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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОПСІАНАТОМІЯ ЛІВОЗІРКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

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

Ключові слова: лівозіркова система каналів; автономні системи лівозіркової 
системи каналів; лівозіркова система кольорових каналів; лівозіркова система каналів 
тонкоматеріальних тіл   

 
Впервые в мире описана ениоанатомия левозвездной системы каналов 

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

системы каналов; левозвездная система цветных каналов; левозвездная система каналов 
тонкоматериальных тел 

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

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

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

Продовження з випусків 69(135)–85(151) 
 

Лівозіркова система інформаційно-енергетичних каналів 

Лівозіркова система інформаційно-енергетичних каналів – це сукупність і з’єднання 
лівого зіркового каналу, усіх лівозіркових мікроканалів, зовнішньоструктурної сітки 
субультраканалів, внутрішньоструктурних сіток субультраканалів та вхідних 
зовнішньолівозіркових мікроканалів. У лівозірковій системі каналів розрізняють лівий 
зірковий канал, лівозіркову систему кольорових каналів, лівозіркову систему каналів 
тонкоматеріальних тіл, лівозірково-сушумнову, лівозірково-мерудандову, лівозірково-ідову, 
лівозірково-пінгалову, лівозірково-мерудандо-ідо-пінгалову, лівозірково-правозіркову, 
лівозірково-зіркову, лівозірково-меридіанову, лівозірково-чакрову, лівозірково-оболонкову 
автономні системи каналів. Лівозіркова система інформаційно-енергетичних каналів 
автономна, поділяється на субсистеми і субультрасистеми. Ці системи розширюють 
функціональні можливості лівого зіркового каналу та автономної лівозіркової системи 
інформаційно-енергетичних каналів при утворенні універсальної, універсально-специфічних, 
специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм, при 
інформаційно-енергетичних взаємообмінах, забезпеченні, розподілі та перерозподілі 
інформаційно-енергетичних матерій між лівим зірковим каналом, автономною лівозірковою 
системою каналів та всіма еніоструктурами усіх тіл людини. 
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АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ЛІВОЗІРКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 

Лівозіркова система кольорових каналів 

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

Лівозіркова система фіолетових каналів – це сукупність і з’єднання всіх фіолетових 
мікроканалів тріад серцевої чакри. Лівозіркова система фіолетових каналів поділяється на 
субсистеми та субультрасистеми. Субсистеми – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів окремих конусів серцевої чакри, знаходяться у всіх тонкоматеріальних тілах. 
Субультрасистеми – це сукупність і з’єднання фіолетових мікроканалів окремих пелюсток 
конусів серцевої чакри, знаходяться і функціонують у всіх тонкоматеріальних тілах. 
Лівозіркова система, субсистеми і субультрасистеми фіолетових каналів функціонують у 
фіолетових, червоних, фіолетово-червоних, червоно-фіолетових, світлосяюче-червоних, 
фіолетово-світлосяюче-червоних, світлосяюче-червоно-фіолетових, блакитних, фіолетово-
блакитних, блакитно-фіолетових, синіх, фіолетово-синіх і синьо-фіолетових діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Лівозіркова система червоних каналів – це сукупність і з’єднання лівозіркових червоних 
мікроканалів червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих семишарових структур та тріад лівого зіркового каналу. 
Лівозіркова система червоних каналів поділяється на субсистеми окремих червоних тріад та 
субультрасистеми окремих червоних шарів лівого 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.  

Лівозіркова система фіолетово-червоних каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-червоних мікроканалів фіолетово-
червоних, фіо-летово-світлосяюче-червоних, фіолетово-оранжевих, фіолетово-світлосяюче-
оранжевих, фіолетово-бузкових, фіолетово-фіолетових, фіолетово-рожевих, фіолетово-білих і 
фіолетово-золотих тріад основи лівого зіркового каналу. Лівозіркова система фіолетово-
червоних каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться у червоному, 
світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, 
рожевому, білому та золотому тілах і функціонують у червоних, світлосяюче-червоних, 
фіолетових, фіолетово-червоних та інших діапазонах електромагнітного спектра. 

Лівозіркова система світлосяюче-червоних каналів – це сукупність і з’єднання 
лівозіркових світлосяюче-червоних мікроканалів світлосяюче-червоних, червоних, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих семишарових структур 
та тріад лівого зіркового каналу. Лівозіркова система світлосяюче-червоних каналів поділяється 
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на субсистеми окремих світлосяюче-червоних тріад та субультрасистеми окремих світлосяюче-
червоних шарів лівого 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. 

Лівозіркова система фіолетово-світлосяюче-червоних каналів – це сукупність і 
з’єднання фіолетових мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-світлосяюче-
червоних мікроканалів фіолетово-червоних, фіолетово-світлосяюче-червоних, фіолетово-
оранжевих, фіолетово-світлосяюче-оранжевих, фіолетово-бузкових, фіолетово-фіолетових, 
фіолетово-рожевих, фіолетово-білих і фіолетово-золотих тріад основи лівого зіркового каналу. 
Лівозіркова система фіолетово-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, фіолетових, фіолетово-світлосяюче-червоних та інших 
діапазонах електромагнітного спектра.  

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

Лівозіркова система фіолетово-оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання 
фіолетових мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-оранжевих мікроканалів 
фіолетово-оранжевих, фіолетово-світлосяюче-оранжевих, фіолетово-рожевих, фіолетово-білих і 
фіолетово-золотих тріад основи лівого зіркового каналу. Лівозіркова система фіолетово-
оранжевих каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться в 
оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонують в 
оранжевих, фіолетових, фіолетово-оранжевих, оранжево-фіолетових й інших діапазонах 
електромагнітного спектра.  

Лівозіркова система світлосяюче-оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання 
лівозіркових світлосяюче-оранжевих мікроканалів світлосяюче-оранжевих, оранжевих, 
рожевих, білих і золотих семишарових структур і тріад лівого зіркового каналу. Лівозіркова 
система світлосяюче-оранжевих каналів поділяється на субсистеми окремих світлосяюче-
оранжевих тріад та субультрасистеми окремих світлосяюче-оранжевих шарів лівого 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.  

Лівозіркова система фіолетово-світлосяюче-оранжевих каналів – це сукупність і 
з’єднання фіолетових мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-світлосяюче-
оранжевих мікроканалів фіолетово-світлосяюче-оранжевих, фіолетово-рожевих, фіолетово-
білих і фіолетово-золотих тріад основи лівого зіркового каналу. Лівозіркова система фіолетово-
світлосяюче-оранжевих каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться 
у світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонують у світлосяюче-
оранжевих, фіолетових, фіолетово-світлосяюче-оранжевих, світлосяюче-оранжево-фіолетових 
та інших діапазонах електромагнітного спектра.  

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

Лівозіркова система фіолетово-жовтих каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-жовтих мікроканалів фіолетово-жовтих, 
фіолетово-оранжевих, фіолетово-світлосяюче-оранжевих, фіолетово-зелених, фіолетово-
світлосяюче-зелених, фіолетово-бірюзових, фіолетово-бузкових, фіолетово-рожевих, фіолетово-
білих і фіолетово-золотих тріад основи лівого зіркового каналу. Лівозіркова система рубіново-
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, фіолетових, 
фіолетово-жовтих, жовто-фіолетових й інших діапазонах електромагнітного спектра.  

Лівозіркова система зелених каналів – це сукупність і з’єднання лівозіркових зелених 
мікроканалів зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих 
семишарових структур та тріад лівого зіркового каналу. Лівозіркова система зелених каналів 
поділяється на субсистеми окремих зелених тріад та субультрасистеми окремих зелених шарів 
лівого 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. 

Лівозіркова система фіолетово-зелених каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-зелених мікроканалів фіолетово-зелених, 
фіо-летово-світлосяюче-зелених, фіолетово-бірюзових, фіолетово-бузкових, фіолетово-
рожевих, фіолетово-білих і фіолетово-золотих тріад основи лівого зіркового каналу. 
Лівозіркова система фіолетово-зелених каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, 
які знаходяться в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і 
золотому тілах та функціонують в зелених, фіолетових, фіолетово-зелених, зелено-фіолетових й 
інших діапазонах електромагнітного спектра. 

Лівозіркова система світлосяюче-зелених каналів – це сукупність і з’єднання 
лівозіркових світлосяюче-зелених мікроканалів світлосяюче-зелених, зелених, бірюзових, 
бузкових, рожевих, білих і золотих семишарових структур та тріад лівого зіркового каналу. 
Лівозіркова система світлосяюче-зелених каналів поділяється на субсистеми окремих 
світлосяюче-зелених тріад та субультрасистеми окремих світлосяюче-зелених шарів лівого 
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. 

Лівозіркова система фіолетово-світлосяюче-зелених каналів – це сукупність і з’єднання 
фіолетових мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-світлосяюче-зелених 
мікроканалів фіо-летово-зелених, фіолетово-світлосяюче-зелених, фіолетово-бірюзових, 
фіолетово-бузкових, фіолетово-рожевих, фіолетово-білих і фіолетово-золотих тріад основи лівого 
зіркового каналу. Лівозіркова система фіолетово-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, 
фіолетових, фіолетово-світлосяюче-зелених, світлосяюче-зелено-фіолетових та інших діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Лівозіркова система блакитних каналів – це сукупність і з’єднання лівозіркових 
блакитних мікроканалів блакитних, зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, синіх, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих семишарових структур та тріад лівого зіркового каналу. 
Лівозіркова система блакитних каналів поділяється на субсистеми окремих блакитних тріад та 
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субультрасистеми окремих блакитних шарів лівого 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. 

Лівозіркова система фіолетово-блакитних каналів – це сукупність і з’єднання 
фіолетових мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-блакитних мікроканалів 
фіолетово-блакитних, фіолетово-зелених, фіолетово-світлосяюче-зелених, фіолетово-
бірюзових, фіолетово-синіх, фіолетово-бузкових, фіолетово-фіолетових, фіолетово-рожевих, 
фіолетово-білих і фіолетово-золотих тріад основи лівого зіркового каналу. Лівозіркова система 
фіолетово-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, фіолетових, фіолетово-
блакитних, блакитно-фіолетових та інших діапазонах електромагнітного спектра. 

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

Лівозіркова система фіолетово-бірюзових каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-бірюзових мікроканалів фіолетово-
бірюзових тріад основи лівого зіркового каналу. Лівозіркова система фіолетово-бірюзових 
каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться тільки в бірюзовому тілі 
і функціонують в бірюзових, фіолетових, фіолетово-бірюзових, бірюзово-фіолетових та інших 
діапазонах електромагнітного спектра. 

Лівозіркова система синіх каналів – це сукупність і з’єднання лівозіркових синіх 
мікроканалів синіх, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, бузкових, фіолетових, 
рожевих, білих і золотих семишарових структур та тріад лівого зіркового каналу. Лівозіркова 
система синіх каналів поділяється на субсистеми окремих синіх тріад та субультрасистеми 
окремих синіх шарів лівого 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. 

Лівозіркова система фіолетово-синіх каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-синіх мікроканалів фіолетово-синіх, 
фіолетово-зелених, фіолетово-світлосяюче-зелених, фіолетово-бірюзових, фіолетово-бузкових, 
фіолетово-фіо-летових, фіолетово-рожевих, фіолетово-білих і фіолетово-золотих тріад основи 
лівого зіркового каналу. Лівозіркова система фіолетово-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, фіолетових, фіолетово-синіх, синьо-фіолетових й інших діапазонах 
електромагнітного спектра. 

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

Лівозіркова система фіолетово-бузкових каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-бузкових мікроканалів фіолетово-
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бузкових тріад основи лівого зіркового каналу. Лівозіркова система фіолетово-бузкових каналів 
поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться тільки в бузковому тілі і 
функціонують в бузкових, фіолетових, фіолетово-бузкових, бузково-фіолетових й інших 
діапазонах електромагнітного спектра. 

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

Лівозіркова система фіолетово-фіолетових каналів – це сукупність і з’єднання 
фіолетових мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетових мікроканалів фіолетових, 
фіолетово-рожевих, фіолетово-білих і фіолетово-золотих тріад основи лівого зіркового каналу. 
Лівозіркова система фіолетово-фіолетових каналів поділяється на субсистеми і 
субультрасистеми, які знаходяться у фіо-летовому, рожевому, білому і золотому тілах та 
функціонують у фіолетових та інших діапазонах електромагнітного спектра.  

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

Лівозіркова система фіолетово-рожевих каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-рожевих мікроканалів рубіново-рожевих 
тріад основи лівого зіркового каналу. Лівозіркова система фіолетово-рожевих каналів 
поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться тільки в рожевому тілі і 
функціонують в рожевих, фіо-летових, фіолетово-рожевих, рожево-фіолетових та інших 
діапазонах електромагнітного спектра.  

Лівозіркова система білих каналів – це сукупність і з’єднання лівозіркових білих 
мікроканалів білих, рожевих і золотих семишарових структур та тріад лівого зіркового каналу. 
Лівозіркова система білих каналів поділяється на субсистеми окремих білих тріад та 
субультрасистеми окремих білих шарів лівого 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. 

Лівозіркова система фіолетово-білих каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-білих мікроканалів фіолетово-білих, 
фіолетово-рожевих і фіолетово-золотих тріад основи лівого зіркового каналу. Лівозіркова 
система фіолетово-білих каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться 
в білому, рожевому і золотому тілах та функціонують в білих, фіолетових, фіолетово-білих, 
біло-фіолетових й інших діапазонах електромагнітного спектра.  

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

Лівозіркова система фіолетово-золотих каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів серцевої чакри, лівозіркових фіолетово-золотих мікроканалів фіолетово-золотих 
тріад основи лівого зіркового каналу. Лівозіркова система фіолетово-золотих каналів 
поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які знаходяться в золотому тілі і функціонують 
в золотих, фіолетових, фіолетово-золотих, золото-фіолетових та інших діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Лівозіркова система каналів тонкоматеріальних тіл 

Лівозіркова система каналів тонкоматеріального тіла утворюється сукупністю і 
з’єднаннями всіх кольорових семишарових структур і тріад лівого зіркового каналу, лівозіркових 
кольорових мікроканалів відповідного тонкоматеріального тіла. Лівий зірковий канал сукупністю 
і з’єднанням своїх мікроканалів утворює в кожному тонкоматеріальному тілі дві системи каналів: 
одна система ідентична кольору тонкоматеріального тіла, а друга – містить фіолетові й кольорові 
мікроканали, що збільшує кількість функціональних діапазонів електромагнітного спектра. 
Лівозіркові системи каналів відповідних кольорів знаходяться і функціонують тільки в одному 
тонкоматеріальному тілі та своїми мікроканалами з’єднуються з усіма системами каналів. 
Розрізняють лівозіркові системи:  

 червоних і фіолетово-червоних каналів червоного тіла  
 світлосяюче-червоних і фіолетово-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-

червоного тіла  
 оранжевих і фіолетово-оранжевих каналів оранжевого тіла  
 світлосяюче-оранжевих і фіолетово-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-

оранжевого тіла  
 жовтих і фіолетово-жовтих каналів жовтого тіла  
 зелених і фіолетово-зелених каналів зеленого тіла  
 світлосяюче-зелених і фіолетово-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 

тіла  
 блакитних і фіолетово-блакитних каналів блакитного тіла  
 бірюзових і фіолетово-бірюзових каналів бірюзового тіла  
 синіх і фіолетово-синіх каналів синього тіла  
 бузкових і фіолетово-бузкових каналів бузкового тіла  
 фіолетових і фіолетово-фіолетових каналів фіолетового тіла  
 рожевих і фіолетово-рожевих каналів рожевого тіла  
 білих і фіолетово-білих каналів білого тіла  
 золотих і фіолетово-золотих каналів золотого тіла.  

Лівозіркові системи каналів відповідного тонкоматеріального тіла поділяються на 
лівозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує семишарових 
структур і тріад лівого зіркового каналу, стільки субультрасистем, скільки в одному 
тонкоматеріальному тілі існує кольорових шарів лівого зіркового каналу. 

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

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

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

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

Лівозіркова система оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання оранжевих лівозіркових мікроканалів оранжевої семишарової структури 
й оранжевих тріад лівого 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. Лівозіркова система каналів оранжевого тіла поділяється 
на лівозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує оранжевих 
тріад лівого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки оранжевих шарів лівого 
зіркового каналу існує в оранжевому тілі.  

Лівозіркова система фіолетово-оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального 
тіла – це сукупність і з’єднання фіолетово-оранжевих лівозіркових мікроканалів фіолетово-
оранжевої семишарової структури лівого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки в оранжевому тілі і своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Лівозіркова система фіолетово-оранжевих каналів оранжевого тіла поділяється на 
лівозіркові субсистеми і суб-ультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна 
фіолетово-оранжева тріада лівого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
фіолетово-оранжевих пелюсток фіолетово-оранжевих конусів передньої і задньої частин 
серцевої чакри існує в оранжевому тілі. 

Лівозіркова система світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих лівозіркових 
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мікроканалів світлосяюче-оранжевої семишарової структури і світлосяюче-оранжевих тріад 
лівого 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. Лівозіркова система каналів 
світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на лівозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує світлосяюче-оранжевих тріад лівого зіркового каналу, і стільки 
субультрасистем, скільки світлосяюче-оранжевих шарів лівого зіркового каналу існує у 
світлосяюче-оранжевому тілі.  

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

Лівозіркова система жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання жовтих лівозіркових мікроканалів жовтої семишарової структури і жовтих тріад 
лівого 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. Лівозіркова система каналів жовтого тіла поділяється на лівозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує жовтих тріад лівого 
зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки жовтих шарів лівого зіркового каналу 
існує в жовтому тілі.  

Лівозіркова система фіолетово-жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання фіолетово-жовтих лівозіркових мікроканалів фіолетово-жовтої 
семишарової структури лівого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує 
тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Лівозіркова система фіолетово-жовтих каналів жовтого тіла поділяється на лівозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна фіолетово-жовта 
тріада лівого зіркового каналу, і стільки суб-ультрасистем, скільки фіолетово-жовтих пелюсток 
фіолетово-жовтих конусів передньої і задньої частин серцевої чакри існує в жовтому тілі. 

Лівозіркова система зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це сукупність 
і з’єднання зелених лівозіркових мікроканалів зеленої семишарової структури і зелених тріад 
лівого 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. Лівозіркова система каналів зеленого тіла поділяється на лівозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує зелених тріад лівого 
зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки зелених шарів лівого зіркового каналу 
існує в зеленому тілі.  

Лівозіркова система фіолетово-зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання фіолетово-зелених лівозіркових мікроканалів фіолетово-зеленої 
семишарової структури лівого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує 
тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Лівозіркова система фіолетово-зелених каналів зеленого тіла поділяється на лівозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна фіолетово-
зелена тріада лівого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки фіолетово-зелених 
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пелюсток фіолетово-зелених конусів передньої і зад-ньої частин серцевої чакри існує в 
зеленому тілі. 

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

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

Лівозіркова система блакитних каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання блакитних лівозіркових мікроканалів блакитної семишарової структури і 
блакитних тріад лівого 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. Лівозіркова система каналів блакитного тіла поділяється 
на лівозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує блакитних 
тріад лівого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки блакитних шарів лівого 
зіркового каналу існує у блакитному тілі.  

Лівозіркова система фіолетово-блакитних каналів блакитного тонкоматеріального 
тіла – це сукупність і з’єднання фіолетово-блакитних лівозіркових мікроканалів фіолетово-
блакитної семишарової структури лівого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки у блакитному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Лівозіркова система фіолетово-блакитних каналів блакитного тіла поділяється на 
лівозіркові субсистеми і суб-ультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна 
фіолетово-блакитна тріада лівого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
фіолетово-блакитних пелюсток фіолетово-блакитних конусів передньої і задньої частин 
серцевої чакри існує у блакитному тілі. 

Лівозіркова система бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання бірюзових лівозіркових мікроканалів бірюзової семишарової структури і 
бірюзових тріад лівого 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. Лівозіркова система каналів бірюзового тіла поділяється 
на лівозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує бірюзових 
тріад лівого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки бірюзових шарів лівого 
зіркового каналу існує в бірюзовому тілі.  

Лівозіркова система фіолетово-бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла 
– це сукупність і з’єднання фіолетово-бірюзових лівозіркових мікроканалів фіолетово-
бірюзової семишарової структури лівого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і 
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функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Лівозіркова система фіолетово-бірюзових каналів бірюзового тіла поділяється на 
лівозіркові субсистеми і суб-ультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна 
фіолетово-бірюзова тріада лівого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки 
фіолетово-бірюзових пелюсток фіолетово-бірюзових конусів передньої і задньої частин 
серцевої чакри існує в бірюзовому тілі. 

Лівозіркова система синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання синіх лівозіркових мікроканалів синьої семишарової структури і синіх тріад лівого 
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. Лівозіркова система каналів синього тіла поділяється на лівозіркові субсистеми і 
субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує синіх тріад лівого зіркового каналу, і 
стільки субультрасистем, скільки синіх шарів лівого зіркового каналу існує в синьому тілі.  

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

Лівозіркова система бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання бузкових лівозіркових мікроканалів бузкової семишарової структури і 
бузкових тріад лівого 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. Лівозіркова система каналів бузкового тіла поділяється на лівозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує бузкових тріад лівого 
зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки бузкових шарів лівого зіркового каналу 
існує в бузковому тілі.  

Лівозіркова система фіолетово-бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – 
це сукупність і з’єднання фіолетово-бузкових лівозіркових мікроканалів фіолетово-бузкової 
семишарової структури лівого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує 
тільки в бузковому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Лівозіркова система фіолетово-бузкових каналів бузкового тіла поділяється на лівозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна фіолетово-
бузкова тріада лівого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки фіолетово-бузкових 
пелюсток фіолетово-бузкових конусів пе-ред-ньої і задньої частин серцевої чакри існує в 
бузковому тілі. 

Лівозіркова система фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання фіолетових лівозіркових мікроканалів фіолетової семишарової структури 
і фіолетових тріад лівого 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. Лівозіркова система каналів фіолетового тіла 
поділяється на лівозіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує 
фіолетових тріад лівого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки фіолетових шарів 
лівого зіркового каналу існує у фіолетовому тілі.  

Лівозіркова система фіолетово-фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального 
тіла – це сукупність і з’єднання фіолетових лівозіркових мікроканалів фіолетової семишарової 
структури лівого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у 
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фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Лівозіркова 
система фіолетових каналів фіолетового тіла поділяється на лівозіркові субсистеми і 
субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна фіолетово-фіолетова тріада 
лівого зіркового каналу, і стільки суб-ультрасистем, скільки фіолетово-фіолетових пелюсток 
фіолетово-фіолетових конусів передньої і задньої частин серцевої чакри існує у фіолетовому 
тілі. 

Лівозіркова система рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання рожевих лівозіркових мікроканалів рожевої семишарової структури і 
рожевих тріад лівого 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. Лівозіркова система каналів рожевого тіла поділяється на лівозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує рожевих тріад лівого 
зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки рожевих шарів лівого зіркового каналу 
існує в рожевому тілі.  

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

Лівозіркова система білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання білих лівозіркових мікроканалів білої семишарової структури і білих тріад лівого 
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. 
Лівозіркова система каналів білого тіла поділяється на лівозіркові субсистеми і 
субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує білих тріад лівого зіркового каналу, і 
стільки субультрасистем, скільки білих шарів лівого зіркового каналу існує в білому тілі.  

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

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

Лівозіркова система фіолетово-золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання фіолетово-золотих лівозіркових мікроканалів фіолетово-золотої 
семишарової структури тріад лівого зіркового каналу. Ця система каналів знаходиться і 
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функціонує тільки в золотому тілі і своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Лівозіркова система фіолетово-золотих каналів золотого тіла поділяється на лівозіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є тільки одна субсистема, оскільки існує одна фіолетово-
золота тріада лівого зіркового каналу, і стільки субультрасистем, скільки фіолетово-золотих 
пелюсток фіолетово-золотих конусів перед-ньої і задньої частин серцевої чакри існує в 
золотому тілі. 

  
Продовження у випуску 87(153) 
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Ю.О. МАТВІЄНКО, Р.С. ПШИК 
 

НЕВЕРТЕБРАЛЬНИЙ БІЛЬ В СПИНІ. ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ 

Біль у спині є одним з найчастіших больових феноменів у практиці лікаря. Не завжди 
він пов'язаний з хребтом. У поданій нижче статті представлені деякі клінічні ситуації, 
коли спінальний біль потребує більш диференційованого розгляду. 

Ключові слова: невертебральний біль у спині, міофасціальний больовий синдром, 
психогенний біль у спині 

Боль в спине является одним из самых частых болевых феноменов в практике врача. 
Не всегда она связанна с позвоночником. В статье ниже представлены некоторые 
клинические ситуации, когда спинальная боль требует более дифференцированного 
рассмотрения. 

Ключевые слова: невертебральная боль в спине, миофасциальный болевой синдром, 
психогенная боль в спине 

Back pain is one of the most common pain phenomena in the medical practice. It is not 
always associated with the spine. The following article presents some clinical situations where 
spinal pain requires more differentiated consideration. 

Key words: non-vertebral back pain, myofascial pain syndrome, psychogenic back pain 

 
1. ВСТУП 

Невертеброгенні причини болю в спині можна розподілити на: 
1. Міофасціальні больові синдроми; 
2. Психогенні болі; 
3. Відображення болю при хворобах вісцеральних органів (серця, легень, шлунково-

кишкового каналу, сечостатевої ділянки); 
4. Пухлини — інтраспінальні, екстраспінальні (невриноми, менінгіоми); 
5. Метастатичні пухлини; 
6. Ретроперитонеальні пухлини; 
7. Сирингомієлію; 
8. Епідуральний абсцес; 
9. Остеоартрити. 
Найбільш актуальними для практичного лікаря є дві перші форми невертеброгенних болів 

у спині, як найчастіше трапляються в клінічній практиці. 
 
2. МІОФАСЦІАЛЬНИЙ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ 

Міофасціальні больові синдроми проявляються м’язовим спазмом, наявністю в 
напружених м’язах патологічних ущільнень або локального м’язового гіпертонусу та тригерних 
точок (ТТ). Останні містяться в межах напружених, ущільнених пучків скелетних м’язів або їх 
фасцій і можуть перебувати як в активному, так і в латентному стані. Активна ТТ — це фокус 
гіперподразливості, що проявляється у вигляді болю. При тому він відчувається не стільки в 
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ділянці локалізації критичної точки, скільки у віддалених від неї ділянках, тобто 
відображається в характерній для даної точки зоні. Відображений біль може спостерігатися у 
стані спокою і під час руху. Активний тригер дуже чутливий, перешкоджає повному 
розтягуванню м’язів і трохи ослаблює їх силу. При спробі активного розтягування м’язів біль і 
в них самих, і в зоні відображеного болю різко посилюється. У відповідь на пряме стиснення 
активної ТТ з’являється симптом “стрибка”, тобто хворий бурхливо реагує на біль і останній 
відтворюється в зоні локалізації відображених болів. Кожна ТТ має свою, строго специфічну 
зону відображених болів, котра, як правило, міститься в межах одного склеротома, але не 
охопоює його повністю. В зоні відображених болів крім власне болю можуть спостерігатися 
вегетативно-трофічні прояви (зміна пітливості, сальності й кольору шкіри, гіпертрихоз) і 
вторинний спазм м’язів з формуванням у них вторинних ТТ. 

ТТ може перебувати в латентному стані. У таких випадках виявляється тільки локальна 
болючість при пальпації місця розташування тригера. При цьому болів у віддалених ділянках 
не виникає. Латентні ТТ трапляються набагато частіше, ніж активні. При обстеженні 200 осіб 
молодого віку Д. Р. Тревелл і Д. Р. Сімонс (1989) виявили латентні тригери у 54% дівчат і 45% 
юнаків. Поряд з тим активні ТТ були визначені лише в 5% випадків. Латентні ТТ під впливом 
несприятливих чинників (тривале перебування м’язів у спазмованному стані, переохолодження, 
надмірне фізичне навантаження) можуть переходити в активну фазу. І навпаки, активна ТТ під 
впливом тепла, спокою, масажу може набувати латентного стану. 

Міофасціальні ТТ активуються від ТТ іншого походження при захворюваннях внутрішніх 
органів (інфаркт міокарда, виразкова хвороба, жовчнокам’яна хвороба, ниркова колька, 
запальний процес в органах малого таза) і при артритах. Величезне значення в активації ТТ 
мають емоційні стани — тривожність, страх, паніка, депресія. Існує безліч інших назв, якими 
раніше, а часом і тепер означувалися міофасціальні больові синдроми. Основні з них: м’язовий 
ревматизм, міальгія, міогелез, міофіброзит, міофасцит, фіброміозит. 

Міофасціальні больові синдроми, як правило, не пов’язані з остеохондрозом хребта і 
виникають незалежно від нього. І все ж таки вони можуть ускладнювати рефлекторний м’язово-
тонічний синдром при різних формах патології хребта. У тих випадках на тлі патологічних 
м’язових ущільнень з’являються активні ТТ із зонами відображених болів. 

Діагностика міофасціального больового синдрому непроста, оскільки одночасно можуть 
страждати кілька м’язів, зони відображених болів можуть перекривати одна одну, а тому при 
встановленні діагнозу слід орієнтуватися на такі клінічні прояви (Тревелл Д. Р., Сімонс Д. Р., 
1989): 

1. Історія розвитку болю. Характерний її зв’язок із фізичним перевантаженням, виникнення 
після тривалого перебування в одному положенні, після прямого охолодження м’яза; 

2. Поширення болю спостерігається в ділянці, досить віддаленій від напруженого м’яза; 
3. У м’язах визначаються щільні болючі тяжі. Гіпо- або атрофії відсутні; 
4. В межах напружених м’язів пальпуються ділянки ще більшого м’язового ущільнення. Їх 

біль різко посилюється при натисканні — симптом “стрибка”; 
5. Відтворюваність болю в зоні відображених болів при стисненні або проколі ТТ; 
6. Запобігання симптомам при специфічному місцевому впливові на напружений м’яз. 
Для постановки діагнозу зовсім не обов’язково поєднання абсолютно всіх назвних 

проявів. Одним із вирішальних, опорних пунктів діагностики є відтворюваність болю. Якщо 
активний тригер не знайдений або в момент обстеження перебуває в латентному стані, 
використовується більш загальний термін — м’язово-скелетний синдром, яким можна означати 
практично будь-який м’язовий больовий спазм. 
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3. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ МІОФАСЦІАЛЬНИХ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ 

Багато з причин міофасціальних больових синдромів уже означено, оскільки основні 
провокуючі фактори при будь-яких болях у спині багато в чому подібні. Проте у таких 
пацієнтів існує своя специфіка етіологічних причин, знання про яку істотно полегшує 
діагностику. 

3.1. Аномалії розвитку чи структурні невідповідності 
Вирішальне значення має асиметрія тіла при різній довжині ніг або зменшених розмірах 

однієї половини таза. Значущими є такі чинники, як плоскостопість, довга друга плеснова 
кістка при вкороченні першої, короткі плечі при подовженому тулубі. 

Різниця в довжині ніг фізіологічна, оскільки виявляється в 92% осіб молодого віку. Має 
значення ступінь її асиметрії. Фактором ризику вважається різниця в довжині ніг, що 
перевищує 1 см, оскільки вона достовірно корелює з болями в спині. При такій асиметрії на 
стороні короткої ноги плече опущене і хребет викривлений за S-подібним типом. Найчастіше 
від таких викривлень страждає квадратний м’яз спини з однієї чи обох сторін. Через різницю у 
висоті надпліччя можуть страждати трапецієподібні та грудинно-ключично-соскоподібні м’язи, 
а також м’язи-підіймачі лопатки. Відповідно, хворий зазвичай скаржиться на болі в нижній 
ділянці спини, шиї, верхньому квадранті спини і в надпліччях. 

Довга друга плеснова кістка може сприяти появі больових синдромів у попереку, стегні, 
коліні, гомілці, стопі. Така конфігурація стопи викликає виражені порушення пози, на 
відновлення яких потрібні значні м’язові зусилля багатьох м’язових груп. Внаслідок постійного 
напруження і виникають міофасціальні больові синдроми. Короткі плечі є причиною 
надмірного напруження м’язів плечового пояса й активації в них ТТ. Особливо схильні до 
спазмів трапецієподібний м’яз і м’яз-підіймач лопатки. 

3.2. Позиційне напруження в антифізіологічних положеннях 
Неправильне положення тіла при письмі й читанні, друкуванні на друкарській машинці 

або роботі з комп’ютером, водінні автомобіля активує ТТ. Важливе значення також мають 
довге вимушене перебування в одному положенні зі скороченими м’язами при стоянні або 
сидінні, невміння розслабляти м’язи і давати їм необхідний відпочинок. 

3.3. Тривала іммобілізація м’язів 
Довге збереження однієї пози під час глибокого сну може активувати ТТ. Саме в цих 

випадках з’являються тягнучі, глибокі, погано локалізовані, розлиті болі в спині після 
ранкового вставання з ліжка. Особливе значення має тривала іммобілізація кінцівки після 
переломів. Після зняття гіпсу м’язи завжди болючі, напружені, спостерігаються “заморожені” 
суглоби. М’язи потребують поступового розтягування, а суглоби — розпрацювання. Після 
зняття гіпсу біль може з’являтися практично в усіх ділянках спини, оскільки іммобілізація як 
верхньої, так і нижньої кінцівок після переломів призводить до грубого порушення стереотипу 
рухів усього тіла і появи виражених соматичних асиметрій. 

3.4. Стиснення м’язів 
Стиснення м’язів ременями сумки або лямками рюкзака, тугим комірцем, туго 

застебнутим ременем, вузькими джинсами, важким зимовим пальтом або шубою, бандажами 
або корсетами може активувати ТТ у відповідних м’язах. 

3.5. Переохолодження м’язів 
Має значення як загальне охолодження, так і місцеве (сидів на протязі, “надуло” в шию, 

“продуло” поперек і т. д.). Охолодження — один із найчастіших провокуючих факторів. Він 
дуже часто поєднується з перевантаженням м’язів. 
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3.6. Психічні фактори 
Емоційний стрес завжди супроводжується м’язовим напруженням, що забезпечує 

готовність організму до боротьби або втечі. М’язи після припинення стресового впливу часто 
продовжують залишатися в напруженому стані. 

Важлива також роль і хронічних стресових ситуацій, коли багато м’язів обличчя, шиї, 
тулуба перебувають у вкороченому стані і людина ніби “розучується” контролювати м’язове 
напруження і розслабляти м’язи. У стані хронічного стресу в пацієнта змінюються хода і 
стереотип рухів. Стан психіки завжди позначається на рухах, при тому очевидно змінюється 
психомоторика. Зміна пози призводить до спазмів і перевантажень м’язів, з’являються болі, 
котрі, своєю чергою, ще більшою мірою порушують ходу і поставу. Формується порочне коло: 
стрес — зміна рухового стереотипу з надмірним напруженням ряду м’язових груп — біль від 
напружених м’язів — посилення стресу і посилення проявів порушеного рухового стереотипу. 

Тривожність, депресія чи астенія посилюють міофасціальні больові синдроми, наявність 
больових феноменів погіршують психічний стан хворого. Крім того, при будь-яких емоційно-
афективних розладах може послаблюватися низхідна антиноцицептивна імпульсація на 
структури задніх рогів, внаслідок чого знижується больовий поріг і, отже, підвищується 
сприйняття болю. У високотривожних особистостей небольова імпульсація з вісцеральних 
органів або м’язів може сприйматися як біль, у відповідь на який автоматично відбувається 
захисне м’язове напруження, внаслідок чого біль посилюється. При тривожних розладах 
можуть виявлятися надмірно активовані клітини передніх мотонейронів, що призводить до 
м’язового спазму та активації тригерів. 

3.7. Хвороби вісцеральних органів і суглобів 
Хвороби вісцеральних органів — одна з найчастіших причин розвитку міофасціальних 

больових синдромів. Останні супроводжують фактично будь-яку соматичну патологію. Больова 
імпульсація з ураженого вісцерального органа або суглоба призводить до захисного 
напруження відповідних м’язів для іммобілізації суглоба або створення м’язового напруження 
навколо хворого утвору. Так, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії або інфаркт 
міокарда, як правило, асоціюються з появою міофасціальних больових синдромів у 
драбинчасних, малому і великому грудних, підключичних м’язах. Від тригерів, активованих у 
названих м’язах, біль іррадіює у відповідні зони відображеного болю. Наприклад, при ураженні 
драбинчастого м’яза біль може бути у спині, зокрема в над-, під- і міжлопаткових ділянках. 
Захворювання шлунково-кишкового каналу, наприклад, виразкова хвороба шлунка, часто 
супроводжуються міофасціальними больовими синдромами із залученням паравертебральних 
м’язів. Це ж стосується і патології нирок. Нерідко причиною таких синдромів із залученням 
м’язів тазового дна є гінекологічна патологія. При останньому варіанті хронічний біль 
відчувається не тільки внизу живота, а й у попереку та в ділянці крижів. 

Міофасціальні больові синдроми, що супроводжують вісцеральну патологію, змінюють 
картину больових проявів і часто ускладнюють діагностику. Після уривання соматичного 
захворювання вони нерідко залишаються і продовжують турбувати хворого. 

3.8. Перевантаження нетренованих м’язів 
Міофасціальні больові синдроми більш характерні для людей розумової праці. Слабкий 

м’язовий корсет — один із найсерйозніших чинників ризику. При незвичній тривалій роботі 
слабких і нетренованих м’язів у них виникають хворобливе м’язове напруження й активуються 
ТТ. Досить часто такі пацієнти звертаються до лікаря після сезонних сільськогосподарських 
робіт або після весняно-літнього повернення до улюблених видів спорту. 
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3.9. Розтягнення м’язів 
Розтягування з подальшим спазмом м’язів при раптовому, невдалому повороті, кидку, 

стрибку — часта причина активації тригерів. Кидки в баскетболі, подача у великому тенісі, 
метання списа або ядра згубно позначаються на непідготовлених м’язах. 

3.10. Забиття м’язів 
Пряме забиття м’яза може активувати тригери, які залишаються в активному стані після 

регресу гематоми. 
 
4. ПСИХОГЕННІ БОЛІ В СПИНІ 

Слід охарактеризувати невертеброгенні болі у спині суто психогенного характеру. 
Психогенні болі, або психальгії, непрості для діагностики, тим більше що їх супроводжують 
психопатологічні розлади. Проблему психальгій висвітлено в працях Д. Мюррея (1997), Д. 
Мерта (1998), Р. Портера (1993). При них біль насамперед є продуктом зміненого сприйняття 
хворого. Він існує виключно у сфері психічного і не має морфологічного субстрату. 

Насамперед такі болі спостерігаються у пацієнтів, які страждають на приховані або 
замасковані депресії, при яких основним клінічним проявом захворювання може бути 
хронічний біль. При цьому пацієнт не висловлює скарг на поганий настрій. Більш того, може 
спостерігатися так звана “сміхова депресія”. Хронічний біль будь-якої локалізації й досить 
нерідко у спині часом є єдиним клінічним симптомом депресивного розладу. Біль при 
маскованій депресії у більшості випадків набуває хронічного характеру, часто мігрує, погано 
локалізується і погано описується хворим. Нерідко “болить усе тіло”. 

Виявлення прихованих, маскованих депресій — нелегке завдання. Для діагностики 
депресії лікар може користуватися діагностичними ознаками депресії, наведеними в 
класифікації МКХ-10 у п’ятому підрозділі “Психічні розлади в загальній медичній практиці”. 
Для верифікації депресії в клінічній симптоматиці хворого повинні бути наявними два 
основних прояви депресії: 

1. Знижений або сумний настрій. 
2. Втрата інтересів або почуття задоволення. 
Ці два симптоми повинні тривати не менше двох тижнів і поєднуватися з чотирма із 

восьми таких симптомів: 
1. Порушення сну. 
2. Почуття вини або низька самооцінка. 
3. Втомлюваність або зниження активності. 
4. Труднощі в зосередженні уваги. 
5. Збудження або загальмованість рухів чи мови. 
6. Розлади апетиту. 
7. Суїцидальні думки або дії. 
8. Зниження статевого потягу. 
В цьому варіанті класифікації спеціально для лікарів загальної практики підкреслюється, 

що при депресії основними скаргами можуть бути скарги на стійкий больовий синдром будь-
якої локалізації, підвищену втомлюваність і дратівливість, тривожні прояви. Таким чином, 
увага медиків концентрується насамперед на атипових ознаках депресії, оскільки саме з цими 
видами захворювання найчастіше стикаються лікарі-непсихіатри. 

Отже, якщо у хворого домінують скарги на хронічний біль, порушення сну, апетиту і 
статевого потягу, підвищені втомлюваність і дратівливість, незважаючи на відсутність 
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основних, власне депресивних скарг, треба насамперед подумати про депресію та спробувати 
виявити її, активно й цілеспрямовано розпитуючи хворого. 

Зазвичай при неясних в нозологічному аспекті хронічних болях у спині нерідко вдаються 
до призначення антидепресантів. Очевидна і значна їх ефективність допомагає розпізнати 
приховану депресію. Однак антидепресанти необхідно призначати в достатніх дозах і не менше 
як на три тижні. Слід мати на увазі, що антидепресанти реалізовують власний анальгетичний 
ефект і тому сприяють полегшенню будь-якого больового синдрому, в тому числі й органічного 
характеру. 

Психогенний біль може спостерігатися у хворих на істерію, коли біль проявляється як 
конверсійний симптом. У цих випадках він поєднується з іншими симптомами — 
психогенними сенсорно-моторними дефектами, астазією-абазією, істеричними нападами. 
Характерні істеричні стигми і демонстративні риси особистості. Зазвичай при істерії опис болю 
вкрай емоційний, часом драматичний. Хода хворого при цьому незвичайна і химерна. 

Психальгії спостерігаються і в хворих з тривожно-фобічними розладами. Найчастіше при 
високому ступені тривоги вони супроводжуються підвищенням м’язового тонусу, можуть 
формуватися м’язові спазми в тих чи інших анатомічних ділянках. Не лише при тривожних 
розладах на хронічні больові синдроми нашаровується м’язовий спазм, це може бути наявним і 
в істеричних хворих, і при депресивно-тривожних станах. 

Формування психогенного болю можливе й у тяжких психічно хворих. Він буває 
включений в маячні побудови, ілюзії, галюцинації і може спостерігатися в межах 
сенестопатично-іпохондричних розладів. Як правило, суто психогенно зумовлений біль завжди 
пов’язаний із загостренням психопатологічних проявів. 

Важливу роль у походженні психогенного болю відіграє так звана “больова особистість”. 
Зазвичай це люди з вродженим загостреним сприйняттям болю, підозрілі, схильні до тривог і 
страхів, з іпохондричними рисами особистості, які виховувалися в сім’ях, де хтось із членів 
сім’ї страждав на стійкий больовий синдром. Підвищена увага в сім’ї до болю, розмови про 
нього, опис своїх больових відчуттів чинять істотний вплив на формування особистості. 
Значущість болю в ієрархічних особистісних цінностях, фіксація на будь-яких незначних 
больових відчуттях можуть призвести до формування стійких психогенних болів. 

Запідозрити психогенний характер болю дозволяють деякі особливості анамнезу і клініки 
хворих. Психогенний біль, як правило, хронічний, тобто спостерігається у хворого не менше як 
три місяці. Нерідко в анамнезі виявляється давня травма, яка сама по собі була незначна, але 
супроводжувалася вираженим емоційним враженням. У близькому оточенні хворих із 
психогенним болем хтось із родичів страждав на хронічний біль. При ретельному розпитуванні 
іноді вдається виявити прямий зв’язок психічної травми з дебютом або рецидивами больового 
синдрому. Психогенний біль частіше має двосторонній характер, його іррадіація не відповідає 
зонам невральної або сегментарної іннервації. Біль глибокий і постійний, без чіткої або з 
мінливою локалізацією, посилюється при нервовому напруженні. Позитивні емоції можуть на 
якийсь час повністю усувати больові відчуття. Болі у спині супроводжує біль іншої локалізації, 
наприклад біль голови, і психопатологічні та/або психовегетативні прояви. При неврологічному 
обстеженні нерідко виявляються підвищені рефлекси. Рухові й чутливі розлади не відповідають 
зонам іннервації корінців або нервів, вони мозаїчні й мінливі. Рухові порушення, як правило, 
стосуються не окремих м’язів або їх груп, а всієї ноги або руки. 

Істотне значення мають повторні огляди, що проводяться через короткі проміжки часу, які 
дозволяють фіксувати високу мінливість обсягу рухів, обмежених болем, ходи і постави. При 
повторній пальпації найбільш болючі точки часто змінюють свою локалізацію. Довільний опір 
при дослідженні обсягу рухів зменшується при відволіканні уваги хворого. 
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Основним правилом лікаря повинно бути обов’язкове виключення органічних причин 
больового синдрому, для чого необхідно докладне і всебічне обстеження хворого. І тільки при 
виключенні структурної етіології й за наявності вищеназваних невідповідностей слід подумати 
про можливий психогенний характер болю. 

Іноді лікарі стикаються з симуляцією болю і з специфічними установками людини, коли 
біль дозволяє суб’єкту змінити умови життя, впливати на інших осіб, тобто служити певній меті 
хворого. Розпізнавання таких пацієнтів — важке завдання. Але, перефразовуючи відомий 
вислів, ліпше не розпізнати десять симулянтів, ніж визнати симулянтом справді хвору людину. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
7 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я 

 
Щороку 7 квітня відзначається як Всесвітній день здоров’я в ознаменування річниці 

заснування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). 
У 1945 р. на конференції у Сан-Франциско ухвалене рішення щодо створення 

Міжнародної організації з питань охорони здоров’я. У 1946 р. Міжнародна конференція 
охорони здоров’я, яка проходила у Нью-Йорку, схвалила Статут Всесвітньої організації 
здоров’я. День набуття чинності Статуту ВООЗ – 7 квітня 1948 р. – вважається Днем 
заснування цієї організації і щорічно відзначається як Всесвітній день здоров’я. 

Всесвітня організація охорони здоров’я – це спеціалізована установа ООН, яка ставить 
своєю метою «досягнення всіма народами можливо вищого рівня здоров’я» (ст. 1 Статуту). 

Функції ВООЗ поділяються на дві категорії: нормативні (здійснюються переважно 
штаб-квартирою) і технічне співробітництво (здійснюється регіональними та державними 
бюро). 

ВООЗ організовує боротьбу з хворобами, їх ліквідацією (малярія, віспа), допомагає 
різним країнам у боротьбі з інфекційними та неінфекційними захворюваннями, провадить 
міжнародні заходи в галузі карантину та епідеміологічного нагляду, контроль за якістю 
лікарських препаратів, контроль за наркотиками, розробку міжнародних стандартів ліків, 
організовує та проводить наукові дослідження, створює довідкові центри ВООЗ на базі 
науково-дослідних установ, наукові конференції, наради, симпозіуми, підготовку та 
удосконалення наукових медичних працівників, підготовку національних кадрів в галузі 
охорони здоров’я. 

Структура ВООЗ є регіональною. В її склад входять 6 регіональних організацій 
(виконавчі органи цих організацій називаються регіональними бюро): Європейська 
(Копенгаген, Данія); Африканська (Браззавіль, Республіка Конго); Південно-Середземна 
(Каїр, Єгипет); Американська (Вашингтон, США); Південно-Східна Азійська (Нью-Делі, 
Індія); Західна Тихоокеанська (Маніла, Філіппіни). Штаб квартира ВООЗ розташована в 
Женеві. До складу ВООЗ входить 194 країни. Вищим органом ВООЗ є Асамблея (ВАОЗ), 
яка складається з делегатів держав – членів цієї організації. Перша асамблея відбулася у 
1948 р. Виконавчий орган асамблеї – виконавчий комітет, в склад якого входять 
представники 18 країн. Для проведення роботи вибирається Генеральний директор, якому 
підпорядковується секретаріат, що складається із 4 відділів: інформації; зовнішніх зносин; 
технічної допомоги; розробки та звітів. 

В склад секретаріату входять також 3 департаменти: консультативний; центральної 
технічної служби; адміністративно-фінансовий. 

Резиденцією ВООЗ є Женева (Швейцарія). Всесвітня асамблея охорони здоров’я 
щорічно (у травні) проводить свої сесії. З 1 липня 2017 р. Генеральним директором ВООЗ 
став доктор Тедрос Адханом Гебрейєсус, який був міністром охорони здоров’я Ефіопії у 
2005–2012 р. 

ВАОЗ визначає напрямок діяльності ВООЗ, розглядає та затверджує перспективні та 
річні плани роботи, бюджет, питання прийому у ВООЗ, права та обслуговування, питання 
співпраці з іншими організаціями. 
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ВООЗ видає «Бюлетень ВООЗ», «Хроніку ВООЗ», «Здоров’я світу». 
До Європейського регіону входить 53 країни, в т. ч. Україна. Європейське регіональне 

бюро очолюється Регіональним директором. З 2009 р. в Постійний комітет Європейського 
бюро ВООЗ від України обрано проф. О. Гульчій, в якому вона працювала по 2013 р. 

Україна з квітня 1948 р. приєдналась до Статуту ВООЗ. У 1950–1991 рр. Україна 
фактично не брала активної участі в роботі ВООЗ, лише від 1992 р. починається активна 
робота України в цій організації. 

Співробітництво України з ВООЗ здійснюється через ЄРБ відповідно до рамкових (2-
річних) угод, що укладаються між Україною та ЄРБ. Україна використовує досвід ВООЗ 
для розв’язання проблем, пов’язаних з туберкульозом, ВІЛ/СНІД, грипом, онкологічними 
захворюваннями, серцево-судинними захворюваннями, діабетом, тютюнопалінням, 
алкоголізмом, здоров’ям матері та дитини, безпеки продуктів харчування, психічним 
здоров’ям. 

Щороку для Всесвітнього дня здоров’я вибирається тема, що відображає одну із 
пріоритетних проблем суспільної охорони здоров’я. У 2014 р. темою обрано «Трансмісивні 
хвороби». Девіз: «Маленький укус – джерело великої небезпеки. Трансмісивні хвороби – це 
заразні хвороби людини, збудники яких передаються кровоссальними членистоногими 
(комахами, кліщами). За оцінками експертів ВООЗ найбільш небезпечною трансмісивною 
хворобою є малярія, яка в 2010 р. призвела до 660000 випадків смерті. 

На території України зустрічаються такі трансмісивні захворювання як конго-
кримська геморагічна лихоманка, кліщовий енцефаліт, лайм-бореліоз, марсельська 
лихоманка, туляремія, лихоманка цуцугамуші, ку-лихоманка, ерліхіоз. 

 
Проблема здоров’я. 

Щоб протистояти різним захворюванням треба мати міцне здоров’я. 
Визначення поняття «здоров’я» є фундаментальною проблемою сучасної медико-

біологічної науки. Оскільки це поняття має багато аспектів і обумовлене багатьма 
чинниками, то вимагає для свого розв’язання комплексного підходу. Всі добре уявляють 
собі, що «здоров’я – добре, а хвороба – погано». Пояснити сутність здоров’я складніше, ніж 
сутність хвороби. Саме тому однозначного, прийнятного для всіх визначення поняття 
«здоров’я» поки що не існує. 

В преамбулі Статуту ВООЗ говориться, що здоров’я -_це не тільки відсутність хвороб 
або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. 
Проте повне фізичне і душевне благополуччя може визначати лише ідеальне здоров’я, яке 
практично не зустрічається. 

Вважається, що здоров’я – це нормальний стан організму, який характеризується 
оптимальною саморегуляцією, повного узгодженістю при функціонуванні всіх органів та 
систем, рівновагою поміж організмом та зовнішнім середовищем при відсутності 
хворобливих проявів. Тому основною ознакою здоров’я є здатність до значної 
пристосованості організму до впливів різноманітних чинників зовнішнього середовища. 
Завдяки цьому здоровий організм може витримувати значні фізичні та психічні 
навантаження, не тільки пристосовуючись до дії екстремальних чинників зовнішнього 
середовища, але й повноцінно функціонувати в цих умовах. Таким чином, здоров’я 
доцільно розглядати і як здатність організму активно та повноцінно пристосовуватись до 
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змін оточення. Можна сказати, що здоров’я – це здатність організму перебувати в рівновазі 
з оточенням. 

Багато хто з вчених розглядає здоров’я як форму життєдіяльності організму, яка 
забезпечує йому необхідну якість життя і максимально можливу за даних умов його 
тривалість. Зрозуміло, що здоров’я – це похідне від численних впливів на організм, у тому 
числі природно-кліматичних, соціальних, виробничих, побутових, психологічних чинників, 
способу життя та ін. 

Можна також сказати, що здоров’я – це функціональний стан організму людини, який 
забезпечує тривалість життя, фізичну та розумову працездатність, достатньо високий рівень 
самопочуття, а також відтворення здорового потомства. 

Стан здоров’я не є статичним. Це динамічний процес, а, отже, стан здоров’я може 
покращуватись або погіршуватись. Кожна людина являє собою відкриту динамічну 
систему, тому існує широкий діапазон поняття «здоров’я» – від абсолютного здоров’я до 
граничних із хворобою станів. 

Узагальнюючи всі наведені вище визначення поняття «здоров’я», можна сказати, що 
під здоров’ям треба розуміти процес збереження і розвитку біологічних, фізіологічних, 
психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності при 
максимальній тривалості активного життя. 

Ресурси здоров’я – це морфо-функціональні і психологічні можливості організму 
змінювати баланс здоров’я в позитивну сторону. Підвищення ресурсів здоров’я 
забезпечується всіма заходами здорового способу життя (харчування, фізичні навантаження 
і т. ін.). 

Рівні здоров’я: індивідуальне, групове, регіональне, суспільне, глобальне. 
Індивідуальне. Відсутність розладів і захворювань (ресурси здоров’я, потенціал 

здоров’я, баланс здоров’я): соціально-біологічний аспект; соціально-політичний аспект; 
економічний аспект; морально-естетичний аспект; психофізичний аспект та ін. 

Групове, регіональне, суспільне. 1. Процес зниження рівня смертності, захворюваності 
та інвалідності, а також підвищення відчутного рівня здоров’я. 2. Інтегральний стан 
здоров’я всіх разом взятих індивідуумів — сума взаємопов’язаних кількісних і якісних 
показників. 

Глобальне. Індекс статусу здоров’я (модель США). Глобальний тягар хвороб (модель 
ВООЗ). 

Потенціал здоров’я – це сукупність можливостей індивідуума адекватно реагувати на 
вплив зовнішніх факторів. Адекватність реакцій визначається станом компенсаторно-
пристосовувальних систем (нервової, ендокринної та ін.) і механізмом психічної 
саморегуляції (психологічний захист тощо). 

Баланс здоров’я – виражений стан рівноваги між потенціалом здоров’я і факторами, 
що на нього діють. 

Індекс статусу здоров’я (американська модель). Сучасний підхід до інтегральної 
оцінки здоров’я населення часто зв’язують з цією моделлю. Цілі створення цієї моделі 
полягали як в розробці узагальнених індексів хворобливості – смертності населення, так і в 
розробці кількісних методів виміру ефективності різних програм в області охорони здоров’я 
населення. Основою концепції моделі індексу статусу здоров’я є представлення здоров’я 
індивіда, як сукупності так званого миттєвого здоров’я, що безперервно змінюється, у 
вигляді деякої величини, що набуває значень від оптимального самопочуття до 
максимальної хвороби (смерті). Цей інтервал розділений на впорядковану безліч станів 
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здоров’я – рух по інтервалу; здоров’я населення — розподіл точок, що характеризують 
здоров’я людей, на цьому інтервалі. 
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ХРОНІКА 
У квітні 2019 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Думич Тетяну Ігорівну 

 
35 річчям 

Кобільника Юрія Степановича 
Пришляк Вікторію Євгенівну 
Абрагамович Христину Ярославівну 
Братусь-Гриньків Роксану Романівну 
Касьяненко Юлію Вадимівну 
 

40 річчям 
Жураєва Рустама Курбановича 
Герасимович Ірину Миколаївну 
Сенюту Ірину Ярославівну 
Уштан Світлану Володимирівну 
Суходольську Наталію Василівну 
Кузьмінова Олександра Борисовича 
Кульматицького Андрія Володимировича 
 

45 річчям 
Ванівського Михайла Михайловича 
Гаврильців Соломію Теодорівну 
 

50 річчям 
Литвин Галину Орестівну 
Корнієнко Олександру Михайлівну 
Волос Лілію Іванівну 
 

55 річчям 
Шибінського Володимира Ярославовича 
Єлісєєва Геннадія Юрійовича 
 

60 річчям 
Кашлюк Наталію Іванівну 
Кубриш Ольгу Степанівну 
Бумбара Олега Івановича 
 

65 річчям 
Громнацьку Наталію Миколаївну 
Фільца Олександра Орестовича 
Мироненка Олександра Івановича 
Слабого Михайла Васильовича 
 

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

 
Хроніка квітня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
1 квітня 120 років від дня народження Йосипа Григоровича Туровця, хірурга. 

Закінчив Київський медичний інститут у 1926 р. Учень М.М. Москальова, І.О. Зав’ялова, О.П. 
Кримова. У 1951 р. захистив докторську дисертацію на тему «Острые гнойные осложнения 
огнестрельных ранений тазобедренных суставов». У 1953 р. отримав вчене звання доктора 
медичних наук. Від 1953 р. – професор кафедри факультетської хірургії. У 1955–1974 рр. – 
завідувач кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету, у 1974–1982 рр. – професор 
консультант. Автор понад 100 наукових праць, присвячених різним розділам загальної, воєнно-
польової хірургії та онкології. Учасник ВВВ, нагороджений орденами і медалями СРСР. Помер 
у 1987 р. на 88 році життя. 

2 квітня 75 років від дня народження Михайла Петровича Захараша, хірурга і 
вченого. У 1968 р. закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Учень Г.М. 
Матяшина, Ю.В. Балтайтиса. У 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне 
лікування раку товстої кишки, ускладненого кишковою непрохідністю в умовах хронічної дії 
малих доз опромінення». У 1991 р. отримав вчене звання професора. Від 1990 р. – генерал-
майор медичної служби, начальник Військово-медичної служби СБУ. Від 1992 р. – професор 
кафедри факультетської хірургії №1, Заслужений лікар України. У 2003 р. обраний членом-
кореспондентом АМНУ; у 2004 р. отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. 
Автор близько 280 наукових праць, в тому числі 8 монографій і підручників, 28 винаходів, 
присвячених абдомінальній та лапароскопічній хірургії і радіаційній медицині, сорбційних 
методів лікування з метою декорпорацїї радіонуклідів і детоксикації організму при перитоніті, 
захворюваннях печінки і жовчних шляхів. Розробив хірургічну тактику лікування злоякісних 
пухлин та інших захворювань органів черевної порожнини при застосуванні хронічної дії малих 
доз опромінення. Всесвітнє визнання отримав сорбційний метод детоксикації в поєднанні з УФ- 
та лазерним опроміненням крові при лікуванні променевих вражень. Вперше у світовій 
практиці спільно із спеціалістами Інституту електрозварювання НАНУ розробив методику 
виконання оперативних втручань на органах черевної порожнини, малого тазу, в нейрохірургії, 
оториноларингології із застосуванням електрозварювальних технологій. У 2000 р. виконана 
вперше в світі операція зварювання гастротомного розрізу. У 2003 р. одержав Міжнародний 
Українсько-американський патент. Підготував 2 докторів та З кандидатів наук. Обраний 
президентом Асоціації колопроктологів України і керівником Українського 
колопроктологічного центру. Головний проктолог та член вченої ради МОЗ України. Член 
Асоціації лапароскопічних хірургів Європи, Росії, України. Член редколегій низки журналів. 
Нагороджений орденом «За заслуги» III ст. 

3 квітня 115 років від дня народження Миколи Макаровича Підоплічка, міколога. 
Народився в с. Козацькому Черкаської області. У 1929 р. закінчив Київський інститут народної 
освіти. У 1924–1929 рр. працював у Ботанічному кабінеті та Гербарії АН УРСР, де створив 
мікотеку; в 1931–1975 рр. завідував відділом мікології Інституту мікробіології і вірусології АН 
УРСР, одночасно викладав у Київському ветеринарно-зоотехнічному інституті. Основні наукові 
праці присвячені систематиці, екології та фізіології кормів та ґрунтів України. Досліджував 
принципи виникнення і розповсюдження раку картоплі в УРСР. Створив антибіотик мікроцид. 
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Зробив внесок у розробку мікологічної термінології. У 1952 р. отримав Сталінську премію. 
Помер вчений 27 березня 1975 р., не доживши тиждень до 71-ї річниці життя. 

4 квітня 60 років від дня народження Олега Івановича Бумбара, стоматолога. У  
1975 р. поступив на стоматологічний факультет ЛДМІ. Під час навчання в медінституті активно 
займався спортом, у 1977 р. виконав норму майстра спорту зі стрільби з лука. В 1981 р. закінчив 
медінститут і продовжив навчання в інтернатурі в 4-й стоматологічній поліклініці м. Львова. У 
1982–1989 рр. працював стоматологом у Волочиській ЦРЛ, Ясеницькій дільничій лікарні 
Турківського району, Городоцькій ЦРЛ. Від 1989 р. почав працювати у Львівському 
державному медичному інституті: спочатку старшим лаборантом кафедри терапевтичної 
стоматології ФПДО, від 1993 р. – асистетом цієї ж кафедри. У 1999 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу та комплексне лікування захворювань 
пародонту в осіб з порушеною толерантністю до глюкози» і отримав ступінь кандидата 
медичних наук. У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2005–2009 рр. – головний 
позаштатний стоматолог ГУОЗ ЛОДА. О.І. Бумбар є автором близько 110 наукових та 
навчально-методичних праць. У 2013 р. нагороджений Почесною Грамотою та нагрудним 
знаком Департаменту охорони здоров’я ЛОДА та Львівської обласної організації спілки 
працівників охорони здоров’я України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий 
внесок у розвиток медичної науки, підготовку висококваліфікованих медичних кадрів, високий 
професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 230-річчя заснування ЛНМУ імені 
Данила Галицького.  

6 квітня 130 років від дня народження Івана Опанасовича Соколянського, психолога. 
Народився в українській козацькій родині в станиці Дінська (тепер райцентр Краснодарського 
краю РФ). У 1908–1913 рр. навчався в Петербурзькому психоневрологічному інституті, 
спеціальну освіту здобув на сурдопедагогічних Маріїнських курсах в Петербурзі. Педагогічну 
діяльність почав у 1910 р. в Олександрівському (Запоріжжя) училищі глухонімих. Брав активну 
участь у створенні системи освіти аномальних дітей. У 1923 р. в Харкові при педагогічній 
лабораторії дослідної станції Управління соцвиху організував відділ, а потім школу-клініку 
сліпоглухонімих. І.О. Соколянський був організатором НДІ педагогіки (1926) і дефектології 
(1929) в Україні, головою Республіканського товариства педагогів-марксистів. З 1938 р. 
працював у Москві в НДІ дефектології, керував лабораторією навчання сліпоглухонімих і 
одночасно був директором базової школи для глухих дітей. Створив оригінальну методику 
навчання сліпоглухонімих. Він був автором низки наукових праць та винаходів у галузі 
тифлотехніки. Помер 27 листопада 1960 р. на 72 році життя. У 1980 р. посмертно отримав 
Державну премію СРСР.  

6 квітня 100 років від дня народження Івана Микитовича Крука, хірурга. Народився в 
с. Великий Чернятин Вінницької області. У 1948 р. закінчив медичний факультет Київського 
медичного інституту. У 1941–1947 рр. – хірург діючої армії, у 1948 р. – хірург районної лікарні 
та завідувач РЗВ м. Катеринополь Київської області. У 1949–1950 рр. – завідувач хірургічного 
відділу Вінницької обласної лікарні, у 1950–1956 рр. – ординатор хірургічного відділу 
військового шпиталю м. Баку, у 1956 р. – хірург Вінницької міської клінічної лікарні. У 1956–
1960 рр. – асистент кафедри факультетської хірургії; у 1960–1967 рр. – асистент кафедри 
шпитальної хірургії Вінницького медичного інституту; у 1969 р. – асистент кафедри 
травматології і ортопедії ЛДМІ, у 1969–1970 рр. – асистент кафедри хірургії ФПДО. У 1970 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Роль токсемического фактора в патогенезе синдрома 
длительного раздавливания». У 1970–1972 рр. – доцент цієї кафедри, у 1972–1974 рр. – 
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завідувач курсу військово-польової хірургії кафедри травматології і ортопедії. У 1974–1977 рр. 
– доцент кафедри шпитальної хірургії, у 1977–1985 рр. – професор кафедри шпитальної 
хірургії, у 1986–1990 рр. – професор кафедри хірургії ФПДО, у 1990–1993 рр. – професор 
кафедри шпитальної хірургії. Наукові дослідження пов’язані з проблемами лікування 
променевого шоку, посттравматичного токсикозу і краш-синдрому, абдомінальної хірургії, 
гнійної хірургії. І.М. Крук був автором близько 110 наукових та навчально-методичних праць, в 
т. ч. монографії. Помер 21 травня 2007 р. у Вінниці на 89 році життя. 

12 квітня 80 років від дня народження Тетяни Володимирівни Топчій, рентгенолога. 
У 1963 р. закінчила Київський медичний інститут. Учениця В.І. Мілька. У 1987 р. захистила 
докторську дисертацію на тему «Диагностические возможности рентгенорадиологического 
метода исследований кишечника и печени при неспецифических колитах». Від 1989 р. 
працювала професором кафедри рентгенології і радіології Київського медичного інституту. 
Автор близько 100 наукових праць, присвячених рентгенодіагностиці в гастроентерології.  

12 квітня 65 років від дня народження Сергія Олександровича Крамарева, 
інфекціоніста. У 1977 р. закінчив Київський медичний інституту. У 1991 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Клинико-патогенетическое значение системы генеза и биологически 
активных веществ при острых кишечных инфекциях у детей раннего возраста». 3 1994 р. – 
завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб. Головний інфекціоніст МОЗ України. С.О. 
Крамарєв отримав у 2004 р. почесне звання «Заслужений лікар України». Він є автором понад 
300 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 монографій, підручників, 5 
навчальних посібників. Підготував 2 докторів та 12 кандидатів наук. Проводить велику 
науково-громадську роботу: є членом комісії по створенню наказів МОЗ України з інфекційних 
питань. Неодноразово очолював комісії із ліквідації спалахів інфекційних хвороб серед дітей 
України, брав участь у ліквідації епідемій дифтерії та холери. Був членом експертної групи із 
підготовки сертифікації України, як території, вільної від поліомієліту. Підготував стандарти із 
надання медичної допомоги дітям із інфекційними захворюваннями та протоколи діагностики 
та лікування інфекційних хвороб у дітей. Він є членом правління Асоціації інфекціоністів 
України, членом Європейської асоціації дитячих інфекціоністів, редколегій та редакційних рад 
6 науково-методичних журналів.   

13 квітня 150 років від дня народження Євгена Львовича Скловського, педіатра, 
вченого. Народився у Києві. В 1891 р. закінчив медичний факультет Київського університету. У 
1892–1896 рр. працював земським лікарем. Від 1896 р. працював у Київському університеті. У 
1918–1920 рр. – завідувач відділу охорони материнства та дитинства Київського 
окрздороввідділу. У 1920–1928 рр. – завідувач кафедри Київського клінічного інституту. Від 
1929 р. працював у Київському НДІ охорони материнства та дитинства. Наукові дослідження 
присвячені вивченню туберкульозу у дітей, дифтерії, питанням боротьби з дитячою смертністю. 
Заслугою Є.Л. Скловського є організація у 1906 р. першої в Україні консультації для 
новонароджених, а в 1911 р. – перших дитячих ясел. Він брав участь в організації в Києві 
лікарні для дітей раннього віку та санаторію у селищі Боярка. Помер 10 жовтня 1930 р. на 62 
році життя. 

16 квітня 95 років від дня народження Костянтина Сергійовича Тернового, ортопеда-
травматолога. Народився в Одесі. У 1949 р. закінчив Одеський медичний інститут. У 1949– 
1953 рр. працював у лікарнях Ворошиловграда, у 1952–1970 рр. – головний лікар Одеської 
обласної лікарні, одночасно – викладач в Одеському медичному інституті. Від 1970 р. – 
виконував обов’язки заступника міністра ОЗ УРСР і був завідувачем відділу НДІ ортопедії 
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МОЗ УРСР. Від 1972 р. – професор. Наукові дослідження пов’язані з ортопедією та 
травматологією. Розробляв основи лікування переломів кісток. Встановив взаємозв’язок 
кістково-суглобової системи і патології різних органів і систем. Займався трансплантологією, 
регенерацією кісткової тканини, вивчав феномен стимуляції репаративного остеогенезу 
інтерфероногенами. Запропонував оригінальні методи лікування кістково-суглобового 
туберкульозу. Помер 26 жовтня 1997 р. на 74 році життя. 

19 квітня 55 років від дня народження Ірини Федорівни Думальської, біолога-
біофізика. У 1988 р. закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету. У 
1988–1990 рр. – методист, у 1990–2003 рр. – науковий співробітник ЦНДЛ Львівського 
медичного інституту. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Na, К, Cl-
котранспорт і Na/H-обмін в еритроцитах та залозисто-епітеліальних клітинах органів травного 
тракту щурів». У 1997–2003 рр. – асистент, у 2003–2005 рр. – доцент кафедри біофізики та 
математичних методів у біології Львівського університету, у 2011 р. – наукова робота за 
грантом НАТО в Інституті нейробіології м. Марсель (Франція), від 2005 р. – співробітник 
університету м. Йєль (США). Наукові інтереси: біофізика процесів раннього ембріогенезу 
холоднокровних тварин, нейробіологія. Автор понад 30 наукових праць. Має 2 винаходи, 
патент України. Переможець конкурсу молодих вчених Західноукраїнського біомедичного 
дослідницького центру (2000). 

22 квітня 115 років від дня народження Федора Васильовича Ковшара, фармаколога. 
Народився в с. Притула Харківської області. У 1927 р. закінчив медичний факультет Північно-
Кавказького університету в Ростові-на-Дону. У 1927–1930 рр. працював асистентом кафедри 
фізіології Північно-Кавказького університету; в 1930–1937 рр. – асистент кафедри фармакології 
Азербайджанського медичного інституту, за сумісництвом – науковий співробітник (1936–
1938) Бакинської науково-дослідної токсикологічної лабораторії; у 1937–1941 рр. – доцент цієї 
ж кафедри, за сумісництвом – директор Бакинської науково-дослідної лабораторії; у 1941 р. –
завідувач кафедри фармакології Азербайджанського фармацевтичного інституту. У 1941– 
1945 рр. – військовий токсиколог діючої армії, у 1945–1946 рр. старший викладач кафедри 
військово-медичної підготовки Львівського медичного інституту; у 1945–1946 рр. завідувач 
кафедри фармакології; у 1946–1947 рр. – доцент кафедри фармакології. У 1947–1974 рр. – 
завідувач кафедри фармакології Івано-Франківського медичного інституту; у 1974–1978 рр. – 
професор кафедри фармакології цього ж інституту. Автор близько 60 наукових праць, 
присвячених питанням фармакології та токсикології отруйних речовин, судової хімії. 
Підготував 1 доктора і 17 кандидатів наук. Помер 15 квітня 1979 р. в Івано-Франківську, не 
доживши тижня до 75 років. 

23 квітня 135 років від дня народження Івана Івановича Шмальгаузена, зоолога, 
морфолога. Народився в Києві у сім’ї професора Київського університету І.Ф. Шмальгаузена 
(1849–1894). У 1907 р. закінчив Київський університет, в якому працював до 1912 р., а також в 
1921–1941 рр. Викладав у Воронезькому (1918–1921), Московському (1938–1948) 
університетах, водночас в 1930–1941 рр. – директор Інституту зоології і біології АН УРСР, в 
1936–1948 рр. – директор Інституту еволюційної морфології АН СРСР; від 1948 р. працював у 
Зоологічному інституті АН СРСР (від 1955 р. – завідувач морфологічної лабораторії). Основні 
наукові дослідження присвячені еволюційній морфології, експериментальній зоології, філогенії 
тварин, еволюційному вченню і біокібернетиці. Вивчаючи закономірності ембріонального 
розвитку, встановив закон параболічного розвитку тварин і розпрацював метод вирахування 
констант швидкості росту. Проводив дослідження в галузі експериментальної ембріології, 
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доказав головну роль мезодерми в розвитку кінцівок. Був автором посібників «Основы 
сравнительной анатомии позвоночных» (1923), «Проблемы дарвинизма» (1946). Був академіком 
АН УРСР (1922), академіком АН СРСР (1935), почесним членом Німецької АН в Берліні та 
Академії зоології в Агрі (Індія). Нагороджений медаллю ім. Ч. Дарвіна Німецької академії 
природознавців «Леопольдіна» (1958), Золотою медаллю ім. І.І. Мечнікова АН СРСР (1963). 
Помер вчений 7 жовтня 1963 р. на 80 році життя. 

24 квітня 95 років від дня народження Миколи Миколайовича Пленова, 
профпатолога. Закінчив у 1952 р. Київський медичний інститут. У 1968 р. захистив 
кандидатську дисертацію. У 1973 р. отримав вчене звання доцента. Був завідувачем курсу 
професійних хвороб. Наукові дослідження були присвячені питанням діагностики захворювань 
біліарної системи, ішемічної хвороби серця, функціонального стану серцево-судинної системи 
при деяких професійних інтоксикаціях. Помер вчений у 1994 р. на 71 році життя. 

24 квітня 65 років від дня народження Олександра Орестовича Фільца, психіатра. 
Народився в м. Дрогобич Львівської області. У 1977 р. закінчив медичний факультет 
Львівського медичного інституту. У 1977–1978 рр. – лікар-інтерн Львівської обласної 
психіатричної лікарні; у 1978–1980 рр. – лікар станції швидкої медичної допомоги м Львова; у 
1980–1981 рр. психіатр Львівської обласної психіатричної лікарні; у 1981–1983 рр. аспірант 
Московського НДІ клінічної психіатрії АМН СРСР; у 1987–1993 рр. – асистент кафедри 
психіатрії ФПДО Львівського медичного університету. Від 1984 р. – завідувач кафедри 
психіатрії ФПДО ЛМУ, за сумісництвом – головний лікар Львівської обласної психіатричної 
лікарні (від 2006 р.). У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1993 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Проблема небредовой ипохондрии». У 2007 р. отримав вчене 
звання професора. О.О. Фільц був Президентом Європейської асоціації психотерапії (2005–
2007), Президентом Української спілки психотерапевтів (від 1996 р.). Заслужений лікар 
України (2008). Наукові дослідження пов’язані з проблемою іпохондрій, суїциду, 
соматоформних розладів, психотерапії. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних 
праць. Підготував 57 кандидатів наук.  

25 квітня 60 років від дня народження Сергія Михайловича Ткача, терапевта. У  
1982 р. закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного університету. 
Працював у 1983–1987 рр. лікарем-інтерном, лікарем-ординатором терапевтичного відділення 
клінічної лікарні №22 м. Києва. У 1987–1988 рр. – старший лаборант; у 1988–1994 рр. – 
асистент кафедри факультетської терапії №1 Національного медичного університету ім. О.О. 
Богомольця, від 1994 р. – доцент цієї кафедри. У 2000 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Порівняльна ефективність сучасних методів амбулаторного лікування виразкової 
хвороби». Від 2003 р. професор кафедри. С.М. Ткач є автором понад 100 наукових та 
навчально-методичних праць, в тому числі 5 монографій, підручників, присвячених проблемам 
гастроентерології. Він є учасником багатьох з’їздів, симпозіумів, конференцій. С.М. Ткач є 
експертом Фармакологічного Комітету МОЗ України. 27 квітня 105 років від дня народження 
Євгена Нищоти, стоматолога. Народився в Тернополі в учительській сім’ї. Середню освіту 
здобував у Тернопільській гімназії, а з 1931 р. у м. Горлиця (Лемківщина). У 1934 –1939 рр. 
стоматологію вивчав у Варшавському університеті. У 1939–1943 рр. – працював лікарем-
дентистом у Тернополі. У 1943 р. як лікар-дентист вступив до дивізії «Галичина». Під Бродами 
попав у полон. Після важкої хвороби був відпущений додому помирати. Але вдома вижив. 
Працював до кінця життя стоматологом Тернопільської залізничної лікарні. Помер 26 жовтня 
1974 р. на 61 році життя. 
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28 квітня 150 років від дня народження Марка Петровича Нещадименка. Народився 
в с. Сердечівцях (Черкаська обл.). У 1896 р. закінчив медичний факультет Київського 
університету. Учень О.Д. Павловського. У 1910 р. захистив дисертацію на здобуття вченого 
ступеня доктора медицина на тему «Экспериментальное исследование расстройств 
кровообращения при отравлении дифтерийным токсином». Був засновником і керівником 
першої в Україні кафедри мікробіології (1919–1941), засновником та директором Київського 
Бактеріологічного інституту (1919–1931), керівником науково-дослідної кафедри теоретичної 
медицини при ВУАН (1925), головою Київського медичного товариства (1928). Був обраний 
членом-кореспондентом ВУАН (1929). М.П. Нещадименко був одним із творців української 
науково-медичної літератури, активним учасником медичної секції УНТ в Києві, одним із 
організаторів першого українського медичного факультету. Вперше читав курс бактеріології 
українською мовою. Заклав основи української школи мікробіологів і епідеміологів. Був 
автором близько 50 наукових праць, присвячених різним проблемам мікробіології; монографії 
про цереброспінальний менінгіт, дифтерію і стрептококи; запровадив в Україні вакцинацію 
БЦЖ. Помер 1 жовтня 1942 р. у забутті на 74 році життя. Ім’я вченого замовчувалося за 
радянських часів. 

29 квітня 90 років від дня народження Ігоря Хоми, мікробіолога, музиканта. Народився 
у Кракові. До 1945 р. сім’я проживала на Тернопільщині. У 1947 р. Ігор закінчив СШ №4 у 
Львові і вступив до Львівського медичного інституту. У 1953 р. отримав диплом лікаря. Почав 
працювати в НДІ епідеміології, мікробіології та гігієни. Під керівництвом проф. Г. Мосінга 
написав кандидатську дисертацію про висипний тиф і захистив її у 1964 р. Від 1965 р. працював 
на кафедрі мікробіології медичного інституту. Автор понад 30 наукових праць з питань 
діагностики висипного тифу, епідеміології правця, кору, вірусології. Крім медицини займався 
фахово музикою. У 1960 р. створив і очолив джазовий ансамбль «Medicus», написав посібник з 
історії, теорії та практики джазу. Як композитор створив понад 50 пісень. Очолюваний ним 
ансамбль представляв Україну на джазових фестивалях в Тарту (1960), Таллінні (1965, 1966, 
1967), Дніпропетровську (1973), Вроцлаві (1974), у Варшаві, Києві, Москві. Помер 14 жовтня 
1984 р. на 56 році життя від інсульту. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Р. САВРАН,  
Ю.М. МІХЕЛЬ 

 
ІВАН МИТРОФАНОВИЧ ГРАБЧЕНКО 

До 125-річчя від дня народження 
 

Іван Митрофанович Грабченко народився на 
хуторі Іванкове Барвінківського повіту Харківської 
губернії 6(18) квітня 1894 р. у багатодітній 
селянській родині. Навчався в церковно-
приходській школі та закінчив 2-х класне сільське 
училище в с. Барвінкове. Працював з батьком у 
сільському господарстві до 1913 р. Від 1913 р. 
працював прокатником Акціонерного товариства 
«Залізопрокатні заводи» в м. Костянтинівка. З 
початком Першої світової війни мобілізований в 
армію і служив рядовим Преображенського полку 
в Петрограді. В травні 1915 р. переведений в 
санітари Петроградського Миколаївського 
військового госпіталю. Будучи санітаром склав 
іспити на ротного фельдшера, підготувався за 6 
класів гімназії. В травні 1916 р. здав екстерном 
іспити при Петроградському навчальному окрузі, а 
в лютому 1917 р. здав екстерном іспити за 8 класів 

гімназії при 2-й Петроградській гімназії. В 1917 р. поступив на фізико-механічний 
факультет Петроградського університету, а в 1918 р. перевівся на 1 курс Військово-
медичної академії. На 3 курсі працював при кафедрі оперативної хірургії та топографічної 
анатомії у проф. В.М. Шевкуненка (1872–1952). Закінчив медичний факультет 
Ленінградської військово-медичної академії у 1924 р. 

Після закінчення ВМА був направлений молодшим лікарем Харківського 
військового госпіталю №1, що був клінічною базою факультетської хірургічної клініки, 
якою керував проф. В.М. Шамов (1882–1962). 

У 1925 р. І.М. Грабченко був направлений у вищу авіаційну школу в Севастополі, але 
у вересні 1926 р. був звільнений з РСЧА в зв’язку з хворобою. 8 листопада 1926 р. поступив 
у Ленінградський онкологічний інститут, який очолював М.М. Петров (1876–1964). Перший 
рік працював екстерном, потім поліклінічним лікарем, у 1930 р. – асистентом інститутської 
клінінки, молодшим науковим співробітником. У 1935 р. отримав звання кандидата 
медичних наук, працював старшим науковим співробітником Ленінградського 
онкологічного інституту. У 1940 р. підготував докторську дисертацію. Захист відбувся 
лише в 1942 р.  

У 1941 р. в зв’язку із скороченням штату працівників інституту, перейшов працювати 
в Ленінградську міську лікарню ім. Куйбишева, де отримав посаду завідувача хірургічного 
відділу. У 1943 р. отримав медаль «За оборону Ленінграда».  
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У 1945 р. розпочав працювати завідувачем кафедри госпітальної хірургії Львівського 
державного медичного інституту. Багато зробив для відновлення діяльності кафедри. 
Підготував 6 кандидатів наук. У 1947 р. отримав вчене звання професора. 

Наказом МОЗ УРСР від 30.10.1951 р. переведений на посаду завідувача кафедри 
факультетської хірургії Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. У 
Вінницькому медичному інституті продовжив наукові дослідження в галузі хірургічної 
онкології, займався проблемами діагностики і комбінованого лікування пухлин зовнішніх 
статевих органів, молочної залози, органів травної системи, легень, щитоподібної залози.  

Підготував 20 кандидатів і 3 докторів наук. У 1967 р. отримав почесне звання 
«Заслужений діяч науки УРСР». Був автором близько 100 наукових праць, в т. ч. 2 
монографії. 

Завідував кафедрою до 1970 р. Ще 3 роки працював професором-консультантом. 
Помер вчений 10 липня 1977 р. на 84 році життя. 
Світла пам’ять про Лікаря та Людину залишається з нами. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. КАРОЛЬ  
 

РАДУ ГЕОРГІЙОВИЧ ПРОЦЮК 
До 80-річчя від дня народження 

 
 Раду Георгійович Процюк народився 9 

квітня 1939 р. в с. Верхні Синівці Глибоцького 
району Чернівецької області в селянській родині. 
12 червня 1941 р. сім’я була репресована і вивезена 
в Казахську РСР (нині Республіка Казахстан). 
Батько також був репресований і вивезений окремо 
від сім’ї в невідоме місце. Повернувся з Казахстану 
в рідне село в 1947 р. і поступив у СШ с. Порубне 
Глибоцького району Чернівецької області, яку 
закінчив у 1957 р. У тому ж році поступив до 
Чернівецького медичного інституту, який закінчив 
у 1963 р. За направленням працював у 1963– 
1965 рр. головним лікарем-фтизіатром Млинівської 
ЦРЛ Рівненської області. У 1965 р. вступив до 
аспірантури при  кафедрі фтизіатрії Київського 
інституту удосконалення лікарів. Захистив 
кандидатську дисертацію у 1968 р. і почав 
працювати асистентом у Київському медичному 
інституті (з 1995 року Національному медичному 
університеті) на кафедрі фтизіатрії.  

З 1976 року – доцент кафедри фтизіатрії КМІ. З 1980 р. – заступник декана 
факультету підвищення кваліфікації викладачів. У 1987 р. Р.Г. Процюк захистив докторську 
дисертацію на тему «Аэрозольтерапия больных туберкулезом легких и её влияние на 
сурфактант легких и гемодинамику малого круга кровообращения». У 1994 р. Р.Г. Процюк 
став дійсним членом АН ВШ України. В 1996 р. за цикл праць одержав академічну 
нагороду імені Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки. Під керівництвом вченого 
захищено 5 кандидатських дисертацій. У 2001 р. Р.Г. Процюк став професором кафедри 
фтизіатрії з курсом пульмонології. 

Вчений має вищу кваліфікаційну категорію за фахом фтизіатрія та пульмонологія. 
Р.Г. Процюк є автором 335 наукових праць, у тому числі 2 монографії, 7 навчальних 
посібників, 13 авторських свідоцтв і патентів України на корисну модель, 2 інформаційних 
листів, 3 раціоналізаторських пропозицій, 20 методичних рекомендацій, які свого часу були 
представлені на виставках досягнення народного господарства України.  

Основні напрямки наукової діяльності вченого – це удосконалення методів 
діагностики, лікування та профілактики туберкульозу і неспецифічних захворювань органів 
дихання; пошук, розробка та вдосконалення методів навчання з фтизіатрії як науки про 
найбільш поширене інфекційне захворювання з урахуванням ситуації з туберкульозу в 
Україні; запровадження передової методології та наукових досліджень в педагогічний 
процес на кафедрах фтизіатрії, пульмонології ВМНЗ України III-IV рівнів акредитації; 
розробка нових методик плеврографії в диференціальній діагностиці залишкових порожнин 
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плеври і легень; пояснення механізмів бар’єрної функції легень та їх змін під впливом 
лікарських препаратів, що вводяться в інгаляціях аерозолів; використання інгаляцій 
протитуберкульозних препаратів, що зберігає функціональний стан аерогематичного 
бар’єру в хворих на туберкульоз легень. Р.Г. Процюк зробив внесок в галузі 
аерозольтерапії, застосував радіоізотопні й електронно-мікроскопічні дослідження в 
експерименті та клініці щодо впливу інгаляцій ультразвукових аерозолів лікарських 
препаратів на аерогематичний бар’єр, сурфакантну систему легень, кондиціювання 
видихуваного повітря і мукоциліарний кліренс, функцію зовнішнього дихання, 
гемодинаміку малого і великого кола кровообігу, що дозволило розкрити раніше невідомі 
механізми як лікувальної, так і пошкоджувальної дії аерозолів. 

Р.Г. Процюк – член президії АН ВШ України, академік-секретар відділення медицини 
АН ВШ України, член Вченої ради 3-го медичного факультету, член науково-методичної 
ради викладачів НМУ ім. О.О. Богомольця, член спеціалізованої Вченої ради із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій при Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. 
Яновського АМН України та Інституті спеціальної педагогіки АПН України, член 
редколегії кількох медичних журналів.  

Р.Г. Процюка нагороджено «Благословенною грамотою» за церковні заслуги перед 
Українською Православною Церквою (2002), Почесною грамотою МОЗ України (2004, 
2006), Подякою Київського міського голови (2004), знаком «Відмінник освіти України» 
(2004, 2006), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005–2007), 
почесною відзнакою «Великого Князя Володимира» золотий хрест з бантом (2007).  

У 2006 р. Уряд України присвоїв Р.Г. Процюку почесне звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України». В 2012 р. нагороджено почесною відзнакою О.О. Богомольця, а в 
2013 р. Міністерство освіти і науки України нагородило Грамотою і медаллю «Флагман 
освіти і науки України» за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України. 

Нині Р.Г. Процюк працює над вивченням стану епідемічної ситуації з туберкульозу в 
Україні, причин та шляхів їх подолання; особливостей перебігу, діагностики і лікування 
хворих на туберкульоз у поєднані з ВІЛ-інфекцію/СНІД. Вчений бере активну участь у 
з’їздах, конгресах, науково-практичних конференціях з педагогічних питань медичної 
освіти та охорони здоров’я, де виступає з ґрунтовними доповідями. 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.М. ГОРИЦЬКИЙ, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ЗЕМСКОВ 

До 100-річчя від дня народження 
 

Микола Миколайович Земсков народився 12 
квітня 1919 р. в м. Клин Московської області в сім’ї 
службовців. У 1930 р. сім’я переїхала в Москву, де в 
1934 р. М.М. Земсков закінчив семирічну, а згодом в 
1937 р. фельдшерську школу. Працював фельдшером  в 
цеховому медичному пункті автозаводу «ЗІС» і 
навчався на підготовчих курсах, щоби поступити в 
медичний інститут. У 1938 р. став студентом 
Московського обласного клінічного інституту, де 
провчився три курси, в 1941 р. був зарахований 
слухачем 4 курсу військового факультету 2-го 
Московського медичного інституту. Через рік М.М. 
Земсков закінчив прискорений курс навчання в Омську, 
отримав диплом лікаря з присвоєнням військового 
звання воєнлікаря 3-го рангу. В 1942 р. призначений 
старшим лікарем 1041 полку, що формувався спочатку в 
Кунгурі (Урал), а згодом – під Саратовом. В серпні 1942 
р. цей полк в складі 231 стрілецької дивізії  був 
направлений в діючу армію під Сталінград, де брав 

участь у Сталінградській битві. Разом з військами просувався на захід, звільняючи міста 
України. 

В грудні 1942 р. М.М. Земсков був призначений командиром медико-санітарного 
батальйону 239 СД. В червні 1944 р. М.М. Земсков – начальник медико-санітарної служби 13-ї 
гвардійської дивізії, брав участь у звільненні Польщі, Румунії, Чехословаччини, Німеччини. 
Закінчив війну в Празі. Демобілізувався в липні 1946 р. і почав працювати головним лікарем в 
московській поліклініці. Згодом переїхав в Красноярський край, м. Мінусінськ, де працював 
головним лікарем лікарні і за сумісництвом завідував міськздороввідділом.  

У квітні 1950 р. переїхав у Київ, де почав працювати асистентом кафедри хірургії 
педіатричного факультету КМІ під керівництвом професора Олексія Олександровича 
Федоровського (1897–1981). У 1952–1957 рр. за сумісництвом працював начальником 
навчальної частини цього інституту. У 1953 р. М.М. Земсков  захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Изучение действия новых отечественных антибиотиков – альбомицина и 
саназина, а также пенициллина при внутрибрюшном их применении». В 1955 р. став доцентом 
кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету КМІ. 

В 1959 р. М.М. Земсков був обраний завідувачем кафедри госпітальної хірургії 
Луганського медичного інституту. На цій посаді вчений пропрацював 30 років і в грудні 1989 р. 
вийшов на пенсію. 
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Перша резекція легені з приводу кавернозного туберкульозу була виконана М.М. 
Земсковим на базі госпітальної хірургії. Під його керівництвом хірурги 3-ї міської лікарні 
Луганська виконали понад 2 000 операцій на легенях. 

Проф. М.М. Земсков одним з перших в СРСР виконав циркулярні резекції трахеї. На 
початку 1960-х він успішно провів першу операцію на серці. Кафедра стала засновником 
судинної хірургії. В 1963 р. був організований центр, який очолив учень М.М. Земскова проф. 
М.О. Шор. 

В 1974 г. М.М. Земсков захистив докторську дисертацію на тему «Органокардиопексия и 
загрудинные новокаиновые блокады в лечении хронической коронарной недостаточности». У 
1975 р. М.М. Земсков затверджений в науковому званні професора.  

Вчений опублікував 2 монографії і понад 80 наукових статей. 
Вчений був нагороджений орденами і медалями СРСР. У 1980 р. М.М. Земскову було 

присвоєно звання «Почесний громадянин м. Луганська», а в 1995 р. – звання «Почесний 
професор університету». 

 
Помер вчений 14 березня 2005 р., не доживши до 86 років одного місяця. 
Пам’ять про Лікаря, Почесного професора, Почесного громадянина м. Луганська 

залишається з нами. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.Р. МАТЕШУК-ВАЦЕБА, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ БЕЦ 

До 185-річчя від дня народження 
 

Володимир Олексійович Бец народився 14 квітня 
1834 р. в с. Татарівщині біля м. Остра Чернігівської 
губернії в дворянській сім’ї. Батьки, вихідці із 
Полтавської губернії, придбали тут маєток, де пройшли 
дитячі роки майбутнього вченого. Початкову освіту 
Володя отримав у народній школі в Петрівцях. 
Продовжив навчання спочатку в Ніжинській гімназії, а 
потім у 2-й Київській гімназії, яку успішно закінчив у 
1853 р. У тому ж році В.О. Бец вступив на медичний 
факультет Київського університету Св. Володимира, по 
закінченні якого в 1860 р. йому присвоїли ступінь лікаря 
з відзнакою. Завдяки успіхам під час навчання на 
факультеті був залишений на посаді віце-прозектора на 
кафедрі анатомії, якою керував Олександр Петрович 
Вальтер (1817–1889), учень М.І. Пирогова, один із 
засновників і керівників цієї кафедри упродовж 1844–
1868 рр. 

За рекомендацією О.П. Вальтера з травня 1861 р. 
по вересень 1862 р. В.О. Бец був відряджений на традиційні стажування за кордон в провідні 
наукові центри Європи. Володимир Олексійович стажувався у Гейдельберзі: у Роберта 
Вільгельма Бунзена (1811–1899) хіміка в галузі неорганічної, аналітичної та фізичної хімії, 
професора Гейдельберзького університету (1852–1889); у Германа Людвіга Фердинанда 
Гельмгольця (1821–1894), лікаря, фізіолога, професора Гейдельберзького університету (1858–
1871), у Густава Роберта Кірхгофа (1824–1887), фізика, професора Гейдельберзького 
університету (1854–1874) – одного із засновників вчення про спектральний аналіз; у Відні у 
Иозефа Гіртля (1811–1894), австрійського анатома, професора кафедри описової і порівняльної 
анатомії Віденського університету (1845–1874), у Ернеста Вільгельма Брюкке (1819–1892), 
німецького морфолога і фізіолога, професора кафедри фізіології Віденського університету (від 
1849 р.), у Карла Фрідріха Вільгельма Людвіга (1816–1895), німецького фізіолога, професора 
Віденської Військово-медичної академії (1855–1864). Саме в лабораторії К.Ф. В. Людвіга 
Володимир Олексійович Бец досліджував кровообіг у печінці. У Вюрцбурзі – у Рудольфа 
Альберта Келлікера (1817–1905), німецького гістолога та ембріолога, професора 
Вюрцбурзького університету (1847–1904), який вивчав будову нервової системи з позиції 
нейронної теорії.  

Після повернення з відрядження за кордон В.О. Бец захистив докторську дисертацію на 
тему «О механизме кровообращения в печени». Після захисту дисертації був обраний 
прозектором кафедри анатомії медичного факультету Університету св. Володимира. 
Починаючи з 1864 р. В.О. Бец читав лекції студентам з анатомії та гістології. На лекцію 
приходили не лише студенти, а й лікарі, які готувалися до захисту дисертації. В цей період він 
вивчав мікроскопічну будову наднирників, описав хромафінну реакцію мозкової речовини 
наднирників. У 1865 р. почав проводити гістологічні дослідження структури головного мозку. 
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У 1866 р. розробив оригінальну методику фіксації й ущільнення мозку, приготування серійних 
зрізів через цілу півкулю і з допомогою цієї методики вивчив архітектоніку центральних 
ділянок нервової системи. 

У 1868 р. В.О. Бец був затверджений екстраординарним, а у 1870 р. – ординарним 
професором кафедри анатомії і працював до 1889 р на цій посаді. 

Суттєву роль в зацікавленості Беца головним мозком відіграло також і те, що він багато 
років (з 1871 до 1890 р.) був консультантом Кирилівської лікарні (нині Київська міська 
психоневрологічна лікарня ім. І.П. Павлова). Тому вже в перші роки свого завідування 
кафедрою анатомії В.О. Бец розумів наскільки важливі клінічні спрямування нейроанатомії. 

В своїй статті «Новий спосіб дослідження центральної нервової системи людини» (1870) 
В.О. Бец писав: «…потреба точного знання будови мозку – такого знання, щоб воно було 
доступним кожному лікарю, – росте з кожним днем.... Психіатр, тлумачачи змінену щільність, 
колір, вагу мозку і інших його показників розбіжностей, до тих пір не дійде до якихось точних 
висновків, поки анатом не вкаже шлях, де йому і що шукати, і яким чином». 

Саме вивчаючи прецентральну звивину кори головного мозку людини. В.О. Бец і 
відкрив гігантські пірамідні клітини, які принесли йому світову славу та визнання. Ці 
піонерські дослідження були описані в 1874 р. в роботі «Два центра в корковом слое 
человеческого мозга». 

Великою заслугою В.О. Беца є те, що він не тільки описав пірамідні клітини, а й довів, 
що вони є морфологічним субстратом рухового центру, який був описаний Фрічем та Гітцігом, 
тобто він ув’язав морфологію і функцію даної ділянки головного мозку. Про це він так пише у 
своїй статті «Про докладності будови мозкової кори людини» (1882): «У червні 1874 року мною 
було опубліковано дослідження мозку тварин, мавп і переважно людини, відповідно до якого в 
місцях, що відповідають руховим центрам Фріча і Гітціга, були знайдені особливі нервові 
клітини, ніким до цього не помічені, які я назвав гігантськими клітинами». 

Гістологічне дослідження кори мозку людини В.О. Бец провів на виготовлених ним 
самим 8000 препаратів мозку; систематизував їх за окремими розділами. Ці дослідження 
принесли В. Бецу світову славу. Експозиція препаратів на Всеросійській мануфактурній 
виставці в Петербурзі 1870 р. отримала срібну медаль. На з’їзді дослідників природи та лікарів 
у Лейпцігу В.О. Бецу було запропоновано видати атлас його препаратів за рахунок 
Дрезденської АН. 

 
Але В.О. Бец самотужки опанував фотосправу, створив друкарню і навчився якісно 

друкувати книги. Було надруковано 29 таблиць і 140 малюнків «Атласу мікроскопічної анатомії 
головного мозку людини» у 1883 р. На жаль, атлас повністю не вийшов у світ. 

Унікальну колекцію препаратів В.О. Беца на Всесвітній виставці досягнень науки і 
техніки у Відні в 1873 р. комісія експертів нагородила «медаллю за успіх» і оцінила її в 7000 
австрійських гульденів. В.О. Бец відмовився продавати цю колекцію і залишив її для 
Київського університету. 
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Як згадує професор Університету Св. Володимира Б.Я. Букрєєв: «В університеті тоді 
було німецьке засилля (Рененкампф – ректор університету, Рінек – хірург і інші), а Володимир 
Олексійович був людиною ліберальною і, будучи до того ж українцем, був у керівництва не в 
фаворі...». 

В подальшому він припинив дослідження центральної нервової системи і почав вивчати 
остеогенез. Ці багаторічні, фундаментальні дослідження кісток скелету були викладені в 
монографії «Морфологія остеогенезу» (1887). 

В 1883 році В.О.Бец разом із професором Б.А. Антоновичем опублікували книгу 
«Исторические деятели юго-западной России», яка була сприйнята царською владою Росії як 
протест проти національної політики і загострила існуючий до цього антагонізм між 
прогресивно налаштованою групою професорів, до якої належав В.О. Бец, і реакційно 
налаштованим керівництвом університету. В цій обстановці В.О. Бец був змушений залишити 
університет, пропрацювавши в ньому майже 30 років. 

Тому у 1890 році В.О. Бец в розквіті сил (у віці 56 років) покинув завідування кафедрою 
і почав працювати консультантом з нервових хвороб Кирилівської лікарні м. Києва. В 
подальшому аж до своєї смерті він працював головним лікарем Південно-Західної залізниці, 
продовжуючи бути консультантом Кирилівської лікарні. 

Помер Володимир Олексійович Бец 12 жовтня 1894 р. на 61 році життя. Похований на 
території Видубицького монастиря в Києві. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.М. МІХЕЛЬ 
 

ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ МОХНЮК 
До 95-річчя від дня народження 

 
Юрій Миколайович Мохнюк народився 18 

квітня 1924 р. в Ковелі в родині службовця страхової 
компанії Миколи Петровича Мохнюка. Завершив 
навчання в школі 1941 року. У важкі окупаційні роки 
не вчився, зміг не потрапити «на роботу» в Німеччину. 
У 1945 р. Юрій Мохнюк вступив до Львівського 
медичного інституту. Країні були потрібні молоді 
лікарські кадри і в інститут прийшли фронтовики та 
цивільна молодь. Серед медичних вузів УРСР 
Львівський медичний інститут мав деякі переваги у 
рівні академічного викладання, ще з австрійських часів, 
потужними клініками, відомими польськими про-
фесорами, що залишилися у Львові, високим рівнем 
розвитку хірургії. Ще в студентські роки Юрій Мохнюк 
почав оперувати і, закінчивши ЛДМІ в 1950 р. з від-

знакою, поринув у практичну роботу. Спочатку ординатор, а згодом – в 1951–1952 рр. – 
головний хірург Іванічевської ЦРЛ Волинської області. 

Його працю помітили і в 1952–1957 рр. Ю.М. Мохнюк очолив медсанчастину в 
Нововолинську. Розширюється діапазон хірургічних втручань, добавляється 
травматологія у всіх її видах. 

Прийшов час стажування і Ю.М. Мохнюк потрапив у Київ, в Інститут 
туберкульозу і грудної хірургії ім. Ф.Г. Яновського, в якому засяяв талант Миколи 
Михайловича Амосова. На молодого працьовитого хірурга звернув увагу акад. М.М. 
Амосов і запропонував Ю.М. Мохнюку вступити до аспірантури кафедри. У 1957 р. 
Ю.М. Мохнюк став аспірантом торакальної клініки Київського інституту туберкульозу 
та грудної хірургії ім. Ф.Г. Яновського. Під керівництвом М.М. Амосова Юрій 
Миколайович швидко виконав, а в 1959 р. успішно захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Резекция легкого в сочетании с остеопластической торакопластикой в лечении 
туберкулеза». В 1960 р. Ю.М. Мохнюк почав працювати завідувачем відділу лікування 
вад серця.  

У 1961 р. відправлений за кордон. Працював у Королівстві Камбоджа до 1963 р. 
Був керівником групи радянських медичних спеціалістів госпіталю кхмеро-радянської 
групи. Став лікарем принца Нородома Сіанука. Зроблені перші торакальні операції в 
Камбоджі. За успішну підготовку національних кадрів та організацію медичної 
допомоги у Камбоджі нагороджений Орденом Держави Камбоджі та почесним знаком 
Міжнародного Червоного Хреста. 

Після повернення на батьківщину зосереджується на лікуванні вад аортального 
клапана. У 1970–1972 рр. вчений працював у Ірані. В кінці 1972 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Хиругическое лечение аортального стеноза». Того ж року отримав 
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вчений ступінь доктора медичних наук. За час праці з академіком М.М. Амосовим Юрій 
Миколайович Мохнюк розвинув кращі традиції цієї потужної школи, визначив свої 
наукові інтереси. 

У 1973 р. Ю.М. Мохнюка обирають завідувачем кафедри загальної хірургії КМІ, 
якою керував (1955–1973) видатний український хірург Михайло Сидорович 
Коломійченко (1892–1973). На кафедрі загальної хірургії Юрій Миколайович Мохнюк 
працював близько 8 років (1973–1980).  Практична та наукова діяльність вченого була 
присвячена торакальній, ургентній, гнійній хірургії, хірургічній гастроентерології, 
удосконаленню педагогічного процесу. 

Однак до хірургії серця він не повернувся. І не тому, що не хотів, а тому що 
обставини завадили цьому. Клініку і кафедру спочатку перевели на Бессарабку, згодом – 
в лікарню ім. Калініна. 

В ті роки в Києві працювала плеяда видатних хірургів: Микола Михайлович 
Амосов, Юрій Миколайович Мохнюк і завідувач кафедри факультетської хірургії (1969–
1979) Гнат Михайлович Матяшин (1925–1979), учасник Другої світової війни, який 
отримав поранення на війні, переніс 10 операцій на хребті та став хірургом, був 
головним хірургом МОЗ УРСР (1970–1979), головою Республіканського (1973) і 
почесним членом Міжнародного товариства хірургів (1976), заслуженим діячем науки 
УРСР (1979). Він прожив всього 54 роки. І коли Г.М. Матяшина не стало, «матяшинці» 
запросили на цю посаду Ю.М. Мохнюка. В 1980–1990 рр. Ю.М. Мохнюк очолював цю 
легендарну кафедру, на якій працювали видатні хірурги-особистості: В.О. Караваєв 
(1844–1882), М.М. Волкович (1911–1923), В.Г. Гедройц (1929–1930), О.П. Кримов 
(1930–1954), І.М. Іщенко (1955–1968), Г.М. Матяшин (1969–1979). 

Ю.М. Мохнюк створив власну хірургічну школу. Під його керівництвом 
захищено 2 докторські та  13 кандидатських дисертацій. Він був автором понад 150 
наукових праць, серед яких 2 монографії,  10 винаходів. Був членом Президії Правління 
Українського наукового товариства хірургів та головою хірургічного товариства м. 
Києва та Київської області.  

В квітні 2004 р. колеги збиралися відзначати 80-річчя Юрія Миколайовича. Коли 
він захворів, колеги його прооперували, але хвороба не відступила. Він не дожив до 
ювілейної дати 10 днів і 7 квітня 2004 р. помер. 

Залишилася світла пам’ять про Добру Людину і Лікаря. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН 
 

ГЕОРГІЙ ЄРМОЛАЙОВИЧ РЕЙН 
До 165-річчя від дня народження 

 
Георгій Єрмолайович Рейн народився 20 

квітня 1854 р. в Санкт-Петербурзі. Після закінчення 
Санкт-Петербурзької 4-ї гімназії у 1869 р. поступив в 
Імператорську медико-хірургічну академію. В той 
час в академії працювали видатні представники 
російської науки: С.П. Боткін (терапія), І.М. Сєченов 
(фізіологія), М.В. Скліфосовський, Є.М. 
Богдановський (хірургія), О.Я. Красовський і К.Ф. 
Славінський (акушерство і гінекологія), М.М. Руднєв 
(патанатомія), В.І. Грубер (анатомія). Під час 
навчання в академії Г. Рейн наполегливо засвоював 
ази акушерства та гінекології і представив 
студентську наукову працю «Очерки истории 
развития овариотомии», яка була нагороджена 
золотою медаллю. Закінчив академію в кінці 1874 р. 
з нагородною премією і був залишений при академії 
на три роки для удосконалення з акушерства та 
гінекології. Під керівництвом вчителів О.Я. 
Красовського, К.Ф. Славінського, М.М. Руднєва і І.Р. 
Тарханова (спеціальна лабораторія фізіології) 
працював над дисертацією, в травні 1876 р. захистив 

дисертацію на тему «К вопросу об удалении фибромиом матки посредством чревосечения» і 
отримав вчений ступінь доктора медицини.  

Як хірург військового госпіталю 8-ї армії бере участь в російсько-турецькій війні 1877– 
1878 рр., був нагороджений бойовими орденами. В зв’язку з епідемією висипного тифу Г.Є. Рейна 
призначають начальником особливого госпіталю для хворих на тиф на 210 ліжок. Замість 210 
хворих в госпіталі лікувалося одночасно 500-600 пацієнтів: росіяни, болгари, турецькі полонені. 
Рятуючи хворих, сам захворів на важку форму висипного тифу. Після одужання на початку 1978 р. 
повернувся в академію, де продовжив наукові дослідження.  

22 березня 1880 р. після прочитання перших двох лекцій обраний приват-доцентом академії. 
За результатами конкурсу відряджений в Європу в кращі клініки для удосконалення. Працював у 
клініках і лабораторіях професорів Вальдейєра, Шмідеберга, Гоппе-Зейлера в Страсбурзі, Ранв’є в 
Парижі. Брав участь в Міжнародному  конгресі акушер-гінекологів у Лондоні в травні 1883 р.  

У 1883 р. Г.Є. Рейн був обраний екстраординарним професором, завідувачем кафедри 
акушерства, жіночих і дитячих хвороб Київського університету. У 1885 р. вчений вперше порушив 
питання про виділення самостійної кафедри дитячих хвороб та про відкриття дитячої клініки. 
Згодом вчений був обраний ординарним професором кафедри. Читав по 11 годин щотижня лекції 
студентам III-IV курсів. Згідно з планом Г.Є. Рейна була побудована і обладнана в 1888 р. Київська 
акушерська клініка, яка в 1893 р. була розширена надбудовою на 10 ліжок, а в 1899 р. – прибудовою 
нового відділення на 10 ліжок на кошти благодійних товариств. На початку 1900 р. Київська клініка 
акушерства і гінекології була однією з найкращих університетських клінік Росії. Проф. Г.Є. Рейн 
був активним пропагандистом антисептики і асептики, зробив великий внесок в удосконалення 
оперативної гінекології. Вчений заснував у Києві в 1886 р. акушерсько-гінекологічне товариство 
(1886–1899). За час роботи товариства вийшло 12 томів (24 випуски) «Протоколов заседания 
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акушерско-гинекологического общества в Киеве» за 14 років. Г.Є. Рейн керував всією роботою 
товариства, виступав з доповідями, редагував всі протоколи засідань. Його праці цитувалися як в 
російських, так і в закордонних виданнях. В Києві Г.Є. Рейн пропрацював 17 років. 

У 1900 р. Г.Є. Рейн був обраний завідувачем кафедри акушерства і жіночих хвороб 
Військово-медичної академії і повернувся до Санкт-Петербургу. Кафедру акушерства і гінекології 
Київського університету після від’їзду Г.Є. Рейна очолив О.О. Муратов (1850–1948), згодом Г.Г. 
Брюно (1862–1919), а в 1920–1930 рр. її очолював Г.Ф. Писемський (1862–1937).  

У 1901 р. Г.Є. Рейн був обраний академіком Санкт-Петербурзької АН. Вчений був 
організатором і керівником IX Пироговського з’їзду (1903), присвяченого пологовій допомозі в 
Росії. У 1905 р. Г.Є. Рейн отримав звання заслуженого ординарного професора. В 1908 р. Г.Є. Рейну 
присвоїли звання почесного лейб-хірурга Його Величності та чин дійсного таємного радника. 
Вчений був нагороджений багатьма російськими орденами, в т. ч. орденом Володимира ІІ ст., 
зіркою Французького ордена Почесеного легіону, згодом зіркою ордена Філіпа Великодушного. 
Вчений займався громадською діяльністю. Від Волинської губернії був обраний в Другу та 
Четверту Державні Думи, від 1909 р. – почесний мировий суддя Острозького повіту, був постійним 
членом правління Острозького Кирило-Мефодіївського братства, а також уповноваженим братства 
при Острозькому військовому лазареті (1911–1916). Часто відвідував Остріг. В деяких селах, де він 
володів землею, побудував школи. Г.Є. Рейн фінансував діяльність будинку престарілих та витрати 
Кирило-Мефодіївського братства на утримання притулку для покалічених вояків.  

Будучи членом Держаної ради та головою Відомчої комісії з перегляду лікарсько-
санітарного законодавства, розробляв проект державної охорони здоров’я (1915).За його проектом у 
1916 р. було засновано Головне управління Державної охорони здоров’я з усіма правами 
міністерства, яким керував академік Г.Є. Рейн.  

Після жовтневого перевороту 1917 р. Г.Є. Рейн емігрував до Югославії, а потім переїхав до 
Болгарії (1919), де у 1920–1926 рр. керував кафедрою акушерства і гінекології Софійського 
університету, відкрив школу для акушерок. У 1926 р. вийшов підручник «Оперативно акушерство: 
Лекции четени на стутентитъ при Софийская университетъ» (Софія), в якому він узагальнив 
клінічний досвід і який був перекладений на 8 мов. Вчений був головою правління «Союза русских 
врачей в Болгарии», організатором з’їзду російських лікарів (Софія, 1925). З 1926 р. жив на півдні 
Франції (Ніцца). У 1929 р. був нагороджений болгарським орденом «За граждански заслуги» ІІ ст. 

Вчений був автором близько 100 наукових праць. Заснував велику наукову школу. 
Помер вчений у 1942 р. на 88 році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО  
 

ФЕДІР ЯКОВИЧ ПРИМАК 
До 120-річчя від дня народження 

 
Федір Якович Примак народився 23 

квітня 1899 р. в с. Татарівка Чернігівської 
губернії в селянській родині. Федір рано 
втратив матір (вона померла від черевного 
тифу), тому йому вже змалку разом із батьком 
та малолітніми братами і сестрами випала 
нелегка доля — пізнати тягар і гіркоти 
сільської праці та злиденного життя. Завдяки 
сприянню батька та старшої сестри, а також 
власній наполегливості маленький Федір 
проявляв старанність до сільської праці, а 
коли трохи підріс і навчився читати — у 
нього з’явилася цікавість та любов до книжок. 
Природна наполегливість сина до навчання 
спонукала батька віддати Федора спочатку до 

місцевої школи, а після її закінчення — до Ніжинської гімназії. Вже в цей період у юнака почали 
формуватися майбутні професійні орієнтири. Біля гімназії, де він навчався, був розташований 
військовий госпіталь, до якого часто надходили поранені з фронтів Першої світової війни. 
Насамперед страждання поранених, яких бачив юний гімназист, а також хвороба матері, про яку 
йому розповідав батько, вплинули на його вибір стати лікарем. Тому після закінчення гімназії Федір 
не сумнівався щодо своєї майбутньої професії. 

У 1918 р. він вступив до Київського університету на медичний 
факультет. У період навчання Ф.Я. Примака факультет було 
реорганізовано у самостійний медичний інститут (нині — 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця). Після 
закінчення інституту (1924 р.) Ф.Я. Примак вирішив присвятити своє 
життя терапії. На вибір фаху вплинули видатні терапевти свого часу: 
Ф.Г. Яновський (1860–1928) та М.Д. Стражеско (1876–1952), учнем 
яких він себе вважав. Спочатку Ф.Я. Примак працював ординатором 
терапевтичної клініки, згодом став позаштатним асистентом, начався 
в аспірантурі (1925–1932).  

Подальша наукова діяльність Федора Яковича Примака 
проходила під безпосереднім керівництвом акад. М.Д. Стражеска в 
клінічному відділі Інституту експериментальної біології й патології 
(1932–1936) та в Інституті клінічної фізіології АН УРСР (1938–1940), 
де Ф.Я. Примак виконав докторську дисертацію в 1936 р. на тему 
«Термінальні набряки м’язів» В 1937 р. отримав вчене звання 
доцента. За сумісництвом Ф.Я. Примак працював доцентом кафедри 
факультетської терапії Київського медичного інституту (1937–1940). 
У 1939 р. отримав вчене звання професора. В кінці 1940 – на початку 1941 р. вчений очолював 
кафедру факультетської терапії Львівського медичного інституту. З початком німецько-радянської 
війни 1941–1945 рр. вчений був евакуйований на схід і працював головним терапевтом відділу 
евакогоспіталів НКОЗ Башкирської АРСР (1941–1946), а за сумісництвом – професором кафедри 
факультетської терапії Башкирського медичного інституту (1942–1943).  

Після демобілізації в 1946 р. повернувся до Києва і в 1947–1952 рр. працював професором 
кафедри факультетської терапії КМІ. У поданні-характеристиці до Вченої ради КМІ на обрання 
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Ф.Я. Примака професором кафедри факультетської терапії академік М.Д. Стражеско писав: «...Ф.Я. 
Примак є одним із найосвіченіших радянських терапевтів середньої генерації. Клінічна діяльність і 
науково-дослідна робота Ф.Я. Примака надає йому особливого положення серед радянських 
терапевтів як клініциста, який має завжди свою власну позицію при опрацюванні складних 
клінічних питань паралельно і у поєднанні з патофізіологією і патоморфологією. Пропоную його 
професором кафедри факультетської терапії, яка знаходиться у моєму підпорядкуванні». 

У 1946 році Ф.Я. Примак брав участь у Всесвітній конференції миру і в роботі Генеральної 
Асамблеї ООН. 

У 1952 р. Ф.Я. Примак був обраний завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб 
Київського медичного інституту і на цій посаді пропрацював до 1973 р. У 1964 р. вчений отримав 
звання «Заслужений  діяч науки УРСР». У 1973–1978 рр. вчений працював професором-
консультантом кафедри. 

Наукові дослідження вченого присвячені проблемам ангіології, зокрема ролі змін білкового 
складу крові, судинної стінки в патогенезі набряків, зміні капілярів, судинного русла організму при 
анафілаксії та алергічних реакціях, проблемам гістофізіології лімфатичної системи серця в нормі та 
патології; діагностики та лікування туберкульозу, артеріальної гіпертензії, гіпоксичних станів. 

Вчений був автором близько 190 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. двох 
монографій: «Термінальні набряки м’язів» (Київ, 1936); «Серцево-судинна недостатність та 
гіпоксидози у внутрішній патології» (Київ, 1963). Вчений підготував 27 кандидатів та 6 докторів 
наук. 

Ф.Я. Примак був членом правління Всесоюзного наукового товариства терапевтів, членом 
правління Республіканського товариства кардіологів і терапевтів, членом редакційної ради журналу 
«Врачебное дело». 

Багаторічна лікувальна, наукова, педагогічна і громадська діяльність професора Ф.Я. Примака 
була відзначена орденами і медалями СРСР. 

Помер вчений 9 вересня 1981 р. на 83 році життя. Світла пам’ять про Людину та Лікаря 
залишається з нами назавжди. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ КОРЖ 

До 95-річчя від дня народження 
 

 Олексій Олександрович Корж народився 23 квітня 
1924 р. у с. Оболонь Семенівського р-ну Полтавської 
області. Після закінчення СШ в 1941 р. поступив до 
Харківського медичного інституту. Але розпочалася 
німецько-радянська війна 1941–1945 рр. Молодого хлопця 
мобілізують в армію. Воював у лавах Першого 
Білоруського фронту. Після демобілізації Олексія Коржа 
відновлюють студентом ХМІ. В інституті захопився 
хірургією, зокрема травматологією. У 1951 р. закінчив 
інститут з відзнакою і почав працювати лікарем 
ортопедом-травматологом у Харківському НДІ ортопедії 
та травматології (нині –  Державна установа «Інститут 
патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка 
АМН України»). У 1952 р. був переведений на посаду 
наукового співробітника, а через рік став старшим науко-
вим співробітником. Від 1955 р. Олексій Олександрович 
Корж розпочинає працювати в Українському інституті 
удосконалення лікарів (УІУЛ) на посаді асистента 
кафедри ортопедії та травматології. У 1956 р. захистив 
кандидатську дисертацію і став доцентом кафедри.  

У 1962 р. О.О. Корж захистив докторську дисертацію на тему «Гетеротопічні 
післятравматичні оссифікати». У 1962 р. О.О. Корж почав працювати на посаді професора кафедри 
ортопедії та травматології Українського інституту удосконалення лікарів. У 1964 р. О.О. Корж 
отримав вчене звання професора. Вже в 1965 р. О.О. Коржа призначили директором Інституту ім. 
проф. М.І. Ситенка, водночас він очолював кафедру ортопедії та травматології УІУЛ (1966–1987). 

Олексій Олександрович Корж на посаді директора інституту достойно продовжив славні 
традиції харківської школи ортопедії-травматології, започатковані М.І. Ситенком (1885–1940) та 
М.П. Новаченком (1898–1966). 

Діапазон обґрунтованих, розроблених та впроваджених хірургічних втручань вченого 
вражає. В першу чергу, це операції з реконструкції грудної клітки при тяжкій стадії сколіозу; 
переднього спондилодеза при запущеному (застарілому) спондилолістезі; трансплантації головки 
стегнової кістки, реконструкції кульшового суглоба при природженому вивиху стегна і 
деформованому коксартрозі; операції з’єднання кісткового трансплантата з кісткою реципієнта, 
реконструкції надвертлюгової ділянки з використанням кісткових і керамічних алотрансплантатів. 
Уперше в СРСР О.О. Корж запропонував і здійснив протезування на операційному столі після 
ампутації кінцівки, як дуже важливий етап ранньої соціальної адаптації хворих та інвалідів. 

У 1977 р. О.О. Корж отримав Державну премію СРСР за обґрунтування, розробку і 
впровадження в практику методики пересадження великих кісткових алотрансплантатів. За його 
ініціативою та керівництвом виконана програма створення і запровадження  в хірургічну практику 
керамічних матеріалів. Вчений зробив значний внесок у виокремлення та становлення таких 
напрямків у хірургії, як ортопедична вертебрологія, ортопедична артрологія та ортопедична 
онкологія. 

Вчений був автором понад 600 наукових робіт, в т. ч. 18 монографій та 46 авторських 
свідоцтв і патентів на винаходи. Під його керівництвом і консультації захищено 27 кандидатських і 
37 докторських дисертацій. 
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У 1967 р. О.О. Корж  був обраний членом-кореспондентом АМН СРСР, у 1982 р. вчений 
отримав почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР». У 1988–1991 рр. був академіком АМН 
СРСР, у 1992–1993 рр. – академіком АМН РФ, з 1992 р. – академіком НАН України та з 1993 р. 
академіком АМН України. 

У 1965–1996 рр. був директором Харківського інституту ортопедії та травматології ім. проф. 
М.І. Ситенка, за сумісництвом, у 1966–1987 рр. завідувачем кафедри ортопедії і травматології 
УІУЛ. У 1967–1992 рр. вчений був головним редактором всесоюзного, а в 1992–2004 рр. – 

українського журналу «Ортопедия, травматология и 
протезирование». 

Вчений виконував велику організаційну та громадську 
роботу: був президентом Української асоціації ортопедів-
травматологів (1967–2002 рр.), почесним президентом з 2006 р., 
головою Харківського обласного товариства ортопедів-
травматологів (1971–1979 рр.), Почесним президентом (з 2002 р.) 
Харківського медичного товариства, членом Міжнародної 
асоціації ортопедівтравматологів (SICOT) (1969–2000), почесним 
членом Сербської медичної академії, товариств ортопедів Польщі, 
Молдови, Узбекистану.  

Заслуги академіка О.О. Коржа були високо відзначені: 
орденами і медалями СРСР, України, почесними грамотами 
державних установ. 

Помер вчений 1 листопада 2010 р. на 87 році життя. Світла 
пам’ять про видатного вченого та Людину залишається з нами. 

6 жовтня 2011 р. на фасаді Інституту патології хребта та 
суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України відкрито 
меморіальну дошку. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК,  
В.В. ТАРАСОВ, Г.В. ЛАВРИК 

 
Хроніка квітня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
5 квітня 120 років від дня народження Альфреда Блелока, американського хірурга. 

Народився в Каллодені, шт. Джорджія). В 14 років почав навчання у Військовій академії 
Джорджії, щоби поступити в Університет штату Джорджія. У 1918 р. закінчив навчання і 
отримав ступінь бакалавра, поступив в Медичну школу Джонса Хопкінса. У 1922 р. отримав 
ступінь доктора медицини і упродовж 3 років залишався в Балтиморі. Завершив стажування з 
урології, 1 рік був помічником хірурга в ординатурі загальної хірургічної практики і пройшов 
переддипломну клінічну практику отоларинголога. У 1925 р. А. Блелок переїхав у Бостон і 
влаштувався хірургом в лікарню Пітера Бента Брігама, але потім перейшов у приватний 
дослідницький Університет Вандербільта. Брав активну участь у навчанні студентів-медиків і 
став керівником лабораторії хірургічних досліджень. Досліджував проблеми травматичного і 
геморагічного шоку (1927–1934). А. Блелок почав проводити паліативні кардіохірургічні 
операції, він був одним із піонерів хірургічного лікування вроджених вад серця у дітей. Разом із 
педіатром Е. Тауссіг розробив і в 1944 р. вперше провів операцію накладання анастомозу 
«кінець у бік» між лівою підключичною і легеневою артеріями при тетраді Фалло – вродженій 
ваді серця «синього типу». Ця операція набула широкого розповсюдження у всьому світі. А. 
Блелок запропонував судинний шов власної модифікації та кровоносний затискач. Помер 15 
вересня 1964 р. на 66 році життя. 

6 квітня 170 років від дня народження Віктора Хрисанфовича Кандінського, 
російського психіатра. Народився в Забайкальській губернії. Закінчив Московську гімназію з 
відзнакою і вступив на медичний факультет Московського університету, який закінчив у  
1872 р. Його вчителем в університеті був О.Я. Кожевніков. У 1873–1876 рр. працював 
ординатором загальносоматичної Першої градської лікарні в Москві. У 1876–1877 рр. служив 
лікарем на флоті і брав участь у Російсько-турецькій війні. Під час війни пережив свій перший 
психотичний напад, що привернуло його увагу до психіатрії. У 1880 р. опублікував опис 
власної хвороби «До вчення про галюцинації». Починаючи від 1881 р. і до кінця свого життя 
працював ординатором психіатричної лікарні у Петербурзі. Дав класичний опис виділеного ним 
різновиду омани сприйняттів – псевдогалюцинацій. Заклав фундамент вивчення синдрому 
психічного автоматизму, його клінічних проявів і патофізіологічної суті. Цей синдром посів 
місце в психіатрії під назвою синдрому Кандінського-Клерамбо. Виокремив і описав як 
самостійне захворювання ідеофренію, клініка якої відповідає сучасному розумінню шизофренії. 
Приділив багато уваги питанням теорії і практики судової психіатрії. Позитивно оцінив 
використання трудової терапії при лікуванні психозів. В.Х. Кандінський покінчив життя 
самогубством 3 липня 1889 р. на 51 році життя. 

6 квітня 145 років від дня народження Марії Капітонівни Петрової, російського 
фізіолога. Навчалася в Тбілісі. У 1908 р. закінчила Жіночий медичний інститут в Петербурзі. У 
1908–1931 рр. працювала в клініці цього інституту, за сумісництвом з 1910 р. – в Інституті 
експериментальної медицини, Інституті фізіології АН СРСР (від 1946 р. – завідувач 
лабораторії), в Ленінградському інституті удосконалення лікарів (в 1935–1944 рр. – професор, 
завідувач кафедри фізіології і патофізіології вищої нервової діяльності). Наукові дослідження 
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присвячені фізіології і патології вищої нервової діяльності. Вивчала експериментальні неврози, 
що викликалися перенапруженням і зіштовхуванням процесів збудження та гальмування. 
Встановила, що експериментальні неврози ведуть до постаріння, захворювання травного 
тракту, сприяють виникненню злоякісних пухлин. Вивчала дію брому та кофеїну на основні 
нервові процеси. У 1940 р. отримала премію ім. І.П. Павлова, у 1946 р. отримала Державну 
премію СРСР. Померла 14 травня 1948 р. на 75 році життя.  

7 квітня 160 років від дня народження Жака Леба, американського біолога німецького 
походження. Народився в Майєн поблизу Кобленца. Навчався в університетах Берліна, 
Мюнхена, Страсбурга. У 1884 р. отримав ступінь магістра. У 1886–1888 рр. – асистент 
Вюрцбурзького університету. У 1889–1891 рр. – викладач Страсбурзького університету. У  
1891 р. переїхав до США. Викладав біологію в Брін-Мор-коледжі; у 1892–1902 рр. – професор 
фізіології та експериментальної біології Чиказького університету; в 1902–1910 рр. – професор 
Каліфорнійського університету. У 1910–1924 рр. – керівник відділу експериментальної біології 
Рокфеллерівського інституту в Нью-Йорку. Основні наукові праці Леба присвячені вивченню 
фізіології головного мозку та поведінки тварин. Намагався звести фізіологічні процеси до 
фізико-хімічних реакцій на зовнішні подразники. Займався проблемами штучного 
партеногенезу – розвитку яйцеклітини без запліднення, під дією фізичних або хімічних 
факторів. Розробив фізико-хімічну теорію регенерації тканин, досліджував дію солей на живу 
клітину. Заклав основи іонної теорії збудження. Дослідив вплив низької температури на 
тривалість життя тварин: низькі температури сприяють її збільшенню. Заснував «Журнал 
загальної фізіології». Помер 11 лютого 1924 р. в Гамільтоні на 65 р. життя. 

10 квітня 270 років від дня народження Їржі Прохаски, чеського фізіолога, анатома, 
офтальмолога, психолога. Навчався в гімназії єзуїтів у Цнаймі (тепер Зноймо). У віці 18 років 
отримав ступінь доктора філософії і вступив на медичний факультет університету, який 
закінчив у 1776 р. Працював помічником професора анатомії Барта. У 1778 р. став професором 
анатомії Віденського університету, де пропрацював до 1780 р. Перейшов на роботу в Празький 
університет, де працював професором анатомії та очних хвороб, організував анатомічний 
музей. У 1784 р. заснував у Празі Королівське наукове товариство, президентом якого був від 
1788 р. У 1791 р. повернувся у Відень, де працював професором анатомії, фізіології та очних 
хвороб до 1818 р. Їржі Прохаска мав велику практику з офтальмології, зробив понад 3000 
операцій з приводу катаракти і заснував у Відні анатомічний музей, який уряд купив за 6000 
флоринів. Наукові дослідження присвячені вивченню кровообігу, будови м’язів, анатомії і 
фізіології нервової системи. Описав мієлінову оболонку нервів, задовго до Ч. Белла розглянув 
морфологічну різницю між передніми та задніми корінцями спинномозкових нервів. 
Найбільшої слави набула праця Ї. Прохаски «Трактат про функції нервової системи». 
Запропонував термін «рефлекс». Ї. Прохаска був почесним членом багатьох європейських 
товариств, в тому числі Петербурзької медико-хірургічної академії. Помер 17 липня 1820 р. на 
72 році життя. 

13 квітня 225 років від дня народження Марі-Жана-П’єра Флуранса, французького 
лікаря, анатома, фізіолога. Народився в Мореян, департамент Еро. В 1809 р. почав вивчати 
медицину у Монпельє і в 1813 р. здобув ступінь доктора медицини. У 1814 р. приїхав у Париж, 
де познайомився з видатними вченими: Жоржем Кюв’є, Жоффруа Сен-Ілером та ін. Про долю 
Флуранса почав дбати Ж.Кюв’є. Перші наукові праці М. Флуранса з’явилися вже у 1819 р. Він 
почав читати публічні лекції з фізіології відчуттів у 1821 р. У 1828 р. був обраний членом-
кореспондентом Паризької АН. В 1830 р. отримав кафедру порівняльної анатомії в Ботанічному 
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саду, що належав Академії наук. У 1833 р. обраний секретарем АН, а в 1840 р. обраний дійсним 
членом АН. Від 1855 р. керував кафедрою порівняльної анатомії Паризького університету. М. 
Флуранс відомий своїми працями з ембріології, порівняльної анатомії, фізіології, історії науки, 
філософії. У 1822 р. М. Флуранс експериментально підтвердив дані Ж. Легаллуа про роль 
довгастого мозку в регуляції дихання. У 1824 р. встановив, що півколові канали є органом 
рівноваги. У 1823–1831 рр. досліджував функцію мозочка в координації довільних рухів, у  
1828 р. описав ністагм, встановив участь чотиригорбикового тіла у сприйнятті зорових 
відчуттів. Експериментально довів, що нервові центри здатні «переучуватися». Відкрив (1847) 
анестетичні властивості хлороформу. Вивчав будову та функції нервової системи, будову шкіри 
та слизових оболонок, розвиток кісток та зубів. У 1864 р. надрукував підручник «Порівняльна 
фізіологія». Помер 6 грудня 1867 р. на 74 році життя. 

13 квітня 130 років від дня народження Рудольфа Альберта Пітерса, англійського 
біохіміка. Народився в Лондоні. У 1914 р. закінчив Кембриджський університет. Працював у 
цьому університеті під керівництвом Ф.Г. Гопкінса (1861–1947). У 1923–1954 рр. – професор 
біохімії Оксфордського університету, низки університетів США та Англії (1946–1963). 
Працював керівником біохімічного департаменту Ради сільськогосподарських досліджень 
Інституту фізіології тварин у Кембриджі (1854–1959). Наукові роботи присвячені вивченню 
біохімічних змін при патології організму. У 1930 р. встановив зв’язок між тіаміновою 
недостатністю в мозку та конвульсіями голубів, хворих поліневритом. Встановив (1939), що 
дефіцит тіаміну в їжі викликає порушення обміну піровиноградної кислоти. Синтезував 
антилюізит. Вивчав стійкість тканини до канцерогенезу. Нагороджений медаллю Лондонського 
Королівського товариства (1949), був обраний почесним членом Королівської Нідерландської 
АН, членом Королівської Бельгійської АН літератури, вишуканих мистецтв; почесним 
доктором низки університетів. У 1959–1961 рр. був обраний Президентом міжнародної ради 
наукових товариств. Помер в 1982 р. на 93 році життя. 

20 квітня 125 років від дня народження Миколи Миколайовича Єланського, 
російського хірурга. У 1917 р. закінчив Військово-медичну академію. Від 1921 р. працював у 
факультетській хірургічній клініці ВМА під керівництвом С.П. Федорова. У 1924 р. захистив 
докторську дисертацію на тему: «О взаимоотношениях между язвой и раком желудка». У  
1934 р. обраний завідувачем кафедри факультетської хірургії Ленінградського педіатричного 
медичного інституту. Одночасно у 1937 р. очолив кафедру загальної хірургії ВМА, а від 1938 р. 
– кафедру військово-польової хірургії ВМА. У 1939–1940 рр. брав активну участь в організації 
хірургічної допомоги пораненим під час боїв на р. Халхин-Гол та під час радянсько-фінської 
війни. У 1941–1945 рр. – фронтовий хірург. У 1946–1947 рр. очолював кафедру загальної 
хірургії ВМА. Від 1947 р. – головний хірург РА і завідувач кафедри факультетської хірургії І 
МОЛМІ. М.М. Єланський був автором близько 150 наукових праць з різних проблем військово-
польової хірургії, трансфузіології, урології, хірургії травного тракту, антибіотикотерапії в 
хірургії та травматології. Вчений приготував вперше в СРСР стандартні сироватки для 
визначення груп крові (1921), написав першу в СРСР монографію по переливанню крові (1926). 
Досвід лікування вогнепальних переломів кісток висвітлено в праці «Опыт советской медицины 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Відомий працями про лікування облітеруючого 
ендартеріїту, відкритих інфікованих переломів кісток. Він був співредактором розділу хірургії в 
«БМЭ». Нагороджений орденами та медалями СРСР, був заслуженим діячем науки РРФСР 
(1942), лауреатом Сталінської премії (1952), мав звання генерал-лейтенанта медичної служби, 
Героя Соціалістичної праці (1964). Помер 31 серпня 1964 р. на 71 році життя. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 86 (152). 2019 
 
 
 

58 

21 квітня 170 років від дня народження Оскара Гертвига, німецького біолога. 
Народився у Фрідбергу. Засновник і директор Анатомічного інституту Берлінського 
університету (1888–1921). Наукові роботи пов’язані з морфологією безхребетних, цитологією та 
ембріологією. Встановив єдину схему розвитку клітин у деяких гельмінтів. Розробив разом з 
Ріхардом Гертвигом (братом) теорію походження целому – вторинної порожнини тіла. Одним із 
перших застосував експериментальний метод в ембріології. Вперше описав сполучну тканину – 
мезенхіму та джерело її розвитку. Помер 25 жовтня 1922 р. на 74 році життя. 

21 квітня 165 років від дня народження Адольфа Лоренца, австрійського хірурга-
ортопеда. У 1880 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. Від 1884 р. – 
доцент хірургії, від 1889 р. – професор і керівник Віденського університету ортопедичної 
клініки. У 1924 р. вийшов на пенсію. А Лоренц вивчав морфологію сколіозу, запропонував 
гіперкорекцію і фіксацію поперекового викривлення. Рекомендував гіпсове ліжечко при 
деформаціях хребта, особливо при туберкульозному спондиліті. Був прихильником 
ортопедичного лікування кістково-суглобового туберкульозу. При вроджених вивихах 
кульшового суглобу запропонував операцію репозиції в розвиток операцій за А. Гоффе. Помер 
12 лютого 1946 р. в Санкт-Андре-Вердерн (Австрія) на 92 році життя. 

22 квітня 220 років від дня народження Жана Луї Марі Пуазейля, французького лікаря і 
фізика. Народився у Парижі в сім’ї теслі. У 1815–1816 рр. навчався в Політехнічній школі в 
Парижі, де отримав ґрунтовні знання з фізики і математики. Вступив на медичний факультет 
Паризького університету, який закінчив у 1829 р. і отримав ступінь доктора за наукову роботу 
«Recherches sur la force du coeur aortique» (Дослідження сили серцевої аорти). Ж. Паузейль був 
автором праць з питань кровообігу та дихання. Вчений удосконалив прилад для вимірювання 
кров’яного тиску у тварин, застосувавши ртутний манометр (1828). За допомогою цього 
приладу (т. з. гемодинамометра) показав, що при вдиху – кров’яний тиск зменшується, а при 
видиху – підвищується. Виявив скорочувальну здатність артеріол і вен: при кожному серцевому 
скороченні артерія розширюється на 1/23 свого діаметру. Інтерес до проблем кровообігу привів 
Ж. Пуазейля до гідравлічних досліджень. У 1838 р. на основі дослідів відкрив, в 1840 р. – 
сформулював, а в 1846 р. опублікував закон витікання рідин через тонку циліндричну трубку, 
назвавний його іменем – закон Пуазейля, відомий також як «закон Гагена-Пуазейля» (Готтгільф 
Гаген – німецький фізик, котрий відкрив цей закон незалежно у 1939 р.). Цей закон дозволив 
описати стаціонарне ламінарне протікання ньютонівських рідин по трубі сталого круглого 
перетину. Відкриття вченого були застосовані для вимірювання в’язкості крові за допомогою 
віскозиметра. Іменем Пуазейля названо одиницю динамічної в’язкості в системі CGS -Пуаз. За 
свої роботи в 1829, 1831, 1835, 1843 рр. нагороджувався медалями Монтіона. У 1842 р.  
Ж. Пуазейль був обраний членом Французької медичної академії, членом низки наукових 
товариств. Помер 26 грудня 1869 р. на 71 році життя. 

24 квітня 135 років від дня народження Даніеля Даніелополу, румунського фізіолога та 
терапевта. Народився в Бухаресті. Тут отримав освіту. Від 1920 р. – професор терапевтичної 
клініки медичного факультету Бухарестського університету. Від 1935 р. працював в Медичній 
академії, яку організував (в 1949–1969 рр. – секція медичних наук Румунської АН) та в 
Інституті біологічних досліджень (від 1949 – Інститут нормальної та патологічної фізіології 
Румунської АН). Наукові праці присвячені дослідженню вегетативної нервової системи, 
фізіології та патології кровообігу. Розробляв проблеми імунології, алергології, серцево-
судинної патології. Запропонував лікувальне застосування строфантину при серцевій 
недостатності. Помер 30 квітня 1955 р. на 75 році життя. 
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30 квітня 200 років від дня народження Фердінанда Ріттера фон Ебенгофа Вебера, 
чеського лікаря. Народився в м. Цергеніц (Чехія). У 1843 р. закінчив медичний факультет 
Карлового університету. У 1843–1844 рр. – асистент загального та психіатричного шпиталю 
Праги. У 1844–1849 рр. – лікар загального та психіатричного шпиталю Праги, лікар-
інфекціоніст у Галичині. У 1849–1854 рр. окружний лікар м. Жовква (Галичина). У 1854– 
1870 рр. магістр акушерства, професор теорії і практики акушерства Львівського університету, 
водночас 1851–1855 рр. – головний лікар військового госпіталю у Львові. У 1870–1889 рр. 
професор акушерства, декан і двічі продекан медичного факультету Карлового університету. 
Від 1872 р. – член Державної санітарної ради (Прага), керівник дитячого закладу Богемії (1874). 
Наукові інтереси пов’язані з акушерством, інфекційними хворобами, зокрема холерою. У  
1851 р. за заслуги в медицині та охороні здоров’я родина отримала шляхетство «von Ebenhof». 
Помер 27 липня 1893 р. на 75 році життя. 

30 квітня 165 років від дня народження Миколи Олександровича Міславського, 
російського фізіолога. У 1876 р. закінчив медичний факультет Казанського університету. Від 
1876 р. і до кінця життя працював в Казанському університеті. Працював спочатку асистентом, 
а потім прозектором. У 1885 р. захистив докторську дисертацію «О дыхательном центре». У 
1886 р. – приват-доцент, а від 1861 р. – професор і керівник Казанської фізіологічної 
лабораторії. М.О. Міславський був автором близько 50 наукових робіт, присвячених 
дослідженню механізмів нервової регуляції в організмі. Встановив (разом з В.М. Бехтєрєвим) 
вплив кори великих півкуль головного мозку на діяльність внутрішніх органів (серця, шлунка, 
кишківника, сечового міхура). Вчений вивчав рефлекторну регуляцію кровообігу. Встановив 
залежність кров’яного тиску від впливу судинорозширюючого та судинозвужувального 
нервових центрів. В лабораторії був використаний нервово-гладеньком’язовий препарат, на 
якому вивчали вплив різних хімічних препаратів. Застосував перехресне зшивання нервових 
волокон і вивчав зміну роботи нервових центрів. Підготував велику групу відомих вчених: К.М. 
Биков, І.П. Разенков, А.В. Кібяков, С.А. Щербаков, К.Р. Вікторов. М.В. Сергієвський, Н.В. 
Пучков, Р.А. Лурія, А.В. Вишневський. Від 1898 р. був членом Міжнародної комісії із 
контролю графічних методів дослідження. Від 1926 р. – заслужений діяч науки РРФСР, від 
1927 р. – член-кореспондент АН СРСР, був членом низки зарубіжних та вітчизняних наукових 
товариств. Помер 28 грудня 1928 р. на 75 році життя. 

30 квітня 140 років від дня народження Михайла Павловича Тушнова, російського 
мікробіолога та патофізіолога. У 1902 р. закінчив Казанський ветеринарний інститут, служив у 
російській армії, брав участь в російсько-японській війні. Від 1905 р. працював на кафедрі 
мікробіології Казанського ветеринарного інституту. У 1929–1935 рр. працював завідувачем 
лабораторії по вивченню лізатів Всесоюзного інституту експериментальної медицини в 
Ленінграді, з часом – професор кафедри мікробіології та патофізіології Московської 
ветеринарної академії. Праці М.П. Тушнова присвячені вивченню методів приготування 
органотерапевтичних препаратів – гістолізатів для лікування сільськогосподарських тварин. 
М.П. Тушнов був академіком ВАСГНІЛ. Помер 19 вересня 1935 р. на 57 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ц.К. БОРЖІЄВСЬКИЙ, 
В.В. ЧОП’ЯК 

 
ДЖОЗЕФ ЕДВАРД МАРРІ 

До 100-річчя від дня народження 
 

Джозеф Едвард Маррі народився 1 квітня 
1919 р. в Мілфорді (штат Массачусетс) в сім’ї 
судді окружного суду та шкільної вчительки. З 
дитинства Джозеф мріяв присвятити своє життя 
медицині, зокрема, хірургії. Юнак вступив до 
загальноосвітнього Коледжу Св. Хреста, де почав 
вивчати філософію, латинську, грецьку та 
англійську мови. Упродовж наступних чотирьох 
років він навчався на медичному факультеті 
Гарвардського університету. Ще в студентські 
роки Дж. Маррі почав проводити наукові 
дослідження, зокрема вивчав мазки Папаніколау 
на епітеліальних клітинах. Згодом він застосував 
цей метод в лікарні Пітера Бента Брайгема під час 
проходження інтернатури в хірургічному 
відділенні. Під час Другої світової війни Дж. 
Маррі працював у госпіталі загального типу в 
Веллі Фордж (Пенсильванія). Цей госпіталь був 
центром пластичної хірургії. Весь вільний час 
молодий хірург проводив у палатах, 

переповнених сотнями пацієнтів з різними пораненнями. Лише через багато років Дж. 
Маррі дізнався, що начальник відділення пластичної хірургії полковник Джеймс Баррет 
Браун клопотав, щоб Джозефа Маррі, який днював і ночував у палатах, не посилали за 
кордон, а залишили працювати в госпіталі. В листопаді 1947 р. Дж. Маррі 
демобілізувався. 

У відділенні госпіталю завжди було багато пацієнтів з опіками. Деякі так 
обгоріли, що неможливо було дістати потрібної кількості шкіри для пересадки. Аби 
врятувати таким пацієнтам життя, доводилося брати у інших людей ділянки шкіри і 
використовувати її як тимчасове покриття. Зрозуміло, що через деякий час наставало 
відторгнення чужої шкіри. Обговорюючи з шефом Дж. Б. Брауном під час миття рук 
перед операцією проблему аллотрансплантантів шкіри Дж. Е. Маррі зацікавився 
питанням, яким чином організм відрізняє шкіру чужої людини від власної. 

Ця проблема хвилювала вченого ще з 1937 р., коли він задля експерименту 
взаємно пересадив ділянки шкіри двом однозиготним блюзнюкам, документально 
зафіксувавши успішність цієї операції. Це стало потужним поштовхом для продовження 
вивчення трансплантації органів. Комплекс експериментальних досліджень вченого 
довів можливість приживлення аллогенних трансплантантів. Вперше були використані 
схеми та засоби, що пригнічували реакцію відторгнення. 
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Пошуки причин невдач в клініці під час трансплантації від неродинних донорів 
дали можливість у 50-х ХХ ст. почати пошуки схем трансплантації органів та тканин у 
клініці. 

У 1954 р. Дж. Е. Маррі здійснив пересадку нирки від родинного донора 
(близнюка). В 1957 р. Жан Доссе, майбутній нобелівський лауреат 1980 р., відкрив 
систему трансплантаційних антигенів та їх роль в розвитку посттрансплантаційних 
реакцій, забезпечення вибору гістосумісних пар «донор-реципієнт», як серед родичів, 
так і з використанням матеріалу від випадково загиблих людей.  

Дж. Е. Маррі, враховуючи досягнення імуногенетики, вперше організував пошук 
донора нирки серед випадково загиблих. Незважаючи на задовільні результати 
(виживання 70-80 % при  пересадці від родинних донорів) вчений наполегливо 
удосконалював схему ведення пацієнтів як у доопераційному, так і в післяопераційному 
періодах. Він досліджував різні комбінації впливу фізичних (рентгенівські промені), 
хімічних (азатіоприн, актиноміцин, імуран, гормони), біологічних (антилімфоцитарний 
глобулін) засобів, дренування грудної лімфатичної протоки, тобто можливості впливу 
на імунну систему, і дійшов висновку, що успіх трансплантації нирки можливий за 
підбору максимально гістосумісного донора та оптимального комплексного 
застосування імуносупресуючих засобів. У 1959 р. йому вдалося зробити вдалу 
аллотрансплантацію, тобто пересадити нирку хворому від неспорідненого донора. У 
1962 р. Дж. Е. Маррі здійснив першу трансплантацію нирки від померлого донора. У 
наступні роки вчений був світовим лідером трансплантаційної біології у використанні 
імунодепресантів і дослідженні механізму реакції відторгнення трансплантата.  

Джозеф Маррі був головним пластичним хірургом в Дитячому госпіталі Бостона 
у 1972–1985 рр. Пішов на пенсію у 1986 р. як почесний професор медичної школи 
Гарвардського університету. 

У 1990 р. Джозеф Е. Маррі та Доннелл Томас поділили Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за відкриття, пов’язані з трансплантацією органів і клітин 
для лікування хвороб». 

У Джозефа Маррі склалося щасливе сімейне життя: він одружився в 1945 р. з 
Боббі Лінк, студенткою музичного факультету. Подружжя виховало 3 синів та 3 доньок. 
Сім’я мандрувала найрізноманітнішими способами у різних куточках п’яти континентів. 

Помер 26 листопада 2012 р. на 94 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.О. МАТВІЄНКО, 

Р.Т. ДОВБУШ 
 

ГАРВІ ВІЛЬЯМ КУШІНГ 
До 150-річчя від дня народження 

 
Гарві Вільям Кушінг народився 8 

квітня 1869 р. в Клівленді (шт. Огайо). 
Його батьками були Бессі Вільямс і Кірке 
Кушінг, лікар, чия родина приїхала до 
Хінгема (штат Массачусетс), як пуритани в 
19 столітті. Гарві був молодшим з десяти 
дітей. У дитинстві Гарві Кушінг взяв 
участь у Клівлендській школі мануального 
тренування, що розширило його інтерес до 
науки і медицини. Акцент школи на 
експериментальній підготовці і «фізично-
орієнтованому» підході до освіти відіграв 
важливу роль у виборі Гарві Кушінгу 
хірургії і його успіху в цій галузі. Окрім 
цього, він з дитинства захоплювався 
малюванням, що пізніше допомогло йому 
створити неперевершений ілюстративний 
матеріал у записах і особистих роботах. 

У вісімнадцятирічному віці Гарві 
Кушінг вступив у коледж Єльського 

університету. У 1891 р. закінчив чотирирічне навчання в коледжі, отримав ступінь 
бакалавра гуманітарних наук та вступив до Гарвардської вищої медичної школи. Після її 
закінчення в 1895 р. він проходив інтернатуру в центральній лікарні Массачусетса. У 
1895 р. захистив докторську дисертацію в Гарвардському університеті.  

Стажувався в лікарні Джонса Гопкінса в Балтиморі (1896–1900) під керівництвом 
відомого хірурга Вільяма Стюарта Холстеда; в клініках Берна (у Т. Кохера, 1841–1917); 
у лабораторії Ч. Шеррінгтона (Лондон); у хірургічних центрах Німеччини, Франції, 
Італії (1900–1901). Від 1901 р. – співробітник хірургічної клініки університету Джонса 
Гопкінса.  

В 1910 р. обраний ординарним професором хірургії медичної школи 
Гарвардського університету і головним хірургом лікарні в Бостоні.  

В роки Першої світової війни він виконував обов’язки головного нейрохірурга 
американського експедиційного корпусу у Франції (1915–1919), а потім з 1917 по  
1919 р. був головним лікарем гарнізонного госпіталю № 5.  

Від 1933 р. Г. Кушінг працював у Єльському університеті, де займався 
невропатологією та історією медицини.  

Основним напрямком роботи Г.В. Кушінга була нейрохірургія. На початку ХХ ст. 
вчений розробив багато хірургічних технологій для операцій на мозку. Це дозволило 
йому стати незаперечним лідером і експертом в цій галузі. Під його впливом 
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нейрохірургія стала новою і автономною хірургічною дисципліною. У центральній 
лікарні Массачусетса він спільно зі своїм другом Ернестом Аморі Кодменом (1869–
1940) створив першу анестезіологічну карту, увійшовши в історію медицини як 
основоположник анестезіологічного моніторингу. Ідея створення цієї карти виникла 
після наркозної смерті одного пацієнта під час хірургічного втручання. У карті 
наводилися короткі відомості про пацієнта, особливості операції, і реєструвалися такі 
важливі параметри стану хворого як пульс і частота дихання через кожні 5 хвилин 
наркозу, опис кольору обличчя хворого, дані вимірювання температури пацієнта. Карти 
також забезпечувалися короткими коментарями про характер операції, кількості 
використаного для наркозу ефіру, і т. д. Це нововведення незабаром дозволило значно 
знизити в Массачусетській лікарні наркозну смертність. 

Вперше застосував рентгенівські промені для діагностики неврологічної 
патології. 

У 1901 р., будучи в Італії, Кушінг ознайомився в клініці Сципіоне Ріва-Роччі з 
принципом роботи і пристроєм ртутного сфігмоманометра Ріва-Роччі. Він ретельно 
перемалював у свій щоденник конструкцію приладу. Повернувшись у вересні 1901 р. до 
США, він почав рекомендувати даний діагностичний метод для впровадження в 
практику лікарні Джона Хопкінса (м. Балтимор, штат Меріленд). І вже у 1902 р.  
Г. Кушінг ввів вимірювання артеріального тиску як обов’язковий метод контролю за 
станом хворих під час операції. Кушінгу медицина зобов’язана народженням термінів 
«регіонарна анестезія» і «комбінована загальна анестезія». Саме Кушінг вперше ввів 
посаду сестри-анестезистки. 

У 1907 році вперше у світі використав стетоскоп як прекордіальний монітор для 
«безперервного вислуховування серцевого і дихального ритму протягом усієї анестезії». 

Під час подорожі до Європи під керівництвом Теодора Кохера вивчав 
взаємозв’язок систолічного артеріального тиску і внутрішньочерепного. Під час цих 
досліджень він спільно з Х’юго Кронекером (1839–1914) виявив феномен підвищення 
артеріального тиску, головним чином систолічного, при збільшенні 
внутрішньочерепного тиску. Згодом результати цієї роботи підштовхнули його до 
виявлення та опису рефлексу (тріади) Кушінга – синдрому підвищеного артеріального 
тиску, головним чином систолічного, брадикардії (до 50-60 в 1 хв) і брадіпное при 
збільшенні внутрішньочерепного тиску. Даний синдром спостерігається при черепно-
мозковій травмі, пухлинах мозку, інсульті і обумовлений подразненням життєво 
важливих центрів стовбура мозку. Підвищення артеріального тиску виконує в цьому 
випадку захисну роль, сприяючи посиленню кровопостачання мозку. Тільки з приводу 
пухлин головного мозку (підтверджених гістологічно) ним було виконано понад 2000 
операцій. 

Запровадив електрокоагуляцію в нейрохірургії. Велика частина роботи була 
виконана спільно з доктором фізичних наук Вільямом Бов’є (англ. William Bovie). Про 
важливість впровадження електрокоагуляції свідчить те, що до її застосування в 
практиці Кушінга летальність при видаленні пухлини досягала 27,7 %. Після того, як у 
клініці Кушінга стала застосовуватися «електрохірургія», летальність при видаленні 
пухлин знизилася до 8,9 %. 

Найбільш часто ім’я Г. Кушінга згадується у контексті хвороби Іценка-Кушінга. У 
1912 р. він описав ендокринологічний синдром, що викликається підвищеною 
продукцією гіпофізом АКТГ, назвавши його «polyglandular syndrome». Підсумувавши 
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свої спостереження в 1932 р., він опублікував роботу «Базофільні аденоми гіпофіза та їх 
клінічні прояви». 

Вчений розробив низку нових нейрохірургічних операцій, запропонував доступ 
до гіпофіза (доступ Кушінга), використовуючи який видаляв пухлину гіпофіза (операція 
Кушінга), здійснив двобічну трепанацію черепа в скроневій ділянці з резекцією луски 
скроневої кістки і розтином твердої мозкової оболонки (декомпресивна трепанація 
Кушінга), запропонував розріз для широкого двобічного доступу до задньої черепної 
ямки (розріз Кушінга). В практику військово-польової хірургії вперше запровадив 
рентгенівське дослідження черепа для діагностики і лікування поранень мозку, 
видалення сторонніх тіл (куль, осколків). Разом з П. Бейлі Г. Кушінг розробив першу 
класифікацію пухлин головного мозку, був піонером і пропагандистом 
електрохірургічного методу видалення таких пухлин. Вперше описав хіазмальний 
синдром при пухлинах гіпофізарної зони. Встановив, що при підвищенні 
внутрішньочерепного тиску супроводжується компенсаторним підвищенням АТ 
(рефлекс Кушінга). 

В 1932 р. Г. Кушінг встановив, що гіперфункція АКТГ гіпофізу характеризується 
явищами вторинного гіперкортицизму (клініку цього захорювання в 1925 р. описав 
невропатолог М.М. Іценко). Кушінг встановив етіологічну роль базофільної аденоми 
гіпофіза в розвитку цієї хвороби, назвавши її гіпофізарним базофілізмом (хвороба 
Іценко-Кушінга). Клінічний синдром, зумовлений гіперфункцією кори наднирників 
носить назву «синдром Кушінга». 

У 1914 р. Г.В. Кушінг став членом АН США, у 1926 р. – членом Нью-Йоркської 
АН. Того ж року став Doctor Honoris Causa медичного факультету Львівського 
університету. У 1926 р. Гарві Кушінг нагороджений Пулітцерівською премією за 
Біографію або Автобіографію за книгу, що описує життя одного з відомих лікарів сера 
Вільяма Ляшера Ослера. У 1930 р. удостоєний медалі Лістера за внесок у хірургію.   

Одружився з Катаріною Стоун Кроуелл 10 червня 1902 р., у них було 5 дітей.  
Помер вчений 7 жовтня 1939 р. від інфаркту міокарда на 71 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ 
 

ОТТО ФРІЦ МЕЙЄРГОФ 
До 135-річчя від дня народження 

 
Отто Фріц Мейєргоф народився 12 квітня  

1884 р. в Ганновері в сім’ї єврейського торгівця 
Фелікса Мейєргофа та Беттіни (Мей) Мейєргоф. Сім’я, 
в якій було четверо дітей, згодом переїхала в Берлін, де 
Отто отримав середню освіту в гімназії Вільгельма. У 
віці 16 років переніс захворювання нирок. Одужавши 
Отто разом з двоюрідним братом Максом подалися в 
мандри по Єгипту, що залишило в Отто неослабний 
інтерес до археології. 

За німецькою традицією навчатися в декількох 
університетах Отто вивчав медицину в університетах 
Фрайбургу, Берліна, Страсбургу і Гейдельбергу. У 
1909 р. О. Мейєргоф отримав медичний ступінь в 
Гейдельберзькому університеті, захистивши дисер-
тацію з психологічної теорії розумових розладів, та 
почав писати книгу «Про психологічну теорію 
розумових захворювань», що вийшла друком в 1912 р.  

Упродовж наступних трьох років О. Мейєргоф 
працював асистентом у відділенні внутрішніх хвороб 
Гейдельберзької клініки, яку очолював Людвіг Крель. 
Саме в цій клініці він зустрів Отто Варбурга (1883–

1970), який справив на О. Мейєргофа такий сильний вплив, що останній залишив заняття 
психологією і присвятив себе біохімії. 

Деякий час О. Мейєргоф працював на зоологічній станції в Неаполі, що була 
міжнародним центром біологічних досліджень. У 1912 р. О. Мейергоф став співробітником 
фізіологічного відділення Кільського університету, а в 1913 р. – викладачем університету із 
зоології.   

Вчений застосував концепції термодинаміки для аналізу клітинних реакцій. Було відомо, 
що процес біохімічного розщеплення глікогену та глюкози (гліколіз) проходить двома 
шляхами: аеробним, коли розщеплення вуглеводів закінчується утворенням двоокису вуглецю 
та води, а анаеробне розщеплення – утворенням лактату. Експериментальна методика  
О. Мейєргофа включала визначення та зіставлення кореляцій між клітинним поглинанням 
кисню (дихання), клітинною теплопродукцією (термодинаміка), біохімічними процесами в 
клітинах і механічною роботою, яку виконували м’язові клітини. В 1917 р. вчений показав, що 
вуглеводні ферментні системи дріжджових і тваринних клітин подібні, підтвердивши таким 
чином концепцію біохімічної єдності життя.  

У 1918 р. О. Мейєргоф деякий часу служив офіцером медичної служби німецької армії 
на французькому фронті. Після війни був призначений асистентом професора Кільського 
університету. Вивчаючи скорочення м’язу жаби, вчений вимірював кількість поглинутого 
кисню та утворення лактату як при наявності кисню, так і без нього. Вчений показав, що при 
анаеробному гліколізі утворюється лактат, а при наявності кисню тільки 1/5 клітинного лактату 
повністю окислюється до двоокису вуглецю і води. Вчений дійшов висновку, що клітинна 
енергія, що утворилася за рахунок окислювальних процесів використовується клітиною в 
циклічній реакції для повторного синтезу молекул глюкози із залишкового лактату. 
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У 1923 р. О. Мейєргоф був нагороджений Нобелівською премією з фізіології та 
медицини за 1922 р. «за відкриття тісного взаємозв’язку між процесами поглинання 
кисню та метаболізмом молочної кислоти в м’язі». Цю премію О. Мейєргоф розділив з 
Арчібалдом Хіллом (1886–1977), який вивчав процеси теплопродукції в м’язах. 

Після отримання премії О. Мейєргоф не пройшов на посаду завідувача кафедри 
Кільського університету, ймовірно через антисемітизм. Але Товариство кайзера Вільгельма 
організувало для вченого лабораторію і в 1924 р. він був призначений професором Біологічного 
інституту кайзера Вільгельма в Берліні, де виховав цілу школу видатних біохіміків, в тому 
числі лауреатів Нобелівської премії. 

Згодом О. Мейєргоф та Карл Ломан описали роль  АТФ у м’язовому скороченні. У  
1929 р. О. Мейєргоф був призначений директором новоствореного  Інституту медичних 
досліджень кайзера Вільгельма у Гейдельберзі. У 1932 р. О. Мейергоф з колегами екстрагували 
ферменти для основних біохімічних реакцій, що відбуваються в процесі перетворення глюкози 
в молочну кислоту. Цей основний клітинний шлях вуглеводного метаболізму називають 
шляхом Ембдена–Мейергофа (Ембден Густав, 1874–1933) або реакцією Пастера–Мейєргофа. 
Велике значення мали праці Я.О. Парнаса (1884–1949), який разом з Т. Барановським встановив 
(1935), що процес розщеплення глікогену відбувається за участю фосфорної кислоти (схема 
гліколізу Ембдена–Мейєргофа–Парнаса). 

У 1938 р. в зв’язку з розвитком нацизму в Німеччині сім’я О. Мейергофа покинула 
Німеччину і переїхала в Швейцарію, згодом – у Париж, а після окупації Парижу німцями 
перебралася на південь Франції, далі – в Іспанію і нарешті – в США. Тут вчений зустрівся з  
А. Хіллом, який допоміг О. Мейергофу отримати субсидію Рокфеллерівського фонду для 
посади професора в Пенсильванському університеті (шт. Філадельфія). Вчений працював у 
лабораторії морської біології в Вудс-Холі (шт. Массачусетс). В 1944 р. вчений переніс важкий 
інфаркт, що забрав у нього 10 місяців для праці. 

У 1946 р. О. Мейергоф отримав американське громадянство. В 1949 р. вчений був 
обраний членом НАН США. Він був членом Лондонського королівського товариства, 
Гарвеєвського товариства, володарем почесного ступеня Едінбурзького університету, отримав 
низку інших нагород. 

Життєвий шлях пройшла з ним Хедвіг Шалленберг, з якою він одружився у 1914 р. 
Подружжя виховало двох синів та доньку. Вчений захоплювався філософією, мистецтвом, 
археологією. 

Повторний інфаркт поставив крапку в житті вченого 6 жовтня 1951 р. на 68 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
С.І. КАЩЕВСЬКА 

 
ПАУЛЬ КАРРЕР 

До 130-річчя від дня народження 
 

Пауль Каррер народився в Москві 21 квітня  
1889 р. в сім’ї швейцарського дантиста Пауля Каррера. 
Коли хлопчикові було 3 роки, сім’я повернулася на 
батьківщину в Швейцарію, і якийсь час жила в Цюріху, 
а потім переїхала в округ Вільдегг кантону Аарау. 
Початкову школу Пауль відвідував у Морікені, середню 
школу – в Ленцбурзі, а гімназію – в Аарау. Захоплення 
наукою почалося в середній школі. 

У 1908 р. поступив у Цюріхський університет, де 
вивчав хімію у Альфреда Вернера (1866–1919). У  
1911 р. П. Каррер отримав докторський ступінь за 
дисертацію, присвячену вивченню комплексних сполук 
кобальту, і став асистентом А. Вернера в хімічному 
інституті Університету. В 1911 р. П. Каррер встановив 
будову лікопіну С40Н56 (13 подвійних зв’язків) – 
червоного пігменту томатів і здійснив повний синтез 
пергідролікопіну з фітолу. Хроматографічно розділив 
каротин на оптично діяльний -ізомер і недіяльний -
ізомер (продукт циклізації лікопіну). Перша наукова 
стаття П. Каррера, присвячена органічним сполукам 
миш’яку, справила настільки велике враження на Пауля 

Ерліха (1854–1915), що той у 1912 р. запропонував П. Карреру посаду асистента в Науково-
дослідному хіміко-терапевтичному інституті в Франкфурті-на-Майні. 

З початком першої світової війни в 1914 р. Каррер був змушений повернутися в 
Швейцарію, де був мобілізований в армію як артилерійський офіцер, але в 1915 р. після смерті 
Пауля Ерліха, повернувся у Франкфурт-на-Майні, щоб продовжити наукові дослідження в 
галузі хімії в Хіміко-терапевтичному інституті. Упродовж наступних трьох років вчений вивчав 
хімію рослинних продуктів, отримав посаду ад’юнкт-професора органічної хімії в Цюріхському 
університеті. У грудні 1919 р. Каррер став наступником А. Вернера на посаді професора хімії і 
директора Хімічного інституту. Вчений досліджував цукри, амінокислоти та білки. Особливо 
цікавився стереохімією (просторовим розташуванням атомів у молекулах). 

У 1927 р. вчений зосередив свою увагу на вивченні антоціанінів – групи пігментів, які є 
основною причиною червоного та синього забарвлення квітів. Ріхард Вільштеттер (1872–1942), 
який працював у Федеральному технологічному інституті в Цюріху, вже виділив ці сполуки і 
дослідив їх молекулярну структуру. У 1928 р. П. Каррер почав вивчати кроцин, жовтий пігмент, 
що зустрічається в таких рослинах, як крокус і гарденія, а в 1930 р. визначив структуру бета-
каротину, що входить в склад моркви. Вчений встановив, що молекула бета-каротину 
складається з двох симетричних частин, кожна з яких є дзеркальним відображенням іншої. 
Дослідження рослинних пігментів привело вченого до вивчення вітамінів, проблема яких 
представляла значний інтерес на початку XX ст. Встановивши, що каротин перетворюється в 
організмі у вітамін А, П. Каррер виділив цей вітамін із жиру риб’ячої печінки і в 1931 р. 
визначив не лише склад, а й молекулярну структуру. Вчений встановив, що вітамін А 
складається з 20 атомів вуглецю, 30 атомів водню і 1 атома кисню. 
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На початку 30-х років П. Каррер продовжив вивчення вітамінів. Зі 100 т. сироватки він 
отримав невелику кількість жовтого, розчинного у воді, азотовмісного пігменту, названого 
лактофлавіном, який пізніше став відомий як рибофлавін, або вітамін В2. Шляхом хімічного 
аналізу П. Каррер встановив його формулу і молекулярну структуру, а в 1935 р. синтезував цю 
речовину. 

У 1937 р. П. Каррер отримав Нобелівську премію з хімії «за дослідження 
каротиноїдів і флавінів, а також за вивчення вітамінів А і В2». Цю премію він поділив з 
англійським хіміком Волтером Норманом Хоуорсом (1883–1950). У Нобелівській лекції П. 
Каррер підкреслив, що за декілька років за допомогою нових аналітичних методів було 
відкрито існування близько 40 каротиноїдів.  

Через рік після отримання Нобелівської 
премії П. Каррер синтезував вітамін Е, а згодом 
виділив вітамін К. Потім вчений почав вивчати 
нікотинамід-аденін-динуклеотид (НАД) – фермент, 
що регулює обмін водню між молекулами клітини, 
при цьому створює внутрішньоклітинну енергію. В 
1942 р. вчений визначив структуру НАД. В 40-х рр. 
П. Каррер повернувся до вивчення каротинів і до 
1950 р. завершив синтез всіх цих сполук.  

У 1950–1953 рр. П. Каррер був ректором 
Цюріхського університету.  

За життя П. Каррер отримав премію Фонду 
Марселя Бенуа (1923), премію Станіслао 
Канніццаро Італійської НАН (1935), а також низку 
інших нагород. Він був членом наукових товариств 
трьох континентів, в т. ч. Лондонського королів-
ського товариства, Паризької АН, НАН Італії, 
США, володарем почесних ступенів університетів 
Парижа, Лондона, Цюріха, Базеля, Страсбурга, 
Бреслау, Брюсселя, Туріна, Мадрида. 

Вчений був одружений з Хеленою Фроліш. 
Подружжя виховало двох синів. Вчений був 
забезпеченою людиною, але на роботу їздив 

автобусом. Користувався повагою оточення. 
Помер в Цюріху 18 червня 1971 р. на 83 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Р. САВРАН, 
В.В. ЧОП’ЯК, Р.Т. ДОВБУШ 

 
РІТА ЛЕВІ-МОНТАЛЬЧІНІ 

До 110-річчя від дня народження 
 

Ріта Леві-Монтальчіні народилася 22 квітня 
1909 р. в Турині в єврейській родині Леві. До свого 
прізвища добавила дівоче прізвище матері, коли 
почала кар’єру вченого. Після завершення середньої 
освіти, незважаючи на спротив батька, поступила в 
медичну школу Туринського університету в і 1936 р. 
отримала медичний ступінь, а в 1940 р. – ступінь зі 
спеціалізацією з неврології та психіатрії. Серед її 
туринських співучнів були Ренато Дульбекко (1914–
2012) та Сальвадор Лурія (1912–1991). Вона працювала 
асистентом у гістолога та ембріолога Джузеппе Леві в 
гістологічній та психіатричній клініці Туринського 
університету, а також навчалася в Брюссельському 
неврологічному інституті в Бельгії. Саме Джузеппе 
Леві заохотив її займатися нейроембріологічними 
дослідженнями. 

У 1940–1943 рр. антисемітські закони 
фашистського уряду Італії забороняли їй працювати в 
університеті, але Ріта Леві-Монтальчині проводила 

дослідження у своєму будинку поблизу Турину. Після окупації Північної Італії німецькими 
нацистами вона переїхала у Флоренцію, де продовжувала працювати у своєму помешканні. В 
1944 р. після звільнення Італії союзниками вона допомагала американській військовій владі як 
лікар в таборі для італійських біженців. Лише в 1945 р. вона повернулася до своєї дослідницької 
роботи в якості асистента Інституту анатомії Туринського університету.  

На запрошення нейробіолога і ембріолога Віктора Хамбургера з Вашингтонського 
університету в Сент-Луїсі Ріта Леві-Монтальчіні в 1947 р. приїхала в Сент-Луїс, щоб 
попрацювати з ним в зоологічному відділенні Вашингтонського університету. Вчені зробили 
пересадку клітин пухлин курячому ембріону і виявили, що нервові клітини ембріона швидко 
проросли в тканину пухлини. Подібний ефект був тоді, коли пухлина не перебувала у 
безпосередньому контакті з ембріоном. Стало зрозумілим, що на ріст нервів вплинула невідома 
стимулююча речовина пухлин. Вчені назвали цю речовину фактором росту нервової тканини 
(ФРНТ).  

У 1951 р. Р. Леві-Монтальчіні стала ад’юнкт-професором Вашингтонського 
університету. У 1853 р. до вченої приєднався американський біохімік і зоолог Стенлі Коен 
(1922 р.н.). Вчені встановили, що ФРНТ є білком, який міститься в зміїній отруті та слинних 
залозах дорослих мишей. С. Коен очистив ФРНТ, визначив його хімічну структуру і отримав 
антитіла до ФРНТ. Вчені встановили, що ці антитіла можуть селективно руйнувати симпатичну 
нервову систему. С. Коену вдалося відкрити іншу речовину, яку він назвав епідермальним 
фактором росту (ЕФР). 
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У 1958 р. Р. Леві-Монтальчіні стала професором Вашингтонського університету.В 1960-
х роках вона організувала лабораторію у Вищому інституті здоров’я в Римі, яка спільно з 
Вашингтонським університетом брала участь у комплексній програмі з дослідження ФРНТ 
(1961–1969). В 1969 р. Р. Леві-Монтальчіні організувала лабораторію клітинної біології в 
Італійській національній дослідницькій раді в Римі і до 1979 р. була її директором, в згодом – 
штатним працівником. В 1969–1977 рр. вчена була професором відділу біології 
Вашингтонського університету. 

 

 
 

Р. Леві-Монтальчіні в лабораторії 
 
У подальшому було відкрито багато інших факторів росту, в т. ч. ЕФР Коена, фактори-

стимулятори колоній (ФСК), фактор росту тромбоцитарного походження (ФРТП), фактор росту 
фібробластів (ФРФ) та інтерлейкіни (ІЛ-1, ІЛ-2). 

У 1986 р., Р. Леві-Монтальчіні  та С. Коен отримали Нобелівську премію з фізіології 
та медицини «на знак визнання їх відкриттів, що мають фундаментальне значення для 
розуміння механізму росту клітин та органів». 

Крім Нобелівської премії, Р. Леві-Монтальчіні отримала нагороду Вільяма Томсона 
Вейкмана Національного параплегічного фонду (1974), нагороду Льюїса Розенстіла за видатні 
досягнення в галузі фундаментальних медичних досліджень від Університету Брандейса (1982), 
премію Луїзи Гросс-Хорвіц Колумбійського університету (1983), премію Альберта Ласкера за 
фундаментальні медичні дослідження (1986). 
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Вчена була членом Гарвеєвського товариства Американської академії мистецтв і наук, 
НАН США, Бельгійської королівської академії медицини, Італійської НАН, Європейської 
академії наук, мистецтв і літератури, Флорентійської академії мистецтв і наук. Вона була 
володарем почесних ступенів Упсальського університету, Вейцманівського інституту, коледжу 
Св. Марії, Медичної школи Вашингтонського університету. 

Р. Леві-Монтальчіні була незаміжньою, мешкала в Римі зі своєю сестрою-близнюком 
Паолою Леві, художницею. Мала подвійне громадянство – Італії та США. Завершивши наукову 
кар’єру, заснувала фонд свого імені, який надавав допомогу африканським жінкам, багато років 
служила послом Організації з сільського господарства і продовольства ООН, стала першою 
жінкою-президентом Італійської енциклопедії. Повернувшись до Італії, в 2001 р. стала 
почесним сенатором і брала активну участь в політичному житті країни. У 2004 р. в сутичці з 
тодішнім міністром освіти вона відстояла необхідність викладання в італійських школах теорії 
еволюції. 

 

 
 
Померла 30 грудня 2012 р. на 104-му році життя, очоливши список довгожителів – 

лауреатів Нобелівської премії. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ДОНАЛЬД ДЖЕЙМС КРАМ 

До 100-річчя від дня народження 
 

Дональд Джеймс Крам народився 22 квітня 
1919 р. в м. Честері (шт. Вермонт, США) в 
інтернаціональній сім’ї: батько – шотландець, 
мати –німкеня. Сім’я переїхала з Канади до США. 
Через два роки сім'я перебралася в Браттлборо 
(шт. Вермонт). В 1923 р. батько помер, мати 
виховувала трьох дітей. Тому з 14 років Дональд 
підробляв у сусідів на різних роботах. В 1935 р. 
Дональд почав самостійне життя, переїхав у 
Флориду, працював у магазинах, виконував різні 
господарські роботи, вчився в школі, але згодом 
повернувся в Массачусетс, де працював на різних 
роботах. Школу закінчив у Вінвуді в Нью-Йорку. 
Вивчав хімію та стереометрію і врешті отримав 
чотирирічну стипендію Національного Роллінс-
коледжу у Вінтер-Парку у Флориді. Напружено 
вивчав хімію та філософію, паралельно працював. 
В літні місяці 1938–1941 рр. працював у 

Національній Бісквітній Компанії. Бажання займатися дослідницькою діяльністю в 
галузі хімії привело Дональда Крама в університет Небраски, де в 1942 р. він отримав 
ступінь магістра.  

Під час Другої світової війни працював у компанії «Мерк» в галузі виробництва 
пеніциліну. В 1945 отримав роботу в Гарвардському університеті у професора Л.Ф. 
Фізера (1899–1977), який в 1930–1968 рр. працював у Гарвардському університеті.  
Д. Дж. Крам написав дисертацію за 1,5 роки. 

В той час в Гарвардському університеті працювали видатні хіміки-органіки Пол 
Доті Бартлет (1907–1997) та Роберт Бернс Вудворд (1917–1979), Нобелівський лауреат, 
1965 р., які потужно вплинули на інтенсивність наукових досліджень Д. Дж. Крама. Від 
1947 р. Д. Крам почав працювати в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. 

В 1960-х роках Чарлз Педерсен (1904–1989) синтезував сполуку, що отримала 
назву краун-ефір (crown – корона)  за особливість його структури – рухливе кільце з 
атомів вуглецю, зв’язаних через містки атомами кисню. Змінюючи розмір циклу, він 
встановив, що краун-ефіри здатні вибірково зв’язувати деякі катіони, «вставляючи» їх в 
центр своєї «корони». Це відкриття було розширене французом Жаном-Марі Леном 
(1939 р.н.) та Дональдом Крамом. 
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Д. Крам розширив синтез з двовимірних органічних сполук, тобто краун-ефірів на 
тривимірні похідні, створивши низку різних молекул, здатних вибірково взаємодіяти з 
іншими речовинами завдяки особливості їх тривимірних структур. Ця праця 
підштовхнула вчених до створення в лабораторії речовин, що імітують дію ферментів та 
інших природних молекул. 

Краун-ефіри розглядалися спочатку як моделі систем, здатних до селективного 
зв’язування. Виявилося, що вони можуть бути моделями біологічних транспортних 
систем. Краун-ефіри виявилися першими синтетичними аналогами природних речовин, 
що здійснюють перенос іонів лужних металів через мембрану клітин. Ці переносники 
(іонофори) діють за таким самим принципом, що й краун-ефіри, хоча мають складнішу 
структуру. Природні переносники катіонів відносяться до так званих перемикальних 
іонофорів. Заходячи в клітину, вони викидають катіон і швидко повертаються за 
наступним. Швидкість таких «човникових» операцій досягає кількох тисяч за секунду. 

Крауни, як речовини, що селективно зв’язують ті чи інші іони, є дуже 
перспективними для медицини, для лікування металодефіцитних та металонадлишкових 
станів. Ця галузь досліджень настільки розвинулась, що Жан-Марі Лен згодом дав їй 
назву «супрамолекулярна хімія». Ж.-М. Лен визначив її як хімію міжмолекулярних 
зв’язків, що вивчає асоціацію двох і більше хімічних частинок. За короткий час 
супрамолекулярна хімія розвинулась у велику галузь знань, що має декілька напрямків. 

У 1987 р. Д. Дж. Крам, Ж.-М. Лен, Ч. Педерсен отримали Нобелівську премію 
з хімії «за дослідження і використання молекул із структурно-специфічними 
взаємодіями високої вибірковості».  

Д. Дж. Крам навчав органічної хімії близько 12 000 студентів і написав 3 
підручники у співавторстві: 1) «Органічна хімія» (разом з Дж. С. Хемондом). Ця робота 
була перевидана на 12 мовах; 2) «Елементи органічної хімії» (разом з Д. Річардсом та 
Дж. Хемондом), видана трьома мовами; «Сутність органічної хімії», а також 
монографію «Основи хімії карбаніонів». 

Вчений захоплювався серфінгом, лещатарством, тенісом, грою на гітарі. 
Помер від раку 17 червня 2001 р. на 83 році життя.   
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І.В. ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ГУЛЬЄЛЬМО МАРКОНІ 
До 145-річчя від дня народження 

 
Гульєльмо Марконі народився 25 квітня 1874 р. 

в Болоньї в сім’ї землевласника Джузеппе Марконі і 
Анни Джеймсон з Ірландії. Початкову освіту отримав 
з домашніми вчителями в Болоньї та Флоренції. 
Поступив у технічне училище в Ліворно. У 20 років 
Гульєльмо захопився фізикою. Особливий інтерес у 
нього викликали дослідження з теорії електрики 
Джеймса Клерка Максвелла, Генріха Герца, Едуарда 
Бранлі, Олівера Лоджа, Аугусто Рігі.Прочитавши про 
дослід (1888), коли електрична іскра, що проскакує 
через щілину між двома металевими кулями, 
викликала періодичні коливання або імпульси (хвилі 
Герца), подумав про можливість використати ці хвилі 
для передачі сигналів по повітрю без дротів. 
Отримавши консультацію в А. Рігі, використав 
вібратор Герца і когерер Бранлі (детектор хвиль 
Герца, що перетворює коливання в електричний 
струм) і передав сигнал, який включив дзвоник у 
садочку. До середини 1895 р. Г. Марконі дещо 
удосконалив свою апаратуру і спромігся передати 
сигнал на відстань 1,5 милі. Однак італійський уряд не 
проявив інтересу до винаходів Г. Марконі, який 

вирішив «пошукати щастя» в Англії. 
 В 1896 р. двоюрідний брат Г. Марконі Генрі Джеймс Девіс допоміг йому скласти першу 

патентну заявку на винахід в галузі радіотелеграфії. У вересні 1896 р. удосконалив свій винахід 
і передав сигнал майже на 2 милі. Коли італійський уряд прикликав Г. Марконі на військову 
службу, то винахіднику вдалося формалізувати проходження служби, рахуючись курсантом 
військово-морського училища при італійському посольстві у Лондоні. В травні 1897 р.  
Г. Марконі передав сигнал через Бристольську затоку на відстань 9 миль. В липні 1897 р.  
Г. Марконі  з бізнесменами заснував «Компанію бездротового телеграфу і сигналів», завданням 
якої було встановлення апаратів на плавучих і наземних маяках вздовж узбережжя Англії. В 
ході експериментів Г. Марконі  встановив, що дальність передачі пропорційна числу і довжині 
антени. Щоб передати сигнал через Ла-Манш(28 миль) Г. Марконі  використав групу антен, 
кожна з яких мала висоту 150 футів (приблизно 45 м).  

В 1900 р. Г. Марконі, спираючись на відкриття Фердинанда Брауна, включив у свій 
передавач конденсатор і котушку настройки, яка дозволила збільшити енергію сигналу. Тоді ж 
він удосконалив і прийом сигналу, додавши до приймача котушку настройки, в результаті чого 
від прийнятого сигналу в приймач надходять тільки коливання передавача. В тому ж році  
Г. Марконі отримав патент № 7777, що закріпив за ним монополію на використання 
налаштованих один на одного передавачів і приймачів. Заснована компанія тепер отримала 
назву «Компанія бездротової телеграфії Марконі». 

В кінці 1900 р. Г. Марконі вдалося збільшити дальність передачі сигналів до 150 миль. В 
кінці 1901 р. Г. Марконі знаходився в Сент-Джоні на острові Нью-Фаунленд і прийняв сигнал, 
переданий через Атлантичний океан з Корнуоллу (Великобританія), тобто відстань складала 
2100 миль. У 1902 р. Г. Марконі передав перший бездротовий сигнал через Атлантику із заходу 
на схід. В 1907 р. Г. Марконі відкрив першу трансатлантичну службу бездротового зв’язку. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A0%D1%96%D0%B3%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1896
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У 1909 р. Г. Марконі і Ф. Браун отримали Нобелівську премію в галузі фізики «за 

внесок у розвиток бездротової телеграфії». 
Під час Першої світової війни виконував низку військових місій і згодом став 

командувати італійським військово-морським флотом. В 1919 р. Г. Марконі був  
уповноваженим представником Італії на Паризькій мирній конференції. Від імені Італії він 
підписав мирні договори з Австрією та Болгарією. В 1921 р. вчений  розпочав інтенсивні 
дослідження короткохвильової телеграфії. В 1927 р. компанія Г. Марконі розгорнула 
міжнародну мережу короткохвильових телеграфних зв’язків. У 1934 р. вчений продемонстрував 
можливість застосування мікрохвильової телеграфії для потреб навігації у відкритому морі. 

Вчений отримав медаль Франкліна Франклінівського інституту і медаль Альберта 
Королівського товариства мистецтв у Лондоні 

В Італії вчений отримав титул маркіза, був сенатором і нагороджений Великим Хрестом 
ордена Корони Італії. 

Від 1923 р. був членом фашистської партії Італії, згодом – членом Великої ради партії. 
У 1905 р. Г. Марконі одружився з ірландкою Беатріс Обраян. У них народилося троє 

дітей. Через 3 роки після розірвання шлюбу в 1924 р. Г. Марконі вступив у новий шлюб з 
графинею Бітті-Скалі, яка йому народила доньку. 

Г. Марконі помер 20 липня 1937 р. в Римі на 64 році життя. 
 
 
 
 

Ювілейні 100 італійських лір. Сто років із дня 
народження Гульєльмо Марконі 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.М. МІХЕЛЬ 
 

ХРИСТИЯН АЛЬБЕРТ ТЕОДОР БІЛЬРОТ 
До 190-річчя від дня народження 

 
Писати біографію великого німецького хірурга Теодора Більрота (1829–1894) важко. 

Справа в тому, що коли Т. Більрота попросили написати автобіографію, то він назвав це 
завдання безнадійним і пояснив що йому довелося б, крім медицини, писати про 
літературні, художні, політичні та інші культурні аспекти всієї історії цивілізації. Учень 
Т. Більрота проф. Карл Гуссенбауер (1842–1903) в некролозі на смерть свого вчителя 
повідомив, що «чудовий образ цієї людини не зміг би відобразити краще самого Більрота». 
Ситуація змінилася після випуску 4-томної біографії Т. Більрота англійською мовою «The 
Surgeon’s Surgeon. Theodor Billroth 1829–1894», автором якої став американський професор-
хірург чеського походження  Карел Б. Абсолон (1926–2009). Тим не менше, 190 річниця з дня 
народження зобов’язує ще раз написати про життя і заслуги цього великого лікаря-хірурга. 

 
 Християн Альберт Теодор Більрот 

народився 26 квітня 1829 р. в Бергені. За 
німецькою традицією медичну освіту здобував 
у багатьох університетах: Грейфсвальді, 
Геттінгені, Берліні. Закінчив медичний 
факультет Берлінського університету в 1852 р. 
У 1855 р. Т. Більрот був у відрядженні у Відні 
та Парижі. Після повернення з відрядження 
отримав місце асистента у професора Бернгарда 
Лангенбека (1810–1887), який у 1848–1882 рр. 
був керівником хірургічної клініки Бер-
лінського університету. В цій знаменитій 
клініці видатного хірурга Т. Більрот пройшов 
ґрунтовну підготовку. Від 1860 р. він почав 
працювати професором хірургічної клініки 
Цюріхського університету. У 1863 р. Т. Більрот 
видав книгу «Die allgemeine Chirurgie», яка за 
його життя витримала 15 видань і була пере-
кладена на багато мов світу. У 1867 р. Т. Біль-

рот почав працювати у Відні в «Allgemeines Krankenhaus», де працював до кінця життя. 
Саме у Віденській клініці Т.Більрот виконав найзначніші свої дослідження і операції. 
Основну увагу приділяв новій тоді проблемі хірургічних операцій на шлунку та 
кишківнику. Безперечно правий був Карл Гуссенбауер, коли говорив, що Більрот був 
«духовним батьком» («der geistige Vater») подальших звершень в галузі хірургії органів 
травлення. 

В 1877 р. Т. Більрот першим успішно зробив гастрорафію з приводу поранення 
шлунку, зробивши початок органозберігаючим операціям на шлунку. 

За 70 років до того, як Т. Більрот зробив резекцію шлунка, лікар Karl Theodor 
Merrem написав дисертацію, в якій описав можливість видалення воротаря шлунка з 
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наступним сполученням частин шлунка з дванадцятипалою кишкою в дослідах на 
собаках і вказав на можливість виконання такої операції на людях. Про цей факт 
сповістив сам Т. Більрот в листі до лікаря L. Wittelshöfer. Основною перепоною 
успішних операцій на кишківнику була відсутність надійних ефективних методів 
накладання кишкового шва. 

Поранення кишківника з давніх часів вважалося смертельним пошкодженням. 
Але в 1826 р. Ламберт запропонував знаменитий спосіб ушивання кишкової стінки. В 
основу шва Ламберта була покладена здатність очеревини до швидкого склеювання. 

Одним з етапів підготовки до першої резекції шлунка стала операція Т. Більрота з 
резекції шийного відділу стравоходу. В 1870 р. Т. Більрот показав можливість резекції 
ділянки стравоходу. Досвід хірургічного втручання на стравоході в Т. Більрота був під 
час праці в Цюріху. Там вдалося успішно зашити стінку стравоходу в 2 випадках 
травматичного його розриву. Ще одним кроком до успішної резекції шлунка була 
ліквідація зовнішньої нориці шлунка. Шов шлунка не перетравлювався травними 
соками.  

З історії шлункової хірургії відомо, що Жуль Пеан (1830–1898) першим в світі в 
1879 р. видалив частину шлунка при раку. Але операція закінчилася загибеллю хворого. 
У 1880 р. другу спробу видалити пілоричну частину шлунка з приводу раку зробив 
німецький хірург Людвік Антон Ридигєр (1850–1920) в хірургічній клініці в Хелмі. 
Операція закінчилася невдало.  

29 січня 1881 р. хвора на рак шлунка була прооперована Т. Більротом. Операція 
резекції шлунка з накладанням гастродуоденального анастомозу «кінець в кінець» 
згодом була вдосконалена і названа операцією за Більротом І. Операція пройшла 
успішно і 20 лютого 1881 р. хвора була виписана з клініки. 

Згодом Т. Більрот застосував інший спосіб резекції шлунка (операція за Більротом 
ІІ), який також став широко відомий, а далі зазнав різних модифікацій. 

Операції Т. Більрота заклали основу хірургії шлунково-кишкового тракту. В його 
клініці почали робити різноманітні резекції та інші операції на тонкій і товстій кишках, 
жовчному міхурі, печінці, підшлунковій залозі, селезінці. 

Т. Більротом розпрацьована низка операцій: з приводу зоба (разом з Кохером), 
видалення гортані (1873), вирізування значної частини язика (1874), видалення 
передміхурової залози, екстирпація матки per vaginam, операції на печінці.  

Т. Більроту належить 160 друкованих праць, вчений редагував два великі 
багатотомні видання «Handbuch der Chirurgie» та «Deutche Chirurgie». Він був 
співредактором хірургічного органу «Archiv für Klinische Chirurgie» від дня його 
заснування. Т. Більрот розпрацював статистику хірургічних захворювань із 
повідомленням віддалених результатів операцій. 

У 1896 р. вийшла в світ переписка Т. Більрота з друзями, в якій міститься його 
знамените звернення до М.І. Пирогова, де він визнавав Пирогова своїм вчителем.  
Т. Більрот виховав велику групу талановитих хірургів. В клініці Т. Більрота проходили 
удосконалення відомі хірурги з Росії, в т. ч. хірурги українського походження. 

Т. Більрот був талановитим піаністом і скрипалем. Його пов’язували тісні 
стосунки з Йоганном Брамсом: відомо, наприклад, що Брамс часто посилав Т. Більроту 
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для ознайомлення рукописи своїх творів до їх публікації; Т. Більроту присвячені перші 
два струнних квартети Брамса. 

 
 

50 євро 2009 р. «Теодор Бильрот» 
 
Цікаві факти: Т. Більрот обстежив М.І. Пирогова, виключивши злоякісний 

характер його виразки на слизовій верхньої щелепи. Як виявилося згодом, це все ж таки 
був рак; існує версія, що Т. Більрот приховав правду навмисне, щоб не погіршувати 
стану Пирогова. Він же консультував і оперував М.О. Некрасова. Ім’ям Т. Більрота 
названа одна з найбільш часто вживаних модифікацій хірургічних затискачів.  

Помер вчений 6 лютого 1894 р. в Аббації на 65 році життя. 
Залишилася світла пам’ять про великого Лікаря і чудову Людину. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.В. ЧОП’ЯК,  
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ЕНДРЮ ЗАКАРІ ФАЙЄР 

До 60-річчя від дня народження 
 

Ендрю Закарі Файєр народився 27 квітня 1959 р. 
в Пало-Альто (штат Каліфорнія) в єврейській родині. 
Після закінчення школи поступив у Каліфорнійський 
університет в Берклі, де в 1978 р. (у віці 19 років) 
отримав ступень бакалавра з математики. Продовжив 
навчання в Массачусетському технологічному 
інституті. В 1983 р. (24 роки) захистив докторську 
дисертацію з біології, підготовану під керівництвом 
молекулярного генетика Філліпа Шарпа (1944 р. н.), 
лауреата Нобелівської премії з фізіології та медицини 
1993 р. Після захисту дисертації Е.З. Файєр займався 
науковими дослідженнями в лабораторії молекулярної 
біології Кембриджського університету (Англія), якою 
керував Сідней Бреннер (1927 р. н.), лауреат 
Нобелівської премії з фізіології та медицини 2002 р. 
У 1986–2003 рр. Е.З. Файєр працював у відділенні 
ембріології Інституту Карнегі в Балтиморі, одночасно 

в 1989–2003 рр. викладав на кафедрі біології Університету Джонса Хопкінса (Балтимор, шт. 
Меріленд). Від 2003 р. Е.З. Файєр є професором патології і генетики Медичної школи 
Станфордського університету, де проводить курси з різних розділів генетики 
та комп’ютерного аналізу біологічної інформації, керує дослідницькою роботою аспірантів 
в галузі імунології та біології онкологічних захворювань, очолює лабораторію з вивчення 
механізмів, які використовують клітини і організми в реакції на генетичні зміни. 

На початку 90-х років ХХ ст. біологи проводили експеримент: вони вмонтовували в 
ДНК квітки петунії додатковий ген червоного пігменту, щоб пелюстки набули 
інтенсивнішого кольору. Однак трансгенні квіти не лише не набули яскравішого 
забарвлення, а втратили зовсім колір, стали білими. Експеримент продемонстрував 
науковому світу явище, яке через декілька років здійснило революцію в експериментальній 
науці про геном. Феномену, що отримав назву РНК-інтерференції знайшли пояснення 
американські вчені Ендрю Файєр і Крейг Мелло. Розшифрувати секрет появи на світ 
петунії-альбіноса допомогли хробачки (Caenorhabditis elegans) – представники нематод, 
одного з класів первинно-порожнистих хробаків. Хробачок прозорий, що є цінним при 
вивченні під мікроскопом: доросла особина має шкіру, м’язи, кишківник, складну нервову 
систему і складається рівно з 959 клітин. Молекулярні біологи Е. Файєр і К. Мелло вивчали 
функціонування гену м’язового білка. Для цього вони вводили в організм нематоди 
інформаційну РНК, яка була матрицею для синтезу м’язового білка в клітині. 
Припускалось, що ін’єкція РНК викличе підвищення продукції м’язового білка, але ніяких 
змін рухової активності в нематоди не виявили. Коли вчені спробували вводити одночасно 

https://eleven.co.il/jews-in-world/science/12661/
https://eleven.co.il/jews-in-world/science/10636/
https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/10872/
https://eleven.co.il/jews-in-world/science/10744/
https://eleven.co.il/diaspora/communities/10387/


 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 86 (152). 2019 
 
 
 

81 

РНК і анти-РНК, в хробачка з’явилися судоми. Подібні судоми в нематод спостерігаються 
при виключенні гена м’язового білка, тобто коли м’язовий білок не синтезується зовсім. 
Наукового пояснення цьому феномену не було. Відомо, що РНК і анти-РНК 
«нейтралізують» одна одну, утворюючи міцну дволанцюгову молекулу. Після серії цікавих 
експериментів Е. Файєр і К. Мелло дійшли висновку, що молекули дволанцюгової РНК 
здатні «вивести з ладу» відповідну РНК, по якій синтезується білкова молекула. Нема РНК 
– не утворюється білок. Навіть ін’єкція малої кількості дволанцюгової РНК здатна повністю 
припинити процес синтезу білка в клітині. Таким чином, був відкритий феномен РНК-
інтерференції, що позначається абревіатурою «РНКі».  

 

 
Крейг Мелло і Ендрю Файєр 

Механізм РНК-інтерференції полягає в наступному. Коротка дволанцюгова молекула 
РНК, що за своїм генетичним кодом ідентична інформаційній РНК, по якій синтезується 
білок, розщеплюється ферментами на два ланцюжки. Один з них, «смисловий», не бере 
участі в подальших перетвореннях, а другий, «антисмисловий», анти-РНК у комплексі із 
спеціальним білком прикріплюється до молекули РНК. Після такого приєднання РНК стає 
вразливою до дії ферментів і развалюється на окремі фрагменти.  

Вперше в процесі еволюції РНК-інтерференція виникла в рослин як захист від 
вірусів. У відповідь на вторгнення «чужої» РНК рослини починають продукувати короткі 
дволанцюгові молекули РНК, які руйнують РНК вірусу; тобто короткі дволанцюгові РНК в 
рослин – найдавніша імунна система на Землі, що збереглася до наших часів у всіх живих 
істот, включаючи людину. Тепер можна пояснити феномен петуній-альбіносів. Імунна 
система петуній помилково «розпізнала» РНК червоного пігменту за вірусну РНК і 
включила систему захисту. В результате в клітинах утворились дволанцюгові РНК, 
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специфічні до РНК пігменту, що призвело до руйнування всіх молекул інформаційної РНК 
пігменту і відповідно до повного знебарвлення квітки.  

Своє відкриття вчені опублікували в журналі «Nature» 19 лютого 1998 р. Стаття 
викликала справжній науковий бум; стало зрозуміло, що припинення синтезу будь-якого 
білка в клітині можна досягти шляхом введення розчину дволанцюгової РНК, що відповідає 
генетичному коду цього білка. За допомогою такого потужного універсального 
інструменту, виключаючи гени поодинокі та групами, можна визначити функції всіх генів в 
геномі будь-якого живого організму, включаючи людину.  

У 2006 р. Е. Файєр та К. Мелло отримали Нобелівську премію з фізіології 
та медицини «за відкриття РНК-інтерференції – ефекту погашення активності 
визначених генів».  

Це відкриття сприяло розробці технологій лікування за допомогою РНК-
інтерференції: короткі РНК виявилися ефективними проти вірусів імунодефіциту людини 
та гепатиту. Лікування за допомогою коротких РНК якісно відрізняється від інших методів 
терапії раку.  

Е.З. Файєр – член НАН США (з 2004 р.), Американської академії мистецтв і наук. 
Вчений отримав премію Майєнбурга за видатні досягнення в галузі онкологічних 
досліджень (2002, Німеччина), премію НАН США в галузі молекулярної біології (2003), 
премію Льюїса С. Розенстіла за видатні результати в фундаментальних медичних 
дослідженнях Університету Брандайса (2005), міжнародну премію Гарднера за видатні 
досягнення в галузі медичних наук (2005). 
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

“Феномен людини. Здоровий спосіб життя” 
Загальні вимоги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:dovrita@gmail.com


Наукове видання

ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ
Здоровий спосіб життя
Збірник наукових праць

Випуск 86 (152) 

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

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




