світлосяюче-
оранжевих мікроканалів коричнево-світлосяюче-оранжевих, коричнево-рожевих, коричнево-
білих і коричнево-золотих тріад основи правого зіркового каналу. Правозіркова система 
коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які 
знаходяться у світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонують у 
світлосяюче-оранжевих, коричневих, коричнево-світлосяюче-оранжевих, світлосяюче-
оранжево-коричневих й інших діапазонах електромагнітного спектра.  

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

Правозіркова система коричнево-жовтих каналів – це сукупність і з’єднання коричневих 
мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-жовтих мікроканалів коричнево-жовтих, 
коричнево-оранжевих, коричнево-світлосяюче-оранжевих, коричнево-зелених, коричнево-
світлосяюче-зелених, коричнево-бірюзових, коричнево-бузкових, коричнево-рожевих, 
коричнево-білих і коричнево-золотих тріад основи правого зіркового каналу. Правозіркова 
система коричнево-жовтих каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які 
знаходяться в жовтому, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, зеленому, світлосяюче-
зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонують в 
жовтих, коричневих, коричнево-жовтих, жовто-коричневих й інших діапазонах 
електромагнітного спектра.  

Правозіркова система зелених каналів – це сукупність і з’єднання правозіркових зелених 
мікроканалів зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих 
семишарових структур та тріад правозіркового каналу. Правозіркова система зелених каналів 
поділяється на субсистеми окремих зелених тріад та субсистеми окремих зелених шарів 
правого зіркового каналу, знаходиться в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонує в зелених, світлосяюче-зелених, 
жовтих, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Правозіркова система коричнево-зелених каналів – це сукупність і з’єднання коричневих 
мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-зелених мікроканалів коричнево-зелених, 
коричнево-світлосяюче-зелених, коричнево-бірюзових, коричнево-бузкових, коричнево-
рожевих, коричнево-білих і коричнево-золотих тріад основи правого зіркового каналу. 
Правозіркова система коричнево-зелених каналів поділяється на субсистеми і 
субультрасистеми, які знаходяться в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, 
рожевому, білому і золотому тілах та функціонують в зелених, коричневих, коричнево-зелених, 
зелено-коричневих й інших діапазонах електромагнітного спектра. 

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

Правозіркова система коричнево-світлосяюче-зелених каналів – це сукупність і 
з’єднання коричневих мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-світлосяюче-зелених 
мікроканалів коричнево-зелених, коричнево-світлосяюче-зелених, коричнево-бірюзових, 
коричнево-бузкових, коричнево-рожевих, коричнево-білих і коричнево-золотих тріад основи 
правого зіркового каналу. Правозіркова система коричнево-світлосяюче-зелених каналів 
поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться в зеленому, світлосяюче-
зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонують у 
світлосяюче-зелених, коричневих, коричнево-світлосяюче-зелених, світлосяюче-зелено-
коричневих й інших діапазонах електромагнітного спектра. 

Правозіркова система блакитних каналів – це сукупність і з’єднання правозіркових 
блакитних мікроканалів блакитних, зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, синіх, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих семишарових структур та тріад правого зіркового каналу. 
Правозіркова система блакитних каналів поділяється на субсистеми окремих блакитних тріад та 
субсистеми окремих блакитних шарів правого зіркового каналу, знаходиться у блакитному, 
зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, синьому, бузковому, фіолетовому, рожевому, 
білому і золотому тілах та функціонує у блакитних і синіх діапазонах електромагнітного 
спектра. 

Правозіркова система коричнево-блакитних каналів – це сукупність і з’єднання 
коричневих мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-блакитних мікроканалів 
коричнево-блакитних, коричнево-зелених, коричнево-світлосяюче-зелених, коричнево-
бірюзових, коричнево-синіх, коричнево-бузкових, коричнево-фіолетових, коричнево-рожевих, 
коричнево-білих і коричнево-золотих тріад основи правого зіркового каналу. Правозіркова 
система коричнево-блакитних каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які 
знаходяться у блакитному, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, синьому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонують у блакитних, коричневих, 
коричнево-блакитних, блакитно-коричневих й інших діапазонах електромагнітного спектра. 

Правозіркова система бірюзових каналів – це сукупність і з’єднання правозіркових 
бірюзових мікроканалів бірюзової семишарової структури та бірюзових тріад правого зіркового 
каналу. Правозіркова система бірюзових каналів поділяється на субсистеми окремих бірюзових 
тріад та субсистеми окремих бірюзових шарів правого зіркового каналу, знаходиться тільки в 
бірюзовому тілі та функціонує в бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і 
синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Правозіркова система коричнево-бірюзових каналів – це сукупність і з’єднання 
коричневих мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-бірюзових мікроканалів 
коричнево-бірюзової тріади основи правого зіркового каналу. Правозіркова система коричнево-
бірюзових каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться тільки в 
бірюзовому тілі та функціонують в бірюзових, коричневих, коричнево-бірюзових, бірюзово-
коричневих й інших діапазонах електромагнітного спектра. 

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

Правозіркова система коричнево-синіх каналів – це сукупність і з’єднання коричневих 
мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-синіх мікроканалів коричнево-синіх, 
коричнево-зелених, коричнево-світлосяюче-зелених, коричнево-бірюзових, коричнево-
бузкових, коричнево-фіолетових, коричнево-рожевих, коричнево-білих і коричнево-золотих 
тріад основи правого зіркового каналу. Правозіркова система коричнево-синіх каналів 
поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться в синьому, блакитному, 
зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і 
золотому тілах та функціонують в синіх, коричневих, коричнево-синіх, синьо-коричневих й 
інших діапазонах електромагнітного спектра. 

Правозіркова система бузкових каналів – це сукупність і з’єднання правозіркових 
бузкових мікроканалів бузкової семишарової структури та бузкових тріад правого зіркового 
каналу. Правозіркова система бузкових каналів поділяється на субсистеми окремих бузкових 
тріад та субсистеми окремих бузкових шарів правого зіркового каналу, знаходиться тільки в 
бузковому тілі, функціонує в бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра.  

Правозіркова система коричнево-бузкових каналів – це сукупність і з’єднання 
коричневих мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-бузкових мікроканалів 
коричнево-бузкової тріади основи правого зіркового каналу. Правозіркова система коричнево-
бузкових каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться тільки в 
бузковому тілі і функціонують в бузкових, коричневих, коричнево-бузкових, бузково-
коричневих та інших діапазонах електромагнітного спектра. 

Правозіркова система фіолетових каналів – це сукупність і з’єднання правозіркових 
фіолетових мікроканалів фіолетових, рожевих, білих і золотих семишарових структур та тріад 
правого зіркового каналу. Правозіркова система фіолетових каналів поділяється на субсистеми 
окремих фіолетових тріад та субсистеми окремих фіолетових шарів правого зіркового каналу, 
знаходиться у фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонує у фіолетових, 
червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра.  

Правозіркова система коричнево-фіолетових каналів – це сукупність і з’єднання 
коричневих мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-фіолетових мікроканалів 
коричнево-фіолетових, коричнево-рожевих, коричнево-білих і коричнево-золотих тріад основи 
правого зіркового каналу. Правозіркова система коричнево-фіолетових каналів поділяється на 
субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться у фіолетовому, рожевому, білому і золотому 
тілах та функціонують у фіолетових, коричневих, коричнево-фіолетових, фіолетово-коричневих 
й інших діапазонах електромагнітного спектра.  

Правозіркова система рожевих каналів – це сукупність і з’єднання правозіркових 
рожевих мікроканалів рожевої семишарової структури та рожевих тріад правого зіркового 
каналу. Правозіркова система рожевих каналів поділяється на субсистеми окремих рожевих 
тріад та субсистеми окремих рожевих шарів правого зіркового каналу, знаходиться тільки в 
рожевому тілі та функціонує в рожевих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 
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світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових 
діапазонах електромагнітного спектра.  

Правозіркова система коричнево-рожевих каналів – це сукупність і з’єднання 
коричневих мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-рожевих мікроканалів 
коричнево-рожевої тріади основи правого зіркового каналу. Правозіркова система коричнево-
рожевих каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться тільки в 
рожевому тілі і функціонують в рожевих, коричневих, коричнево-рожевих, рожево-коричневих 
й інших діапазонах електромагнітного спектра.  

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

Правозіркова система коричнево-білих каналів – це сукупність і з’єднання коричневих 
мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-білих мікроканалів коричнево-білих, 
коричнево-рожевих і коричнево-золотих тріад основи правого зіркового каналу. Правозіркова 
система коричнево-білих каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які 
знаходяться в білому, рожевому і золотому тілах та функціонують в білих, коричневих, 
коричнево-білих, біло-коричневих та інших діапазонах електромагнітного спектра.  

Правозіркова система золотих каналів – це сукупність і з’єднання правозіркових золотих 
мікроканалів золотої семишарової структури та золотих тріад правого зіркового каналу. 
Правозіркова система золотих каналів поділяється на субсистеми окремих золотих тріад та 
субсистеми окремих золотих шарів правого зіркового каналу, знаходиться в золотому тілі та 
функціонує в золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Правозіркова система коричнево-золотих каналів – це сукупність і з’єднання 
коричневих мікроканалів чакри Землі, правозіркових коричнево-золотих мікроканалів 
коричнево-золотої тріади основи правого зіркового каналу. Правозіркова система коричнево-
золотих каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться в золотому тілі і 
функціонують в золотих, коричневих, коричнево-золотих, золото-коричневих та інших 
діапазонах електромагнітного спектра. 

Правозіркова система каналів тонкоматеріальних тіл 

Правозіркова система каналів тонкоматеріального тіла утворюється сукупністю і 
з’єднаннями всіх кольорових семишарових структур і тріад правого зіркового каналу, 
правозіркових кольорових мікроканалів відповідного тонкоматеріального тіла. Правий зірковий 
канал сукупністю і з’єднанням своїх мікроканалів утворює в кожному тонкоматеріальному тілі 
дві системи каналів: одна система ідентична кольору тонкоматеріального тіла, а друга система 
містить коричневі і кольорові мікроканали, що збільшує кількість функціональних діапазонів 
електромагнітного спектра. Правозіркові системи каналів відповідних кольорів знаходяться і 
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функціонують тільки в одному тонкоматеріальному тілі та своїми мікроканалами з’єднуються з 
усіма системами каналів. Розрізняють правозіркові системи:  

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

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

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

правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує семишарових 
структур і тріад правого зіркового каналу, стільки субультрасистем, скільки в одному 
тонкоматеріальному тілі існує кольорових шарів правого зіркового каналу. 

Правозіркова система червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання червоних правозіркових мікроканалів червоної семишарової структури і 
червоних тріад правого зіркового каналу та його червоних несистематизованих шарів. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в червоному тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова система каналів червоного тіла 
поділяється на правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує 
червоних тріад правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки червоних шарів 
правого зіркового каналу існує в червоному тілі.  

Правозіркова система коричнево-червоних каналів червоного тонкоматеріального 
тіла – це сукупність і з’єднання коричнево-червоних правозіркових мікроканалів коричнево-
червоної семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки в червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Правозіркова система коричнево-червоних каналів червоного тіла поділяється на 
правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна 
коричнево-червона тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
коричнево-червоних пелюсток коричнево-червоних конусів передньої і задньої частин чакри 
Землі існує в червоному тілі. 

Правозіркова система світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних правозіркових 
мікроканалів світлосяюче-червоної семишарової структури і світлосяюче-червоних тріад 
правого зіркового каналу та його світлосяюче-червоних несистематизованих шарів. Ця система 
каналів знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі та своїми мікроканалами 
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з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова система каналів світлосяюче-червоного 
тіла поділяється на правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки 
існує світлосяюче-червоних тріад правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
світлосяюче-червоних шарів правого зіркового каналу існує у світлосяюче-червоному тілі.  

Правозіркова система коричнево-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-
червоного тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання коричнево-світлосяюче-
червоних правозіркових мікроканалів коричнево-світлосяюче-червоної семишарової структури 
правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова 
система коричнево-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на 
правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна 
коричнево-світлосяюче-червона тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, 
скільки коричнево-світлосяюче-червоних пелюсток коричнево-світлосяюче-червоних конусів 
передньої і задньої частин чакри Землі існує у світлосяюче-червоному тілі. 

Правозіркова система оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання оранжевих правозіркових мікроканалів оранжевої семишарової 
структури й оранжевих тріад правого зіркового каналу та його оранжевих несистематизованих 
шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова система каналів 
оранжевого тіла поділяється на правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки 
субсистем, скільки існує оранжевих тріад правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, 
скільки оранжевих шарів правого зіркового каналу існує в оранжевому тілі.  

Правозіркова система коричнево-оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального 
тіла – це сукупність і з’єднання коричнево-оранжевих правозіркових мікроканалів коричнево-
оранжевої семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки в оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Правозіркова система коричнево-оранжевих каналів оранжевого тіла поділяється на 
правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна 
коричнево-оранжева тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
коричнево-оранжевих пелюсток коричнево-оранжевих конусів передньої і задньої частин чакри 
Землі існує в оранжевому тілі. 

Правозіркова система світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих правозіркових 
мікроканалів світлосяюче-оранжевої семишарової структури і світлосяюче-оранжевих тріад 
правого зіркового каналу та його світлосяюче-оранжевих несистематизованих шарів. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова система каналів 
світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує світлосяюче-оранжевих тріад правого зіркового каналу, і 
стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-оранжевих шарів правого зіркового каналу існує 
у світлосяюче-оранжевому тілі.  

Правозіркова система коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання коричнево-світлосяюче-
оранжевих правозіркових мікроканалів коричнево-світлосяюче-оранжевої семишарової 
структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у 
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світлосяюче-оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Правозіркова система коричнево-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого тіла 
поділяється на правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки 
існує одна коричнево-світлосяюче-оранжева тріада правого зіркового каналу, і стільки 
субультрасистем, скільки коричнево-світлосяюче-оранжевих пелюсток коричнево-світлосяюче-
оранжевих конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує у світлосяюче-оранжевому тілі. 

Правозіркова система жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це сукупність 
і з’єднання жовтих правозіркових мікроканалів жовтої семишарової структури і жовтих тріад 
правого зіркового каналу та його жовтих несистематизованих шарів. Ця система каналів 
знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Правозіркова система каналів жовтого тіла поділяється на правозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує жовтих тріад правого 
зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки жовтих шарів правого зіркового каналу 
існує в жовтому тілі.  

Правозіркова система коричнево-жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – 
це сукупність і з’єднання коричнево-жовтих правозіркових мікроканалів коричнево-жовтої 
семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує 
тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Правозіркова система коричнево-жовтих каналів жовтого тіла поділяється на правозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна коричнево-
жовта тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки коричнево-жовтих 
пелюсток коричнево-жовтих конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує в жовтому 
тілі. 

Правозіркова система зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання зелених правозіркових мікроканалів зеленої семишарової структури і 
зелених тріад правого зіркового каналу та його зелених несистематизованих шарів. Ця система 
каналів знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Правозіркова система каналів зеленого тіла поділяється на 
правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує зелених тріад 
правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки зелених шарів правого зіркового 
каналу існує в зеленому тілі.  

Правозіркова система коричнево-зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – 
це сукупність і з’єднання коричнево-зелених правозіркових мікроканалів коричнево-зеленої 
семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує 
тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Правозіркова система коричнево-зелених каналів зеленого тіла поділяється на правозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна коричнево-
зелена тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки коричнево-зелених 
пелюсток коричнево-зелених конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує в зеленому 
тілі. 

Правозіркова система світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених правозіркових 
мікроканалів світлосяюче-зеленої семишарової структури і світлосяюче-зелених тріад правого 
зіркового каналу та його світлосяюче-зелених несистематизованих шарів. Ця система каналів 
знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми мікроканалами 
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з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова система каналів світлосяюче-зеленого тіла 
поділяється на правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує 
світлосяюче-зелених тріад правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
світлосяюче-зелених шарів правого зіркового каналу існує у світлосяюче-зеленому тілі.  

Правозіркова система коричнево-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання коричнево-світлосяюче-зелених 
правозіркових мікроканалів коричнево-світлосяюче-зеленої семишарової структури правого 
зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому 
тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова система 
коричнево-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на правозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна коричнево-
світлосяюче-зелена тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
коричнево-світлосяюче-зелених пелюсток коричнево-світлосяюче-зелених конусів передньої і 
задньої частин чакри Землі існує у світлосяюче-зеленому тілі. 

Правозіркова система блакитних каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання блакитних правозіркових мікроканалів блакитної семишарової структури 
і блакитних тріад правого зіркового каналу та його блакитних несистематизованих шарів. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова система каналів блакитного тіла 
поділяється на правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує 
блакитних тріад правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки блакитних шарів 
правого зіркового каналу існує у блакитному тілі.  

Правозіркова система коричнево-блакитних каналів блакитного тонкоматеріального 
тіла – це сукупність і з’єднання коричнево-блакитних правозіркових мікроканалів коричнево-
блакитної семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки у блакитному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Правозіркова система коричнево-блакитних каналів блакитного тіла поділяється на 
правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна 
коричнево-блакитна тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
коричнево-блакитних пелюсток коричнево-блакитних конусів передньої і задньої частин чакри 
Землі існує у блакитному тілі. 

Правозіркова система бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання бірюзових правозіркових мікроканалів бірюзової семишарової структури 
і бірюзових тріад правого зіркового каналу та його бірюзових несистематизованих шарів. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова система каналів бірюзового тіла 
поділяється на правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує 
бірюзових тріад правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки бірюзових шарів 
правого зіркового каналу існує в бірюзовому тілі.  

Правозіркова система коричнево-бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального 
тіла – це сукупність і з’єднання коричнево-бірюзових правозіркових мікроканалів коричнево-
бірюзової семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Правозіркова система коричнево-бірюзових каналів бірюзового тіла поділяється на 
правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна 
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коричнево-бірюзова тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
коричнево-бірюзових пелюсток коричнево-бірюзових конусів передньої і задньої частин чакри 
Землі існує в бірюзовому тілі. 

Правозіркова система синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання синіх правозіркових мікроканалів синьої семишарової структури і синіх тріад 
правого зіркового каналу та його синіх несистематизованих шарів. Ця система каналів 
знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Правозіркова система каналів синього тіла поділяється на правозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує синіх тріад правого 
зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки синіх шарів правого зіркового каналу існує 
в синьому тілі.  

Правозіркова система коричнево-синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання коричнево-синіх правозіркових мікроканалів коричнево-синьої 
семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує 
тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Правозіркова система коричнево-синіх каналів синього тіла поділяється на правозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна коричнево-синя 
тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки коричнево-синіх пелюсток 
коричнево-синіх конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує в синьому тілі. 

Правозіркова система бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання бузкових правозіркових мікроканалів бузкової семишарової структури і 
бузкових тріад правого зіркового каналу та його бузкових несистематизованих шарів. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова система каналів бузкового тіла поділяється 
на правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує бузкових 
тріад правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки бузкових шарів правого 
зіркового каналу існує в бузковому тілі.  

Правозіркова система коричнево-бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла 
– це сукупність і з’єднання коричнево-бузкових правозіркових мікроканалів коричнево-
бузкової семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Правозіркова система коричнево-бузкових каналів бузкового тіла поділяється на 
правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна 
коричнево-бузкова тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
коричнево-бузкових пелюсток коричнево-бузкових конусів передньої і задньої частин чакри 
Землі існує в бузковому тілі. 

Правозіркова система фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання фіолетових правозіркових мікроканалів фіолетової семишарової 
структури і фіолетових тріад правого зіркового каналу та його фіолетових несистематизованих 
шарів. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Правозіркова система каналів 
фіолетового тіла поділяється на правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки 
субсистем, скільки існує фіолетових тріад правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, 
скільки фіолетових шарів правого зіркового каналу існує у фіолетовому тілі.  
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Правозіркова система коричнево-фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального 
тіла – це сукупність і з’єднання коричнево-фіолетових правозіркових мікроканалів коричнево-
фіолетової семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки у фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Правозіркова система коричнево-фіолетових каналів фіолетового тіла поділяється на 
правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна 
коричнево-фіолетова тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
коричнево-фіолетових пелюсток коричнево-фіолетових конусів передньої і задньої частин 
чакри Землі існує у фіолетовому тілі. 

Правозіркова система рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання рожевих правозіркових мікроканалів рожевої семишарової структури і 
рожевих тріад правого зіркового каналу та його рожевих несистематизованих шарів. Ця система 
каналів знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Правозіркова система каналів рожевого тіла поділяється на 
правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує рожевих тріад 
правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки рожевих шарів правого зіркового 
каналу існує в рожевому тілі.  

Правозіркова система коричнево-рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла 
– це сукупність і з’єднання коричнево-рожевих правозіркових мікроканалів коричнево-рожевої 
семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує 
тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Правозіркова система коричнево-рожевих каналів рожевого тіла поділяється на правозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна коричнево-
рожева тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки коричнево-рожевих 
пелюсток коричнево-рожевих конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує в рожевому 
тілі. 

Правозіркова система білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання білих правозіркових мікроканалів білої семишарової структури і білих тріад правого 
зіркового каналу та його білих несистематизованих шарів. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки в білому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Правозіркова система каналів білого тіла поділяється на правозіркові субсистеми і 
субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує білих тріад правого зіркового каналу, і 
стільки субультрасистем, скільки білих шарів правого зіркового каналу існує в білому тілі.  

Правозіркова система коричнево-білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання коричнево-білих правозіркових мікроканалів коричнево-білої 
семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує 
тільки в білому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Правозіркова система коричнево-білих каналів білого тіла поділяється на правозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна коричнево-біла 
тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки коричнево-білих пелюсток 
коричнево-білих конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує в білому тілі. 

Правозіркова система золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання золотих правозіркових мікроканалів золотої семишарової структури і 
золотих тріад правого зіркового каналу та його золотих несистематизованих шарів. Ця система 
каналів знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з 
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усіма системами каналів. Правозіркова система каналів золотого тіла поділяється на 
правозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує золотих тріад 
правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки золотих шарів правого зіркового 
каналу існує в золотому тілі.  

Правозіркова система коричнево-золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – 
це сукупність і з’єднання коричнево-золотих правозіркових мікроканалів коричнево-золотої 
семишарової структури правого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує 
тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Правозіркова система коричнево-золотих каналів золотого тіла поділяється на правозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна коричнево-
золота тріада правого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки коричнево-золотих 
пелюсток коричнево-золотих конусів передньої і задньої частин чакри Землі існує в золотому 
тілі. 

Продовження у випуску 84(150) 
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ХРОНІКА 
У січні 2019 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Яворського Тараса Івановича 

 
35 річчям 

Курбан Мар’яну Миколаївну 
 

40 річчям 
Якубець Ольгу Ігорівну 
Кушинську Марію Євгенівну 
 

45 річчям 
Григорійчука Василя Івановича 
 

50 річчям 
Фіка Володимира Богуславовича 
Головин Роксоляну Романівну 
Якимів Ольгу Володимирівну 
Фечана Андрія Васильовича 
Жука Ростислава Андрійовича 

 
55 річчям 

Цимара Андрія Васильовича 
Ільканич Катерину Іванівну 
 

60 річчям 
Радченко Олену Мирославівну 
Мудру Ірину Германівну 
 

65 річчям 
Матвійчука Богдана Олеговича 
Любінець Лідію Анісіївну 
 

70 річчям 
Єфімова Віталія Павловича 
 

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

 
Хроніка січня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
1 січня 90 років від дня народження Віталія Петровича Мурзи, українського педагога. 

У 1953 р. закінчив Черкаський педагогічний інститут. У 1973 р. захистив докторську 
дисертацію на тему: «Лечебная физическая культуpa при хирургическом лечении больных 
туберкулёзом лёгких». Доктор біологічних наук. 3 1988 р. він завідувач кафедри фізичного 
виховання і здоров’я. Автор понад 180 наукових праць, в т. ч. 5 монографій на різну тематику.  

1 січня 90 років від дня народження Юрія Яковича Дзюби, терапевта. У 1952 р. 
закінчив Одеський медичний інститут. В 1978 р. організував і очолив кафедру терапії 
факультету підвищення кваліфікації лікарів. У 1987 р. захистив докторську дисертацію, у  
1988 р. отримав вчене звання професора. Від 1994 р. працював професором кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії. Наукові дослідження присвячені проблемам 
закономірностей порушень функції наднирників при хронічному гломерулонефриті, 
диспансеризації вагітних з патологією нирок, стану внутрішніх органів при хронічному 
алкоголізмі, тривалих інтоксикаціях, токсикоманіях.  

1 січня 80 років від дня народження Романа Йосиповича Вайди, хірурга. Народився в 
с. Лівчиці Львівської області. У 1958 р. вступив до Харківського державного медичного 
інституту. Згодом перевівся в Тернопільський медичний інститут, який закінчив у 1964 р. У 
1965–1966 рр. працював викладачем хірургії медичного училища в м. Стрий Львівської області. 
Від 1966 р. – у Тернопільському медичному інституті. Від 1984 р. – завідувач кафедри 
оперативної хірургії і топографічної анатомії. У 1988 р. захистив докторську дисертацію і в 
тому ж році отримав вчене звання професора. Основні напрямки досліджень присвячені 
особливостям компенсаторно-пристосувальних процесів в організмі після оперативних 
втручань на органах грудної порожнини, морфофункціональних змін у судинному руслі органів 
гепатопанкреатодуоденальної зони при моделюванні обтурацій, холестазу і розробки нових 
способів їх корекції. Помер вчений 24 листопада 2001 р. на 63 році життя. 

1 січня 70 років від дня народження Олени Петрівни Гнатко. У 1973 р. закінчила 
Київський медичний інститут. У 1973–1976 рр. працювала акушер-гінекологом Київської 
клінічної лікарні № 22. У 1976–1978 рр. — аспірант кафедри акушерства і гінекології №2 КМІ, 
у 1979–1991 рр. – доцент цієї кафедри, у 2001–2004 рр. – професор, в. о. зав. кафедри, від  
2004 р. – завідувач кафедри акушерства і гінекології №2 Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця. У 2000 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Імуно-біохімічні 
аспекти діагностики, лікування та профілактики резус-конфліктної вагітності, гемолітичної 
хвороби плода та новонародженого». Стажувалася у Пенсільванському університеті. Автор 
близько 200 наукових робіт, в т. ч. співавтор 2 монографій, навчально-методичних посібників, З 
винаходів, 6 методичних рекомендацій. Член Української та Європейської асоціації акушерів-
гінекологів. 

2 січня 125 років від дня народження Георгія Андрійовича Бурмаченка, лікаря-
рентгенолога. Народився в с. Приморське Донецької області. У 1925 р. закінчив Харківський 
медичний інститут, де відтоді працював ординатором, асистентом, завідувачем 
рентгенологічного відділу клінік (1932–1941). Під час Другої світової війни – начальник 
рентгенологічного відділу евакогоспіталю. У 1945–1949 рр. – завідувач рентгенологічного 
відділу та курсу рентгенології (1946–1950), доцент (від 1947), завідувач кафедри рентгенології і 
медичної радіології ХМІ. У 1953 р. захистив докторську дисертацію, у 1954 р. отримав вчене 
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звання професора. Дослідження присвячені рентгенодіагностиці в кардіології і пульмонології. 
Помер 1 серпня 1967 р. на 74 році життя. 

2 січня 80 років від дня народження Богдана Миколайовича Дикого, інфекціоніста. 
Народився в с. Лучинці Івано-Франківської області. У 1957–1959 рр. навчався в Івано-
Франківському медичному училищі. В 1959–1962 рр. працював фельдшером. У 1962–1968 рр. 
навчався в Івано-Франківському медичному інституті, який закінчив з відзнакою. У 1968– 
1971 рр. був в аспірантурі на кафедрі мікробіології ІФМІ. У 1971–1978 рр. працював 
асистентом кафедри мікробіології; у 1979–1983 рр. – асистентом кафедри інфекційних хвороб 
та епідеміології. В 1972 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1983–1991 рр. – доцент цієї ж 
кафедри. У 1991–2013 рр. – завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. У 1991 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Особливості перебігу вірусного гепатиту В у хворих 
з патологією щитоподібної залози та принципи лікування». У 1996 р. отримав вчене звання 
професора. Від 2013 р. – професор цієї ж кафедри. Б.М. Дикий є автором понад 260 наукових 
праць, 9 винаходів, захищених патентами України. Керівник 6 кандидатських і консультант 3 
докторських дисертацій. У 2005 р. вченому присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки 
і техніки України. Вчений є автором і співавтором підручників, посібників, керівництва. Член 
управління громадського об’єднання «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», голова Івано-
Франківського обласного осередку цієї організації. Член редколегій низки медичних журналів. 
Нагороджений грамотами, дипломами, подяками МОЗ України, МОН України, пам’ятною 
медаллю «Кращий науковець року» (2006, 2008), пам’ятною медаллю Агапіта Печерського за 
внесок у боротьбу з інфекційними хворобами (2015). 

2 січня 70 років від дня народження Петра Івановича Середи, фармаколога. У 1975 р. 
закінчив Київський медичний інститут. У 1975–1978 рр. працював на лікарських посадах. В 
1978–1995 рр. на науковій роботі в Інституті фармакології та токсикології АМН УРСР, АМН 
України: пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до головного наукового 
співробітника відділу нейрофармакології. У 1993 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Дослідження механізмів порушення пам’яті токсичного генезу та розробка принципів їх 
фармакології і корекції». У 1996–1998 рр. працював начальником Управління із забезпечення 
лікарськими засобами, у 1998–1999 рр. – перший заступник голови Фармакологічного комітету 
МОЗ України, в 1999–2002 рр. – директор Державного наукового експериментального центру 
лікарських засобів МОЗ України. У 2002 р. отримав вчене звання професора. Від 2002 р. – 
завідувач кафедри фармакогнозії і ботаніки. Автор понад 80 наукових праць, присвячених 
питанням розробки нових лікарських засобів для лікування неврологічної та психічної 
патології, науковому прогнозуванню потреби населення України в лікарських засобах, 
наукових принципів експертизи лікарських засобів.  

4 січня 90 років від дня народження Дмитра Федоровича Кириченка, лікаря-
інфекціоніста. У 1955 р. закінчив Вінницький медичний інститут. У 1964–1966 рр. працював 
консультантом холерних госпіталів. Від 1969 р. працює у Вінницькому медичному інституті. В 
1971 р. був обраний завідувачем кафедри дитячих хвороб; того ж року кафедра реорганізована в 
кафедру інфекційних хвороб. У 1974 р. захистив докторську дисертацію, в тому ж році отримав 
вчене звання професора. У 1978–1979 рр. був радником Міністра охорони здоров’я в 
Афганістані. У 1984–2003 рр. працював проректором з лікувальної роботи. Від 2003 р. – 
професор кафедри інфекційних хвороб. Наукові дослідження присвячені вивченню змін 
нервової системи при черевному тифі, хворобі Боткіна, грипі. 

7 січня 75 років від дня народження Олександра Михайловича Даниленка, 
українського лікаря, нарколога. У 1967 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного 
інституту. У 1967–1969 рр. – аспірант Харківського НДІ загальної та невідкладної хірургії, у 
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1969–1971 рр. – асистент кафедри госпітальної хірургії, в 1971–1973 рр. – асистент кафедри 
торакальної хірургії, в 1973–1974 рр. – асистент кафедри факультетської хірургії, в 1974– 
1976 рр. – доцент кафедри факультетської хірургії, в 1976–1983 рр. – завідувач курсу 
наркології, в 1983–1985 рр. — старший науковий співпрацівник ЦНДЛ, з 1985–1991 рр. – 
доцент кафедри психіатрії Львівського медичного інституту. У 1989 р. захистив докторську 
дисертацію на тему: «Ферментативные показатели печени при алкогольном абстинентном 
синдроме и делирии, их значение для прогноза и выбора терапии». Автор близько 60 наукових і 
навчально-методичних праць. Помер 15 червня 1991 р. на 48 році життя. 

9 січня 135 років від дня народження Григорія Лаврентійовича Шкавери, 
фармаколога. У 1911 р. закінчив Військово-медичну академію. У 1914 р. захистив дисертацію 
на здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему «О различных фазах действия ядов на 
периферические сосуды». У 1925 р. отримав вчене звання професора. У 1925–1941 рр. та 1943–
1944 рр. – завідувач кафедри фармакології Київського медичного інституту. У 1944–1949 рр. 
професор цієї кафедри. Автор понад 40 наукових праць, присвячених фармакології ендокринної 
системи. Розробив методику дослідження на ізольованих ендокринних залозах, яка отримала 
широке визнання. Помер Г.Л. Шкавера в 1953 р. на 69 році життя. 

10 січня 90 років від дня народження Івана Семеновича Сміяна, лікаря-педіатра. 
Народився в с. Білці Сумської області. У 1958–1970 рр. працював у Трускавці, П’ятигорську. У 
1973 р. став завідувачем кафедри педіатрії Тернопільського медичного інституту. У 1978 р. 
нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров’я», у 1975–1981 рр. — проректор 
Тернопільського медичного інституту, у 1981–1997 рр. – ректор Тернопільського медичного 
інституту. У 1970–2003 рр. – завідувач кафедри Тернопільського медичного інституту, у 1986 р. 
отримав звання «Заслужений працівник вищої школи». У 1994 р. обраний членом-
кореспондентом АМН України, академіком АН ВШ. І.С. Сміян є одним із провідних вчених у 
галузі дитячої гастроентерології, нефрології та курортології. Автор (співавтор) понад 600 
наукових та науково-методичних праць, в т. ч. 72 монографій, підручників, посібників, брошур, 
лекцій, 11 літературно-художніх творів. Підготував 4 докторів та 39 кандидатів наук. Занесений 
в книгу видатних людей XX ст. (Кембридж, 1998), член редакційних колегій низки фахових 
журналістів, член НТШ, голова обласної асоціації товариства педіатрів. 

11 січня 65 років від дня народження Богдана Олеговича Матвійчука, хірурга. У  
1977 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1977–1978 рр. 
працював хірургом-інтерном Львівської лікарні швидкої медичної допомоги, у 1978–1981 рр. — 
хірургом Мостиської ЦРЛ Львівської області, у 1981–1983 рр. – клінічним ординатором 
кафедри хірургії педіатричного і стоматологічного факультету ЛМІ, у 1983–1984 рр. – хірург 
Львівської лікарні швидкої допомоги, у 1984–1987 рр. – асистент кафедри загальної хірургії 
педіатричного і стоматологічного факультетів, у 1987–1993 рр. – асистент кафедри хірургії 
ФПДО ЛМІ, у 1993–1999 рр. – доцент цієї ж кафедри, Львівського медичного інституту. У  
1986 р. став кандидатом медичних наук, у 1994 р. став доцентом, в 2001 р. захистив докторську 
дисертацію на тему: «Обструктивний рак ободової кишки як хірургічна та онкологічна 
проблема». Б.О. Матвійчук є автором (співавтором) понад 200 наукових і навчально-
методичних праць, в тому числі 4 авторських свідоцтв та 4 патентів України. Підготував 2 
кандидатів наук. 

12 січня 60 років від дня народження Василя Івановича Петренка, лікаря-фтизіатра. У 
1980 р. закінчив Київський медичний інститут. З 1980 р. працював на кафедрі фтизіатрії з 
курсом пульмонології: з 1982 р. – асистент, з 1991 р. – доцент, з 1997 р. – після захисту 
докторської дисертації на тему «Система ейкозаноїдів і принципів фармакологічної корекції, її 
порушень у хворих на туберкульоз легенів» став завідувачем кафедри фтизіатрії з курсом 
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пульмонології. Автор понад 150 наукових праць, присвячених актуальним проблемам фтизіатрії 
та пульмонології.  

12 січня 60 років від дня народження Олени Мирославівни Радченко, терапевта. У 
1982 р. закінчила медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1982–1983 рр. 
працювала лікарем-інтерном Пустомитівської ЦРЛ, в 1983–1990 рр. – терапевт амбулаторії  
с. Давидів Пустомитівського р-ну; у 1990–1997 рр. – асистент кафедри факультетської терапії 
Львівського медичного університету; у 1997–2005 рр. працювала доцентом цієї ж кафедри.  
2004 р. захистила докторську дисертацію на тему «Адаптаційні реакції, їх значення у клініці 
внутрішніх хвороб». У 2005–2008 рр. – професор кафедри, від 2008 р. завідувач кафедри. Автор 
(співавтор) близько 200 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 3 монографій. 

15 січня 85 років від дня народження Андрія Степановича Лучка, лікаря, 
анестезіолога. У 1958 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 
1958–1961 рр. працював ординатором хірургічного відділу Рудківської лікарні Львівської 
області; у 1961–1963 рр. – клінічний ординатор кафедри загальної хірургії Львівського 
медичного інституту, в 1961–1965 рр. – ординатор відділу анестезіології Львівської обласної 
лікарні, в 1965–1972 рр. – асистент кафедри торакальної хірургії та анестезіології. У 1968 р. 
захистив кандидатську дисертацію, у 1972 р. отримав вчене звання доцента. В 1972–1975 рр. – 
доцент кафедри торакальної хірургії та анестезіології, в 1975–1994 рр. – доцент кафедри 
анестезіології та реаніматології Львівського медичного інституту; в 1994–1995 рр. – завідувач 
кафедри анестезіології та реаніматології Львівського медичного інституту. A.С. Лучко був 
автором (співавтором) близько 100 наукових робіт, присвячених різним аспектам 
анестезіологічного забезпечення операцій на серці, детоксикаційної терапії при хірургії 
хронічної ішемії кінцівок, діабетичної стопи, анестезіологічного забезпечення у геріатричних 
хворих. У 1999 р. вийшов на пенсію. Згодом виїхав до доньки, яка мешкала в США. Восени 
2017 р. на 84 році життя помер від онкологічного захворювання. 

16 січня 110 років від дня народження Григорія Ісааковича Пейсаховича, анатома. 
Народився в м. Артемівську Сталінської (нині Донецької області). У 1927 р. за пролетарським 
набором Г.І. Пейсахович був зарахований на робітфак Харківського медичного інституту, а 
після його закінчення до інституту. Все його життя було пов’язане з ХМІ, де він пройшов шлях 
від студента до професора, завідувача кафедри. Закінчив інститут у 1936 р., залишився в 
аспірантурі при кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії. Працюючи під 
керівництвом видатного хірурга, проф. О.В. Мельникова (1889–1958), розробляв питання 
топографічної анатомії колінного суглоба в дитячому віці, що стало основою кандидатської 
дисертації, яку Г.І. Пейсахович захистив у 1940 р. Під час німецько-радянської війни 1941– 
1945 рр. працював начальником хірургічних відділів польових госпіталів. В 1946 р. був обраний 
доцентом рідної кафедри. У 1954 р. захистив докторську дисертацію на тему «Материалы к 
обоснованию мышечной пластики на плече и предплечье (анатомо-экспериментальное 
исследование)». У 1959 р. вчений став завідувачем кафедри. Був автором 70 наукових праць, в 
т. ч. монографії «Мионевротизация» (1972). Вчений був керівником 8 кандидатських і 3 
докторських дисертацій. Помер вчений 1 грудня 1980 р. на 72 році життя. 

17 січня 130 років від дня народження Євгена Вертипороха, вченого, хіміка. У 1926 р. 
закінчив хімічний факультет Вищої технічної школи у Гданську. У 1926–1934 рр. працював 
асистентом кафедри органічної хімії і технології цього ж університету; у 1929 р. став доктором 
хімії та інженерії, в 1934 р. працював асистентом кафедри технології нафти Львівської 
політехніки; у 1935–1941 рр. – керівник наукової лабораторії Варшавської хімічно-
фармацевтичної фабрики, у 1941–1942 рр. – керівник виробничого відділу хімічно-
фармацевтичної фабрики в Кракові. У 1942–1944 рр. працював керівником кафедри загальної 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 83 (149). 2019 
 
 
 

25 

хімії; викладачем фармацевтичної хімії, деканом фармацевтичного відділу Львівських медико-
природничих фахових курсів. У 1946–1948 рр. був професором загальної і фармацевтичної 
хімії, деканом фармацевтичного факультету Українського технічно-господарського інституту в 
Мюнхені. Далі – еміграція в Канаду. У 1948–1958 рр. був професором Технологічного 
інституту в Торонто. Є. Вертипорох був Президентом Головної ради НТШ, головою 
Українського технічного товариства Канади. Наукова робота Євгена Вертипороха пов’язана з 
технологією виготовлення гормональних, вітамінних, галенових препаратів; запропонував на 
львівській фірмі «Ляокоон» оригінальну технологію виробництва інсуліну. Є. Вертипорох був 
автором близько 30 праць українською, польською, англійською, німецькою мовами. Помер у 
1973 р. на 84 році життя. 

17 січня 95 років від дня народження Миколи Михайловича Петруня, біохіміка. 
Народився в с. Ладижин Вінницької області в селянській родині. Під час німецько-радянської 
війни 1941–1945 рр. був у складі діючих військ Ленінградського, Волховського, 1-го та 4-го 
Українських фронтів. Нагороджений орденами та медалями СРСР. У 1949 р. закінчив 
біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю 
«біохімія людини і тварин». Закінчив аспірантуру Київського НДІ гігієни праці та 
профзахворювань МОЗ УРСР. Успішно захистив кандидатську дисертацію. В 1965 р. став 
доктором біологічних наук, в 1969 р. – професором за спеціальністю «біохімія». М.М. Петрунь 
керував лабораторією, що розробляла маловивчене питання про «шкірне дихання». 
Запропонував оригінальні методи визначення виділення вуглекислого газу і поглинання кисню 
поверхнею тіла людини і окремими його частинами. Вчений встановив, що через шкіру не 
тільки виділяється вуглекислий газ, але й поглинається кисень. Розробив методику насичення 
киснем шкірного аутотрансплантата. Вперше встановив і описав топографічні особливості 
газообміну через шкіру здорових людей і хворих на різні дерматози. Запровадив кисневу 
терапію черезшкірно при псоріазі та екземі. У 1960 р. вийшла його монографія «Газообмін 
через шкіру і його значення для організму людини». У 1968–1991 рр. проф. М.М. Петрунь 
працював у Київському НДІ урології та нефрології, керуючи лабораторією біохімії.  Результати 
своїх наукових досліджень  М.М. Петрунь виклав у 340 друкованих працях, в т. ч. 17 книгах. 
Під керівництвом вченого захищено 24 кандидатські та 6 докторських дисертацій. В 1987 р. 
вчений став Лауреатом державної премії України в галузі науки, у 1992 р. отримав звання 
Заслуженого діяча науки і техніки України. Помер вчений 1 червня 2013 р. на 90 році життя. 

21 січня 105 років від дня народження Григорія Гавриловича Горовенка, хірурга. 
Народився в с.Піщане Катеринопольського повіту (нині Черкаської області). Юнаком працював 
у знаменитій шахтарській бригаді Микити Зотова. Як передового робітника Г.Г. Горовенка 
зарахували на підготовчий факультет Харківського медичного інституту. В 1934 р. зарахований 
до студентів цього медичного інституту. В 1940 р. отримав диплом лікаря і почав працювати 
хірургом, до якої у нього виявився хист. В 1941 р. аспірант з хірургії Г.Г. Горовенко 
добровільно йде на фронт, де працює хірургом. За час війни прооперував 14 тисяч поранених. В 
1946 р. головним лікарем приходить в Інститут туберкульозу в Києві. В цьому інституті Г.Г. 
Горовенко співпрацює з директором інституту, вченим-фтизіатром О.С. Мамолатом. У 1952 р. 
Г.Г. Горовенко захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування великих або 
навіть гігантських каверн методом кавернопластики». Згодом Г.Г. Горовенко, кандидат 
медичних наук, доцент кафедри фтизіатрії йде працювати ординатором до клініки М. Амосова. 
Через 9 років Г.Г. Горовенко  захистив докторську дисертацію на тему «Метод резекційної 
хірургії у хворих з неефективною торакопластикою та іншими попередніми методами 
хірургічного лікування». Г.Г. Горовенко був головним торакальним хірургом і власне він був 
головним фтизіохірургом України, Заслуженим діячем науки УРСР (1969). Був автором понад 
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250 наукових праць, в т. ч. 7 монографій. Помер 11 жовтня 1980 р. на 73 році життя. У 1997 р. 
(посмертно) став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки України. 

24 січня 95 років від дня народження Василя Степановича Лесюка, лікаря, акушер-
гінеколога. У 1951 році закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 
1951–1953 рр. працював лікарем в с. Розділ, в 1953–1962 рр. працював завідувачем акушерсько-
гінекологічного відділу Жидачівської ЦРЛ; у 1963–1965 рр. – асистент кафедри акушерства і 
гінекології лікувального факультету, у 1965–1966 рр. – доцент цієї ж кафедри, у 1966– 1972 рр. 
– завідувач кафедри акушерства і гінекології ФПДО; у 1972–1981 рр. – завідувач кафедри 
акушерства і гінекології педіатричного факультету Львівського медичного інституту. У 1967 
році захистив докторську дисертацію на тему: «Застосування вакуум-апаратів власної 
конструкції і трихлоретиленового обезболювання при малих операціях в акушерсько-
гінекологічній практиці». У 1972 році отримав вчене звання професора. В.С. Лесюк був автором 
близько 90 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 8 авторських свідоцтв та 
винаходів. Помер 2 лютого 2004 р. на 81 році життя.  

24 січня 75 років від дня народження Віктора Івановича Бабича, патофізіолога. 
Народився в м. Александровск Сахалінської обл., РФ. У 1966 р. закінчив стоматологічний 
факультет Львівського медичного інституту. У 1966–1968 працював стоматологом Кам’янець-
Подільської лікарні Хмельницької області. У 1968 р. – старший лаборант курсу біофізики ЛМІ; 
у 1968–1970 рр. – анестезіолог 5 лікарні м. Львова; у 1970–1972 рр. – корабельний лікар  
(м. Калінінград); у 1972 р. – старший лаборант кафедри патологічної фізіології ЛМІ; у 1973–
1988 рр. – асистент цієї ж кафедри. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію та тему 
«Особенности биологического действия постоянного магнитного поля при аллергии». У 1988–
1990 рр. працював доцентом кафедри. У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Модуляції іон-транспортувальних функцій біомембран та гістамін-серотонінові відношення в 
умовах зміни геомагнітного поля». У 2000 р. організував і очолив кафедру реабілітації і 
нетрадиційної медицини ЛМІ. У 2001 р. отримав вчене звання професора. Наукові дослідження 
присвячені вивченню впливу магнітних полів на стан біомембран та реактивність організму в 
нормі та патології, проблеми акупунктур, електрографічна експрес-діагностика патологічних 
процесів. Був автором понад 100 публікацій, в т. ч. монографій, авторських свідоцтв. Помер 
вчений 14 травня 2006 р. на 63 році життя. 

25 січня 150 років від дня народження Григорія Митрофановича Малкова, патолога. 
У 1894 р. закінчив Військово-медичну академію. У 1897 р. захистив дисертацію на ступінь 
доктора медицини на тему: «К патологии желтухи, о выделении желчных кислот с мочою, 
брюшной водянке и некоторых других явлениях при задержке желчи в организме». У 1911 р. – 
ординарний професор. У 1905–1919 рр. – завідувач кафедри спеціальної патології і терапії 
медичного факультету Університету Св. Володимира. Дата смерті не встановлена. 

25 січня 60 років від дня народження Олексія Івановича Дронова, хірурга. У 1982 р. 
закінчив Харківський медичний інститут. Від 1986 р. працював старшим науковим 
співробітником відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчних 
проток Інституту хірургії та трансплантології АМН України. З 1990 р. – хірург вищої 
кваліфікаційної категорії, від 2001 р. — завідувач кафедри загальної хірургії Національного 
медичного університету ім. О.О. Богомольця. У 2003 р. захистив докторську дисертацію на 
тему: «Діагностика та хірургічне лікування пухлин позапечінкових проток». Втілив у 
хірургічну практику оригінальні методи оперативних втручань при деструктивних формах 
гострого та хронічного панкреатиту, при пухлинах гепатопанкреатодуоденальної зони. 

27 січня 190 років від дня народження Юлія Карловича Шимановського, хірурга. У 
1855 р. закінчив медичний факультет Дерптського університету. Учень Г.В. Адельмана. 
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Сподвижник М.І. Пирогова. У 1856 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня 
доктора медицини на тему «О ринопластике». Працював ординарним професором оперативної і 
військової хірургії (1861–1867). Викладав хірургічну патологію й оперативну хірургію. Володів 
технікою пластичної хірургії, розробив техніку шкірної пластики. Вніс значний вклад у 
розвиток трансплантології, пластичної, відновної і воєнно-польової хірургії. Сконструював 
близько 80 нових хірургічних інструментів, високо оцінених на Всесвітній виставці в Парижі в 
1867 р. Детально описав техніку застосування наркозу. Автор понад 60 наукових праць, у т. ч. 
15 монографій. Був лауреатом премії ім. І.Ф. Буша. Був членом Петербурзького, Київського 
наукових товариств. Помер вчений 18 квітня 1868 р. на 40 році життя. 

27 січня 125 років від дня народження Анатолія Яковича Шефтеля, хірурга. У 1917 р. 
закінчив медичний факультет Київського університету Св. Володимира. В 1933–1937 рр. — 
декан педіатричного факультету Київського медичного інституту.У1936–1941 рр. завідувач 
кафедри дитячої хірургії та ортопедії. В період евакуації в Челябінськ очолював кафедру 
травматології і воєнно-польової хірургії. У 1944 р. став доктором медичних наук, у 1945 р. 
отримав вчене звання професора. У 1944 –1953 рр. працював завідувачем кафедри дитячої 
хірургії та ортопедії Київського медичного інституту. Помер у 1955 р. на 61 році життя. 

28 січня 160 років від дня народження Антона-Володимира Костянтиновича 
Високовича, патолога. Народився в Гайсині Вінницької області. Закінчив Харківську гімназію і 
вступив на медичний факультет, який закінчив у 1876 р. Від 1877 р. – прозектор військових 
госпіталів на Кавказі. У 1882 р. захистив докторську дисертацію на тему: «О заболевании 
кровеносных сосудов при сифилисе». У березні 1886 р. доктора медицини В.К. Високовича 
відрядили у Німеччину та Францію. На початку 1886 р. він обіймав посаду прозектора кафедри 
патологічної анатомії зі званням приват-доцента загальної патології Харківського університету 
і за сумісництвом завідував Бактеріологічною станцією Харківського медичного товариства. У 
1891 р. читав курс бактеріології та епідеміології, упродовж 5 років – курс загальної патології. З 
1895 р. професор кафедри патологічної анатомії Київського університету. В 1897 р. очолив 
експедицію в Індію для вивчення епідеміології чуми. Брав участь у боротьбі з холерною 
епідемією в 1892 р., з епідемією чуми в Орлі в 1902 р. та в 1910 р. був організатором 
протиепідемічних заходів в російській армії під час російсько-японської війни 1904–1905 рр. 
Вперше в Росії здійснив вакцинацію проти черевного тифу. У 1894 р. встановив мікробну 
етіологію цереброспінального менінгіту. Автор понад 90 наукових праць. Помер 26 травня  
1912 р. на 59 році життя. 

29 січня 120 років від дня народження Соломона Соломоновича Кагана, гігієніста. У 
1919 р. закінчив медичний факультет Київського університету. У 1926 р. йому було присвоєно 
вчене звання професора. У 1935 р. захистив докторську дисертацію. У 1924–1929 рр. працював 
завідувачем кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. У 1934–1952 рр. знову 
почав працювати завідувачем кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. Автор 
понад 200 наукових праць, присвячених питанням соціальної гігієни, статистики, демографії та 
історії медицини. Помер 17 березня 1965 р. на 72 році життя. 

30 січня 65 років від дня народження Фелікса Семеновича Глумчера, лікаря, 
анестезіолога. У 1973 р. закінчив Пермський медичний інститут. У 1973–1975 рр. працював 
лікарем-анестезіологом в клінічній лікарні № 6 м. Києва «Медмістечко», з 1975 по 1986 рр. – 
лікар-анестезіолог відділення анестезіології та реаніматології в клінічній лікарні №17 м. Києва 
ТМО «Торакальна хірургія та пульмонологія». З 1986 р. працював анестезіологом-асистентом 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Київського інституту удосконалення лікарів, з 
1993 р. -доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Київської медичної академії 
післядипломної освіти. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1993 р. отримав звання 
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доцента. У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Анестезіологічне забезпечення та 
інтенсивна терапія при операціях на нижніх дихальних шляхах». У 2003 р. його обрано на 
посаду завідувача кафедри анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Національного 
медичного університету ім. О.О. Богомольця. Ф.С. Глумчер – автор (співавтор) понад 200 
друкованих робіт, в т. ч. 5 монографій, 4 авторських свідоцтв, 26 раціоналізаторських 
пропозицій. У 2003 р. отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. Ф.С. Глумчер 
є висококваліфікованим анестезіологом, постійним консультантом Республіканської служби 
санітарної авіації. З 2004 р. він Головний позаштатний спеціаліст з анестезіології та інтенсивної 
терапії МОЗ України. У 2004 р. на IV Національному конгресі анестезіологів України Ф.С. 
Глумчера обрано Президентом Асоціації анестезіологів України. Він є одним із засновників 
фахового наукового журналу анестезіологів України «Біль, знеболювання і інтенсивна 
хірургія», є головним редактором журналу «Медицинский реферативно-обзорный журнал». 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. 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: [Мурза Віталій Петрович]. – С. 173. 

2. Брайченко С.Л. Дзюба Юрій Якович / С.Л. Брайченко // ЕСУ в 30 т. / співгол. редкол.: І.М. 
Дзюба [та ін.]. – Київ: НАН України, 2007. – Т. 7: Ґ – Ді. – С. 557. 

3. 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: [Гнатко Олена Петрівна]. – С. 58-59. 

4. Паращук Ю.С. Бурлаченко Георгій Андрійович / Ю.С. Паращук // ЕСУ в 30 т. / співгол. 
редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ: НАН України, 2004. – Т. 3: Біо – Бя. – С. 621. 

5. Боцюрко В.І. Дикий Богдан Миколайович / В.І. Боцюрко // ЕСУ в 30 т. / співгол. редкол.: 
І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ: НАН України, 2007. – Т. 7: Ґ – Ді. – С. 579 

6. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) /В.Ф. Москаленко, І.М. Поля-
кова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 340 с. – Зі змісту: [Середа Петро Іванович]. – С. 218-219. 

7. Процек О.Г. Кириченко Дмитро Федорович / О.Г. Процек // ЕСУ в 30 т. / співгол. редкол.: 
І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ: НАН України, 2013. – Т. 13: Киї – Кок. – С. 56-57. 

8. Влох І. Даниленко Александр Міхайловіч / І. Влох, О. Луцик // Зіменковський Б.С. Профе-
сори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–
2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – С. 98. 

9. 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: [Шкавера Григорій Лаврентійович]. 
– С. 289-290. 

10. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів: НТШ, 
2004. – 368 с. – Зі змісту: [Іван Семенович Сміян]. – С. 303. 

11. Орач Р. Матвійчук Богдан Олегович / Р. Орач // 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. 215. 

12. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) /В.Ф. Москаленко, І.М. Поля-
кова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 340 с. – Зі змісту: [Петренко Василь Іванович]. – С. 191. 

13. Панчишин Ю. Радченко Олена Мирославівна / Ю. Панчишин // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 83 (149). 2019 
 
 
 

29 

1784–2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. –  
С. 280. 

14. Іванюшко В. Лучко Андрій Степанович / В. Іванюшко // 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. 195-196. 

15. Міхалін М.О. Григорій Ісаакович Пейсахович (1909–1980) / М.О. Міхалін, В.В. Чугай // 
Медичний університет,  2019. – Січень. – С. 2. 

16. Калинюк Т. Вертипорох Євген / Т. Калинюк, Я. Ганіткевич // 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. 41. 

17. Пам’яті Миколи Михайловича Петруня // Лабораторна діагностика, 2013. – №3(65). – С. 70-
71. 

18. Мельник В.М. Воїн, хірург, вчений. До 100-річчя з дня народження професора Горовенка 
Григорія Гавриловича / В.М. Мельник, А.М. Приходько // Український пульмонологічний 
журнал, 2014. – №1. – С. 5-11. 

19. Пирогова В. Лесюк Василь Степанович / В. Пирогова // 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. 182-183. 

20. Мороз О. Бабич Віктор Іванович / О. Мороз // 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. 8. 

21. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) /В.Ф. Москаленко, І.М. Поля-
кова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 340 с. – Зі змісту: [Малков Григорій Митрофанович]. –  
С. 150. 

22. 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: [Дронов Олексій Іванович]. – С. 80. 

23. 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: [Шимановський Юлій 
Карловичович]. – С. 288. 

24. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) /В.Ф. Москаленко, І.М. Поля-
кова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 340 с. – Зі змісту: [Шефтель Анатолій Якович]. – С. 287. 

25. Високович Володимир Костянтинович // УРЕ в 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан; 2-е вид. – Київ, 
УРЕ, 1978. – Т. 2: Боронування – Гергелі. – С. 244. 

26. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів: НТШ, 
2004. – 368 с. – Зі змісту: [Високович Володимир Костянтинович]. – С. 47, 48, 50, 52, 53, 55, 
58, 229. 

27. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) /В.Ф. Москаленко, І.М. Поля-
кова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 340 с. – Зі змісту: [Каган Соломон Соломонович]. – С. 99. 

28. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) /В.Ф. Москаленко, І.М. Поля-
кова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 340 с. – Зі змісту: [Глумчер Фелікс Семенович]. – С. 57-58. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 83 (149). 2019 
 
 
 

30 

Ю.М. ПАНИШКО, С.І. КАЩЕВСЬКА, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
БОРИС ЯКОВИЧ РЄЗНИК 

До 90-річчя від дня народження 
 

Борис Якович Рєзник народився 5 січня 1929 р. 
в с. Холодній Балці Бєляєвського району Одеської 
області в сім’ї лікарів. У 1950 р. з відзнакою 
закінчив Одеський медичний інститут. Трудову 
діяльність розпочав дільничним педіатром в 
Донецькій області, згодом працював, ординатором 
Слов'янського курорту, а потім організатором і 
завідувачем відділення в дитячій лікарні м. Кадіївка. 
У 1957 р. Б.Я. Рєзник захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Матеріали до характеристики 
вищої нервової діяльності у відновному періоді 
поліомієліту у дітей». Того ж року Б.Я. Рєзник став 
асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Донецького медичного інституту ім. М. Горького. В 
1959 р. Б.Я. Рєзник став завідувачем кафедри 
інфекційних хвороб. У 1964 р. захистив докторську 

дисертацію на тему «Реактогенність і імунологічна реактивність асоційованої 
коклюшно-дифтерійно-правцевої вакцини при імунізації дітей з різним станом 
здоров’я» і очолив кафедру педіатрії цього ж інституту.  

Праці вченого з імунопрофілактики стали внеском у розробку науково 
обґрунтованих показань і протипоказань до профілактичних щеплень у дітей, що було 
підкріплено відповідними рішеннями МОЗ СРСР. 

Дослідження Б.Я. Рєзника в галузі неінфекційної патології збагатили педіатрію 
новою інформацію в галузі пульмонології, гематології, нефрології, кардіології. 

Праці цього етапу діяльності вченого були узагальнені в монографіях    «Менінгіти 
у дітей» (1971), «Електрокардіографія в педіатрії» (1972),    «Профілактичні щеплення в 
практиці педіатра» (1975). Діапазон наукових досліджень вченого вражає. Дослідження 
захворювань крові та набутий досвід лікування дітей з цією патологією привели до 
появи двох праць «Гематологія дитячого віку з атласом мієлограм» (1975) і «Практична 
гематологія дитячого віку» (1989). 

Від 1972 р. вчений очолив колектив кафедри дитячих хвороб педіатричного 
факультету Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова. 
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Професор Б.Я. Рєзник на клінічному обході. Донецьк, 1960-і рр. 

 
Під керівництвом Б.Я. Рєзника був виконаний комплекс робіт на молекулярно-

клітинному рівні з вивченням процесів біоенергетики та стану клітинних мембран. 
Результатом цих досліджень була програма диференціальної метаболічної терапії 
гіпоксичних станів у дітей, що страждали гострою пневмонією, респіраторним дистрес-
синдромом.  

Б.Я. Рєзник сприяв встановленню широких контактів з фахівцями інших країн 
(клініка Д. Газліні, Генуя), що сприяло розробці молекулярно-генетичних основ 
діагностики і профілактики вроджених та спадкових хвороб дитячого віку. Вчений стояв 
біля витоків медико-генетичного консультування в Одесі. В медичну практику були 
впроваджені нові методи пренатальної діагностики спадкових захворювань 
(муковісцидоз, гемофілія, фенілкетонурія), створені моніторинг і комп’ютерна 
діагностика вроджених вад розвитку, покращений метод прогнозування народження 
хворої дитини. Одна з цих праць отримала срібну медаль ВДНГ (1991 року). 

Вченому належить пріоритет у вирішенні проблеми спадкового захворювання – 
муковісцидозу. Розроблена терапія цієї хвороби була визнана на міжнародних конгресах 
з муковісцидозу (Будапешт, 1986; Осло, 1987; Арлінгтон (США), 1990). Метаболічна 
терапія та етапна реабілітація дітей у створеному санаторії допомогла значно 
продовжити і покращити життя цих хворих. Спільно з Міжнародною Інтегрованою 
Асоціацією охорони здоров’я (Велика Британія) виконувалася програма «TACIS-Lien», 
проводилася спільна наукова робота із зарубіжними лікарями. За цикл робіт з медичної 
генетики Б.Я. Рєзник був удостоєний Державної премії України 1997 року. 
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Вчений був ініціатором та організатором «Першого міжнародного симпозіуму 
педіатрів поріднених міст» за участю вчених Болгарії, Угорщини, Росії, Фінляндії, 
Італії.  

Б.Я. Рєзник був автором 314 наукових робіт, в т. ч. 3 підручників, 11 монографій, 
серед яких «Спадкові вроджені та молекулярно-клітинні механізми захворювань 
дитячого віку» (1984), «Уроджені та спадкові захворювання  в патології дитячого віку, 
молекулярно-генетичні основи її діагностики та профілактики» (1993), «Муковісцидоз у 
дітей та підлітків» (1994). Вчений підготував 11 докторів та 42 кандидатів наук. 

За підручник «Дитячі хвороби» вчений був удостоєний Державної премії України. 
Праці Б.Я. Рєзника були захищені 7 авторськими 
дипломами Держкомвинаходів. 

У квітні 1991 р. вченого обрали членом-
кореспондентом НАН України, у 1992 р. – академіком-
фундатором АМН України. 

Він був депутатом Верховної Ради УРСР (1980–
1990), народним депутатом України (1990–1994), 
завідувачем кафедри дитячих хвороб ОМІ (1972–1997). 

В ніч з 7 на 8 грудня 1997 р. раптово помер на 69 
році життя. 

Дитячий центр, до якого доклався Борис Якович, 
нині по праву носить ім’я свого засновника – академіка 
Рєзника. 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ПЕТРО ІВАНОВИЧ КОВАЛЕНКО 
До 80-річчя від дня народження 

 
Петро Іванович Коваленко народився 

5 січня 1939 р. у с. Пальміра Золотоніського 
району Черкаської області. Після закінчення 
СШ у 1957 р. поступив в Український 
інститут інженерів водного господарства на 
гідромеліоративний факультет, який 
закінчив у 1962 р. У 1962–1974 рр. 
працював інженером, старшим інженером, 
керівником групи, зав. відділу, заступником 
головного інженера  інституту «Укр-
діпроводгосп» Міністерства меліорації і 
водного господарства УРСР. У 1970 р. 
захистив кандидатську дисертацію. З травня 
1974 р. почав працювати директором 
Українського НДІ гідротехніки і меліорації. 

У 1975 р. захистив докторську дисертацію на тему «Принципи проектування та 
методи розрахунку автоматизованих каналів меліоративних систем». У 1982 р. отримав 
вчене звання професора. У 1987–1990 рр. – генеральний директор Всесоюзного науково-
виробничого об’єднання УкрНДІГіМ і директор інституту, у 1990–2011 рр. – директор 
Інституту гідротехніки і меліорації УААН. 

У 1990 р. обраний академіком УААН (Відділення землеробства, меліорація та 
зрошувальне землеробство). У 1996–2001 рр. – віце-президент УААН, у 2001–2006 рр. – 
академік-секретар Відділення землеробства УААН. У 1997 р. отримав почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України». 

Наукова діяльність вченого присвячена проблемам меліорації і водного 
господарства. Розроблені вченим методи уніфікації і типізації інженерних рішень у 
водогосподарській галузі отримали широке практичне застосування при розробці 
типових проектів, будівництві та експлуатації гідротехнічних комплексів в Україні. 

В Україні під керівництвом вченого створені зрошувальні системи з 
автоматизованим управлінням процесами водорозподілу і поливу земель, розроблено 
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принципи та методологію технічно економних конструкцій зволожувально-
осушувальних систем. 

Петро Іванович Коваленко є автором понад 400 наукових праць, 14 книг, в т. ч. 1 
підручника. 

Наукові розробки захищено захищено 24 авторськими свідоцтвами та патентами. 
За його науковою редакцією опубліковано 56 наукових збірників. Під його 
керівництвом захищено 20 кандидатських та 6 докторських дисертацій.  

Вчений є членом Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, 
членом ради Державного фонду фундаментальних досліджень. 

П.І. Коваленко є головою Національного комітету з іригації і дренажу, членом 
Міжнародної асоціації гідравлічних досліджень, Міжнародної комісії з іригації і 
дренажу, головою Українського товариства меліораторів і водогосподарників, 
Російської та Італійської академій сільськогосподарських наук. 

Вчений є Лауреатом премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці»,  
Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1998). Вчений 
нагороджений орденами «Знак пошани», «За заслуги» III та ІІ ст. та медалями.  

 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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«К.І.С.», 2006. – 1136 с. – Зі змісту: [Коваленко Петро Іванович]. – С. 436. 

3. http://nuwm.edu.ua/university/muzej/pochesni-profesori/kovalenko-petro-ivanovich 
4. ЕСУ, електрон. джерело: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8330 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.В. ФЕДОРОВ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ЛЮБОВ ТРОХИМІВНА МАЛА 
До 100-річчя від дня народження 

 
Любов Трохимівна Мала народилася 13 

січня 1919 р. в с. Копані Запорізької області. 
Батько Трохим Євдокимович (1985–1945) та мати, 
Катерина Григорівна (1895–1985) були селянами 
та мріяли, щоби їх доня була лікарем. «Донечко. – 
говорила їй мати. – називаємо тебе Любою, щоби 
ти вносила любов там, де є ненависть». Ще з 
дитинства у Люби проявилися надзвичайні 
здібності. І те, що вона у 14 років закінчила 
середню школу і вступила в 1933 р. на 
лікувальний факультет Харківського медичного 
інституту свідчить про її талант. У 1938 р. вона 
закінчила медичний інститут і вирішила 
присвятити себе терапії. 

1938 р. увійшов в історію СРСР як рік 
постійних репресій, соціальної демагогії про 
переваги соціалістичного ладу. Саме з того року 
почалася титанічна робота цієї Великої Людини. З 

1938 по 1941 рр. Любов Трохимівна працювала лікарем сільської лікарні в  
с. Петровеньки Іванівського р-ну Вороши-
ловградської області. «Тоді мені здавалося, що я 
сама щаслива на світі». 

22 червня 1941 р. Німеччина розпочала 
війну проти ĆPCP. Молодий лікар стала 
помічником начальника евакогоспіталю №1826 з 
медичної частини і була направлена на Південний 
фронт. «Досвіду в мене не було, але я дуже 
старалася і результати були. Вже у вересні 
цього ж року мене перевели в сортувальний 
евакогоспіталь №3416 в м. Ворошиловграді. 
Праця була важкою, виснажливою, без сну та 
відпочинку, в стані повної готовності. Без 
жорсткої самодисципліни, постійної зібраності 
фронтовий режим було би неможливо 
витримати». Далі була робота в евакогоспіталі 
Північно-Кавказького, Закавказького фронтів. 
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Після звільнення Харкова у 1943 р. Любов Трохимівна почала працювати помічником 
начальника лікувального відділення санітарного відділу Харківського військового округу, 
якому підпорядковувалися військово-медичні установи 8 областей України. У 1946 р. Л.Т. Мала 
демобілізувалася. За участь у війні була нагороджена медалями «За бойові заслуги», «За 
оборону Кавказу». Враховуючи велику працездатність, талановитість лікаря Л.Т. Малої 
військовий начальник порекомендував кандидатуру Люби Малої для наукової роботи в 
Харківському медичному інституту. Так вона потрапила в клінічну ординатуру (1946–1949) і 
стала ученицею проф. С.Я. Штейнберга. За спогадами Л.Т. Малої Соломон Якович був 
талановитим вченим із широком діапазоном наукових інтересів, вимоглива, мудра, справедлива 
і щира людина. «Я глибоко поважала і щиро любила свого вчителя. Можна без 
перебільшення сказати, що у моїй творчій долі йому належить велика роль. Істинний 
вчитель проживає два життя – своє життя і життя свого учня. У С.Я. Штейнберга було 
розвинуто це почуття – жити життям своїх учнів, розуміти їх, допомагати, давати 
мудрі поради». В 1949 р. поступила в аспірантуру, захистила в 1950 р. кандидатську дисертацію 
на тему «Туберкулинодиагностика в клинике внутренних болезней». 

У 1952–1954 рр. знаходилася в докторантурі. У 1954 р. захистила докторську дисертацію 
на тему: «Об изменении сердечно-сосудистой системы при туберкулёзе». Таким чином, Любов 
Трохимівна в 31 рік стала кандидатом, в 35 років – доктором медичних наук, в 36 років – 
професором, завідувачем кафедри госпітальної терапії Харківського державного медичного 
університету (1955–2003). 

У 1961 р. Л.Т. Мала створила при кафедрі проблемну кардіологічну лабораторію, яка 
почала займатися профілактикою та лікуванням атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, 
ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда. 

До середини 1960-х років у СРСР рівень лікарняної летальності від інфаркту міокарда не 
падав нижче 40%. Любов Трохимівна вирішила взятися за цю проблему. 
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В 1967 р. вчена на базі клінічної лікарні №27 створила перше в УРСР спеціалізоване 
відділення для хворих інфарктом міокарда з палатою інтенсивного спостереження. Перша 
спеціалізована бригада швидкої допомоги, перше інфарктне відділення з блоком інтенсивної 
терапії, перший кардіоревматологічний диспансер, перше реабілітаційне відділення, 
кардіологічний санаторій – запропонована система поетапного лікування хворих інфарктом 
міокарда. Смертність була знижена в 2 рази, а досвід Л.Т. Малої почав впроваджуватися в 
медичну практику СРСР.  

На початок 1980-х років Л.Т. Мала вже мала високий міжнародний авторитет лікаря та 
вченого. Науковий напрямок, якому вчена віддавала всі сили – нейрогуморальна регуляція 
систем організму при серцево-судинних захворюваннях – заклав фундамент кардіологічної 
школи Л.Т. Малої.  

Титанічна праця Л.Т. Малої була достойно оцінена: в 1960 р. вона нагороджена орденом 
Трудового Червоного Прапора, в 1967 р. обрана членом-кореспондентом АМН СРСР, в 1968 р. 
вченій присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР», в 1974 р. обрана дійсним 
членом АМН СРСР, а в 1979 р. Л.Т. Малій присвоєно звання «Герой Соціалістичної Праці». У 
1980 р. Л.Т. Мала стала Лауреатом Державної премії СРСР, в 1981 р. вчена нагороджена 
премією ім. Ф.І. Шатілова, в 1983 р. – премією імені академіка М.Д. Стражеска за цикл праць з 
інфаркту міокарда. 

 
У 1980 р. Л.Т. Мала звернулася в Раду Міністрів і МОЗ СРСР із пропозицією про 

створення в Харкові Республіканського кардіологічного диспансеру. Ініціативу підтримали і 
диспансер на 250 ліжок був відкритий. В 1981 р. за пропозицією Л.Т. Малої проблемна 
кардіологічна лабораторія при кафедрі терапії Харківського медичного інституту була 
реорганізована у філіал Українського НДІ кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Швидко 
склався потужний науковий колектив, здатний виконувати найскладніші завдання медичної 
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практики. У 1986 р. Л.Т. Мала звернулася до 
першого секретаря ЦК КПУ В.В. Щербицького 
з проханням відвідати філіал. При відвідуванні 
філіалу стало зрозуміло, що колектив готовий 
реорганізувати філіал в самостійний НДІ 
терапії. За розпорядженням Ради Міністрів 
СРСР філіал був реорганізований в 
Харківський НДІ терапії. 

Від 1986 р. з’явилася нова функція в 
житті академіка Л.Т. Малої – посада директора. 
У 1993 р. Інститут увійшов до складу створеної 
в Україні Академії медичних наук. 

Любов Трохимівна Мала була головою дисертаційної ради із присудження вчених 
ступенів (по терапії, кардіології, педіатрії) при Харківському державному медуніверситеті, 
членом редакційної ради 11 українських та російських наукових журналів. Вона була автором 
(співавтором) понад 700 наукових робіт, в тому числі 24 монографій, серед яких багато 
загальновідомих: «Рак легкого» (1965); «Ишемическая болезнь сердца у молодых» (1978); 
Инфаркт миокарда» (1981); «Хроническая недостаточность кровообращения» (1994); 
«Сердечные гликозиды» (1996); «Эндотелиальная дисфункция при патологии сердечно-
сосудистой системы» (2001); «Терапія» (2001); «Хроническая сердечная недостаточность» 
(2002). 

Наукові розробки захищені 26 охоронними документами: 5 авторськими свідоцтвами, 16 
патентами України, 5 патентами Росії. 

Любов Трохимівна Мала створила потужну наукову школу: підготувала 36 докторів та 
188 кандидатів наук. Талант Вчителя значною мірою проявився в умінні об’єднати навколо себе 
талановитих учнів і послідовників. Серед її учнів багато відомих вчених, організаторів і 
керівників медичної науки, охорони здоров’я, директорів наукових установ, завідувачів кафедр: 
А.Д. Візир – акад. НАНУ і АМНУ, доктор медичних наук, професор, зав. кафедри 
пропедевтики, ректор Запорізького медичного університету (помер у 2002 р.), В.Ф. Москаленко 
– член-кореспондент АМНУ, дійсний член Світової академії медицини Альберта Швейцера, 
почесний член Польської AM, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, 
професор; О.М. Біловол – член-кореспондент АМНУ, заслужений лікар України, заслужений 
діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор; Є.Я. Ніколенко – доктор 
медичних наук, професор, директор «Харківського НДІ гігієни праці і професійних 
захворювань ХНМУ» та багато інших вчених. 

Л.Т. Мала була гідно пошанована за свою працю. У 1985 р. нагороджена орденом 
Вітчизняної війни II ст.; у 1987 р. – нагороджена премією ім. Ф.І. Шатілова; 1989 р. – лауреат 
премії ім. С.І. Вавілова. В 1992 р. обрана академіком НАН України, 1993 р. – академіком АМН 
України, в 1995 р. – академічна премія з клінічної медицини АМН України, нагороджена 
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст.; 1996 р. – Американський біографічний інститут вручив 
їй почесне звання «Людина року», а в 1997 р. нагороджена премією ім. М.Д. Стражеска; 
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Американський біографічний інститут відзначив її «Міжнародним культурним дипломом 
пошани»; 1998 р. – нагороджена орденом князя Ярослава Мудрого II ст.; включена 
Кембриджським Міжнародним біографічним центром у видання «2000 видатних наукових 
працівників XX ст.»; 1999 р. – присвоєно звання «Герой України з врученням ордена Держави», 
орден Держави і золота медаль Польської АМН. 

У 2003 р. нагороджена Державною премією України за цикл наукових фундаментальних 
праць з кардіології (посмертно).   

Л.Т. Мала мріяла, щоб останній день роботи став останнім днем життя: 14 квітня 2003 р. 
Небеса прислухались до прохання Великої Людини. Доля відпустила їй 84 роки і 3 місяці. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Д.С. ТИМЧУК, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ МОСКАЛЕНКО 

До 70-річчя від дня народження 
 

Віталій Федорович Москаленко народився 
25 січня 1949 року у м. Кременчук Полтавської 
області в родині фронтовиків: Федора Якимовича, 
машиніста тепловоза, та Олександри Кирилівни, 
фельдшера. Віталій вчився в СШ з фізико-
математичним ухилом і серйозно результативно 
займався легкоатлетичними видами спорту. У  
1966 р. Віталій став чемпіоном УРСР зі спортивної 
ходьби серед юнаків, що давало можливість вступу 
в декілька престижних технічних вузів. Але за 
порадою матері, яка пройшла всю війну фронтовим 
фельдшером і більше 200 разів дарувала свою кров 
пораненим воякам, Віталій вирішив присвятити 
своє життя медицині та вступив до Харківського 
медичного інституту. Упродовж навчання в 
медінституті захоплювався кількома навчальними 
дисциплінами, але згодом обрав студентський 
науковий гурток при кафедрі госпітальної терапії, 
яку очолювала видатний терапевт, член-
кореспондент АМН СРСР Л.Т. Мала. 

У 1972 р. після отримання диплому лікаря  Віталій Москаленко був призваний до лав 
Радянської Армії і направлений начальником медичного пункту спецбригади 
протиповітряних сил  у Хабаровському краї. Після проходження курсів спеціалізації з 
дерматовенерології була відкрита вакансія ординатора в окружному госпіталі. Доля 
посміхнулася молодому дерматовенерологу: прийшла телеграма від Любові Трохимівни 
Малої з пропозицією вступу до клінічної ординатури або аспірантури при кафедрі терапії. 
В.Ф. Москаленко прийняв рішення повернутися до терапії. 

В 1975 р. пройшов спеціалізацію з анестезіології-реаніматології, працював лікарем-
реаніматологом та анестезіологом у кардіологічному відділенні лікарні №27 м. Харкова і 
вступив до заочної аспірантури Харківського медичного інституту. Після закінчення 
аспірантури у 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-інструментальна 
та гемодинамічна характеристика гострої серцево-судинної недостатності при інфаркті 
міокарда». 

У 1980–1990 рр. В.Ф. Москаленко  працював у керівних партійних органах Харкова 
та Харківської області на посадах інструктора, консультанта з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту, освіти та науки, фізичного виховання та спорту. При його участі в 
місті й області побудовано мережу сучасних типових поліклінік, стаціонарів, пологових 
будинків, медико-санітарних частин, станцій швидкої медичної допомоги.  
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У 1990 р. був призначений проректором з лікувальної роботи Харківського інституту 
удосконалення лікарів і за сумісництвом доцентом кафедри кардіології та функціональної 
діагностики цього інституту. 

У 1994 р. Віталій Федорович Москаленко призначений начальником Головного 
управління охорони здоров’я та соціальних питань Харківського міськвиконкому. З 1997 р. 
В.Ф. Москаленко призначений заступником міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Харківської міської ради, начальником Головного управління охорони 
здоров’я та соціальних питань. У 1997 р. за керівництво та координацію профілактичної 
акції у Харкові влітку 1995 р. Віталій Федорович Москаленко отримав почесне звання 
«Заслуженого лікаря України». З 1998 р. – заступник міського голови Харківської міської 
ради, начальник Головного управління з гуманітарних та соціальних питань. У цьому ж 
(1998) році призначений заступником Міністра охорони здоров’я України, у 1999 р. – 
першим заступником Міністра охорони здоров’я. З січня 2000 р. по листопад 2002 р. – 
Міністр охорони здоров’я в урядах України, які очолювали В.Ф. Ющенко та А.В. Кінах. За 
сумісництвом із січня 1999 р. працював доцентом, а потім професором кафедри управління 
охорони здоров’я КМАПО ім. П.Л. Шупика. У 2001 р. В.Ф. Москаленко захистив 
докторську дисертацію на тему «Медико-соціальні аспекти ліквідації наслідків екологічної 
катастрофи в мегаполісі». З грудня 2002 р. по липень 2003 р. – радник Президента України 
Л.Д. Кучми. У 2003 р. обраний ректором Національного медичного університету імені акад. 
О.О. Богомольця. 

Наукові дослідження В.Ф. Москаленка пов’язані з проблематикою соціальної 
медицини, організацією та управлінням охорони здоров’я, терапії, кардіології, медико-
соціальними наслідками надзвичайних ситуацій, стратегією розвитку вищої медичної 
освіти. 

Віталій Федорович є фахівцем у сфері медичного права та зарубіжних систем 
охорони здоров’я. Він став реформатором медичної галузі, запропонував програмно-
цільовий метод в охороні здоров’я, започаткував низку національних і державних програм. 
За його безпосередньою участю розроблена концепція розвитку охорони здоров’я 
населення України (2000), міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» (2002), 
комплексні заходи запровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я (2002), 
модель створення нормативно-правової бази охорони здоров’я населення України, 
створення єдиного медичного простору в державі. Запровадив рейтинг діяльності та 
ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я. 

В.Ф. Москаленко був автором понад 20 національних державних та галузевих 
програм. За час керівництва Міністерством охорони здоров’я було прийнято 89 законів 
України та змін до законів України, 72 Укази Президента України та 236 Постанов Кабінету 
Міністрів України. Затверджено Національний перелік основних лікарських засобів і 
виробів медичного призначення відповідно до рекомендацій ВООЗ. 2001 р. у державі був 
проголошений «Роком здоров’я», а 2002 р. – «Роком боротьби зі СНІДом». У 2002 р. 
Міністр охорони здоров’я В.Ф. Москаленко виступав на спеціальній сесії Генеральної 
асамблеї ООН. Був розроблений і запроваджений новий Національний календар 
профілактичних щеплень, створена Міжвідомча координаційна рада при МОЗ з питань 
взаємодії закладів охорони здоров’я, запроваджено державний рейтинг вищих медичних та 
фармацевтичних закладів. 
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В.Ф. Москаленко проводив велику громадську роботу. У 2002 р. обирався Віце- 
президентом Всесвітньої Асамблеї охорони здоров’я та членом Правління Глобального 
фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Неодноразово головував на 
міжнародних форумах, присвячених питанням боротьби з тютюнопалінням (Польща), 
зловживанням алкоголем (Швеція), ВІЛ/СНІДом (Іспанія), ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС (США). З 2009 р. – член Комітету ВООЗ з політики і координації Спеціальної 
програми наукових досліджень, розробок і підготовки наукових кадрів у галузі відтворення 
населення. 

Був членом Колегії МОЗ України (з 1999 р.), Наукової ради з теоретичної та 
профілактичної медицини при Президії АМН України (з 2003 р.), Комітету з Державних 
премій України в галузі науки і техніки (з 2001 р.); заступником голови ради ректорів 
Київського вузівського центру (з 2003 р.); головою Української асоціації спеціалістів з 
соціальної медицини та організаторів охорони здоров’я (з 2008 р.); головним позаштатним 
спеціалістом МОЗ України з організації та управління охороною здоров’я (з 2009 р.). 

В.Ф. Москаленко – головний редактор науково-практичних журналів «Науковий 
вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» (з 2004 р.), 
«Східноєвропейський журнал громадського здоров’я» (з 2008 р.), голова редакційної ради 
Українського науково-медичного молодіжного журналу; член редакційних колегій та 
редакційних рад 23 наукових, науково-практичних і громадських медичних періодичних 
видань (журналів), редакційної колегії медичної газети України «Ваше здоров’я». Голова 
експертної ради з медицини, фармації Державної акредитаційної комісії (2004 р.). Голова 
спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеню доктора та кандидата медичних наук за фахом «Гігієна», «Соціальна медицина», 
«Вірусологія», «Мікробіологія» при НМУ імені О.О.Богомольця (2004); член 
спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 по захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеню доктора та кандидата медичних наук за фахом «Соціальна медицина» при НМАПО 
імені П.Л. Шупика (2003). 

З 2004 р. – завідувач кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я НМУ імені 
О.О. Богомольця. Член-кореспондент НАМН України (2002), академік Інженерної академії 
України (1998), Заслужений лікар України (1997), академік Української академії 
економічної кібернетики (2000), почесний член Польської академії медицини (2005), 
дійсний член Світової академії медицини Альберта Швейцера (2005), академік Академії 
наук вищої освіти України (2006), почесний академік Білоруської академії медичних наук 
(2006), Заслужений діяч науки і техніки (2007). академік Міжнародної академії наук 
екології, безпеки людини і природи (2007), академік НАМН України (2010), член-
кореспондент НАПН України (2010). 

На запрошення провідних європейських наукових та освітніх установ академік В.Ф. 
Москаленко прочитав лекції в Оксфордському університеті (Велика Британія), Федерації 
приватних лікарень Франції, Каролінському інституті (Швеція), Генеральному директораті 
з охорони здоров’я Норвегії та Норвезькому інституті громадського здоров’я (Норвегія). 

В.Ф. Москаленко є автором (співавтором) понад 1000 наукових праць, в т. ч. 38 
монографій. Результати досліджень та розробок висвітлено у понад 150 доповідях та 
виступах на наукових форумах різних рівнів, у т. ч. в 44 – за кордоном, зокрема, у Великій 
Британії, Грузії, Іспанії, Норвегії, ПАР, Польщі, Португалії, Російській Федерації, США, 
Хорватії, Франції, Швеції. Нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ст. (2004) та IV ст. 
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(2009), ювілейною медаллю «За мужність і любов до Вітчизни» (Російська Федерація, 
1998), двома ювілейними орденами «Різдво Христове – 2000» І ст. (2000), медаллю ім. 
академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» (2001), знаком «Відмінник 
освіти України» (2004), знаком «За вагомий внесок у навчання та виховання дітей України» 
І ст. (2004), орденом «За відродження духовності» (2004), орденом Преподобного Нестора 
Літописця III ст. (2004), Великою Золотою медаллю Світової академії медицини Альберта 
Швейцера (2005), Медаллю Української федерації вчених (2006), Почесною грамотою 
Верховної Ради України (2006), Золотою Зіркою Світової академії медицини Альберта 
Швейцера (2007), Орденом М.І. Пирогова (2008), медаллю «За сприяння Збройним силам 
України». Має почесне звання «Посол миру» (2006) за визнанням Міжрелігійної та 
міжнародної федерації «За мир в усьому світі», у 2010 р. за рішенням Світової академії 
медицини Альберта Швейцера Москаленку В.Ф. присуджено ступінь професора філософії 
Honoris Causa. 

У 2010 р. академіка НАМН України Москаленка В.Ф. нагороджено найвищою 
нагородою Української православної церкви –  Відзнакою настоятеля. 

У 2014 р. В.Ф. Москаленко вийшов на заслужений відпочинок. 

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

 
ВОЛОДИМИР ВЕНІАМІНОВИЧ ФРОЛЬКІС 

До 95-річчя від дня народження 
 

Вчений завжди живе у майбутньому» 
В.В. Фролькіс 

 
Володимир Веніамінович Фроль-

кіс народився 27 січня 1924 р. в 
Житомирі в сім’ї лікарів. Батько – 
Веніамін Соломонович був головним 
лікарем зуболікарської поліклініки, мати 
– Рахіль Емануїлівна працювала лікарем-
лаборантом. Володя закінчив середню 
школу в 1941 р. і вступив у Київський 
медінститут, який на початку німецько-
радянської війни був евакуйований в 
Челябінськ. Спочатку В.В. Фролькіс 
потрапив на військовий факультет 2-го 
Московського медичного інституту, а 
згодом – в Ленінградську військово-
медичну академію. Після отримання  
диплому працював лікарем евакогос-
піталю на Ленінградському фронті і 
пройшов дорогами війни до Чехосло-

ваччини. За участь у Великій Вітчизняній війни. В.В. Фролькіс отримав орден Вітчизняної 
війни. 

Найбільший вплив на молодого Володимира Фролькіса зробив академік Леон Абгарович 
Орбелі (1882–1958), керівник циклу фізіології, соратник І.П. Павлова (1849–1936). За 
рекомендацією Л.А. Орбелі В.В. Фролькіс повертається в Україну і знайомиться з Георгієм 
Володимировичем Фольбортом  (1885–1960), завідувачем кафедри нормальної фізіології (1946–
1960) Київського медичного інституту. В.В. Фролькіс поступив в аспірантуру при кафедрі 
нормальної фізіології. Вже у 1949 р. В.В. Фролькіс захищає кандидатську дисертацію на тему 
«К изучению процессов утомления и восстановления сердечной мышцы». Дисертанту лише 25 
років, але шлях в науці вже визначився.  

В 1950–1953 рр. В.В. Фролькіс працював асистентом кафедри нормальної фізіології, а з 
1963 р. – доцентом цієї ж кафедри. А у 1958 р. (В.В. Фролькісу лише 34 роки) вчений захищає 
докторську дисертацію на тему «Физиологические характеристики рефлексов на сердечно-
сосудистую систему». Ця тема стала домінуючою в одній з перших монографій. 

Вчений обґрунтував концепцію гемодинамічного центру, що представляє собою групу 
центральних нервових структур, які включають і судинно-руховий центр та регулюють 
кровообіг при різних станах організму. Встановлені закономірності взаємодії вузлів 
автоматизму в серці, механізми виникнення аритмій, регуляції коронарного кровотоку, 
досліджено функціональні та метаболічні зрушення при експериментальному інфаркті 
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міокарда. Фізіологічні дослідження кардіогемодинаміки корелювалися зі справжнім проривом у 
київській кардіохірургії, очолюваній М.М. Амосовим. Поява апаратів штучного кровообігу 
(АШК) вимагала точних біохімічних досліджень крові у клінічній патофізіології. Висока 
питома вага інфаркту міокарда в терапевтичній та кардіологічній клініці, незадовільні 
результати терапевтичного лікування інфаркту міокарда в хворих вимагала потужних 
досліджень в галузі коронарного кровообігу. На порядок денний виходить  проблема 
детального вивчення передумов появи інфаркту міокарда. 

Оскільки вікові зміни функціонального 
стану серцево-судинної системи корелюють з 
процесами старіння організму, то перехід до 
наукової тематики, пов’язаної з віковими змінами 
був логічним продовженням наукових пошуків 
попередніх років. Успішний захист докторської 
дисертації співпав із створенням в Києві Інституту 
геронтології та експериментальної патології АМН 
СРСР за дорученням МОЗ СРСР. Створення цього 
інституту було визнанням авторитету українських 
вчених, які без перебільшення були світовими 

лідерами в галузі розробки проблеми продовження тривалості життя. Директором Інституту 
став відомий патофізіолог, академік Микола Миколайович Горєв (1900–1992), який запросив 
молодого науковця В.В. Фролькіса до співпраці. Тому цілком природно, що той погодився 
працювати у цій новій установі і віддав роботі 40 років життя аж до раптової смерті 2 жовтня 
1999 р. У 1962 р. в світ виходить монографія В.В. Фролькіса, К.І. Кульчицького, В.І. Мілько, 
І.А. Кузьминської «Коронарное кровообращение и экспериментальный инфаркт миокарда» 

Безперечно, геронтологія була тією галуззю науки, яка цілком відповідала характеру, 
філософському та романтичному складу розуму й душі вченого. Філософія старіння 
песимістична. Але старість – це і продовження життя. Однак філософія оптимізму допомагає 
продовжити життя. 

В.В. Фролькіс був переконаний, що в організмі існують потужні фактори антистаріння, 
які забезпечують продовження життя. В.В. Фролькіс багато зробив для розвитку геронтології. 
Його внесок у вікову фізіологію незаперечний. Його група здібних науковців, згуртувавшись 
біля свого Вчителя, 40 років рухалась шляхом дивовижних досліджень. Напружена праця дала 
можливість В.В. Фролькісу створити адаптаційно-регуляторну теорію старіння, складовою якої 
є вчення про генно-регуляторні механізми вікових змін в організмі. Його гіпотеза про існування 
класу внутрішньоклітинних регуляторів стану плазматичної мембрани, які отримали назву 
інверторів, стимулювала експериментальний пошук засобів та методів продовження життя. 

В.В. Фролькіс вважав, що генно-регуляторні механізми старіння є основою розвитку 
найбільших ознак вікової патології: атеросклерозу, діабету, раку, паркінсонізму, хвороби 
Альцгеймера. Важливо вчасно і правильно визначити синдром старіння. В.В. Фролькіс виділяв 
декілька видів синдромів: нейрогенний, серцево-судинний, мішаний та інші. Вчений 
запропонував  ідею генно-регуляторної терапії, тобто використання речовин, які вибірково 
експресують певні гени. 

В.В. Фролькіс був генератором нових ідей: пошук засобів і методів продовження 
тривалості життя при виділенні білків старіння, що дасть можливість їх зв’язувати і гальмувати 
розвиток процесу; при уточненні регуляторних генів старіння та антистаріння можна буде 
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пригнічувати одні та активізувати інші гени. При розробці методів безконтактної стимуляції 
можна впливати на нервові центри, пов‘язані з процесом антистаріння, при прицільному 
гальмуванні апоптозу можна уповільнити зменшення кількості клітин при старінні; при 
активізації нарощування тіломерів можна продовжити життя клітин, що діляться. 

В.В. Фролькіс створив потужну наукову школу, під його керівництвом було виконано 
понад 100 дисертацій, майже половина – докторські. 

Вчений був автором (співавтором)  майже 700 наукових праць, в т. ч. 25 монографій, 18 
керівництв, виданих у різних країнах світу: Австрії, Болгарії, Німеччині, Словаччині,США, 
Угорщині, Швейцарії. 

Наукова діяльність В.В. Фролькіса була відзначена низкою нагород: премією імені Ф. 
Верцара Міжнародної Асоціації геронтологів, премією ім. О.О. Богомольця (1970), Державною 
премією УРСР у галузі науки і техніки (1978), премією ім. І.І. Мечнікова НАН України (1995), 
премією ім. М.Д. Стражеска НАНУ (2000 р. – посмертно). 

Наукова та громадська діяльність В.В. Фролькіса була відзначена орденами Ярослава 
Мудрого IV та V ступенів, 7 медалями. 

Заключним акордом його життя став емоційний, масштабний виступ на Першому 
всеукраїнському з’їзді медпрацівників 1 жовтня 1999 р. В.В. Фролькіс не побоявся сказати 
вищому керівництву країни правду про критичну ситуацію у нашій медицині. Це був останній 
виступ вченого. 

2 жовтня 1999 р. Володимир Веніамінович Фролькіс помер раптово. 
Пам’ять про видатного Вченого, Велику Людину залишається з нами. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 
 

ЯКУБ-КАРОЛЬ ОСКАРОВИЧ ПАРНАС 
До 135-річчя від дня народження 

 
Якуб-Кароль Парнас народився 28 січня 

1884 р. в с. Мокряни (нині Львівської області) в 
польсько-єврейській родині. Батько Оскар був 
земельним власником, мати Габріела – з родини 
Бернштейнів. Навчався в початковій гімназії V 
імені Стефана Жолкевського, а потім в гімназії VI 
імені Станіслава Сташіка у Львові, яку закінчив у 
1902 р. У 1902–1904 рр. навчався на хімічному 
відділенні Вищої технічної школи в Берліні-
Шарлотенбургу. У 1904–1905 рр. навчався у 
Страсбурзькому університеті в знаменитого 
німецького хіміка-органіка Фрідріха Карла 
Йоганна Тіле (1865–1918), який у 1893 р. 
працював професором Мюнхенського 
університету, а з 1902 р. почав працювати 
професором Страсбурзького університету і у 
Франца Гофмейстера (1850–1922), професора з 
фізіології, який з 1896 р. працював ординарним 
професором фізіологічної хімії і був відомим у 
світі дослідником в галузі біохімії білків: у 1902 р. 

Франц Гофмейстер незалежно від Германа Еміля Фішера (1852–1919), лауреата Нобелівської 
премії з хімії за 1902 р. описав пептидний зв’язок. 

Я.-К. Парнас у 1905–1907 рр. продовжив своє удосконалення у професора Ріхарда 
Мартіна Вільштеттера (1872–1942), відомого німецького хіміка-органіка і біохіміка, який у  
1905 р. був призначений професором Вищого технічного училища в Цюріху. Цей видатний 
вчений займався досліджуваннями хлорофіла, інших рослинних пігментів, вивчав структуру 
кров’яного пігменту геміну, а також деяких ферментів. У 1920 р. Р.М. Вільштеттер отримав 
Нобелівську премію з хімії «за дослідження рослинних пігментів, в тому числі хлорофілу». 

Р.М. Вільштеттер поставив перед молодим хіміком складне завдання – приготувати 
«третій» хінон нафталіну (т.з. амфінафтохінон). З цим завданням Я.-К. Парнас блискуче 
впорався і вперше отримав у кристалічному вигляді амфінафтохінон. За дисертацію «О 
нафтохинонах», яку Я.-К. Парнас захистив у Мюнхенському університеті у 1907 р., йому був 
присуджений вчений ступінь доктора філософії. У 1907 р. він отримав посаду асистента в 
лабораторії фізіологічної хімії в Інституті фізіологічної хімії Страсбурзького університету у 
Франца Гофмейстера, де пропрацював до 1915 р., з 1913 р. в якості доцента. Лабораторія  
Ф. Гофмейстера була світовим центром фізіологічної хімічної науки в першій чверті XX ст. і 
колискою так званого динамічного напрямку – вчення про проміжний обмін. 

Під впливом Франца Гофмейстера, Альбрехта Бете (1872–1954), відомого німецького 
фізіолога, який у 1896–1910 рр. працював асистентом Страсбурзького фізіологічного інституту 
займався багатьма проблемами фізіології, в тому числі фізіологією м’язового скорочення, а 
також В. Гільдемейстера з’явилося бажання вивчити механізми хімічних реакцій в організмі. 
Під впливом цих видатних вчених сформувався науковий стиль дослідження Я.-К. Парнаса. Із 
спогадів А.Є. Браунштейна і соратників у Я.-К. Парнаса назавжди збереглося відчуття 
вдячності та захоплення школою Ф. Гофмейстера. 
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У 1910–1911 рр. Я. Парнас тимчасово працював на Зоологічній станції в Неаполі, а в 
1914 р. поїхав у Кембридж, де саме в цей час була заснована кафедра біохімії і першим 
професором цієї кафедри став Фредерік Гоуланд Хопкінс (1861–1947), видатний англійський 
біохімік, автор понад 130 наукових робіт. Цей вчений з 1893 р. вивчав білкові речовини і в  
1903 р. разом з С.Коле виділив триптофан. У рамках дослідів з хімії білка він розробив методи 
виділення протеїнів з крові та яєчного білка, а також методи кристалізації білків у великих 
кількостях для подальших досліджень. Провів дослідження і встановив, що при зниженні 
вмісту кисню в м’язах накопичується молочна кислота. Своїми роботами заклав основу для від-
криття використання енергії циклу метаболізму вуглеводів для м’язового скорочення. У 1921 р. 
виділив трипептид, необхідний для транспорту кисню в клітинах, який отримав назву глутатіон. 

У 1929 р. Ф.Г. Хопкінс та X. Ейкман отримали Нобелівську премію з фізіології та 
медицини «за відкриття вітамінів, які стимулюють процеси росту». 

Саме у Кембриджі його застала Перша світова війна і Я.Парнас, як австрійський 
підданий, був інтернований. Але завдяки втручанню вчених, був відпущений і повернувся в 
Страсбург, де пропрацював до 1916 р. 

Період роботи в Страсбурзі визначив ті напрямки фізіологічної хімії, розробці яких він 
присвятив свою подальшу діяльність. Отримали визнання дослідження Я.Парнаса про 
біологічне значення дисмутації альдегідів, або реакції Каніцаро (1910). Я. Парнас встановив 
наявність в печінці ферменту, названого альдегідмутазою, під впливом якої з 2 молекул 
альдегіда утворюються відповідні кислота та спирт. 

У 1912 р. Я. Парнас надрукував праці про утворення глікогену в печінці із гліцеринового 
альдегіду і про процеси синтезу і розкладання цукру в організмі тварин. Вчений цікавився 
проблемою цукрового діабету і неодноразово повертався до цієї проблеми. У цьому ж році 
з’явилася робота про стереоізомери молочної кислоти в організмі крілика. 

Треба згадати роботи Я. Парнаса про обмін речовин та енергії в гладенькій та 
попереково-смугастій мускулатурі. Йому належить одне із перших досліджень зв’язку між 
кількістю глікогену та молочної кислоти в ізольованому м’язі жаби при скороченні (1914). У 
цьому дослідженні взяв участь Р. Вагнер. 

У 1916 р. Я. Парнас повернувся в Польщу, служив в австрійському війську як біохімік. З 
1 жовтня 1916 р. керував організованим ним центром фізіологічної хімії Варшавського 
університету, де з 1 квітня 1919 р. був тимчасово доцентом цього предмету. 

У 1918–1919 рр. був викладачем аналітичної хімії у фармацевтичному відділі 
Варшавського університету. У 1919 р. вступив до польської армії і брав участь у польсько-
радянській війні. Почав концентрувати матеріали з фізіологічної хімії в підручник 
«Фізіологічна хімія», що вийшов у 1922 р. 

Під впливом Францішка Юзефа Гроєра (1887–1965), керівника кафедри педіатрії 
Львівського університету, Я. О. Парнас переїхав до Львова у 1920 р. і став професором 
медичної хімії Лікарського відділу Львівського університету з обов’язком викладання 
загальної, неорганічної та органічної хімії. 

У Львові Я.-К. Парнас створив великий колектив молодих і талановитих учнів і 
розгорнув потужну дослідницьку роботу, яка перетворила Львівський центр медичної хімії в 
один із світових центрів біохімічної науки. В цьому колективі були Дж. Нуковскі,  
Я. Яворска, де Тессейре, В. Хрзон, В. Левінскі, П. Остерн, Ц. Литвак-Манн, Йедрек,  
В. Модзоловскі, А. Клісецкі, Ю. Геллер, У. Мроцкевіч, Й. Синявскі, Т. Манн, К. Вайда,  
Р. Климек, Ю. Рейсс, Б. Скаржинські, Т. Коржибскі, Б. Собчук, Т. Барановскі. 

Через деякий час деякі із співпрацівників кафедри стали керівниками багатьох наукових 
установ: А. Клісецкі – кафедра фізіології у Вроцлаві; Т. Барановскі – кафедра біохімії у 
Вроцлаві; Ю. Геллер – академік ПАН, директор Ін-тут біохімії у Варшаві; В. Модзолевскі – 
кафедра біохімії у Гданську, І. Мохнацька – кафедра біохімії у Варшаві, В. Мейбаум – кафедра 
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біохімії Вроцлавського університету; Т. Манн – кафедра біохімії у Кембриджі; Б. Собчук – 
кафедра біохімії у Львові. 

У 1922–1941 рр. Я.О. Парнас був завідувачем кафедри біохімії Львівського університету, 
деканом медичного факультету Львівського університету (1929), керівником фармацевтичного 
відділення (1930–1936), деканом фармацевтичного факультету (1939–1941) Львівського 
університету / Львівського медичного інституту. 

Кафедра біохімії під керівництвом Я. Парнаса займалася вивченням кристалізації білків, 
що отримані з м’язів та кров’яної сироватки, виникнення аміаку в крові, м’язах, досліджувала 
аденілову кислоту як джерело аміаку, роль аденілової кислоти в обмінних процесах в м’язах, 
роль фосфорної кислоти. 

У 1921 р. Я.О. Парнас разом з Р. Вагнером розробив точну методику мікровизначення 
азоту за Кьєльдалем і сконструювали для цієї мети дистиляційний апарат Парнаса-Вагнера, 
який з того часу є обов’язковим для всіх аналітичних та біохімічних лабораторій. 

Я. Парнас із співпрацівниками показали, що вміст вільного аміаку в циркулюючій крові 
тварин та людини дуже низький (→ 0). Одним із важливих джерел утворення аміаку у 
випущеній крові і постмортального амоніогенезу в м’язовій тканині, є ферментативне 
дезамінування аденілової кислоти, яка була виділена з м’язів Г. Ембденом (1874–1933). Була 
спроба пов’язати різні відомості в той час реакції гліколізу і бродіння в одне ціле. Загальна 
схема гліколізу була представлена на V фізіологічному конгресі у Брюсселі. Велике значення 
мало встановлення того факту, що АТФ та АДФ, відкриті Карлом Ломаном (1898–1978) з Отто 
Фріцем Мейергофом (1884–1951) у 1929 р. на відміну від самої аденілової кислоти не 
підлягають в клітинах ферментативному дезамінуванню. Постмортальний або травматичний 
аммоніогенез наступає лише після того, як з АТФ (і АДФ) внаслідок відщеплення фосфатних 
груп утворюється вільна аденілова кислота. 

Я. Парнаса у 1931 р. обрано професором Цюріхського університету, у 1933 р. обрано 
Doctor Honoris causa Афінського університету. 

Я. Парнасом була встановлена реакція переносу фосфата з фосфогліцеринової (або 
фосфопировиноградної) кислоти на аденілову кислоту і далі з АТФ на креатин (реакція 
Парнаса), а також реакція перефосфорилювання між АТФ та фруктозо-6-фосфатом з 
утворенням фруктозо–1,6-дифосфата. 

Я. Парнас дав глибокий аналіз механізму гліколіза та спиртового бродіння і зв’язків між 
реакціями гліколізу та іншими ферментативними перетвореннями в м’язах. Заслуги Я. Парнаса 
у вирішенні проблеми анаеробного перетворення вуглеводів загальновизнані і позначаються в 
біохімічній літературі як теорія Ембдена-Мейєргофа-Парнаса або «схема гліколіза ЕМП». 

У 1935 р. Я.О. Парнас разом із своїм співробітником Тадеушем Барановські (1910–1993) 
відкрили початкову ланку процесу глікогенолізу в м’язах – реакцію розщеплення глікогену 
неорганічним фосфатом (без участі АТФ) із утворенням гексозомонофосфата. Цю реакцію Я.О. 
Парнас назвав фосфоролізом глікогену. У 1936 р. подружжя Герті-Тереза та Карл Фердінанд 
Корі встановили, що в якості первинного продукту утворюється невідомий раніше 
гексозофосфорний ефір–1-фосфат глюкози («ефір Корі»). У 1937 р. вийшло у світ двотомне 
керівництво «Фізіологічна хімія», що свідчило про глибоку хімічну та біологічну ерудицію 
Я.Парнаса. 

В 1936–1937 рр. Я. Парнас встановив контакти з Д. Хевеші (1885–1966), угорським 
хіміком, майбутнім лауреатом Нобелівської премії з хімії за 1943 р., який працював в Інституті 
теоретичної фізики Копенгагенського університету (директор – Нільс Бор (1885–1962), лауреат 
Нобелівської премії з фізики за 1922 р.). Інститут виділив препарати радіоактивного фосфору 
32Р і зробив заміри радіоактивності досліджуваного матеріалу. Я. Парнас застосував метод 
ізотопних індикаторів 32Р для дослідження ферментативного синтезу фосфорних сполук при 
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вивченні обліку міченого фосфору в м’язах in vivo та in vitro. Лекції про застосування ізотопних 
методів були прочитані в багатьох наукових центрах, в тому числі в Парижі та в Москві. 

У 1939 р. Я.О. Парнас на запрошення французького хімічного товариства виступив з 
доповіддю. На цьому засіданні відбулися доповіді трьох Нобелівських лауреатів: О. Мейєргофа, 
подружжя Ірен та Фредеріка Жоліо-Кюрі. 

У 1939 р. Я. Парнас був запрошений у Гент, на почесну перехідну кафедру імені Франка.  
У 1939 р. розпочалася Друга світова війна. 17 вересня 1939 р. Червона Армія увійшла до 

Львова. Після возз’єднання Західної України з СРСР Я. Парнас з великою енергією взявся за 
розгортання роботи своєї лабораторії. 

Вчений був обраний деканом фармацевтичного факультету (1939–1941), почав 
працювати в Українському ендокринологічному інституті. Він був обраний депутатом обласної 
та місцевої ради. Почалася нова сторінка в житті видатного вченого, але 21 червня 1941 р. 
Німеччина напала на Радянський Союз. Розпочалася евакуація працівників Львівського 
медичного інституту на Схід. Сім’я Парнасів вантажною машиною виїхала в Київ, а далі 
поїздом до Уфи. Ситуація в Уфі для роботи та життя була надзвичайно важкою. В пошуках 
виходу з тяжкої ситуації він виїхав у Москву і навів контакти із знайомими вченими. Один із 
професорів порадив Я. Парнасу написати лист особисто Й.В. Сталіну з пропозицією роботи для 
фронту, що і зробив вчений, вкинувши листа в поштову скриньку для листів Й.В. Сталіну. 
Через 24 години офіцер «НКДБ» знайшов Я. Парнаса і повідомив про зустріч з вождем 
наступного дня. На наступний день в Кремлі відбулася зустріч вченого з Й.В. Сталіним, на якій 
Я. Парнас запропонував свої послуги. З’явилася робота, устаткування, сировина і розпочалася 
потужна робота вченого. Працював в Інституті біохімії АН УРСР, де виконав низку важливих 
«оборонних» робіт. В листі в Президію АН вчений повідомив про свою діяльність в 1942 р.: 
«разработка получения кровяной плазмы из местного сырья; новый метод замещения 
«реактивной смеси»; предложения по применению в действующей армии стимуляторов ЦНС» 
(мова йшла про синтез кофеїну – Ю.П.). 

У 1942 р. Я. Парнасу присуджена Сталінська премія I ст. «За научные работы по обмену 
веществ в мышцах, итоги которых опубликовали в сводной статье «Гликогенолиз» (1940). У 
тому ж 1942 р. Я. Парнас був обраний академіком АН СРСР. В Представленні Президії АН 
СРСР в уряд відзначалося, що «професор Парнас – видатний вчений в галузі біохімії м’язової 
діяльності». У 1943 р. АН СРСР запропонувала Я. Парнасу організувати та очолити Інститут 
біологічної і медичної хімії АН СРСР. Але в зв’язку з бюрократичною тяганиною справа 
загальмувалася. Тоді Я. Парнас написав листа з проханням про допомогу до акад. П.Л. Капіци, 
який звернувся з листом до В.М. Молотова і справа зрушилася з місця. Дещо пізніше Я.-К. 
Парнас брав участь у створенні АМН СРСР і в 1944 р. був обраний членом АМН СРСР. В 
цьому ж році радянський уряд нагородив Я. К. Парнаса орденом Леніна. 

У 1945 р. після війни він був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, 
його обрали іноземним членом Французької АМН, німецької академії «Леопольдіна». Я. Парнас 
був визнаним лідером серед біохіміків СРСР. Центром біохімічної думки стали «четверги» 
Парнаса – семінари, на яких збиралися вчені не лише з Москви, але й з інших міст. 

Справжнє відношення влади до вченого проявилося після війни. У 1945 р. Я. Парнас 
зробив візит до Львова, де зустрівся з тими колегами, які пережили Другу Світову війну, 
відвідав кафедру, на якій працював у 1921–1941 рр. Про розмови Я. Парнаса згадував проф.  
Т. Цєшинскі (1997). 

У 1945 р. Президія АН СРСР звернулася до влади з проханням дозволити відрядити  
Я. Парнаса в Бельгію на 3 місяці, щоби очолити почесну «перехідну» кафедру імені Франка для 
читання лекцій з біохімії. Голова Всесоюзного комітету із справ вищої школи С. Кафтанов 
написав В.М. Молотову: «... не нахожу возможным поддержать просьбу т. Вавилова 
(Президента АН СРСР). Академик Парнас работает в СРСР сравнительно небольшой срок 
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(с конца 1939 г.) и ещё непроверен настолько, чтобы можно было командировать его за 
границу на длительное время и с таким ответственным поручением. Тем более, что 
имеются сведения о подозрительном интересе к Парнасу со стороны некоторых кругов за 
границей». Президія АН СРСР «відкликала» свою пропозицію. Не відпустили Я. Парнаса і в 
інші країни для отримання почесних звань. 

В 1947 р. Президент АН СРСР С.І. Вавілов звернувся до уряду з пропозицією дозволити 
Я. Парнасу за сумісництвом очолити кафедру біохімії Краківського університету в «дружній 
Польщі», що вимагало від нього 2 рази на рік відвідувати Краків на декілька тижнів для 
читання лекцій. Той же Кафтанов в листі висловив свою думку: «Академик Я.-К. Парнас ... 
ведёт большую научно-исследовательскую работу и раздвоение (?) его научной 
деятельности между Москвой и Варшавой отвлекало бы академика Парнаса Я.-К. от той 
большой плодотворной научной работы, которую он ведёт в научных учреждениях 
Советского Союза». Керівник Управління агітації і пропаганди ЦК ВКП (б) Г.Ф. Александров 
в листі В.М. Молотову написав відверто і цинічно: «Его взгляды (Я. Парнаса) ещё не 
являются вполне советскими. Известны несоветские выступления академика Парнаса по 
адресу нашей науки во Львове, вскоре после вторичного освобождения города. Парнас Я.-К. 
тесно связан с английскими учёными. Его сын служил в армии Андерса. Нет гарантии, что 
академик Парнас не предпримет попыток остаться за границей». 

У 1948 р. В Лондоні відбувся перший Міжнародний біохімічний конгрес і Я. Парнаса 
запросили як віце-президента Конгресу. Але про поїздку в Англію не могло бути і мови. 

Здоров’я академіка Я. Парнаса різко погіршилося. 17 жовтня 1947 р. вчений подав заяву 
з проханням звільнити його від обов’язків директора Інституту. Наказ про його звільнення з 
посади був підписаний 28 травня 1948 р. Наприкінці 1948 р. Я.Парнас почав важко хворіти. 

28 січня 1949 р. Я. Парнас був заарештований «за здійснення розвідувальної 
діяльності проти СРСР за завданням іноземної держави». Він був скерований у 
внутрішню тюрму МДБ СРСР. Оглянутий лікарем (?) 29 січня 1949 р. о 15 год. 15 хв.  
Я. Парнас був викликаний на перший допит. Під час надання медичної допомоги о 17 год. 
50 хв. Помер. Смерть наступила від інфаркту міокарда (із відповіді полковника юстиції 
В.М. Граненова 20 липня 1993 р. на запит сина Парнаса, Яна Якубовича). 

Вчений прожив рівно 65 років. 
3 квітня 1954 р. старший слідчий КДБ при РМ СРСР підполковник Чеклін виніс 

постанову «про припинення карної справи на Я. Парнаса за відсутністю у його діях складу 
злочину. ...Документи, в яких було б вказано місце поховання ... не збереглися». 

Сходження на Олімп радянської науки завершилося для Якуба Оскаровича Парнаса 
дорогою на Голгофу у 65 років. Дружину, Ренату Матвіївну Таубенхаус, яка подарувала йому  
2 дітей: Юстину (1921–1930) і сина Яна Оскара (1923), лікаря-хірурга, виселили із престижної 
академічної квартири і дали 1-кімнатну у московській комуналці. На щастя, сусіди виявилися 
співчутливими і добрими людьми. 

Якуб-Кароль Оскарович Парнас залишив великий спадок нащадкам. Наукова спадщина 
вченого нараховує за 1907–1949 рр. 176 праць, в тому числі 130 журнальних статей, підручник 
(5 перевидань), двотомне керівництво, глави та розділи в різних монографіях, підручниках, 
низку оглядових статей. Праці Я.-К.О. Парнаса написані польською, німецькою, французькою, 
англійською, іспанською, угорською, російською, українською мовами. Учнями Я.-К. Паркаса 
упродовж 1913–1949 рр. було опубліковано близько 250 наукових праць. 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ ФЕДОРЕНКО 
До 70-річчя від дня народження 

 
Віталій Петрович Федоренко народився   29  

січня  1949  р.  в  м. Біла  Церква  Київської  області 
в сім’ї вчителів: батько Петро Євтухович (1922–
1999), мати Валентина Андріївна (1922– ).  

Після закінчення СШ працював у 1966 р. 
різноробом Київської дослідної станції 
тваринництва, у 1967 р. – різноробом Дендропарку 
«Олександрія» АН УРСР. З жовтня 1967 р. – студент 
Української сільськогосподарської  академії 
(НУБіП), яку закінчив у 1972 р. за фахом: вчений 
агроном.  У 1972 – 1980 рр. – старший  науковий  
співробітник   лабораторії ентомології. У 1980– 
1989 рр. В.П. Федоренко працював завідувачем 
відділу захисту рослин  Білоцерківської дослідно-
селекційної  станції, У 1989–1993 рр. – докторант  
Інституту  цукрових  буряків УААН. У 1993 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Екологічні 
закономірності динаміки етномокомплексу 
бурякового агробіоценозу та принципи його 

регуляції в Центральному Лісостепу України».  
З квітня 1993 р. – заступник  директора  з  наукової  роботи  Білоцерківської  ДСС. 

З 1994 р. співробітник кафедри  захисту  рослин  Білоцерківського державного  
аграрного  університету за сумісництвом. З березня 1999 р. – професор, а з червня  
2000 р. – завідувач кафедри захисту рослин Білоцерківського державного  аграрного  
університету. Від квітня  2003 р. – завідувач відділу інтегрованого захисту рослин та  
директор  Інституту  захисту  рослин  УААН.  

Від 2011 р. – завідувач кафедри ентомології імені професора М.П. Дядечка 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, головний 
науковий співробітник Інституту захисту рослин. 

В.П. Федоренко провів фундаментальні дослідження біології шкідників цукрових 
буряків, здійснив широкомасштабне  впровадження  у  виробництво  нового  прийому  
захисту сходів цукрових буряків – інтоксикації рослин. Праці вченого із вивчення 
багаторічної динаміки ентомокомплексу в агробіоценозі зерно-бурякової сівозміни 
спрямовані на здійснення системного підходу до вивчення закономірностей зв᾽язку і 
взаємодії фауни шкідливих і корисних комах з метою  розробки  та  впровадження  
екологічно  орієнтованих  прийомів  управління  динамікою  популяцій.  

В.П. Федоренко є автором понад 500 наукових  праць,  в т.ч. 20 монографій,6  
підручників та посібників, брошур, зокрема «Биологические особенности и меры 
борьбы с корневой свекловичной тлей» (1991), «Ентомокомплекс на цукрових буряках» 
(1998), «Звичайний буряковий довгоносик» (2002), «Шкідники еспарцету» (2003), 
«Щитоноски» (2003), «Бурякові блішки» (2003), «Біологічний захист рослин» (2004), 
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«Сахарная свекла» (2004), «Шкідники сільськогосподарських культур» (2004), 
«Технологія використання трихограми» (2004), «Совки» (2004), «Західний кукурудзяний 
жук» (2005), «Створення стійких сортів» (2005) «Защита сахарной свеклы» (2006). 

 

 Вчений  підготував  2 докторів  та  26  кандидатів  наук, готуються до захисту ще 
10 аспірантів та  пошукачів.  

 В.П.Федоренко є президентом Українського та почесним членом Російського 
ентомологічного товариста, експертом  Держхімкомісії при Міністерстві екології 
України.  

За видатні дослідження вчений отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і 
технікиУкраїни», отримав премію імені І.І. Шмальгаузена НАН України та золоту 
відзнаку Польського товариства ентомологів. Відзначений нагородами, серед яких 
Почесна грамота Президії УААН (1999, 2004, 2006), диплом лауреата Всеукраїнського 
рейтингу «Лідера агропромислового комплексу» (2005, 2006, 2009), Трудова відзнака 
Головдержінспекції з карантину рослин, Почесна грамота Головної держінспекції 
захисту рослин Мінагрополітики, Почесна відзнака Української академії аграрних наук 
за визначний вклад у розвиток аграрної науки, Почесна грамота ВАК України за 
вагомий внесок у державну систему атестації наукових кадрів вищої кваліфікації 
України. 

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

 
Хроніка січня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
В січні минає 440 років від часу народжений Яиа Батиста ван Гельмонта (Хельмонта), 

голландського дослідника природи, одного із засновників ятрохімії. Народився у Брюсселі. 
Медичну освіту здобув у Лувенському університеті (1599). До 1609 р. мандрував по Європі. 
Оселився у Вільварді (біля Брюсселю) і почав займатися експериментальними дослідженнями. 
Зробив значний внесок у клінічну медицину, описавши низку хвороб шлунка, селезінки, легень, 
плеври. Створив вчення про фермент як речовину, що відповідає за хімічні перетворення в 
соках організму Вважав, що в травленні важливу роль відіграє кислота шлункового соку і 
пропонував лікувати лугами хвороби, що викликаються надлишком кислоти в шлунку. Вивчав 
гази. Ввів цей термін у науку. Виникнення подагри пов’язав з надмірним утворенням кислот та 
відкладенням солей у суглобах: пояснив причину утворення ниркових каменів. Вивчав цілющі 
мінеральні води. Помер 30 грудня 1644 р. на 66 році життя.  

5 січня 130 років від дня народження Вільяма Майєра-Гросса, видатного англійською 
психіатра. Народився в Німеччині. У 1912 р. закінчив медичний факультет Гейдельберзького 
університету. Отримав ступінь доктора медицини. З 1918 р. працював у психіатричній клініці 
Гейдельберзького університету. Роботи В. Майєра-Гросса присвячені психопатології, клініці і 
терапії психозів. У 1924 р. в монографії про сплутаність описав онейроїдні розлади свідомості. 
Написав розділи про психопатологію та клініку галюцинацій, про етіологію, клініку, діагноз та 
терапію шизофренії в керівництві за редакцією О. Бумке. З 1929 р. В. Майєр-Гросс став 
екстраординарним професором Гейдельберзького університету. У 1933 р. став жертвою 
нацистських переслідувань і був змушений емігрувати у Великобританію. З 1934 р. працював у 
лікарні Модалі в Лондоні. Вивчав психопатологічні розлади при інтоксикації мескаліном, 
кокаїном. Багато зробив в галузі деперсоналізації (1935), описав галюцинаторно-параноїдні та 
депресивно-параноїдні психози старечого віку. Частину робіт присвятив інсуліновому та 
електросудомному лікуванню психозів. Працював консультантом і керівником клінічних 
досліджень в лікарні Криптона в Дамфрісі. З 1955 р. очолив відділення експериментальної 
психіатрії при Бірмінгемському університеті. Помер 15 лютого 1961 р. на 73 році життя. 

5 січня 105 років від дня народження Ференца Бруно Штрауба, угорського біохіміка. У 
1937 р. закінчив Сегедський університет. Працював в лабораторії Д. Кейліна в 
Кембриджському університеті. Професор Будапештського університету, директор Інституту 
медичної хімії в Будапешті та Інституті біохімії Угорської АН. У 1970–1978 рр. очолив 
Біологічний центр Угорської АН. В 1970–1972 рр. – віце-президент Угорської АН. Наукові 
роботи присвячені вивченню м’язової діяльності, клітинного дихання, білкового синтезу. 
Вперше виділив лактикодегідрогеназу м’язів та вивчив її властивості. Відкрив актин в м’язах. 
Дослідив синтез білка. У 1963 р. написав підручник «Біохімія». Ф.Б. Штрауб отримав премію 
ім. Л. Кошута УНР (1948, 1958), був почесним доктором Берлінського університету ім. О. і  
В. Гумбольдтів (1975). Помер 15 лютого 1996 р. на 83 році життя. 

6 січня 305 років від дня народження Персівела Потта, англійського хірурга. У 16 років 
був призначений учнем хірургів в лікарні Св. Варфоломія в Лондоні. З 1745 р. по 1787 р. 
працював хірургом в цій лікарні. П.Потт надрукував низку праць з різних галузей хірургії, 
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серед яких відомі роботи про захворювання костей та суглобів. Лікування туберкульозних 
спондилітів (хвороба Потта, Поттів горб, параліч Потта) принесли йому світову славу. У 1769 р. 
описав один із переломів щиколотки. Метод лікування таких переломів був прийнятий у всьому 
світі. Він також описав пухлини голови (пухлини Потта). Саме йому належить перший опис 
професійного раку (у сажотрусів – 1775), перший опис вродженої кили (1756), класичний опис 
гідроцеле (1763), старечої гангрени (гангрена Потта). Збірка наукових праць П. Потта була 
надрукована англійською (1771), німецькою, французькою, італійською мовами. Помер П.Потт 
22 грудня 1788 р. на 75 році життя. 

6 січня 95 років від дня народження Івана Семеновича Попушоя, молдавського 
міколога, фітопатолога, вірусолога. У 1949 р. закінчив Кишиневський ветеринарний інститут.  
У 1953–1957 рр. працював у Кишиневському університеті, в 1958–1959 рр. – в Молдавському 
філіалі АН СРСР. В 1959–1972 рр. – завідувач лабораторії мікології та вірусології Інституту 
фізіології та біохімії рослин АН МолдРСР (в 1964–1970 рр. – директор). В 1972 р. обраний 
академіком АН МолдРСР. В 1973–1975 рр. – академік-секретар Відділення біологічних і 
хімічних наук АН МолдРСР, від 1975 р. – директор Всесоюзного НДІ біологічних методів 
захисту рослин ВАСГНіЛ. Наукові дослідження присвячені вивченню мікофлори плодових 
дерев, овочевих культур, горіха. Помер 24 травня 2012 р. на 89 році життя. 

7 січня 175 років від дня народження Густава Олександровича Бунге, біохіміка. Вивчав 
біологію в Дерпті під керівництвом К. Шмідта. У 1874 р. Г. Бунге став доцентом кафедри 
фізіології Дерптського університету, де читав факультативний курс фізіологічної хімії. З 1895 р. 
до кінця життя був завідувачем кафедри фізіологічної хімії Базельського університету. Наукові 
дослідження присвячені вивченню складу крові у різних тварин, що стало основою 
приготування харчових фізіологічних розчинів. Вивчаючи склад молока різних видів тварин і 
склад тканин новонароджених Г. Бунге зробив висновок про неможливість повної заміни 
молока матері в харчуванні і недостатність, починаючи з певного віку, харчування лише 
молоком. Цікаві дані Г. Бунге про потребу в NaCl в залежності від вмісту КСl в їжі. Був 
здібним педагогом. Виховав багатьох талановитих учнів. Написав низку підручників. Помер 5 
листопада 1920 р. на 77 році життя. 

9 січня 160 років від дня народження Петра Петровича Кащенка, російського -
психіатра та громадського діяча. Народився в м. Єйськ Краснодарського краю. У 1881 р. 
виключений з Московського університету за «вільнодумство» і висланий з Москви. У 1885 р. 
закінчив медичний факультет Казанського університету. У 1889–1904 рр. – директор 
психіатричної лікарні Нижньогородського земства. У 1904–1906 рр. – завідувач Московської 
психіатричної лікарні. У 1907–1917 рр. – завідувач Петербурзької психіатричної лікарні. 
Проявив талант організатора і перетворив установи на взірцеві медичні заклади Росії. З травня 
1917 р. керував нервово-психіатричною секцією Ради лікарських колегій. У 1918 –1920 рр. – 
завідувач підвідділу нервово-психіатричної допомоги НКОЗ РРФСР. Розробив основи 
організації лікування психічних хворих в Росії, висунув низку прогресивних ідей (необхідність 
амбулаторної допомоги, організація патронажу, трудотерапія). Помер у 1920 р. на 62 році 
життя. 

10 січня 115 років від дня народження Олександра Олександровича Баєва, біохіміка. 
Народився в Читі. У 1927 р. закінчив Казанський університет. З 1930–1935 рр. працював на 
кафедрі біохімії Казанського медінституту, в 1935–1959 рр. – в Інституті біохімії АН СРСР. Від 
1959 р. – завідувач лабораторії функціональної ензимології Інституту молекулярної біології АН 
СРСР. Очолював відділ молекулярної біології та молекулярної генетики мікроорганізмів 
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Інституту біохімії та фізіології мікроорганізмів АН СРСР (Пущіно). В 1970 р. обраний 
академіком АН СРСР. Від 1971 р. – академік-секретар Відділення біохімії, біофізики і хімії 
фізіологічно активних сполук АН СРСР. Основний напрямок наукових досліджень – вивчення 
структури і функцій транспортних РНК. У 1967 р. встановив первинну структуру валінової 
тРНК дріжджів. Від 1972 р. вивчав проблему генної інженерії. Розробив метод вивчення 
функціональної топографії біополімерів. Створив школу молекулярних біологів із вивчення 
структури і функцій РНК. У 1976–1978 рр. – президент Міжнародного біохімічного союзу, член 
Німецької академії природознавців «Леопольдіна» (з 1973), АН НДР (з 1974), почесний член 
Угорської АН (з 1976). Державна премія СРСР (1969). У 1981 р. удостоєний звання Героя 
Соціалістичної Праці. Помер вчений 31 грудня 1994 р. на 91 році життя. 

11 січня 245 років від дня народження Чарльза Белла, шотландського анатома,  
фізіолога, хірурга. Закінчив Едінбурзький університет. З 1794 р. працював у Лондонському 
університеті, з 1799 р. – у Королівському військовому госпіталі, з 1806 р. працював викладачем 
Гунтеровської медичної школи в Лондоні, з 1836 р. – професор Едінбурзького університету. 
Основні роботи присвячені анатомії та фізіології нервової системи. У 1814 р. першим 
встановив, що передні корінці спинного мозку містять рухові волоконця, а задні корінці – 
чутливі волоконця. Помер 28 квітня 1842 р на 69 році життя. 

11 січня 155 років від дня народження Роберта Мейєра, німецького гінеколога-
патогістолога. Народився в Ганновері. Медичну освіту завершив у 1889 р. у Страсбурзі. З  
1912 р. – директор Патологічного інституту гінекологічної клініки Берлінського університету. 
У 1933 р. був змушений емігрувати у США, де в 1939–1944 рр. працював професором 
медичного факультету університету штату Міннесота. Основні роботи з гістології, фізіології, 
ембріології жіночих статевих органів. Розпрацював теорію гістогенезу доброякісних та 
злоякісних пухлин. Обґрунтував необхідність ранньої діагностики пухлин матки. Помер 12 
грудня 1947 р. на 84 році життя. 

11 січня 130 років від дня народження Келвіна Бріджеса, американського біолога. 
Народився в Шуйперс-Фолсі (шт. Нью-Йорк). У 1912 р. закінчив Колумбійський університет, 
де працював у 1910–1915 рр. З 1915 по 1938 р. працював в Інституті Карнегі у Вашингтоні. 
Основні наукові роботи присвячені розробці хромосомної теорії спадковості. Брав участь в 
класичних роботах, проведених у 1912–1923 рр. під керівництвом Т.Х. Моргана. Сформулював 
теорію генетичного балансу, з якою пов’язано визначення статі тварин. Помер 27 грудня 1938 р. 
на 50 році життя. 

11 січня 115 років від дня народження Миколи Олександровича Фьодорова, 
російського патофізіолога. У 1926 р. закінчив медичний факультет Воронезького університету. 
В 1930–1938 рр. асистент, приват-доцент кафедри патофізіології 2-го Московського медичного 
інституту. В 1932 р. завідувач патофізіологічної лабораторії Центрального інституту 
гематології та переливання крові МОЗ СРСР. У 1940 р. захистив докторську дисертацію. З  
1943 р. – завідувач кафедри патофізіології Московського медичного стоматологічного 
інституту. За час роботи надрукував понад 90 наукових робіт. З 1968 р. – академік-секретар 
Відділення медико-біологічних наук АМН СРСР. Основні наукові роботи присвячені вивченню 
механізму лікувальної дії гемотрансфузії, парентерального білкового харчування, гуморальної 
регуляції кровотворення. Створив низку кровозамінників, які застосовувалися в клініці: 
сольовий інфузин ЦОЛІПК, серотрансфузин, колоїдний інфузин та ін. Встановив появу 
специфічних автоантигенів у опіковій шкірі, наявність опікових автоантитіл. Ним розроблений 
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метод імунотерапії опіків за допомогою сироваток «опікових реконвалесцентів». Помер М.О. 
Фьодоров 11 грудня 1983 р. на 80 році життя. 

12 січня 290 років від дня народження Ладзаро Спалланцані, італійського біолога. В 
1744 р. закінчив університет в Реджіо де Модена. Професор цього університету з 1754 р.; 
професор Болонського університету з 1757 р.; професор природної історії університету в Павії з 
1760 р., директор музею цього університету з 1768 р. Наукові роботи присвячені різним галузям 
біології. Експериментально доказав помилковість теорії самозародження мікроорганізмів. 
Розробив метод виділення «чистої» лабораторної культури бактерій із маси мікроорганізмів. 
Першим спостерігав акт поділу бактерій. Досліджував на собі фізіологію травлення і показав 
(1783), що травлення в шлунку є хімічним процесом. Вивчав процеси регенерації та 
запліднення. Вперше здійснив дослід із штучного запліднення ссавців. У 1768 р. надрукував 
спостереження над процесами відновлення деяких частин тіла холоднокровних тварин. Вивчав 
фізіологію кровообігу, дихання, травлення. Був членом Лондонського королівського товариства 
(з 1768), Паризької АН. Помер 12 лютого 1799 р. на 71 році життя. 

12 січня 125 років від дня народження Олександра Олександровича Лімберга, хірурга-
стоматолога. У 1919 р. закінчив Військово-медичну академію. Працював в Ленінграді в 
стоматологічному, фізіохірургічному і травматологічному інституті. Організував кафедри 
стоматології в 2-му Ленінградському медичному інституті, Ленінградському стоматологічному 
інституті, Ленінградському інституті удосконалення лікарів, Ленінградському педіатричному 
інституті. З 1935 р. – завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії в Ленінградському інституті 
удосконалення лікарів. О.О. Лімберг був автором різних методів оперативного лікування 
вроджених дефектів верхньої губи, піднебіння. Він розпрацював методики лікування хворих з 
анкілозом щелепного суглоба, запропонував оперативні способи лікування слинних нориць, 
написав декілька монографій, підручник. О.О. Лімберг був обраний членом-кореспондентом 
АМН СРСР, став лауреатом Сталінської премії. Помер вчений у 1974 р. на 80 році життя. 

12 січня 110 років від дня народження Андрія Дмитровича Адо, патофізіолога-
алерголога. Народився в Казані. У 1931 р. закінчив Казанський медичний інститут. Від 1939 р. 
керував кафедрою патофізіології цього ж інституту, з 1952 р. – кафедрою патофізіології 2-го 
Московського медичного інституту. Від 1961 р. очолив організовану ним НД лабораторію АМН 
СРСР. Наукові праці присвячені патофізіології алергії, запалення, імунітету, патогенезу 
вірусних інфекцій. Вивчав роль нервової системи в алергічних реакціях, механізми дії 
мікробних антигенів, токсинів і вірусів на нервову систему. В 1965 р. був обраний академіком 
АМН СРСР. Був членом низки наукових товариств. Помер вчений 29 жовтня 1997 р. на 89 році 
життя. 

15 січня 135 років від дня народження Івана Гурієвича Руфанова, російського хірурга. 
У 1911 р. закінчив медичний факультет Московського університету. В клініці А.В. Мартинова 
пройшов шлях від ординатора до професора. У 1924 р. захистив докторську дисертацію на 
тему: «Панкреатиты в связи с воспалительными процесами желчных путей и пузыря». У 1930 р. 
очолив кафедру загальної хірургії 2-го Московського медичного інституту, одночасно 
працюючи деканом і заступником директора інституту. У 1940 р. йому присвоєно звання 
«Заслуженого діяча РРФСР». З 1942 р. – завідувач кафедри загальної хірургії 1-го 
Московського медичного інституту. Під час війни 1941–1945 рр. – головний хірург 
евакогоспіталів НКОЗ СРСР. І.Г. Руфанов – автор близько 90 наукових праць. У 1944 р. 
обраний дійсним членом АМН СРСР. Підручник загальної хірургії витримав сім видань. Помер 
15 червня 1964 р. на 81 році життя. 
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21 січня 185 років від дня народження Рудольфа Петера Генріха Гейденгайна, 
німецького фізіолога та гістолога. Народився в Маріенвердені. У 1850–1852 рр. вчився в 
Кенігсберзькому університеті, в 1853 р. – в Галльському університеті, в 1854 р. – в 
Берлінському. В 1854 р. захистив докторську дисертацію, працював асистентом фізіології в 
Берлінському університеті, в 1857–1859 рр. – працював приват-доцентом в Галле, а з 1859 р. – 
до кінця життя – професором кафедри фізіології і гістології університету в Бреслау (Вроцлав). 
Основні праці присвячені фізіології кровообігу, нервово-м’язовій системі, обміну речовин, 
виділення, травлення, гістофізіології шлунка, нирок, тепловому балансу організму, гіпнозу. 
Вперше зареєстрував виділення тепла при поодинокому м’язовому скороченні, виявив 
залежність теплоутворення у м’язах від кровообігу, навантаження, інтенсивності подразнення і 
виявив, що організм регулює тепловіддачу шляхом зміни просвіту судин шкіри. У 1868 р. 
встановив, що в ході секреції відбуваються зміни в будові секреторних клітин, і що 
всмоктування є активним процесом. Створив «секреторні» теорії продукування лімфи (1881) та 
сечоутворення (1883). Описав клітини шлунка, паличкоподібні клітини ниркових канальців 
(стовпчики Гейденгайна). Показав що пепсин і соляну кислоту виділяють різні клітини шлунка. 
У 1879 р. запропонував метод ізольованого «малого шлуночка» для вивчення секреції шлунка. 
І.П. Павлов працював в лабораторії знаменитого фізіолога двічі. За словами І. П. Павлова,  
Р. Гейденгайн був «клітинним фізіологом, представником тієї фізіології, яка повинна змінити 
нашу сучасну фізіологію органів і яку можна вважати передвісником останнього рівня в науці 
про життя – фізіологією живої молекули». «Як учитель Гейденгайн був особою, яка здатна 
зачаровувати, абсолютно простий, уважний, людиною, що всім і постійно украй цікавиться і 
радіє успіхам учнів». Помер 13 жовтня 1897 о. на 64 ропі життя.      

21 січня 120 років від дня народження Василя Миколайовича Букіна, російського 
біохіміка. Народився в с. Знаменське Пензенської області. У 1925 р. закінчив Ленінградський 
сільськогосподарський інститут. В 1930–1937 рр. працював у «ВІРі», де організував 
лабораторію вітамінів – одну з перших в СРСР. З 1938 р. – завідувач відділом Інституту біохімії 
АН СРСР, одночасно в 1943–1972 рр. – професор Московського технологічного інституту 
харчової промисловості. Основні наукові роботи присвячені біосинтезу вітамінів, способам їх 
отримання, визначенню їх ролі в обміні речовин. Запропонував метод синтезу вітамінів А, В12, 
В15. Встановив роль вітаміну В12 в регуляції обміну метіоніну в організмі. У 1940 р. отримав 
Сталінську премію, в 1963 р. йому присуджена премія ім. А.Н. Баха АН СРСР, в 1964 р. був 
обраний членом-кореспондентом АН СРСР. Помер 21 січня 1979 р., проживши рівно 80 років. 

22 січня 125 років від дня народження Іштвана Русняка, угорського терапевта-
патофізіолога і біохіміка. Закінчив Будапештський університет. У 1912–1931 рр. працював у 
клініці Кораньї. У 1931 р. – професор і завідувач кафедри терапії Сегедського університету, з 
1945 р. – професор Будапештського університету, з 1960 р. – директор Інституту 
експериментальної медицини. В 1948 р. обраний членом Угорської АН, в 1949–1974 рр. – 
президент Угорської АН. Основні наукові роботи відносяться до патофізіології та біохімії 
крові. У 1920 р. доказав, що частина глюкози крові зв’язана з білками (глюкопротеїди). У  
1921 р. запропонував мікрометод визначення хлоридів, натрію, сечовини, нефелометричний 
метод визначення білкових фракцій. У 1936 р. відкрив разом з А. Сент-Дьйордьї вітамін Р 
(цитрин). Помер 15 жовтня 1974 р. на 86 році життя. 

23 січня 145 років від дня народження Сергія Петровича Фьодорова, російського 
хірурга. У 1891 р. закінчив медичний факультет Московського університету. Учень А.А. 
Боброва. Вперше в Росії (1893–1894) приготував протиправцеву сироватку. Засновник 
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російської урології, запропонував оригінальні методи діагностики, інструменти та способи 
операцій на нирках і сечовидільних шляхах, вперше (1899) зробив одномоментну черезміхурну 
простатектомію, запропонував спеціалізацію лікарів з урології. У 1903–1936 рр. професор, 
начальник кафедри госпітальної хірургії Військово-медичної академії, у 1926–1933 рр. – 
директор першого в СРСР Ленінградського інституту хірургічної невропатології. Основні праці 
Фьодорова С.П. присвячені проблемам хірургії видільної системи, жовчних шляхів. У 1907 р. 
С.П. Фьодоров заснував у Росії урологічне товариство і став його головою. У 1914 р. був 
обраний головою Міжнародного конгресу урологів. В галузі нейрохірургії запропонував нові 
способи і модифікації операцій на головному мозку, вегетативній та периферичній нервовій 
системі. Сконструював спеціальний інструментарій при трепанації черепа – затискачі для 
зупинки кровотечі із твердої мозкової оболонки. Запропонував інструменти для операцій на 
жовчних шляхах, оперативний доступ до жовчного міхура, ректоскоп. З 1921 р. був 
засновником і редактором першого радянського хірургічного журналу «Новый хирургический 
архив». У 1929–1933 р. разом з С.С. Гірголавом та А.В. Мартиновим був редактором 9-томного 
«Руководства практической хирургии». С.П. Фьодоров створив потужну вітчизняну хірургічну 
школу, десятки його учнів стали керівниками хірургічних кафедр медичних інститутів. Помер 
15 січня 1936 р., проживши майже 67 років. 

25 січня 135 років від дня народження Григорія Михайловича Мухадзе, грузинського 
хірурга. У 1908 р. закінчив медичний факультет Томського університету, працював у 
Мінусінську та Красноярську. З 1911 р. – завідувач хірургічного відділення Чіатурської 
промислової лікарні. У 1912 р. виконав докторську дисертацію. З 1918р.– директор 
травматологічного інституту. Г.М. Мухадзе був одним із ініціаторів створення Тбіліського 
державного університету. В 1919–1921 рр. –завідувач кафедри загальної хірургії, в 1921– 
1948 рр. – завідувач кафедри госпітальної хірургії. У 1932 р. Г.М. Мухадзе організував станцію 
переливання крові, яка у 1935 р. була перетворена в Інститут гематології та переливання крові 
МОЗ ГрузРСР. У 1944 р. Г.М. Мухадзе був обраний академіком АН ГрузРСР, академіком АМН 
СРСР. У 1944 р. вчений організував Інститут експериментальної і клінічної медицини і 
гематології АН Груз РСР, директором якого був до кінця життя. У 1946 р. йому було присвоєно 
звання Заслуженого діяча науки. Г.М. Мухадзе був автором близько 90 наукових праць, в т.ч. 
10 монографій та керівництв з актуальних питань хірургії та гематології. Помер 8 жовтня  
1948 р. на 70 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
О.М. КРІЛЬ 

 
ДЖОЗЕФ ЕРЛАНГЕР 

До 145-річчя від дня народження 
 

Джозеф Ерлангер народився 5 січня 1874 р. в 
Сан-Франциско шостою дитиною із семи дітей в сім’ї 
Германа Ерлангера, емігранта з Вюртембургу 
(Німеччина) і Сари Галінгер, сестри компаньйона 
Германа Ерлангера. З усіх дітей лише Джозеф зміг 
вступити до коледжу. Після закінчення школи в Сан-
Франциско у 1891 р. він поступив у Каліфорнійський 
університет у Берклі. У 1895 р. закінчив університет і 
поступив на 3 курс медичної школи Джонса Хопкінса в 
Балтиморі (штат Меріленд). В цьому учбовому закладі 
високо оцінювалася дослідницька діяльність студентів. 
На старшому курсі Дж. Ерлангер виконав роботу з 
ембріології, яка показала його здібності до наукового 
пошуку. В 1899 р. він отримав медичний диплом і 
упродовж одного року працював інтерном під 
керівництвом Вільяма Ослера, канадського лікаря, 
який працював професором медицини в школі Джонса 
Хопкінса.  

У 1900 р. став працівником кафедри фізіології. 
Будучи наймолодшим працівником кафедри, готував 
наочні приладдя для лекцій з фізіології. Випадково 
розбив сфігмоманометр, за допомогою якого 

реєструвалася пульсація артерій великого та вказівного пальців обох рук, і був змушений 
розробити прилад-сфігмограф, за допомогою якого можна було вимірювати артеріальний тиск в 
ділянці плеча. Згодом цей прилад був запатентований, впроваджений у виробництво і поступив 
у продаж.  

На кафедрі вчений проводив дослідження з регуляції кров’яного тиску і передачі 
збудження від передсердь до шлуночків серця. За допомогою спеціального затискача для 
регуляції тиску зміг аналізувати передсердні та шлуночкові блокади всіх ступенів. У 1906 р. 
Дж. Ерлангер став завідувачем кафедри в медичній школі Вісконсинського університету в 
Мадісоні. Два роки пішло на організацію кафедральної роботи і вчений знову повернувся до 
експериментів із вивчення проведення збудження від одних камер серця до інших. 

Через 4 роки вчений переїхав у м. Сент-Луїс, де став завідувачем кафедри фізіології 
медичної школи Вашингтонського університету. Наступні 4 роки були присвячені 
адміністративній роботі на кафедрі. Лише в 1915 р. він знову повернувся до вивчення 
кров’яного тиску, механізму утворення шумів Короткова, які прослуховувалися під час 
вимірювання артеріального тиску. 

Під час Першої світової війни (1914–1918) вчений вивчав вплив крововтрати і шоку на 
стан серцево-судинної системи. Згодом Дж. Ерлангер запросив працювати на кафедру фізіології 
Герберта Спенсера Гассера (1888–1963). В той час, коли Дж. Ерлангер працював у Віскон-
синському університеті, Г.С. Гассер був студентом, а потім став професором фармакології. 

З історії фізіології було відомо, що у 1771 р. Луїджі Гальвані (1737–1798), італійський 
фізик, анатом і фізіолог, вивчаючи скорочення м’язів жаби, встановив наявність у м’язах 
електричних струмів, яким дав назву «тваринна електрика». Було встановлено, що імпульси, які 
передаються по нервах, мають електричну природу. Подальше вивчення цих імпульсів 
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наштовхнулося на труднощі, пов’язані з їх нетривалістю. Для дослідження електричних 
процесів нервових тканин використовувалися струнні гальванометри, які не підходили для 
детальних досліджень. Г.С. Гассер з колегою Сіднеєм Ньюкомером обійшли ці труднощі, 
поєднавши гальванометр з ламповим підсилювачем, що дало можливість збільшити амплітуду 
потенціалу дії до такої величини, яка дозволила вивчити цей потенціал. В той же час ця система 
не дозволяла фіксувати дуже швидкі зміни, оскільки залишалася інерційною. У 1920 р.  
Г.С. Гассер довідався, що компанія «Вестерн електрик компані» розробила особливо чутливий 
електронно-променевий осцилоскоп. Оскільки компанія відмовила вченим у співпраці, їм 
довелося розробити власну електронно-променеву трубку і вони змогли записати часову 
динаміку потенціалу дії нервів. За допомогою цього приладу вченим вдалося підтвердити 
гіпотезу шведського фізіолога Густава Готліна про те, що товсті нервові волокна проводять 
нервові імпульси швидше, ніж тонкі. Дж. Ерлангер сформулював закон прямої пропорційної 
залежності швидкості проведення імпульсу від діаметра нервового волокна. Вчені детально 
вивчали форму потенціалу дії нервового волокна, що дало можливість Алану Ходжкіну (1914–
1998) і Ендрю Хакслі (1917–2012) створити теорію проведення нервового збудження. 

У 1944 р. Нобелівський комітет присудив премію з фізіології та медицини Дж. 
Ерлангеру та Г.С. Гассеру «за відкриття, що стосуються ряду функціональних 
відмінностей між різними нервовими волокнами». 

В зв’язку з продовженням Другої світової війни церемонії нагородження були відмінені, 
але вітальна промова транслювалася по радіо. Дослідник з Каролінського інституту Р.А. Граніт 
(1900–1991) в промові заявив, що «одним із важливих досягнень вчених було встановлення 
факту, що чутливі нерви багато чим відрізняються від рухових». Лише в 1947 р. Дж. Ерлангер 
прочитав у Стокгольмі свою Нобелівську лекцію.  

У 1946 р. Дж. Ерлангер у віці 72 років вийшов на пенсію, отримавши звання почесного 
професора фізіології Вашингтонського університету, але продовжував вести наукові 
дослідження та публікувати статті. 

Дж. Ерлангер одружився в 1906 р. з Еймою Хірстел. Подружжя виховало 2 доньок та 
сина. Вчений займався фотографією, альпінізмом, музикою. 

Як дослідник нервової системи Дж. Ерлангер сприяв розвитку нейрофізіології в США. 
Разом з електрофізіологом О. Форбсом створили неформальну наукову групу «Аксонологи» - 
об’єднання неврологів різних інституів та лабораторій. Був автором праць з історії медицини. 
Вчений був членом НАН США, Американського філософського товариства, АМА, 
Американської асоціації сприяння розвитку науки, Американської асоціації лікарів, Товариства 
експериментальної біології та медицини. Вчений володів почесними ступенями Калі-
форнійського, Вісконсинського, Пенсільванського, Мічиганського, Вашингтонського 
університетів, університету Джонса Хопкінса, Вільного Брюссельського університетів.  

Помер вчений 5 грудня 1965 р. на 92 році життя. 
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

РОЛЬФ МАРТІН ЦІНКЕРНАГЕЛЬ 
До 75-річчя від дня народження 

 
Рольф Мартін Цінкернагель народився 6 січня 1944 р. 

в с. Рейхен поблизу Базеля. Батько Рольфа був біологом і 
фармацевтом, засновником 4 великих базельських фар-
мацевтичних компаній. Мати походила з французької 
провінції Юра; її сім’я займалася бізнесом із виготовлення 
окулярів та банківською сферою. Крім Рольфа в сім’ї був 
брат Пітер (1942 р. н.) і сестра Анна-Марія (1954 р. н.). 
Рольф навчався в загальній школі в Рейхені, після 
закінчення якої поступив у математичну гімназію в Базелі. 
Оскільки в гімназії не викладали латину, то Рольфу 
самостійно довелося упродовж 4 років вивчати латину. 
Подальший шлях юнака пролягав через медичну школу 
Базельського університету і паралельну службу в армії. 
Саме в університеті Рольф зустрівся з Катрін, яка в 1968 р. 
стала його дружиною. Отримавши дипломи, подружжя 
захотіло працювати в Африці, але відсутність стажу 
практичної медичної роботи завадила спробувати свої сили 
на африканському континенті. З початку 1969 р. Р.М. 
Цінкернагель почав працювати хірургом в одній з лікарень 
Базеля, а дружина працювала в очній клініці Базеля.  

Однак через рік Р.М. Цінкернагель зрозумів, що хірургія не є його спеціальністю. Пошуки 
місця роботи привели молодого лікаря в Цюріхський університет на курс експериментальної 
медицини. Цей університет давав можливість десяткам студентів поглиблено вивчати молекулярну 
біологію, біохімію, генетику, нейробіологію, імунологію на високому рівні. У 1970–1972 рр. Р.М. 
Цінкернагель працював у відділі біохімії Університету Лозанни під керівництвом проф. Г. Айс-
лікера, де вивчав імунологію, імунну хімію, але розчарувався в експериментальній лабораторній 
праці. Лікар запропонував свої послуги 50 різним лабораторіям по всьому світу, але не отримав 
відповідей або відповіді були негативними. 

Лише у 1972 р. за допомогою проф. Г. Айслікера знайшов місце праці у відділі мікробіології 
медичної школи у Канберрі Австралійського національного університету, де почав вивчати 
імунологію інфекційних хвороб. У відділі мікробіології працював молодий лікар з Едінбургу Пітер 
Доерті, який займався вивченням запального процесу мозку мишей з вірусом Семлекі або з 
лімфоцитарним вірусом хоріоменінгіту. Р.М. Цінкернагель вирішив вступити до Австралійського 
національного університету, щоб отримати диплом доктора філософії і покращити матеріальне 
становище своєї сім’ї. Навчання і робота з групою молодих вчених, що зібралися у відділі 
мікробіології, який очолював проф. А. Ада, не пройшли даремно.  

У відділі Р.М. Цінкернагель визначав радіоактивний хром для відслідковування порушення 
імунологічних функцій заражених бактеріями клітин господаря. Мічені радіоактивним ізотопом 
клітини давали можливість відслідковувати імунні механізми деструкції клітини. Процес 
оцінювався за визначеним рівнем активності, що виділялася гинучими клітинами. Проект виявився 
важким: хром не адсорбувався бактерією повністю. Але інша праця була завершена – вивчена роль 
секреторних антитіл класу А, отриманих із гіперімунізованих корів, що виділяли велику кількість 
цих антитіл в молоко. Вчений вивчав здатність молочних продуктів бути захистом проти 
мікробного ентеротоксину. 

Процеси протиборства інфекції та потенціалу імунного захисту зацікавили Рольфа 
Цінкернагеля настільки, що він почав шукати місця праці для продовження цих досліджень. 
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Виявилося, що подібні дослідження можна провести в департаменті мікробіології школи медичних 
досліджень в Австралійському національному університеті. Швейцарський фонд виділив Р.М. 
Цінкернагелю стипендію на два роки праці в Австралії. Згодом вчений почав співпрацювати з 
Пітером Доерті, який вивчав мозки мишей, зокрема з вірусом лімфоцитарного хоріоменінгіту. 
Доерті брав спинномозкову рідину на дослідження запальних та імунопатологічних процесів 
головного мозку, а Р.М. Цінкернагель проводив аналізи на цитотоксичність. 

В 1972 р. Р.М. Цінкернагель отримав звання професора при Австралійському науковому 
союзі. 

Вченими було відкрито контрольну функцію генів головного комплексу гістосумісності або 
молекулярних механізмів генетичного контролю імунної відповіді. Результати досліджень вони 
опублікували в журналі «Nature», а також зробили доповідь на Другому Міжнародному конгресі 
імунології в Брайтоні (Англія) у 1974 р. 

Для продовження досліджень імунітету при інфекційних хворобах Р.М. Цінкернагель 
підписав контракт з С.Ф. Діксоном з клініки Скріпс в Ла Джола (штат Каліфорнія, США). В 1975 р. 
Р. М. Цінкернагель по «зеленій карті» переїхав у Ла Джолу. Тут він продовжив вивчення клітинно-
опосередкованого імунітету і вірусу лімфоцитарного хоріоменінгіту. В клініці Скріпс Олдстоун та 
Діксон досліджували роль білків – продуктів генів головного комплексу гістосумісності (МНС) 
тимуса в селекції та експресії Т-клітинної специфічності проби власних антигенів. Серія подібних 
результатів була отримана дослідником М. Беваном. Вони привели до відкриття, що молекули МНС 
тимуса беруть участь в селекції Т-клітин, «налаштовуючи» їх на боротьбу з чужорідними 
антигенами, але не з білками власного організму. 

В 1976 р. Цюріхський університет запросив Р. М. Цінкернагеля очолити відділ експе-
риментальної патології. У 1977 р. медичний факультет після голосування затвердив Р.М. 
Цінкернагеля на посаду очільника відділу експериментальної патології. Лише через 2 роки уряд 
Швейцарії вирішив питання повернення сім’ї Цінкернагелів на батьківщину. Весною 1979 р. Р.М. 
Цінкернагель переїжджає у Швейцарію і працює у відділі патології Цюріхського університету 
впродовж 17-ти років разом з Гансом Генгартнером. В автобіографії Р.М. Цінкернагель писав: 
«Разом ми продовжували працювати над вірусами у враженому інфекцією організмі для виявлення 
імунітету функціональних систем організму і того, як вірус та імунна система розвиваються разом».  

Р. М. Цінкернагель є автором декількох сотень праць з фундаментальних та прикладних 
проблем імунітету, володарем премії імені Пауля Ерліха (1983), Мака Форстера (1985), Альберта 
Ласкера за фундаментальні медичні дослідження (1995). Вчений є почесним доктором декількох 
європейських університетів, членом редакційних колегій понад 20 наукових журналів, членом 
консультативної ради Інституту дослідження раку, віце-президентом Міжнародного товариства 
імунологів, іноземним членом Німецької академії природничих наук «Леопольдіна», НАН США, 
Австралійської АН та багатьох інших наукових товариств. 

В 1996 році Р. Цінкернагель і П. Доерті отримали Нобелівську премію з фізіології та 
медицини «за відкриття, пов’язані із здатністю імунної системи виявляти клітини, вражені 
вірусами». 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Ю.О. МАТВІЄНКО 

 
РОЖЕ ШАРЛЬ ЛУЇ ГІЙМЕН 

До 95-річчя від дня народження 
 
Роже Гіймен народився 11 січня 1924 р. в Діжоні 

(Франція) в сім’ї Раймонда і Бланш Гіймен. Отримав 
середню освіту в безкоштовних школах Діжона і 
поступив у Діжонський університет, який закінчив у 
1942 р. зі ступенем бакалавра мистецтв і наук. В 1943 р. 
Роже Гіймен поступив у медичну школу і почав 
навчатися згідно з програмою, розробленою медичними 
факультетами Діжонського і Ліонського університетів. 
Завершив трирічну клінічну підготовку, аналогічну до 
інтернатури, пройшов нетривалу медичну практику. В 
1940–1944 рр. брав участь в Русі Опору під час 
нацистської окупації Франції.  У 1948 р. прослухав 
лекцію канадського фізіолога і фахівця в галузі стресу 
Ганса Сельє (1907–1982) та намовив вченого взяти його 
на посаду асистента Інституту експериментальної 
медицини і хірургії Монреальського університету. В 
Монреалі Роже Гіймен зайнявся вивченням 
експериментальної артеріальної гіпертензії. Ці 
дослідження стали основою для дисертації, яку він 
захистив на медичному факультеті в Ліоні в 1949 р. і 
отримав медичний ступінь. 

В 1950 р. вчений повернувся в Монреаль для 
продовження наукових досліджень в галузі експериментальної ендокринології. Роже Гіймен зацікавився 
роллю гіпоталамуса в контролі гормональної секреції гіпофізу. 

Гіпоталамус знаходиться над гіпофізом і зв’язаний з його передньою долею портальною 
системою кровообігу. В 1930-х рр. британський фізіолог Г.В. Харріс встановив, що при блокаді 
портальних судин секреторна активність передньої долі гіпофізу знижується. Вчений висловив 
припущення, що діяльність гіпофізу регулюється хімічними речовинами або гормонами, які поступають 
з гіпоталамуса. Оскільки ці гормони були не досліджені, Роже Гіймен вирішив розв’язати цю проблему. 
В 1953 р. вченому запропонували посаду асистента професора фізіології в Бейлорській медичній школі 
Х’юстонського університету в Техасі, на що він дав згоду. У 1955 р. серед його колег з’явився вчений 
Ендрю В. Шаллі, який встановив перший з гіпоталамічних гормонів, що отримав назву кортикотропін-
рілізінг фактор (КРФ). Нині цей гормон називається кортикотропін-рілізінг-гормоном (КРГ) або 
кортиколіберіном. Цей гормон через портальні судини потрапляє до гіпофіза і викликає секрецію 
адренокортикотропного гормону (АКТГ). Виявилося, що АКТГ стимулює секрецію гормонів 
наднирників – кортизолу та кортизону, які включаються в реакцію організму на стрес. 

Наприкінці 1950-х рр. Р. Гіймен та Е. Шаллі спробували виділити та визначити хімічну 
структуру КРФ, але спроба виявилася невдалою. Лише у 1981 р. було встановлено, що КРФ-пептид, 
який складається з 41 амінокислоти. У 1962 р. Е. Шаллі перейшов працювати в госпіталь управління зі 
справ ветеранів у Новому Орлеані і за сумісництвом у Тьюлейнський університет. 

Роже Гіймен залишився в Бейлорській школі, одночасно будучи директором відділу 
експериментальної ендокринології в Колеж де Франс (Париж). У 1963 р. Р. Гіймен був призначений 
професором фізіології і директором лабораторії нейроендокринології в Бейлорі. В тому ж році Р. Гіймен 
отримав громадянство США, став консультантом в госпіталі управління зі справ ветеранів в Х’юстоні, в 
лікарні М.Д. Андерсона і в Протипухлинному інституті. 

 Р. Гіймен і Е. Шаллі працювали окремо і навіть конкурували між собою в процесі виділення 
гормонів гіпоталамуса. Однією з труднощів в роботі був дефіцит гіпоталамічної тканини. Р. Гіймену 
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довелося використовувати овечі гіпоталамуси, дістаючи їх на бойні одразу ж після забою тварин, щоб 
запобігти процесу розкладання гормонів. У 1968 р. Р. Гіймен виділив із гіпоталамуса гормон, що 
викликав викид тиреотропного гормону. Е. Шаллі дав гіпоталамічному гормону назву тиреотропін-
рілізінг-фактор (ТРФ). Він відомий також під назвою тиреотропін-рілізінг-гормон (ТРГ). Вчені 
визначили, що ТРФ є пептидом, що складається з трьох амінокислот. На думку Р. Гіймена визначення 
хімічної структури ТРФ стало початком розвитку нової наукової дисципліни – нейроендокринології.  

В кінці 1960-х рр. Р. Гіймен з колегами виділив із гіпоталамуса гормон, що викликає вихід з 
гіпофізу гонадотропних гормонів. Ці гормони контролюють секрецію чоловічих та жіночих статевих 
гормонів яєчками та яєчниками. Деякі з цих гормонів виявилися ефективними в лікуванні окремих видів 
безпліддя. 

У 1970 р. Р. Гіймен перейшов на нове місце роботи у Солківський інститут у Сан-Дієго (штат 
Каліфорнія). Разом з колегами за 4 роки виділив третій гіпоталамічний гормон, який гальмує вихід 
гормону росту з гіпофізу. Р. Гіймен назвав новий гормон соматостатином. Група дослідників 
встановила, що соматостатин – це пептид, який містить 14 амінокислот. В середині 1970-х рр. Р. Гіймен 
сконцентрувався на вивченні нових нейропептидів, які діють в нервових синапсах гіпоталамуса та інших 
ділянках мозку: ендорфінів та енкефалінів.  

У 1977 р. Р. Гіймен і Е. Шаллі отримали половину Нобелівської премії з фізіології та 
медицини «за відкриття, пов’язані з секрецією пептидних гормонів мозку». Другу половину премії 
отримала Розалін Сасмен Ялоу (1921 р. н.) «за розвиток радіоімунологічних методів визначення 
пептидних гормонів». 

Від 1970 р. Р. Гіймен став членом Ради і завідувачем нейроендокринологічної лабораторії 
Солківського інституту в Сан-Дієго. Його дослідницькі інтереси включають також нейрохімію мозку та 
методи покращення популяційного контролю за допомогою антагоністів гормонів гіпоталамуса. 

Від 1951 р. Р. Гіймен одружений з Люсьєнною Жанною Бійяр. Подружжя виховало сина і 5 
доньок. 

Наукова діяльність вченого гідно пошанована. Він отримав Міжнародну премію Гарвардського 
фонду (1974), премію Альберта Ласкера за фундаментальні медичні дослідження (1975), Національну 
наукову медаль США (1976), премію Діксона з медицини Пітсбурзького університету (1977), премію 
Пассано з Фонду Пассано (1976), медаль Дейла Лондонського ендокринологічного товариства (1980). У 
1984 р. Р. Гіймен став офіцером ордена Почесного легіону, у 2015 р. – командором ордена Почесного 
легіону. 

Він став членом НАН США, Американської академії мистецтв і наук, Американського 
фізіологічного товариства, Товариства з експериментальної біології та медицини, Міжнародного 
товариства досліджень з біології та відтворення, Шведського товариства наукової медицини, 
Французької Національної академії медицини, Міжнародної організації з досліджень мозку. Р. Гіймен 
отримав ступінь почесного доктора університетів Рочестера, Чикаго, Ульма, Діжона, Монреаля, 
Бейлорського медичного коледжу, Вільного університету Брюсселя. 

В 1989 р. вчений вийшов на пенсію. 
В 2016 р. Р. Гіймен підписав лист із закликом до Грінпіс, ООН та урядів всього світу припинити 

боротьбу з генетично модифікованими організмами (ГМО). 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
ПАУЛЬ ГЕРМАН МЮЛЛЕР 

До 120-річчя від дня народження 
 

Пауль Герман Мюллер народився 12 січня 
1899 р. в Олтені (Швейцарія), в сім’ї Готліба 
Мюллера, службовця швейцарської залізниці та 
Фанні (Лейнолдт) Мюллер. Дитячі роки Пауль 
провів на батьківщині батька в Ленбурзі. У 1904 р. 
сім’я переїхала в м. Базель, де хлопчик отримав 
освіту в міській школі. В 17 років Пауль почав 
працювати на хімічному заводі, а у 18 років став 
асистентом хіміка в лабораторії компанії Лонза. 
Досвід праці на заводі та в лабораторії 
підштовхнули Пауля в 1919 р. поступити на 
хімічний факультет Базельського університету для 
вивчення хімії. У 1925 р. П.Г. Мюллер захистив 
дисертацію, присвячену органічній хімії фарбників, 
і отримав звання доктора філософії. Після 
закінчення університету влаштувався на роботу в 
компанію Дж. Р. Джейджі, одну з великих хімічних 
корпорацій. В свій час П.Г. Мюллер мало цікавився 
ботанікою, а в компанії його завданням стало 

вивчення властивостей природних продуктів рослин. Упродовж трьох років вчений 
отримав декілька цінних дубильних речовин. Наступним завданням було дослідження 
дезінфікуючих засобів для захисту сільськогосподарських культур. 

В 1935 р. вчений почав досліджувати інсектициди. Хоч літератури з цієї проблеми 
було багато, доступних інсектицидів у продажу не було. З існуючих засобів не було 
таких, які можна було б порівняти з відомими інсектицидами (арсенатами, піретрумом, 
ротеноном). Основним недоліком арсенатів була їх токсичність, а піретрум і артенон 
(натуральні екстракти рослин) були надто дорогими у виробництві. Але найголовнішим 
недоліком існуючих на той час інсектицидів була короткотривалість їх дії.  

П.Г. Мюллер шукав «ідеальні» інсектициди, які були б спроможні за короткий час 
знищити велику кількість комах з мінімальною шкодою для рослин і тварин при 
збереженні тривалого ефекту препарату. Група дослідників під керівництвом П.Г. 
Мюллера провела тестування інсектицидних властивостей сотень хімічних сполук. До 
вересня 1939 р. вчені створили дифенілтрихлоретан – речовину, в якій 2 бензольні 
кільця сполучені атомом вуглецю з трьома атомами хлору. Вчений в 1939 р. синтезував 
4,4дихлор-дифенілтрихлоретан (ДДТ). 

Компанія Джейджі запатентувала препарат в 1940 р., провела польові 
випробування і в 1942 р. він поступив у продаж. Під час Другої світової війни потреба в 
інсектицидах була дуже великою, особливо якщо згадати, що висипний тиф та малярія 
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були великими медичними проблемами. Дослідження Роналда Росса (1857–1932) та 
Шарля Ніколя (1866–1936) показали, що розповсюдження малярії та висипного тифу 
може бути призупинене, якщо обмежити поширення комарів та вошей, які є 
переносниками цих захворювань. Новий інсектицид створив враження ідеального. Його 
токсичність для людей видавалася настільки низькою, що препарат  пропонувалося 
розпилювати безпосередньо на тіло людини. Ціна препарату була низькою. Препарат 
ДДТ розпилювали на цілі острови Тихого океану перед висадкою десанту США. 
Успішне застосування ДДТ під час боротьби з малярією та висипним тифом зробило 
П.Г. Мюллера одним із основних кандидатів на Нобелівську премію з фізіології та 
медицини. 

У 1948 р. П.Г. Мюллер отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини 
«за відкриття високої ефективності ДДТ як контактної отрути». 

Упродовж двадцяти років цінність ДДТ як інсектициду підтверджувалася 
постійно. Дещо пізніше були виявлені негативні властивості ДДТ. Основна властивість 
препарату – стабільність мала негативну сторону: препарат не розпадався швидко в 
природі, а накопичувався в ґрунті, воді, організмах тварин і людей. Виявилося, що ДДТ 
вбиває і корисних комах – бджіл. Неспокій з приводу побічних ефектів зростав 
упродовж 1960-х рр. і в 1972 р. використання ДДТ в США було заборонено. 

П.Г. Мюллер звільнився з компанії в 1961 р. 
Вчений отримав ступінь почесного доктора університету в Фессалоніках, був 

членом Паризького товариства індустріальної хімії і почесним членом Швейцарського 
товариства дослідження природи. 

В 1927 р. П.Г. Мюллер одружився з Фрідель Рюгзеггер. Подружжя виховало двох 
синів та доньку. 

Помер вчений 13 жовтня 1965 р. на 67 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.Т. ДОВБУШ, 
В.В. ТАРАСОВ 

 
МАРТІН ЛЮТЕР КІНГ 

До 90-річчя від дня народження 
 

Майк Лютер Кінг народився 15 січня 
1929 р. в Атланті (штат Джорджія) в сім’ї 
пастора баптистської церкви старшим 
сином. Коли хлопчикові було 6 років батько 
поміняв його та своє ім’я на Мартін. Мати 
Кінга Алберта Крістіна Вільямс працювала 
викладачем в школі. Дитинство хлопця 
співпало з Великою депресією в США, але 
він зростав у сім’ї середнього достатку. 
Навчався в початковій школі Девіда Т. 
Говарда та в середній школі Букера Т. 
Вошингтона. М.Л. Кінг значно випередив 
своїх шкільних товаришів, оскільки здолав 
програму самостійно. У 1944 р. не закінчив 
середньої школи, здав іспити і поступив у 
коледж Морхауса для кольорових в Атланті. 
Тоді Мартін Кінг став членом Національної 
асоціації прогресу кольорового населення 
(НАПКН). В 1947 р. М.Л. Кінг прийняв 
духовний сан і став помічником батька в 

церкві. У 1948 р. закінчив коледж із ступенем бакалавра соціології, поступив у Теологічну 
семінарію Крозера в Честері (штат Пенсільванія) і в 1951 р. отримав ступінь бакалавра 
богослов’я. Призначена стипендія дозволила йому поступити в аспірантуру Бостонського 
університету, де М.Л. Кінг захистив дисертацію на тему «Порівняльний аналіз концепцій 
Бога в системах Пауля Тилліха і Генрі Нельсона Вімена» і отримав ступінь доктора 
філософії. В 1953 р. М.Л. Кінг одружився із студенткою Кореттою Скотт. Подружжя 
виховало двох синів і двох дочок. 

У 1954–1959 рр. М.Л. Кінг служив священиком баптистської церкви на Декстер-
авеню в Монтгомері (штат Алабама). В січні 1960 р. знову почав спільну службу з батьком 
в Ебінізерській церкві.  

Після інциденту з Розою Паркс (швачка була заарештована за відмову звільнити 
місце в автобусі білому громадянину) в грудні 1955 р. у Монтгомері створюється 
«Асоціація удосконалення», очолена М.Л. Кінгом. Ввечері 5 грудня 1955 р. він виголосив 
промову «Опору нема альтернативи». Під керівництвом М.Л. Кінга негритянська громада 
бойкотувала транспорт Монтгомері 382 дні. В листопаді 1956 р. Верховний суд США 
визнав закон про сегрегацію в Алабамі неконституційним. М.Л. Кінг  став відомим 
громадським діячем і в лютому 1957 р. його портрет з’явився на обкладинці журналу 
«Тайм». Прикладом для себе М.Л. Кінг вважав діяльність Махатми Ганді (1869–1948), 
лідера руху пасивного опору, завдяки якому Індія звільнилася від британського панування. 
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«Філософія ненасильницького опору Ганді, – сказав М.Л. Кінг, – єдиний метод, ви-
правданий у боротьбі за свободу». Бойкот в Монтгомері, під час якого будинок М.Л. Кінга 
підірвали, а сам він був заарештований, зробив його лідером негритянської громади США. 

В січні 1957 р. негритянські лідери Півдня створили союз церковних організацій за 
громадянські права під назвою «Конференція керівництва християн Півдня» (ККХП), де 
М.Л. Кінг був обраний президентом. В той час М.Л. Кінг написав книгу «Крок до свободи. 
Розповідь про Монтгомері». У вересні 1958 р. при роздачі автографів у Гарлемі психічно 
хвора жінка вдарила його ножем у груди. 

М.Л. Кінг організував низку кампаній за громадянські права. Він розпочав мандри по 
всій країні, читаючи лекції, упродовж поїздок був заарештований 15 разів. Авторитет М.Л. 
Кінга зростав у світі і в 1960 р. Джавахарлал Неру запросив М.Л. Кінга відвідати Індію, де 
впродовж цілого місяця він вивчав діяльність М. Ганді. В березні-квітні 1963 р. М.Л. Кінг 
очолив масові демонстрації в Бірмінгемі (штат Алабама) проти сегрегації на виробництві, в 
побуті. Метою демонстрацій було створення комітетів громадян різних рас. Демонстрантів 
розганяла поліція із застосуванням водометів та кийків. М.Л. Кінг був заарештований на 5 
днів. Написав «Листа із бірмінгемської в’язниці» до білих релігійних діячів міста з 
поясненням своєї позиції. 

Напруженість у Бірмінгемі почала спадати, коли білі та чорні лідери досягли 
порозуміння в питаннях десегрегації. 

28 серпня 1963 р. разом з іншими лідерами М.Л. Кінг організував демонстрацію 
(250 000 білих і чорних) у Вашингтоні, коли в Конгресі США обговорювалося питання про 
громадянські права. Того ж дня негритянські лідери зустрілися з президентом США 
Джоном Ф. Кеннеді. Згодом на сходах Меморіалу Лінкольна М.Л. Кінг проголосив промову 
про братство людей. Ця промова стала відомою під назвою «У мене є мрія» (ці слова 
звучать в тексті промови рефреном). 

  
Мартін Лютер Кінг під час промови «У мене є мрія» у 1963 р. 

https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3/a-43234553
https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3/a-43234553�
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В липні 1964 р. президент США Ліндон Б. Джонсон запросив М.Л. Кінга в Білий дім, 
де М.Л. Кінг був присутнім при підписанні білля про житло, що став частиною закону 1964 
р. про громадянські права. 

В кінці 1964 р. М.Л. Кінг отримав Нобелівську премію миру «за діяльність на 
користь рівноправності чорношкірих».  

В березні 1965 р. М.Л. Кінг організував марш із Селми (штат Алабама) в Монтгомері, 
але в демонстрації не брав участі. Дорожня поліція напала на демонстрантів. Новий марш 
білих і чорних зібрав вже десятки тисяч американців.  

6 серпня 1965 р. президент США Л.Б. Джонсон підписав закон про виборче право 
В 1967 р. М.Л. Кінг видав книгу «Куди ми підемо звідси?». В квітні 1967 р. він 

відкрито виступив проти війни у В’єтнамі. В листопаді 1967 р. М.Л. Кінг  оголосив про 
початок Кампанії бідних людей, яка мала завершитися в квітні 1968 р. зібранням бідняків у 
Вашингтоні.  

28 березня 1968 р. очолив шеститисячний марш протесту в м. Мемфісі (штат 
Теннесі). 

4 квітня 1968 р., коли М.Л. Кінг стояв на балконі мотелю «Лоррейн», куля снайпера 
потрапила в Лауреата Нобелівської премії миру. М.Л. Кінг помер того ж дня в госпіталі 
Сент-Джозефа і був похований в Атланті. 

Діяльність М.Л. Кінга-молодшого вивчає Центр ненасильницьких соціальних змін 
імені Мартіна Лютера Кінга в Атланті. 

16 січня 1986 р. бюст М.Л. Кінга був установлений у Великій ротонді Капітолія у 
Вашингтоні. 20 січня 1986 р. нація США відмітила перший День Мартіна Лютера Кінга. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ КОРСАКОВ. 

До 165-річчя від дня народження 
 
Сергій Сергійович Корсаков – видатний 

російський психіатр, один із основоположників 
нозологічного напрямку в психіатрії і московської 
психіатричної школи, автор класичного "Курсу 
психіатрії" (1893). Він народився 22 січня 1854 
року в промисловому селі Гусь-Хрустальний 
Володимирської губернії. Його батько Сергій 
Григорович отримав освіту в Московській 
комерційній академії, був почесним громадянином 
міста Касимов і керуючим маєтками і фабриками 
І.С. Мальцева. Мати – Акіліна Яківна, народжена 
в Алянчикові, була широко освіченою і чуйною 
жінкою. В сім'ї Корсакових було четверо дітей: 
двоє синів – Микола і Сергій і дві дочки – Марія і 
Анна. Сім'я Корсакових жила на території заводу, 
де виробляли скло і кришталь. Коли Сергію 
виповнилось 3 роки, батько покинув службу, 
придбав невеликий маєток в с. Дубровці 
Рязанської губернії і переїхав туди зі своєю 
сім'єю. Він помер в 1885 році. В селі Сергій 
прожив до 10 років. Читати навчився в 5 років. В 
цей час до дітей була запрошена гувернантка, але 
незабаром її замінив суворий і вимогливий 

німець-гувернер, який вчив свого учня іноземних мов. Це полегшело хлопцю перші роки 
навчання в гімназії. 

Зберігся цікавий документ з тих часів. Це так звані «Правила життя», що їх склав Сергій 
Корсаков, коли йому було 12 років. У них він писав: «Якщо трапиться привід зробити що-
небудь добре, старайся це зробити, а від усякого зла йди або намагайся його припинити». В 
такому дусі прописних істин витримані всі ці правила. Деякі з них наївні, інші вкрай 
моралізаторські для дитини, але вони, без сумніву, не є вигадками резонерствуючого молодика 
– це плоди суворої зосередженості, незвичайно чуйної совісті, і в них уже можна бачити риси 
майбутнього духовного обличчя Корсакова. Безсумнівно, в Корсакові тих років було чимало 
юнацької захопленості та сентиментальності. 

В 1864 році Сергія разом з братом відвезли в Москву і поселили в дядька. Тут хлопця 
віддали вчитися в 5-у гімназію. 18 червня 1870 року Корсаков закінчив її із золотою медаллю і 
через 11 днів (у віці лише 16 років) поступив на медичний факультет Московського 
університету. Медицину він вивчав під керівництвом основоположника російської гістології 
Р.І. Бабухіна (1827-1891), першого завідувача кафедри медицини Московського університету, 
видатного терапевта Захар'їна і відомого невролога О.Я. Кожевникова (1836-1902) – 
безпосереднього вчителя Корсакова в сфері неврології та психіатрії. У березні 1875 року 
молодий студент пише дипломну роботу «Історія хвороби дворянина Іллі Смирнова, 29 років», 
а 31 травня закінчує медичний факультет з відзнакою. У тому ж році головний лікар 
Московської Преображенської психіатричної лікарні С.І. Штейнберг звернувся до професора 
О.Я. Кожевнікова з проханням: «Чи немає у вас надійної молодої людини на місце 
ординатора?» О.Я. Кожевников не забув здібного студента і порекомендував на це місце 
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Сергія. 13 вересня С.С. Корсаков приступає до виконання своїх обов'язків. Через чотири дні 
він затверджується радою університету в званні повітового лікаря, а ще через два дні – лікаря. 
Влітку 1876 року С.С. Корсаков отримує відпустку на 28 днів і їде в село. Причиною цього 
частково стало матеріальне становище. Він скористався запрошенням доглядати за психічно 
хворою графинею Татіщевою і таким чином поправити свої фінанси, а також отримав 
можливість вивчення умов, способу життя і поведінки психічно хворої людини в обстановці 
сімейного життя, а не казенного стаціонару. 

Пропрацювавши рік штатним ординатором, 9 жовтня 1876 року С.С. Корсаков, за 
поданням завідувача кафедри нервових і душевних хвороб О.Я. Кожевникова, обирається 
радою університету позаштатним ординатором першої неврологічної клініки Московського 
університету, щоб залишитися тут до кінця свого життя. 14 січня він витримує випробування, 
що дають право готуватися до захисту наукового ступеня доктора медицини. Через місяць 
молодий лікар приступає до роботи над докторською дисертацією «Про алкогольний параліч». 
Пройдуть довгі 11 років, перш ніж він її захистить. А поки в січні 1877 р. С.С. Корсаков пише 
свою першу працю «Курс електротерапії», над яким працює протягом двох років. Одночасно з 
цим він починає збирати матеріали про алкогольні паралічі, ретельно вивчає 169 випадків, 
відомих йому з літератури. Свою діяльність лікарем-ординатором клініки нервових хвороб 
С.С. Корсаков почав в той час, коли в розвитку неврології (після опису в 1879 році 
французьким лікарем А. Жоффруа і в 1880 році німецьким вченим Е. Лейденом поліневриту) 
спостерігався період перегляду поглядів на етіологію, клініку і патогенез периферичних 
захворювань нервової системи. 

19 серпня 1879 року майбутній великий психіатр одружується з Ганною Костянтинівною 
Барсовою, з якою прожив щасливо до кінця свого життя. Ганна Костянтинівна була 
племінницею і вихованкою субінспектора Московського університету Павла Петровича 
Барсова, з сімейством якого Сергій, будучи студентом, близько зійшовся. Корсаков вважав 
Барсова своїм учителем життя. Не покидаючи університету, в листопаді 1881 року Корсаков 
повернувся на роботу в Преображенську психіатричну лікарню, в якій почав трудову 
діяльність, і одночасно з цим почав працювати в приватній психіатричній лікарні доктора 
Олександра Федоровича Беккера в Красносельську. Після його смерті в лютому 1881 року, 
Корсаков завідував цією лікарнею разом з вдовою покійного до кінця свого життя. 10 січня 
1883 року Корсакову присуджують чин колегіального асесора. 

Сергій Сергійович часто навідувався за кордон для знайомства з організацією 
тамтешнього психіатричного лікування. Свою першу поїздку він зробив в 1885 році до 
Теодора Мейнерта в Відень, у якого перебував з 25 липня по 6 серпня. У 1889 році дослідник 
їде в Німеччину, Швейцарію, Францію, Італію. У Берліні він відвідує клініку Шаріте, керовану 
проф. К. Вестфалем (1833-1890), засновником Берлінської психіатричної школи. У Лейпцигу 
Корсаков побував в психіатричній клініці невролога Пауля Еміля Флексига (1847-1929), 
одного з основоположників сучасної нейроморфології, який познайомив його з колекцією 
мікроскопічних препаратів. П. Флексиг в 1882 році організував в Лейпцигу одну з перших в 
Європі клінік психічних і нервових хвороб, запропонував метод забарвлення мієлінових 
оболонок нервових волокон в гістологічних препаратах осмієвою кислотою і гематоксиліном. 
Тут же, в Лейпцигу, в липні, Корсаков відвідує Інститут фізіології та психології Вундта; в 
Парижі він зустрічається зі знаменитим психіатром Жаном Маньяном (1835-1916), дружбу з 
яким збереже до кінця життя. Маньян описав цікаві шизофренічні слухові галюцинації, при 
яких зміст почутого з одного боку є протилежним змісту почутого з іншого; тактильні 
галюцинації у вигляді відчуття під шкірою дрібних сторонніх тіл або комах, що виникають при 
отруєнні кокаїном; маячний психоз, що проходить наступні фази розвитку: непокій, марення 
переслідування зі слуховими галюцинаціями, марення величі, деменція. У липні 1892 року 
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Корсаков відвідує великого психіатра Крафта-Ебінга у Відні; а влітку 1894 року – клініку 
видатного психіатра Еміля Крепеліна в Гейдельберзі. 

12 травня 1887 року вчений захистив докторську дисертацію «Про алкогольний параліч». 
Рецензентами його дисертації були професори Кожевников і Клейн та доцент Рот. Через 
чотири дні Корсаков затверджується радою Московського університету в науковому ступені 
доктора медицини, а 5 січня наступного року стає приват-доцентом університету з правом 
викладання «вчення про нервові та психічні хвороби». У 1892 році він призначається 
позаштатним екстраординарним професором Московського університету по кафедрі 
«систематичного і клінічного вивчення нервових і душевних хвороб». В цей час, коли 
Корсаков став викладачем медичного факультету Московського університету, в останньому 
працювали професори, які по праву вважаються основоположниками та видатними діячами 
російської медицини. Окрім згаданих Бабухіна, Захар'їна і Кожевникова, тут викладали 
Сєченов, Філатов, Скліфосовський.  

1 січня 1893 року дослідника нагороджують орденом Св. Станіслава 2-го ступеня за 
створення і визначення шляхів розвитку школи російської психіатрії. Серед його праць 
особливе значення має дослідження психічних розладів при алкогольному поліневриті 
(поліневритичний психоз). Ця робота започаткувала нову епоху в психіатрії, поклавши 
початок нозологічному напрямку у вивченні психічних хвороб. Основним у вченні Корсакова 
є описаний ним в роботі «Хворобливі розлади пам'яті і їх діагностика» (1890 г.) своєрідний 
мнестичний розлад, що характеризується порушенням запам'ятовування, орієнтування в часі і 
обманами пам'яті. Ці три симптоми, що входять до «корсаковського синдрому», зустрічаються 
при ряді психічних захворювань. 

12 серпня 1897 на XII Міжнародному з'їзді психіатрів в Москві професор Жоллі з 
Берлінського університету вносить пропозицію іменувати поліневритичний психоз, вперше 
описаний і досліджений Корсаковим, «корсаковським психозом». Такий хворий не пам'ятає те, 
що було з ним кілька хвилин тому. Найменше у них страждає пам'ять на рухові навички – все, 
що заповнює сферу несвідомого автоматизму. Друге місце по стійкості займає чуттєва пам'ять 
– здатність до запам'ятовування не так самого об'єкта, скільки його значення. Третє – образна 
пам'ять на місце і форми. І на самому останньому місці – часова пам'ять, здатність фіксувати 
зовнішні і внутрішні процеси, події і динаміку думки. 

АВТОРСЬКИЙ КОМЕНТАР 
Корсаковский психоз – різновид амнестичного синдрому, що виникає внаслідок дефіциту 
вітаміну B1 через порушення харчування, часто – після травм головного мозку, при 
внутрішньочерепних пухлинах, гострій гіпоксії, старечих судинних порушеннях і 
дегенеративних (атрофічних) процесах в тканині мозку, зустрічається також при дифузних 
органічних і інтоксикаційних ураженнях, головним чином, лімбічних і кіркових структур 
головного мозку. 
Ряд факторів може підвищити ризик розвитку цього стану. Вони часто пов'язані із загальним 
здоров'ям і звичками харчування пацієнтів – віком, алкоголізмом, хіміотерапією, діалізом, 
екстремальною дієтою, генетичними факторами. Поширеність синдрому варіює між різними 
регіонами, але, за оцінками, становить близько 12,5% в популяції алкоголіків. 
Основою синдрому є фіксаційна амнезія – неможливість запам’ятовувати поточні події при 
частковому збереженні пам'яті про минуле. У зв'язку з цим виникає «амнестична 
дезорієнтація»: пацієнти не знають, де вони знаходяться, при перебуванні в лікарні не 
можуть знайти своє ліжко, не можуть назвати поточну дату, місяць, рік. Головним чином, це 
дезорієнтація в часі. Крім того, існує порушення орієнтації в просторі і навколишньому 
середовищі. Можуть спостерігатися парамнезії, в основному, у вигляді конфабуляцій 
(хворий повідомляє про вигадані події, що ніколи не маючи місця в його житті) або 
псевдоремінісценції (обмани пам'яті у вигляді зміщення подій в часі). Наявні проблеми з 
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концентрацією уваги. Крім того, виявляються ретроградна і антероградна амнезія. На 
відміну від синдромів затуманення свідомості при корсаковському психозі процес 
отримання інформації з навколишнього світу не порушується, має місце відносна 
збереженість минулого досвіду та інтелекту. Все це дозволяє хворому одержати загальне 
уявлення про ситуацію. В емоційному плані у таких пацієнтів можуть домінувати епізоди 
ейфорії та благодушшя, або, навпаки – байдужості і в’ялості. 
Діагноз ґрунтується, головним чином, на клінічній картині; нейровізуалізація і лабораторні 
обстеження не потрібні. Раніше вважалося, що хворі на корсаковський психоз потребують 
цілодобового нагляду, разом з тим адекватна реабілітація дає змогу досягнути певного рівня 
незалежності. Лікування включає замісну терапію тіаміном довенно чи внутрішньом’язово в 
поєднанні з адекватним харчуванням та гідратацією, разом з тим амнезія та ураження мозку 
не завжди відгукуються на такий підхід. Застосування тіаміну, зазвичай, триває 3-12 місяців, 
при цьому лише 20% випадків повністю оборотні. При успішній терапії поліпшення 
наступає в інтервалі 2 років, хоча одужання повільне і часто неповне. Як невідкладне 
лікування, застосовують комбіноване (внутрішньовенне + внутрішньом’язове) введення 
тіаміну в комплексі з високими дозами інших вітамінів групи В протягом 2-3 днів, що в 
більшості випадків супроводжується ефективною терапевтичною реакцією. Середня 
тривалість життя при корсаковському синдромі є нормальною за умови відмови від 
алкоголю та збалансованої дієти. 
Уникнення недостатності тіаміну є найкращим шляхом профілактики цього розладу. В 
західних країнах двома його найпоширенішими причинами є алкоголізм та розлади 
стереотипів харчування. Оскільки ці етіологічні фактори є поведінковими, алкогольна форма 
корсаковського психозу вважається такою, котрій можна запобігти. 

На час Корсакова твердження Грізінгера, що майже всім психозам передують 
неспецифічні емоційні розлади в експансивній або депресивній формі, втратило своє 
універсальне значення. Корсаков наводить історію вчення про такі гострі психози, які 
починаються без передуючої їм стадії емоційних розладів. Послідовно були виділені параноя, 
котру згодом розділили на гостру і хронічну; гостре галюцинарне божевілля і первинне 
курабельне слабоумство. 

Виділена до Корсакова група раннього недоумства була ним прийнята, але в той час межі 
її були значно вужчі. Вчений вважав, що серед психозів не-афективних, тобто тих, які не 
відносяться до манії або меланхолії, існують три основні форми: 

1) аменція Майнерта, з якої Корсаков виділив нову форму, назвавши її дизноя; 
2) параноя; 
3) передчасне слабоумство. 
Найпоширенішою серед них є дизноя, яку і слід розглядати як основну попередницю 

гострої шизофренії. Дослідник визначає галюцинації як уявлення, поєднані з відчуттями, що 
відповідають таким предметам, які в дійсності в дану хвилину не діють на органи чуття 
людини. Він розглядав галюцинацію як думку, одягнуту в яскраву чуттєву оболонку. Причини 
психічних хвороб і їх розвиток Корсаков пов'язував з умовами зовнішнього середовища; для 
профілактики і лікування психічних хвороб він підкреслював велике значення покращання 
харчування, трудових і житлових умов. 

Свої погляди він виклав у відомому посібнику з психіатрії («Курс психіатрії», 1893 р.). 
Головною особливістю цієї роботи є прагнення до фізіологічного обгрунтування сутності 
психозів. Вчений також вивчав психіку мікроцефалів і працював в галузі судово-психіатричної 
експертизи. З ім'ям Корсакова пов'язана реформа організації психіатричної допомоги, яка 
привела до корінного перетворення режиму утримання і лікування психічнохворих. Він 
виступав проти «обмеження» психічнохворих; в його клініці були скасовані їх зв'язування, 
застосування обмежувальних сорочок та інші насиьницькі заходи, решітки на вікнах були 
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зняті. Вченому належать роботи про амбулаторне утримання і догляд за душевнохворими на 
дому. Він різко виступив проти запропонованих американськими хірургами стерилізації та 
кастрації психіатричих пацієнтів, назвавши ці заходи «звірячими».  

Професор Корсаков був огрядним чоловіком. Його сусіди спостерігали звичну за довгі 
роки сцену: важко дихаючи, він повільно рухався по Нікітській вулиці, спираючись на 
масивну тростину з червоного дерева зі срібною інкрустацією. Дійшовши до перехрестя, лікар 
зупинявся, а поліцмейстер побачивши його, відразу викликав екіпаж, котрий і доправляв 
професора до хворих. 20 червня 1898 року Корсаков відправився у відпустку. По дорозі, у 
Вологді, у нього стався серцевий напад. Через 5 днів він повернувся в Москву і тут лікуючі 
його лікарі встановили діагноз ожиріння серця. У середині липня мав місце другий серцевий 
напад. Тривала хвороба змусила Корсакова подати прохання про звільнення від ведення 
практичних занять зі студентами. Декан медичного факультету Клейн передав керівництво 
заняттями Сербському. 21 червня 1889 року Сергій Сергійович поїхав до Відня для 
консультацій з європейськими корифеями. У нього виявили гіпертрофію серця в зв'язку з 
ожирінням і міокардитом. З Відня він попрямував в Рогац, де брав ванни і робив гімнастичні 
вправи в інституті доктора Баялі. Пробувши за кордоном до 25 серпня, він відчув значне 
покращення. 

У жовтні 1899 року в Москву вдруге прибув Маньян, одночасно з ним приїхали відомі 
іноземні вчені зі світовим ім'ям, в тому числі Жоллі, Ломброзо, Крафт-Ебінг і ін. В честь 
приїжджих в ресторані «Ермітаж» був влаштований обід. Серед присутніх на обіді був Антон 
Павлович Чехов. Настав новий, 1900 рік, останній рік життя Корсакова. 22 січня (день свого 
народження) 46-й рік Сергій Сергійович відсвяткував в ліжку. Корсаков помер 1 травня 1900 
року. Його погубила успадкована від предків схильність до огрядності. Дід, батько і дядько 
вченого померли, як і він, від захворювань серцево-судинної системи. Похорон великого 
психіатра відбувся в Олексіївському монастирі 4 травня. 

У 1901 році в пам'ять про Корсакова був заснований «Журнал невропатології і 
психіатрії», названий його ім'ям. У 1949 році в Москві спорудять пам'ятник досліднику, а 
клініці, якою він керував, буде присвоєно його ім'я. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ПОЛ МАКСИМ НЕРС 
До 70-річчя від дня народження 

 
Пол Максим Нерс народився 25 січня 1949 р. 

у Вемблі на північному сході Лондона. У 1970 р. П. 
Нерс закінчив  Бірмінгемський університет, 
отримав звання бакалавра. Зацікавившись 
клітинною біологією, у 1973 р. П. Нерс виконав 
докторську дисертацію в Університеті Східної 
Англії. Працював у Королівському фонді 
досліджень ракових захворювань у Лондоні. 

П.М. Нерс ознайомився з працями Л. 
Хартвелла (1939 р.н.), який завдяки генетичним 
методам дослідження розпочав вивчення 
клітинного циклу. В якості об’єкта дослідження Л. 
Хартвелл використав пекарські дріжджі, які 
найбільш підходять для вивчення саме цього боку 
клітинного життя. Йому вдалося виділити 
дріжджові клітини, в яких гени, що контролюють 
клітинний цикл, легко змінюються. Вчений досяг 
успіху в ідентифікації понад сотні генів, 
відповідальних за процес поділу клітин. Виявилося, 

що один із таких генів, означений як CDC 28, контролює саме перший крок у проходженні 
G1-фази клітинного циклу і отримав назву «стартового». На основі досліджень він висунув 
концепцію «контрольної точки», при пошкодженні ДНК клітинний цикл призупиняється аж 
до відновлення ДНК. 

Ознайомившись з дослідженнями Л. Хартвелла, П. Нерс зацікавився дріжджами і 
виїхав в Едінбурзький університет до зоолога Мердока Мітчисона (1922–2011), який 
досліджував поділ дріжджів Schizosaccharomyces pombe. П. Нерс встановив чутливі до 
температури штами, в тому числі такі, що мають прискорений клітинний цикл. Ці дріжджі 
ділилися раніше від визначеного терміну, не досягаючи нормального розміру, і тому 
отримали назву wee («маленький» - на одному із шотландських діалектів). У 1975 р. П. Нерс 
доказав, що ген CDC 2 (wee 2) відповідає за перехід клітини від фази G2 до М і слугує свого 
роду контрольним пунктом. Виявилося, що ген CDC 2 дуже важливий для клітинного циклу. 

У 1982 році П. Нерс почав досліджувати метод «міжвидової комплементації», щоб 
визначити, які гени відповідають за проходження цього контрольного пункту. Різні гени 
CDC 2 вмонтовували в модифіковану ДНК термочутливих мутантів, щоб перевірити, чи 
будуть вони зростати. В результаті складних досліджень П. Нерс встановив, що ген  
CDC 2 у цих дріжджах виконує ту саму функцію, що й CDC 28 у дріжджів, якими займався 
Л. Хартвелл, - функцію «пускового механізму». 

Таким чином виявилося, що ген CDC 2 регулює різні фази клітинного циклу. 
Відповідний ген П.Нерс виділив у людини, назвавши його CDK1 (циклін-залежна кіназа 1). 
Цей ген кодує протеїн, який належить до групи так званих циклін-залежних кіназ. Їх 
активізація перебуває в прямому зв’язку з процесом рефосфорилювання і складається з 
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процесу приєднання фосфатних груп до протеїну або відшаровування від нього. В процесі 
аналогічних спостережень у людини П. Нерс встановив близько 6 різних CDК-молекул. 
Гени CDC контролюють виробництво білків, що відповідають за проходження 
«контрольної точки» в клітинному циклі. Якщо ці білки були активні постійно, ніяких 
«перевірок» не відбувалося б, клітина проходила б весь цикл без пауз. 

У 1982 р. при вивченні яйцеклітин морського їжака Arbacia punctulata британський 
біохімік Тім Хант (1943 р.н.) показав, що упродовж клітинного циклу виробляються та 
руйнуються конкретні білки. Їх концентрація періодично зростає і зменшується – він назвав 
їх «циклінами» і припустив, що вони можуть бути пов’язані з «фактором прискорення 
дозрівання» або MPF (maturation-promoting factor) –молекулою, яку дослідники шукали 
впродовж 20 років. 

В 1988–1993 рр. П. Нерс завідував відділом мікробіології Оксфордського 
університету, а потім повернувся в Онкологічний фонд. У 1996 р. П. Нерс був призначений 
генеральним директором Королівського фонду дослідження ракових захворювань. 

П. Нерсу, Л. Хартвеллу, Т. Ханту вдалося ідентифікувати ключові молекули, що 
регулюють клітинний цикл у всіх еукаріот, включаючи дріжджі, рослини, тварин, людину. 

У 2001 р. вчені Л.Х. Хартвелл, Р.Т. Хант, П.М. Нерс отримали Нобелівську 
премію «за відкриття ключових регуляторів клітинного циклу». 

 З 2003 р. П.М. Нерс став президентом Рокфеллерівського університету (Нью-Йорк), 
де продовжує роботу, пов'язані з клітинним циклом у дріжджів.  

Вчений був гідно пошанований: у 1989 р. став членом Королівського товариства, у 
1995 р. отримав Королівську медаль і був обраний іноземним членом НАН США, у 1998 р. 
отримав премію Альберта Ласкера за фундаментальні медичні дослідження, у 2002 р. – 
орден Почесного легіону, у 2006 р. обраний іноземним почесним членом Американської 
академії мистецтв і наук. 

У жовтні 2018 р. спеціальним гостем проекту «Лекції майбутнього», який сприяє 
обміну досвідом між молодими науковцями та відомими вченими з усього світу, став Пол 
Нерс. Науковець виступив перед студентами Київського національного університету імені 
Т. Шевченка і захопливо розповів про контроль клітинного циклу, а також про дослідження, 
які в майбутньому допоможуть повністю подолати розвиток онкологічних захворювань. Під 
час презентації вчений звертав увагу молоді на загальновідомі статистичні дані про 
швидкість поширення онкології, а також на власні результати експерименту, детально 
проілюстровані на слайдах, щоб підтвердити: з часом хворобу, відому як «рак», вдасться 
подолати.  Після лекції серу Полу Нерсу, від імені адміністрації КНУ, урочисто вручили 
пам’ятну медаль, а також виголосили подяку за внесок у розвиток світової медицини. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
ВІКТОР АЙЗЕНМЕНГЕР.  

ДО 155-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
 

В 1897 р. стаття лікаря Віктора Айзенменгера під назвою “Die angeborenen Defecte 
der Kammerscheidewand des Herzens” (“Вроджені дефекти міжшлуночкової перегородки 
серця”) появилася в одному з німецьких медичних журналів. Упродовж наступних років 
анатомія, фізіологія і діагностичні аспекти порушень, описаних у цій статті, стали більш 
зрозумілі, їх почали рутинно застосовувати в кардіологічній практиці. Саме відтоді 
прізвище Айзенменгера стало пов’язане з відповідним епонімом.  

 
Майбутній лікар народився у Відні 29 січня  

1864 р. в сім’ї Августа Айзенменгера, відомого 
австрійського портретиста і професора Віденської 
академії мистецтв (1830–1907). У вченого було дві 
дочки, одна з яких стала відомою скульпторкою, а 
друга — спортсменкою.  

Віктор Айзенменгер навчався в Академічній 
гімназії, котра була заснована ще в 16 столітті й 
була найстарішою установою такого типу в Відні. 
Медицину опановував у Віденському університеті 
впродовж 1882–1887 років. Пізніше він згадував, 
що вибір лікарського фаху визначався суто 
меркантильними причинами, оскільки юнак хотів 
працювати на мистецькій ниві. Диплом лікаря 
після випускних іспитів він одержав 23 лютого 
1889 р.  

Від березня 1899-го до жовтня 1890 р. 
Айзенменгер працював асистентом лікаря в 2-му 
медичному відділенні Віденського загального 

шпиталю, далі протягом двох з половиною років — хірургічним асистентом у 1-й хірургічній 
клініці професора Едуарда Альберта, одного з новаторів ортопедії, останні кілька місяців  
1893 р. провів у Дитячому шпиталі кайзера Франца Йосифа (м. Зульцбах).  

Його кар’єра була визначена, коли впродовж 1894–1895 рр. молодий лікар працював 
асистентом професора Леопольда Шроттера, директора 3-ї медичної клініки Відня, який був 
відомий завдяки працям з ларингології та захворювань грудної клітки. Айзенменгер був 
схильний до рецидивуючих захворювань, через що його амбітні плани щодо медичної кар’єри 
могли зруйнуватися. Його шеф запропонував менш виснажливу посаду особистого лікаря 
ерцгерцога Франца Фердинанда, ймовірного претендента на трон Австро-Угорської імперії, 
котрий хворів на легеневий туберкульоз. Так В. Айзенменгер у 1895 р. став титулярним 
лікарем, а через два роки — дійсним придворним лікарем потенційного монарха.  

Протягом 1893–1902 р. вчений опублікував 8 статей з різних медичних проблем — про 
пухлини ротової порожнини й гортані, псевдолейкемію і серцево-судинні розлади, зокрема й 
статтю з описом того, що згодом означать як комплекс Айзенменгера.  
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АВТОРСЬКИЙ КОМЕНТАР 
Комплекс Айзенменгера — вроджена вада серця, що відрізняється від тетради Фалло 

наявністю розширеної або рідше нормальної легеневої артерії. Поширеність цієї аномалії 
становить близько 4% серед усіх вроджених вад серця в дітей, а в пацієнтів, які мають дефект 
міжшлуночкової перегородки, визначається в 10% випадків. Цей дефект характеризується 
такими ознаками: високий дефект міжшлуночкової перегородки, у більшості випадків — 
розширення правого шлуночка і легеневої артерії.  

Симптоми, подібні до ознак дефекту міжшлуночкової перегородки, проте всі вони 
набагато вираженіші. Крім того, внаслідок змішування артеріальної і венозної крові завжди 
виникає синюшність шкірних покривів. Усі органи страждають від кисневого голодування, 
внаслідок чого серцю доводиться працювати швидше, що проявляється тахікардією. У таких 
пацієнтів вкрай низький поріг фізичної витривалості через наявність вираженої задишки. 
Нерідко наявне кровохаркання. Характерно, що ціаноз хоч і відзначається з народження, але 
тільки в перехідному віці досягає вираженого ступеня. Серце незначно збільшується. Його 
конфігурація залежить від змін легеневої артерії (розширена вона чи ні). Зазвичай корені легень 
внаслідок розширення легеневих судин стають збільшеними і дуже пульсують (“танок 
коренів”). Аускультативно характерне систолічне тремтіння і шум у ділянці третього 
міжреберного проміжку зліва від грудини, а також посилений другий тон на легеневій артерії й 
іноді там же — діастолічний шум. Прогноз цього стану ліпший, ніж при тетраді Фалло, 
оскільки хворі можуть досягати середнього віку.  

До ускладнень комплексу Айзенменгера належать легеневі кровотечі й емболії через 
аневризматичні розширення легеневих артерій в їх дрібніших відгалуженнях. При вдиханні 
чистого кисню насичення ним крові дещо підвищується, хоча через шунт воно ніколи не сягає 
норми. При катетеризації серця виявляється або рівномірне недонасичення киснем венозної 
крові як у правому передсерді, так і в легеневій артерії, або незначне підвищене насичення 
киснем крові у правому шлуночку. Тиск у правому шлуночку і в легеневій артерії підвищений, 
що дозволяє впевнено відрізнити цю ваду від тетради Фалло. Чітке відмежування від тетради 
Фалло має нині велике значення з огляду на можливості лікування. При комплексі 
Айзенменгера операція накладання анастомозу протипоказана, оскільки підвищений тиск у 
системі легеневої артерії зробив би неможливим правильне функціонування штучної протоки. 
Досить часто комплекс Айзенменгера поєднується з іншими вродженими вадами серця, 
наприклад, із незарощенням артеріальної протоки, дефектом міжпередсердної перегородки, 
коарктацією аорти.  

Вада сумісна з утробним життям. Після народження овальний отвір і артеріальна протока 
нормально закриваються. Венозна кров тече з правого передсердя у правий шлуночок. Звідси 
велика частина крові викидається в легеневу артерію і легені, звідки по легеневих венах 
повертається в ліве передсердя. Оскільки аорта “сидить верхи” на дефекті міжшлуночкової 
перегородки, то частина крові з правого шлуночка викидається в аорту. При цьому значно 
підвищується тиск у легеневій артерії. Він може сягати величин тиску в аорті або навіть 
перевищувати його. Підвищення тиску в малому колі кровообігу пояснюється збільшенням 
опору в легеневих артеріолах (хвилинний об’єм крові в легеневому колі не підвищується, він у 
нормі або частіше знижений). Воно може дорівнювати величині опору в великому колі. Це 
доцільна компенсаторна реакція, що оберігає мале коло кровообігу від гіповолемії, а хворого — 
від набряку легень. Механізм підвищення тиску в малому колі кровообігу незрозумілий. 
Висловлюються припущення про спазми артеріол, про анатомічні зміни в їх будові. Останнє 
більш імовірне, тому що підтверджується при гістологічному дослідженні. Порушення 
кровообігу при комплексі Айзенменгера призводить до гіпертрофії правого шлуночка. Рано чи 
пізно з’являється ціаноз. Це пов’язано з венозно-артеріальним шунтуванням. Об’єм венозної 
крові, що викидається в аорту, залежить від кількох факторів: розміру дефекту міжшлуночкової 
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перегородки, ступеня декстрапозиції аорти, співвідношення систолічного тиску в правому 
шлуночку й аорті. Об’єм венозно-артеріального шунта з наростанням легеневої гіпертензії 
збільшується.  

Основним методом лікування комплексу Айзенменгера є хірургічне втручання, воно дуже 
складне, адже потрібно одночасно усунути як аномалію аорти, так і дефект міжшлуночкової 
перегородки. При цьому майже завжди потрібна імплантація штучного аортального клапана, 
що в низці випадків робить таку операцію дуже небезпечною й асоціюється з високим 
показником смертності.  

Протоколи засідань Віденського медичного товариства свідчать, що Айзенменгер був 
обраний членом цієї асоціації в 1893 р. й виступав із лекціями — одна з них (про серцевий 
цироз) згодом також була опублікована.  

Наприкінці 1920-х р. лікар видав книгу спогадів, в якій описав свої спостереження, 
мандрівки і досвід особистого лікаря ерцгерцога Франца Фердинанда, починаючи від 1895 р. і 
закінчуючи фатальним днем 1914 р., коли подружжя Габсбургів було вбито в Сараєві, що стало 
приводом для Першої світової війни. В рецензії на цю публікацію історик Еміль Леньєл писав: 
“Доктор Айзенменгер, який тривалий час був лікарем коронного принца, сприяв виникненню 
багатьох анекдотів, що доповнювали його психічний портрет”. Справді, незважаючи на 
нестримний характер свого пацієнта королівської крові, лікар мав достатньо навиків для 
контролю не лише фізичних, а й психологічних та емоційних проблем ерцгерцога. Якось 
Айзенменгер сказав йому: “Це не я наказую ерцгерцогу чи забороняю йому що-небудь робити, 
а його хвороба. Я — всього лише перекладач”. За іронією долі саме високе становище 
особистого придворного лікаря не дало йому можливості претендувати на пост лікаря в 
шпиталі чи викладати в університеті, чого він дуже хотів.  

Після публікації книги спогадів Айзенменгера критикували за розкриття багатьох 
конфіденційних фактів з життя впливового пацієнта. Щось подібне сталося й після публікації 
мемуарів барона Морана, котрий описав медичні проблеми британського прем’єр-міністра 
Вінстона Черчілля. Як зазначали деякі дослідники, зокрема Клайд Пертін, книга австрійського 
лікаря “позбавлена біографічних фактів” з життя автора, але з неї можна зробити певні 
висновки про його особистість. Айзенменгер був інтелектуалом, любив мистецтво й авантюрні 
подорожі, мав добре почуття гумору, а також літературний хист, свідченням чого й була його 
книга.  

Вчений помер 11 грудня 1932 р. у віці близько 69 років від раку шлунка; спочатку його 
поховали на кладовищі Оттакрінгер, а згодом поховання перенесли на Центральний цвинтар 
Відня.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН 
 

МАКС ТЕЙЛЕР 
До 120-річчя від дня народження 

 
Макс Тейлер народився 30 січня 1899 р. у 

Преторії (ПАР) в сім’ї швейцарців: Емми (Джетті) та 
Арнольда Тейлерів. Батько Макса був начальником 
південноафриканської державної ветеринарної служби і 
стимулював бажання сина зробити медичну кар’єру. 
Тому в 1916 р. М. Тейлер поступив на медичні курси в 
Кейптаунський університет. Через 2 роки після 
закінчення курсів юнак поїхав у Лондон, де продовжив 
навчання в медичній школі при госпіталі  Св. Томаса та 
в Лондонській школі гігієни і тропічної медицини, 
філіалах Лондонського університету. У 1922 р. М. Тей-
лер отримав медичний ступінь і посаду асистента у 
відділі тропічної медицини Гарвардської медичної 
школи. Його перша наукова праця була присвячена 
амебній дизентерії та контрольованому використанню з 
лікувальною метою содоку (хвороби, що викликається 
укусом щурів). Згодом вчений зацікавився  проблемою 
жовтої лихоманки. В той час смертність від неї 
перевищувала 10%. Найбільш розповсюджена ця 

хвороба в країнах Африки та Америки. 
Ще під час проектування американцями Панамського каналу члени комісії з жовтої 

лихоманки встановили, що переносником цього захворювання виявився конкретний вид 
комарів. На підставі досліджень Уолтера Ріда (1851–1902) в 1916 р. Рокфеллерівське 
товариство підготувало програму з ліквідації жовтої лихоманки. Медичні експерти вважали, що 
кораблі, які проходять через Панамський канал, можуть сприяти переносу жовтої лихоманки з 
регіону Карибського моря до країн Азії. На щастя катастрофи не відбулося, оскільки виявилося, 
що імунітет до хвороби денге-лихоманки був перехресним по відношенню до жовтої 
лихоманки. Вчені дійшли висновку, що хвороба може бути ліквідована або шляхом знищення 
популяції комарів, або створенням вакцини. Другий шлях здавався більш реалістичним. 

В 1919 р. японський вчений Хідейо Ногуші (1876–1928) повідомив, що йому вдалося 
ізолювати бактерії, відповідальні за виникнення жовтої лихоманки. В середині 1920-х рр. 
іншим вченим вдалося інфікувати збудником цієї хвороби лабораторних тварин. У 1926 р.  
М. Тейлер разом з Ендрю Селардом отримали докази, що жовта лихоманка викликається не 
бактерією, а фільтруючим вірусом. У 1927 р. вченим Рокфеллерівського товариства вдалося 
заразити макаку-резус хворобою після введення їй крові хворого жовтою лихоманкою. Макс 
Тейлер інфікував мишей, вводячи вірус в їх мозок, а не підшкірно, як це робили інші 
дослідники. В 1930 р. М. Тейлер залишив Гарвард і перейшов працювати у відділ міжнародної 
охорони здоров’я при Рокфеллерівському фонді в Нью-Йорку. Упродовж року вчений 
удосконалював тест захисту мишей, в якому мишам вводили суміш вірусу жовтої лихоманки і 
сироватки людини. Результати досліджень свідчили, що сироватка нейтралізувала вірус, тобто 
була імунною. Цей тест дозволив вперше оцінити розповсюдження жовтої лихоманки у всьому 
світі. Можливість зараження хворобою дуже висока. За період 1928–1930 рр. 5 вчених, в т. ч.  
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Х. Ногуші заразилися жовтою лихоманкою і померли. Доля М. Тейлера була милосердною: він 
заразився в 1929 р., але вижив і набув імунітет до вірусу. 

Використовуючи комбінацію вірусу та імунних сироваток, Вільбур Сауер, керівник 
лабораторії Рокфеллерівського товариства приготував першу вакцину проти жовтої лихоманки. 
Особи, що отримали таку суміш, не хворіли на жовту лихоманку – у них розвинувся імунітет до 
цієї хвороби. Цю вакцину використали в першу чергу для імунізації дослідників. Штами 
вірусів, які культивувалися М. Тейлером на мишах, стали основою для отримання двох вакцин. 
Перший штам був використаний в 1934 р. французьким урядом для захисту французьких 
резидентів у французьких колоніях Західної Африки, де вакцина виявилася ефективною, але не 
завжди безпечною (інколи викликала енцефаліт). Тому М. Тейлер з колегами розпрацювали 
другий штам, що отримав код 17Д, він був отриманий зі штаму вірусу Асібі, який вирощували 
на курячих ембріонах з видаленою нервовою тканиною. Масове виробництво було налагоджено 
в 1937 р. Упродовж багатьох років ці дві вакцини були ефективні в боротьбі з жовтою 
лихоманкою. Згодом було встановлено, що хвороба вражає мавп і періодично через укуси 
комарів передається людині. 

У 1951 р. Нобелівський нагородив М. Тейлера премією з фізіології та медицини «за 
відкриття, пов’язані з жовтою лихоманкою і боротьбу з нею». 

Вчений цікавився поліомієлітом і відкрив ідентичну інфекцію у мишей, відому під 
назвою енцефаломієліту мишей або хвороби Тейлера. В 1964 р. М. Тейлер став професором 
епідеміології і мікробіології Йєльського університету, але у 1967 р. вийшов у відставку. 

Крім Нобелівської премії, вчений отримав медаль Чалмера Королівського товариства 
тропічної медицини і гігієни (1’939), медаль Флаттері Гарвардського університету (1945), 
премію Альберта Ласкера Американської асоціації охорони здоров’я. 

У 1928 р. М. Тейлер  одружився з Ліліан Грахам. Подружжя виховало доньку. Вчений 
захоплювався бейсболом, читанням книг. Проживаючи у США, залишився громадянином ПАР. 

Помер вчений 11 серпня 1972 р. на 74 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО 
 

ПРОМОВА НА ПРЕЗЕНТАЦІЇ КНИГИ 
«Лариса Олександрівна Чорна – видатний український мікробіолог. 

Повернення із забуття» 
(автор-упорядн. і ред. Ю.М. Панишко; за участю Н.Г. Ковтунович. –  

Львів: ПП Сорока Т.Б., 2018. – 152 с.) 
 

12 січня відбулася презентація книги. 
На презентації був присутній рецензент 
книги, заслужений професор ЛНМУ В.П. 
Адрющенко, учениця проф. Л.О. Чорної, 
кандидат медичних наук С.С. Чумаченко, 
професор ЛНМУ В.Р. Савран, який особисто 
знав Л.О. Чорну та Г.П. Ковтуновича, 
заступник директора наукової бібліотеки 
ЛНМУ ім. Данила Галицького Л.С. 
Метельська та гості, що цікавляться історією 
медицини.  

Думка написати книгу про Ларису 
Олександрівну Чорну з’явилася після виходу 
в світ книги «Гаврило Парфентійович 
Ковтунович – засновник Львівської онко-
логічної школи». В спогадах Н.Г. 
Ковтунович про батька містилася інформація 
з життя соратниці та дружини Гаврила 
Парфентійовича – Лариси Олександрівни 
Чорної. Ця думка була підтримана Наталією 
Гаврилівною Ковтунович, яка обіцяла 
максимальну підтримку організацією 
спогадів, фотографіями з сімейних 

фотоальбомів, фотодокументами. Цілий рік пішов на пошуки публікацій Л. О. Чорної в 
бібліотеках Львова, в Національній науковій медичній бібліотеці України та в Науковій 
бібліотеці ім. В.І. Вернадського. Пошуки публікацій про Л.О. Чорну у доступних 
виданнях ЛДМІ, ЛНМУ ім. Данила Галицького виявили дивну особливість: про неї 
майже не згадується у виданнях.  Лише у виданнях енциклопедичного характеру 
«Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784–2006». Та у другому виданні цієї книги за 2009 рік міститься стисла 
біографія Л.О. Чорної, написана групою дослідників. Але ця біографія виявилася 
«прокрустовою»: автори викреслили з біографії Л. О. Чорної 7 років життя, майже 100 
наукових праць та не згадали про наукову школу вченої: 20 кандидатів та 2 докторів 
наук. Це вимагало відповідного реагування, щоб відновити справедливість. 

Другий фактор, який вплинув на рішення написати книгу про Л.О. Чорну, полягає 
в тому, що Лариса Олександрівна Чорна була керівником Республіканського центру 
боротьби з правцем. З 1965 р. хворі на правець концентрувалися в клініці торакальної 
хірургії та анестезіології Львівської обласної клінічної лікарні. Тому свідками і 
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активними учасниками боротьби за життя хворих на правець стали анестезіологи-
реаніматологи цієї клініки, до яких відноситься і автор книги. 

 Життя Лариси Олександрівни Чорної було дуже напруженим. Народилася 6 
листопада 1902 р. в м. Володимир Російської імперії в сім’ї земського агронома. У 1908 
р. сім’я переїхала до Києва. Закінчила Київську класичну гімназію в 1920 р. У 1921 р. 
поступила на медичний факультет Київського медичного інституту. У 1926 р. вийшла 
заміж за лікаря-хірурга Гаврила Парфентійовича Ковтуновича. У 1927 р. закінчила 
повний курс навчання, а 12 червня 1927 р. народила доньку Ліду. Працювала лікарем-
стажистом, у 1929 р. захистила кваліфікаційну працю на тему «Остеомієліт в дитячому 
віці». У 1931 р. Л.О. Чорна переїхала в Леніград до чоловіка, де влаштувалася у 
Всесоюзному інституті експериментальної медицини. 

В 1931–1924 рр. вона працювала в різних відділах ВІЕМ під керівництвом П.Ф. 
Здродовського. В 1934 р. опублікувала свою першу наукову працю. В 1936–1937 рр. 
Л.О. Чорна працювала асистентом Інституту вдосконалення ветеринарних лікарів. В 
1937 р. Л.О. Чорна захистила кандидатську дисертацію. Ця праця на конкурсі молодих 
вчених м. Ленінграда отримала 2 премію. В кінці 1937 р. Л. О. Чорна переїхала в Київ, 
де вела доцентський курс з анаеробів на кафедрі мікробіології Київського інституту 
вдосконалення лікарів, а в той час проф. Г.П. Ковтунович працював в Уфі. У 1938 р. її 
чоловік був змушений покинути завідування кафедрою госпітальної хірургії 
Башкирського медичного інституту і виїхав з Уфи. За допомогою проф. М.М. Петрова 
отримав місце завідувача лабораторії експериментального раку в Сухумському філіалі, 
де здійснив унікальні піонерські дослідження в галузі онкології. 

З початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. сім’я Г.П. Ковтуновича 
виїхала в Сталінабад, де Л.О. Чорна  працювала в Таджицькому інституті епідеміології 
завідувачем анаеробного відділу і доцентом кафедри мікробіології Сталінабадського 
державного медичного інституту. У вільний час працювала над докторською 
дисертацією. У вересні 1942 р. Л.О. Чорна на Вченій Раді ВМА Червоної Армії ім. С.М. 
Кірова захистила докторську дисертацію на тему «Экспериментальные данные о 
механизме действия противогангренозных сывороток, в частности, сыворотки 
антиперфрингенс». У липні 1943 р. ВАК СРСР затвердив Л.О. Чорну в науковому 
ступені доктора медичних наук. В 1944 р. Л.О. Чорна працювала доцентом кафедри 
мікробіології КІУЛ і завідувачем анаеробного відділу Київського інституту 
епідеміології, мікробіології і паразитології. 

В зв’язку з переїздом Г.П. Ковтуновича із Сталінабада до Львова, Л.О. Чорна 
переїхала до Львова. Праця у Львові не була легкою. Але незважаючи на митарства по 
наукових установах, Л.О. Чорній вдалося зробити набагато більше, ніж за попередні 
роки. В інституті епідеміології, мікробіології, гігієни Л.О. Чорній вдалося організувати і 
очолити колектив однодумців. 

Вдалося встановити авторство більшості праць Л.О. Чорної. З 143  праць Л.О. 
Чорної 111 праць виконані саме у Львові. Від 1960 р. Л.О. Чорна очолила 
Республіканський антиправцевий центр УРСР. Вчена опублікувала в співавтостві 3 
монографії, була редактором 3 збірників наукових праць. Л.О. Чорна підготувала 2 
докторів та 20 кандидатів наук.  

Померла Л.О. Чорна 16 травня 1981 р., похована на Личаківському цвинтарі. 
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

“Феномен людини. Здоровий спосіб життя” 
Загальні вимоги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:dovrita@gmail.com


Наукове видання

ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ
Здоровий спосіб життя
Збірник наукових праць
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Видання здійснено частково за рахунок авторів, частково за допомогою спонсорів:
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