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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СУБУЛЬТРАСИСТЕМИ ЛІВОЗІРКОВОЇ СУБСИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

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

Ключові слова: лівозіркова субультрасистема каналів; автономні субультрасистеми 
лівозіркової субсистеми каналів; лівозіркова субультрасистема кольорових каналів; 
лівозіркова субультрасистема каналів тонкоматеріальних тіл   

 
Впервые в мире описана ениоанатомия левозвездной субультрасистемы каналов 

тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: левозвездная субультрасистема каналов; автономные 

субультрасистемы левозвездной субсистемы каналов; левозвездная субультрасистема 
цветных каналов; левозвездная субультрасистема каналов тонкоматериальных тел 

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

the first time.  
Key words: left star channel subultrasystem; autonomous subultrasystems of left star 

channels subsystem; left star subultrasystem of color channels; left star subultrasystem of subtle 
bodies channels. 

  
Продовження з випусків 69(135)–87(153) 

Лівозіркова субультрасистема інформаційно-енергетичних каналів 

Лівозіркова субультрасистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина 
лівозіркової субсистеми каналів, структурно поєднана зі шарами семишарових структур і тріад 
лівого зіркового каналу, систематизованими й несистематизованими шарами додаткової 
структури лівого зіркового каналу, функціонує на їх рівні в їхніх діапазонах електромагнітного 
спектра. Утворюється сукупністю і з’єднанням вихідних лівозіркових мікроканалів шарів 
семишарової структури і тріад лівого зіркового каналу, лівозіркових мікроканалів з відгалужень 
і виростів лівого зіркового каналу та їхніми з’єднаннями. Є стільки лівозіркових 
субультрасистем інформаційно-енергетичних каналів, скільки існує шарів лівого зіркового 
каналу.  

Лівозіркові субультрасистеми кольорових каналів 

Лівозіркова субультрасистема кольорових каналів – це частина лівозіркової субсистеми 
кольорових каналів. Утворюється відповідним кольоровим шаром лівого зіркового каналу, 
лівозірковими кольоровими мікроканалами відповідного шару лівого зіркового каналу 
відповідних тонкоматеріальних тіл та їхніми з’єднаннями. Розрізняють лівозіркові 
субультрасистеми 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, 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 88 (154). 2019 
 
 
 

7 

фіолетових, фіолетово-фіолетових, рожевих, фіолетово-рожевих, білих, фіолетово-білих, 
золотих і фіолетово-золотих каналів. Ці субультрасистеми знаходяться і функціонують у 
відповідних тонкоматеріальних тілах з ідентичними кольоровими компонентами. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетових каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових 
мікроканалів однієї пелюстки фіолетового конуса серцевої чакри, що утворює окремий 
фіолетовий шар основи лівого зіркового каналу. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує 
у всіх тонкоматеріальних тілах, з’єднується з усіма системами каналів. 

Лівозіркова субультрасистема червоних каналів – це частина лівозіркової субсистеми 
червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями червоних лівозіркових мікроканалів 
червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого та золотого шарів лівого зіркового каналу червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, 
рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-червоних каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-
червоних лівозіркових мікроканалів фіолетово-червоного, фіолетово-світлосяюче-червоного, 
фіолетово-оранжевого, фіолетово-світлосяюче-оранжевого, фіолетово-бузкового, фіолетово-
фіолетового, фіолетово-рожевого, фіолетово-білого та фіолетово-золотого шарів лівого 
зіркового каналу червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
червоних лівозіркових мікроканалів світлосяюче-червоного, червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого шарів лівого 
зіркового каналу світлосяюче-червоного, червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-світлосяюче-червоних каналів – це частина 
лівозіркової субсистеми фіолетово-світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями фіолетово-світлосяюче-червоних лівозіркових мікроканалів фіолетово-
світлосяюче-червоного, фіолетово-червоного, фіолетово-оранжевого, фіолетово-світлосяюче-
оранжевого, фіолетово-бузкового, фіолетово-фіолетового, фіолетово-рожевого, фіолетово-
білого та фіолетово-золотого шарів лівого зіркового каналу червоного, світлосяюче-червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у 
яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема оранжевих каналів – це частина лівозіркової субсистеми 
оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оранжевих лівозіркових мікроканалів 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого та золотого шарів лівого зіркового 
каналу оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-оранжевих каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-
оранжевих лівозіркових мікроканалів фіолетово-оранжевого, фіолетово-світлосяюче-
оранжевого, фіолетово-рожевого, фіолетово-білого та фіолетово-золотого шарів лівого 
зіркового каналу оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
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оранжевих лівозіркових мікроканалів світлосяюче-оранжевого, оранжевого, рожевого, білого і 
золотого шарів лівого зіркового каналу світлосяюче-оранжевого, оранжевого, рожевого, білого 
та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-світлосяюче-оранжевих каналів – це частина 
лівозіркової субсистеми фіолетово-світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями фіолетово-світлосяюче-оранжевих лівозіркових мікроканалів фіолетово-
оранжевого, фіолетово-світлосяюче-оранжевого, фіолетово-рожевого, фіолетово-білого та 
фіолетово-золотого шарів лівого зіркового каналу оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема жовтих каналів – це частина лівозіркової субсистеми 
жовтих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями жовтих лівозіркових мікроканалів жовтого, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, 
рожевого, білого та золотого шарів лівого зіркового каналу жовтого, оранжевого, світлосяюче-
оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого 
тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-жовтих каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-жовтих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-жовтих 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-жовтого, фіолетово-оранжевого, фіолетово-світлосяюче-
оранжевого, фіолетово-зеленого, фіолетово-світлосяюче-зеленого, фіолетово-бірюзового, 
фіолетово-бузкового, фіолетово-рожевого, фіолетово-білого та фіолетово-золотого шарів лівого 
зіркового каналу жовтого, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, зеленого, світлосяюче-
зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і 
функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема зелених каналів – це частина лівозіркової субсистеми 
зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями зелених лівозіркових мікроканалів 
зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого та золотого шарів 
лівого зіркового каналу зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, 
білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-зелених каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-зелених 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-зеленого, фіолетово-світлосяюче-зеленого, фіолетово-
бірюзового, фіолетово-бузкового, фіолетово-рожевого, фіолетово-білого та фіолетово-золотого 
шарів лівого зіркового каналу зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, 
рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
зелених лівозіркових мікроканалів світлосяюче-зеленого, зеленого, бірюзового, бузкового, 
рожевого, білого та золотого шарів лівого зіркового каналу світлосяюче-зеленого, зеленого, 
бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-світлосяюче-зелених каналів – це частина 
лівозіркової субсистеми фіолетово-світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і 
з’єднаннями фіолетово-світлосяюче-зелених лівозіркових мікроканалів фіолетово-зеленого, 
фіолетово-світлосяюче-зеленого, фіолетово-бірюзового, фіолетово-бузкового, фіолетово-
рожевого, фіолетово-білого та фіолетово-золотого шарів лівого зіркового каналу зеленого, 
світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує.  
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Лівозіркова субультрасистема блакитних каналів – це частина лівозіркової субсистеми 
блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями блакитних лівозіркових мікроканалів 
блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, 
рожевого, білого та золотого шарів лівого зіркового каналу блакитного, зеленого, світлосяюче-
зеленого, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-блакитних каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-
блакитних лівозіркових мікроканалів фіолетово-блакитного, фіолетово-зеленого, фіолетово-
світлосяюче-зеленого, фіолетово-бірюзового, фіолетово-синього, фіолетово-бузкового, 
фіолетово-фіолетового, фіолетово-рожевого, фіолетово-білого та фіолетово-золотого шарів 
лівого зіркового каналу блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема бірюзових каналів – це частина лівозіркової субсистеми 
бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзових лівозіркових мікроканалів 
бірюзових шарів лівого зіркового каналу бірюзового тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-бірюзових каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-
бірюзових лівозіркових мікроканалів фіолетово-бірюзових шарів лівого зіркового каналу 
бірюзового тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема синіх каналів – це частина лівозіркової субсистеми синіх 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями синіх лівозіркових мікроканалів синього, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого та 
золотого шарів лівого зіркового каналу синього, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, 
бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і 
функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-синіх каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-синіх каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-зелених 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-синього, фіолетово-зеленого, фіолетово-світлосяюче-
зеленого, фіолетово-блакитного, фіолетово-бірюзового, фіолетово-бузкового, фіолетово-
фіолетового, фіолетово-рожевого, фіолетово-білого та фіолетово-золотого шарів лівого 
зіркового каналу синього, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема бузкових каналів – це частина лівозіркової субсистеми 
бузкових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузкових лівозіркових мікроканалів 
бузкових шарів лівого зіркового каналу бузкового тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-бузкових каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-бузкових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-
бузкових лівозіркових мікроканалів фіолетово-бузкових шарів лівого зіркового каналу 
бузкового тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетових каналів – це частина лівозіркової субсистеми 
фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетових лівозіркових мікроканалів 
фіолетового, рожевого, білого і золотого шарів лівого зіркового каналу фіолетового, рожевого, 
білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-фіолетових каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетових 
лівозіркових мікроканалів фіолетового, фіолетово-рожевого, фіолетово-білого та фіолетово-
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золотого шарів лівого зіркового каналу фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема рожевих каналів – це частина лівозіркової субсистеми 
рожевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожевих лівозіркових мікроканалів 
рожевих шарів лівого зіркового каналу рожевого тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-рожевих каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-рожевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-рожевих 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-рожевих шарів лівого зіркового каналу рожевого тіла, у 
якому розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема білих каналів – це частина лівозіркової субсистеми білих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями білих лівозіркових мікроканалів білих, рожевих і 
золотих шарів лівого зіркового каналу білого, рожевого та золотого тіл, у яких розміщується. 
Функціонує в білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-білих каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-білих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-білих 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-рожевого, фіолетово-білого та фіолетово-золотого шарів 
лівого зіркового каналу рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема золотих каналів – це частина лівозіркової субсистеми 
золотих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золотих лівозіркових мікроканалів золотих 
шарів лівого зіркового каналу золотого тіла, у якому розміщується і функціонує.  

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-золотих каналів – це частина лівозіркової 
субсистеми фіолетово-золотих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетово-золотих 
лівозіркових мікроканалів фіолетово-золотих шарів лівого зіркового каналу золотого тіла, у 
якому розміщується і функціонує.  

Лівозіркові субультрасистеми каналів тонкоматеріальних тіл 

Лівозіркова субультрасистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина 
лівозіркової субсистеми каналів тонкоматеріального тіла, структурно поєднана з відповідним 
шаром лівого зіркового каналу, функціонує на його рівні у відповідних діапазонах 
електромагнітного спектра тонкоматеріального тіла. Утворюється сукупністю і з’єднанням 
мікроканалів кольорового шару лівого зіркового каналу у відповідному тонкоматеріальному 
тілі. Лівий зірковий канал сукупністю і з’єднанням своїх мікроканалів утворює в кожному 
тонкоматеріальному тілі дві субультрасистеми каналів: одна субультрасистема ідентична 
кольору тонкоматеріального тіла, а друга – містить фіолетові та кольорові мікроканали, що 
збільшує кількість функціональних діапазонів електромагнітного спектра. Лівозіркові 
субультрасистеми каналів відповідних кольорів знаходяться і функціонують тільки в одному 
тонкоматеріальному тілі та своїми мікроканалами з’єднуються з усіма системами каналів. 
Розрізняють лівозіркові субультрасистеми:  

♦ 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  
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♦ 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.  

Лівозіркових субультрасистем каналів тонкоматеріальних тіл стільки, скільки в тілах існує 
шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла – 
це частина лівозіркової субсистеми каналів червоного тіла, структурно і функціонально 
поєднана з червоним шаром лівого зіркового каналу та червоним тілом. Це сукупність і 
з’єднання червоних лівозіркових мікроканалів окремого червоного шару лівого зіркового 
каналу червоного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у червоному тілі 
та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових 
субультрасистем каналів червоного тіла, скільки в ньому існує червоних шарів лівого зіркового 
каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-червоних каналів червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів червоного тіла, 
структурно і функціонально поєднана з фіолетово-червоним шаром основи лівого зіркового 
каналу та червоним тілом. Це сукупність і з’єднання фіолетово-червоних лівозіркових 
мікроканалів окремого фіолетово-червоного шару основи лівого зіркового каналу червоного 
тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у червоному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем 
фіолетово-червоних каналів червоного тіла, скільки в ньому існує фіолетово-червоних 
пелюсток фіолетово-червоних конусів передньої і задньої частин серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів світлосяюче-червоного 
тіла, структурно і функціонально поєднана із світлосяюче-червоним шаром лівого зіркового 
каналу та світлосяюче-червоним тілом. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних 
лівозіркових мікроканалів окремого світлосяюче-червоного шару лівого зіркового каналу 
світлосяюче-червоного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-червоному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є 
стільки лівозіркових субультрасистем каналів світлосяюче-червоного тіла, скільки в ньому 
існує світлосяюче-червоних шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-
червоного тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів 
світлосяюче-червоного тіла, структурно і функціонально поєднана з фіолетово-світлосяюче-
червоним шаром основи лівого зіркового каналу та світлосяюче-червоним тілом. Це сукупність 
і з’єднання фіолетово-світлосяюче-червоних лівозіркових мікроканалів окремого фіолетово-
світлосяюче-червоного шару основи лівого зіркового каналу світлосяюче-червоного тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі та своїми 
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мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем 
фіолетово-світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного тіла, скільки в ньому існує 
фіолетово-світлосяюче-червоних пелюсток фіолетово-світлосяюче-червоних конусів передньої 
і задньої частин серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального 
тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів оранжевого тіла, структурно і функціонально 
поєднана з оранжевим шаром лівого зіркового каналу та оранжевим тілом. Це сукупність і 
з’єднання оранжевих лівозіркових мікроканалів окремого оранжевого шару лівого зіркового 
каналу оранжевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в оранжевому 
тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових 
субультрасистем каналів оранжевого тіла, скільки в ньому існує оранжевих шарів лівого 
зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-оранжевих каналів оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів оранжевого тіла, 
структурно і функціонально поєднана з фіолетово-оранжевим шаром основи лівого зіркового 
каналу та оранжевим тілом. Це сукупність і з’єднання фіолетово-оранжевих лівозіркових 
мікроканалів окремого фіолетово-оранжевого шару основи лівого зіркового каналу оранжевого 
тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем 
фіолетово-оранжевих каналів оранжевого тіла, скільки в ньому існує фіолетово-оранжевих 
пелюсток фіолетово-оранжевих конусів передньої і задньої частин серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів 
світлосяюче-оранжевого тіла, структурно і функціонально поєднана із світлосяюче-оранжевим 
шаром лівого зіркового каналу та світлосяюче-оранжевим тілом. Це сукупність і з’єднання 
світлосяюче-оранжевих лівозіркових мікроканалів окремого світлосяюче-оранжевого шару 
лівого зіркового каналу світлосяюче-оранжевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем каналів світлосяюче-оранжевого 
тіла, скільки в ньому існує світлосяюче-оранжевих шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів 
світлосяюче-оранжевого тіла, структурно і функціонально поєднана з фіолетово-світлосяюче-
оранжевим шаром основи лівого зіркового каналу та світлосяюче-оранжевим тілом. Це 
сукупність і з’єднання фіолетово-світлосяюче-оранжевих лівозіркових мікроканалів окремого 
фіолетово-світлосяюче-оранжевого шару основи лівого зіркового каналу світлосяюче-
оранжевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
оранжевому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
лівозіркових субультрасистем фіолетово-світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-
оранжевого тіла, скільки в ньому існує фіолетово-світлосяюче-оранжевих пелюсток фіолетово-
світлосяюче-оранжевих конусів передньої і задньої частин серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це 
частина лівозіркової субсистеми каналів жовтого тіла, структурно і функціонально поєднана із 
жовтим шаром лівого зіркового каналу та жовтим тілом. Це сукупність і з’єднання жовтих 
лівозіркових мікроканалів окремого жовтого шару лівого зіркового каналу жовтого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами 
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з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем каналів жовтого 
тіла, скільки в ньому існує жовтих шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-жовтих каналів жовтого тонкоматеріального 
тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів жовтого тіла, структурно і функціонально 
поєднана з фіолетово-жовтим шаром основи лівого зіркового каналу та жовтим тілом. Це 
сукупність і з’єднання фіолетово-жовтих лівозіркових мікроканалів окремого фіолетово-
жовтого шару основи лівого зіркового каналу жовтого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки в жовтому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем фіолетово-жовтих каналів жовтого тіла, 
скільки в ньому існує фіолетово-жовтих пелюсток фіолетово-жовтих конусів передньої і 
задньої частин серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це 
частина лівозіркової субсистеми каналів зеленого тіла, структурно і функціонально поєднана із 
зеленим шаром лівого зіркового каналу та зеленим тілом. Це сукупність і з’єднання зелених 
лівозіркових мікроканалів окремого зеленого шару лівого зіркового каналу зеленого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем каналів 
зеленого тіла, скільки в ньому існує зелених шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-зелених каналів зеленого тонкоматеріального 
тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів зеленого тіла, структурно і функціонально 
поєднана з фіолетово-зеленим шаром основи лівого зіркового каналу та зеленим тілом. Це 
сукупність і з’єднання фіолетово-зелених лівозіркових мікроканалів окремого фіолетово-
зеленого шару основи лівого зіркового каналу зеленого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки в зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем фіолетово-зелених каналів зеленого тіла, 
скільки в ньому існує фіолетово-зелених пелюсток фіолетово-зелених конусів передньої і 
задньої частин серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів світлосяюче-зеленого 
тіла, структурно і функціонально поєднана із світлосяюче-зеленим шаром лівого зіркового 
каналу та світлосяюче-зеленим тілом. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених 
лівозіркових мікроканалів окремого світлосяюче-зеленого шару лівого зіркового каналу 
світлосяюче-зеленого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-зеленому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є 
стільки лівозіркових субультрасистем каналів світлосяюче-зеленого тіла, скільки в ньому існує 
світлосяюче-зелених шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-
зеленого тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів світлосяюче-
зеленого тіла, структурно і функціонально поєднана з фіолетово-світлосяюче-зеленим шаром 
основи лівого зіркового каналу та світлосяюче-зеленим тілом. Це сукупність і з’єднання 
фіолетово-світлосяюче-зелених лівозіркових мікроканалів окремого фіолетово-світлосяюче-
зеленого шару основи лівого зіркового каналу світлосяюче-зеленого тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем фіолетово-
світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого тіла, скільки в ньому існує фіолетово-
світлосяюче-зелених пелюсток фіолетово-світлосяюче-зелених конусів передньої і задньої 
частин серцевої чакри. 
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Лівозіркова субультрасистема блакитних каналів блакитного тонкоматеріального тіла 
– це частина лівозіркової субсистеми каналів блакитного тіла, структурно і функціонально 
поєднана з блакитним шаром лівого зіркового каналу та блакитним тілом. Це сукупність і 
з’єднання блакитних лівозіркових мікроканалів окремого блакитного шару лівого зіркового 
каналу блакитного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у блакитному 
тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових 
субультрасистем каналів блакитного тіла, скільки в ньому існує блакитних шарів лівого 
зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-блакитних каналів блакитного 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів блакитного тіла, 
структурно і функціонально поєднана з фіолетово-блакитним шаром основи лівого зіркового 
каналу та блакитним тілом. Це сукупність і з’єднання фіолетово-блакитних лівозіркових 
мікроканалів окремого фіолетово-блакитного шару основи лівого зіркового каналу блакитного 
тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем 
фіолетово-блакитних каналів блакитного тіла, скільки в ньому існує фіолетово-блакитних шарів 
пелюсток фіолетово-блакитних конусів передньої і задньої частин серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла 
– це частина лівозіркової субсистеми каналів бірюзового тіла, структурно і функціонально 
поєднана з бірюзовим шаром лівого зіркового каналу та бірюзовим тілом. Це сукупність і 
з’єднання бірюзових лівозіркових мікроканалів окремого бірюзового шару лівого зіркового 
каналу бірюзового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому 
тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових 
субультрасистем каналів бірюзового тіла, скільки в ньому існує бірюзових шарів лівого 
зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-бірюзових каналів бірюзового 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів бірюзового тіла, 
структурно і функціонально поєднана з фіолетово-бірюзовим шаром основи лівого зіркового 
каналу та бірюзовим тілом. Це сукупність і з’єднання фіолетово-бірюзових лівозіркових 
мікроканалів окремого фіолетово-бірюзового шару основи лівого зіркового каналу бірюзового 
тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем 
фіолетово-бірюзових каналів бірюзового тіла, скільки в ньому існує фіолетово-бірюзових 
пелюсток фіолетово-бірюзових конусів передньої і задньої частин серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це 
частина лівозіркової субсистеми каналів синього тіла, структурно і функціонально поєднана із 
синім шаром лівого зіркового каналу та синім тілом. Це сукупність і з’єднання синіх 
лівозіркових мікроканалів окремого синього шару лівого зіркового каналу синього тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем каналів синього 
тіла, скільки в ньому існує синіх шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-синіх каналів синього тонкоматеріального 
тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів синього тіла, структурно і функціонально 
поєднана з фіолетово-синім шаром основи лівого зіркового каналу та синім тілом. Це 
сукупність і з’єднання фіолетово-синіх лівозіркових мікроканалів окремого фіолетово-синього 
шару основи лівого зіркового каналу синього тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки в синьому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
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каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем фіолетово-синіх каналів синього тіла, скільки 
в ньому існує фіолетово-синіх пелюсток фіолетово-синіх конусів передньої і задньої частин 
серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – 
це частина лівозіркової субсистеми каналів бузкового тіла, структурно і функціонально 
поєднана з бузковим шаром лівого зіркового каналу та бузковим тілом. Це сукупність і 
з’єднання бузкових лівозіркових мікроканалів окремого бузкового шару лівого зіркового 
каналу бузкового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі 
та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових 
субультрасистем каналів бузкового тіла, скільки в ньому існує бузкових шарів лівого зіркового 
каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-бузкових каналів бузкового 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів бузкового тіла, 
структурно і функціонально поєднана з фіолетово-бузковим шаром основи лівого зіркового 
каналу та бузковим тілом. Це сукупність і з’єднання фіолетово-бузкових лівозіркових 
мікроканалів окремого фіолетово-бузкового шару основи лівого зіркового каналу бузкового 
тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем 
фіолетово-бузкових каналів бузкового тіла, скільки в ньому існує фіолетово-бузкових 
пелюсток фіолетово-бузкових конусів передньої і задньої частин серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального 
тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів фіолетового тіла, структурно і функціонально 
поєднана з фіолетовим шаром лівого зіркового каналу та фіолетовим тілом. Це сукупність і 
з’єднання фіолетових лівозіркових мікроканалів окремого фіолетового шару лівого зіркового 
каналу фіолетового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому 
тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових 
субультрасистем каналів фіолетового тіла, скільки в ньому існує фіолетових шарів лівого 
зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-фіолетових каналів фіолетового 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів фіолетового тіла, 
структурно поєднана з фіолетовим шаром основи лівого зіркового каналу та фіолетовим тілом. 
Це сукупність і з’єднання фіолетових лівозіркових мікроканалів окремого фіолетового шару 
основи лівого зіркового каналу фіолетового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки у фіолетовому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем фіолетово-фіолетових каналів фіолетового 
тіла, скільки в ньому існує фіолетових пелюсток фіолетових конусів передньої і задньої частин 
серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це 
частина лівозіркової субсистеми каналів рожевого тіла, структурно і функціонально поєднана з 
рожевим шаром лівого зіркового каналу та рожевим тілом. Це сукупність і з’єднання рожевих 
лівозіркових мікроканалів окремого рожевого шару лівого зіркового каналу рожевого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем каналів 
рожевого тіла, скільки в ньому існує рожевих шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-рожевих каналів рожевого 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів рожевого тіла, 
структурно і функціонально поєднана з фіолетово-рожевим шаром основи лівого зіркового 
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каналу та рожевим тілом. Це сукупність і з’єднання фіолетово-рожевих лівозіркових 
мікроканалів окремого фіолетово-рожевого шару основи лівого зіркового каналу рожевого тіла. 
Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем фіолетово-
рожевих каналів рожевого тіла, скільки в ньому існує фіолетово-рожевих пелюсток фіолетово-
рожевих конусів передньої і задньої частин серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це 
частина лівозіркової субсистеми каналів білого тіла, структурно і функціонально поєднана з 
білим шаром лівого зіркового каналу та білим тілом. Це сукупність і з’єднання білих 
лівозіркових мікроканалів окремого білого шару лівого зіркового каналу білого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем каналів білого 
тіла, скільки в ньому існує білих шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-білих каналів білого тонкоматеріального тіла 
– це частина лівозіркової субсистеми каналів білого тіла, структурно і функціонально поєднана 
з фіолетово-білим шаром основи лівого зіркового каналу та білим тілом. Це сукупність і 
з’єднання фіолетово-білих лівозіркових мікроканалів окремого фіолетово-білого шару основи 
лівого зіркового каналу білого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в 
білому тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
лівозіркових субультрасистем фіолетово-білих каналів білого тіла, скільки в ньому існує 
фіолетово-білих пелюсток фіолетово-білих конусів передньої і задньої частин серцевої чакри. 

Лівозіркова субультрасистема золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це 
частина лівозіркової субсистеми каналів золотого тіла, структурно і функціонально поєднана зі 
золотим шаром лівого зіркового каналу та золотим тілом. Це сукупність і з’єднання золотих 
лівозіркових мікроканалів окремого золотого шару лівого зіркового каналу золотого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем каналів 
золотого тіла, скільки в ньому існує золотих шарів лівого зіркового каналу. 

Лівозіркова субультрасистема фіолетово-золотих каналів золотого 
тонкоматеріального тіла – це частина лівозіркової субсистеми каналів золотого тіла, 
структурно і функціонально поєднана з фіолетово-золотим шаром основи лівого зіркового 
каналу та золотим тілом. Це сукупність і з’єднання фіолетово-золотих лівозіркових 
мікроканалів окремого фіолетово-золотого шару основи лівого зіркового каналу золотого тіла. 
Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі та своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки лівозіркових субультрасистем фіолетово-
золотих каналів золотого тіла, скільки в ньому існує фіолетово-золотих пелюсток фіолетово-
золотих конусів передньої і задньої частин серцевої чакри. 

 
Лівозірково-сушумнова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого зіркового 

каналу, сушумни, лівозіркових та сушумнових мікроканалів з більшістю лівозіркових 
мікроканалів. Лівозірково-сушумнова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових структур, тріад 
лівого зіркового каналу, тріад сушумни і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, 
скільки існує шарів лівого зіркового каналу, шарів сушумни і тонкоматеріальних тіл. 

Лівозірково-мерудандова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого зіркового 
каналу, меруданди, лівозіркових та мерудандових мікроканалів з більшістю лівозіркових 
мікроканалів. Лівозірково-мерудандова система каналів поділяється на субсистеми та 
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субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових структур, тріад 
лівого зіркового каналу, тріад меруданди і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, 
скільки існує шарів лівого зіркового каналу, шарів меруданди і тонкоматеріальних тіл. 

Лівозірково-ідова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого зіркового каналу, 
іди, лівозіркових та ідових мікроканалів з більшістю лівозіркових мікроканалів. Лівозірково-
ідова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем 
каналів, скільки існує семишарових структур, тріад лівого зіркового каналу, тріад іди і 
тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує шарів лівого зіркового каналу, 
шарів іди і тонкоматеріальних тіл. 

Лівозірково-пінгалова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого зіркового 
каналу, пінгали, лівозіркових та пінгалових мікроканалів з більшістю лівозіркових 
мікроканалів. Лівозірково-пінгалова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових структур, тріад 
лівого зіркового каналу, тріад пінгали і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, 
скільки існує шарів лівого зіркового каналу, шарів пінгали і тонкоматеріальних тіл. 

Лівозірково-мерудандо-ідо-пінгалова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого 
зіркового каналу, меруданди, іди, пінгали, лівозіркових та мерудандо-ідо-пінгалових 
мікроканалів з більшістю лівозіркових мікроканалів. Лівозірково-мерудандо-ідо-пінгалова 
система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, 
скільки існує семишарових структур, тріад лівого зіркового каналу, мікроканали яких 
з’єднуються з мерудандо-ідо-пінгаловими мікроканалами, і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує шарів лівого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл. 

Лівозірково-правозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого зіркового 
каналу, правого зіркового каналу, лівозіркових та правозіркових мікроканалів з більшістю 
лівозіркових мікроканалів. Лівозірково-правозіркова система каналів поділяється на субсистеми 
та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових структур і тріад 
лівого зіркового каналу, семишарових структур і тріад правого зіркового каналу та 
тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує шарів лівого зіркового каналу, 
шарів лівого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл. 

Лівозірково-зіркова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого зіркового каналу, 
правого зіркового каналу, лівозіркових та зіркових мікроканалів з більшістю лівозіркових 
мікроканалів. Лівозірково-зіркова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових структур і тріад 
лівого зіркового каналу, їхніх з’єднань із зірковою системою каналів і тонкоматеріальних тіл. Є 
стільки субультрасистем, скільки існує шарів лівого зіркового каналу і тонкоматеріальних тіл.  

Лівозірково-меридіанова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого зіркового 
каналу, усіх меридіанів, лівозіркових та меридіанових мікроканалів з більшістю лівозіркових 
мікроканалів. Лівозірково-меридіанова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових структур і тріад 
лівого зіркового каналу, меридіанів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, 
скільки існує шарів лівого зіркового каналу, шарів усіх меридіанів і тонкоматеріальних тіл. 

Лівозірково-чакрова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого зіркового каналу, 
усіх чакр, лівозіркових та чакрових мікроканалів з більшістю лівозіркових мікроканалів. 
Лівозірково-чакрова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки 
субсистем каналів, скільки існує семишарових структур і тріад лівого зіркового каналу, 
чакрових конусів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує шарів 
лівого зіркового каналу, пелюсток конусів чакр і тонкоматеріальних тіл. 
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Лівозірково-оболонкова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого зіркового 
каналу, усіх оболонок, лівозіркових та оболонкових мікроканалів з більшістю лівозіркових 
мікроканалів. Лівозірково-оболонкова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує семишарових структур і тріад 
лівого зіркового каналу, оболонок і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки 
існує шарів лівого зіркового каналу, кольорових шарів усіх оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

 
  

Література 
 

1. Васильчук А. Л. Функціональна анатомія тонкоматеріальних тіл людини: монографія / А. 
Л. Васильчук. – Львів: Каменяр, 2003. – 416 с. + 24 арк. вклейок. 

2. Васильчук А. Л. Функціональна анатомія інформаційно-енергетичних каналів 
тонкоматеріальних тіл людини: монографія / А. Л. Васильчук. – Львів: Каменяр, 2003. – 
376 с. + 34 арк. вклейок. 

3. Васильчук А. Л. Атлас функціональної анатомії тонкоматеріальних тіл людини / А. Л. 
Васильчук. – Львів: Каменяр, 2004. – 648 с. 

4. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka: monografie / A. Vasiľčuk. – 
Skalica: Elena Mikúšová MM, 2009. – 1 144 s., 407 barevných obrázků. 

5. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický výkladový slovník / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. 
r. o., 2012 r. – 1 592 s. 

6. Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický obrazový slovník / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. r. 
o., 2012 r. – 784 s. 

7. Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Human Subtle Bodies: monograph / A. Vasilchuk. – 
Skalica: MM a spol., s. r. o., 2012 y. – 684 s.: il. 

8. Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies: monograph / A. Vasilchuk. 
– Skalica: MM a spol., s. r. o., 2014 y. – 300 s.: il. 

9. Васильчук А. Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини / Навчально-методичний 
посібник для університетів. – Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2015. – 752 с. 

10. Васильчук А. Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини / Підручник для 
університетів. - Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2016. – 704 с. 

11. Васильчук А. Л. Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини: підручник 
для університетів / А. Л. Васильчук. – Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2017. – 
688 с. 

12. Васильчук А. Л. Еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини: 
монографія / А. Л. Васильчук. – Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2017. – 472 с. 

 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 88 (154). 2019 
 
 
 

19 

А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОПСІАНАТОМІЯ ЗІРКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

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

Ключові слова: зіркова система каналів; автономні системи зіркової системи 
каналів; зіркова система кольорових каналів; зіркова система каналів тонкоматеріальних 
тіл.   

 
Впервые в мире описана ениоанатомия звездной системы каналов 

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

каналов; звездная система цветных каналов; звездная система каналов 
тонкоматериальных тел 

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

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

color channels; star system of subtle bodies channels. 
  

Продовження з випусків 69(135)–87(153) 
 

Зіркові системи каналів 

Зіркова система каналів – це сукупність і з’єднання зіркових каналів. Це таке структурне 
упорядкування зіркових каналів, при якому у правому зірковому каналі представлені 
мікроканали лівого зіркового каналу, а в лівому зірковому каналі – мікроканали правого 
зіркового каналу. У зірковій системі каналів розрізняють правий і лівий зіркові канали, на 
основі яких виникають зіркова система, субсистема і субультрасистема інформаційно-
енергетичних каналів, лівозіркова і правозіркова системи, субсистеми та субультрасистеми 
інформаційно-енергетичних каналів та нескінченна кількість зіркових інформаційно-
енергетичних мікроканалів. 

Зіркова система інформаційно-енергетичних каналів – це сукупність і з’єднання правого 
зіркового каналу, лівого зіркового каналу, усіх зіркових мікроканалів, зовнішньоструктурної і 
внутрішньоструктурних сіток субультраканалів, вхідних зовнішньоправозіркових і 
зовнішньолівозіркових мікроканалів. У зірковій системі інформаційно-енергетичних каналів 
розрізняють правий зірковий канал, лівий зірковий канал, зіркову систему кольорових каналів, 
зіркову систему каналів тонкоматеріальних тіл, зірково-сушумнову, зірково-мерудандову, 
зірково-ідову, зірково-пінгалову, зірково-мерудандо-ідо-пінгалову, зірково-правозіркову, 
зірково-лівозіркову, зірково-меридіанову, зірково-чакрову, зірково-оболонкову автономні 
системи каналів. Зіркова система інформаційно-енергетичних каналів є автономною і 
поділяється на субсистеми і субультрасистеми, які розширюють функціональні можливості 
правого зіркового каналу, лівого зіркового каналу і зіркової 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-
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енергетичних матерій між лівим і правим зірковими каналами, автономними лівозірковою і 
правозірковою системами каналів, усіма системами й еніоструктурами усіх тіл людини.  

 
 

АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ЗІРКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 

Зіркова система кольорових каналів 

Зіркова система кольорових каналів – це сукупність і з’єднання зіркових кольорових 
мікроканалів семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, правозіркових і 
лівозіркових кольорових шарів. Ця система утворюється семишаровими структурами і тріадами 
правого та лівого зіркових каналів, правозірковими і лівозірковими систематизованими й 
несистематизованими кольоровими шарами, зірковими кольоровими мікроканалами та їхніми 
з’єднаннями. Розрізняють зіркові системи червоних, фіолетово-коричнево-червоних, 
світлосяюче-червоних, фіолетово-коричнево-світлосяюче-червоних, оранжевих, фіолетово-
коричнево-оранжевих, світлосяюче-оранжевих, фіолетово-коричнево-світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, фіолетово-коричнево-жовтих, зелених, фіолетово-коричнево-зелених, світлосяюче-
зелених, фіолетово-коричнево-світлосяюче-зелених, блакитних, фіолетово-коричнево-
блакитних, бірюзових, фіолетово-коричнево-бірюзових, синіх, фіолетово-коричнево-синіх, 
бузкових, фіолетово-коричнево-бузкових, фіолетових, фіолетово-коричнево-фіолетових, 
рожевих, фіолетово-коричнево-рожевих, білих фіолетово-коричнево-білих, золотих каналів і 
фіолетово-коричнево-золотих. Кожна із цих систем знаходиться та функціонує у відповідних 
тонкоматеріальних тілах і поділяється на субсистеми окремих семишарових структур і тріад 
правого та лівого зіркових каналів і субультрасистеми окремих шарів зіркових каналів.  

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

Зіркова система фіолетово-коричнево-червоних каналів – це сукупність і з’єднання 
фіолетово-червоного шару лівого зіркового каналу, коричнево-червоного шару правого 
зіркового каналу, червоних зіркових мікроканалів, фіолетово-червоних і коричнево-червоних 
мікроканалів червоних, фіолетово-червоних і коричнево-червоних шарів зіркових каналів. 
Зіркова система фіолетово-коричнево-червоних каналів не поділяється на субсистеми і 
субультрасистеми, тому що існують тільки одна фіолетово-червона тріада лівого зіркового 
каналу та одна коричнево-червона тріада правого зіркового каналу, один неподільний 
фіолетово-червоний шар та один неподільний коричнево-червоний шар. Ця система 
знаходиться у червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 
бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонує у червоних, 
фіолетових, коричневих, фіолетово-червоних, червоно-фіолетових, коричнево-червоних, 
червоно-коричневих, світлосяюче-червоних, фіолетово-світлосяюче-червоних, світлосяюче-
червоно-фіолетових, коричнево-світлосяюче-червоних, світлосяюче-червоно-коричневих, 
пурпурових, фіолетово-пурпурових, пурпурово-фіолетових, коричнево-пурпурових, 
пурпурово-коричневих, оранжевих, фіолетово-оранжевих, оранжево-фіолетових, коричнево-
оранжевих, оранжево-коричневих, жовтих, фіолетово-жовтих, жовто-фіолетових, коричнево-
жовтих, жовто-коричневих, блакитних, фіолетово-блакитних, блакитно-фіолетових, 
коричнево-блакитних, блакитно-коричневих, синіх, фіолетово-синіх, синьо-фіолетових, 
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коричнево-синіх, синьо-коричневих, оксамитово-чорних, фіолетово-оксамитово-чорних, 
оксамитово-чорно-фіолетових, коричнево-оксамитово-чорних, оксамитово-чорно-коричневих 
та інших змішаних діапазонах електромагнітного спектра.  

Так само, як і зіркова система фіолетово-коричнево-червоних каналів, утворюються зіркові 
системи фіолетово-коричнево-світлосяюче-червоних, фіолетово-коричнево-оранжевих, 
фіолетово-коричнево-світлосяюче-оранжевих, фіолетово-коричнево-жовтих, фіолетово-
коричнево-зелених, фіолетово-коричнево-світлосяюче-зелених, фіолетово-коричнево-
блакитних, фіолетово-коричнево-бірюзових, фіолетово-коричнево-синіх, фіолетово-коричнево-
бузкових, фіолетово-коричнево-фіолетових, фіолетово-коричнево-рожевих, фіолетово-
коричнево-білих і фіолетово-коричнево-золотих каналів. Діапазони функціонування цих систем 
студенти повинні визначити самостійно. 

Зіркова система світлосяюче-червоних каналів – це сукупність і з’єднання світлосяюче-
червоних шарів правого та лівого зіркових каналів, світлосяюче-червоних зіркових 
мікроканалів світлосяюче-червоних, червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів правого та лівого зіркових каналів. Зіркова система 
світлосяюче-червоних каналів поділяється на субсистеми окремих світлосяюче-червоних шарів 
правого та лівого зіркових каналів, 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. 

Зіркова система оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання оранжевих шарів правого 
та лівого зіркових каналів, оранжевих зіркових мікроканалів оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, рожевих, білих і золотих шарів правого та лівого зіркових каналів. Зіркова система 
оранжевих каналів поділяється на субсистеми окремих оранжевих шарів правого і лівого 
зіркових каналів, знаходиться в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому і 
золотому тілах та функціонує в оранжевих, світлосяюче-оранжевих, червоних, світлосяюче-
червоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра. 

Зіркова система світлосяюче-оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання світлосяюче-
оранжевих шарів правого і лівого зіркових каналів, світлосяюче-оранжевих зіркових 
мікроканалів світлосяюче-оранжевих, оранжевих, рожевих, білих і золотих шарів правого та 
лівого зіркових каналів. Зіркова система світлосяюче-оранжевих каналів поділяється на 
субсистеми окремих світлосяюче-оранжевих шарів правого і лівого зіркових каналів, 
знаходиться у світлосяюче-оранжевому, оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах та 
функціонує у світлосяюче-оранжевих, оранжевих, червоних, світлосяюче-червоних і жовтих 
діапазонах електромагнітного спектра.  

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

Зіркова система зелених каналів – це сукупність і з’єднання зелених шарів правого та 
лівого зіркових каналів, зелених зіркових мікроканалів зелених, світлосяюче-зелених, 
бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих шарів правого та лівого зіркових каналів. Зіркова 
система зелених каналів поділяється на субсистеми окремих зелених шарів правого та лівого 
зіркових каналів, 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. 
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Зіркова система світлосяюче-зелених каналів – це сукупність і з’єднання світлосяюче-
зелених шарів правого та лівого зіркових каналів, світлосяюче-зелених зіркових мікроканалів 
світлосяюче-зелених, зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих шарів зіркових 
каналів. Зіркова система світлосяюче-зелених каналів поділяється на субсистеми окремих 
світлосяюче-зелених шарів зіркових каналів, 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. 

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

Зіркова система бірюзових каналів – це сукупність і з’єднання бірюзових шарів правого 
та лівого зіркових каналів, бірюзових зіркових мікроканалів бірюзових шарів правого і лівого 
зіркових каналів. Зіркова система бірюзових каналів поділяється на субсистеми окремих 
бірюзових шарів правого та лівого зіркових каналів, знаходиться в бірюзовому тілі та 
функціонує в бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра. 

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

Зіркова система бузкових каналів – це сукупність і з’єднання бузкових шарів правого та 
лівого зіркових каналів, бузкових зіркових мікроканалів бузкових шарів правого і лівого 
зіркових каналів. Зіркова система бузкових каналів поділяється на субсистеми окремих 
бузкових шарів правого та лівого зіркових каналів, знаходиться в бузковому тілі та функціонує 
в бузкових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Зіркова система фіолетових каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових шарів правого 
та лівого зіркових каналів, фіолетових зіркових мікроканалів фіолетових, рожевих, білих і 
золотих шарів правого та лівого зіркових каналів. Зіркова система фіолетових каналів 
поділяється на субсистеми окремих фіолетових шарів правого і лівого зіркових каналів, 
знаходиться у фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та функціонує у фіолетових, 
червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Зіркова система рожевих каналів – це сукупність і з’єднання рожевих шарів правого та 
лівого зіркових каналів, рожевих зіркових мікроканалів рожевих шарів правого і лівого 
зіркових каналів. Зіркова система рожевих каналів поділяється на субсистеми окремих рожевих 
шарів правого та лівого зіркових каналів, знаходиться 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. 

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

Зіркова система золотих каналів – це сукупність і з’єднання золотих шарів правого та 
лівого зіркових каналів, золотих зіркових мікроканалів золотих шарів правого і лівого зіркових 
каналів. Зіркова система золотих каналів поділяється на субсистеми окремих золотих шарів 
правого та лівого зіркових каналів, знаходиться в золотому тілі та функціонує в золотих, білих, 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах електромагнітного спектра. 

Зіркова система каналів тонкоматеріальних тіл 

Зіркова система каналів тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання семишарових 
структур, тріад, несистематизованих кольорових шарів правого і лівого зіркових каналів, 
кольорових зіркових мікроканалів відповідного тонкоматеріального тіла. Ця система каналів 
утворюється семишаровими структурами і тріадами правого та лівого зіркових каналів, їхніми 
систематизованими і несистематизованими кольоровими шарами, зірковими кольоровими 
мікроканалами відповідного тонкоматеріального тіла та їхніми з’єднаннями. Зіркова система 
каналів знаходиться і функціонує тільки в одному тонкоматеріальному тілі та своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Розрізняють зіркові системи каналів 
червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого 
і золотого тіл. Зіркова система каналів відповідного тонкоматеріального тіла поділяється на 
зіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує семишарових структур 
і тріад правого та лівого зіркових каналів, стільки субультрасистем, скільки в одному 
тонкоматеріальному тілі існує кольорових шарів зіркових каналів. 

Зіркова система червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання червоних семишарових структур, тріад, червоних несистематизованих шарів правого 
та лівого зіркових каналів, червоних зіркових мікроканалів червоного тіла. Ця система каналів 
знаходиться тільки в червоному тілі, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів і функціонує у червоних діапазонах електромагнітного спектра. Зіркова система каналів 
червоного тіла поділяється на зіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, 
скільки існує червоних семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, 
стільки субультрасистем, скільки червоних шарів правого і лівого зіркових каналів існує у 
червоному тілі. 

Зіркова система фіолетово-коричнево-червоних каналів червоного 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання фіолетово-червоних мікроканалів 
фіолетово-червоного шару лівого зіркового каналу і коричнево-червоних мікроканалів 
коричнево-червоного шару правого зіркового каналу червоного тіла. Ця система каналів 
знаходиться тільки в червоному тілі, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів і функціонує в червоних, фіолетових, коричневих, фіолетово-червоних, червоно-
фіолетових, коричнево-червоних, червоно-коричневих, світлосяюче-червоних, фіолетово-
світлосяюче-червоних, світлосяюче-червоно-фіолетових, коричнево-світлосяюче-червоних, 
світлосяюче-червоно-коричневих, пурпурових, фіолетово-пурпурових, пурпурово-фіолетових, 
коричнево-пурпурових, пурпурово-коричневих, оранжевих, фіолетово-оранжевих, оранжево-
фіолетових, коричнево-оранжевих, оранжево-коричневих, жовтих, фіолетово-жовтих, жовто-
фіолетових, коричнево-жовтих, жовто-коричневих, блакитних, фіолетово-блакитних, блакитно-
фіолетових, коричнево-блакитних, блакитно-коричневих, синіх, фіолетово-синіх, синьо-
фіолетових, коричнево-синіх, синьо-коричневих, оксамитово-чорних, фіолетово-оксамитово-
чорних, оксамитово-чорно-фіолетових, коричнево-оксамитово-чорних, оксамитово-чорно-
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коричневих та інших змішаних діапазонах електромагнітного спектра. Зіркова система 
фіолетово-коричнево-червоних каналів червоного тіла не поділяється на субсистеми і 
субультрасистеми, тому що існують тільки одна фіолетово-червона тріада лівого зіркового 
каналу та одна коричнево-червона тріада правого зіркового каналу, один неподільний 
фіолетово-червоний шар та один неподільний коричнево-червоний шар. 

Так само, як і зіркова система фіолетово-коричнево-червоних каналів червоного тіла, 
утворюються зіркові системи фіолетово-коричнево-світлосяюче-червоних, фіолетово-
коричнево-оранжевих, фіолетово-коричнево-світлосяюче-оранжевих, фіолетово-коричнево-
жовтих, фіолетово-коричнево-зелених, фіолетово-коричнево-світлосяюче-зелених, фіолетово-
коричнево-блакитних, фіолетово-коричнево-бірюзових, фіолетово-коричнево-синіх, фіолетово-
коричнево-бузкових, фіолетово-коричнево-фіолетових, фіолетово-коричнево-рожевих, 
фіолетово-коричнево-білих і фіолетово-коричнево-золотих каналів відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Діапазони функціонування цих систем студенти повинні визначити 
самостійно. 

Зіркова система світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання світлосяюче-червоних семишарових 
структур, тріад, світлосяюче-червоних несистематизованих шарів правого та лівого зіркових 
каналів, світлосяюче-червоних зіркових мікроканалів світлосяюче-червоного тіла. Ця система 
каналів знаходиться тільки у світлосяюче-червоному тілі, своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів і функціонує у світлосяюче-червоних діапазонах електромагнітного 
спектра. Зіркова система каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на зіркові субсистеми 
і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує світлосяюче-червоних семишарових 
структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, стільки субультрасистем, скільки 
світлосяюче-червоних шарів правого і лівого зіркових каналів існує у світлосяюче-червоному 
тілі. 

Зіркова система оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання оранжевих семишарових структур, тріад, оранжевих несистематизованих 
шарів правого та лівого зіркових каналів, оранжевих зіркових мікроканалів оранжевого тіла. Ця 
система каналів знаходиться тільки в оранжевому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів і функціонує в оранжевих, світлосяюче-оранжевих, червоних, 
світлосяюче-червоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра. Зіркова система каналів 
оранжевого тіла поділяється на зіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, 
скільки існує оранжевих семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, 
стільки субультрасистем, скільки оранжевих шарів правого і лівого зіркових каналів існує в 
оранжевому тілі. 

Зіркова система світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих семишарових 
структур, тріад, світлосяюче-оранжевих несистематизованих шарів правого та лівого зіркових 
каналів, світлосяюче-оранжевих зіркових мікроканалів світлосяюче-оранжевого тіла. Ця 
система каналів знаходиться тільки у світлосяюче-оранжевому тілі, своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів і функціонує у світлосяюче-оранжевих, оранжевих, 
червоних, світлосяюче-червоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра. Зіркова 
система каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на зіркові субсистеми і 
субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує світлосяюче-оранжевих семишарових 
структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, стільки субультрасистем, скільки 
світлосяюче-оранжевих шарів правого і лівого зіркових каналів існує у світлосяюче-
оранжевому тілі. 

Зіркова система жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання жовтих семишарових структур, тріад, жовтих несистематизованих шарів правого та 
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лівого зіркових каналів, жовтих зіркових мікроканалів жовтого тіла. Ця система каналів 
знаходиться тільки в жовтому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів 
і функціонує в жовтих діапазонах електромагнітного спектра. Зіркова система каналів жовтого 
тіла поділяється на зіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує 
жовтих семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, стільки 
субультрасистем, скільки жовтих шарів правого і лівого зіркових каналів існує в жовтому тілі. 

Зіркова система зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання зелених семишарових структур, тріад, зелених несистематизованих шарів правого та 
лівого зіркових каналів, зелених зіркових мікроканалів зеленого тіла. Ця система каналів 
знаходиться тільки в зеленому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів і функціонує в зелених, світлосяюче-зелених, жовтих, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра. Зіркова система каналів зеленого тіла поділяється на зіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує зелених семишарових 
структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, стільки субультрасистем, скільки зелених 
шарів правого і лівого зіркових каналів існує в зеленому тілі. 

Зіркова система світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання світлосяюче-зелених семишарових 
структур, тріад, світлосяюче-зелених несистематизованих шарів правого та лівого зіркових 
каналів, світлосяюче-зелених зіркових мікроканалів світлосяюче-зеленого тіла. Ця система 
каналів знаходиться тільки у світлосяюче-зеленому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів і функціонує у світлосяюче-зелених, зелених, жовтих, блакитних і 
синіх діапазонах електромагнітного спектра. Зіркова система каналів світлосяюче-зеленого тіла 
поділяється на зіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує 
світлосяюче-зелених семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, стільки 
субультрасистем, скільки світлосяюче-зелених шарів правого і лівого зіркових каналів існує у 
світлосяюче-зеленому тілі. 

Зіркова система блакитних каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання блакитних семишарових структур, тріад, блакитних несистематизованих 
шарів правого та лівого зіркових каналів, блакитних зіркових мікроканалів блакитного тіла. Ця 
система каналів знаходиться тільки у блакитному тілі, своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів і функціонує у блакитних і синіх діапазонах електромагнітного 
спектра. Зіркова система каналів блакитного тіла поділяється на зіркові субсистеми і 
субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує блакитних семишарових структур і тріад 
правого та лівого зіркових каналів, стільки субультрасистем, скільки блакитних шарів правого і 
лівого зіркових каналів існує у блакитному тілі. 

Зіркова система бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це сукупність 
і з’єднання бірюзових семишарових структур, тріад, бірюзових несистематизованих шарів 
правого та лівого зіркових каналів, бірюзових зіркових мікроканалів бірюзового тіла. Ця 
система каналів знаходиться тільки в бірюзовому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів і функціонує в бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. Зіркова система каналів бірюзового 
тіла поділяється на зіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує 
бірюзових семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, стільки 
субультрасистем, скільки бірюзових шарів правого і лівого зіркових каналів існує в бірюзовому 
тілі. 

Зіркова система синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання синіх семишарових структур, тріад, синіх несистематизованих шарів правого та 
лівого зіркових каналів, синіх зіркових мікроканалів синього тіла. Ця система каналів 
знаходиться тільки в синьому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів 
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та функціонує в синіх і блакитних діапазонах електромагнітного спектра. Зіркова система 
каналів синього тіла поділяється на зіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки 
субсистем, скільки існує синіх семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, 
стільки субультрасистем, скільки синіх шарів правого і лівого зіркових каналів існує в синьому 
тілі. 

Зіркова система бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання бузкових семишарових структур, тріад, бузкових несистематизованих шарів правого 
та лівого зіркових каналів, бузкових зіркових мікроканалів бузкового тіла. Ця система каналів 
знаходиться тільки в бузковому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів та функціонує в бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. Зіркова 
система каналів бузкового тіла поділяється на зіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки 
субсистем, скільки існує бузкових семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових 
каналів, стільки субультрасистем, скільки бузкових шарів правого і лівого зіркових каналів 
існує в бузковому тілі. 

Зіркова система фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання фіолетових семишарових структур, тріад, фіолетових 
несистематизованих шарів правого та лівого зіркових каналів, фіолетових зіркових 
мікроканалів фіолетового тіла. Ця система каналів знаходиться тільки у фіолетовому тілі, 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів та функціонує у фіолетових, 
червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 
Зіркова система каналів фіолетового тіла поділяється на зіркові субсистеми і субультрасистеми. 
Є стільки субсистем, скільки існує фіолетових семишарових структур і тріад правого та лівого 
зіркових каналів, стільки субультрасистем, скільки фіолетових шарів правого і лівого зіркових 
каналів існує у фіолетовому тілі. 

Зіркова система рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання рожевих семишарових структур, тріад, рожевих несистематизованих шарів правого 
та лівого зіркових каналів, рожевих зіркових мікроканалів рожевого тіла. Ця система каналів 
знаходиться тільки в рожевому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів та функціонує в рожевих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових 
діапазонах електромагнітного спектра. Зіркова система каналів рожевого тіла поділяється на 
зіркові субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує рожевих 
семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, стільки субультрасистем, 
скільки рожевих шарів правого і лівого зіркових каналів існує в рожевому тілі. 

Зіркова система білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання білих семишарових структур, тріад, білих несистематизованих шарів правого та 
лівого зіркових каналів, білих зіркових мікроканалів білого тіла. Ця система каналів 
знаходиться тільки в білому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів і 
функціонує в білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах 
електромагнітного спектра. Зіркова система каналів білого тіла поділяється на зіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує білих семишарових 
структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, стільки субультрасистем, скільки білих 
шарів правого і лівого зіркових каналів існує в білому тілі. 

Зіркова система золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання золотих семишарових структур, тріад, золотих несистематизованих шарів правого та 
лівого зіркових каналів, золотих зіркових мікроканалів золотого тіла. Ця система каналів 
знаходиться тільки в золотому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів і 
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функціонує в золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах 
електромагнітного спектра. Зіркова система каналів золотого тіла поділяється на зіркові 
субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує золотих семишарових 
структур і тріад правого та лівого зіркових каналів, стільки субультрасистем, скільки золотих 
шарів правого та лівого зіркових каналів існує в золотому тілі. 

 
 

СУБСИСТЕМИ ЗІРКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 
Зіркова субсистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина зіркової системи 

каналів, структурно поєднана із семишаровими структурами і тріадами правого та лівого 
зіркових каналів, функціонує на їх рівні в діапазонах електромагнітного спектра шарів 
семишарових структур і тріад зіркових каналів. Утворюється семишаровими структурами і 
тріадами правого та лівого зіркових каналів, зірковими мікроканалами та їхніми з’єднаннями. 
Зіркова субсистема інформаційно-енергетичних каналів – це сукупність і з’єднання 
мікроканалів семишарових структур і тріад зіркових каналів. Розрізняють субсистеми 
кольорових каналів, тонкоматеріальних тіл, зірково-сушумнову, зірково-мерудандову, зірково-
ідову, зірково-пінгалову, зірково-мерудандо-ідо-пінгалову, зірково-правозіркову, зірково-
лівозіркову, зірково-меридіанову, зірково-чакрову та зірково-оболонкову. Кожна субсистема 
каналів є автономною і поділяється на субультрасистеми.  

Зіркова субсистема кольорових каналів 

Зіркова субсистема кольорових каналів – це частина зіркової системи кольорових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями кольорових семишрових структур і тріад правого та 
лівого зіркових каналів і кольорових зіркових мікроканалів відповідних кольорових шарів 
зіркових каналів. Розрізняють зіркові субсистеми червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, 
бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих каналів. Кожна із цих субсистем знаходиться і 
функціонує у відповідних тонкоматеріальних тілах та поділяється на субультрасистеми 
окремих шарів зіркових каналів. 

Зіркова субсистема червоних каналів – це частина зіркової системи червоних каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями червоних зіркових мікроканалів червоних, світлосяюче-
червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих 
семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує у червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 
бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми 
окремих червоних шарів правого та лівого зіркових каналів. 

Зіркова субсистема світлосяюче-червоних каналів – це частина зіркової системи 
світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-червоних 
зіркових мікроканалів світлосяюче-червоних, червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих семишарових структур і тріад зіркових каналів. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує у світлосяюче-червоному, червоному, оранжевому, 
світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих світлосяюче-червоних шарів зіркових каналів. 

Зіркова субсистема оранжевих каналів – це частина зіркової системи оранжевих каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями оранжевих зіркових мікроканалів оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, рожевих, білих та золотих семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових 
каналів. Ця субсистема знаходиться і функціонує в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 88 (154). 2019 
 
 
 

28 

рожевому, білому та золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих оранжевих 
шарів правого і лівого зіркових каналів. 

Зіркова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина зіркової системи 
світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-оранжевих 
зіркових мікроканалів світлосяюче-оранжевих, оранжевих, рожевих, білих та золотих 
семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує у світлосяюче-оранжевому, оранжевому, рожевому, білому та золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих світлосяюче-оранжевих шарів правого і лівого 
зіркових каналів. 

Зіркова субсистема жовтих каналів – це частина зіркової системи жовтих каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями жовтих зіркових мікроканалів жовтих, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих та 
золотих семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує в жовтому, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, зеленому, 
світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється 
на субультрасистеми окремих жовтих шарів правого та лівого зіркових каналів. 

Зіркова субсистема зелених каналів – це частина зіркової системи зелених каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями зелених зіркових мікроканалів зелених, світлосяюче-
зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих та золотих семишарових структур і тріад правого 
та лівого зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і функціонує в зеленому, світлосяюче-
зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих зелених шарів правого та лівого зіркових каналів. 

Зіркова субсистема світлосяюче-зелених каналів – це частина зіркової системи 
світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-зелених зіркових 
мікроканалів світлосяюче-зелених, зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих та золотих 
семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує у світлосяюче-зеленому, зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і 
золотому тілах та поділяється на субультрасистеми окремих світлосяюче-зелених шарів правого 
і лівого зіркових каналів. 

Зіркова субсистема блакитних каналів – це частина зіркової системи блакитних каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями блакитних зіркових мікроканалів блакитних, зелених, 
світлосяюче-зелених, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих та золотих 
семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує у блакитному, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, синьому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та поділяється на субультрасистеми окремих 
блакитних шарів правого і лівого зіркових каналів. 

Зіркова субсистема бірюзових каналів – це частина зіркової системи бірюзових каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзових зіркових мікроканалів семишарових структур і 
тріад правого та лівого зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і функціонує в бірюзовому 
тілі та поділяється на субультрасистеми окремих бірюзових шарів правого і лівого зіркових 
каналів. 

Зіркова субсистема синіх каналів – це частина зіркової системи синіх каналів, утворена 
сукупністю і з’єднаннями синіх зіркових мікроканалів синіх, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних, бірюзових, бузкових, фіолетових, рожевих, білих та золотих семишарових структур 
і тріад правого та лівого зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і функціонує в синьому, 
зеленому, світлосяюче-зеленому, блакитному, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, 
білому і золотому тілах та поділяється на субультрасистеми окремих синіх шарів правого і 
лівого зіркових каналів. 
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Зіркова субсистема бузкових каналів – це частина зіркової системи бузкових каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями бузкових зіркових мікроканалів семишарових структур і 
тріад правого та лівого зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і функціонує в бузковому 
тілі та поділяється на субультрасистеми окремих бузкових шарів правого і лівого зіркових 
каналів. 

Зіркова субсистема фіолетових каналів – це частина зіркової системи фіолетових каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетових зіркових мікроканалів фіолетових, рожевих, 
білих і золотих семишарових структур і тріад зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує у фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах та поділяється на 
субультрасистеми окремих фіолетових шарів зіркових каналів. 

Зіркова субсистема рожевих каналів – це частина зіркової системи рожевих каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями рожевих зіркових мікроканалів семишарових структур і 
тріад правого та лівого зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і функціонує в рожевому 
тілі та поділяється на субультрасистеми окремих рожевих шарів правого і лівого зіркових 
каналів. 

Зіркова субсистема білих каналів – це частина зіркової системи білих каналів, утворена 
сукупністю і з’єднаннями білих зіркових мікроканалів білих, рожевих та золотих семишарових 
структур і тріад правого та лівого зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і функціонує і 
білому, рожевому і золотому тілах та поділяється на субультрасистеми окремих білих шарів 
правого і лівого зіркових каналів. 

Зіркова субсистема золотих каналів – це частина зіркової системи золотих каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями золотих зіркових мікроканалів семишарових структур і 
тріад правого та лівого зіркових каналів. Ця субсистема знаходиться і функціонує в золотому 
тілі та поділяється на субультрасистеми окремих золотих шарів правого і лівого зіркових 
каналів. 

Зіркова субсистема каналів тонкоматеріальних тіл 

Зіркова субсистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина зіркової системи 
каналів, структурно поєднана зі шарами семишарових структур і тріад правого та лівого 
зіркових каналів, функціонує на рівні їхніх діапазонів електромагнітного спектра та 
тонкоматеріального тіла. Утворюється сукупністю і з’єднанням відповідної семишарової 
структури і тріади правого та лівого зіркових каналів, їхніх кольорових шарів, зіркових 
кольорових мікроканалів відповідного тонкоматеріального тіла. Ця субсистема каналів 
знаходиться тільки в одному тонкоматеріальному тілі, своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів і функціонує у відповідних діапазонах електромагнітного спектра. 
Розрізняють зіркові субсистеми червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-
оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Кожна така субсистема функціонує у 
своєму тонкоматеріальному тілі. Зіркова субсистема каналів відповідного тонкоматеріального 
тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. В одному тонкоматеріальному тілі стільки 
субультрасистем, скільки в ньому кольорових шарів правого і лівого зіркових каналів. У 
тонкоматеріальних тілах стільки субультрасистем, скільки в них кольорових шарів зіркових 
каналів. 

Зіркова субсистема червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла – це частина 
зіркової системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів червоних 
семишарових структур, тріад і зіркових червоних мікроканалів несистематизованих шарів 
зіркових каналів червоного тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у червоному 
тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова субсистема каналів 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 88 (154). 2019 
 
 
 

30 

червоного тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
червоних шарів правого та лівого зіркових каналів існує у червоному тілі. 

Зіркова субсистема світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина зіркової системи каналів, утворена сукупністю і 
з’єднанням зіркових мікроканалів світлосяюче-червоних семишарових структур, тріад і 
зіркових світлосяюче-червоних мікроканалів несистематизованих шарів зіркових каналів 
світлосяюче-червоного тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
червоному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова 
субсистема каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є 
стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-червоних шарів правого та лівого зіркових 
каналів існує у світлосяюче-червоному тілі. 

Зіркова субсистема оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
частина зіркової системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів 
оранжевих семишарових структур, тріад і зіркових оранжевих мікроканалів 
несистематизованих шарів зіркових каналів оранжевого тіла. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки в оранжевому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Зіркова субсистема каналів оранжевого тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є 
стільки субультрасистем, скільки оранжевих шарів правого та лівого зіркових каналів існує в 
оранжевому тілі. 

Зіркова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина зіркової системи каналів, утворена сукупністю і 
з’єднанням зіркових мікроканалів світлосяюче-оранжевих семишарових структур, тріад і 
зіркових світлосяюче-оранжевих мікроканалів несистематизованих шарів зіркових каналів 
світлосяюче-оранжевого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
оранжевому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова 
субсистема каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є 
стільки субультрасистем, скільки світлосяюче-оранжевих шарів правого та лівого зіркових 
каналів існує у світлосяюче-оранжевому тілі. 

Зіркова субсистема жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це частина 
зіркової системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів жовтих 
семишарових структур, тріад і зіркових жовтих мікроканалів несистематизованих шарів 
зіркових каналів жовтого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова субсистема каналів 
жовтого тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
жовтих шарів правого та лівого зіркових каналів існує в жовтому тілі. 

Зіркова субсистема зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це частина 
зіркової системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів зелених 
семишарових структур, тріад і зіркових зелених мікроканалів несистематизованих шарів 
зіркових каналів зеленого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі, 
а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова субсистема каналів 
зеленого тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
зелених шарів правого та лівого зіркових каналів існує в зеленому тілі. 

Зіркова субсистема світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина зіркової системи каналів, утворена сукупністю і 
з’єднанням зіркових мікроканалів світлосяюче-зелених семишарових структур, тріад і зіркових 
світлосяюче-зелених мікроканалів несистематизованих шарів зіркових каналів світлосяюче-
зеленого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова субсистема каналів 
світлосяюче-зеленого тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, 
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скільки світлосяюче-зелених шарів правого та лівого зіркових каналів існує у світлосяюче-
зеленому тілі. 

Зіркова субсистема блакитних каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це 
частина зіркової системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів 
блакитних семишарових структур, тріад і зіркових блакитних мікроканалів несистематизованих 
шарів зіркових каналів блакитного тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у 
блакитному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова 
субсистема каналів блакитного тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки блакитних шарів правого та лівого зіркових каналів існує у 
блакитному тілі. 

Зіркова субсистема бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це частина 
зіркової системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів бірюзових 
семишарових структур, тріад і зіркових бірюзових мікроканалів несистематизованих шарів 
зіркових каналів бірюзового тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому 
тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова субсистема каналів 
бірюзового тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
бірюзових шарів правого та лівого зіркових каналів існує в бірюзовому тілі. 

Зіркова субсистема синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це частина зіркової 
системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів синіх семишарових 
структур, тріад і зіркових синіх мікроканалів несистематизованих шарів зіркових каналів синього 
тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова субсистема каналів синього тіла поділяється на 
зіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки синіх шарів правого та лівого 
зіркових каналів існує в синьому тілі. 

Зіркова субсистема бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це частина 
зіркової системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів бузкових 
семишарових структур, тріад і зіркових бузкових мікроканалів несистематизованих шарів 
зіркових каналів бузкового тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому 
тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова субсистема каналів 
бузкового тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
бузкових шарів правого та лівого зіркових каналів існує в бузковому тілі. 

Зіркова субсистема фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це 
частина зіркової системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів 
фіолетових семишарових структур, тріад і зіркових фіолетових мікроканалів 
несистематизованих шарів зіркових каналів фіолетового тіла. Ця субсистема знаходиться і 
функціонує тільки у фіолетовому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Зіркова субсистема каналів фіолетового тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. 
Є стільки субультрасистем, скільки фіолетових шарів правого та лівого зіркових каналів існує у 
фіолетовому тілі. 

Зіркова субсистема рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це частина 
зіркової системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів рожевих 
семишарових структур, тріад і зіркових рожевих мікроканалів несистематизованих шарів 
зіркових каналів рожевого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому 
тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова субсистема каналів 
рожевого тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
рожевих шарів правого та лівого зіркових каналів існує в рожевому тілі. 

Зіркова субсистема білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це частина зіркової 
системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів білих семишарових 
структур, тріад і зіркових білих мікроканалів несистематизованих шарів зіркових каналів білого 
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тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова субсистема каналів білого тіла поділяється на 
зіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки білих шарів правого та лівого 
зіркових каналів існує в білому тілі. 

Зіркова субсистема золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це частина 
зіркової системи каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зіркових мікроканалів золотих 
семишарових структур, тріад і зіркових золотих мікроканалів несистематизованих шарів 
зіркових каналів золотого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, 
а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Зіркова субсистема каналів 
золотого тіла поділяється на зіркові субультрасистеми. Є стільки субультрасистем, скільки 
золотих шарів правого та лівого зіркових каналів існує в золотому тілі. 

   
 

СУБУЛЬТРАСИСТЕМИ ЗІРКОВОЇ СУБСИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 
Зіркова субультрасистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина зіркової 

субсистеми каналів, структурно поєднана зі шарами правого та лівого зіркових каналів, 
функціонує в діапазонах електромагнітного спектра шарів правого та лівого зіркових каналів. 
Утворюється сукупністю і з’єднанням шарів зіркових каналів і зіркових мікроканалів. Зіркових 
субультрасистем інформаційно-енергетичних каналів стільки, скільки шарів зіркових каналів. 
Найважливішими є зіркові субультрасистеми червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, 
бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих інформаційно-енергетичних мікроканалів шарів 
зіркових каналів. 

Зіркові субультрасистеми кольорових каналів 

Зіркова субультрасистема кольорових каналів – це частина зіркової субсистеми 
кольорових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями відповідних кольорових шарів зіркових 
каналів і кольорових зіркових мікроканалів. Розрізняють зіркові субультрасистеми червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-
зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих та золотих каналів. 
Кожна із цих субультрасистем знаходиться і функціонує у відповідних тонкоматеріальних тілах 
з ідентичними кольоровими компонентами. 

Зіркова субультрасистема червоних каналів – це частина зіркової субсистеми червоних 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями червоних зіркових мікроканалів червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, 
білих і золотих шарів зіркових каналів червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується та функціонує. 

Зіркова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів – це частина зіркової 
субсистеми світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
червоних зіркових мікроканалів світлосяюче-червоних, червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів правого та лівого зіркових 
каналів світлосяюче-червоного, червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема оранжевих каналів – це частина зіркової субсистеми 
оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оранжевих зіркових мікроканалів 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, рожевих, білих і золотих шарів правого та лівого зіркових 
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каналів оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого та золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина зіркової 
субсистеми світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
оранжевих зіркових мікроканалів світлосяюче-оранжевих, оранжевих, рожевих, білих і золотих 
шарів правого та лівого зіркових каналів світлосяюче-оранжевого, оранжевого, рожевого, 
білого і золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема жовтих каналів – це частина зіркової субсистеми жовтих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями жовтих зіркових мікроканалів жовтих, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих та 
золотих шарів правого і лівого зіркових каналів жовтого, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого та золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема зелених каналів – це частина зіркової субсистеми зелених 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями зелених зіркових мікроканалів зелених, 
світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих шарів зіркових каналів 
зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого та золотого тіл, у яких 
розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів – це частина зіркової субсистеми 
світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-зелених зіркових 
мікроканалів світлосяюче-зелених, зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих та золотих 
шарів правого і лівого зіркових каналів світлосяюче-зеленого, зеленого, бірюзового, бузкового, 
рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема блакитних каналів – це частина зіркової субсистеми 
блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями блакитних зіркових мікроканалів 
блакитних, зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, 
білих та золотих шарів правого і лівого зіркових каналів блакитного, зеленого, світлосяюче-
зеленого, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, у 
яких розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема бірюзових каналів – це частина зіркової субсистеми бірюзових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзових зіркових мікроканалів бірюзових шарів 
правого та лівого зіркових каналів бірюзового тіла, в якому розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема синіх каналів – це частина зіркової субсистеми синіх каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями синіх зіркових мікроканалів синіх, зелених, світлосяюче-
зелених, блакитних, бірюзових, бузкових, фіолетових, рожевих, білих та золотих шарів правого 
і лівого зіркових каналів синього, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема бузкових каналів – це частина зіркової субсистеми бузкових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузкових зіркових мікроканалів бузкових шарів 
правого та лівого зіркових каналів бузкового тіла, в якому розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема фіолетових каналів – це частина зіркової субсистеми 
фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетових зіркових мікроканалів 
фіолетових, рожевих, білих та золотих шарів правого і лівого зіркових каналів фіолетового, 
рожевого, білого та золотого тіл, у яких розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема рожевих каналів – це частина зіркової субсистеми рожевих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожевих зіркових мікроканалів рожевих шарів 
правого та лівого зіркових каналів рожевого тіла, в якому розміщується і функціонує. 

Зіркова субультрасистема білих каналів – це частина зіркової субсистеми білих каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями білих зіркових мікроканалів білих, рожевих та золотих 
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шарів правого і лівого зіркових каналів білого, рожевого та золотого тіл, у яких розміщується 
і функціонує. 

Зіркова субультрасистема золотих каналів – це частина зіркової субсистеми золотих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золотих зіркових мікроканалів золотих шарів 
зіркових каналів золотого тіла, в якому розміщується і функціонує. 

  

Зіркові субультрасистеми каналів тонкоматеріальних тіл 

Зіркова субультрасистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина зіркової 
субсистеми каналів тонкоматеріального тіла, структурно поєднана з відповідними шарами 
правого і лівого зіркових каналів, функціонує в діапазонах електромагнітного спектра 
відповідних шарів зіркових каналів і тонкоматеріального тіла. Утворюється сукупністю і 
з’єднанням кольорових шарів правого і лівого зіркових каналів відповідного 
тонкоматеріального тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки в 
одному тонкоматеріальному тілі та своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Зіркових субультрасистем каналів тонкоматеріального тіла стільки, скільки існує 
кольорових шарів зіркових каналів і тіл. Розрізняють зіркові субультрасистеми червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-
зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого 
тонкоматеріальних тіл. 

Зіркова субультрасистема червоних каналів червоного тонкоматеріального тіла – це 
частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням червоних зіркових 
мікроканалів червоних шарів та несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів 
червоного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у червоному тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових 
субультрасистем каналів червоного тіла, скільки в ньому існує червоних шарів правого та 
лівого зіркових каналів.  

Зіркова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів світлосяюче-червоного 
тонкоматеріального тіла – це частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і 
з’єднанням світлосяюче-червоних зіркових мікроканалів світлосяюче-червоних шарів та 
несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів світлосяюче-червоного тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових субультрасистем 
каналів світлосяюче-червоного тіла, скільки в ньому існує світлосяюче-червоних шарів правого 
та лівого зіркових каналів. 

Зіркова субультрасистема оранжевих каналів оранжевого тонкоматеріального тіла 
– це частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням оранжевих 
зіркових мікроканалів оранжевих шарів та несистематизованих шарів правого і лівого 
зіркових каналів оранжевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в 
оранжевому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
зіркових субультрасистем каналів оранжевого тіла, скільки в ньому існує оранжевих шарів 
правого та лівого зіркових каналів.  

Зіркова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів світлосяюче-оранжевого 
тонкоматеріального тіла – це частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і 
з’єднанням світлосяюче-оранжевих зіркових мікроканалів світлосяюче-оранжевих шарів та 
несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів світлосяюче-оранжевого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових субультрасистем 
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каналів світлосяюче-оранжевого тіла, скільки в ньому існує світлосяюче-оранжевих шарів 
правого та лівого зіркових каналів. 

Зіркова субультрасистема жовтих каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це 
частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням жовтих зіркових 
мікроканалів жовтих шарів та несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів 
жовтого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових субультрасистем 
каналів жовтого тіла, скільки в ньому існує жовтих шарів правого та лівого зіркових каналів. 

Зіркова субультрасистема зелених каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це 
частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням зелених зіркових 
мікроканалів зелених шарів та несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів 
зеленого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових субультрасистем 
каналів зеленого тіла, скільки в ньому існує зелених шарів правого та лівого зіркових каналів. 

Зіркова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла – це частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і 
з’єднанням світлосяюче-зелених зіркових мікроканалів світлосяюче-зелених шарів та 
несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів світлосяюче-зеленого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових субультрасистем 
каналів світлосяюче-зеленого тіла, скільки в ньому існує світлосяюче-зелених шарів правого та 
лівого зіркових каналів. 

Зіркова субультрасистема блакитних каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це 
частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням блакитних зіркових 
мікроканалів блакитних шарів та несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів 
блакитного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових 
субультрасистем каналів блакитного тіла, скільки в ньому існує блакитних шарів правого та 
лівого зіркових каналів. 

Зіркова субультрасистема бірюзових каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це 
частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням бірюзових зіркових 
мікроканалів бірюзових шарів та несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів 
бірюзового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових 
субультрасистем каналів бірюзового тіла, скільки в ньому існує бірюзових шарів правого та 
лівого зіркових каналів. 

Зіркова субультрасистема синіх каналів синього тонкоматеріального тіла – це частина 
зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням синіх зіркових мікроканалів 
синіх шарів та несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів синього тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових субультрасистем каналів синього 
тіла, скільки в ньому існує синіх шарів правого та лівого зіркових каналів. 

Зіркова субультрасистема бузкових каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це 
частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням бузкових зіркових 
мікроканалів бузкових шарів та несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів 
бузкового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових субультрасистем 
каналів бузкового тіла, скільки в ньому існує бузкових шарів правого та лівого зіркових 
каналів. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 88 (154). 2019 
 
 
 

36 

Зіркова субультрасистема фіолетових каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – 
це частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням фіолетових зіркових 
мікроканалів фіолетових шарів та несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів 
фіолетового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових 
субультрасистем каналів фіолетового тіла, скільки в ньому існує фіолетових шарів правого та 
лівого зіркових каналів. 

Зіркова субультрасистема рожевих каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це 
частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням рожевих зіркових 
мікроканалів рожевих шарів та несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів 
рожевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових субультрасистем 
каналів рожевого тіла, скільки в ньому існує рожевих шарів правого та лівого зіркових каналів. 

Зіркова субультрасистема білих каналів білого тонкоматеріального тіла – це частина 
зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням білих зіркових мікроканалів 
білих шарів та несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів білого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових субультрасистем каналів білого тіла, 
скільки в ньому існує білих шарів правого та лівого зіркових каналів. 

Зіркова субультрасистема золотих каналів золотого тонкоматеріального тіла – це 
частина зіркової субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднанням золотих зіркових 
мікроканалів золотих шарів та несистематизованих шарів правого і лівого зіркових каналів 
золотого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки зіркових субультрасистем 
каналів золотого тіла, скільки в ньому існує золотих шарів правого та лівого зіркових каналів. 

    
Зірково-сушумнова система каналів – це сукупність і з’єднання правого зіркового каналу, 

лівого зіркового каналу, сушумни, зіркових та сушумнових мікроканалів з більшістю зіркових 
мікроканалів. Зірково-сушумнова система інформаційно-енергетичних каналів поділяється на 
субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує одного кольору 
семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів і тонкоматеріальних тіл. Є 
стільки субультрасистем, скільки існує одного кольору шарів правого і лівого зіркових каналів 
та тонкоматеріальних тіл. 

Зірково-мерудандова система каналів – це сукупність і з’єднання правого зіркового 
каналу, лівого зіркового каналу, меруданди, зіркових та мерудандових мікроканалів з 
більшістю зіркових мікроканалів. Зірково-мерудандова система інформаційно-енергетичних 
каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує 
одного кольору семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів і 
тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує одного кольору шарів 
правого і лівого зіркових каналів та тонкоматеріальних тіл. 

Зірково-ідова система каналів – це сукупність і з’єднання правого зіркового каналу, лівого 
зіркового каналу, іди, зіркових та ідових мікроканалів з більшістю зіркових мікроканалів. 
Зірково-ідова система інформаційно-енергетичних каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує одного кольору семишарових структур і 
тріад правого та лівого зіркових каналів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, 
скільки існує одного кольору шарів правого і лівого зіркових каналів та тонкоматеріальних тіл. 

Зірково-пінгалова система каналів – це сукупність і з’єднання правого зіркового каналу, 
лівого зіркового каналу, пінгали, зіркових та пінгалових мікроканалів з більшістю зіркових 
мікроканалів. Зірково-пінгалова система інформаційно-енергетичних каналів поділяється на 
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субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує одного кольору 
семишарових структур і тріад правого та лівого зіркових каналів і тонкоматеріальних тіл. Є 
стільки субультрасистем, скільки існує одного кольору шарів правого і лівого зіркових каналів 
та тонкоматеріальних тіл. 

Зірково-мерудандо-ідо-пінгалова система каналів – це сукупність і з’єднання правого 
зіркового каналу, лівого зіркового каналу, меруданди, іди, пінгали, зіркових і мерудандо-ідо-
пінгалових мікроканалів з більшістю зіркових мікроканалів. Зірково-мерудандо-ідо-пінгалова 
система інформаційно-енергетичних каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є 
стільки субсистем, скільки існує одного кольору семишарових структур і тріад правого та 
лівого зіркових каналів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує 
одного кольору шарів правого і лівого зіркових каналів та тонкоматеріальних тіл. 

Зірково-правозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого зіркового 
каналу, правого зіркового каналу, зіркових та правозіркових мікроканалів з більшістю зіркових 
мікроканалів. Зірково-правозіркова система інформаційно-енергетичних каналів поділяється на 
субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує одного кольору 
семишарових структур і тріад зіркових каналів та тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує одного кольору шарів зіркових каналів і тонкоматеріальних тіл. 

Зірково-лівозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання лівого зіркового каналу, 
правого зіркового каналу, зіркових та лівозіркових мікроканалів з більшістю зіркових 
мікроканалів. Зірково-лівозіркова система інформаційно-енергетичних каналів поділяється на 
субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує одного кольору 
семишарових структур і тріад зіркових каналів та тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує одного кольору шарів зіркових каналів і тонкоматеріальних тіл. 

Зірково-меридіанова система каналів – це сукупність і з’єднання зіркових каналів, 
меридіанів, зіркових і меридіанових мікроканалів з більшістю зіркових мікроканалів. Зірково-
меридіанова система інформаційно-енергетичних каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки субсистем, скільки існує одного кольору семишарових структур і 
тріад зіркових каналів та тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує 
одного кольору шарів зіркових каналів і тонкоматеріальних тіл. 

Зірково-чакрова система каналів – це сукупність і з’єднання зіркових каналів, усіх чакр, 
зіркових та чакрових мікроканалів з більшістю зіркових мікроканалів. Зірково-чакрова система 
інформаційно-енергетичних каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки 
субсистем, скільки існує одного кольору семишарових структур і тріад зіркових каналів, 
конусів чакр і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем, скільки існує одного кольору 
шарів зіркових каналів, пелюсток конусів чакр і тонкоматеріальних тіл. 

Зірково-оболонкова система каналів – це сукупність і з’єднання зіркових каналів, усіх 
оболонок, зіркових й оболонкових мікроканалів з більшістю зіркових мікроканалів. Зірково-
оболонкова система інформаційно-енергетичних каналів поділяється на субсистеми і 
субультрасистеми. Субсистем стільки, скільки існує одного кольору семишарових структур і 
тріад зіркових каналів та тонкоматеріальних тіл. Субультрасистем стільки, скільки існує одного 
кольору шарів зіркових каналів, кольорових шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Інформаційно-енергетичні біоплазми зіркової системи каналів 

Тільки в зірковій системі утворюються універсальна, універсально-специфічні, специфічні 
та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми з відповідною кількістю 
інформаційно-енергетичних матерій коричневих діапазонів електромагнітного спектра. 
Коричневі матерії поглинаються чакрою антисвіту (чакрою Землі, духовності Землі) з 
інформаційно-енергетичних полів антисвіту і зовнішнього середовища. Ці життєві біоплазми 
транспортуються зірковою системою, розподіляються і перерозподіляються між усіма тілами та 
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їхніми структурами. Коричневий компонент життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм 
надає людині, її тілам, властивостям, особливостям, здібностям, функціям, функціональним, 
духовним і ПСІ-феноменальним властивостям нових характеристик. Лівозіркова система 
каналів наповнює зіркову систему каналів універсальною, універсально-специфічними, 
специфічними і високоспецифічними біоплазмами, у яких переважають інформаційно-
енергетичні матерії фіолетових діапазонів електромагнітного спектра. Правозіркова система 
каналів наповнює зіркову систему каналів універсальною, універсально-специфічними, 
специфічними і високоспецифічними біоплазмами, у яких переважають інформаційно-
енергетичні матерії коричневих діапазонів електромагнітного спектра. Інформаційний зміст 
коричневих інформаційно-енергетичних матерій зумовлений розвитком чакри антисвіту, її 
трансформацією у чакру Землі або чакру духовності Землі та духовним розвитком людини. 
Якщо характеристики структурно-функціонального стану чакри подібні до частотно-
амплітудних характеристик інформаційно-енергетичних полів антисвіту, тоді чакра при 
функціонуванні поглинає інформаційно-енергетичні матерії з інформаційно-енергетичних полів 
антисвіту, які зумовлюють антидуховні характеристики людини. Якщо чакра антисвіту у 
своєму розвитку трансформується в чакру Землі, тоді вона поглинає інформаційно-енергетичні 
матерії з інформаційно-енергетичних полів Землі, які зумовлюють відповідний розвиток 
людини. Якщо чакра Землі у своєму розвитку трансформується у чакру духовності Землі, тоді 
вона поглинає інформаційно-енергетичні матерії духовності Землі, що зумовлюють не тільки 
духовний розвиток людини, але й гармонійне співвідношення духовності людини і духовності 
Землі. 

Функції та значення зіркової системи каналів 

Зірковій системі каналів властиві ті самі функції, що й каналовій системі (див. стор. 42–44), 
з відмінністю у тому, що вона приймає найбільшу кількість інформацій, мікрочасток, світла, 
енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм коричневих і фіолетових діапазонів 
електромагнітного спектра. Тому будь-яка функція зіркової системи каналів високоспецифічно 
впливає на усі функції та функціональні можливості усіх тонкоматеріальних тіл, фізичного тіла 
і людини загалом, надаючи їм ознак збалансованого співвідношення земного, космічного та 
духовного. Функції зіркової системи не вивчені в контексті розвитку, вдосконалення, проявів і 
практичного застосування усіх властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, 
психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей людини, її тіл та їхніх 
окремих структур. Без урахування функцій зіркової системи каналів еніотерапевтичні 
технології лікування, виховання і навчання обмежені у практичному використанні, 
цілеспрямованості та ефективності інформаційно-енергетичного впливу для досягнення 
необхідного результату і втрачають специфічність інформаційно-енергетичного впливу. Для 
набуття нових нетрадиційних і специфічних еніоанатомічних характеристик тонкоматеріальних 
тіл потрібно напрацьовувати еніотехнології, спрямовані на еніоанатомічний розвиток зіркової 
каналової системи та її функцій. Інформаційно-енергетичні життєві біоплазми, які містять 
збалансоване співвідношення коричневих і фіолетових інформаційно-енергетичних матерій, є 
інформаційно-енергетичною основою для: 

♦ гармонійної імплантації до властивостей, особливостей, здібностей, функцій і 
функціональних можливостей людини інформаційно-енергетичного змісту 
людського, земного та космічного досвіду 

♦ інтеграції людських, земних і космічних інформаційно-енергетичних матерій, які 
інтегрально впливатимуть на людину при її вихованні, навчанні, розвитку та 
лікуванні 
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♦ розвитку ПСІ-феноменальних здібностей, які людина може практично 
використовувати в умовах земного, космічного і духовного буття 

♦ розвитку інтегральної свідомості, що вміщує людську, земну, космічну і духовну 
свідомість 

♦ формування розширеного світогляду, який уможливить розуміння людини, Землі та 
Всесвіту для їх спільного прогресивного еволюційного розвитку тощо. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОПСІАНАТОМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТРЕНУВАННЯ  
І РОЗВИТКУ ЗІРКОВИХ КАНАЛІВ 

 
Вперше в світі описана еніопсіанатомічна технологія тренування і розвитку 

зіркових каналів. 
Ключові слова: стадії розвитку зіркових каналів – створення умов, налаштування 

еніопсихіки, встановлення інформаційно-енергетичного контакту, тренування і розвиток, 
завершення тренування.   

 
Впервые в мире описана ениопсианатомическая технологии тренировки и развития 

звездных каналов. 
Ключевые слова: стадии развития звездных каналов – образование условий, 

настройка эниопсихики, установление информационно-энергетического контакта, 
тренировка и развитие, завершение тренировки. 

 
For the first time in the world, the eniopsianatomic technology of training and development 

of star channels is described. 
Key words: stages of development of star channels – creation of conditions, adjustment of the 

eniopsychic, establishment of information and energy contact, training and development, 
completion of training. 

 
Продовження з випусків 69(135)–87(153) 

Стадії розвитку зіркових каналів 

В основу еніопсіанатомічної технології виконання вправ, спрямованих на розвиток зіркових 
каналів, покладено еніоанатомічні знання тонкоматеріальних тіл, зіркових каналів, 
еніопсихології та еніопедагогіки. Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ має 5 стадій. 
Самостійне еніопсіанатомічне виконання вправ може бути розпочато, якщо учень добре знає 
еніоанатомію зіркових каналів, володіє еніопсіанатомічними технологіями, методами і 
засобами розвитку зіркових каналів. Стадії розвитку зіркових каналів: 

1. Створення умов для еніопсіанатомічного розвитку зіркових каналів 
2. Налаштування еніопсихіки на виконання еніопсіанатомічних вправ із зірковими 

каналами 
3. Встановлення інформаційно-енергетичного контакту із зірковими каналами 
4. Виконання еніопсіанатомічних вправ із зірковими каналами 
5. Завершення еніопсіанатомічних вправ із зірковими каналами. 

Перша стадія: створення умов для еніопсіанатомічного розвитку  
зіркових каналів 

Змістом 1-ї стадії – утворення умов для виконання еніопсіанатомічних вправ, спрямованих 
на тренування і розвиток зіркових каналів, має бути: 

♦ вибір тихого, екологічно, гігієнічно та інформаційно-енергетично чистого місця без 
будь-яких артефактів; при вдосконаленні та універсальному розвитку обов’язкова 
присутність артефактів і ускладнень 
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♦ легкий, несинтетичний, зручний одяг світлих кольорів 
♦ приміщення, у якому виконуватимуть вправи, має бути провітреним, обов’язково 

мають бути кімнатні квіти, дерева, кольорові еніоанатомічні малюнки зіркових 
каналів, не повинно бути мобільних телефонів, потужних радіоелектронних 
пристроїв чи носіїв негативної інформації  

♦ визначення аномальних і геопатогенних зон прямокутника сітки Хартмана у 
приміщенні, де виконуватимуть еніопсіанатомічні вправи 

♦ нейтралізація негативних, біопатогенних та антидуховних інформаційно-
енергетичних випромінювань аномальних зон у приміщенні, де виконуватимуть 
еніопсіанатомічні вправи 

♦ інформаційно-енергетичне очищення приміщення та місця виконання 
еніопсіанатомічних вправ 

♦ проведення інформаційно-енергетичних аплікацій приміщення і місця виконання 
вправ 

♦ наповнення місця тренування усіма кольорами семишарових структур, тріад, 
систематизованих і несистематизованих шарів зіркових каналів 

♦ імплантація універсальної еніоанатомічної голограми зіркових каналів до 
приміщення і місця виконання еніопсіанатомічних вправ 

♦ наповнення місця тренування інформаційно-енергетичними голограмами 
еніоанатомічної норми, всебічного, гармонійного, збалансованого й універсального 
розвитку зіркових каналів 

♦ унеможливлення відволікальних впливів на учня зовнішніх подразників – шуму, 
яскравого світла, тепла, холоду, вологості, неприємних запахів тощо 

♦ природне, рівномірне освітлення приміщення, яке можна регулювати, та інші 
специфічні умови. 

Це основні умови, дотримання яких створює середовище, необхідне для початку 
еніопсіанатомічного тренування і розвитку зіркових каналів. 

Друга стадія: налаштування еніопсихіки на виконання 
еніопсіанатомічних вправ із зірковими каналами 

Змістом 2-ї стадії – налаштування еніопсихіки на еніопсіанатомічне виконання вправ, 
спрямованих на тренування і розвиток зіркових каналів, має бути: 

♦ вибір зручного положення тіла (асани) у центрі прямокутника сітки Хартмана з 
напрямком обличчя учня на схід або північ 

♦ прохання до Всесвіту про дозвіл на еніопсіанатомічне тренування 
♦ розслаблення м’язів 
♦ звільнення мозку від думок 
♦ утримання мозку у спокійному стані 
♦ досягнення позамисленнєвого стану мозку 
♦ перебування у релаксаційному стані 
♦ нереагування на зовнішні та внутрішні подразники 
♦ досягнення спокійного, ритмічного дихання з переходом до кольорової пранаями 
♦ концентрація уваги на семишарових структурах, тріадах, систематизованих і 

несистематизованих шарах та мікроканалах зіркових каналів, які потрібно розвивати 
♦ ментальна голографічна уява та візуалізація семишарових структур, тріад, 

систематизованих і несистематизованих шарів та мікроканалів зіркових каналів, які 
потрібно розвивати тощо. 
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Якщо учень налаштував свою еніопсихіку відповідно до вищенаведених положень, він може 
перейти до 3-ї стадії – встановлення інформаційно-енергетичного контакту із зірковими 
каналами, їхніми семишаровими структурами, тріадами, систематизованими і 
несистематизованими шарами, мікроканалами зіркових каналів, які потрібно розвивати. 

Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту  
із зірковими каналами 

Змістом 3-ї стадії – встановлення інформаційно-енергетичного контакту із зірковими 
каналами, їхніми семишаровими структурами, тріадами, систематизованими і 
несистематизованими шарами, мікроканалами, має бути: 

♦ поглиблена концентрація, ментальна уява і візуалізація зіркових каналів, їхніх 
семишарових структур, тріад, систематизованих і несистематизованих шарів та 
мікроканалів, при цьому між мозком, свідомістю і зірковими каналами виникають 
активні інформаційно-енергетичні контакти і взаємообміни 

♦ відчування зіркових каналів, їхніх семишарових структур, тріад, систематизованих і 
несистематизованих шарів та мікроканалів, особливо їх еніоанатомічної норми 

♦ проглядання, біолокація і сканування зіркових каналів, їхніх семишарових структур, 
тріад, систематизованих і несистематизованих шарів та мікроканалів 

♦ визначення еніоанатомічного стану зіркових каналів, їхніх семишарових структур, 
тріад, систематизованих і несистематизованих шарів та мікроканалів 

♦ проглядання зіркових каналів, їхніх семишарових структур, тріад, систематизованих і 
несистематизованих шарів та мікроканалів у стані медитативної концентрації 

♦ ясне відчуття кольорів, форм, будови, структури, архітектоніки, топографії, функцій 
зіркових каналів, їхніх семишарових структур, тріад, систематизованих і 
несистематизованих шарів і мікроканалів 

♦ відчуття інформаційно-енергетичного контакту і взаємообмінів із зірковими 
каналами, їхніми семишаровими структурами, тріадами, систематизованими і 
несистематизованими шарами та мікроканалами 

♦ досягнення активних інформаційно-енергетичних взаємообмінів мозку із зірковими 
каналами, їхніми семишаровими структурами, тріадами, систематизованими і 
несистематизованими шарами та мікроканалами 

♦ візуалізація зіркових каналів, їхніх семишарових структур, тріад, систематизованих і 
несистематизованих шарів і мікроканалів, що значно посилює інформаційно-
енергетичний контакт; голографічна уява і візуалізація зіркових каналів, їхніх 
семишарових структур, тріад, систематизованих і несистематизованих шарів і 
мікроканалів мають однакове значення для встановлення інформаційно-
енергетичного контакту із зірковими каналами 

♦ ментальна голографічна уява або візуалізація інформаційно-енергетичного контакту і 
взаємообмінів із зірковими каналами, їхніми семишаровими структурами, тріадами, 
систематизованими і несистематизованими шарами та мікроканалами в усіх діапазонах 
електромагнітного спектра 

♦ відчуття в усіх діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних 
взаємообмінів мозку із зірковими каналами, їхніми семишаровими структурами, 
тріадами, систематизованими і несистематизованими шарами та мікроканалами в усіх 
діапазонах електромагнітного спектра 

♦ нормалізація форми, структури і топографії зіркових каналів та їхніх структур 
♦ інформаційно-енергетичне очищення зіркових каналів та їхніх структур 
♦ досягнення еніоанатомічної норми зіркових каналів та їхніх структур 
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♦ функціональна активізація відповідних семишарових структур, тріад, 
систематизованих і несистематизованих шарів і мікроканалів. 

На цій стадії розвитку зіркових каналів надзвичайно важливо встановити інформаційно-
енергетичний контакт з усіма семишаровими структурами, тріадами, систематизованими і 
несистематизованими шарами та мікроканалами в усіх діапазонах електромагнітного спектра та 
досягнути еніоанатомічної норми усіх цих каналових структур. Важливо відчути зіркові канали, 
встановити їх розташування, форму і структурний стан. Для досягнення добрих результатів 
еніопсіанатомічне виконання вправ потрібно здійснювати відповідно до еніоанатомії зіркових 
каналів у такій послідовності: основа, додаткова і власна структури зіркових каналів, після 
цього – складові основи, додаткової та власної структур. Якщо учень виявив топографічні і 
структурні порушення, інформаційно-енергетичні забруднення і блокади, він має разом з 
учителем або самостійно усунути їх, провести інформаційно-енергетичне очищення і досягнути 
еніоанатомічної норми зіркових каналів. У процесі біолокації, сканування, проглядання, 
ментальної концентрації та візуалізації важливо досягнути доброго відчуття еніоанатомічної 
норми зіркових каналів, семишарових структур, тріад, систематизованих і несистематизованих 
шарів та мікроканалів, запам’ятати це відчуття. Від моменту ясного відчуття зіркових каналів і 
їхніх структур та активних інформаційно-енергетичних взаємообмінів мозку, свідомості і 
зіркових каналів можна перейти до 4-ї стадії – еніопсіанатомічних вправ із зірковими каналами. 

Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ із зірковими каналами 

У відповідній асані, з розслабленими м’язами, спокійним мозком, кольоровою пранаямою і 
при ясному відчутті зіркових каналів необхідно сконцентруватися на зіркових каналах з 
подальшою активною медитацією, мисленням про еніоанатомію зіркових каналів та 
ментальною голографічною уявою: 

♦ основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ 1-ї червоної семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового 

каналу 
♦ 2-ї світлосяюче-червоної семишарової каналової структури основи лівого (правого) 

зіркового каналу 
♦ 3-ї оранжевої семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового 

каналу 
♦ 4-ї світлосяюче-оранжевої семишарової каналової структури основи лівого (правого) 

зіркового каналу 
♦ 5-ї жовтої семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ 6-ї зеленої семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового 

каналу 
♦ 7-ї світлосяюче-зеленої семишарової каналової структури основи лівого (правого) 

зіркового каналу 
♦ 8-ї блакитної семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового 

каналу 
♦ 9-ї бірюзової семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового 

каналу 
♦ 10-ї синьої семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового 

каналу 
♦ 11-ї бузкової семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового 

каналу 
♦ 12-ї фіолетової семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового 

каналу 
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♦ 13-ї рожевої семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового 
каналу 

♦ 14-ї білої семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ 15-ї золотої семишарової каналової структури основи лівого (правого) зіркового 

каналу 
♦ червоної тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ світлосяюче-червоної тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ оранжевої тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ світлосяюче-оранжевої тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ жовтої тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ зеленої тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ світлосяюче-зеленої тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ блакитної тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ бірюзової тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ синьої тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ бузкової тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ фіолетової тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ рожевої тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ білої тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ золотої тріади основи лівого (правого) зіркового каналу 
♦ 1-го внутрішнього шару семишарової структури, утвореного розгалуженнями 

виростів внутрішньої оболонки верхньої лівої (правої) половини полюса 
тонкоматеріального тіла 

♦ 2-го проміжного шару семишарової структури, утвореного розгалуженнями виростів 
внутрішньої оболонки нижньої лівої (правої) половини полюса тонкоматеріального 
тіла 

♦ 3-го проміжного шару семишарової структури, утвореного розгалуженнями вершин 
конусів передньої і задньої частин серцевої чакри (чакри Землі) 

♦ 4-го проміжного шару семишарової структури, утвореного розгалуженнями виростів 
внутрішньої оболонки тонкоматеріального тіла, яка огортає чакрові конуси передньої 
і задньої частин серцевої чакри (чакри Землі) 

♦ 5-го проміжного шару семишарової структури, утвореного розгалуженнями виростів 
зовнішньої оболонки тонкоматеріального тіла, яка огортає чакрові конуси передньої 
та задньої частин серцевої чакри (чакри Землі) 

♦ 6-го проміжного шару семишарової структури, утвореного розгалуженнями виростів 
зовнішньої оболонки верхньої лівої (правої) половини полюса тонкоматеріального 
тіла 

♦ 7-го зовнішнього шару семишарової структури, утвореного розгалуженнями виростів 
зовнішньої оболонки нижньої лівої (правої) половини полюса тонкоматеріального 
тіла. 

Після ясного відчуття основи зіркових каналів та її структур потрібно продовжувати 
еніопсіанатомічне виконання вправ з додатковою структурою лівого і правого зіркових каналів 
з активною медитацією і мисленням про еніоанатомію додаткової структури зіркових 
каналів і ментальним уявленням голографічного образу: 

♦ систематизованих шарів муладхари 
♦ тріад муладхари 
♦ систематизованих шарів свадхістхани 
♦ тріад свадхістхани 
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♦ систематизованих шарів маніпури 
♦ тріад маніпури 
♦ систематизованих шарів анахати 
♦ тріад анахати 
♦ систематизованих шарів вішудхи 
♦ тріад вішудхи 
♦ систематизованих шарів аджни 
♦ тріад аджни 
♦ систематизованих шарів медулярної чакри 
♦ тріад медулярної чакри 
♦ систематизованих шарів чакри Землі – у правому зірковому каналі 
♦ тріад чакри Землі – у правому зірковому каналі 
♦ систематизованих шарів серцевої чакри – у лівому зірковому каналі 
♦ тріад серцевої чакри – у лівому зірковому каналі 
♦ систематизованих шарів камешвара-камешварі 
♦ тріад камешвара-камешварі 
♦ систематизованих шарів сахасрари 
♦ тріад сахасрари 
♦ несистематизованих шарів 
♦ змішаних шарів 
♦ тришарових каналів 
♦ каналових пучків 
♦ чакрових мікроканалів 
♦ оболонкових мікроканалів 
♦ сушумнових мікроканалів 
♦ мерудандових мікроканалів 
♦ ідових мікроканалів 
♦ пінгалових мікроканалів 
♦ лівозіркових мікроканалів – у правому зірковому каналу 
♦ правозіркових мікроканалів – у лівому зірковому каналу 
♦ меридіанових мікроканалів 
♦ змішаних різнотипних мікроканалів. 

Еніопсіанатомічне виконання вправ, спрямованих на розвиток додаткової структури 
зіркових каналів, абсолютно індивідуальне. Групове виконання небажане, тому що додаткова 
структура зіркових каналів високоіндивідуальна, неповторна, зумовлена філогенетичним та 
онтогенетичним розвитком учня, характером його соціально-біотичної діяльності, специфікою 
функціонування його тонкоматеріальних тіл і зіркових каналів. 

Після ясного відчуття додаткової структури зіркових каналів потрібно продовжувати 
еніопсіанатомічне виконання вправ з внутрішньозірковими утвореннями власної структури 
лівого (правого) зіркового каналу з активною медитацією і мисленням про еніоанатомію 
власної структури зіркових каналів і ментальним уявленням голографічного образу:  

♦ внутрішньоканалових утворень власної структури:  
♦ внутрішніх мікроканалів, ультраканалів і субультраканалів 
♦ внутрішнього міжмікроканалового злиття мікроканалів 
♦ внутрішніх анастомозних з’єднань 
♦ внутрішніх синаптичних з’єднань 
♦ лівозіркової сітки субультраканалів 
♦ правозіркової сітки субультраканалів 
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♦ проникнень ультра- і субультраканалів до внутрішньоканалових просторів 
мікротрубкових мікроканалів 

♦ сіткових внутрішніх мікроканалів, ультраканалів, субультраканалів та їхніх з’єднань 
♦ сіткових зовнішніх мікроканалів, ультраканалів, субультраканалів та їхніх з’єднань. 
Після ясного відчуття внутрішньозіркових утворень власної структури зіркових каналів 

потрібно продовжувати еніопсіанатомічне виконання вправ із зовнішньозірковими 
утвореннями власної структури лівого (правого) зіркового каналу з активною медитацією і 
мисленням про еніоанатомію власної структури зіркових каналів та ментальним 
уявленням голографічного образу:  

♦ зовнішньоканалових утворень власної структури: 
♦ сіткових зовнішніх мікроканалів 
♦ вихідних зовнішніх мікроканалів, ультраканалів, субультраканалів та їхніх з’єднань 
♦ міжмікроканалового злиття мікроканалів 
♦ міжмікроканалових анастомозних з’єднань 
♦ міжмікроканалових синаптичних з’єднань 
♦ зовнішньоструктурної сітки субультраканалів 
♦ внутрішньоструктурних сіток субультраканалів 
♦ вхідних зовнішніх зіркових мікроканалів, їхніх кінцевих ультраканалів, 

субультраканалів, анастомозних і синаптичних з’єднань з мікроканалами структур 
зіркових каналів. 

 Після голографічного уявлення необхідні: 
ясне відчуття зіркових каналів та їхніх структур 
свідоме переміщення інформаційно-енергетичних матерій структурами зіркових каналів 
переміщення інформаційно-енергетичних матерій за схемами: 
♦ зіркові канали – органи – зіркові канали 
♦ зіркові канали – чакри – зіркові канали 
♦ зіркові канали – оболонки – зіркові канали 
♦ зіркові канали – сушумна – зіркові канали  
♦ зіркові канали – меруданда – зіркові канали 
♦ зіркові канали – іда – зіркові канали 
♦ зіркові канали – пінгала – зіркові канали 
♦ зіркові канали – меридіани – зіркові канали 
♦ зіркові канали – очні канали – зіркові канали 
♦ зіркові канали – вушні канали – зіркові канали 
♦ зіркові канали – носові канали – зіркові канали 
♦ зіркові канали – чакри – зіркові канали та інші схеми відповідно до еніопсіанатомічного 

розвитку зіркових каналів 
♦ інформаційно-енергетичні аплікації зіркових каналів 
♦ утворення інформаційно-енергетичних голограм еніоанатомічної норми зіркових каналів 

та їхніх структур 
♦ імплантація до зіркових каналів інформаційно-енергетичних голограм їх еніоанатомічної 

норми 
♦ утворення інформаційно-енергетичних голограм всебічного, гармонійного, 

збалансованого й універсального еніоанатомічного розвитку зіркових каналів та їхніх 
структур 

♦ імплантації до зіркових каналів та їхніх структур голограм всебічного, гармонійного, 
збалансованого й універсального еніоанатомічного розвитку зіркових каналів та їхніх 
структур 
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♦ аутоеніопсіанатомічна нормалізація зіркових каналів та їхніх структур. 
Універсальний розвиток зіркових каналів вимагає розвитку кожної семишарової структури, 

усіх тріад, внутрішньолівозіркової та внутрішньоправозіркової сіток субультраканалів і 
мікроканалів зіркових каналів.  

Послідовність і зміст 3-ї та 4-ї стадій виконання еніопсіанатомічних вправ можуть бути 
змінені відповідно до завдань тренування, структурних та функціональних станів зіркових 
каналів, індивідуальних еніоанатомічних та еніопсихічних характеристик учня і його 
еніопсихічної підготовки до виконання еніопсіанатомічних вправ. Протягом одного 
еніопсіанатомічного заняття неможливо одночасно тренувати і розвивати усі структури 
зіркових каналів, тому потрібно вибрати декілька структур, які домінуватимуть у процесі 
виконання еніопсіанатомічних вправ. Подібних варіантів може бути безліч. Якщо учень добре 
володіє знаннями еніоанатомії зіркових каналів, методами виконання еніопсіанатомічних вправ 
та еніопсихічно підготовлений до виконання еніопсіанатомічних вправ, то протягом одного 45-
60-хвилинного тренувального заняття він зможе розвивати більше каналових утворень основи, 
додаткової і власної структур зіркових каналів.  

П’ята стадія: завершення еніопсіанатомічних вправ  
із зірковими каналами 

Після еніоанатомічної нормалізації зіркових каналів та їхніх структур потрібно завершити 
виконання еніопсіанатомічних вправ: 

♦ припинити свідомий інформаційно-енергетичний контакт мозку і свідомості із 
зірковими каналами 

♦ припинити активні інформаційно-енергетичні взаємообміни мозку, свідомості та 
зіркових каналів 

♦ розпочати 5-8-хвилинну зелену, бірюзову, фіолетову, рожеву, білу і золоту кольорові 
пранаями 

♦ дослухатися до зіркових каналів, тонкоматеріальних тіл та організму 
♦ збалансувати відповідність між структурами зіркових каналів 
♦ провести топографічне збалансування семишарових структур, тріад, 

систематизованих, несистематизованих і змішаних шарів і мікроканалів зіркових 
каналів 

♦ подякувати Всесвіту за можливість виконання еніопсіанатомічних вправ 
♦ повернутися до нормального стану свідомості, щоденного фізіологічного, психічного 

та інформаційно-енергетичного стану організму, функціональної відповідності між 
семишаровими структурами, тріадами, систематизованими, несистематизованими і 
змішаними шарами та мікроканалами зіркових каналів і тонкоматеріальними тілами 

♦ коротко занотувати еніопсіанатомічне заняття, виділити найважливіше для 
наступного еніопсіанатомічного виконання вправ, тренування і розвитку зіркових 
каналів. 

Після еніопсіанатомічного тренування і розвитку зіркових каналів надзвичайно важлива 
кольорова пранаяма, яка нормалізує інформаційно-енергетичні потенціали тонкоматеріальних 
тіл, зіркових каналів, їхніх структур і не допускає їх інформаційно-енергетичного виснаження. 
Щоби продовжувати функціонування зіркових каналів на найвищих частотах і перебувати в 
активній інформаційно-енергетичній єдності з високочастотними інформаційно-енергетичними 
полями, потрібно подякувати Всесвіту за можливість тренування. 

  
Продовження у випуску 89(155) 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
СИНДРОМ ЛАМБЕРТА-ІТОНА 

ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ 

У цій статті розглянуто міастенічний синдром Ламберта-Ітона – рідкісний 
неврологічний стан, котрий інколи ускладнює деякі онкологічні процеси. 

Ключові слова: синдром Ламберта-Ітона, клінічна картина, діагностика, лікування 

В этой статье рассмотрен миастенический синдром Ламберта-Итона - редкое 
неврологическое состояние, которое иногда усложняет некоторые онкологические 
процессы. 

Ключевые слова: синдром Ламберта-Итона, клиническая картина, диагностика, 
лечение 

The article presents information about Lambert–Eaton myasthenic syndrome – a rare 
neurological condition that sometimes complicates some oncological processes. 

Key words: Lambert–Eaton myasthenic syndrome, clinical picture, diagnostics, treatment 

1. ВСТУП 

У 1953 році Anderson et al. описали 47-річного пацієнта із прогресуючою м’язовою слабістю і 
зниженими сухожильними рефлексами. Після хірургічного видалення виявленого супутнього 
дрібноклітинного раку легень (ДКРЛ) стан хворого виражено поліпшився. Через кілька років 
американські неврологи Lambert, Eaton and Rooke систематизували дані про шість подібних 
випадків із специфічним електрофізіологічним патерном, котрий виявлявся при серійній 
стимуляції нерва. Цей стан незалежно від того, був він асоційований із ДКРЛ чи ні, стали 
називати міастенічним синдромом Ламберта-Ітона (СЛІ), а його діагноз і дотепер ґрунтується 
на електрофізіологічних критеріях.  

Протягом останнього десятиліття наші знання про епідеміологію і клінічні прояви цього 
захворювання значно поглибилися. Поліпшення обізнаності лікарів щодо СЛІ спричинили 
скорочення часового періоду до остаточного встановлення діагнозу і зниження рівня 
помилкової діагностики. Відкриття патогенних антитіл до потенціал-залежних кальцієвих 
каналів (ПЗКК) полегшило верифікацію хвороби і поліпшило наше розуміння 
патофізіологічних механізмів самого розладу. Виявлення функціонуючих каналів згаданого 
типу при ДКРЛ забезпечило етіологічний базис для СЛІ принаймні в онкологічних пацієнтів. З 
допомогою клінічних, генетичних і серологічних маркерів можна розрізнити ДКРЛ-
асоційований СЛІ і непухлинний варіант (НП-СЛІ). Валідна Голландсько-англійська 
предиктивна шкала асоціації СЛІ із пухлиною (DELTA-P) дає можливість точно оцінити 
наявність ДКРЛ у хворих на СЛІ вже на ранніх стадіях захворювання. Рання діагностика 
створює підстави для реалізації ефективної симптоматичної або імуносупресивної терапії чи 
оперативного втручання. 

В представленій статті головна увага буде приділена епідеміології, діагностиці, зокрема 
диференціальній, патофізіології і терапії цього захворювання. 
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2. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 

СЛІ належить до рідкісних розладів, його орієнтовна частота становить 0,48 випадку на 1 млн. 
населення. Проте, наприклад, у Нідерландах цей показник становить 0,78 випадку і корелює з 
поширеністю 3,42 випадку на 1 млн. у загальній популяції. Оригінальний опис захворювання як 
такого, що уражає чоловіків віком понад 50 років, стосується лише паранеопластичного 
різновиду. В цій групі середній вік початку хвороби становить 60 років, а чоловіки становлять 
65% усіх хворих. НП-СЛІ виявляють у всіх вікових групах, причому перший піковий вік 
початку хвороби — близько 35 років, а другий — 60 років. Віковий і статевий розподіл СЛІ 
близький до міастенії (М), сказане стосується і генетичної асоціації з HLA-B8-DR3. Цей 
гаплотип пов’язаний із автоімунними процесами і наявний приблизно у 65% осіб із НП-СЛІ, 
проте, порівняно з контролем, він більш поширений лише в пацієнтів із молодим віком початку 
(як при М). Поширені імуногенетичні фактори можуть відігравати певну роль при СЛІ або М із 
раннім початком у неонкогенній групі. Виявлено зростання ризику автоімунних захворювань у 
хворих із НП-СЛІ та членів їх родин. 

3. АСОЦІАЦІЯ З ПУХЛИНОЮ 

50–60% пацієнтів із цим розладом мають пухлину, найчастіше ДКРЛ. Остання пов’язана з 
курінням і є карциномою легень із специфічними нейроендокринними характеристиками, хоча 
в таких хворих описані й недрібноклітинні та змішані карциноми легень. У кількох статтях є 
згадки про зв’язок СЛІ з пухлинами позалегеневої локалізації, особливо з раком простати, 
тимомою і лімфопроліферативними станами. Є інформація про 6 осіб із поєднанням карциноми 
простати і СЛІ. У них пухлини були нейроендокринними або дрібноклітинними, а 
міастеноподібні симптоми корелювали з активністю онкопроцесу. Рак простати залишається 
також найпоширенішою позаторакальною пухлиною при анти-Hu-синдромі — іншому 
паранеопластичному порушенні, котрий теж асоціюється із ДКРЛ. У 4 пацієнтів із тимомою в 
двох розвинулася ремісія СЛІ після хірургічного втручання без хіміотерапії. Зв’язок між 
останнім і лімфопроліферативними розладами залишається незрозумілим — серед 15 осіб, 
описаних у медичній літературі, не знайдено чіткої кореляції між початком міастеноподібних 
симптомів і цими порушеннями. 

4. ДІАГНОСТИКА 

Діагноз СЛІ ґрунтується на актуальній симптоматиці, результатах електрофізіологічних і 
серологічних досліджень. Клінічна картина включає характерну тріаду — м’язову слабість 
проксимальних відділів кінцівок, вегетативні прояви і арефлексію. Першими ознаками 
захворювання є зазвичай слабість м’язів проксимальних відділів ніг (80% випадків), на цьому 
фоні швидко розвивається слабість рук. Згадана слабість поширюється від проксимальних до 
дистальних відділів, залучаючи стопи і кисті, і в краніальному напрямі, зрештою сягаючи зони 
моторної іннервації черепно-мозкових нервів. 

Швидкість прогресування набагато більш виражена при СЛІ, асоційованому із ДКРЛ, 
порівняно з непухлинним різновидом. Частота окорухових симптомів коливається в діапазоні 
0–80%, а бульбарних проявів — 5–80%, залежно від розмірів вибірки. Хоча в літературі 
описано окремі випадки ізольованих окорухових симптомів, майже всі хворі, що мають їх або 
ізольовану дихальну недостатність, також демонструють при обстеженні генералізовану 
слабість. На відміну від М, при СЛІ ізольована зовнішня офтальмоплегія залишається 
нетиповою. 
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4.1. Вегетативна дисфункція 

Вегетативні симптоми є ще одним ключем для діагностики СЛІ, вони досить гетерогенні, але 
переважно не інвалідизуючі. Частота згаданих проявів сягає 80–96%, хоча в деяких локальних 
дослідженнях (наприклад японських) повідомляється про нижчі показники (близько 30%). У 
великих міжнародних когортах частота автономних порушень становила 66% в інтервалі 3-х 
місяців від початку захворювання і 91% у загальній групі. Найчастіший симптом — сухість у 
роті (ксеростомія), після нього — еректильна дисфункція в чоловіків і закрепи. Менш частими є 
ортостатична гіпотензія, ніктурія, сухість в очах (ксерофтальмія) і зміни потовиділення. 

4.2. Сухожильні рефлекси 

У хворих із СЛІ часто знаходять знижені або відсутні сухожильні рефлекси. Специфічною, хоч 
і не дуже чутливою ознакою є феномен полегшення після фізичних вправ — короткотермінове 
відновлення цих рефлексів і м’язової сили до нормального діапазону після серійного 
скорочення м’язів. Він наявний у 40% пацієнтів і може маскувати зниження сухожильних 
рефлексів. Саме тому при цьому захворюванні останні слід перевіряти після певного 
відпочинку. 

4.3. Неправильний діагноз і диференціальна діагностика 

СМЛІ часто починається із легкої слабості в проксимальних відділах ніг, тоді як в ініціальній 
клінічній картині М домінують птоз і диплопія. Клінічний патерн першого стану є менш 
специфічним і порівняно із М його важче розпізнати. Тому частою є затримка у встановленні 
остаточного діагнозу СЛІ, особливо, непухлинних форм. Згідно з висновками двох досліджень, 
така затримка становить у середньому 4 місяці при СЛІ, асоційованому з ДКРЛ, і 19 місяців при 
НП-СЛІ. Причиною цього є неспецифічний початок у більшості пацієнтів — легка симетрична 
слабкість у проксимальних відділах кінцівок із повільним прогресуванням. В одному спільному 
англо-голландському дослідженні відсоток хворих, котрим спочатку поставили неправильний 
діагноз, сягав 58%. Найчастіше СЛІ плутають із М, особливо при залученні окорухових м’язів. 
При останній симптоми офтальмоплегії виявляються в 90% випадків, тоді як при СЛІ — лише в 
5% хворих. Загалом при М м’язова слабість поширюється у каудальному напрямі (при 
параміастенічних станах на фоні паранеоплатичного синдрому — навпаки), також у таких 
пацієнтів немає вегетативної дисфункції і зниження сухожильних рефлексів. 

Проксимальна симетрична м’язова слабість характерна для міопатій, особливо — міозиту з 
тільцями включення в осіб похилого віку. Біль і підвищення рівня креатинфосфокінази крові 
нетипові для СЛІ, більше — для міозиту. В такому аспекті для підтвердження діагнозу першого 
стану важливим є наявність вегетативних симптомів. Хворі із стенозом спинномозкового 
каналу часто мають слабість м’язів нижніх кінцівок, але дещо іншу часову еволюцію 
симптомів. Інколи при СЛІ відзначають труднощі при вставанні з крісла, що може нагадувати 
ранні стадії хвороби Паркінсона, або “паркінсонізму нижньої половини тіла”. Оскільки при 
описі власних відчуттів пацієнт часто агравує тяжкість стану, порівняно з тим, що виявляють 
при об’єктивному обстеженні, не слід виключати депресивний або психосоматичний розлад. 

У деяких хворих симптоматика розвивається підгостро. В поєднанні із певними змінами при 
електрофізіологічних дослідженнях лікар може підозрювати нейропатію, синдром Гійєна-Барре 
(СГБ) або боковий аміотрофічний склероз (БАС). Проте пацієнти із СЛІ не мають сенсорних 
симптомів або болю і, на відміну від гострої автоімунної полінейропатії, не демонструють 
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зростання вмісту білка в лікворі. Що стосується БАСу, то це захворювання супроводжується 
набагато вираженішою атрофією, часто — асиметричне і переважно починається з верхніх 
кінцівок. 

4.4. Електронейроміографія 

Серійна стимуляція нерва (ССН) належить до електрофізіологічних діагностичних методів 
вибору при СЛІ. В таких хворих ініціальна амплітуда складного м’язового потенціалу дії 
(СМПД) вже низька і навіть знижується при низькій частоті стимулювання (2–5 Гц). При СЛІ 
згасання СМПД (декремент) може виявлятися і при низьких частотах — 0,1 Гц. Якщо воно 
перевищує понад 10%, то вважається патологічним; така ситуація трапляється в 94–98% хворих 
осіб. Разом з тим це не вважається специфічним проявом, оскілки пацієнти із М також 
демонструють згадане згасання. Для диференціації між М і СЛІ здійснюють високочастотну 
стимуляцію (50 Гц), бажано після фізичного навантаження. Зростання амплітуди СМПД 
(інкремент) більш ніж на 100% є ненормальним, воно дуже короткотривале і найвище, якщо 
подразник наноситься відразу після припинення скорочення м’яза. При СЛІ чутливість такої 
модифікації ССН становить 84–96%, а специфічність — 100%. Високочастотна стимуляція має 
подібну чутливість, проте дуже болюча. Поріг зростання СМПД в 60% вважається достовірним, 
оскільки при цьому підвищується чутливість (до 97%) і специфічність (до 99%), що принципово 
для розрізнення із М. 

Одноволоконна нейроміографія може бути дещо чутливішою порівняно із ССН, проте вона 
вимагає технічного досвіду і не дає змоги розрізнити СЛІ і М. При адекватному застосуванні 
ССН діагностичні результати високочутливі і специфічні. Вони поліпшуються, якщо 
симптоматичне лікування відміняється за 12 годин перед обстеженням, а температура 
обстежуваного м’яза перевищує 32º С. 

4.5. Антитіла до ПЗКК 

Антитіла до ПЗКК типу P/Q відповідальні за клінічні прояви СЛІ, їх виявляють у 85–90% таких 
хворих, а при асоціації міастенічного синдрому із ДКРЛ цей показник сягає 100%. Для 
створення тестової системи ПЗКК типів P/Q та N екстрагуються із мозку ссавців і маркуються з 
допомогою ω-конотоксину. Імунопреципітація маркованих каналів антитілами в сироватці 
пацієнтів із СЛІ генерує чутливу взаємодію, котра є діагностично винятково точною. Антитіла 
до N та L типів ПЗКК наявні у 25–40% осіб з СЛІ, але серед останніх практично завжди наявні 
антитіла ПЗКК типу P/Q. Недавно розроблено альтернативну діагностичну систему, де 
використовують отруту павуків ω-фонетоксин, котрий маркує ПЗКК типів P/Q та N до 
екстрактів мозочка щурів. Проте знижена чутливість у 84% пацієнтів із клінічно чітким ДКРЛ 
робить цей метод менш придатним. 

Антитіла до ПЗКК типу P/Q є високоспецифічні при згаданому типі раку, водночас їх 
виявляють в 1–4% хворих на ДКРЛ без неврологічних проблем. Аналогічно ці антитіла також 
існують у сироватці та лікворі невеликої кількості пацієнтів із підгострою мозочковою 
атаксією, комбінованою з клінічними проявами СЛІ або без неї, на фоні асоційованого ДКРЛ. 

ПЗКК є комплексним білком, що включає багато підодиниць. Пороутворююча підодиниця α1 
відповідає за біохімічні й електрофізіологічні характеристики даного класу каналів, тому пошук 
імунодомінантних антигенних сайтів зосереджений саме на ній. Використовуючи твердофазний 
імуноферментний аналіз і вестерн-блотинг, антитіла до епітопів лінійного пептиду, котрі 
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походять із специфічних позаклітинних зон, зокрема зони S5-6 доменів II і IV підодиниці α1, 
були виявлені в 50% пацієнтів з СЛІ і 5% осіб з контрольної групи. Крім того, антитіла, що 
розпізнавали домен IV, були поширенішими при НП-СЛІ (37,5%), порівняно із ДКРЛ-
асоційованим варіантом (4,6%). Приблизно в 40% хворих із СЛІ існують антитіла до β-
підодиниці, але оскільки вона майже повністю внутрішньоклітинна, то роль цих антитіл 
вважається вторинною щодо основного хворобливого процесу. 

5. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ 

Патогенетична роль антитіл до ПЗКК типу P/Q в таких хворих цілком ймовірна, оскільки цей 
антиген наявний при ДКРЛ і в нейро-м’язових синапсах. Мішень для автоантитіл — ПЗКК 
пресинаптичної терміналі нерва згаданих синапсів і поверхня ДКРЛ. Автоімунний чинник 
залишається принциповим, оскільки описано пасивне передавання захворювання від матері до 
новонародженого, що мало за наслідок скороминущу слабість у неонатальному періоді. 
Пасивна передача людських автоантитіл до мишей також індукує розвиток захворювання. 
Активна імунізація пептидами спричиняє СЛІ-подібні симптоми у щурів. Миші з мутаціями 
гена ПЗКК типу P/Q демонструють деякі електрофізіологічні характеристики СЛІ. Клінічно 
останній сумірний із автоімунним розладом, оскільки такі хворі добре відгукуються на 
імуномодулюючу терапію. 

5.1. Функціональні дослідження 

Автоімунна причина СЛІ була встановлена в серії експериментальних досліджень щодо 
пасивного переносу, коли мишам вводили сироватку або IgG від хворих на СЛІ, після чого в 
тварин виявляли певні електрофізіологічні та морфологічні зміни, типові для пацієнтів. У 
мишей виявлено зменшення дискретного вмісту, який представляє кількість везикул 
ацетилхоліну, що виділяються під дією одного нервового імпульсу, щодо концентрації іонів 
позаклітинного кальцію — це вказує на функціональний ефект щодо пресинаптичних ПЗКК. 
Аналогічно виявляється зниження щільності й розподілу частинок активної зони, які, на думку 
деяких дослідників, є морфологічною репрезентацією цих каналів. Аналізуючи такі результати, 
можна думати, що при СЛІ IgG індукує функціональну втрату ПЗКК, наслідком чого є 
зниження потоку кальцію при деполяризації й подальше зниження вивільнення нейромедіатору. 
СЛІ-похідний IgG однаково ефективний у мишей з дефіцитом комплементарного фактору С5, 
тому можна думати, що останній при реалізації патологічного процесу в таких пацієнтів не є 
обов’язковим. Це збігається з результатами патоморфологічних досліджень, котрі констатують 
відсутність відкладень комплементу в біоптаті пацієнтів із СЛІ. 

Komai et al. засвідчили, що в 6-ти з 10-ти щурів, активно імунізованих короткими пептидами, 
похідними з позаклітинної ділянки (домен 3) під-одиниці α1 ПЗКК, виявляються певні риси 
СЛІ, включаючи зниження дискретного вмісту, полегшення високочастотної нервової 
стимуляції і помірну слабість. Засвідчено, що ці канали пов’язуються із β-ламініном, 
підтримуючи активні зони пресинаптичної мембрани. В мишей із мутаціями, що 
перешкоджають цим зв’язкам, наявна втрата агрегації згаданих зон, що типово для СЛІ. Разом з 
тим не відзначено характерних клінічних і електрофізіологічних змін. 

Мутації гена CACNA1A, який кодує α-підодиницю ПЗКК типу P/Q, спричиняють геміплегічну 
мігрень або епізодичну атаксію 2 типу. В обох станах атаксія є елементом клінічного спектра. 
Це не дивно, оскільки ці канали також експресуються на клітинах Пуркіньє в мозочку. 
Церебелярна дегенерація виявляється в невеликої кількості хворих на СЛІ, особливо 
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асоційованого з ДКРЛ. У мишей із мутацією CACNA1A також виявляють атаксію, помірну 
слабість і електрофізіологічні зміни, типові для дисфункції нейро-м’язового синапсу. 
Патоморфологічне дослідження свідчить про виражене зниження кількості ПЗКК типу P/Q в 
мозочку у хворих із СЛІ та паранеопластичною дегенерацію мозочка, порівняно з контролем і 
пацієнтами з СЛІ без ураження ЦНС. Залишається невідомим, чому імунна реакція 
поширюється до головного мозку лише в дуже невеликої кількості цих хворих. 

5.2. Серонегативні форми СЛІ та залучення інших антитіл 

У 10–15% хворих на СЛІ не виявляють антитіл до ПЗКК типу P/Q. Nakao et al. вивчали когорту 
з 17 серонегативних осіб із клінічно чітким захворюванням. Клінічний фенотип був дуже 
близьким до серопозитивних пацієнтів, разом з тим частота ДКРЛ в цьому випадку становила 
лише 12% порівняно із 60–70% в серопозитивній групі. Електрофізіологічні прояви були більш-
менш аналогічні. Пасивне перенесення сироватки від серонегативних хворих до мишей 
спричиняло загалом типові електрофізіологічні прояви, які виявлялися при перенесенні 
сироватки від серопозитивних осіб. Можливо, серонегативні форми СЛІ можуть спричинятися 
тими самими антитілами, але при низьких підпорогових концентраціях, або антитілами до 
епітопу ПЗКК, який не розпізнається сучасними діагностичними методиками. Існує 
альтернативна точка зору, що згадані варіанти захворювання викликаються антитілами до 
зовсім інших молекул, хоча загалом генерують сумірний фенотип розладу. 

Автоантитіла до інших білків ситуативно описані в пацієнтів із СЛІ. В декількох дослідженнях 
повідомляється про виявлення антитіл до синаптотагміну — білка синаптичних везикул, який 
частково взаємодіє із синаптичною поверхнею при екзоцитозі, причому як у ПЗКК-
серопозитивних, так і ПЗКК-серонегативних пацієнтів. Takamori et al. зауважили, що в деяких 
щурів, активно імунізованих короткими пептидами, похідними від синаптотагміну, 
виявляються електрофізіологічні зміни, близькі до тих, що виявляються у пацієнтів із СЛІ. 

Мускаринові холінергічні рецептори m1 (AChRm1) виявляються в нейро-м’язових синапсах, де 
модулюють холінергічну нейротрансмісію. Застосовуючи вестерн-блотинг, антитіла до них 
були виявлені в 14 із 20 ПЗКК-позитивних пацієнтів та 5 із 5 ПЗКК-негативних з СЛІ, а також у 
7 із 23 пацієнтів із М. 

Антитіла до SOX1 виявлені у 65% осіб із ДКРЛ-асоційованим СЛІ та 22–23% хворих на ДКРЛ 
(із анти-Hu-синдромом та без нього), але лише в 5% пацієнтів із НП-СЛІ. Білок SOX1 є 
елементом високомобільної групи протеїнів із надродини транскрипційних факторів розвитку; 
ймовірно, він запобігає диференціації нейрональних клітин-попередників. В нормі він 
інактивується відразу після народження, але його виявляють у деяких типах пухлинних клітин. 
Залишається невідомим, чому більше пацієнтів із ДКРЛ-асоційованим СЛІ мають антитіла до 
SOX1 порівняно із анти-Hu-синдромом або ізольованим ДКРЛ, хоча це може вказувати на 
генетичну схильність. Антитіла HuD пов’язані із анти-Hu синдромом і ДКРЛ, вони наявні в 
30% осіб із ДКРЛ-асоційованим СЛІ, але не мають додаткової діагностичної цінності порівняно 
з антитілами до SOX1. 

Немає достатніх доказів щодо патогенності згаданих антитіл, хоча деякі з них можуть бути 
доречні для виявлення певних типів пухлин. Релевантність антитіл, виявлених з допомогою 
твердофазного імуноферментного аналізу і вестерн-блотингу, залишається нез’ясованою. 
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6. ПРОГНОЗУВАННЯ І СКРИНІНГ З ПРИВОДУ СЛІ 

Скринінг з приводу ДКРЛ дуже важливий, оскільки він впливає на лікування і прогноз хворих 
на СЛІ. Пацієнти з варіантом останнього, асоційованим із раком легень, більш ймовірно 
матимуть обмежену форму онкопроцесу порівняно із ДКРЛ без СЛІ (65% на противагу 39%), 
ймовірно, внаслідок раннього виявлення. Клінічні симптоми цього нейро-м’язового розладу 
майже завжди наявні перед детекцією ДКРЛ, хоча часто вони легкі й неспецифічні. Діагноз 
останнього передує розпізнаванню СЛІ лише в 6% випадків. 

У більшості хворих діагноз СЛІ спонукає лікаря шукати рак легень, оскільки лише деякі 
пацієнти з презентуючими неврологічними проявами матимуть легеневі симптоми, та й вони 
зазвичай переважно будуть слабовиражені. При скринінгу ДКРЛ виявляють у 91% пацієнтів 
через 3 місяці і в 96% через 1 рік після встановлення діагнозу СЛІ. Усі хворі, в яких ця форма 
раку виявлялася в інтервалі більш ніж 2 роки після констатації СЛІ, зазнавали неякісного 
скринінгу (рентгенографія органів грудної клітки, КТ низької якості або лише одиничний 
скринінг). Багато факторів впливають на ризик виникнення ДКРЛ серед пацієнтів із цим 
міастеноподібним станом — похилий вік, чоловіча стать, зниження маси тіла, куріння в 
анамнезі. Швидкий розвиток клінічних симптомів СЛІ після їх виникнення також переважно 
характерний для його варіанта, пов’язаного з ДКРЛ. В серологічному аспекті підвищена ШОЕ, 
змінена лейкограма і наявність антитіл до SOX1 є маркерами онкогенного СЛІ, а HLA-B8 і 
HLA-DR3 типові для НП-СЛІ. Разом з тим наявність антитіл до SOX1 в цих хворих має 
специфічність 95%, проте чутливість — лише 65%. Запропонований предиктивний алгоритм 
для ДКРЛ-асоційованого СЛІ з урахуванням наявності куріння та HLA-B8 має добру чутливість 
і специфічність (83% і 86% відповідно), проте він не придатний для контрольного скринінгу. 
Тому було здійснено мультиваріантний аналіз когорти голландських пацієнтів (понад 100 осіб), 
прогностичні показники яких були апробовані й екстрапольовані також на аналогічну групу 
британських пацієнтів із СЛІ. Шкала DELTA-P, видозмінена на основі цього дослідження, 
виявилася простою, чутливою, специфічною і легкою в застосуванні. Ймовірність ДКРЛ при 
діагностуванні СЛІ визначити реально, і вона коливається від 0,2–6% (0–1 бал шкали DELTA-P) 
до 83,9–100% (3–6 балів). 

Всіх таких хворих, навіть із низьким ризиком ДКРЛ за шкалою DELTA-P, треба піддавати 
скринінгу із застосуванням торакальної КТ, ПЕТ із 18F-фтордеоксиглюкозою чи їх поєднання. 
Рентгенографію грудної клітки не слід використовувати для скринінгу через її недостатню 
чутливість. При негативних результатах подальший скринінг з допомогою нейровізуалізації 
проводять через 3–6 місяців, залежно від балів за шкалою DELTA-P. 

7. ЛІКУВАННЯ 

Першим вибором для симптоматичного лікування пацієнтів із СЛІ є 3,4-діамінопіридин. В 
останньому кохранівському огляді опубліковано результати двох рандомізованих 
контрольованих досліджень, котрі загалом включали 54 хворих. У всіх них повідомлялося про 
поліпшення балів м’язової сили, міометричних вимірів кінцівки й амплітуди СМПД після 
лікування. Загалом 3,4-діамінопіридин переноситься добре, найчастішими побічними ефектами 
були поколювання навколо рота і парестезії пальців, інколи — диспепсичні феномени. 
Найпоширенішим серйозним ускладненням від препарату є судомні напади — їх ризик 
дозозалежний і зростає при досягненні добової дози 100 мг. В літературі описано випадок 
надшлуночкової тахікардії при ятрогенній інтоксикації медикаментом (доза 360 мг) та інфаркт 
міокарда з летальним наслідком через кілька тижнів після початку лікування, однак причинно-



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 88 (154). 2019 
 
 
 

56 

наслідковий зв’язок тут залишається незрозумілим. Подовження комплексу QT на ЕКГ часто 
згадують як можливий побічний медикаментозний ефект, хоча за даними одного дослідження 
воно виявлялося лише в 1 із 27 пацієнтів. Раніше вважалося, що 3,4-діамінопіридин діє шляхом 
блокування потенціал-залежних калієвих каналів, пролонгуючи потенціал дії на терміналях 
рухових нервів і час відкривання ПЗКК. Проте останні результати дають підстави думати, що 
амінопіридини можуть також потенціювати нейро-м’язову передачу, безпосередньо діючи на β-
підодиницю ПЗКК. Гуанідин і піридостигмін також застосовувалися в лікуванні СЛІ за 
відсутності 3,4-діамінопіридину. Ці сполуки вивчали в невеликих відкритих, але не клінічних 
дослідженнях. Деякі хворі відзначають поліпшення від доповнення піридостигміну до 3,4-
діамінопіридину. Невелике перехресне дослідження внутрішньовенного застосування 
піридостигміну не засвідчило додаткових переваг від цього агента. 

Якщо 3,4-діамінопіридин задовільно контролює симптоми захворювання, інше лікування не 
потрібне. Якщо ж симптоматика персистує, слід розглядати довготермінове призначення 
преднізолону й азатіоприну. Ефективність цієї комбінації засвідчена лише в одному 
ретроспективному дослідженні, але вона водночас підтверджена позитивними результатами 
комбінованого лікування при М. Хворим на СЛІ також дають хіміопрепарати, наприклад 
цисплатин і етопозид. Якщо ремісія симптомів неповна, поліпшення часто настає після 
застосування преднізолону. Немає даних на користь того, що імуносупресивне лікування 
протипоказане при ДКРЛ-асоційованому СЛІ. 

В одному перехресному дослідженні повідомили про достовірне поліпшення сили в кінцівках 
таких хворих після використання людського імуноглобуліну внутрішньовенно. Ритуксимаб 
виявився добрим вибором у 3 пацієнтів з тяжкою м’язовою слабістю на фоні СЛІ. У багатьох 
клініках вважають, що більшість таких хворих реально ефективно лікувати симптоматично в 
поєднанні з преднізолоном та азатіоприном як доповнення до хіміотерапії. Застосування 
імуноглобуліну, плазмаферезу або додаткових імуносупресорів потрібне рідко. 

8. МАЙБУТНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Оптимізація скринінгу при СЛІ важлива, оскільки наявне оптимальне симптоматичне лікування 
з обмеженими побічними ефектами. Більшість побічних ефектів 3,4-діамінопіридину, 
наприклад судомні напади, є дозозалежними і пікова доза обмежує терапевтичне вікно 
препарату. Можливе поліпшення в поняттях побічних ефектів і контролю симптомів хвороби 
може бути досягнуте при застосуванні таблеток тривалого вивільнення або комбінування 3,4-
діамінопіридину з піридостигміном. На жаль, такі гіпотези не мають обґрунтування у вигляді 
великих клінічних досліджень. 

Хоча клінічне розпізнавання СЛІ поліпшилося, його можна ще поліпшили з допомогою 
нерадіологічних підходів. Радіоімунні обстеження, спрямовані на виявлення антитіл до ПЗКК, 
мають добру чутливість (85–90%) і специфічність (понад 99%), потребують використання 
радіоактивних епітопів, а надійність самого дослідження дуже залежить від досвіду 
лабораторного працівника. 

Існує дуже багато запитань щодо цієї рідкісної, але винятково цікавої автоімунної каналопатії. 
Слід прояснити типологію автоантитіл, що трапляються в 10–15% пацієнтів із серонегативною 
формою СЛІ, які добре відгукуються на імунотерапію. Залишається незрозумілою роль антитіл 
до ПЗКК, а також Т-лімфоцитів у хворих із паранеопластичною дегенерацією мозочка. 
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Хворі з ДКРЛ-асоційованим СЛІ мають ліпші показники виживання порівняно з такими 
онкохворими без неврологічних дисфункцій, навіть якщо в останніх виявляють антитіла до 
ПЗКК. Клінічна значущість таких антитіл у 3–4% хворих із ДКРЛ також невідома. Те ж саме 
можна сказати про поліпшене виживання — спричинене воно суто темпоральними факторами 
чи представляє більш фундаментальний біохімічний процес? 

Як і з багатьма іншими автоімунними захворюваннями, залишається невідомим, які фактори 
запускають ініціацію СЛІ. В осіб з асоційованою пухлиною цілком можливо, що імунна реакція 
проти антигенних детермінант на поверхні новотвору стає тригером утворення автоантитіл, а 
останні перехресно реагують із ПЗКК на рівні нервових терміналей і спричиняють 
неврологічний дефект. У хворих із НП-СЛІ оригінальний тригер автоімунної реакції не 
визначений. Чіткі діагностичні критерії й докладне вивчення патофізіології цього стану роблять 
СЛІ ідеальним кандидатом для дослідження як загальних автоімунних механізмів, так і 
імунології раку. 
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ХРОНІКА 
У червні 2019 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Федорову Уляну Володимирівну 

 
35 річчям 

Мрочка Олега Ігоровича 
Оброцьку Христину Михайлівну 
Тимчук Ірину Василівну 
Зарембу Наталію Ігорівну 
 

40 річчям 
Філя Адріана Юрійовича 
Субтельну Іванну Юріївну 
Бобко Мар’яну Володимирівну 
Фаліон Руслану Ігорівну 
 

45 річчям 
Пороховську Наталію Василівну 
Яцкевича Остапа Ярополковича 
Рачкевич Олену Станіславівну 
 

50 річчям 
Іванківа Тараса Мироновича 
Боднарук Наталію Іванівну 
Никипчук Олександру Вадимівну 
Кобилинську Лесю Іванівну 
Дубея Леоніда Ярославовича 
 

55 річчям 
Ошуркевича Ореста Євгенійовича 
Кеч Наталію Романівну 
Гаврилюк Ірину Михайлівну 
Жуковського Володимира Степановича 

 
60 річчям 

Савицького Ярослава Михайловича 
Нетлюха Андрія Васильовича 
 

75 річчям 
Калинюка Тимофія Григоровича 

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

 
Хроніка червня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
2 червня 140 років від дня народження Тихона Івановича Юдіна, психіатра. У 1903 р. 

закінчив медичний факультет Московського університету, де й був залишений працювати. У 
1907–1914 рр. – працював у Харкові та Москві. В 1924–1932 рр. – професор Казанського 
університету (з 1930 р. – Казанського медичного інституту). В 1937 р. працював в Українському 
психоневрологічному інституті,  2-му Харківському медичному інституті. У 1941 р. вчений 
отримав звання «Заслужений діяч науки УРСР». Від 1943 р. – професор кафедри психіатрії 
Московського медичного інституту. Праці Т.І. Юдіна присвячені вивченню ролі екзогенних 
факторів у генезі різних психічних розладів, проблемам спадковості в психіатрії, шизофренії, 
прогресивного паралічу, епілепсії. Помер вчений 19 жовтня 1949 р. на 71 році життя. 

3 червня 160 років від дня народження Юліана Романовича Пенського, хірурга. У 
1893 р. став доктором медицини. У 1905–1909 рр. працював професором кафедри оперативної 
хірургії і топографічної анатомії Харківського університету. В 1909–1920 рр. був керівником 
кафедри госпітальної хірургії, директором хірургічної клініки Харківського університету, 
одним із засновників хірургії печінки. Запропонував шов печінки. Розробив операції резекції 
воротаря шлунку, утворення штучного сечового міхура з петлі кишки. Помер 1 квітня 1920 р. 
на 61 році життя. 

5 червня 125 років від дня народження Михайла Миколайовича Ціборовського, 
лікаря-терапевта. Народився у Варшаві, в сім’ї працівника Державного банку. У 1898 р. сім’я 
повернулася в м. Глухів Чернігівської губернії, а в 1913 р. після смерті батька, сім’я переїхала 
до Києва. Був мобілізований до війська, але після тяжкої хвороби у 1918 р. (тифу) був 
демобілізований і влаштувався діловодом у Міністерство фінансів. Вступив на фізико-
математичний факультет Українського народного університету, весь час працював у різних 
установах, а в 1925 р. вступив до Київського медичного інституту. Після закінчення 
медінституту працював районним лікарем охорони здоров’я дітей та підлітків в м. Василькові. 
Згодом повернувся до Києва. Від 1930 р. працював лікарем-гомеопатом в поліклініках 
Червоного Хреста. У 1939 р. був мобілізований в армію і з початком Другої світової війни 
працював лікарем-ординатором медико-санітарного батальйону, потрапив у німецький полон, 
був відпущений з полону і працював лікарем-гомеопатом в поліклініці. Після закінчення війни 
до 1949 р. працював в системі залізничної медико-санітарної служби. Багато зробив для 
розвитку гомеопатичної служби. Від 1965 р. важко хворів і 30 грудня 1972 р. на 79 році життя 
помер. 

7 червня 75 років від дня народження Тимофія Григоровича Калинюка, фармацевта. 
Народився в с. Шмирки Хмельницької області. У 1966 р. закінчив фармацевтичний факультет 
Львівського медичного інституту. У 1966–1967 рр. працював заступником завідувача 
Новоушицької центральної районної аптеки Хмельницької області. У 1967–1980 рр. – асистент 
кафедри технології ліків і біофармації. У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Некоторые теоретические обоснования спектрофотометрического анализа лекарственных 
смесей». У 1980 –1990 рр. – доцент цієї кафедри. У 1989 р. захистив докторську дисертацію на 
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тему «Теоретические основы спектрофотометрического анализа многокомпонентных 
лекарственных средств». Від 1991 р. – професор і завідувач кафедри. За сумісництвом у 1990-
2004 рр. працював деканом фармацевтичного факультету. Наукові дослідження пов’язані із 
спектрофотометричним аналізом багатокомпонентних лікарських засобів, вивченням 
багатофакторних процесів фармацевтичної технології, історичними розвідками в галузі 
фармації та фармацевтичної освіти. Тимофій Григорович є автором понад 300 наукових та 
навчально-методичних робіт, в т. ч. монографій, підручників, навчальних посібників, патентів. 
Підготував 6 кандидатів наук. 

7 червня 65 років від дня народження Ярослава Даниловича П’янила, математика. 
Народився в с. Заздрість Тернопільської області. У 1975 р. закінчив фізико-математичний 
факультет Дрогобицького педагогічного інституту. У 1975–1978 рр. – інженер, у 1978–1986 рр. 
-молодший науковий співробітник, у 1986–1987 рр. – старший математик, у 1987–1988 рр. -
провідний інженер, у 1988–1990 рр. – науковий співробітник; у 1990–1999 рр. – старший 
науковий співробітник; у 1999–2002 рр. – докторант, у 2002–2007 рр. – старший науковий 
співробітник, у 2008 р. – завідувач відділу Центру математичного моделювання Інституту 
прикладних проблем механіки і математики НАН України, за сумісництвом – старший 
викладач (від 2008) кафедри медичної інформатики Львівського медичного університету. У 
1986 р. став кандидатом фізико-математичних наук, у 1993 р. – старший науковий співробітник, 
у 2007 р. – доктор технічних наук. Наукові дослідження пов’язані з математичним 
моделюванням, обробкою цифрової інформації, інтегральними перетвореннями. 

9 червня 65 років від дня народження Інни Борисівни Чернявської-Набоки, біолога. 
Народилася у Києві. У 1976 р. закінчила біологічний факультет Київського державного 
університету ім. Тараса Шевченка. У 1976–1981 рр. працювала молодшим науковим 
співробітником Київського НДІ ендокринології та обміну речовин АМН УРСР. У 1981 р. 
заарештована і засуджена до 3 років ув’язнення за статтею 187-1 КК УРСР (розповсюдження 
брехливих відомостей, що паплюжать радянський державний і суспільний лад). У 1983 р. 
звільнена, з труднощами влаштувалася на роботу лікаря-лаборанта, де пропрацювала понад 20 
років. У 1987 р. – ініціатор створення незалежного легального об’єднання «Український 
культурологічний клуб». Від 1989 р. брала активну участь у випуску першої легальної газети 
«Голос Відродження». Брала участь у роботі незалежних прес-центрів «Вибори-94» і «Гаряча 
лінія», член Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих. 

12 червня 125 років від дня народження Семена Наумовича Харона, лікаря-педіатра. 
Народився в Ковелі. У 1914 р. закінчив медичний факультет Тулузького університету 
(Франція). Під час Першої світової війни служив у лазаретах Сум, Варшави, Калуги. Від 1926 р. 
– ординатор, головний лікар Сумської дитячої лікарні. Перший директор медичного технікуму. 
У 1933 р. при лікарні організував господарство для допомоги голодуючим пацієнтам. 
Арештований 29 березня 1938 р. за звинуваченнями у шпигунстві, сіоністській діяльності. 
Постановою трійки при управлінні НКВС по Харківській області засуджений до розстрілу. 27 
травня 1938 р. розстріляний на 41 році життя. 17 січня 1958 р. реабілітований військовим 
трибуналом Київського ВО. 

12 червня 85 років від дня народження Антонія Степановича Лявинця, акушера. У 
1957 р. закінчив лікувальний факультет Ужгородського університету. Учень М.М. Амосова і 
М.С. Бакшеєва. Від 1980 р. – професор кафедри госпітальної педіатрії. У 1982 р. захистив 
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докторську дисертацію на тему «Современные методы лечения гипоксии плода и асфиксии 
новорождённого». Від 1989 р. – завідувач курсу перинатології-неонатології. А.С. Лявинець був 
автором близько 100 наукових праць, присвячених проблемі забезпечення життя плоду при 
акушерських операціях, реанімації та інтенсивній терапії при гіпоксичних станах плоду і 
немовляти. 

14 червня 95 років від дня народження Олександра Яковича Ухова, мікробіолога. 
Народився в с. Бронниця Вінницької області. У 1951 р. закінчив медичний факультет 
Станіславського медичного інституту. У 1951–1952 рр. працював терапевтом санаторію №4 в м. 
Трускавець Львівської області, в 1952–1954 рр. — головний лікар санаторію №4 м. Трускавець, 
у 1954–1956 рр. — клінічний ординатор кафедри інфекційних хвороб, у 1956–1963 рр. — 
асистент кафедри епідеміології, у 1963–1974 рр. — доцент кафедри, у 1965–1967 рр. декан 
стоматологічного факультету, у 1974–1976 рр. — завідувач кафедри епідеміології, у 1976– 
1990 рр. завідувач кафедри мікробіології, у 1990–1995 рр. – професор кафедри мікробіології. 
О.Я. Ухов був автором близько 140 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 7 
авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 5 кандидатів наук. Помер 26 листопада 1999 р. на 
76 році життя. 

16 червня 85 років від дня народження Романа Івановича Орача, хірурга. У 1956 р. 
закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1956–1958 рр. – хірург 
лікарні с. Меденичі Львівської області, у 1958–1959 рр. – завідувач хірургічного відділення 
Сколівської ЦРЛ, у 1959–1964 рр. – хірург лікарні, у 1964–1969 рр. – завідувач відділення 
торакальної хірургії ЛОКЛ, у 1974–1973 рр. – головний хірург Львівського ОЗВ, у 1973–1976 
рр. – асистент кафедри факультетської хірургії, у 1976–1977 рр. – асистент кафедри хірургії 
ФПДО, у 1977–1991 рр. – доцент кафедри; від 1991 р. – професор кафедри хірургії ФПДО; у 
1993–1996 рр. проректор. У 1978–1993 рр. та 1996-2003 рр. декан ФПДО Львівського 
медичного університету. У 1985 р. Р.І. Орачу присвоєно звання «Заслуженого працівника вищої 
школи», а в 2002 р. обрано академіком АН ВШ України. Р.І. Орач є автором близько 150 
наукових і навчально-методичних праць, присвячених проблемам абдомінальної і торакальної 
хірургії, організації післядипломної підготовки лікарів і провізорів, впровадженню засад 
сімейної медицини в Україні. 

22 червня 150 років від дня народження Олександра Авксентійовича Сушка, 
анатома. У 1926 р. закінчив Київський медичний інститут. Учень М.С. Спірова. У 1941–1945 
рр. – учасник Другої світової війни. У 1946–1951 рр. працював директором Київського 
стоматологічного інституту. У 1951–1971 рр. – доцент кафедри нормальної анатомії. 
Опублікував понад 400 наукових праць, присвячених анатомії лімфатичної системи в нормі і 
при патології. Помер 7 лютого 1978 р. на 79 році життя. 

23 червня 205 років від дня народження Федора Степановича Цицуріна, терапевта. 
Народився в м. Бирюч (тепер Красногвардійське Бєлгородської області). У 1935 р. закінчив 
медичний факультет Харківського університету. У 1839–1841 рр. працював над дисертацією у 
Дерптському університеті. У 1841 р. захистив дисертацію на тему «О брюшном тифе». У 1844–
1857 рр. очолював кафедру терапії Київського університету; за сумісництвом – декан 
медичного факультету у 1847–1850 рр. Від 1857 р. президент Варшавської медико-хірургічної 
академії. Викладав семіотику, приватну теоретичну терапію, проводив критичні розбори 
клінічних випадків. Його учні: А.І. Слободзинський, Л.К. Борецький. Ф.С. Цицурін учасник 
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боротьби з холерою в Києві (1847), був почесним членом Товариства російських лікарів у 
Петербурзі та низки медичних товариств у Росії та Європі. Помер в Петербурзі 19 грудня  
1885 р. на 82 році життя. 

23 червня 105 років від дня народження Дарії Миндюк, стоматолога. Народилася в м. 
Поля (Італія) в сім’ї лікаря, полковника Австро-Угорщини. У 1932 р. закінчила Калуську 
гімназію, вступила до Стоматологічної академії у Варшаві. У 1932 р. отримала диплом 
стоматолога, працювала в Калуші, а в 1940–1942 рр. – в Лодзі. В 1942–1944 рр. – працювала в 
амбулаторії «Народної лічниці (Львів). В кінці 1941 р. працювала у таборі переселенців у Бад-
Кройцнах (Німеччина), а в 1952 р. емігрувала в США. У США активно займалася підтримувала 
НТШ, УГКЦ, була меценатом. У 1991 р. переїхала до дочки в Х'юстон (Техас). Подальша доля 
невідома. 

24 червня 90 років від дня народження Бориса Михайловича Штабського, гігієніста. 
Народився в м. Вінниця в родині службовців. Трудова діяльність розпочалася в 13 років – 
спочатку в евакогоспіталі №3358, далі – на ремонтно-механічному заводі. У 21 рік вступив до 
Львівського медичного інституту. Проявив здібності до наукової роботи і після закінчення ЛМІ 
у 1956 р. був скерований на кафедру загальної гігієни, де і почався науковій шлях майбутнього 
вченого. У 1956–1957 рр. працював на кафедрі старшим лаборантом, у 1957–1968 рр. – 
асистентом. Через рік з’явилися його перші наукові статті, присвячені питанням гігієни дітей та 
підлітків. Коли у шахтарів Львівсько-Волинського вугільного басейну з’явилися хімічні 
дерматити, зацікавився причиною та умовами їх виникнення. Запропонував заходи про-
філактики цих захворювань. Так почався шлях в галузі профілактичної токсикології. У 1965 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему «Окись углерода как клеточный яд». В роботі було 
встановлено пряму цитотоксичну дію СО на тканини легень та інших органів. У 1968–1978 рр. 
– доцент кафедри гігієни. У 1975 р. Борис Михайлович захищає докторську дисертацію на тему 
«Методические основы изучения кумуляции в токсиколого-гигиенических исследованиях». В 
цій роботі доведено необхідність застосування сукупності кількісних критеріїв за визначальної 
значущості показників кінетики первинної токсигенної реакції та поєднаних лімітувальних 
ефектів. Після 1978 р. Б.М. Штабський перейшов на кафедру гігієни харчування з курсом 
гігієни дітей та підлітків, де у 1979–1981 рр. та у 2001–2008 рр. працював професором, а у 1982-
2000 рр. – завідувачем кафедри. На цій кафедрі вчений з 1991 р. започаткував викладання 
спецкурсу профілактичної токсикології, що в наступних роках стало підставою утворення 
кафедри гігієни та профілактичної токсикології. Наукові дослідження проф. Б.М. Штабського 
пов’язані з розробкою фундаментальних методологічних проблем вивчення токсичності та 
небезпечності шкідливих хімічних речовин і їх гігієнічного нормування в об’єктах 
навколишнього середовища та харчових продуктах. Ним побудовано оригінальні концепції 
кумуляції, комбінованої дії та теорію системного регламентування ксенобіотиків у різних 
середовищах за звичайних та екстремальних умов, розроблено прискорені методи 
обґрунтування нормативів. Проф. Б.М. Штабським вперше введено принципово нову 
залежність доза-статус на підставі діагностики передпатологічних станів у токсикологічному 
експерименті, розвинуто методичні підходи до регламентації речовин шкірно-резорбтивної дії у 
воді водойм та вивчення процесів трансформації при обгрунтуванні нормативів ксенобіотиків у 
водному середовищі. Розроблені методичні підходи, критерії та методи знайшли своє втілення в 
офіційних вітчизняних та міжнародних методичних документах і використовуються в практиці 
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наукових досліджень. Проф. Б.М. Штабський був автором понад 400 наукових та навчально-
методичних праць, в т. ч. 8 монографій, 6 підручників і довідників, понад 50 гігієнічних 
нормативів ксенобіотиків у воді, 2 авторських свідоцтва на винаходи, 12 методичних 
документів МОЗ СРСР, комісій РЕВ, UNEP, МОЗ України. Вчений підготував 4 кандидатів та 3 
докторів наук. У 2001 р. Б.М. Штабський став лауреатом премії ім. Ю. Кагана Українського 
товариства токсикологів. Помер вчений 12 квітня 2017 р. на 88 році життя. 

24 червня 85 років від дня народження Онуфрія Степановича Банаха, хіміка. 
Народився в с. Галич Тернопільської області. У 1957 р. закінчив хімічний факультет 
Львівського університету. У 1957–1960 рр. – викладач хімії Підгаєцької СШ та Підгаєцького 
медичного училища Тернопільської області. У 1960–1963 рр. – аспірант кафедри фізичної хімії 
Львівського університету; у 1963–1967 рр. викладач хімії Луцької філії Львівського 
університету; у 1968–1971 рр. – викладач хімії Київського автодорожнього інституту; у 1971–
1975 рр. – викладач хімії Львівського політехнічного інституту; у 1975–1976 рр. – інженер-
хімік, в 1976 р. -молодший науковий співробітник, в 1976–1977 рр. – старший науковий 
співробітник науково-дослідного сектора кафедри загальної гігієни Львівського медичного 
інституту. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование 
хроматографических свойств цеолитов типа У, содержащих катионы щелочных металлов и 
серебра». У 1977–1990 рр. – асистент кафедри загальної біонеорганічної та фізколоїдної хімії, за 
сумісництвом (1977–1988) старший науковий співробітник науково-дослідного сектора кафедри 
загальної гігієни ЛМІ. У 1990–1993 рр. доцент кафедри, у 1993–2003 рр. – професор цієї 
кафедри. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Фізико-хімічні основи 
модифікації цеолітів для хроматографічного визначення забруднень повітря». У 1994 р. 
отримав вчене звання професора. Автор близько 200 наукових праць, в т. ч. 4 монографій, 5 
авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 6 кандидатів наук. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.В. ФЕДОРОВ 
 

ЄВГЕН ЛЬВОВИЧ РЕВУЦЬКИЙ 
До 100-річчя від дня народження 

 
Євген Львович Ревуцький народився  1 червня 

1919 р. в м. Ічня Чернігівської області в сім’ї 
видатного українського композитора, педагога і 
музикально-громадського діяча Лева Миколайовича 
Ревуцького (1889–1977).  Після закінчення школи 
поступив на біологічний факультет Київського 
університету. Спеціалізувався з фізіології людини і 
тварин. Влітку 1941 р. поїхав на практику в Тбілісі. 
22 червня 1941 р. з друзями поїхали на екскурсію в 
Горі. Там і почули звістку про початок війни. 
Швидко повернулися в Київ. Керівництво 
університету готувалося до евакуації. Спочатку 
добралися до Уфи, але холодна погода змусила 
перебратися на південь, до Ташкента. Склали 
державний іспит зі спеціальності, отримали дипломи. 
В серпні 1941 р. Є.Л. Ревуцький став курсантом 
Фрунзенського піхотного училища. Почав військову 

службу рядовим стрільцем. В грудні 1941 р. стрілецьку бригаду, в якій служив Є.Л. 
Ревуцький, перекинули під Можайськ. 

Згодом бригада опинилася під Старою Руссою, де проходили запеклі бої. З роти в 
живих залишилось лише троє. Влітку 1942 р. надійшов наказ: бійців з вищою освітою 
відрядити на фронтові курси молодших лейтенантів, отримав звання лейтенанта і був 
призначений командиром опорного пункту оборони під Ржевом. Після поранення 
втратив свідомість. Але доля посміхнулася йому: життя врятував службовий собака – 
чотириногий санітар, який притягнув його до лазарету, де вже лежали солдатські тіла, 
яких готували до поховання. Тут доля вдруге посміхнулася йому: одна з медсестер 
впізнала Є.Л. Ревуцького і витягла з купи солдатських тіл. 

В теплому приміщенні офіцер Є.Л. Ревуцький прийшов до тями. Медсестра 
довідалась адресу батька і повідомила йому про поранення сина. Спрацювали заслуги 
композитора, лауреата, орденоносця і батько, Лев Миколайович Ревуцький, відвідав 
сина, забезпечивши йому лікування. Були інші госпіталі, аж до Ташкентського.  

Навесні 1944 р. родина повернулася до Києва. Композитор Л.М. Ревуцький почав 
працювати в консерваторії, а Євген Львович розпочав навчання в Київському 
медичному інституті, який закінчив у 1947 р. Працював під керівництвом акад. В.М. 
Іванова (1892–1962). В 1954–1967 рр. Є.Л. Ревуцький працював в Інституті фізіології ім. 
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О.О. Богомольця АН УРСР, в 1962–1967 рр. був завідувачем відділу клінічної фізіології. 
У 1966 р. Є.Л. Ревуцький захистив дисертацію на тему «Клініко-фізіологічне 
обґрунтування застосування високочастотної електротерапії при захворюваннях 
шлунка». Від 1967 р. професор. Працював завідувачем відділу діагностики і лікарської 
терапії Інституту експериментальної і клінічної онкології МОЗ УРСР (Інститут проблем 
онкології імені Р.Є. Кавецького АН УРСР). 

З 1970 р. Є.Л. Ревуцький працював заступником директора з наукової роботи 
Українського науково-дослідного інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска. У 1973–
1988 рр. Є.Л. Ревуцький був завідувачем кафедри терапії санітарно-гігієнічного 
факультету Київського медичного інституту ім. акад. О.О. Богомольця, водночас 
працюючи деканом факультету підвищення кваліфікації викладачів (1976–1990). Від 
1988 р. працював професором кафедри. 

Був автором 140 праць у різних галузях гастроентерології, кардіології, онкології. 
За участь у створенні підручника «Внутренние болезни» 3 видання став Лауреатом 
Державної премії УРСР за 1980 р. 

Роботи вченого присвячені клінічній гастроентерології, невідкладній терапії, 
впливу метеофакторів на організм, передпухлинним захворюванням. Вчений написав 
довідник з клінічної фармакології. Є.Л. Ревуцький призначався заступником голови 
Вченої медичної ради МОЗ УРСР, членом редколегії журналу «Врачебное дело», 
головою Правління Республіканського наукового товариства терапевтів. Підготував 5 
кандидатів і 4 докторів наук. 

Був нагороджений орденами Вітчизняної війни І і ІІ ступенів, Трудового 
Червоного Прапора, Богдана Хмельницького та медалями. 

Як свідчать документи та генеалогічні розвідки українських науковців, Євген 
Львович Ревуцький був потомком Богдана Хмельницького у дев’ятому коліні. 

Помер вчений 20 листопада 2006 р. на 88 році життя. 
Залишилася світла пам’ять про Людину, Лікаря, Вченого. 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВІКТОР ПЕТРОВИЧ СИТНИК 
До 80-річчя від дня народження 

 
Володимир Петрович Ситник народився 1 

червня 1939 р. в радг. ім. Паризької Комуни 

Кегичівського району Харківської області в 

селянській родині: батько Петро Прокопович (1916–

1992) і мати Матрона Андріївна (1916–1996). Після 

закінчення середньої школи поступив на 

агрономічний факультет Дніпропетровського 

сільськогосподарського інституту (1958–1962). З 

05.1962 р. – головний агроном навчально-дослідного 

господарства «Суханівка» Дніпропетровського 

сільськогосподарського інституту. З 07.1963 р. – 

старший агроном, начальник планово-економічного 

відділу, начальник відділу виробництва продуктів 

рослинництва, заступник начальника, 1-й заступник 

начальника Дніпропетровського обласного управління сільського господарства; з 

05.1976 р. – заступник завідувача, з 1978 р. – завідувач відділу сільського господарства 

РМ УРСР. З 12.1985 р. – 1-й заступник Голови Держагропрому – Міністр УРСР; з 

08.1991 р.– 1-й заступник Міністра сільського господарства УРСР; з 02.1992 р. – Віце-

прем’єр-міністр України. В 11.1992 – 03.1996 р. – заступник президента, віце-президент; 

з 03.1996 р. – 1-й віце-президент УААН. 

У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток господарського 

розрахунку в агропромисловому комплексі в умовах становлення ринкової економіки» 

(у формі наукової доповіді). У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему 

«Трансформація агропромислового комплексу України в ринкові умови» (у вигляді 

монографії). 

Наукові інтереси вченого охоплюють проблеми високоефективного 

функціонування господарських систем, механізмів формування і використання доходів з 
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метою забезпечення відтворного процесу прогнозованими темпами, кредитно-

фінансової політики в АПК; питання формування та функціонування ефективних 

високотоварних господарств системи АПК в умовах переходу до ринкових відносин, 

паритетного обміну між сільським господарством і промисловими галузями, цін та 

ціноутворення. 

В.П. Ситник був народним депутатом ВР з 03.1990 до 04.1994 рр. Працював 

членом Комісії з питань АПК. В.П. Ситник – член Асоціації аграрників-економістів (з 

1992 р.), був Головою Всеукраїнської спілки інформаційних фахівців України (АПК), 

головою Ради з питань організації діяльності центрів наукового забезпечення 

агропромислового виробництва. Від 05.1999 р. – «Заслужений працівник сільського 

господарства України». 

В.П. Ситник є автором понад 190 наукових праць. В 2002 р. вчений обраний 

академіком УААН. 

Нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора (1973, 1976), 

орденом «Знак Пошани» (1971), «За заслуги» ІІІ ст. (05.2004), 4 медалями. 

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

ЄВГЕНІЯ ЛЕОНІДІВНА МАЧЕРЕТ 
До 90-річчя від дня народження 

 
Євгенія Леонідівна Мачерет 

народилася 4 червня 1929 р. в Житомирі. 
Після закінчення КМІ в 1955 р. працювала 
головним лікарем Вишевичевської 
дільничної лікарні Житомирської області. В 
1958–1960 рр. – клінічний ординатор 
кафедри неврології Київського інституту 
удосконалення лікарів. У 1964 р. захистила 
кандидатську дисертацію на тему 
«Сочетание поражения сосудов головного 
мозга, сердца и нижних конечностей». 
Учениця проф. Д. I. Панченка (1906–1995). 
У 1971 р. захистила докторську дисертацію 
на тему «Эхоэлектроэнцефалография в 
клинической практике». 

У 1976 р. їй було присвоєно вчене 
звання професора. У 1977 р. вона очолила 
курс рефлексотерапії на кафедрі нервових 

хвороб №1 Київського інституту удосконалення лікарів (нині – кафедра неврології і 
рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. 
П.Л. Шупика. У 1978 р. Євгенія Леонідівна була обрана на посаду завідувача кафедри 
неврології та рефлексотерапії. Під керівництвом проф. Є.Л. Мачерет була створена 
служба рефлексотерапії в Україні; а за 1977–2010 рр. було підготовлено 26 тисяч 
спеціалістів з рефлексотерапії, в т. ч. – іноземців (Китай, В’єтнам, Індія, Сирія), 250 
інтернів та магістрів. 

Починаючи з 1978 р. вперше в УРСР було розпочато науково-експериментальні  
дослідження механізмів дії рефлексотерапії (голко-, електро- та лазерорефлексотерапії). 
Отримані результати знайшли своє відображення у 1700 наукових роботах. 
Опубліковано 19 монографій, в т. ч. 2 – за кордоном, 15 навчальних посібників, 60 
методичних рекомендацій, 31 авторське свідоцтво. У 1980 р. в УРСР була створена 
служба рефлексотерапії, призначені головні спеціалісти з рефлексотерапії в кожній 
області, робота яких координувалася проф. Є.Л. Мачерет За цей час в УРСР було 
відкрито мережу кабінетів рефлексотерапії, розроблено значний перелік методів 
лікування різних захворювань. У співпраці з Київськими національним університетом 
ім. Т.Г. Шевченка під керівництвом проф. Є.Л. Мачерет було розроблено серію 
лазерних та акупунктурних апаратів для акупунктурної діагностики та лікування, які 
були високо оцінені фахівцями і відзначені медалями на виставках Італії, Німеччини, 
Франції, США, Канади, Іспанії. Після аварії на Чорнобильській АЕС було розроблено 
низку спеціальних методик лікування, реабілітації та профілактики потерпілих від аварії 
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на ЧАЕС. Був розроблений і впроваджений новий метод лікування – полісегментарна 
електропунктура, удосконалені методи комп’ютерної акупунктурної діагностики (за 
методом Накатані, Акабане, Фоля, аурікулодіагностики). 

Проф. Є.Л. Мачерет створила оригінальний напрямок в немедикаментозній 
терапії: рефлексотерапію та лазеротерапію. Під її керівництвом проведені спеціальні 
дослідження впливу лазерного вимірювання з різною довжиною хвилі на мембрану 
нейрона.  

 Розроблені низькоінтенсивні лазерні апарати, які впроваджено в серійне 
виробництво на заводі «Сатурн». 

У 1984 р. Є.Л. Мачерет була обрана Президентом Європейської Асоціації з 
лазеротерапії. Вона була головним спеціалістом МОЗ України, що давало можливість 
організувати проведення наукових форумів (з’їздів, симпозіумів, конференцій) із 
міжнародною участю. На ці форуми приїздили науковці з Росії, Литви, Латвії, Естонії, 
Німеччини, Чехії, Молдови, Китаю. Українська асоціацій акупунктури і лазеротерапії 
стала асоційованим членом Всесвітньої асоціації акупунктури «Ichmart». 

У 1987 р. заслуги Є.Л. Мачерет були високо оцінені іноземними фахівцями і вона 
була обрана віце-президентом Всесвітньої асоціації акупунктури. У 1989 р. вийшла з 
друку солідна монографія Є.Л. Мачерет «Руководство по рефлексотерапии». У 1989 р. 
їй присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Значний 
внесок Є.Л. Мачерет у розробку проблеми клінічних особливостей перебігу пухлин 
головного мозку в залежності від локалізації процесу та віку хворого. Разом з 
співробітниками вона розробила експериментальну модель церебрального арахноїдиту, 
що дозволило застосувати раціональні методи профілактики та лікування цієї патології. 
Вперше у світовій практиці представила доказові дані про синхронні ураження судин 
серця, головного мозку та кінцівок. У 1991 р. Є.Л. Мачерет обрано президентом 
Української асоціації акупунктури та лазеротерапії. У 1992 р. професора Є.Мачерет 
обрано академіком Академії наук Вищої школи. У 1993 р. вийшли з друку її книги 
«Клініко-фармакотерапія неврологічних і нейрохірургічних захворювань» та «Основы 
электро- и акупунктуры». У 1993 р. вона стала Лауреатом Державної премії України. У 
1995 р. вийшла з друку книга «Справочник врача-невропатолога поликлиники», у 1997 
р. – монографія «Практична неврологія». У 1997 р. Є.Л. Мачерет була обрана членом-
кореспондентом АМН України. У 2003 р. вона була нагороджена орденом княгині 
Ольги ІІІ ст. 

У 2007 р. відбувся II Міжнародний з’їзд, присвячений 30-річчю служби 
рефлексотерапії в Україні, на якому президент Всесвітньої асоціації акупунктури 
«Ichmart» оголосив подяку Українській асоціації акупунктури і лазеротерапії на чолі з її 
президентом Є.Л. Мачерет. У 2008 р. вона була нагороджена Грамотою Кабінету 
Міністрів Україні за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку медичної науки 
та охорони здоров’я. 

Вклад Євгенії Леонідівни Мачерет у скарбницю вітчизняної медичної науки 
великий. Вона опублікувала понад 1000 наукових та навчально-методичних праць, в т. 
ч. 38 монографій, підручників, 45 авторських свідоцтв на патенти СРСР, України і 
зарубіжних країн, 195 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції. Під науковим 
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керівництвом вченої та консультуванням захищено 62 дисертаційні роботи, в т. ч. 12 
докторських. 

8 вересня 2011 р. Євгенія Леонідівна відійшла у Вічність. Доля відпустила їй 82 
роки і 3 місяці життя. Залишилася світла пам’ять вдячних пацієнтів, дисертантів, 
вчених, рідних. 
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(71). – С. 9. 
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В.М. ГОРИЦЬКИЙ, Ю.М. ПАНИШКО, 
О.І. БУМБАР 

 
ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ МАЛАНЧУК 

До 70-річчя від дня народження 
 

Володимир Олександрович Маланчук 
народився 14 червня 1949 р. в м. Херсоні в родині 
службовців. Мати, Галина Іванівна, зубний лікар, у 
роки Великої Вітчизняної війни – старший 
лейтенант медичної служби в госпіталях, у 1946–
1990 рр. – лікар Херсонської обласної 
стоматологічної поліклініки. Батько, Олександр 
Єфремович у роки війни – гвардії капітан, 
командир батареї. Після війни і закінчення 
інституту був інструктором Херсонського ОК КПУ. 
Владислав Олександрович у 1966 р. вступив на 
лікувальний факультет Кримського медичного 
інституту, через рік – студент стоматологічного 
факультету Одеського медичного інституту імені 
М.І. Пирогова, який закінчив у 1971 р. У 1971– 
1976 рр. – стоматолог терапевтичного і хірургічного 
прийому лікарні Водників, лікар міського 
травматологічного пункту міської стоматологічної 
поліклініки м. Херсон. У 1974 р. стажувався при 
кафедрі щелепно-лицевої хірургії Київського 
інституту вдосконалення лікарів у професорів Е.А. 
Александрової, А.М. Солнцева. У 1976–1978 рр. 

працював клінічним ординатором кафедри хірургічної стоматології Київського медичного 
інституту імені О.О. Богомольця (завідувач – проф. Ю.Й. Бернадський (1915–2006)). 

У 1978–1981 рр. працював лікарем щелепно-лицевого відділення Київської клінічної лікарні 
№23 ім. Калініна – клінічної бази кафедри. Від жовтня 1981 р. – асистент кафедри хірургічної 
стоматології Київського медичного інституту, у 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Хирургическое лечение переломов скулового комплекса в зависимости от давности травмы». Із 
1984 р. неодноразово брав участь у роботі міжнародних конгресів, симпозіумів, забезпечував 
професійні стосунки фахівців України зі щелепно-лицевими хірургами світу. Займається 
реконструктивно-відновною та пластичною хірургією м’яких тканин та кісток щелепно-лицевої 
ділянки, лікуванням природжених та набутих дефектів і деформацій нижньої та верхньої щелепи, 
губи, носа, піднебіння, анкілозів скронево-щелепного суглоба, розробки та обґрунтування 
дистракційного методу в кістково-пластичній хірургії обличчя, корекції репаративного остеогенезу. 

У травні 1986 р. з групою студентів брав участь у роботі з ліквідації наслідків катастрофи на 
Чорнобильській АЕС. У 1986 р. стажувався у Московському медичному стоматологічному інститут 
імені М.О. Семашка на курсах для асистентів кафедр. 

Вперше в СРСР (1986) пересадив плюсно-фаланговий суглоб пацієнта замість 
пошкодженого скронево-нижньощелепного. У 1987 р. вперше в УРСР в лікарні швидкої медичної 
допомоги розпочав термінові операції при черепно-лицевих пошкодженнях (разом з нейрохірургом 
проф. М.Є. Поліщуком). 

Від 1992 р. В.О. Маланчук став представником України в Раді Європейської асоціації 
черепно-щелепно-лицевих хірургів (EACMFS) та Інтернаціональної асоціації щелепно-лицевих 
хірургів (IAMFS). У 1993 р. Президент Європейської Асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів 
Р. Фріс брав участь в “організаційних зборах за створення подібної Асоціації в Україні, на яких В.О. 
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Маланчука було обрано Президентом Української Асоціації. У 1993 р. на запрошення проф. 
Д.Павлора та проф. Д. Шенлі (голови комітету ВООЗ із стоматологічної освіти) упродовж місяця 
стажувався в дентальному коледжі Дублінського університету. У 1994 р. як член Європейської 
асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів стажувався в щелепно-лицевій клініці у проф. Г. Коха 
(м. Мюнхенгладбах). 

У 1994 р. В.О. Маланчук захистив докторську дисертацію на тему «Реконструктивно-
восстановительные операции на нижней челюсти (клинико-лабораторное исследование», а в 1995 р. 
став завідувачем кафедри хірургічної стоматології. Від 1995 р. він – член спеціалізованої ради 
«Стоматологія» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 

У 1995 р. на базі НДІ нейрохірургії розпочав планові операції при розташованих  екстра- та 
інтракраніально доброякісних пухлинах (з директором інституту, академіком НАМН Ю.Л. Зозулею, 
членом-кореспондентом НАМН В.І. Цимбалюком, професором О.А. Цимейко); розробив нові 
методи остеотомії середньої зони обличчя – на нижньому, середньому та верхньому рівнях з 
одночасним розширенням звуженого альвеолярного відростку. У 1995 р. отримав почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України». 

Із 1996 р. – професор-консультант Центрального Республіканського бюро судмедекспертизи, 
консультант медичної служби СБУ, медичної служби ДУС. У 1996– 
1997 рр. працював у державних комісіях із ідентифікації загиблих громадян України в 
авіакатастрофах на Шпіцбергені (29.08.1996) та Салоніках (20.12.1997) і отримав Подяку Міністра 
охорони здоров’я. 

У 1998–2000 рр. В.О. Маланчук був членом експертної ради «Хірургія» ВАК України. У 
2001 р. отримав вчене звання професора. У 2000–2005 рр. працював членом спеціалізованої ради 
Інституту стоматології НАМН України (Одеса).    

З грудня 2002 р. по 15 квітня 2005 р. працював завідувачем відділу з питань охорони 
здоров’я, сім’ї, молоді, фізкультури і спорту та туризму Управління з гуманітарної політики 
Головного управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України. Підготував низку 
документів з питань гуманітарної політики держави. Сприяв створенню Інституту генетичної та 
регенеративної медицини у складі НАМН України, Інституту імунології в складі НМУ ім. О.О. 
Ботомольця. 

В.О. Маланчук – автор понад 980 наукових праць, у т. ч. 2 відкриттів, 4 національних 
підручників, 6 монографій, 5 навчальних посібників, програм для студентів, більше 140 винаходів, 
34 авторських свідоцтв на винаходи СРСР та 105 патентів України. За його редакцією вийшло 15 
збірників тез доповідей. Підготував 5 докторів та 24 кандидатів наук, 8 магістрів, провів 18 
міжнародних конгресів і конференцій, які він організував. 

В.О. Маланчук нагороджений орденом «За заслуги» III ст. (2000), орденом Святого 
Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ст. (2012). 

Свій ювілей Владислав Олександрович зустрічає в розквіті своїх творчих сил. 
                     Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Горицький В.М. Владислав Олександрович Маланчук. До 65-річчя від дня народження / В.М. 

Горицький, Ю.М. Панишко, В.В. Тарасов // Феномен людини. Здоровий спосіб життя [текст]: зб. 
наук. ст. / за ред. Ю.М. Панишка. – Львів, 2014. – Вип. 28(94). – С. 35-36. 

2. Григор’єв Ю. Професор Владислав Маланчук: від хірургічних досягнень – до участі в державних 
формах / Ю. Григор’єв // Мистецтво лікування. – 2004. – №2. – С. 88-89. 

3. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841-2006) / В.Ф. Москаленко, І.М. Полякова. – 
Київ: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі змісту: [Маланчук Владислав Олександрович]. – С. 148–149.  

4. https://library.gov.ua/event/narodyvsya-vladyslav-oleksandrovych-malanchuk/ 
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Р.Й. КРАВЦІВ,  Ю.М. ПАНИШКО 
 

В’ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ СОКОЛОВ 
До 70-річчя від дня народження 

 
В’ячеслав Михайлович Соколов 

народився 24 червня 1949 р. в с. Петрівка 

Станично-Луганського району Луганської 

області. Після закінчення середньої школи у 

1966 р. поступив у Ворошиловградський 

сільськогосподарський інститут, який 

закінчив у 1971 р. Після закінчення інституту 

почав працювати у Всесоюзному селекційно-

генетичному інституті (від 1999 р. – 

Селекційно-генетичний інститут – 

Національний центр насіннєзнавства та 

сортовивчення), де пройшов шлях від 

аспіранта до директора інституту (в 1971–

1974 рр. – аспірант; у 1974–1978 рр. – 

молодший науковий працівник; у 1978–1987 рр. – старший науковий працівник; у 1987–

1989 рр. – завідувач лабораторії; у 1984–1993 рр. – завідувач відділу, у 04-06.1993 – в. о. 

директора, завідувач відділу селекції та насінництва кукурудзи Селекційно-генетичного 

інституту). З червня 1993 р. – директор і завідувач відділу селекції та насінництва 

кукурудзи. 

Написав і захистив кандидатську дисертацію на тему «Створення вихідного 

матеріалу для селекції високолізигової кукурудзи з поліпшеною консистенцією 

ендосперму». 

В.М. Соколов є провідним спеціалістом в галузі селекції та насінництва 

сільськогосподарських культур, брав участь у багатопланових дослідженнях в галузі 

генетики кількісних ознак кукурудзи, вивчав природу та використання гетерозису в 

селекції цієї культури, комбінаційної здатності самозапильних ліній за господарсько 

цінними ознаками і властивостями виростання, методів біохімічної генетики в селекції 
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та насінництві, удосконалення методики сортовипробування, вивчення можливостей 

прогнозування здатності насіння кукурудзи до тривалого зберігання. За його участю 

розпочато роботи з використання чужорідної плазми для розширення генетичної бази 

досліджень та розробки нової селекційної технології на основі молекулярних геномних 

маркерів. 

Селекційна програма В.М. Соколова спрямована на створення гібридів кукурудзи 

, скоростиглих для зони лісостепу і Полісся, середньостиглих і середньоранніх 

інтенсивного типу для степової зони. 

В.М. Соколов є автором близько 150 наукових праць, автором 40 гібридів 

кукурудзи, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

вирощування в Україні. Авторські гібриди займають до 12% площ під цією культурою, 

близько 50% в Одеській області. Вчений має 55 авторських свідоцтв на сорти і гібриди 

та 2 авторські свідоцтва. на способи удосконалення селекційного процесу. 

У 1995 р. В.М. Соколов був обраний членом-кореспондентом УААН. 

Нагороджений «Орденом князя Ярослава Мудрого» V ст. (2009), Почесною 

відзнакою УААН (2006), Ювілейною медаллю «20-річчя незалежності України» (2012). 

                        Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Україна наукова. Національна академія аграрних наук України. / упоряд. В.В. Болгов. – 

Київ: Національні рейтинги України, 2013. – Том IV. –  208 с. – Зі змісту: [Соколов 

В’ячеслав Михайлович]. – С. 98. 

2. Хто є хто в Україні / уклад. та ред.: Юрій Марченко, Олександер Телемко. – Київ: 

«К.І.С.», 2006. – 1136 с. – Зі змісту: [Соколов В’ячеслав Михайлович]. – С. 913. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА, Г.В. ЛАВРИК 

 
Хроніка червня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
1 червня 185 років від дня народження Володимира Федоровича Лугініна, російського 

фізико-хіміка. Народився у Москві. У| 1858 р. закінчив Михайлівську артилерійську академію в 
Петербурзі. Служив в армії до 1860 р. У 1860–1872 рр. удосконалював освіту в Карлсруе, в 
Гейдельберзькому університеті у Р.В Бунзена. Працював у Цюріхському університеті у Й. 
Вісліценуса, в Парижі у Вищій медичній школі і в Колеж де Франс у П.Е.М. Бертло (від 1869). 
У 1874–1881 рр. працював у своїй приватній лабораторії в Петербурзі. У 1882–1888 рр. 
працював в Парижі у власній лабораторії. У 1889–1906 рр. – професор Московського 
університету; наукові роботи пов’язані з термохімією. Визначав теплоту реакцій гідратації 
(1872), нейтралізації (1873–1879). Розробив прилади та методи визначення теплоємкості 
твердих та рідких речовин. Удосконалив точність термохімічних вимірювань до 0,002° С. Разом 
з П.Е.М.Бертло проводив калориметричні дослідження. У 1892 р. при Московському 
університеті створив першу в Росії термохімічну лабораторію. У 1903 р. видав «Краткий курс 
термохимии». Помер 26 жовтня 1911 р. на 78 році життя. 

2 червня 165 років від дня народження Макса Рубнера, німецького фізіолога та 
гігієніста. Народився у Мюнхені. У 1878 р. закінчив Лейпцігський університет. Учень К.Ф. В. 
Людвига та К. Фойта. У 1885–1891 рр. працював професором гігієни Марбурзького 
університету. Від 1891 р. – директор Інституту гігієни в Берліні і професор Берлінського 
університету. Наукові роботи присвячені проблемам загальної фізіології, фізіології обміну 
речовин та гігієни харчування. Вивчав хімічні процеси, що супроводжують дихання тварин. 
Експериментально визначив кількісні показники обміну речовин в організмі тварин. За 
допомогою сконструйованого ним респіраційного калориметру доказав можливість 
застосування закону збереження енергії до біологічних систем. Встановив стандартну теплоту 
згорання харчових речовин в організмі. Сформулював закони, які отримали його ім’я: 1) закон 
ізодинамії – білки, жири, вуглеводи можуть заміняти одні інших в енергетичному відношенні; 
2) закон поверхні – залежність інтенсивності обміну речовин від розміру поверхні тіла. Відкрив 
закон сталості коефіцієнта росту. У 1894 р. довів, що накопичення енергії в живому організмі 
залежить від обміну речовин і харчування. Дослідив гігієнічне значення одягу. Помер 27 квітня 
1932 р. на 76 році життя. 

7 червня 190 років від дня народження Едуарда Фрідріха Вільгельма Пфлюгера, 
німецького фізіолога. Народився в м. Ханау. Освіту отримав у Марбурзькому та Берлінському 
університетах. Учень І.П. Мюллера та Е. Дюбуа-Реймона. У 1855 р. захистив докторську 
дисертацію на тему: «Про функції нервів черевної порожнини». У 1856–1859 рр. – 
екстраординарний професор кафедри фізіології Берлінського університету, від 1859 р. -
професор фізіології Боннського університету, де створив Інститут фізіології, яким керував до 
1910 р. Наукові праці присвячені фізіології нервової системи, кровообігу, дихання, обміну 
речовин, електрофізіології. Ще в студентські роки вивчав рефлекторну функцію спинного 
мозку. У 1853 р. відкрив і дослідив явище іррадіації рефлекторного збудження в спинному 
мозку. Висунув концепцію про сенсорну функцію не лише спинного мозку, а всіх відділів 
центральної нервової системи. Досліджував дію постійного електроструму на нерви та м’яз і 
узагальнив свої досліди в праці «Дослідження з фізіології електротону» (1859). Вчення про 
електротон мало велике значення для розвитку електротерапії та електродіагностики 
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захворювань нервової системи. У 1872 р. Пфлюгер встановив, що процеси обміну речовин 
відбуваються у всіх тканинах, а не тільки в крові. У 1877 р. ввів поняття дихального 
коефіцієнту. Вивчав проблему запліднення, відкрив (1883) факт впливу сили ваги на 
послідовність фаз дроблення яйця і розвиток зародка. Цікавився проблемами тривалості життя. 
У 1890 р. написав книгу «Про мистецтво продовжити людське життя». Заснував два 
фізіологічні журнали. Був членом багатьох академій та наукових товариств. Помер 16 березня 
1910 р. на 81 році життя. 

10 червня 125 років від дня народження Дмитра Андрійовича Кісловського, 
зоотехніка. Народився в с. Шелепіно (нині Тульської обл.). У 1917 р. закінчив Московський 
університет. У 1921–1924 рр. працював у Московському ветеринарному інституті, в 1928–1933 
рр. – у Вологодському молочно-господарському інституті, в 1933–1936 рр. в Московському 
зоотехнічному інституті. Від 1936 р. – професор Московської сільськогосподарської академії 
ім. К.А. Тимирязєва. Основні наукові праці присвячені розпрацюванню питань генетики і 
селекції тварин. Створив учення про породу, її структуру, умови, що забезпечують безперервне 
удосконалення складових її тварин (чисельність, ареал і структура). Був почесним академіком 
ВАСГНіЛ (від 1956 р.). Помер 21 квітня 1957 р. на 63 році життя. 

11 червня 85 років від дня народження Іво Звари, чеського хіміка. У 1958 р. закінчив 
Московський університет. У 1958–1960 рр. працював в Інституті ядерної фізики в Ржеже 
(поблизу Праги); з 1960 р. – в Об’єднаному інституті ядерних досліджень в Дубнє. Основні 
наукові роботи відносяться до радіохімії, ядерної хімії. Запропонував і розпрацював 
експериментальний метод, заснований на принципах газової хроматографії і 
термохроматографії неорганічних сполук, що дозволило вивчати хімічні властивості нових 
трансуранових елементів, які синтезуються на прискорювачах і доступні лише як окремі атоми 
з часом життя порядку долей секунд. За керівництвом І. Звари здійснена хімічна ідентифікація 
елементу 104 — курчатовію (Ku) у 1966 р. та елементу 105 — нільсборію (Ns) у 1970 р. 
Проведені перші дослідження хімічного характеру елементів 102 та 103. Проводив роботи з 
пошуку надважких елементів в природі, з аналізу продуктів ядерних реакцій з важкими іонами. 
У 1967 р. отримав Ленінську премію. 

13 червня 155 років від дня народження Антонія-Маріяна Габришевського, польського 
лікаря-хірурга. Народився у Львові. У 1887 р. закінчив Ягелонський університет в Кракові, де 
відтоді працював, у 1891–1894 рр. був доцентом кафедри хірургії; за сумісництвом у 1891–1897 
рр. – доцент кафедри анатомії Краківської школи мистецтв (для її слухачів опублікував «Atlas 
anatomiczny» (1895) з власними ілюстраціями. Спеціалізувався з оториноларингології (Відень, 
1891) та ортопедії (Німеччина, Швейцарія, Данія, Швеція, 1897). У 1897–1917 рр. – доцент, 
керівник курсу ортопедії при кафедрі хірургії Львівського університету. Організував і очолював 
у Львові приватну ортопедичну клініку (1898–1917). Ця клініка була одною з найкращих на 
теренах тогочасної Польщі. Розробляв техніку пошарової хірургічної анестезії за допомогою 
кокаїну; вдосконалював методи ортопедичного лікування і реабілітації із застосуванням 
йодобромних бальнеопроцедур. В зв’язку з хворобою серця виїхав у Лугано (Швейцарія), де і 
помер 26 лютого 1917 р. на 53 році життя. 

14 червня 95 років від дня народження Джеймса Вайта Блека, англійського 
фармаколога. Навчався в університеті св. Ендрю, де обрав медицину. Закінчив університет у 
1946 р. і почав працювати на кафедрі фізіології. У 1947 р. виїхав у Сінгапур, де викладав 
фізіологію в медичному коледжі. У 1950 р. повернувся в Англію і влаштувався на роботу у 
Ветеринарну школу в Глазго, де організував кафедру фізіології з дослідницькою лабораторією. 
Почав працювати в галузі фармакології серцево-судинної системи. У 1958–1964 рр. 
продуктивно працював над створенням β-рецепторного антагоніста. У 1973 р. Блек очолив 
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кафедру фармакології в університетському коледжі в Лондоні. У 1977 р. він погодився на 
пропозицію Дж. Вейна приєднатися до роботи фармацевтичної фундації «Велкам». Роки роботи 
у «Велкам» (1977–1984) були дуже напруженими. У 1988 р. Д. Блек, Г. Елайон та Дж. 
Хітчінгс отримали Нобелівську премію «за створення антибактерійних та 
імунодепресантних препаратів». 

15 червня 110 років від дня народження Семена Юхимовича Бреслера, російського 
фізико-хіміка. Народився в Березі Брестської області. У 1930 р. закінчив Ленінградський 
політехнічний інститут. Працював у цьому інституті, водночас в 1930–1934^ – в Інституті 
хімічної фізики АН СРСР, в 1934–1939 рр. – в Інституті фізичних і хімічних досліджень, в 
1940–1952 рр. та 1970–1971 рр. – у Фізико-технічному інституті АН СРСР, від 1971 р. _ в 
Інституті високомолекулярних сполук АН СРСР, Ленінградському інституті ядерної фізики АН 
СРСР. Основні роботи присвячені вивченню структури і механізму дії макромолекул 
біополімерів. У 1939 р. разом з Я.І. Френкелем розпрацював статистичну теорію ланцюгових 
молекул з обмеженою гнучкістю. У 1945 р. разом з Д.Л. Талмудом створив теорію глобулярної 
будови білка. Від 1960 р. працював над вивченням структури та функцій нуклеїнових кислот і 
білків, елементарних процесів мутагенезу. Встановив, що рекомбінація проходить при 
трансформації на рівні однієї ниточки ДНК, а при кон’югації рекомбінація відбувається на 
двонитковому рівні. Розробив і впровадив сорбційну хроматографію вірусів на 
широкопористому склі та на її основі отримав протигрипозну вакцину. Помер 21 травня 1983 р. 
на 74 році життя. 

16 червня 130 років від дня народження Лева Олександровича Зенкевича, 
гідробіолога, океанолога. Народився в Царьові (нині Волгоградської області). У 1916 р. 
закінчив Московський університет. Від 1930 р. – професор і завідувач кафедри безхребетних 
цього університету, одночасно працював в Інституті океанології АН СРСР. Основні наукові 
праці присвячені вивченню фауни морів СРСР, морфології та порівняльної анатомії 
безхребетних, зоогеографії. Вивчав еволюцію рухового апарата в тварин, розподіл і кількісне 
відношення організмів донної фауни моря. Створив теорію біологічної структури океану, 
еволюції морської фауни, дав кількісну оцінку бентосу, розпрацював низку питань біогеографії 
морів СРСР. Був одним із засновників радянської океанології. Автор підручника «Моря СССР, 
их фауна и флора» (2-е вид. 1956 р.). Від 1968 р. – член АН СРСР, від 1947 р. – член Сербської 
академії наук і мистецтв, Академії зоології в Агрі (Індія, 1960). Лауреат Сталінської премії 
(1951), Ленінської премії (1965). Помер вчений 20 червня 1970 р., проживши 81 рік і 4 дні. 

17 червня 150 років від дня народження Уільяма Генрі (молодшого) Перкіна, 
англійського хіміка-органіка. Народився в Садбері. Навчався в Королівському хімічному 
коледжі в Лондоні (1877–1880), потім у Вюрцбургському університеті у Йоханеса Вісліценуса 
(1880–1882), в Мюнхенському університеті у Адольфа Байєра (1882–1886). Працював 
професором Едінбурзького (від 1887), Манчестерського (від 1892), Оксфордського (від 1912) 
університетів. Основні наукові роботи стосуються хімії циклічних органічних сполук. У 1885–
1886 рр. під керівництвом А Байєра синтезував похідні циклопропану та циклобутану. У 1892 р. 
синтезував цис- і транс-циклогександікарбонові-1,4 кислоти. Група досліджень пов’язана з 
вивченням будови природних сполукґ: камфори, ін. терпенів, фарбників бразаміну, 
гематоксиліну, алкалоїдів берберіну, гарміну, стрихніну. Разом з Дж. Ф. Торпом синтезував 2 
продукти окислення камфори – камфаронову кислоту (1897) та камфорну кислоту (1903). У 
1896 р. досліджував жовтий фарбник групи кверцетину, що сприяло початку хімії флавонів. У 
1913–1915 рр. був Президентом Лондонського хімічного товариства. Помер 17 вересня 1929 р. 
на 61 році життя.  
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19 червня 100 років від дня народження Кеннета Лайонела Блекстера, англійського 
фізіолога сільськогосподарських тварин. Народився в Нервічі. У 1939 р. закінчив Родингський 
університет, а згодом – Іллінойський університет. Працював у Національному НДІ молочного 
тваринництва, в міністерстві сільського господарства, риболовства і продовольства 
Великобританії. Від 1965 р. – директор НДІ ім. Роуетта. Основні наукові дослідження 
присвячені фізіології харчування тварин, зокрема енергії обміну речовин. Провів цикл 
досліджень з вивчення протеїнового обміну тварин, харчової цінності кормів при різних 
системах харчування окремих груп тварин. Розпрацьовував питання Міжнародної біологічної 
програми з врахуванням світових запасів продуктів харчування. Премія ім. Т. Бекстора 
Лондонського королівського товариства (1960), золота медаль Королівського 
сільськогосподарського товариства Англії (1964), Золота медаль ім. Вулдріджа (1973). Був 
членом Лондонського королівського товариства.  Помер вчений 18 квітня 1991 р. на 73 році 
життя. 

21 червня 120 років від дня народження Вольфганга Лангенбека, німецького хіміка-
органіка. Народився у Геттінгені. У 1923 р. закінчив Геттінгенський університет. У 1923–1924 
рр. працював в Університеті в Карлсруе, в 1924–1925 рр. – в Йєльському університеті і на 
сільськогосподарській експериментальній станції в Нью-Хейвені (СІНА); у 1926–1935 рр. – в 
Мюнстерському університету. У 1932 р. відкрив високу спорідненість імідазолу до геміну. Від 
1935 р. професор Грейсвальдського університету, від 1940 р. -хімік Вищої технічної школи в 
Дрездені. В 1947–1951 рр. працював у Ростокському університеті, в 1951–1955 рр. в 
університеті Галле. Від 1953 р. член АН НДР. Наукові роботи присвячені каталізу в органічній 
хімії. У 1927 р. створив вчення про органічні каталізатори, що здатні моделювати ферменти. У 
1930–1940 рр. встановив можливість підвищення активності функціональних груп органічних 
каталізаторів у 2000–4000 разів, дякуючи ускладненню структури їх молекул. У 1950–1960 рр. 
створив багато моделей біокаталізаторів окиснення, дегідрування, дегідратації. Автор 
«Підручника органічної хімії» (1936–1938), що витримав 14 видань. Президент хімічного 
товариства НДР (1959), був членом низки АН. Помер 27 березня 1967 р. на 68 році життя. 

28 червня 195 років від дня народження Поля Брока, французького анатома, 
антрополога, хірурга. Народився в Санта-Фой (близько Парижа). Навчався з знаменитій Еколь 
Нормаль. У 1840 р. закінчив колеж у Санта-Фой. Працював хірургом в лікарнях Парижа, від 
1848 р. – в Паризькому університеті; від 1867 р. – професор патології та клінічної хірургії. В 
1858 р. заснував і очолив антропологічну лабораторію. Основні дослідження присвячені 
порівняльно-анатомічному вивченню головного мозку приматів і людини. Створив 
цитоархітектонічні карти кори головного мозку людини і приматів. У 1861 р. визначив 
локалізацію центра мови (центр мови Брока). Автор першого в світі керівництва з антропології і 
краніометрії (1865). Запропонував нову класифікацію форми черепа, створив низку 
інструментів для вимірювання тіла і черепа людини. В 1859 р. заснував Антропологічне 
товариство. Видавав журнал «Ревю д’антроположі» (1872). Помер 9 липня 1880 р. на 57 році 
життя. 

29 червня 80 років від дня народження Мурата Абеновича Айтхожина, казахського 
біохіміка. Народився в Петропавловську. Закінчив у 1962 р. Казахський університет, у 1962–
1965 рр. аспірант Московського університету. У 1965–1983 рр. працював в Інституті ботаніки 
АН КазРСР (від 1983 р. – директор Інституту молекулярної біології та біохімії АН КазРСР). 
Наукові роботи пов’язані з біохімією нуклеїнових кислот і біосинтезом білків. У 1963 р. в 
цитоплазмі тваринних клітин відкрив нову форму існування інформаційної РНК (м-РНК) у 
вигляді рібонуклеопротеоїдних частинок – інформосом. Встановив присутність інформосом в 
ядрі та протоплазмі рослинних клітин. Досліджував механізми трансляційного контролю 
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синтезу білків. Працював над створенням та вивченням гібридних рибосом тваринних та 
рослинних клітин. У 1976 р. отримав Ленінську премію. Помер 19 грудня 1987 р. на 49 році 
життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ГЕОРГ ФОН БЕКЕШІ 

До 120-річчя від дня народження 
 

Георг фон Бекеші народився 3 червня 
1899 у Будапешті в сім’ї дипломата 
Олександра фон Бекеші й Паули (Мазалі) 
Бекеші . Завдячуючи дипломатичній 
діяльності свого батька, Георг зміг отримати 
різнобічну освіту в найкращих навчальних 
закладах Будапешта, Мюнхена, 
Константинополя і Цюріху. Володіючи з 
дитинства музикальними здібностями, Георг 
мріяв стати піаністом, але згодом змінив свою 
думку і вирішив стати вченим.  У 1916 р. 
вступив у Бернський університет і вибрав для 
себе фізику. Після угорської революції 1918 р. 
повернувся на батьківщину «для участі в 
будівництві нової Угорщини» (із щоденника). 
Згодом служив в армії, поступив у 
Будапештський університет, де в 1923 р. 
захистив докторську дисертацію, присвячену 
питанням гідродинаміки. Пізніше влаштувався 

на роботу в науково-дослідну лабораторію угорського міністерства зв’язку, що 
займалася вдосконаленням угорської телефонної мережі.  

Оскільки деякі міжнародні телефонні лінії проходили через Угорщину, 
порушення в угорській телефонній мережі викликали нарікання інших держав. Тому Г. 
Бекеші дістав доручення вияснити, в якому з 3-х блоків мережі – мікрофони, лінії 
передачі або телефонні апарати – виникають пошкодження. Г. Бекеші встановив, що 
слабкою ланкою були мембрани телефонних апаратів, які сильно спотворювали звукові 
коливання на відміну від барабанної перетинки вуха. Це дало підставу вченому почати 
обстеження фізичних властивостей органів слуху. 

До середини 20-х рр. ХХ ст. анатомія внутрішнього вуха була вченими 
досліджена, і тому в завдання дослідника входило встановити як вібрує основна 
мембрана при дії на барабанну перетинку звукового тиску. Звукові хвилі надходять у 
вушну раковину та зовнішній слуховий прохід і потрапляють на барабанну перетинку, 
викликаючи її коливання. Ці коливання через слухові кісточки середнього вуха 
передаються на равлик – спіральну трубку, що знаходиться в заповненій рідиною 
порожнині внутрішнього вуха. По всій довжині равлик перегороджений основною 
мембраною, на якій знаходиться кортіїв орган зі спеціальними волосковими клітинами. 
При коливанні основної мембрани ці клітини збуджуються і передають сигнали 
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волокнам слухового нерва. Равлик людини – дуже малий орган і розташовується в 
найбільш товстій частині черепа.  

Було встановлено, що механічні властивості тканин вуха після смерті швидко 
змінюються, що робить неможливим вивчення цих властивостей внутрішнього вуха 
людини. Г. Бекеші встановив, що такі зміни обумовлені обезводненням. Тому структури 
вуха трупа можна вивчати при збереженні їх  у вологому середовища. Оскільки Г. 
Бекеші працював з дрібними тваринами (такими як морські свинки), то потрібно було 
створити нові хірургічні інструменти і методики дослідження. Ці нововведення 
дозволили Г. Бекеші досліджувати рух основної мембрани. 

В той час існувало 4 теорії, що пояснювали сприйняття вухом звуків різної 
висоти. Відповідно до однієї з них, звук певної висоти може викликати коливання 
конкретної ділянки основної мембрани; друга теорія стверджувала, що звук викликає 
хвилю, що біжить по всій мембрані. 
Третя теорія стверджувала, що звук 
відбивається від кінця равлика й 
утворює стоячу хвилю; четверта 
стверджувала, що мембрана 
коливається як єдине ціле. Дослідник 
розробив модель мембрани з гуми і 
доказав, що змінюючи її  товщину 
можна досягти будь-якого типу 
коливань з тих, що передбачала кожна з 
теорій. 

Основна мембрана неоднорідна: в 
основі (ближче до середнього вуха) 
вона тонка і більш натягнута, біля 
верхівки – товстіша і дуже «провисає». 
Хвиля певної частоти, що біжить 
равликом, викликає коливання усіх 
ділянок, але одна ділянка вібрує 
сильніше за інші. По волокнах слухових 
нервів, які тягнуться від равлика, мозок 
отримує інформацію про локалізацію 
максимально вібруючої ділянки і 
розпізнає звуки різної висоти. Ці 
дослідження вчений проводив у 
міністерстві зв’язку, де він працював 
упродовж 1930-х років. 

У 1939 р. Г. Бекеші став професором експериментальної фізики Будапештського 
університету, не покидаючи працю у міністерстві зв’язку. Наприкінці Другої світової 
війни союзна авіація бомбардувала Будапешт, який був сильно зруйнований. У 1946 р. 
Г. Бекеші емігрував у Швецію, де працював у Каролінському інституті, а через рік 
переїхав у США і поступив у лабораторію психоакустики Гарвардського університету.  
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Продовжуючи дослідження основних властивостей внутрішнього вуха вчений 
розпрацював розширену модель равлика. Ця модель складалася із заповненої рідиною 
пластикової трубки з мембраною всередині довжиною 30 см. За допомогою поршня 
викликалися коливання рідини з одного кінця трубки і мембраною поширювалися 
біжучі хвилі. Замість кортієвого органа Г. Бекеші використовував власну руку, яку клав 
на трубку. Г. Бекеші відчував тільки пік біжучої хвилі, який при зміні частоти звукових 
коливань зміщувався поздовж равлика. «Той простий факт, що хоч у людей коливання 
захоплюють усю руку, але тільки невелика ділянка її здається вібруючою, доводить, що 
нервове гальмування мусить відігравати важливу роль у сприйнятті звуку», - підсумував 
Г. Бекеші.  

До кінця 1950-х років Г. Бекеші відтворив повну картину біомеханіки равлика, що 
стимулювало прогрес в діагностиці та лікуванні порушень слуху. З часом отохірурги 
отримали можливість вживляти штучні барабанні перетинки, виготовлені зі шкіри або 
вени і заміняти дрібні слухові кісточки пластиковими протезами. 

У 1961 р. Георг фон Бекеші отримав Нобелівську премію з фізіології і 
медицини «за відкриття фізичних механізмів сприйняття подразнень равликом». 

Крім Нобелівської премії Г. Бекеші  був удостоєний премії Денкера в отології 
(1931), медалі Лейбніца Німецької академії наук (1937), Академічної премії Угорської  
АН (1946), премії Шамбау в отології (1950), медалі Говарда Кросбі Воррена 
Американського товариства психологів-експериментаторів (1955), золотої медалі 
Американського отологічного товариства (1957), золотої медалі Акустичного 
товариства Америки (1961). Вчений був членом НАН США, мав почесні ступені 
Університету Вільгельма і Бернського університету. 

У 1966 р. Г. Бекеші став професором Гавайського університету, де працював до 
кінця життя. 

Вчений був усе життя холостяком, його захопленням були мистецтво, він 
колекціонував твори мистецтва, особливо східного. Свою колекцію заповів 
Нобелівському фонду. 

Помер вчений 13 червня 1972 р., проживши 73 роки і 10 днів. 
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ТОРСТЕН НІЛЬС ВІЗЕЛ 
До 95-річчя від дня народження 

 
Торстен Нільс Візел народився 3 червня 

1924 р. в Упсалі, в сім’ї Фріца С. Візела, 
головного психіатра госпіталю Бекомберга 
Інституту психіатрії в Стокгольмі та Анни-Лізи 
(Бентзер) Візел. Навчався в приватній школі в 
Стокгольмі. Був капітаном шкільної команди з 
легкої атлетики. У 1941 р. поступив у медичну 
Каролінського університету в Стокгольмі. В 
лабораторії Карла Густава Бернарда брав участь 
в дослідженні функціонального стану нервової 
системи, а також отримав клінічні навички з 
психіатрії. В 1954 р. в Каролінському інституті 
отримав медичний ступінь і був зарахований на 
посаду викладача фізіології в інституті і 
асистента у відділенні дитячої психіатрії 
Каролінського госпіталю. В 1955 р. пройшов 
стажування в Інституті Вільмера, де працював 
під керівництвом фахівця в галузі 

нейрофізіології органів зору Стефана Кюффлера, який продовжив дослідження, 
розпочаті Х.К. Хартлайном (1903–1983) та Р.А. Гранітом (1900–1991). В 1956 р. Торстен 
Візел одружився з Тері Стен-Хаммер, але в 1970 р. шлюб розпався. В 1957 р. Т. Візел 
став асистентом професора з фізіології органів зору в медичній школі Джонса Хопкінса.  

Стефан Кюффлер вивчав активність нервових клітин в сітківці ока кішки. Він 
встановив, що нервові (або гангліозні) клітини сітківки реагують на світлові контрасти і 
не відповідають на рівномірне освітлення. Вчений також описав рецептивні поля клітин 
сітківки, які при стимуляції викликають зміну активності нейрона. Кюффлер виявив, що 
активність гангліозних клітин або зростає, або гальмується при освітленні відповідного 
рецепторного поля сітківки точковим джерелом світла. 

Коли Девід Хантер Х’юбел (1926 р. н.) поступив у лабораторію Кюффлера, він 
вирішив разом з Т.Н. Візелом вивчати рецептивні поля нейронів у зоровій ділянці кори 
головного мозку. Ця ділянка кори головного мозку відповідає за пізнавальний аналіз. 
Зоровий аналізатор починається з фоторецепторних клітин сітківки, паличок та 
колбочок. Нервові закінчення паличок і колбочок проектуються на інші клітини 
сітківки. Від цих клітин нервові імпульси через зоровий нервовий центр проходять в 
латеральне колінчасте тіло (підкіркове утворення) і далі в кірковий центр зору. Зорова 
ділянка кори головного мозку, що складається з багатьох мільйонів нейронів, 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 88 (154). 2019 
 
 
 

85 

розташованих у декілька шарів, розшифровує нервові сигнали, що прийшли від сітківки 
і забезпечує аналіз зорової інформації. 

Вчені вводили мініатюрний електрод в зорову ділянку кори головного мозку і 
реєстрували спонтанну нервову активність. Далі використовували різні зорові стимули, 
щоб викликати мікроелектричну активність в нейронах кори головного мозку. Одного 
разу Д. Х’юбел випадково пересунув скло мікроскопа за рецептивне поле нейрону, що 
мав мікроелектрод, і в цей час нейрон почав подавати електросигнали. Вчені спочатку 
не зрозуміли, що сталося, але згодом здогадалися, що нейрон «відповів» на світлову 
смугу скла. Стало зрозуміло, що нейрони зорової ділянки кори головного мозку 
відповідають на лінійні світлові подразники. 

 
В 1959 р. С. Кюффлер став професором фармакології Гарвардської медичної 

школи в Бостоні. Т. Візел був призначений асистентом професора фізіології в Гарварді, 
а в 1964 р. – професором фізіології. Того ж року у Гарварді був створений відділ 
нейробіології на чолі з С. Кюффлером. Т. Візел і Д. Х’юбел продовжили свої 
дослідження в новому відділі. При стимуляції поля сітківки лінійною смужкою світла 
під різними кутами фіксували електричну активність нейронів зорової ділянки кори 
головного мозку. Мікроелектрод вводили також під різними кутами до поверхні кори 
головного мозку. Після розтину експериментальних тварин порівнювали результати 
вимірювання електричної активності з гістологічними даними. Вчені розпрацювали 
метод введення в очне яблуко радіоактивних речовин, які пересувалися вздовж зорового 
нерва від сітківки до зорової ділянки кори головного мозку. 

Вчені встановили, що зорова ділянка кори головного мозку організована у вигляді 
періодичних вертикальних комплексів, які отримали назву домінуючих зорових 
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стовпчиків і стовпчиків орієнтації. Ці стовпчики нейронів проводять необхідну обробку 
інформації, що передається від сітківки до зорової ділянки кори головного мозку. 
Домінуючі зорові стовпчики об’єднують нейрональні імпульси від обох очей, в той час 
як орієнтовані – трансформують циркулярні рецепторні поля сітківки і латерального 
колінчастого тіла в лінійні. 

Вчені виявили, що в цій переробці інформації бере участь ціла ієрархія простих, 
складних і дуже складних нейронів, які функціонують згідно з принципом зростаючої, 
або прогресивної конвергенції. Цей принцип пояснює, як в зоровій ділянці кори 
головного мозку можуть створюватися закінчені образи з окремих численних бітів 
інформації, що поступила з сітківки. Робота Т. Візела і Д. Х’юбела мала велике значення 
для лікування очних хвороб, особливо вроджених катаракт. 

В 1968 р. Т. Візел став професором нейробіології в Гарвардському університеті, а 
в 1974 р. був обраний на посаду професора нейробіології. У 1973 р. Т. Візел обіймав 
посаду керівника відділу нейробіології (замість С. Кюффлера). 

У 1981 р. Т. Візел і Д. Х’юбел отримали Нобелівську премію з фізіології та 
медицини за «відкриття, пов’язані з інформаційними процесами в нейронних 
структурах зору». Другу половину Нобелівської премії отримав Р. Сперрі «за 
відкриття, пов’язі з функціональною спеціалізацією півкуль головного мозку». 

В 1983 р. Т. Візел отримав посаду професора нейробіології в Рокфеллерівському 
університеті.  

Крім Нобелівської премії, Т. Візел отримав премію Льюїса Розенстіла за видатну 
працю в галузі фундаментальних медичних досліджень від Університету 
Брайденса(1972), пам’ятну медаль Дж. С. Фріденвальда Асоціації з вивчення зору і 
офтальмології (1975), премію Карла Спенсера Лешлі Американського філософського 
товариства (1977), премію Луїзи Гросс-Хорвіц Колумбійського  університету (1978), 
Премію Діксона з медицини Пітсбурзького університету (1979), премію Джорджа Ледлі 
Гарвардського університету (1980).  

Т. Візел – член Американського фізіологічного товариства, Американського 
філософського товариства, Американської асоціації сприяння розвитку наук, 
Американської академії мистецтв і наук, НАН США, Товариства фізіологів 
Великобританії і Лондонського королівського товариства. 
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ВЕРНЕР АРБЕР 

До 90-річчя від дня народження 
 

Вернер Арбер народився 3 червня 1929 р. 
в Гренхені (кантон Аре, Швейцарія). В цьому ж 
місті отримав середню освіту В 1949 р. поступив 
у Швейцарську політехнічну школу в Цюріху для 
вивчення природознавства. Саме в цій школі 
Вернер зробив свою першу експериментальну 
роботу, виділивши і вивчивши один із 
радіоактивних ізотопів хлору. В 1953 р. В. Арбер 
поступив у аспірантуру Женевського 
університету і став старшим лаборантом кафедри 
біофізики. Розпрацьовував методи вивчення 
бактеріофагів за допомогою електронної 
мікроскопії. Працюючи аспірантом В. Арбер 
представив аналіз моделі ДНК, розпрацьованої 
Джеймсом Уотсоном (1928 р. н.) і Френсісом 
Кріком (1916–2004), у дискусійному клубі 
кафедри, члени якого обговорювали ті відкриття, 
про які писали наукові журнали.  

Відомо, що бактеріофаги – віруси, які 
інфікують бактеріальні клітини. Вони 
складаються з ядра, утвореного нуклеїновими 

кислотами, і зовнішньої білкової оболонки. Після інвазії бактеріофагу в бактеріальну клітину 
можливі три шляхи подальшого розвитку.  Перший варіант: розмноження фагу і руйнація 
бактеріальної клітини. Другий варіант: фаг може включитися в ДНК бактеріальної клітини (тоді 
він називається профагом) і під час поділу клітини буде передаватися дочірнім клітинам. Третій 
варіант: ферменти бактеріальної клітини розщеплюють фаг. Це явище називається 
модифікацією, що контролюється клітиною-«господарем». 

На початку 50-х років ХХ ст. на кафедрі біофізики Женевського університету були 
отримані перші електронні мікрофотографії бактеріофагів. У 1958 р. В. Арбер  отримав 
докторський ступінь, захистивши дисертацію, присвячену дефектам мутантного штаму 
бактеріофагу, і впродовж 2 років працював постдоктором та науковим співпрацівником 
кафедри мікробіології університету Південної Каліфорнії. В 1960 р. В. Арбер  повернувся у 
Женевський університет, попередньо ознайомившись з низкою лабораторій, які досліджували 
бактеріофаги. В США В. Арбер ознайомився з новими методами дослідження бактеріофагів, 
зацікавившись феноменом «обмеження, викликаного клітиною-господарем», або рестрикцією. 
Отримав підтримку Швейцарського національного наукового фонду і розпочав вивчати 
молекулярні основи рестрикції бактеріофагів. 

В 1962 р. разом із співпрацівником встановив механізм «обмеження, викликаного 
клітиною-господарем», або рестрикції – модифікації. При цьому процесі ДНК бактеріофага 
розщеплюється на фрагменти під впливом рестрикційного ферменту – ендонуклеази, яка діє 
разом з метилазою. Бактеріальна ендонуклеаза розпізнає послідовність нуклеотидів ДНК і у 
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відповідних ділянках розщеплює цю ДНК, тобто інактивує її. Метилаза розпізнає таку ж 
послідовність в ДНК бактеріальної клітини, метилює її і тим самим запобігає від 
ферментативного руйнування власною ендонуклеазою. В. Арбер назвав цю систему з двох 
ферментів системою рестрикції-модифікації. Разом із колегами він не лише виділив і очистив 
ендонуклеазу і метилазу, але також знайшов бактерії-мутанти, в яких ці два ферменти були 
дефектними. Вчений назвав подібні рестрикційні ендонуклеази, виділені з кишкової палички 
Escherihia Coli, ендонуклеазами типу І. Він передбачив, що повинні існувати і ендонуклеази 
типу ІІ.  

В 1965 р. В. Арбер став ад’юнкт-професором молекулярної біології Женевського 
університету. В 1966 р. вчений одружився. В кінці 60-х рр. В. Арбер пішов з університету і став 
професором Біологічного центру нового науково-дослідного інституту при Базельському 
університеті. В 1970–1971 рр. В. Арбер працював запрошеним працівником на кафедрі 
молекулярної біології Каліфорнійського університету в Берклі. Після повернення в Швейцарію 
став професором молекулярної  біології Базельського університету. 

У 1978 р. Вернер Арбер, Даніел Натансон, Хамілтон Сміт отримали Нобелівську 
премію з фізіології та медицини «за виявлення рестрикційних ферментів та їх 
застосування у молекулярній генетиці». 

Продовжуючи свої дослідження в Базельському університеті, В. Арбер зацікавився 
різними типами генних систем, рекомбінацією та диверсифікацією генів. Сьогодні відомо, що 
елементи генів та самі гени мобільні та можуть обмінюватися між різними генними системами. 
Їх можна «вставляти» в ДНК за допомогою методу рекомбінації та переносити від однієї 
молекули до іншої. 

У 1971–1996 рр. В. Арбер – професор молекулярної мікробіології Біоцентру 
Базельського університету, в 1986–1988 рр. – ректор Базельського університету. З 1996 р. 
емерит-професор. У 1996–1999 рр. був президентом Міжнародної ради з науки. 14 січня 2011 р. 
став керівником Папської Академії Наук. Він був першим протестантом, який зайняв цей пост. 
Залишив його в 2017 р. 

Був одним з підписантів «Попередження вчених людству» (1992). У 2016 р. підписав 
лист із закликом до Грінпіс, ООН та урядів всього світу припинити боротьбу з генетично 
модифікованими організмами (ГМО). 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ЕРНСТ ВІЛЬГЕЛЬМ ФОН БРЮККЕ 

До 200-річчя від дня народження 
 
Ернст Вільгельм фон Брюкке народився 

6 червня 1819 р. у Берліні в сім’ї історичного 
живописця та портретиста Йоганна Готтфріда 
Брюкке (1796–1873). Ернст навчався в гімназії 
у Штральзунде. Від 1838 р. почав вивчати 
медицину в Берлінському та Гейдель-
берзькому університетах. В той час у 
Берлінському університеті (1833–1858) 
професором анатомії та фізіології, а також 
директором анатомічного театру Анатомо-
зоологічного музею працював Йоганн Петер 
Мюллер (1801–1858) – видатний морфолог і 
фізіолог, один з основоположників сучасної 
фізіології, порівняльної анатомії та 
ембріології. Його вплив на молодого студента 
Ернста Брюкке був дуже сильним.  

У 1842 р. Е. фон Брюкке захистив 
докторську дисертацію на тему «Дифузія рідин крізь мертві і живі мембрани». В 1843 р. 
Ернст Вільгельм фон Брюкке отримав посаду асистента при музеї порівняльної анатомії 
та прозектора, а в 1846 р. отримав посаду викладача анатомії при Академії освітніх 
мистецтв. В 1848 р. Е. фон Брюкке став професором фізіології в університеті 
Кенігсбергу, звідки в 1849 р. перевівся у Віденський університет на посаду професора 
фізіології та мікроскопічної анатомії, де згодом став ректором університету. 

Ще в 1849 р. Е. фон Брюкке був обраний членом Віденської Академії наук. У 1879 р.  
Е. фон Брюкке був призначений членом верхньої палати панів, в якій долучився до урядової 
партії. 

Початок своєї наукової популярності Ернст Вільгельм фон Брюкке заклав своєю працею 
«Anatomische Beschreibung des Augapfeles» (Анатомічний опис очного яблука, 1847). Вчений 
вивчав проблеми клітинної теорії, процеси травлення і кровообігу, фізіологію нервово-м’язової 
системи, морфологію та фізіологію органів чуттів та мови. 

В галузі фізіології зору описав скорочення війного м’яза (1846); ввів терміни «негатив і 
позитив»; був близький до відкриття принципу офтальмоскопії, що визнавав Г.Л.Ф. Гельмгольц 
(1821–1894), який на базі досліджень Е.В. Брюкке «додумався до офтальмоскопії». 
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Е. фон Брюкке досліджував будову лімфатичних залоз і показав (1853) наявність в 
їхній тканині кіркової і мозкової (центральної) речовин. 

У 1861 р. вчений висунув концепцію про те, що клітина як «елементарний 
організм» не є гомогенним колоїдним утворенням, а має протоплазму і ядро, що 
забезпечує виконання багатьох функцій. 

Розвиткові прикладної фізіології, логопедії і лінгвістики сприяли праці Е. фон 
Брюкке, присвячені проблемам фонетики (1856–1863). У 1863 р. вчений надрукував працю 
«Neue Methode der phonetіschen Transskription», в якій описав свій новий метод «фонетичної 
транскрипції», що дозволив відтворювати звуки іноземної мови людям, які ніколи не чули 
розмову цією мовою. 

Вивчаючи властивості м’язів, Е. фон Брюкке уперше виявив (1867) залежність 
ефекту подразнення від часу дії подразника, що згодом було враховано при формуванні 
уявлень про  хронаксію. 

У 1869 р. виділив пепсин у чистому виді.У 1873–1874 рр. у Відні були 
надруковані «Vorlesungen über Physiologie» в 2-х томах. 

В лабораторії Е. фон Брюкке у 1876–1882 рр. працював творець психоаналізу З. Фрейд 
(1956–1939). 

Помер Ернст Вільгельм фон Брюкке 7 січня 1892 р. на 73 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, ВАСИЛЬЧУК А.Л., 
С.І. КАЩЕВСЬКА 

 
ФІЛЛІП АЛЛЕН ШАРП 

До 75-річчя від дня народження 
 

Філліп Аллен Шарп народився 6 червня  
1944 р. в Фалмут (шт. Кунтуккі) в сім’ї фермера 
Джозефа Уолтера Шарпа і Катрін Колвін Шарп. 
Початкову освіту Філліп Шарп отримав у сільській 
школі, де здобув добру підготовку з математики. 
Займався спортом. Вихованням сина займалися також 
батьки, які привчили його самостійно вирішувати 
життєві проблеми. Після школи юнак поступив у Юніон-
коледж, де проявив здібності до хімії та математики, на 
що звернув увагу професор Дан Фут, який порадив 
талановитому юнаку продовжити навчання на хімічному 
факультеті Іллінойського університету. Достатній рівень 
навчання дозволив Ф. Шарпу отримати високий вишкіл з 
фізичної хімії, що сприяло його участі в міжнародних 
наукових семінарах. Отримавши відтермінування від 
служби в армії, встиг завершити навчання і зробити опис 
ДНК як полімера. 

Симпозіум, що відбувся у 1966 р. у Колд Спрінг 
Харборі, присвячений проблемам генетичного коду, 
викликав у Ф. Шарпа зацікавлення молекулярною біологією 

та генетикою. Виконав докторську дисертацію з хімії в Іллінойському університеті в 1969 р. 
Ф. Шарп влаштувався працювати в Каліфорнійський технологічний інститут у 1969 р. і 

почав виконувати науково-дослідницьку програму з молекулярної біології. В лабораторії 
Нормана Девідсона дослідник Рон Девіс володів методом гетеродуплекса для візуалізації 
знищення у фага генома за допомогою електронного мікроскопа. В цьому колективі Ф. Шарп 
почав вивчати застосування методу гетеродуплекса та електронного мікроскопа для виявлення 
структури плазмідів статевих факторів та факторів медикаментозної резистентності бактерій. 

В 1971 р. Ф. Шарп перейшов в Колд Спрінг Харбор, у лабораторію Джеймса Уотсона 
(1928 р. н.). Наступні дослідження були проведені в лабораторії Джо Самбрука з використанням 
технології гібридизації, що дозволило встановити послідовність основ вірусу. Високий рівень 
процесів реплікації та експресії протеїну вірусу зробили цикл його росту ідеальним для 
вивчення генної структури та регуляції. Разом із Ульфом Петтерсоном і Жене Флінтом Ф. Шарп 
зробив перші карти обмежених ендонуклеаз аденовірусу з подальшим аналізом ділянки генома, 
визначеного як РНК, в обох інфікованих клітинах і в перероджених клітинах аденовірусу. 
Вдалося встановити, що тільки один специфічний фрагмент генома, ділянка Е-1, здатна до 
онкогенної трансформації; що поліморфізм довжини обмеженої ендонуклеази міг би 
використовуватися у створенні генетичних карт; внесення в карту специфічних генів вірусного 
генома; створення вірусних карт послідовності основ, визначених як незмінні РНК. 

Успіхи лабораторії стали відомі всьому науковому світу. У 1974 р. Сальвадор Лурія 
(1912–1991), директор створеного Центру ракових досліджень у Массачусетському 
технологічному інституті (МТІ), лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1969 р. 
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запросив Ф. Шарпа на роботу. Згодом Ф. 
Шарп погодився і приступив до роботи 
в Центрі, де вже працювали видатні 
вчені: Девід Балтімор, Ненсі Хопкінс, 
Роберт Вайберг та Девід Госман. 

В тому ж році Ф. Шарп разом із 
Жене Флінтом продовжив аналіз 
транскрипції аденовірусу, фокусуючи 
рівні РНК зі всіх частин геному в 
ядерному або цитоплазматичному 
відділі клітини. Дослідники встановили, 
що ядра клітини, інфіковані адено-
вірусом, містять достатню кількість 
РНК, яка не була транспортована в 
цитоплазму. 

У 1977 р. Ф. Шарп відкрив, що 
деякі гени мають переривчасту будову, тобто складаються з окремих сегментів. Аналогічні 
результати опублікував Р. Робертс (1943 р. н.). Згодом вчені передбачили, а пізніше 
підтвердили, що існує невідомий на той час процес генного зрощування (злиття деяких генних 
сегментів), що передує передачі генетичної інформації.  

Згодом оточення вчених змінилося. У 1983 р. Центр покинули Д. Балтімор, Р. Вайнберг, 
у 1985 р. звільнився С. Лурія, а Ф. Шарп зайняв посаду директора. 

У 1991 Ф. Шарп передав посаду директора Річарду Гінзу, а сам очолив Департамент 
біології (МТІ). 

У 1993 р. Ф. Шарп і Р. Робертс отримали Нобелівську премію з фізіології та 
медицини «за відкриття екзон-інтронної структури гена». 

У 2000–2004 рр. Ф. Шарп працював директором-засновником McGovern Institute for 
Brain Research. 

За свою працю Філліп Аллен Шарп був гідно пошанований: премія НАН США в галузі 
молекулярної біології (1980), премія Альфреда Слоуна (1986), Міжнародна премія Гайрднера 
(1986), премія Луїзи Гросс-Хорвіц (1988), премія Альберта Ласкера за фундаментальні 
дослідження (1988), премія Діксона (1991), Benjamin Franklin Medal for Distinguished 
Achievement in the Sciences (1999), Національна наукова медаль США (2004), Winthorp-Search 
Medal (2007), Othmer Gold Medal (2015). 

Разом з Ф. Шарпом життя поєднала Анн Голкомб із Нью-Джерсі, з якою навчався на 
одному курсі в Юніон-коледж (1964). 

Ф. Шарп є членом НАН США, Американської академії мистецтв і наук, Європейської 
організації молекулярної біології, Американського філософського товариства. 

У 2016 р. вчений підписав лист до Грінпіс, ООН і урядів всіх країн із закликом 
припинити боротьбу з генетично модифікованими логанізмами. 

                           Бажаємо ювіляру міцного здоров’я. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.В. ФЕДОРОВ, 
Ю.С. КАРОЛЬ  

 
ЄВГЕН ІВАНОВИЧ ЧАЗОВ 

До 90-річчя від дня народження 
 

Євген Іванович Чазов народився 10 червня  
1929 р. в м. Горькому (нині – Нижній Новгород). 
Батько, Чазов (Горшков) Іван Петрович (1901–
1969) після революції служив в армії. Мати, 
Чазова Олександра Іллівна (1904–1971) була 
лікарем-терапевтом, що відіграло вирішальну роль 
у виборі професії Євгена Івановича. У 1944 р. 
сім’я переїхала в Київ. Є.І. Чазов поступив у КМІ  
і в 1953 р. з відзнакою закінчив лікувальний 
факультет Київського медичного інституту. У 
тому ж році Є.І. Чазов переїхав у Москву і почав 
працювати ординатором кафедри госпітальної 
терапії 1-го медичного інституту. У 1956 р. 
захистив кандидатську дисертацію. У 1957–1958 
рр. – працював лікарем 1-ої лікарні IV Головного 
управління при МОЗ СРСР. 

Академік О.Л. М’ясніков (1899–1965) 
реорганізував Інститут терапії і в 1959 р. запросив 

Є.І. Чазова на посаду молодшого наукового співробітника. На формування особистості 
лікаря Є.І. Чазова вплинули такі видатні лікарі радянської медицини, як А.Я. Абрамян, 
В.Х. Василенко, В.Н. Виноградов, П.Є. Лукомський, В.С. Маят, М.Я. Панченков, 
І.Л.Тагер, Є.М. Тарєєв, Є.В. Шмідт. 

У 1959 р. Є.І. Чазов організував один 
із перших у світовій практиці блок 
інтенсивного спостереження за “інфаркт-
ними хворими”. Позитивний вплив на 
таких хворих зробила тромболітична 
терапія. Від 1960 р. Є.І. Чазов почав 
застосовувати тромболітичні препарати 
для лікування інфаркту міокарду. У 1961 р. 
Є.І. Чазов став старшим науковим 
співробітником. У цьому ж році після 
успішного випробування внутрішньо-
венного введення фібринолізину він увів тромболітичну терапію інфаркту міокарда (ІМ) 
в клінічну практику. 
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Система поетапного лікування хворих ІМ дала великий медичний і економічний 
ефект. Ініціатори цієї системи у 1969 р. були удостоєні Державної премії СРСР. 

У 1963 р. Є.І. Чазов захистив докторську дисертацію і був призначений 
заступником директора інституту з наукової роботи. Смерть академіка О.Л. М’ясникова 
(1965) змінила долю Є.І. Чазова. В ті часи очолювати інститут (Є.І. Чазову було 36 
років) молодому вченому «не годилося». Упродовж року він виконував обов’язки 
директора інституту, а потім був затверджений на посаді директора. 

У 1965 р. рішенням Президії АМН СРСР йому було присвоєно вчене звання 
професора. В кінці грудня 1966 р. міністр охорони здоров’я СРСР Б.В. Петровський 
запропонував Є.І. Чазову очолити IV Головне управління при МОЗ СРСР. В січні 1967 
р. в ЦК КПРС особисто Л.І. Брежнєв «запропонував» йому очолити IV Головне 
управління МОЗ СРСР. 

Робота в IV Головному Управлінні МОЗ СРСР для Є.І. Чазова перетворилася в 
постійне чергування, безконечні безсонні ночі, постійний психологічний пресинг, 
нескінченні відрядження, в роботу без вихідних та відпусток. Величезна 
відповідальність за здоров’я та життя не лише вищого керівництва СРСР, видатних 
політичних та громадських діячів, вчених, письменників, діячів мистецтв, але й 
керівників багатьох держав світу лягла на плечі Євгена Івановича. 

У 1967 р. Є.І. Чазову вдалося реорганізувати цей інститут в Інститут кардіології 
ім. О.Л. М’ясникова АМН СРСР. В цьому ж році він був обраний членом-
кореспондентом АМН СРСР, а в 1971 р. – академіком АМН СРСР, в 1972 р. – членом 
Президії АМН СРСР. 

У 1968–1986 рр. Є.І. Чазов працював заступником Міністра охорони здоров’я. 
Період в історії радянської медицини, коли на чолі Управління знаходився Є.І. 

Чазов характеризувався зростанням об’єму лікувальної бази, широким впровадженням 
профілактичних заходів, удосконаленням спеціалізованої допомоги. 

Паралельно з роботою в IV Головному управлінні МОЗ СРСР Є.І. Чазов 
продовжував працювати завідувачем відділення реанімації Інституту кардіології. У 1974 
р. Є.І. Чазов разом із співробітниками вперше в світі зробив внутрішньокоронарний 
тромболізис хворому ІМ. У 1975 р. він перетворив інститут кардіології ім. О.Л. 
М’ясникова АМН СРСР в Інститут клінічної кардіології ім. О.Л. М’ясникова, а в 1982 р. 
був відкритий Всесоюзний кардіологічний науковий центр АМН СРСР, в який ввійшли 
Інститут експериментальної кардіології та Інститут профілактичної кардіології. У 1975–
1987 рр. Є.І. Чазов був його директором. 

Створенням такого центру медицина зобов’язана Олексію Миколайовичу 
Косигіну, який із розумінням поставився до проблем тодішньої радянської кардіології.  

Від 1987 р. за наполяганням Генерального секретаря ЦК КПРС М.С. Горбачова 
Є.І. Чазова призначили Міністром охорони здоров’я СРСР. На цій посаді він 
пропрацював до 1990 р. Під його орудою почалося впровадження програм по 
удосконаленню організації охорони здоров’я: була створена система діагностичних 
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центрів, служба експериментальної медицини, розпрацьовані заходи по зниженню 
дитячої смертності та боротьбі з інфекційними хворобами, включаючи туберкульоз та 
СНІД. 

 
У 1979 р. Є.І. Чазов був обраний академіком АН СРСР. 
У 1990 р. Є.І. Чазов повернувся генеральним директором в Кардіологічний 

науковий центр (з 1996 р. – Російський кардіологічний науково-виробничий комплекс). 
Під керівництвом Є.І. Чазова реалізувалася державна програма наукових досліджень із 
кардіології. Він був членом Ради науки при Президенті РФ, віце-президентом 
Всесвітньої академії медицини ім. А. Швейцера, експертом ВООЗ, членом Бюро 
відділення біологічних наук РАН, почесним президентом Асоціації кардіологів країн 
СНД. 

Внесок Є.І. Чазова у розвиток медицини дуже вагомим. Він був автором понад 
500 наукових публікацій в радянських, російських та зарубіжних виданнях, в т. ч. 15 
монографій. За його редакцією вийшло понад 40 книг. За його керівництвом та 
консультуванням захищено 50 кандидатських та 30 докторських дисертацій. 

Наукова, громадська, державницька діяльність Є.І. Чазова була гідно поцінована. 
У 1978 р. йому було присвоєно звання Героя Соціалістичної праці, у 1969, 1976, 1978, 
1981 рр. нагороджений орденами Леніна, орденом «За заслуги перед Отечеством II ст.» 
(2004), І ст. (2009), орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 
(2014). Він є Заслужений діяч науки Росії, Узбекистану, Киргизії. Має іноземні 
нагороди: орден «Трудова слава» (Молдова), орден «Академічні пальми» (Франція). 
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Нагороди: тричі Лауреат Державної премії СРСР (1969, 1976, 1991), Державної премії 
РФ (2003), Ленінської премії (1982), премії ім. С.П. Боткіна (1967), О.Л. М’ясникова 
(1977), премія Фонду Леона Бернара (1997), Золота медаль ім. А. Швейцера (2001), 
Велика золота медаль ім. М.В. Ломоносова (РАН, 2003), Золота медаль ім. І.П. Павлова 
(РАН, 2011). 

Є.І. Чазов був обраний почесним доктором ВМА (СПб), Ієнського університету 
(ФРН), Карлова університету (Чехія), університету Куінс (Канада), Краківського 
університету (Польща), медичного факультету Белградського університету (Сербія), 
Почесним членом Американської асоціації серця, Міжнародної колегії з ВНД (США), 
Шведського наукового медичного товариства, Колумбійської АМН, Мексиканської 
національної академії медицини, АН Молдови. 

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ФРІЦ АЛЬБЕРТ ЛІПМАН 

До 120-річчя від дня народження 
 

Фріц Альберт Ліпман народився 12 червня 1899 р. 
в Кенігсбергу в сім’ї адвоката Леопольда Ліпмана і 
Гертруди (Лахманскі) Ліпман. Під впливом дядька-
педіатра Фріц почав вивчати медицину в 
Кенігсберзькому університеті. В кінці Першої світової 
війни Фріц декілька місяців перебував в армії, в 
медичних військах, а потім продовжив освіту в 
Мюнхенському, а згодом – в Берлінському університеті. 
У 1922 р. Фріц Ліпман отримав медичний ступінь за 
дисертацію з колоїдної хімії. Упродовж трьох місяців 
пройшов інтенсивний курс з біохімії та отримав субсидію 
на проведення досліджень з фармакології в 
Амстердамському університеті. Вирішивши стати 
біохіміком Ф. Ліпман знову поступає в Кенігсберзький 
університет. В 1927 р. за дисертацію з біохімічних 
реакцій м’язових клітин Ф. Ліпман отримав у 
Берлінському університеті докторський ступінь з хімії. 

Упродовж двох років працював асистентом в 
Отто Майєргофа (1884–1951) в Біологічному інституті 
кайзера Вільгельма в Берліні. Коли в 1929 р. О. 

Майєргоф перейшов в Інститут медичних досліджень кайзера Вільгельма в Гейдельбергу, Ф. 
Ліпман пішов з шефом. В Гейдельбергу  познайомився з видатними вченими: фізиком Отто 
Ганом (1879–1968), лауреатом Нобелівської премії з фізики 1945 р., Отто Варбургом (1883–
1970), біохіміком, лауреатом Нобелівської премії 1931 р., Хансом Кребсом (1900–1981), 
біохіміком, лауреатом Нобелівської премії 1953 р. 

До середини 20-х рр. ХХ ст. вчені розпрацювали схему клітинного вуглеводного обміну. 
Було встановлено, що вуглеводи: глікоген і глюкоза шляхом розщеплення: окислення 
(аеробний гліколіз або дихання) та ферментація (анаеробний гліколіз). В першому випадку 
глюкоза (6 атомів вуглецю) перетворюється в пировиноградну кислоту (3 атоми вуглецю), 
окислюється до СО2 і Н2О. При анаеробному гліколізі пируват переходить в лактат (молекула з 
3 атомами вуглецю). 

О. Мейєргоф показав, що частина лактату, продукованого активними м’язовими 
клітинами, окислюється до СО2 і Н2О. Ф. Ліпман встановив, що фтористий натрій гальмує 
окислення молочної кислоти. Вчений вивчав біохімію креатинфосфату, розщеплення якого 
тісно пов’язане з м’язовим скороченням. 

В 1931 р. Ф. Ліпман повернувся в Біологічний інститут кайзера Вільгельма в Берлін як 
асистент Альберта Фішера, який навчив його вирощувати фібробласти. 

Під час вечірки на балу зустрівся з американкою Елфредою М. Холл, з якою одружився в 
1931 р. Подружжя того ж року переїхало в Нью-Йорк, де Ф. Ліпман отримав субсидію 
Рокфеллерівського фонду і разом з хіміком П.А. Лівіном вивчав фосфорилювання білків у 
Рокфеллерівському інституті медичних досліджень. 

В 1932 р. Ф. Ліпман повернувся до А. Фішера в нову лабораторію Біологічного інституту 
в Копенгагені. Впродовж семи років вивчав, як клітини виробляють енергію для здійснення 
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хімічних реакцій, необхідних для життя. В кінці 30-х років нацистська Німеччина посилила свій 
вплив на Данію. Розуміючи, що він не зможе повернутися на батьківщину і не може 
залишитися в Данії, подружжя Ліпманів емігрувало в США, де Ф. Ліпман отримав посаду 
наукового співробітника відділу біохімії в медичному коледжі Корнеллського університету в 
якому пропрацював до 1941 р.  

Згодом  став науковим співробітником Гарвардської медичної школи і Массачусетської 
лікарні загального типу в Бостоні. В 1944 р. Ф. Ліпман отримав американське громадянство. В 
1949 р. Ф. Ліпман став професором біохімії в Гарварді. 

Ще в 1941 р. Ф. Ліпман висловив гіпотезу, що основним джерелом енергії є АТФ. Але до 
відкриття Ф. Ліпманом і колегами коферменту А в 1945 р. було незрозумілим, яким чином АТФ 
вивільняє енергію. Після виділення і синтезування цього каталізатора Ф. Ліпман показав, як 
АТФ перетворює енергію фосфатних зв’язків в інші форми хімічної енергії. Це відкриття 
внесло важливий додаток в розшифровку циклу Кребса, в процесі якого їжа трансформується в 
фізичну енергію клітин. Кофермент А міститься у всіх живих клітинах: рослин, 
мікроорганізмів, тварин. 

У 1953 р. Ф. Ліпман і Х. Кребс отримали Нобелівську премію з фізіології та 
медицини «за відкриття коензиму А та його ролі в проміжному метаболізмі» (Ф. Ліпман) 
та «за відкриття циклу трикарбонових кислот» (Х. Кребс). 

У 1957 р. Ф. Ліпман став професором біохімії Рокфеллерівського університету. На цій 
роботі вивчав карбамоїлфосфат, структуру ракових клітин, гормон щитоподібної залози та його 
роль в регуляції обміну енергії в організмі. 

В 1970 р. Ф. Ліпман отримав звання почесного професора Рокфеллерівського 
університету, але до останніх днів свого життя був активним дослідником. 

Ф. Ліпман був членом НАН США, Американського товариства біохіміків, Гарвеєвського 
товариства, Американського філософського товариства, іноземним членом Лондонського 
королівського товариства. Був нагороджений медаллю Карла Нойберга Американського 
товариства європейських хіміків (1948), національною медаллю «За наукові досягнення» 
Національного наукового фонду (1966), нагородою Міда Джонсона Американської академії 
педіатрії (1948), був володарем почесних ступенів університетів Парижу, Екса, Марселя, 
Чикаго і Копенгагена, Гарвардського, Рокфеллерівського університетів, Медичного коледжу 
Альберта Ейнштейна. 

Помер вчений 24 липня 1986 р. на 88 році життя. 
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Г.Г. ЯХНО 

 
ВАЛЬТЕР ФРІДРІХ ГЕРМАН НЕРНСТ 

До 155-річчя від дня народження 
 

Вальтер Нернст народився 25 червня 1864 р. в 
м. Брізені (Східна Пруссія) в сім’ї судді цивільних 
справ Густава Нернста та Оттілії (Нергер) Нернст. 
Навчався в гімназії в Грауденці, яку закінчив у 1883 р. 
На подальший вибір професії вплинув вчитель з 
хімії. У 1883–1887 рр. Вальтер вивчав фізику в 
університетах Цюріха (у Генріха Вебера), Берліна (в 
Германа фон Гельмгольца), Граца (у Людвіга 
Больцмана) і Вюрцбурга (у Фрідріха В.Г. 
Кольрауша). Робота, яку В. Нернст виконав під 
керівництвом Ф.В.Г. Кольрауша, привела до 
відкриття: металевий провідник, нагрітий з одного 
кінця і розташований перпендикулярно до 
електричного поля, генерує електричний струм. За це 
дослідження В. Нернст в 1887 р. отримав 
докторський ступінь. Приблизно в той час В. Нернст 
познайомився з хіміками Сванте Арреніусом, 
Вільгельмом Оствальдом, Якобом Вант-Гоффом, які 
почали випускати «Журнал фізичної хімії», в якому 
повідомляли про роль фізичних методів для 
вирішення хімічних проблем. У 1887 р. В. Нернст 

став асистентом В. Оствальда в Лейпцизькому університеті і через деякий час його почали 
вважати одним із засновників нової дисципліни, незважаючи на те, що він був значно 
молодший за В. Оствальда, Я. Вант-Гоффа, С. Арреніуса. 

В 1888–1889 рр. В. Нернст вивчав поведінку електролітів при  пропусканні електричного 
струму і відкрив фундаментальний закон, відомий як рівняння Нернста. Закон встановлює 
залежність  між електрорушійною силою та іонною концентрацією. Рівняння Нернста дозволяє 
передбачити максимальний робочий потенціал, який може бути отриманий в результаті 
електрохімічної взаємодії. Цей закон пов’язував термодинаміку з електрохімічною теорією в 
галузі рішення проблем, що стосуються сильно розведених розчинів. 

В 1890–1905 рр. В. Нернст працював у Геттінгенському університеті. В 1890–1891 рр. 
вчений вивчав речовини, які при розчиненні в рідинах не змішувалися одна з одною. Розвинув 
закон розподілу і охарактеризував поведінку цих речовин як функцію концентрації. В 1891 р. В. 
Нернст був призначений ад’юнкт-професором фізики в Геттінгенському університеті. У 1893 р. 
опублікував підручник з фізичної хімії «Теоретична хімія з точки зору закону Авогадро і 
термодинаміки», який витримав 15 перевидань.  

Вважав себе фізиком, що займається хімією. В основу фізичної хімії В. Нернст поклав 
гіпотезу італійського хіміка Амедео Авогадро, за якою в рівних об’ємах будь-яких газів 
міститься однакове число молекул. Не менше значення мав термодинамічний закон збереження 
енергії, який лежить в основі всіх природних процесів. В. Нернст підкреслював, що основи 
фізичної хімії полягають у застосуванні цих двох головних принципів до вирішення наукових 
проблем. 
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В 1894 р. В. Нернст став професором фізичної хімії в Геттінгенському університеті і 
створив Інститут фізичної хімії і електрохімії кайзера Вільгельма. До В. Нернста приєдналася 
група вчених з різних країн. Вони вивчали процеси поляризації, діелектричні константи та 
хімічну рівновагу. 

В 1905 р. вчений перейшов працювати професором хімії Берлінського університету. В 
тому ж році вчений сформулював свою «теплову теорему», відому тепер як третій закон 
термодинаміки. Ця теорема дозволяє використати теплові дані для розрахунку хімічної 
рівноваги. 

В 1907 р. синтезував аміак під високим тиском на марганцевому каталізаторі. 
В 1912 р. В. Нернст, виходячи з «теплового закону», обґрунтував недосяжність 

абсолютного нуля. Від третього закону термодинаміки залежить фізика низьких температур і 
фізика твердого тіла. 

У 1909–1912 рр. В. Нернст розпрацював нові методи дослідження при низьких 
температурах, створив вакуумний калориметр, зробив вимірювання теплоємностей і розвинув 
теорію теплоємності. 

Під час Першої світової війни служив водієм в добровольчій автомобільній дивізії. 
Працював над створенням хімічної зброї, яку він вважав найбільш гуманною. Після війни 
повернувся в свою берлінську лабораторію. 

У 1921 р. В. Нернст отримав Нобелівську премію з хімії, присуджену в 1920 р. «за 
визнання його праць з термодинаміки» 

У 1922–1924 рр. В. Нернст був президентом Імперського інституту прикладної фізики в 
Йєні, але післявоєнна інфляція не дала змоги здійснити ті реформи, які він хотів провести, тому 
вирішив повернутися в Берлінський університет як професор фізики. До кінця своєї 
професійної діяльності займався вивченням космологічних проблем (виступав проти теплової 
смерті Всесвіту), займався фотохімією і хімічною кінетикою. 

У 1892 р. одружився з Еммою Лоумейєр, донькою відомого в Геттінгені хірурга. У 
подружжя було двоє синів (загинули під час Першої світової війни) і донька. 

В. Нернст був прекрасним організатором науки, допоміг скликати першу Сольвейську 
конференцію, заснувати Німецьке електрохімічне товариство та Інститут кайзера Вільгельма. 

Після приходу нацистів до влади у 1933 р. В. Нернст вчинив спротив намаганням 
нацистів применшити вагомий внесок Альберта Ейнштейна та інших вчених-євреїв у світову 
науку. Був членом Берлінської АН, Лондонського королівського товариства.. В 1934 р.  
В. Нернст вийшов у відставку і поселився у своєму будинку в Мускау, де помер 18 листопада 
1941 р. на 78 році життя від серцевого нападу. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
В.С. САВЕНКО 

 
ХАНС ШПЕМАН 

До 150-річчя від дня народження 
 

Ханс Шпеман народився 27 червня 1869 р. в 
Штутгарті в сім’ї книговидавця Йоганна Вільгельма 
Шпемана і Лизинки (Хофман) Шпеман старшим з 
чотирьох дітей. Навчався в гімназії Еберхарда 
Людвіга, після закінчення якої вирішив присвятити 
себе медицині.  Пропрацювавши рік у батька та 
відслуживши в армії в 1891 р. поступив у 
Гейдельберзький університет. Спочатку збирався бути 
практикуючим лікарем, але сильно зацікавився 
ембріологією і вирішив зайнятися дослідницькою 
діяльністю. В кінці 1893 р. Ханс покинув Гейдельберг, 
упродовж зими провчився в Мюнхенському 
університеті і навесні розпочав працювати над 
дисертацією з ембріології в Зоологічному інституті 
Вюрцбурзького університету. Керівником наукової 
роботи був Теодор Бовері (1862–1915), один з 

авторитетних ембріологів світу. Напрямок перших праць Х. Шпемана був підказаний 
його колегою з Гейдельберзького університету Густафом Вольфом. Цей вчений 
встановив, що видалення з ока ембріона тритона кришталика приводить до появи нового 
кришталика  з краю сітківки. Х. Шпеман був здивований дослідами Г. Вольфа і вирішив 
вивчати механізм регенерації кришталика. 

В нормі кришталик ока тритона розвивається з групи клітин ектодерми 
(зовнішній листок ембріональної тканини) в той момент, коли особливий виріст мозку – 
очний бокал – досягає поверхні ембріона. Х. Шпеман доказав, що сигнал до формування 
кришталика надходить саме від очного бокалу. Він встановив, що при видаленні 
ектодерми і заміні її  клітинами з іншої ділянки ембріона з цих пересаджених клітин 
почне розвиватися нормальний кришталик. Вчений розпрацював складні методи і 
прилади для вирішення свого завдання. 

У 1895 р. закінчив докторську дисертацію і був удостоєний ступеня доктора наук. 
Залишився у Вюрцбургу і через 3 роки отримав посаду лектора з зоології. В 1908 р. Х. 
Шпеман переїхав у Росток, де отримав посаду професора зоології та порівняльної 
анатомії. До початку Першої світової війни він став заступником директора Інституту 
біології кайзера Вільгельма в Далемі (передмістя Берліну) і пропрацював в цій установі 
всю війну. 

У 1919 р. Х. Шпеман став професором зоології Фрайбурзького університету. В 
своїх ранніх дослідах вчений показав, що розвиток ектодерми, з якої формується 
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кришталик, залежить від впливу сітківки. Наступне завдання – вивчити напрямки 
розвитку ембріона в цілому. Для цього він розділив яйцеклітину тритона на дві 
половини за допомогою спеціальної петлі (людська волосина). Якщо операція 
проводилася на ранніх етапах ембріогенезу, то з кожної половини може розвинутися 
рівноцінний, але менший за норму ембріон. При пізньому етапі ембріогенезу операція 
призводить до появи половини ембріону. Вчений зробив висновок, що «план розвитку» 
кожної половини яйцеклітини визначається у цей проміжний період. Х. Шпеман 
вирішив дослідити, які частини ембріону визначаються у своєму розвитку першими і які 
взаємозв’язки між різними частинами. Вчений проводив пересадки тканин між 
зародками, які належали двом близькородинним видам тритонів. 

Було встановлено, що доля пересадженої тканини майже повністю залежить не 
від того, який орган повинен з неї розвиватися, а від її нової локалізації. Але вдалося 
виявити виняток. Певна ділянка ембріона, розташована поблизу з’єднання 3-х головних 
клітинних листків (ектодерми, ендодерми і мезодерми) при пересадці в кожне інше 
місце іншого ембріону того ж терміну розвивалася не у відповідності до свого нового 
розташування, а скоріше продовжувала лінію власного розвитку та керувала розвитком 
навколишніх тканин. Ці дані Х. Шпеман та Х. Мангольд у 1922 р. опублікували. 
Вказувалося, що існує ділянка ембріону, тканина з якої при пересадці в інше місце 
іншого ембріону викликає організацію примордіальних структур іншого ембріону. У 
зв’язку з цим подібні ділянки були названі «організаційними центрами». 

У 1935 р. Х Шпеман отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини 
«за відкриття організаційних ефектів у ембріональному розвитку». 

У 1936 р. вчений підсумував свою роботу в книзі «Ембріональний розвиток та 
індукція», яка стала класичною працею в галузі біології розвитку. 

Клара Біндер, яка в 1895 р. вийшла заміж за Ханса Шпемана, подарувала йому 
двох дітей. 

Вчений прожив до початку Другої світової війни і помер 12 версеня 1941 р. в 
своєму будинку близько Фрайбурга на 73 році життя. 
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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 
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Наукове видання

ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ
Здоровий спосіб життя
Збірник наукових праць
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