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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОАНАТОМІЯ МЕРИДІАНОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

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

Ключові слова: меридіанова система каналів; автономні системи меридіанової 
системи каналів; меридіанова система кольорових каналів; меридіанова система каналів 
тонкоматеріальних тіл 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия меридиановой системы каналов 

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

меридиановой системы каналов; меридиановая система цветных каналов; меридиановая 
система каналов тонкоматериальных тел 

 
Enioanathomy of meridian channel system of human’s subtle bodies was described for the 

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

meridian system of color channels; meridian system of subtle bodies channels. 
  

Продовження з випусків 69(135)–88(154) 
 
Меридіанова система – це сукупність і з’єднання всіх меридіанів. Це таке структурне 

упорядкування меридіанів, при якому в одному меридіані представлено всі меридіани, а в усіх 
меридіанах – будь-який меридіан. У меридіановій системі розрізняють 12 парних, 2 непарні і 12 
парних м’язово-сухожильних меридіанів. На основі меридіанової системи виникають: 
меридіанова система інформаційно-енергетичних каналів, меридіанова система кольорових 
каналів, меридіанова система каналів тонкоматеріальних тіл (кожне тонкоматеріальне тіло має 
свою систему), меридіанова автономна система інформаційно-енергетичних каналів, автономні 
системи симетричних пар меридіанів, меридіанова субсистема інформаційно-енергетичних 
каналів, меридіанова субультрасистема інформаційно-енергетичних каналів та нескінченна 
кількість меридіанових інформаційно-енергетичних мікроканалів. 

Меридіанова система інформаційно-енергетичних каналів 

Меридіанова система інформаційно-енергетичних каналів – це сукупність і з’єднання 
всіх меридіанів, вихідних зовнішньомеридіанових мікроканалів, мікроканалів із внутрішніх 
відгалужень меридіанів, зовнішньоструктурної та внутрішньоструктурних сіток 
субультраканалів і вхідних зовнішньомеридіанових мікроканалів. Меридіанова система 
інформаційно-енергетичних каналів складається з 12 симетричних пар меридіанів, 2 непарних 
меридіанів, 12 парних м’язово-сухожильних меридіанів та їхніх автономних систем 
інформаційно-енергетичних мікроканалів. Кожна з 12 симетричних пар меридіанів утворює в 
меридіановій системі інформаційно-енергетичних каналів одну автономну систему 
інформаційно-енергетичних мікроканалів, у якій розрізняють три субсистеми інформаційно-
енергетичних мікроканалів: меридіанову субсистему мікроканалів симетричної меридіанової 
пари, меридіанову субсистему мікроканалів лівого меридіана та меридіанову субсистему 
мікроканалів правого меридіана. Симетричні пари меридіанів утворюють 12 автономних систем 
інформаційно-енергетичних мікроканалів, які розділяються на 36 субсистем інформаційно-
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енергетичних мікроканалів. Непарні меридіани – передній і задній серединні меридіани 
утворюють по одній автономній системі інформаційно-енергетичних мікроканалів. В 
інтегральній задньо-передній автономній системі інформаційно-енергетичних мікроканалів 
розрізняють три субсистеми інформаційно-енергетичних мікроканалів: меридіанову субсистему 
мікроканалів інтегральної системи заднього та переднього серединних меридіанів, меридіанову 
субсистему мікроканалів заднього серединного меридіана і меридіанову субсистему 
мікроканалів переднього серединного меридіана. Автономні системи інформаційно-
енергетичних каналів 12 парних м’язово-сухожильних меридіанів не мають своїх 
субсистем мікроканалів у меридіановій системі інформаційно-енергетичних каналів. За 
допомогою міжмікроканалових з’єднань вихідних меридіанових мікроканалів з вихідними 
сушумновими, мерудандовими, ідовими, пінгаловими, лівозірковими, правозірковими, 
чакровими й оболонковими мікроканалами меридіанова система інформаційно-енергетичних 
каналів і кожний меридіан утворюють автономні меридіано-сушумнову, меридіано-
мерудандову, меридіано-ідову, меридіано-пінгалову, меридіано-мерудандо-ідо-пінгалову, 
меридіано-правозіркову, меридіано-лівозіркову, меридіано-зіркову, меридіано-меридіанову, 
меридіано-чакрову та меридіано-оболонкову системи інформаційно-енергетичних мікроканалів. 
У кожній автономній системі інформаційно-енергетичних мікроканалів розрізняють субсистеми 
мікроканалів. Наприклад, автономна меридіано-сушумнова система інформаційно-
енергетичних каналів поділяється на 36 меридіано-сушумнових субсистем 12-ти симетричних 
пар меридіанів, 3  меридіано-сушумнові субсистеми двох непарних меридіанів і 24 меридіано-
сушумнові субсистеми 12-ти парних м’язово-сухожильних меридіанів. Загалом автономна 
меридіано-сушумнова система має 63 меридіано-сушумнові субсистеми інформаційно-
енергетичних мікроканалів. Субсистеми розділяються на субультрасистеми. Меридіанова 
система інформаційно-енергетичних каналів розділяється на автономні системи 
інформаційно-енергетичних каналів, які розділяються на субсистеми, які, своєю чергою, 
розділяються на субультрасистеми. 

Меридіанова система кольорових каналів 

Меридіанова система кольорових каналів – це сукупність і з’єднання кольорових 
меридіанових шарів усіх меридіанів та кольорових меридіанових мікроканалів. Розрізняють 
меридіанові системи червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, 
рожевих, білих і золотих каналів. Кожна із цих систем знаходиться і функціонує у відповідних 
тонкоматеріальних тілах та поділяється на субсистеми окремих шарів меридіанів. В утворенні 
меридіанової системи кольорових каналів можуть брати участь ідентичні меридіанові кольорові 
мікроканали декількох відповідних тонкоматеріальних тіл. 

Меридіанова система червоних каналів – це сукупність і з’єднання меридіанових 
червоних шарів і меридіанових червоних мікроканалів червоних, світлосяюче-червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів 
меридіанів. Меридіанова система червоних каналів поділяється на субсистеми окремих 
меридіанів, 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. 

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

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

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

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

Меридіанова система зелених каналів – це сукупність і з’єднання меридіанових зелених 
шарів і меридіанових зелених мікроканалів зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, 
рожевих, білих і золотих шарів меридіанів. Меридіанова система зелених каналів поділяється 
на субсистеми окремих меридіанів, 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. 

Меридіанова система світлосяюче-зелених каналів – це сукупність і з’єднання 
меридіанових світлосяюче-зелених шарів і меридіанових світлосяюче-зелених мікроканалів 
світлосяюче-зелених, зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих шарів меридіанів. 
Меридіанова система світлосяюче-зелених каналів поділяється на субсистеми окремих 
меридіанів, 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. 

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

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

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

Меридіанова система бузкових каналів – це сукупність і з’єднання меридіанових 
бузкових шарів і меридіанових бузкових мікроканалів бузкових шарів меридіанів. Меридіанова 
система бузкових каналів поділяється на субсистеми окремих меридіанів, знаходиться в 
бузковому тілі та функціонує в бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

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

Меридіанова система рожевих каналів – це сукупність і з’єднання меридіанових рожевих 
шарів і меридіанових рожевих мікроканалів рожевих шарів меридіанів. Меридіанова система 
рожевих каналів поділяється на субсистеми окремих меридіанів, 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. 

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

Меридіанова система золотих каналів – це сукупність і з’єднання меридіанових золотих 
шарів і меридіанових золотих мікроканалів золотих шарів меридіанів. Меридіанова система 
золотих каналів поділяється на субсистеми окремих меридіанів, 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. 

 

Меридіанова система каналів тонкоматеріальних тіл 

Меридіанова система каналів тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
меридіанових кольорових шарів усіх меридіанів і меридіанових кольорових мікроканалів 
відповідного тонкоматеріального тіла. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в 
одному тонкоматеріальному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Розрізняють меридіанові системи червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, 
синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Меридіанова система каналів 
відповідного тонкоматеріального тіла поділяється на меридіанові субсистеми і 
субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки існує меридіанів. Субультрасистем стільки, 
скільки в одному тілі кольорових шарів меридіанів. 

Меридіанова система червоного тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
червоних шарів усіх меридіанів і червоних меридіанових мікроканалів червоного тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки у червоному тілі, а своїми мікроканалами 
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з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова система каналів червоного тіла поділяється 
на меридіанові субсистеми і субультрасистеми червоного тіла. Є стільки субсистем, скільки 
існує меридіанів, і стільки субультрасистем, скільки у червоному тілі існує червоних шарів 
меридіанів. Розрізняють субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої 
кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, 
перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього 
серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання світлосяюче-червоних шарів усіх меридіанів та світлосяюче-червоних меридіанових 
мікроканалів світлосяюче-червоного тіла. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-червоному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Меридіанова система каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на меридіанові 
субсистеми і субультрасистеми світлосяюче-червоного тіла. Є стільки субсистем, скільки існує 
меридіанів, і стільки субультрасистем, скільки у світлосяюче-червоному тілі існує світлосяюче-
червоних шарів меридіанів. Розрізняють субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів 
легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового 
міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, 
переднього серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система оранжевого тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
оранжевих шарів усіх меридіанів та оранжевих меридіанових мікроканалів оранжевого тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова система каналів оранжевого тіла 
поділяється на меридіанові субсистеми і субультрасистеми оранжевого тіла. Є стільки 
субсистем, скільки існує меридіанів, і стільки субультрасистем, скільки в оранжевому тілі існує 
оранжевих шарів меридіанів. Розрізняють субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів 
легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового 
міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, 
переднього серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла – це сукупність 
і з’єднання світлосяюче-оранжевих шарів усіх меридіанів та світлосяюче-оранжевих 
меридіанових мікроканалів світлосяюче-оранжевого тіла. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Меридіанова система каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на 
меридіанові субсистеми і субультрасистеми світлосяюче-оранжевого тіла. Є стільки субсистем, 
скільки існує меридіанів, і стільки субультрасистем, скільки у світлосяюче-оранжевому тілі 
існує світлосяюче-оранжевих шарів меридіанів. Розрізняють субсистеми і субультрасистеми 
каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої 
кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, 
заднього серединного, переднього серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система жовтого тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
жовтих шарів усіх меридіанів та жовтих меридіанових мікроканалів жовтого тіла. Ця система 
каналів знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Меридіанова система каналів жовтого тіла поділяється на меридіанові 
субсистеми і субультрасистеми жовтого тіла. Є стільки субсистем, скільки існує меридіанів, і 
стільки субультрасистем, скільки в жовтому тілі існує жовтих шарів меридіанів. Розрізняють 
субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-
підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох 
обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього серединного і 
м’язово-сухожильних меридіанів. 
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Меридіанова система зеленого тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
зелених шарів усіх меридіанів та зелених меридіанових мікроканалів зеленого тіла. Ця система 
каналів знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Меридіанова система каналів зеленого тіла поділяється на 
меридіанові субсистеми і субультрасистеми зеленого тіла. Є стільки субсистем, скільки існує 
меридіанів, і стільки субультрасистем, скільки в зеленому тілі існує зелених шарів меридіанів. 
Розрізняють субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, 
селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох 
обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього серединного і 
м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання світлосяюче-зелених шарів усіх меридіанів та світлосяюче-зелених меридіанових 
мікроканалів світлосяюче-зеленого тіла. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-зеленому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Меридіанова система каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на меридіанові субсистеми і 
субультрасистеми світлосяюче-зеленого тіла. Є стільки субсистем, скільки існує меридіанів, і 
стільки субультрасистем, скільки у світлосяюче-зеленому тілі існує світлосяюче-зелених шарів 
меридіанів. Розрізняють субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої 
кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, 
перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього 
серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система блакитного тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
блакитних шарів усіх меридіанів та блакитних меридіанових мікроканалів блакитного тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова система каналів блакитного тіла 
поділяється на меридіанові субсистеми і субультрасистеми блакитного тіла. Є стільки 
субсистем, скільки існує меридіанів, і стільки субультрасистем, скільки у блакитному тілі існує 
блакитних шарів меридіанів. Розрізняють субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів 
легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового 
міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, 
переднього серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система бірюзового тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
бірюзових шарів усіх меридіанів та бірюзових меридіанових мікроканалів бірюзового тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова система каналів бірюзового тіла 
поділяється на меридіанові субсистеми і субультрасистеми бірюзового тіла. Є стільки 
субсистем, скільки існує меридіанів, і стільки субультрасистем, скільки в бірюзовому тілі існує 
бірюзових шарів меридіанів. Розрізняють субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів 
легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового 
міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, 
переднього серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система синього тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання синіх 
шарів усіх меридіанів та синіх меридіанових мікроканалів синього тіла. Ця система каналів 
знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Меридіанова система каналів синього тіла поділяється на меридіанові 
субсистеми і субультрасистеми синього тіла. Є стільки субсистем, скільки існує меридіанів, і 
стільки субультрасистем, скільки в синьому тілі існує синіх шарів меридіанів. Розрізняють 
субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-
підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 89 (155). 2019 
 
 
 

12 

обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього серединного і 
м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система бузкового тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
бузкових шарів усіх меридіанів та бузкових меридіанових мікроканалів бузкового тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова система каналів бузкового тіла поділяється 
на меридіанові субсистеми і субультрасистеми бузкового тіла. Є стільки субсистем, скільки 
існує меридіанів, і стільки субультрасистем, скільки в бузковому тілі існує бузкових шарів 
меридіанів. Розрізняють субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої 
кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, 
перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього 
серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система фіолетового тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
фіолетових шарів усіх меридіанів та фіолетових меридіанових мікроканалів фіолетового тіла. 
Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова система каналів фіолетового тіла 
поділяється на меридіанові субсистеми і субультрасистеми фіолетового тіла. Є стільки 
субсистем, скільки існує меридіанів, і стільки субультрасистем, скільки у фіолетовому тілі існує 
фіолетових шарів меридіанів. Розрізняють субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів 
легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового 
міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, 
переднього серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система рожевого тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
рожевих шарів усіх меридіанів та рожевих меридіанових мікроканалів рожевого тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова система каналів рожевого тіла поділяється 
на меридіанові субсистеми і субультрасистеми рожевого тіла. Є стільки субсистем, скільки 
існує меридіанів, і стільки субультрасистем, скільки в рожевому тілі існує рожевих шарів 
меридіанів. Розрізняють субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої 
кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, 
перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього 
серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система білого тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання білих 
шарів усіх меридіанів та білих меридіанових мікроканалів білого тіла. Ця система каналів 
знаходиться і функціонує тільки в білому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Меридіанова система каналів білого тіла поділяється на меридіанові 
субсистеми і субультрасистеми білого тіла. Є стільки субсистем, скільки існує меридіанів, і 
стільки субультрасистем, скільки в білому тілі існує білих шарів меридіанів. Розрізняють 
субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-
підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох 
обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього серединного і 
м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова система золотого тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
золотих шарів усіх меридіанів та золотих меридіанових мікроканалів золотого тіла. Ця система 
каналів знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Меридіанова система каналів золотого тіла поділяється на 
меридіанові субсистеми і субультрасистеми золотого тіла. Є стільки субсистем, скільки існує 
меридіанів, і стільки субультрасистем, скільки в золотому тілі існує золотих шарів меридіанів. 
Розрізняють субсистеми і субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, 
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селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох 
обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього серединного і 
м’язово-сухожильних меридіанів. 

Автономні системи меридіанової системи каналів 

Меридіанова автономна система інформаційно-енергетичних каналів – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана з меридіанами, функціонує на їхньому 
рівні в усіх діапазонах електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл. Кожна меридіанова 
автономна система інформаційно-енергетичних каналів утворюється симетричною парою 
меридіанів, меридіановими мікроканалами симетричної пари та їхніми з’єднаннями. Ця 
система поділяється на субсистеми і субультрасистеми. Кожна з 12 симетричних пар 
меридіанів утворює в меридіановій системі інформаційно-енергетичних каналів одну 
автономну систему інформаційно-енергетичних каналів, у якій виділяють 3 субсистеми та 
субультрасистеми інформаційно-енергетичних каналів: меридіанову субсистему мікроканалів 
симетричної меридіанової пари, меридіанову субсистему мікроканалів лівого меридіана та 
меридіанову субсистему мікроканалів правого меридіана. Симетрична пара меридіанів 
утворює 12 автономних систем інформаційно-енергетичних мікроканалів, які розділяються на 
36 субсистем та субультрасистем інформаційно-енергетичних мікроканалів. Непарні 
меридіани – задній і передній серединні меридіани – утворюють по одній автономній системі 
інформаційно-енергетичних мікроканалів (Мал. 1). В інтегральній задньо-передній 
автономній системі інформаційно-енергетичних мікроканалів вирізняють 3 субсистеми 
інформаційно-енергетичних мікроканалів: меридіанову субсистему мікроканалів інтегральної 
системи заднього і переднього серединних меридіанів, меридіанову субсистему мікроканалів 
заднього серединного меридіана та меридіанову субсистему мікроканалів переднього 
серединного меридіана. Автономна система інформаційно-енергетичних мікроканалів будь-
якого меридіана шляхом з’єднання з усіма автономними меридіановими системами 
мікроканалів утворює 49 міжмеридіанових автономних систем мікроканалів. Взаємоз’єднання 
усіх меридіанових автономних систем інформаційно-енергетичних мікроканалів утворюють 
2450 автономних міжмеридіанових систем мікроканалів. Численні меридіанові автономні 
системи інформаційно-енергетичних мікроканалів і міжмеридіанові автономні системи 
інформаційно-енергетичних мікроканалів утворюють надзвичайно складну архітектоніку 
меридіанової системи інформаційно-енергетичних каналів. 

Автономна система симетричної пари меридіанів – це частина меридіанової автономної 
системи каналів, структурно поєднана з меридіановою системою, функціонує в усіх діапазонах 
електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл. Це сукупність і з’єднання симетричної пари 
меридіанів та її меридіанових мікроканалів. Розрізняють системи симетричних пар меридіанів 
легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового 
міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки та м’язово-сухожильних 
меридіанів. Кожна з 12 симетричних пар меридіанів у меридіановій системі інформаційно-
енергетичних каналів утворює одну автономну систему інформаційно-енергетичних 
мікроканалів, у якій вирізняють 3 субсистеми та субультрасистеми інформаційно-енергетичних 
мікроканалів: меридіанову субсистему мікроканалів симетричної пари меридіанів, меридіанову 
субсистему мікроканалів лівого меридіана і меридіанову субсистему мікроканалів правого 
меридіана. Симетричні пари меридіанів утворюють 12 автономних систем інформаційно-
енергетичних мікроканалів із 36-ма субсистемами та субультрасистемами інформаційно-
енергетичних мікроканалів.   

Меридіано-сушумнова система каналів – це сукупність і з’єднання меридіанів, сушумни, 
меридіанових та сушумнових мікроканалів з більшістю меридіанових мікроканалів. Меридіано-
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сушумнова система каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми. Є стільки субсистем 
каналів, скільки існує меридіанів, їхніх з’єднань із сушумновою системою і тонкоматеріальних 
тіл. Є стільки субультрасистем каналів, скільки існує кольорових шарів меридіанів та 
тонкоматеріальних тіл. 

Меридіано-мерудандова система каналів – це сукупність і з’єднання меридіанів, 
меруданди, меридіанових та мерудандових мікроканалів з більшістю меридіанових 
мікроканалів. Меридіано-мерудандова система каналів поділяється на субсистеми і 
субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує меридіанів, їхніх з’єднань з 
мерудандовою системою і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем каналів, скільки 
існує кольорових шарів меридіанів та тонкоматеріальних тіл. 

Меридіано-ідова система каналів – це сукупність і з’єднання меридіанів, іди, 
меридіанових та ідових мікроканалів з більшістю меридіанових мікроканалів. Меридіано-ідова 
система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, 
скільки існує меридіанів, їхніх з’єднань з ідовою системою і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем каналів, скільки існує кольорових шарів меридіанів та тонкоматеріальних тіл. 

Меридіано-пінгалова система каналів – це сукупність і з’єднання меридіанів, пінгали, 
меридіанових та пінгалових мікроканалів з більшістю меридіанових мікроканалів. Меридіано-
пінгалова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки 
субсистем каналів, скільки існує меридіанів, їхніх з’єднань з пінгаловою системою і 
тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем каналів, скільки існує кольорових шарів 
меридіанів та тонкоматеріальних тіл. 

Меридіано-мерудандо-ідо-пінгалова система каналів – це сукупність і з’єднання 
меридіанів, меруданди, іди, пінгали, меридіанових і мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів з 
більшістю меридіанових мікроканалів. Меридіано-мерудандо-ідо-пінгалова система каналів 
поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує 
меридіанів, їхніх з’єднань з мерудандо-ідо-пінгаловою системою і тонкоматеріальних тіл. Є 
стільки субультрасистем каналів, скільки існує кольорових шарів меридіанів і 
тонкоматеріальних тіл. 

Меридіано-правозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання меридіанів, правого 
зіркового каналу, вихідних меридіанових та правозіркових мікроканалів, меридіанових і 
правозіркових мікроканалів з відгалужень та виростів меридіанів і правого зіркового каналу з 
більшістю меридіанових мікроканалів. Меридіано-правозіркова система каналів поділяється на 
субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує меридіанів, їхніх 
з’єднань з правозірковою системою каналів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем 
каналів, скільки існує кольорових шарів меридіанів та тонкоматеріальних тіл. 

Меридіано-лівозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання меридіанів, лівого 
зіркового каналу, вихідних меридіанових та лівозіркових мікроканалів, меридіанових і 
лівозіркових мікроканалів з відгалужень та виростів меридіанів і лівого зіркового каналу з 
більшістю меридіанових мікроканалів. Меридіано-лівозіркова система каналів поділяється на 
субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує меридіанів, їхніх 
з’єднань з лівозірковою системою каналів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем 
каналів, скільки існує кольорових шарів меридіанів та тонкоматеріальних тіл. 

Меридіано-зіркова система каналів – це сукупність і з’єднання меридіанів, правого 
зіркового каналу, лівого зіркового каналу, вихідних меридіанових мікроканалів, зіркових 
мікроканалів, меридіанових та зіркових мікроканалів з відгалужень та виростів меридіанів і 
зіркових каналів з більшістю меридіанових мікроканалів. Меридіано-зіркова система каналів 
поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує 
меридіанів, їхніх з’єднань із зірковою системою каналів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
субультрасистем каналів, скільки існує кольорових шарів меридіанів та тонкоматеріальних тіл. 
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Мал. 1. Взаємовідношення структурно-функціональної цілісності  

заднього і переднього серединних меридіанів та чакр 
1 – чакра (ч.) муладхара; 2 – ч. свадхістхана; 3 – ч. маніпура; 4 – ч. анахата; 5 – ч. вішудха; 6 – ч. аджна; 7 – 
ч. ка-мешвара-камешварі; 8 – ч. сахасрара; 9 – ч. магатма; 10 – пупкова ч.; 11 – ч. щитоподібної залози; 12 – очна 
ч.; 13 – лобна ч.; 14 – ч. лалата; T 1 – біологічно активна точка CHANG QIANG; T 16 – біологічно активна точка 
FENG FU; T 27 – біологічно активна точка DUI DUAN; J 1 – біологічно активна точка HUI YIG; J 2 – біологічно 
активна точка QU GU; J 24 – біологічно активна точка CHENG JIANG. 

 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 89 (155). 2019 
 
 
 

16 

Меридіано-меридіанова система каналів – це сукупність і з’єднання меридіанових 
мікроканалів двох або декількох різних меридіанів. Меридіано-меридіанова система каналів 
поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки субсистем каналів, скільки існує 
меридіанів, їхніх з’єднань і тонкоматеріальних тіл. Є стільки субультрасистем каналів, скільки 
існує кольорових шарів меридіанів та тонкоматеріальних тіл. 

Меридіано-чакрова система каналів – це сукупність і з’єднання усіх меридіанів, усіх 
чакр, меридіанових та чакрових мікроканалів з більшістю меридіанових мікроканалів. 
Меридіано-чакрова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є 
стільки субсистем каналів, скільки існує меридіанів, конусів усіх чакр і тонкоматеріальних 
тіл. Є стільки субультрасистем каналів, скільки існує кольорових шарів меридіанів, пелюсток 
конусів чакр і тонкоматеріальних тіл. 

Меридіано-оболонкова система каналів – це сукупність і з’єднання усіх меридіанів, 
внутрішніх оболонок, зовнішніх оболонок, оболонок структур тонкоматеріальних тіл, 
меридіанових та оболонкових мікроканалів з більшістю меридіанових мікроканалів. Меридіано-
оболонкова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Субсистем каналів 
є стільки, скільки існує меридіанів, їхніх з’єднань з оболонковою системою та оболонок 
тонкоматеріальних тіл. Субультрасистем каналів є стільки, скільки існує кольорових шарів 
меридіанів і кольорових шарів оболонок тонкоматеріальних тіл. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОАНАТОМІЯ МЕРИДІАНОВОЇ СУБСИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

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

Ключові слова: меридіанова субсистема каналів; автономні субсистеми меридіанової 
системи каналів; меридіанова субсистема кольорових каналів; меридіанова субсистема 
каналів тонкоматеріальних тіл 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия меридиановой субсистемы каналов 

тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: меридиановая субсистема каналов; автономные субсистемы 

меридиановой системы каналов; меридиановая субсистема цветных каналов; 
меридиановая субсистема каналов тонкоматериальных тел 

 
Enioanathomy of meridian channel subsystem of human’s subtle bodies was described for 

the first time.  
Key words: meridian channel subsystem; autonomous subsystems of meridian channels 

system; meridian subsystem of color channels; meridian subsystem of subtle bodies channels. 
 

Продовження з випусків 69(135)–88(154) 
 
Меридіанова субсистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина меридіанової 

системи каналів, структурно поєднана з меридіанами, функціонує в діапазонах 
електромагнітного спектра окремого меридіана. Кожна меридіанова субсистема інформаційно-
енергетичних каналів утворюється меридіаном, його мікроканалами та їхніми з’єднаннями. 
Меридіанових субсистем інформаційно-енергетичних каналів існує стільки, скільки існує 
меридіанових симетричних пар меридіанів і меридіанів. Розрізняють меридіано-легеневу, 
меридіано-товстокишкову, меридіано-шлункову, меридіано-селезінко-підшлункову, меридіано-
серцеву, меридіано-тонкокишкову, меридіано-сечоміхурову, меридіано-ниркову, меридіано-
перикардову, меридіано-трьохобігрівачеву, меридіано-жовчноміхурову, меридіано-печінкову, 
меридіано-задньосерединну і меридіано-передньосерединну меридіанові субсистеми 
інформаційно-енергетичних каналів. У цих субсистемах потрібно вирізняти симетричні пари, 
лівосторонні та правосторонні меридіанові субсистеми інформаційно-енергетичних каналів. 
Меридіанові субсистеми інформаційно-енергетичних каналів розділяються на 
субультрасистеми.  

Кольорові субсистеми меридіанової системи каналів 

Меридіанова субсистема кольорових каналів – це частина меридіанової системи каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями кольорових шарів основ та шарів додаткових структур 
меридіанів і меридіанових кольорових мікроканалів відповідних кольорових шарів меридіанів. 
Розрізняють меридіанові 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 меридіанів. 
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Меридіанова субсистема червоних каналів – це частина меридіанової системи червоних 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями червоних шарів основ та додаткових структур 
меридіанів, червоних меридіанових мікроканалів червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів основ та шарів 
додаткових структур меридіанів. Ця субсистема знаходиться у червоному, світлосяюче-
червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і 
золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих червоних шарів меридіанів та 
функціонує у червоних і світлосяюче-червоних діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема світлосяюче-червоних каналів – це частина меридіанової 
системи світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
червоних шарів основ та додаткових структур меридіанів, світлосяюче-червоних меридіанових 
мікроканалів світлосяюче-червоних, червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів основ та шарів додаткових структур меридіанів. Ця 
субсистема знаходиться у світлосяюче-червоному, червоному, оранжевому, світлосяюче-
оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих світлосяюче-червоних шарів меридіанів та функціонує у 
світлосяюче-червоних і червоних діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема оранжевих каналів – це частина меридіанової системи 
оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оранжевих шарів основ та додаткових 
структур меридіанів, оранжевих меридіанових мікроканалів оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, рожевих, білих і золотих шарів основ та шарів додаткових структур меридіанів. Ця 
субсистема знаходиться в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому і золотому 
тілах, поділяється на субультрасистеми окремих оранжевих шарів меридіанів та функціонує в 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, червоних, світлосяюче-червоних і жовтих діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина меридіанової 
системи світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
оранжевих шарів основ та додаткових структур меридіанів, світлосяюче-оранжевих 
меридіанових мікроканалів світлосяюче-оранжевих, оранжевих, рожевих, білих і золотих шарів 
основ та шарів додаткових структур меридіанів. Ця субсистема знаходиться у світлосяюче-
оранжевому, оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми 
окремих світлосяюче-оранжевих шарів меридіанів та функціонує у світлосяюче-оранжевих, 
оранжевих, світлосяюче-червоних, червоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема жовтих каналів – це частина меридіанової системи жовтих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями жовтих шарів основ та додаткових структур 
меридіанів, жовтих меридіанових мікроканалів жовтих, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих шарів основ та 
шарів додаткових структур меридіанів. Ця субсистема знаходиться в жовтому, оранжевому, 
світлосяюче-оранжевому, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, 
білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих жовтих шарів меридіанів і 
функціонує в жовтих діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема зелених каналів – це частина меридіанової системи зелених 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями зелених шарів основ і додаткових структур 
меридіанів, зелених меридіанових мікроканалів зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, 
бузкових, рожевих, білих і золотих шарів основ та шарів додаткових структур меридіанів. Ця 
субсистема знаходиться в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, 
білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих зелених шарів меридіанів та 
функціонує в зелених, світлосяюче-зелених, жовтих, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра. 
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Меридіанова субсистема світлосяюче-зелених каналів – це частина меридіанової системи 
світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-зелених шарів 
основ і додаткових структур меридіанів, світлосяюче-зелених меридіанових мікроканалів 
світлосяюче-зелених, зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих шарів основ та 
шарів додаткових структур меридіанів. Ця субсистема знаходиться у світлосяюче-зеленому, 
зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих світлосяюче-зелених шарів меридіанів та функціонує у світлосяюче-
зелених, зелених, жовтих, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема блакитних каналів – це частина меридіанової системи 
блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями блакитних шарів основ та додаткових 
структур меридіанів, блакитних меридіанових мікроканалів блакитних, зелених, світлосяюче-
зелених, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів основ та шарів 
додаткових структур меридіанів. Ця субсистема знаходиться у блакитному, зеленому, 
світлосяюче-зеленому, бірюзовому, синьому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і 
золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих блакитних шарів меридіанів та 
функціонує у блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема бірюзових каналів – це частина меридіанової системи бірюзових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзових шарів основ і додаткових структур 
меридіанів, бірюзових меридіанових мікроканалів бірюзових шарів основ та шарів додаткових 
структур меридіанів. Ця субсистема знаходиться в бірюзовому тілі, своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів, поділяється на субультрасистеми окремих бірюзових 
шарів меридіанів та функціонує в бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних 
і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема синіх каналів – це частина меридіанової системи синіх каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями синіх шарів основ і додаткових структур меридіанів, синіх 
меридіанових мікроканалів синіх, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, 
бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів основ та шарів додаткових структур 
меридіанів. Ця субсистема знаходиться в синьому, зеленому, світлосяюче-зеленому, 
блакитному, бірюзовому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих синіх шарів меридіанів та функціонує в синіх і 
блакитних діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема бузкових каналів – це частина меридіанової системи бузкових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузкових шарів основ і додаткових структур 
меридіанів, бузкових меридіанових мікроканалів бузкових шарів основ та шарів додаткових 
структур меридіанів. Ця субсистема знаходиться в бузковому тілі, своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів, поділяється на субультрасистеми окремих бузкових 
шарів меридіанів та функціонує в бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема фіолетових каналів – це частина меридіанової системи 
фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетових шарів основ і додаткових 
структур меридіанів, фіолетових меридіанових мікроканалів фіолетових, рожевих, білих і 
золотих шарів основ та шарів додаткових структур меридіанів. Ця субсистема знаходиться у 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
фіолетових шарів меридіанів та функціонує у фіолетових, червоних, світлосяюче-червоних, 
блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема рожевих каналів – це частина меридіанової системи рожевих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожевих шарів основ і додаткових структур 
меридіанів, рожевих меридіанових мікроканалів рожевих шарів основ та шарів додаткових 
структур меридіанів. Ця субсистема знаходиться в рожевому тілі, своїми мікроканалами 
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з’єднується з усіма системами каналів, поділяється на субультрасистеми окремих рожевих 
шарів меридіанів та функціонує в рожевих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових 
діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема білих каналів – це частина меридіанової системи білих каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями білих шарів основ і додаткових структур меридіанів, білих 
меридіанових мікроканалів білих, рожевих і золотих шарів основ та шарів додаткових структур 
меридіанів. Ця субсистема знаходиться в білому, рожевому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих білих шарів меридіанів і функціонує в білих, червоних, світлосяюче-
червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних, синіх і фіолетових діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субсистема золотих каналів – це частина меридіанової системи золотих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золотих шарів основ і додаткових структур 
меридіанів, золотих меридіанових мікроканалів золотих шарів основ та шарів додаткових 
структур меридіанів. Ця субсистема знаходиться в золотому тілі, своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів, поділяється на субультрасистеми окремих золотих шарів 
меридіанів та функціонує в золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових 
діапазонах електромагнітного спектра. 

Субсистеми меридіанової системи каналів тонкоматеріальних тіл 

Меридіанова субсистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина меридіанової 
системи каналів, структурно поєднана з усіма шарами меридіанів, функціонує в діапазонах 
електромагнітного спектра шарів меридіанів та тонкоматеріального тіла. Утворена сукупністю і 
з’єднаннями кольорових меридіанових мікроканалів кольорових шарів меридіанів відповідного 
тонкоматеріального тіла. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в одному 
тонкоматеріальному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Розрізняють меридіанові субсистеми червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, 
синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Кожна із цих субсистем 
функціонує у своєму тонкоматеріальному тілі. Меридіанова субсистема каналів відповідного 
тонкоматеріального тіла поділяється на меридіанові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки в одному тонкоматеріальному тілі існує кольорових шарів меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів червоного тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана з червоними шарами меридіанів, 
функціонує у червоних діапазонах електромагнітного спектра червоних шарів меридіанів і 
червоного тіла. Це сукупність і з’єднання червоних меридіанових мікроканалів червоних шарів 
меридіанів червоного тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у червоному тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова субсистема каналів 
червоного тіла поділяється на меридіанові субультрасистеми червоного тіла. Є стільки 
субультрасистем, скільки у червоному тілі існує червоних шарів меридіанів. Розрізняють 
меридіанові червоні субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, 
селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох 
обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього серединного і 
м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла – це 
частина меридіанової системи каналів, структурно поєднана із світлосяюче-червоними шарами 
меридіанів, функціонує у світлосяюче-червоних діапазонах електромагнітного спектра 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 89 (155). 2019 
 
 
 

21 

світлосяюче-червоних шарів меридіанів і світлосяюче-червоного тіла. Це сукупність і з’єднання 
світлосяюче-червоних меридіанових мікроканалів світлосяюче-червоних шарів меридіанів 
світлосяюче-червоного тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
червоному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова 
субсистема каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на меридіанові субультрасистеми 
світлосяюче-червоного тіла. Є стільки субультрасистем, скільки у світлосяюче-червоному тілі 
існує світлосяюче-червоних шарів меридіанів. Розрізняють меридіанові світлосяюче-червоні 
субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової 
залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного 
міхура, печінки, заднього серединного, переднього серединного і м’язово-сухожильних 
меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів оранжевоного тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана з оранжевими шарами меридіанів, 
функціонує в оранжевих діапазонах електромагнітного спектра оранжевих шарів меридіанів й 
оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання оранжевих меридіанових мікроканалів оранжевих 
шарів меридіанів оранжевого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в 
оранжевому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова 
субсистема каналів оранжевого тіла поділяється на меридіанові субультрасистеми оранжевого 
тіла. Є стільки субультрасистем, скільки в оранжевому тілі існує оранжевих шарів меридіанів. 
Розрізняють меридіанові оранжеві субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, 
шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, 
перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, зад-нього серединного, переднього 
серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла – 
це частина меридіанової системи каналів, структурно поєднана із світлосяюче-оранжевими 
шарами меридіанів, функціонує у світлосяюче-оранжевих діапазонах електромагнітного 
спектра світлосяюче-оранжевих шарів меридіанів і світлосяюче-оранжевого тіла. Це сукупність 
і з’єднання світлосяюче-оранжевих меридіанових мікроканалів світлосяюче-оранжевих шарів 
меридіанів світлосяюче-оранжевого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-оранжевому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Меридіанова субсистема каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на меридіанові 
субультрасистеми світлосяюче-оранжевого тіла. Є стільки субультрасистем, скільки у 
світлосяюче-оранжевому тілі існує світлосяюче-оранжевих шарів меридіанів. Розрізняють 
меридіанові світлосяюче-оранжеві субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, 
шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, 
перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього 
серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана зі жовтими шарами меридіанів, функціонує 
в жовтих діапазонах електромагнітного спектра жовтих шарів меридіанів і жовтого тіла. Це 
сукупність і з’єднання жовтих меридіанових мікроканалів жовтих шарів меридіанів жовтого 
тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова субсистема каналів жовтого тіла 
поділяється на меридіанові суб-ультрасистеми жовтого тіла. Є стільки субультрасистем, скільки 
в жовтому тілі існує жовтих шарів меридіанів. Розрізняють меридіанові жовті 
субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової 
залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного 
міхура, печінки, заднього серединного, переднього серединного і м’язово-сухожильних 
меридіанів. 
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Меридіанова субсистема каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана із зеленими шарами меридіанів, 
функціонує в зелених діапазонах електромагнітного спектра зелених шарів меридіанів і 
зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання зелених меридіанових мікроканалів зелених шарів 
меридіанів зеленого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова субсистема каналів 
зеленого тіла поділяється на меридіанові суб-ультрасистеми зеленого тіла. Є стільки 
субультрасистем, скільки в зеленому тілі існує зелених шарів меридіанів. Розрізняють 
меридіанові зелені субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, 
селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох 
обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього серединного і 
м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла – це 
частина меридіанової системи каналів, структурно поєднана із світлосяюче-зеленими шарами 
меридіанів, функціонує у світлосяюче-зелених діапазонах електромагнітного спектра 
світлосяюче-зелених шарів меридіанів і світлосяюче-зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання 
світлосяюче-зелених меридіанових мікроканалів світлосяюче-зелених шарів меридіанів 
світлосяюче-зеленого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-
зеленому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова 
субсистема каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на меридіанові субультрасистеми 
світлосяюче-зеленого тіла. Є стільки субультрасистем, скільки у світлосяюче-зеленому тілі 
існує світлосяюче-зелених шарів меридіанів. Розрізняють меридіанові світлосяюче-зелені 
субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової 
залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного 
міхура, печінки, заднього серединного, переднього серединного і м’язово-сухожильних 
меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана з блакитними шарами меридіанів, 
функціонує у блакитних діапазонах електромагнітного спектра блакитних шарів меридіанів і 
блакитного тіла. Це сукупність і з’єднання блакитних меридіанових мікроканалів блакитних 
шарів меридіанів блакитного тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у блакитному 
тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова субсистема 
каналів блакитного тіла поділяється на меридіанові субультрасистеми блакитного тіла. Є 
стільки субультрасистем, скільки у блакитному тілі існує блакитних шарів меридіанів. 
Розрізняють меридіанові блакитні субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, 
шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, 
перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, зад-нього серединного, переднього 
серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана з бірюзовими шарами меридіанів, 
функціонує в бірюзових діапазонах електромагнітного спектра бірюзових шарів меридіанів і 
бірюзового тіла. Це сукупність і з’єднання бірюзових меридіанових мікроканалів бірюзових 
шарів меридіанів бірюзового тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому 
тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова субсистема 
каналів бірюзового тіла поділяється на меридіанові субультрасистеми бірюзового тіла. Є 
стільки субультрасистем, скільки в бірюзовому тілі існує бірюзових шарів меридіанів. 
Розрізняють меридіанові бірюзові субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, 
шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, 
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перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, зад-нього серединного, переднього 
серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів синього тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана зі синіми шарами меридіанів, функціонує в 
синіх діапазонах електромагнітного спектра синіх шарів меридіанів і синього тіла. Це 
сукупність і з’єднання синіх меридіанових мікроканалів синіх шарів меридіанів синього тіла. 
Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова субсистема каналів синього тіла 
поділяється на меридіанові субультрасистеми синього тіла. Є стільки субультрасистем, скільки 
в синьому тілі існує синіх шарів меридіанів. Розрізняють меридіанові сині субультрасистеми 
каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої 
кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, 
заднього серединного, переднього серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана з бузковими шарами меридіанів, 
функціонує в бузкових діапазонах електромагнітного спектра бузкових шарів меридіанів і 
бузкового тіла. Це сукупність і з’єднання бузкових меридіанових мікроканалів бузкових шарів 
меридіанів бузкового тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова субсистема каналів 
бузкового тіла поділяється на меридіанові субультрасистеми бузкового тіла. Є стільки 
субультрасистем, скільки в бузковому тілі існує бузкових шарів меридіанів. Розрізняють 
меридіанові бузкові субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, 
селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох 
обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, перед-нього серединного і 
м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана з фіолетовими шарами меридіанів, 
функціонує у фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетових шарів меридіанів і 
фіолетового тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетових меридіанових мікроканалів фіолетових 
шарів меридіанів фіолетового тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у 
фіолетовому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова 
субсистема каналів фіолетового тіла поділяється на меридіанові субультрасистеми фіолетового 
тіла. Є стільки субультрасистем, скільки у фіолетовому тілі існує фіолетових шарів меридіанів. 
Розрізняють меридіанові фіолетові субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, 
шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, 
перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього 
серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана з рожевими шарами меридіанів, 
функціонує в рожевих діапазонах електромагнітного спектра рожевих шарів меридіанів і 
рожевого тіла. Це сукупність і з’єднання рожевих меридіанових мікроканалів рожевих шарів 
меридіанів рожевого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова субсистема каналів 
рожевого тіла поділяється на меридіанові субультрасистеми рожевого тіла. Є стільки 
субультрасистем, скільки в рожевому тілі існує рожевих шарів меридіанів. Розрізняють 
меридіанові рожеві субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, 
селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох 
обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього серединного і 
м’язово-сухожильних меридіанів. 
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Меридіанова субсистема каналів білого тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана з білими шарами меридіанів, функціонує в 
білих діапазонах електромагнітного спектра білих шарів меридіанів і білого тіла. Це сукупність 
і з’єднання білих меридіанових мікроканалів білих шарів меридіанів білого тіла. Ця субсистема 
знаходиться і функціонує тільки в білому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Меридіанова субсистема каналів білого тіла поділяється на меридіанові 
субультрасистеми білого тіла. Є стільки субультрасистем, скільки в білому тілі існує рожевих 
шарів меридіанів. Розрізняють меридіанові білі субультрасистеми каналів меридіанів легень, 
товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, 
нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, 
переднього серединного і м’язово-сухожильних меридіанів. 

Меридіанова субсистема каналів золотого тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової системи каналів, структурно поєднана із золотими шарами меридіанів, 
функціонує в золотих діапазонах електромагнітного спектра золотих шарів меридіанів і 
золотого тіла. Це сукупність і з’єднання золотих меридіанових мікроканалів золотих шарів 
меридіанів золотого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Меридіанова субсистема каналів 
золотого тіла поділяється на меридіанові субультрасистеми золотого тіла. Є стільки 
субультрасистем, скільки в золотому тілі існує золотих шарів меридіанів. Розрізняють 
меридіанові золоті субультрасистеми каналів меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, 
селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох 
обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного, переднього сере-динного і 
м’язово-сухожильних меридіанів. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СУБУЛЬТРАСИСТЕМИ МЕРИДІАНОВОЇ СУБСИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

Вперше в світі описана еніоанатомія меридіанової субультрасистеми каналів 
тонкоматеріальних тіл людини. 

Ключові слова: меридіанова субультрасистема каналів; автономні 
субультрасистеми меридіанової субсистеми каналів; меридіанова субультрасистема 
кольорових каналів; меридіанова субультрасистема каналів тонкоматеріальних тіл 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия меридиановой субультрасистемы каналов 

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

субультрасистемы меридиановой субсистемы каналов; меридиановая субультрасистема 
цветных каналов; меридиановая субультрасистема каналов тонкоматериальных тел 

 
Enioanathomy of meridian channel subultrasystem of human’s subtle bodies was described 

for the first time.  
Key words: meridian channel subultrasystem; autonomous subultrasystems of meridian 

channels subsystem; meridian subultrasystem of color channels; meridian subultrasystem of subtle 
bodies channels. 

  
Продовження з випусків 69(135)–88(154) 

 
Меридіанова субультрасистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина 

меридіанової субсистеми каналів, яка структурно поєднана з меридіанами і функціонує в їхніх 
діапазонах електромагнітного спектра. Утворюється сукупністю і з’єднанням систематизованих 
кольорових шарів меридіанів і кольорових меридіанових мікроканалів. Є стільки меридіанових 
субультрасистем інформаційно-енергетичних каналів, скільки існує кольорових шарів 
меридіанів. Розрізняють меридіанові субультрасистеми червоних, світлосяюче-червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, 
бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих інформаційно-енергетичних 
мікроканалів кожного меридіана та субультрасистеми каналів тонкоматеріальних тіл. 

Кольорові субультрасистеми меридіанової субсистеми каналів 

Меридіанова субультрасистема кольорових каналів – це частина меридіанової 
субсистеми каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями меридіанових кольорових мікроканалів 
кольорових шарів меридіана відповідного тонкоматеріального тіла. Розрізняють меридіанові 
субультрасистеми червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, 
рожевих, білих і золотих каналів меридіана. Кожна із цих субультрасистем знаходиться і 
функціонує у відповідних тонкоматеріальних тілах. 

Меридіанова субультрасистема червоних каналів – це частина меридіанової субсистеми 
червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями червоних меридіанових мікроканалів 
червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого і золотого шарів відповідного меридіана червоного, світлосяюче-
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червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і 
золотого тіл, у яких розміщується, функціонує у червоних і світлосяюче-червоних діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Меридіанова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів – це частина 
меридіанової субсистеми світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями 
світлосяюче-червоних меридіанових мікроканалів світлосяюче-червоного, червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого 
шарів відповідного меридіана світлосяюче-червоного, червоного, оранжевого, світлосяюче-
оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується, 
функціонує у світлосяюче-червоних та червоних діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субультрасистема оранжевих каналів – це частина меридіанової субсистеми 
оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оранжевих меридіанових мікроканалів 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і золотого шарів відповідного меридіана 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується, 
функціонує в оранжевих, світлосяюче-оранжевих, червоних, світлосяюче-червоних і жовтих 
діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина 
меридіанової субсистеми світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями 
світлосяюче-оранжевих меридіанових мікроканалів світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
рожевого, білого і золотого шарів відповідного меридіана світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується, функціонує у світлосяюче-оранжевих, 
червоних, світлосяюче-червоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субультрасистема жовтих каналів – це частина меридіанової субсистеми 
жовтих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями жовтих меридіанових мікроканалів 
жовтого, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, 
бузкового, рожевого, білого і золотого шарів відповідного меридіана світлосяюче-червоного, 
червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, рожевого, білого і золотого тіл, у 
яких розміщується, функціонує в жовтих діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субультрасистема зелених каналів – це частина меридіанової субсистеми 
зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями зелених меридіанових мікроканалів 
зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого шарів 
відповідного меридіана зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, 
білого і золотого тіл, у яких розміщується, функціонує в зелених, світлосяюче-зелених, жовтих, 
блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів – це частина меридіанової 
субсистеми світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
зелених меридіанових мікроканалів світлосяюче-зеленого, зеленого, бірюзового, бузкового, 
рожевого, білого і золотого шарів відповідного меридіана світлосяюче-зеленого, зеленого, 
бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується, функціонує у 
світлосяюче-зелених, зелених, жовтих, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субультрасистема блакитних каналів – це частина меридіанової 
субсистеми блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями блакитних меридіанових 
мікроканалів блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого і золотого шарів відповідного меридіана зеленого, світлосяюче-
зеленого, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується, функціонує у блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 
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Меридіанова субультрасистема бірюзових каналів – це частина меридіанової субсистеми 
бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзових меридіанових мікроканалів 
бірюзового шару відповідного меридіана бірюзового тіла, в якому розміщується, функціонує в 
бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Меридіанова субультрасистема синіх каналів – це частина меридіанової субсистеми 
синіх каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями синіх меридіанових мікроканалів синього, 
зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, 
білого і золотого шарів відповідного меридіана синього, зеленого, світлосяюче-зеленого, 
блакитного, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких 
розміщується, функціонує в синіх і блакитних діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субультрасистема бузкових каналів – це частина меридіанової субсистеми 
бузкових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузкових меридіанових мікроканалів 
бузкового шару відповідного меридіана бузкового тіла, в якому розміщується, функціонує в 
бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субультрасистема фіолетових каналів – це частина меридіанової 
субсистеми фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетових меридіанових 
мікроканалів фіолетового, рожевого, білого і золотого шарів відповідного меридіана 
фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл, у яких розміщується, функціонує у фіолетових, 
червоних, світлосяюче-червоних, синіх і блакитних діапазонах електромагнітного спектра. 

Меридіанова субультрасистема рожевих каналів – це частина меридіанової субсистеми 
рожевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожевих меридіанових мікроканалів 
рожевого шару відповідного меридіана рожевого тіла, в якому розміщується, функціонує в 
рожевих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах електромагнітного 
спектра. 

Меридіанова субультрасистема білих каналів – це частина меридіанової субсистеми 
білих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями білих меридіанових мікроканалів білого, 
рожевого і золотого шарів відповідного меридіана білого, рожевого і 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. 

Меридіанова субультрасистема золотих каналів – це частина меридіанової субсистеми 
золотих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золотих меридіанових мікроканалів 
золотого шару відповідного меридіана золотого тіла, в якому розміщується, функціонує в 
золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах електромагнітного 
спектра. 

Субультрасистеми меридіанової субсистеми каналів тонкоматеріальних тіл 

Меридіанова субультрасистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана з відповідним шаром меридіана, 
функціонує в діапазонах електромагнітного спектра цього шару і відповідного 
тонкоматеріального тіла. Утворена сукупністю і з’єднаннями кольорового шару меридіана, 
кольорових меридіанових мікроканалів відповідного кольорового шару меридіана відповідного 
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тонкоматеріального тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в одному 
тонкоматеріальному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є 
стільки меридіанових субультрасистем каналів тонкоматеріального тіла, скільки існує шарів 
меридіанів і тонкоматеріальних тіл. Розрізняють меридіанові субультрасистеми червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-
зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого 
шарів меридіанів. Меридіанова субультрасистема каналів тонкоматеріального тіла поділяється 
на субультрасистеми основи і додаткової структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів червоного тонкоматеріального тіла – це 
частина меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана з червоним шаром меридіана, 
функціонує у червоних діапазонах електромагнітного спектра червоного шару меридіана 
червоного тіла. Це сукупність і з’єднання червоних меридіанових мікроканалів червоного шару 
меридіана червоного тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки у 
червоному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
меридіанових субультрасистем каналів червоного тіла, скільки в ньому існує червоних шарів 
меридіанів. Меридіанова субультрасистема каналів червоного тіла поділяється на 
субультрасистеми основи і додаткової структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів світлосяюче-червоного тонкоматеріального 
тіла – це частина меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана із світлосяюче-
червоним шаром меридіана, функціонує у світлосяюче-червоних діапазонах електромагнітного 
спектра світлосяюче-червоного шару меридіана світлосяюче-червоного тіла. Це сукупність і 
з’єднання світлосяюче-червоних меридіанових мікроканалів світлосяюче-червоного шару 
меридіана світлосяюче-червоного тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує 
тільки у світлосяюче-червоному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки меридіанових суб-ультрасистем каналів світлосяюче-червоного тіла, скільки 
в ньому існує світлосяюче-червоних шарів меридіанів. Меридіанова субультрасистема каналів 
світлосяюче-червоного тіла поділяється на субультрасистеми основи і додаткової структури 
меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
частина меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана з оранжевим шаром меридіана, 
функціонує в оранжевих діапазонах електромагнітного спектра оранжевого шару меридіана 
оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання оранжевих меридіанових мікроканалів оранжевого 
шару меридіана оранжевого тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки 
в оранжевому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
меридіанових субультрасистем каналів оранжевого тіла, скільки в ньому існує оранжевих шарів 
меридіанів. Меридіанова субультрасистема каналів оранжевого тіла поділяється на 
субультрасистеми основи і додаткової структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального 
тіла – це частина меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана із світлосяюче-
оранжевим шаром меридіана, функціонує у світлосяюче-оранжевих діапазонах 
електромагнітного спектра світлосяюче-оранжевого шару меридіана світлосяюче-оранжевого 
тіла. Це сукупність і з’єднання світлосяюче-оранжевих меридіанових мікроканалів світлосяюче-
оранжевого шару меридіана світлосяюче-оранжевого тіла. Ця субультрасистема каналів 
знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки меридіанових субультрасистем каналів 
світлосяюче-оранжевого тіла, скільки в ньому існує світлосяюче-оранжевих шарів меридіанів. 
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Меридіанова субультрасистема каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на 
субультрасистеми основи і додаткової структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана зі жовтим шаром меридіана, функціонує 
в жовтих діапазонах електромагнітного спектра жовтого шару меридіана жовтого тіла. Це 
сукупність і з’єднання жовтих меридіанових мікроканалів жовтого шару меридіана жовтого 
тіла. Ця суб-ультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки меридіанових субультрасистем 
каналів жовтого тіла, скільки в ньому існує жовтих шарів меридіанів. Меридіанова 
субультрасистема каналів жовтого тіла поділяється на субультрасистеми основи і додаткової 
структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана із зеленим шаром меридіана, 
функціонує в зелених діапазонах електромагнітного спектра зеленого шару меридіана зеленого 
тіла. Це сукупність і з’єднання зелених меридіанових мікроканалів зеленого шару меридіана 
зеленого тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки меридіанових 
субультрасистем каналів зеленого тіла, скільки в ньому існує зелених шарів меридіанів. 
Меридіанова субультрасистема каналів зеленого тіла поділяється на субультрасистеми основи і 
додаткової структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
– це частина меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана із світлосяюче-зеленим 
шаром меридіана, функціонує у світлосяюче-зелених діапазонах електромагнітного спектра 
світлосяюче-зеленого шару меридіана світлосяюче-зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання 
світлосяюче-зелених меридіанових мікроканалів світлосяюче-зеленого шару меридіана 
світлосяюче-зеленого тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-зеленому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є 
стільки меридіанових субультрасистем каналів світлосяюче-зеленого тіла, скільки в ньому існує 
світлосяюче-зелених шарів меридіанів. Меридіанова субультрасистема каналів світлосяюче-
зеленого тіла поділяється на субультрасистеми основи і додаткової структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це 
частина меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана з блакитним шаром меридіана, 
функціонує у блакитних діапазонах електромагнітного спектра блакитного шару меридіана 
блакитного тіла. Це сукупність і з’єднання блакитних меридіанових мікроканалів блакитного 
шару меридіана блакитного тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки 
у блакитному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
меридіанових субультрасистем каналів блакитного тіла, скільки в ньому існує блакитних шарів 
меридіанів. Меридіанова субультрасистема каналів блакитного тіла поділяється на 
субультрасистеми основи і додаткової структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це 
частина меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана з бірюзовим шаром меридіана, 
функціонує в бірюзових діапазонах електромагнітного спектра бірюзового шару меридіана 
бірюзового тіла. Це сукупність і з’єднання бірюзових меридіанових мікроканалів бірюзового 
шару меридіана бірюзового тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки 
в бірюзовому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
меридіанових субультрасистем каналів бірюзового тіла, скільки в ньому існує бірюзових шарів 
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меридіанів. Меридіанова субультрасистема каналів бірюзового тіла поділяється на 
субультрасистеми основи і додаткової структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів синього тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана зі синім шаром меридіана, функціонує в 
синіх діапазонах електромагнітного спектра синього шару меридіана синього тіла. Це 
сукупність і з’єднання синіх меридіанових мікроканалів синього шару меридіана синього тіла. 
Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки меридіанових субультрасистем 
каналів синього тіла, скільки в ньому існує синіх шарів меридіанів. Меридіанова 
субультрасистема каналів синього тіла поділяється на субультрасистеми основи і додаткової 
структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це 
частина меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана з бузковим шаром меридіана, 
функціонує в бузкових діапазонах електромагнітного спектра бузкового шару меридіана 
бузкового тіла. Це сукупність і з’єднання бузкових меридіанових мікроканалів бузкового шару 
меридіана бузкового тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки в 
бузковому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
меридіанових субультрасистем каналів бузкового тіла, скільки в ньому існує бузкових шарів 
меридіанів. Меридіанова субультрасистема каналів бузкового тіла поділяється на 
субультрасистеми основи і додаткової структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це 
частина меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана з фіолетовим шаром меридіана, 
функціонує у фіолетових діапазонах електромагнітного спектра фіолетового шару меридіана 
фіолетового тіла. Це сукупність і з’єднання фіолетових меридіанових мікроканалів фіолетового 
шару меридіана фіолетового тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки 
у фіолетовому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
меридіанових субультрасистем каналів фіолетового тіла, скільки в ньому існує фіолетових 
шарів меридіанів. Меридіанова субультрасистема каналів фіолетового тіла поділяється на 
субультрасистеми основи і додаткової структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана з рожевим шаром меридіана, 
функціонує в рожевих діапазонах електромагнітного спектра рожевого шару меридіана 
рожевого тіла. Це сукупність і з’єднання рожевих меридіанових мікроканалів рожевого шару 
меридіана рожевого тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки в 
рожевому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
меридіанових субультрасистем каналів рожевого тіла, скільки в ньому існує рожевих шарів 
меридіанів. Меридіанова субультрасистема каналів рожевого тіла поділяється на 
субультрасистеми основи і додаткової структури меридіанів. 

Меридіанова субультрасистема каналів білого тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана з білим шаром меридіана, функціонує в 
білих діапазонах електромагнітного спектра білого шару меридіана білого тіла. Це сукупність і 
з’єднання білих меридіанових мікроканалів білого шару меридіана білого тіла. Ця 
субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки в білому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки меридіанових субультрасистем 
каналів білого тіла, скільки в ньому існує білих шарів меридіанів. Меридіанова 
субультрасистема каналів білого тіла поділяється на субультрасистеми основи і додаткової 
структури меридіанів. 
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Меридіанова субультрасистема каналів золотого тонкоматеріального тіла – це частина 
меридіанової субсистеми каналів, структурно поєднана зі золотим шаром меридіана, 
функціонує в золотих діапазонах електромагнітного спектра золотого шару меридіана золотого 
тіла. Це сукупність і з’єднання золотих меридіанових мікроканалів золотого шару меридіана 
золотого тіла. Ця субультрасистема каналів знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки меридіанових 
субультрасистем каналів золотого тіла, скільки в ньому існує золотих шарів меридіанів. 
Меридіанова субультрасистема каналів золотого тіла поділяється на субультрасистеми основи і 
додаткової структури меридіанів. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
 

ПАРАЛІЧ БЕЛЛА 
(ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ) 

У цій статті розглянуто параліч Белла – одне з найпоширеніших захворювань черепних 
нервів, з котрим стикаються лікарі різних спеціальностей, дотичних до патології черепно-
лицевої зони. 

Ключові слова: параліч Белла, невропатія лицевого нерва, клінічна картина, діагностика, 
лікування 

В этой статье рассмотрен паралич Белла - одно из самых распространенных заболеваний 
черепных нервов, с которым сталкиваются врачи различных специальностей, 
касающихся патологии черепно-лицевой зоны. 

Ключевые слова: паралич Белла, невропатия лицевого нерва, клиническая картина, 
диагностика, лечение 

This article presents information about Bell's palsy – one of the most common cranial nerves’ 
diseases, observed by physicians of various specialties dealing with pathology of the craniofacial 
area. 

Keywords: Bell’s palsy, facial neuropathy, clinical presentation, diagnostics, management 

1. ВСТУП 

Параліч Белла (ПБ) є периферичною невропатією лицевого нерва і найпоширенішою причиною 
млявого паралічу мімічної мускулатури. Характерними клінічними проявами цього розладу є 
гострий початок, однобічність ураження, периферичний варіант прозопоплегії та наявність 
супутніх симптомів — болю у завушній ділянці, дисгевзії чи гіперакузії. Така комбінація 
симптомів може бути пояснена анатомічними особливостями цього черепно-мозкового нерва 
(ЧМН), а також його змішаними (моторно-сенсорно-парасимпатичними) функціями. Оскільки 
7-ма пара ЧМН може формувати численні анастомози із суміжними невральними утворами, це 
інколи спричиняє виникнення супутніх ознак — зміни чутливості на обличчі (5-та пара ЧМН), 
вестибулярну дисфунцію (8-ма пара ЧМН) чи горлянкові симптоми (9-та і 10-та пари ЧМН). 
Також у цих пацієнтів трапляються зниження сльозовиділення і слиноутворення внаслідок 
пригнічення парасимпатичних впливів. Максимальна вираженість згаданих ознак — перші 2–3 
доби, і важкість паралічу корелює з тривалістю порушення функції мімічних м’язів, діапазоном 
функціонального відновлення і порушенням якості життя.  

1.1. Анатомія 

Як уже було сказано, 7-ма пара ЧМН включає рухові, чутливі й вегетативні волокна. Вона 
відповідає за довільний контроль над мімічною мускулатурою, смакову чутливість від передніх 
2/3 язика, секреторні функції слізних і деяких слинних залоз.  

Лицевий нерв одержує аксони від верхньої половини ядра одиничного шляху і верхнього 
слиновидільного ядра, котрі формують проміжний нерв (чутливий і парасимпатичний), а також 
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моторні еферентні волокна від власного моторного ядра, котрий, у свою чергу, синаптично 
контактує із нейронами з контралатеральної моторної кори, що регулюють всі рухи м’язів 
обличчя, окрім лоба, які, в свою чергу, мають двобічне кіркове представництво.  

Екстрамедярно лицевий нерв має внутрішньочерепну, внутрішньоскроневу 
(внутрішньокісткову) і позачерепну частки. Перша з них починається від мосто-мозочкового 
кута до внутрішнього слухового проходу, тут він супроводжується присінково-завитковим 
ЧМН. Внутрішньоскронева порція 7-го нерва довга і звивиста. На цій частці нерва міститься 
вузол колінця і починаються верхній кам’янистий і стремінцевий нерви, а також барабанна 
струна, котрі відходять від основного стовбура перед тим, як останній покине скроневу кістку 
через шилоподібний отвір. Позачерепна порція нерва проходить через привушну слинну залозу, 
від неї перед розділенням на кінцеві гілки відходять задній вушний нерв і нерв, що іннервує 
заднє черевце двочеревцевого нерва. Існує значна варіабельність у типології розгалуження 
кінцевих гілок, але загалом вони такі: скронева, вилична, щічна, підборідна і шийна. Останні 
відповідальні за моторику мімічних м’язів, зокрема, закривання очей і рота. 

2. ІСТОРІЯ 

Сер Чарльз Белл (1774–1842) тривалий час цікавився структурою нервової системи. Будучи 
відомим анатомом, хірургом і викладачем, він інтенсивно вивчав різні аспекти нейроанатомії, 
застосовуючи вівісекцію і клініко-анатомічні кореляції; його внесок у медичну науку дуже 
значний. Зокрема, дослідник намагався розділити чутливу (трійчастий нерв) і моторну (лицевий 
нерв) зони іннервації обличчя. Саме після його докладних описів, схвально сприйнятих 
тогочасними лікарями, почала експоненційно зростати кількість публікацій про нейропатію 
лицевого нерва, котру на його честь і означили як “параліч Белла”. 

Хоч праці вченого були дуже ретельними, все ж таки вони не стали першими — наявно безліч 
описів цього розладу в грецьких, перських і європейських медичних текстах починаючи від 5 
століття до н. е. Археологи відкрили графічні зображення цього стану на керамічних табличках 
праісторичних культур у Перу. Багато лікарів нового часу визнавали існування гострого 
ідіопатичного мімічного паралічу ще до Белла — Сіденгам, Дуглас, Фрідрайх. 

Приблизно за 1000 років до Белла перський лікар і вчений Разі (865–925) описав параліч 
лицевого нерва у трактаті “Аль-Хаві”. В ньому згадується про роль Галена і Цельса у 
розпізнаванні цього стану і запропоновано діагностичний алгоритм для диференціації 
периферичного мімічного паралічу від більш загрозливих центральних порушень, котрі 
супроводжуються делірієм, комою, геміплегією, сліпотою та глухотою і зазвичай мають 
поганий прогноз.  

3. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 

ПБ є поширеною краніальною мононевропатією, що однаково уражає чоловіків та жінок і має 
дещо вищу частоту в осіб середнього і пізнього віку, хоча загалом трапляється в усіх вікових 
категоріях. Загальнопопуляційна частота цього розладу коливається в діапазоні 11,5–40,2 
випадку на 100 000 осіб, причому цей показник більш-менш однаковий у різних країнах — 
Великобританії (20,2 випадку/100 000 населення), Японії (30 випадків/100 000 населення) чи 
США (25–30 випадків/100 000 населення). Згідно з висновками більшості досліджень, 
формування специфічних епідеміологічних кластерів нетипове. Винятком є останнє 
спостереження, згідно з яким наявне зростання рівня ПБ при застосуванні вакцин 
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інтраназально, що пояснюють імунними ефектами лабільного ад’юванту токсину Escherichia 
coli, котрий застосовують при такому способі їх введення. Частота захворювання вища при 
вагітності, після вірусних інфекцій верхніх дихальних шляхів, на фоні імунодефіциту, 
цукрового діабету і гіпертензії. Не існує якоїсь залежності між широтним градієнтом, расовим 
та етнічним підґрунтям і поширенням хвороби. Деякі епідеміологічні висновки демонструють 
сезонну варіабельність (ПБ частіший в холодні місяці на противагу теплим), а також вищу 
частоту згаданого розладу в посушливому кліматі. 

4. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ 

Існує багато доказів на користь імунних, інфекційних та ішемічних механізмів захворювання, 
хоч остаточна причина залишається невідомою. Одним із можливих етіологічних чинників є 
реактивація вірусу простого герпесу (ВПГ-1) в ділянці вузла колінця. Асоціація із цим 
збудником підтверджена його наявністю в ендоневральній рідині внутрішньокісткової порції 
лицевого нерва при декомпресії останнього, а також можливістю виникнення мімічного 
паралічу на тваринних моделях при первинному інфікуванні й реактивації, індукованій 
імуномодуляцією. Незважаючи на вищесказане, еволюція ПБ є дещо відмінною порівняно із 
іншими хворобами, викликаними ВПГ, наприклад генітальним герпесом. Більше того, не є 
виправданим стверджувати причинно-наслідковий ефект між наявністю ВПГ-1 у фізіологічних 
середовищах організму і ризиком розвитку лицевої невропатії.  

ВПГ-1 — один із кількох вірусів герпесу людини, котрий має тропність до периферичної 
нервової системи разом із вірусом простого герпесу 2-го типу (ВПГ-2) та вірусом вітряної віспи 
(ВВВ). Вони проникають в організм через шкіру і слизові оболонки і потім існують у латентній 
формі із дуже обмеженим транскрибуванням генів у багатьох нервових гангліях (черепно-
мозкових, спинно-мозкових та вегетативних) протягом усього життя макроорганізму. Це 
латентне існування за відсутності активної вірусної реплікації є характерним і поширеним 
феноменом у багатьох здорових та хворих популяціях. ВПГ поширений глобально і є дуже 
варіабельним вірусом. Як він, так і ВВВ можуть реактивуватися як при імунодефіциті, так і за 
наявності циркулюючих антитіл.  

Можливою причиною неврологічних проблем внаслідок дії ВПГ-1 є активація 
внутрішньоаксональної дегенерації і апоптоз, котрі регулюються локальними прямими і 
непрямими реакціями з боку аксона на сам вірус при сприятливому фенотипі. Хоча це 
безпосередньо і не пов’язано з патогенезом ПБ, в літературі появляється все більше публікацій 
щодо ролі внутрішньоаксональних сигнальних молекул (напр. SARM1), змін проникності 
мітохондріальних мембран і специфічних молекулярних механізмів валлерівського 
переродження у розвитку гострої аксональної дегенерації в контексті вірусних інфекцій. 
Зокрема, припускають, що згадана дегенерація може представляти еволюційно збережену 
вроджену імунну реакцію, націлену на запобігання транспортуванню вірусів у центральну 
нервову систему. 

Останні дослідження in vitro засвідчили транскрипцію локальної матричної РНК в аксонах 
периферичних нервів, викликану наявністю частинок вірусу α-герпесу. В цій ізольованій моделі 
зміни білка і сигнальної передачі ґрунтувалися не на ядерному апараті, тобто при потраплянні 
вірусу в аксон останній реагував локально. Ранні роботи про клітинну фізіологію герпетичних 
інфекцій продемонстрували швидке зниження натрієвої провідності, особливо на фоні 
інфікування ВПГ-1. Наслідком цих процесів є зворотний обмінний потік натрію і кальцію та 
накопичення останнього у внутрішньоклітинному середовищі. Такі гомеостатичні зміни 
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призводять до активації протеаз і внутрішньоаксональної дегенерації. Ці процеси аксональної 
дегенерації спричиняють раптовий початок ПБ і пояснюють відсутність вираженої імунної 
реакції. 

Іншим можливим фактором у патогенезі захворювання є клітинна імунна реакція до мієліну, 
подібно до того, що спостерігають при мононевропатичній формі синдрому Гійєна-Барре 
(СГБ). Такі докази походять з того факту, що лабораторні зміни, характерні для СГБ (процентні 
зміни Т- і В-лімфоцитів у периферичній крові, зростання концентрації хемокінів і реактивність 
до мієлінового білка P1L in vitro), виявляються також і при ПБ. 

5. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ І ФІЗИКАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ 

До симптомів ПБ належать гомолатеральні провисання брови і м’язів обличчя, згладження 
носо-губної складки, нездатність повністю закрити око чи підняти кут рота. Ці симптоми 
розвиваються в інтервалі від кількох годин максимум до 3 днів. 

Приблизно 70% хворих відзначають біль навколо вуха гомолатерально. Якщо наявний лицевий 
біль у поєднанні з чутливими порушеннями і втратою слуху, слід розглядати можливість 
пухлини привушної слинної залози або вірусного отиту. Серед інших скарг — гіперакузія 
внаслідок порушення іннервації стремінцевого м’яза, зміни смаку та сухість ока і рота, 
спричинена парасимпатичною дисфункцією. Деякі пацієнти повідомляють про парестезії на 
обличчі. 

Клінічне обстеження має бути як неврологічним, так і загальномедичним, включаючи 
отоскопію, огляд шкіри і привушної залози. Наявність везикул навколо вуха потребує швидкої 
діагностики щодо герпесу.  

Систематичний підхід до пацієнта із ПБ представлений у таблиці 1. 

Таблиця 1. Клінічний огляд хворого при ПБ 

Пошук асиметрії; при огляді слід звернути увагу на кліпання, носо-губні складки і кутики рота 
Загальне обстеження; отоскопія, пальпація новотворів у ділянці шиї та обличчя і огляд шкіри 
Оцінка моторних функцій; пацієнта просять підняти брови, сильно зажмурити очі, 
усміхнутися, надути щоки, оскалити зуби 
Оцінка загальної спеціальної чутливості; перевіряють чутливість на обличчі та навколо вух, 
оцінюють смак на передніх 2/3 язика 
Оцінка рефлексів; орбікулярний феномен (постукують по надпереніссі й виявляють асиметрію 
кліпання), феномен Белла (спостерігають рух очних яблук догори при сильному закриванні 
очей)  
Ізольована однобічна чи асиметрична слабість м’язів обличчя за відсутності симптомів інших 
краніальних нейропатій підтверджує діагноз ПБ 
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6. ДІАГНОЗ 

Діагноз ПБ суто клінічний. Його типові ознаки — гострий початок однобічного периферичного 
мімічного паралічу, котрий уражає інфра- та супраорбітальні м’язи та досягає свого піка до 72 
годин. Останній часто (в 50–60% випадків) супроводжується болями в шиї, соскоподібному 
паростку або вусі, дисгевзією, гіперкузією та зміненою чутливістю на обличчі.  

Поява симптомів залучення заднього вушного, кам’янистого, стремінцевого нервів і барабанної 
струни вказують на те, що пошкодження міститься в скроневій кістці. Це також 
підтверджується однобічним посиленням сигналу від колінця, лабіринтного і 
внутрішньокісткового сегментів лицевого нерва при контрастній МРТ. Припускають, що зміни 
при нейровізуалізації представляють порушення гемато-енцефалічного бар’єра і судинного 
застою в ділянці цього нерва. 

6.1. Лабораторні дослідження 

Загальний розгорнутий аналіз крові може вказати на інфекцію або лімфопроліферативне 
захворювання. За показаннями потрібен скринінг щодо цукрового діабету — визначення 
глюкози натще і рівня глікозильованого гемоглобіну A1c. У регіонах, ендемічних щодо хвороби 
Лайма, для скринінгу хворим слід проводити твердофазовий імуноферментний аналіз або 
реакції непрямої імунофлюоресценції. При позитивних результатах діагноз бореліозу необхідно 
підтверджувати з допомогою імуноблотингу. При виявленні везикул треба визначити в 
сироватці вміст антитіл до оперізуючого лишаю. При наявності супутніх симптомів бажано 
перевіряти рівень ангіотензин-перетворювального ферменту, запальні маркери і виконувати 
тести на наявність ВІЛ-інфекції.  

Аналіз ліквору загалом малопомічний при діагностиці ПБ, але його інколи можна 
використовувати для диференціальної діагностики із СГБ, лептоменінгеальним 
карциноматозом та інфекціями центральної нервової системи.  

6.2. Нейровізуалізація 

Томографія не рекомендується для первинної оцінки ПБ, за винятком наявності атипових 
симптомів. 5–7% випадків цього стану спричинені пухлиною (напр., невриномою лицевого 
нерва, холестеатомою, гемангіомою, менінгіомою), котра може бути як доброякісною, так і 
злоякісною. Тому в хворих із поступовим початком симптомів, котрі не поліпшуються 
протягом 3 тижнів, виправдана сфокусована на внутрішньому слуховому каналі контрастна КТ 
або МРТ із гадолінієвим підсиленням. 

6.3. Електрофізіологічні дослідження 

Виконано багато досліджень, присвячених потенційній ролі електрофізіологічних обстежень у 
виборі методу лікування та для оцінки прогнозу. В минулому електронейроміографію лицевого 
нерва вважали за корисний метод селекції пацієнтів, котрі можуть потребувати його хірургічної 
декомпресії. Демонстрація більш ніж 90% зниження складного м’язового потенціалу дії 
протягом перших 10 днів від початку захворювання, порівняно з неураженою стороною, 
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асоціювалася із 50% ймовірністю неповного одужання і за протоколами деяких центрів була 
показанням для оперативного втручання.  

В теперішній практиці така операція перестала бути рутинною через ціну, ризики та низьку 
ефективність. Беручи це до уваги, час і ціна нейрофізіологічних обстежень переважають їх 
позитивні аспекти в більшості хворих. Винятком залишається повний мімічний параліч. У 
цьому випадку функціональні тести забезпечують корисну інформацію, коли наявність 
резидуальної реакції з боку нерва дає змогу думати про його неповне пошкодження 
(neuropraxia) і добрі перспективи відновлення функції. Відсутність такої реакції наводить на 
думку про повну дегенерацію нерва, пролонгований параліч і перспективу неповного одужання 
з ризиком виникнення синкінезій. Перспектива тривалого відновлення дає змогу лікарю 
вдатися до процедур хірургічного захисту ока і проактивного та раннього залучення 
фізіотерапевта.  

Електродіагностичні обстеження необхідно проводити принаймні через 1 тиждень після 
початку симптомів для уникнення хибнонегативних результатів.  

6.4. Диференціальна діагностика 

Диференціальна діагностика ПБ досить широка, не є рідкістю й помилкові діагнози. Причини 
захворювання можуть бути вроджені та набуті. До перших належать деякі вроджені синдроми, 
пологова травма й ізольовані дефекти розвитку (напр., гіпоплазія лицевих м’язів). Набуті 
етіологічні чинники включають інфекційні (вітрянка, хвороба Лайма, нейротуберкульоз, СНІД), 
травматичні (ятрогенні й черепно-мозкова травма), запальні (васкуліти, саркоїдоз, автоімунні 
розлади), неопластичні (доброякісні та злоякісні) і цереброваскулярні. На думку деяких 
експертів, рівень неправильної діагностики ПБ при первинній консультації сягає 10,8%. 
Пропущені діагнози зазвичай включають пухлини (напр., шванному лицевого й інколи 
невриному слухового нерва, злоякісний новотвір привушної слинної залози), herpes zoster oticus 
і гранульоматозні захворювання (саркоїдоз, гранульоматоз Вегенера).  

Структурований клінічний підхід, що включає аналіз патерну мімічного паралічу (таблиця 2), 
характеристики пацієнта і докладне фізикальне обстеження, загалом дає достатні докази на 
користь альтернативного діагнозу і швидких клінічних висновків. Патерни ПБ, що потребують 
ретельного розгляду, такі: (1) хвилеподібний, ступінчастий або повільно прогресуючий (понад 
72 годин) мімічний параліч; (2) двобічний параліч (СГБ, карциноматоз, лімфома); (3) 
рецидивуючий параліч (невринома лицевого нерва); (4) тривалий (понад 4 місяці) повний 
параліч і (5) раптовий повний параліч (крововилив у пухлину). Такі варіанти потребують 
ґрунтовного вивчення етіології процесу. Аналогічно наявність новотвору в ділянці привушної 
залози, анамнестична обтяженість щодо злоякісного новотвору шкіри чи сегментарний тип 
мімічного паралічу мають насторожити щодо можливої наявності пухлини. Існування в 
анамнезі травми, вушних симптомів (однобічна глухота, шум у вусі, виділення з нього) чи 
системних симптомів (наприклад лихоманки) є червоними прапорцями на користь подальшого 
дослідження і спеціалізованої консультації отолога.  
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Таблиця 2. Патерни мімічного паралічу 

Рецидивуючий 
мімічний параліч 

Рецидивуючий гомолатеральний мімічний параліч майже завжди свідчить 
про новотвір нерва (шванному) або суміжних структур (привушної 
слинної залози, скроневої кістки або мосто-мозочкового кута). Необхідна 
докладна нейровізуалізація на всьому його протязі. Альтернуючий 
мімічний параліч рідкісний, залишається доброякісним станом і може" 
траплятися в 14% осіб із ПБ  

Двобічний 
мімічний параліч 

Має невральне (СГБ) походження або асоціюється з новотвором 
(лімфома, десимінований карциноматоз і злоякісний пахіменінгіт). 
Інфекційні чинники (напр., СНІД-асоційований криптококовий менінгіт, 
хвороба Лайма), автоімунні та гранульоматозні захворювання (напр., 
саркоїдоз, гранульоматоз Вегенера) є рідкісною етіологією, хоча й 
описані в літературі 

Мімічний параліч 
при народженні  

Термін “вроджений мімічний параліч” не зовсім правильний, частіше 
використовують означення “синдром Мьобіуса” або “вроджена лицева 
диплегія”. Цей стан слід розглядати окремо від вродженого 
травматичного ураження лицевого нерва — останній супроводжується 
синкінезіями і зазвичай зникає спонтанно 

Спеціальні 
синдроми 
мімічного паралічу 

Синдром Рамзая Ханта — периферичний параліч лицевого нерва з 
еритематозним везикулярним висипом у вусі (zoster oticus) і/або в роті, 
спричинений ВВВ  
Синдром Мелькерссона-Розенталя — поєднання набряку рото-лицевої 
ділянки, рецидивуючого мімічного паралічу і потрісканого язика  
Синдром Геєрфордта-Вальденстрема — збільшення привушних слинних 
залоз, передній увеїт, мімічний параліч і лихоманка. Нетиповий прояв 
саркоїдозу  

Аналіз питання про можливість цереброваскулярної причини мімічного паралічу важливий як 
для лікарів, так і пацієнтів. Збереження моторики верхніх м’язів обличчя (зокрема лоба) є 
принциповим для розрізнення центрального і периферичного паралічу лицевого нерва. Рідко 
судинне ураження моста може мати за наслідок периферичний тип мімічного паралічу 
внаслідок безпосереднього пошкодження моторного ядра. Це буде супроводжуватися 
симптомами ураження інших ЧМН та моторних і рухових шляхів, що проходять через стовбур 
(контралатеральний гемісиндром). Особливо корисним у цьому аспекті є супутнє ураження 
відвідного нерва (6-ї пари ЧМН) із паралічем гомолатерального повороту ока (альтернуючий 
синдром Фовілля). 

6.5. Діагнози виключення 

ПБ діагностують шляхом виключення іншої етіології, оскільки від 30% до 60% причин 
мімічного паралічу лише маскуються під цей стан (таблиця 3). Багато з них мають асоційовані 
прояви й корисні в диференціальній діагностиці. Якщо параліч не починає регресувати в 
інтервалі 3 тижнів, необхідна консультація невролога. 
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Таблиця 3. Диференціальна діагностика ПБ 

Диференціальна 
діагностика 

Причина Диференціальні характеристики 

Ураження центральної 
нервової системи 

Інсульт, об’ємний процес Збереження моторики супраорбітальних 
м’язів, біль голови, слабість кінцівок, інші 
численні неврологічні симптоми  

Автоімунні 
захворювання 

СГБ Висхідне прогресування слабості, відсутні 
рефлекси 

Розсіяний склероз Ознаки центрального паралічу, зміни в 
лікворі 

Інфекційні захворювання 
Менінгіт, енцефаліт Вірусний, бактеріальний, 

грибковий патоген  
Біль голови, лихоманка, менінгеальні 
знаки, зміни в лікворі 

Простий герпес Реактивація ВПГ-1 у 
вузлі колінця 

Лихоманка, загальна слабість 

Хвороба Лайма Borrelia burgdorferi Шкірний висип, артральгія, загальна 
слабість, двобічний мімічний параліч 

Синдром Рамзая Ханта ВВВ Біль, везикулярний висип 
Гранульоматозні 
захворювання 

Саркоїдоз Двобічний мімічний параліч, підвищений 
рівень ангіотензин-перетворюючого 
ферменту 

Новотвори Пухлина привушної 
залози або лицевого 
нерва, метастаз 

Прихований початок, новотвір пальпується, 
часткове залучення окремих гілок лицевого 
нерва 

Є нетиповим, коли в пацієнта ізольований мімічний параліч при кірковому чи підкірковому 
ураженні головного мозку, оскільки кортико-нуклеарний і кортико-спінальний шляхи йдуть 
дуже близько один біля одного. Такі симптоми, як геміпарез, гемігіпестезія чи дисфазія, 
свідчать про залучення кори великих півкуль. Крім того, відсутність паралічу супраорбітальних 
м’язів характерні для над’ядерного рівня уражень.  

Вогнища в стовбурі мозку проявляються симптомами множинного ураження ЧМН і слабістю 
контралатеральних кінцівок. Саркоїдоз і лептоменінгеальний карциноматоз мають тенденцію 
розвиватися на основі черепа і супроводжуватися множинними краніальними нейропатіями.  

Пухлини мозку або привушної слинної залози мають прихований початок і можуть 
асоціюватися із системними ознаками — лихоманкою, ознобом і зниженням маси тіла. На 
внутрішньочерепний процес також вказують біль голови, судомні напади і втрата слуху. 
Пальпабельний новотвір біля вуха, на шиї чи в проекції привушної залози потребують 
візуалізаційного дослідження для виявлення пухлини згаданої залози.  

Гострий ПБ можуть викликати багато інфекційних збудників. Найпоширенішим з них є ВПГ, 
після нього — ВВВ. Інфікування першим із них, синдром Рамзая Ханта чи хвороба Лайма 
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можуть асоціюватися із больовими феноменами і змінами шкіри. Еритема барабанної 
перетинки дає підстави запідозрити гострий середній отит, особливо при одночасному болі у 
вусі та зниженні слуху.  

Синдром Рамзая Ханта спричинений реактивацією ВПГ у вузлі колінця і має за наслідок 
ураження лицевого нерва. При ретельному огляді зовнішнього слухового ходу і ротоглотки 
можна виявити міхурці.  

При хворобі Лайма мімічний параліч є найпоширенішою краніальною нейропатією, котру 
виявляють у 50–63% пацієнтів із менінгітом, викликаним Borrelia burgdorferi. В осіб із 
наявністю в анамнезі шкірного висипу, артральгій, укусів кліща або мандрівок в ендемічні 
регіони слід перевіряти титри до цього збудника перед ініціацією призначення 
кортикостероїдів.  

Двобічний ПБ рідкісний і трапляється в менш ніж 1% хворих. Він описаний у пацієнтів із 
хворобою Лайма, СГБ, саркоїдозом, цукровим діабетом, вірусними інфекціями і гліомою моста. 

6.6. Стадії 

Найпоширеніші шкали для оцінки тяжкості ПБ — шкала House-Brackmann (таблиця 4) і система 
Sunnybrook (Градуююча шкала ураження лицевого нерва). Суб’єктивна суть згаданих шкал 
може пояснити їх неадекватну інтерпретацію і варіабельність результатів при застосуванні 
різними дослідниками; проте легкість використання визначила їх роль у клінічній практиці в 
контексті оцінки загального ступеня дисфункції, моніторингу прогнозу і групового аналізу. В 
останньому опитуванні фахівців з лікування ПБ ефективність застосування фотографування та 
відеозапису в таких пацієнтів одержала однозначну позитивну оцінку серед респондентів — 
справді, відеозапис стандартизованих мімічних рухів (підняття брів, повільне і форсоване 
закривання очей, рухи ніздрями, усмішка із відкритим та закритим ротом, імітація поцілунку) є 
принциповим для точної прогностичної оцінки при різних терапевтичних втручаннях — 
хемоденервації, фізіотерапії чи оперативних інтервенціях у пацієнтів із неповним одужанням.  

Таблиця 4. Шкала House-Brackmann 

Ступінь тяжкості 
ураження лицевого 
нерва 

Функція Опис 

1 Норма Нормальна функція всіх гілок 
2 Легка дисфункція а) легка слабість, що виявляється при докладному 

обстеженні, можуть відзначатися незначні 
синкінезії;  
b) у спокої лице симетричне, звичайний вираз;  
с) рухи:  
1) лоб — незначні помірні рухи;  
2) око — закривається повністю із зусиллям;  
3) рот — незначна асиметрія 
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3 Помірна 
дисфункція 

а) очевидна, але не спотворююча асиметрія. 
Синкінезія явна, але не виражена;  
b) рухи:  
1) лоб — незначні помірні рухи;  
2) око — закривається повністю із зусиллям;  
3) рот — легка слабість при максимальному 
зусиллі 

4 Помірно тяжка 
дисфункція 

а) очевидна слабість і/або спотворююча асиметрія;  
b) рухи:  
1) лоб — рухи відсутні;  
2) око — закривається не повністю;  
3) рот — асиметрія при максимальному зусиллі 

5 Тяжка 
дисфункція 

а) ледь помітні рухи мімічної мускулатури;  
b) асиметрія обличчя в спокої;  
с) рухи:  
1) лоб — рухи відсутні;  
2) око — закривається не повністю 

6 Повний параліч Рухи відсутні 
 
 
7. ЛІКУВАННЯ 
 

7.1. Лікування в гострій стадії 

Американська академія неврології (AAN), Американська академія отоларингології і Фундація з 
хірургії голови і шиї (AAO-HNSF) нещодавно опублікували директиви щодо лікування ПБ 
(таблиця 5). Хоча структура і діапазон директив досить відмінні, загалом це лише доповнюючі 
документи, що підкреслюють роль кортикостероїдів у терапії цього розладу і дискваліфікують 
противірусні агенти. Більше того, в рекомендаціях AAO-HNSF не заохочується рутинне 
використання лабораторних, нейровізуалізаційних або нейрофізіологічних обстежень при 
первинній маніфестації характерного ПБ. Пероральні кортикостероїди слід призначити в 
інтервалі перших 72 годин від початку захворювання, їх дозування і режим призначення має 
відображати результати Шотландського і Європейського рандомізованих контрольованих 
досліджень. Це 50 мг преднізолону протягом 10 днів або 50 мг протягом перших 5 днів, далі 
добову дозу знижують на 10 мг щодня протягом наступних 5 днів. Обидва режими виглядають 
ефективними. Дискутувалося, що відсутність статистичної достовірності від комбінації 
кортикостероїдів і противірусних середників порівняно з лише гормонотерапією в подвійно 
сліпих, рандомізованих, контрольованих дослідженнях відображає ефект розмивання між 
легким і помірним паралічами, котрі мають вищий рівень спонтанного регресу, що маскує чіткі 
переваги у групі хворих із тяжкими формами ПБ. Цю думку підтримують висновки на користь 
комбінованого лікування в неподвійно сліпих дослідженнях. 
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Таблиця 5. Рекомендації з лікування ПБ в інтервалі перших 72 годин у дорослих пацієнтів 
(згідно з директивами AAN) 

Клас ліків Рівень 
рекомендацій 

Приклади 

Глюкокортикоїди А (ефективні) Преднізолон 50 мг перорально протягом 5 днів, далі 
добову дозу зменшують на 10 мг щодня протягом 5 
днів  
Преднізолон 50 мг перорально протягом 10 днів 

Противірусні 
агентиа 

С (можливо, 
ефективні) 

Валацикловір 1 г 3 рази/день протягом 7 днівb  
Ацикловір 400 мг 5 разів/день протягом 7 днівb 

a — в комбінації з кортикостероїдами при помірно тяжкій слабості мімічних м’язів.  
b — дозу слід оптимізувати в пацієнтів із порушеним кліренсом нирок. 

Ключовим обґрунтуванням для призначення цим пацієнтам противірусного протигерпетичного 
лікування (наприклад ацикловіру) є можлива роль ВПГ-1 при ПБ, на користь чого існують 
побічні докази. Ще однією підставою для такого терапевтичного підходу є той факт, що 
частина осіб із попереднім діагнозом ПБ мають zoster sine herpete, тобто симптоматичну 
реактивацію ВВВ без типового везикулярного висипу, патогномонічного для інфікування цим 
вірусом (синдром Рамзая Ханта).  

Ураження ВВВ є важливим компонентом у диференціальній діагностиці всіх гострих 
периферичних паралічів лицевого нерва. Синдром Рамзая Ханта має гірший прогноз, порівняно 
з ПБ, і, як правило, асоціюється з вираженішим паралічем. Він чутливіший до комбінації 
кортикостероїдів і противірусних препаратів, а рівень ускладнень від останніх у таких пацієнтів 
залишається низьким. Оскільки нині точно відомо, що ВВВ спричиняє мімічний параліч, 
застосування противірусних середників при синдромі Рамзая Ханта має чітку доказову базу, є 
обґрунтованим і раціональним. Типовим терапевтичним режимом є валацикловір у дозі 3000 
мг/добу (на 3 прийоми) протягом тижня. Цей медикамент має вищу біодоступність порівняно з 
ацикловіром.  

На сьогодні використання поєднання ацикловіру і глюкокортикоїдів у лікуванні класичного ПБ 
залишається котроверсійним, оскільки різні клінічні дослідження і метааналізи демонструють 
конфліктні результати. Відштовхуючись від актуальних доказів, зокрема, висновків 
Шотландського подвійно сліпого, плацебо-контрольованого, рандомізованого дослідження ПБ 
із залученням 551 хворого, виглядає оптимальним лікувати цей стан пероральними 
кортикостероїдами без ацикловіру. Разом з тим така комбінація може мати позитивний вплив 
при тяжких формах ПБ, і це вимагає проведення великого проспективного клінічного 
дослідження. У випадках, коли пацієнт має виражений супутній імунодефіцит, доцільне 
внутрішньовенне введення ацикловіру для запобігання можливим неврологічним системним 
ускладненням.  

7.2. Догляд за очима 

Захисні стратегії щодо ока є першорядними в будь-якого хворого з неповним його закриванням. 
Сльози виділяються на латеральній половині поверхні кон’юнктиви і в процесі кліпання, 
здійснюваного круглим м’язом ока поширюються на його медіальну половину. Порушення 
цього механізму спричиняє посилене сльозоутворення (epiphora) з метою компенсувати процес 
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поширення сльози по поверхні очного яблука і запобігти подальшому подразненню останнього. 
Тривала сухість кон’юнктиви має за наслідок кератит і виразкування і, зрештою, може 
спричинити незворотне порушення зору. На першій же консультації лікар має реалізувати 
стратегію захисту ока і при мінімальній підозрі проконсультуватися з офтальмологом. 
Ефективними шляхами окулопротекції є бар’єрні (сонячні окуляри), зволожуючі (штучні сльози 
протягом дня, мазь на ніч) і щільне закриття ока перед сном. Викликами для хворого можуть 
бути плавання чи прийом душу, перебування в запиленому чи вітряному середовищі. Таких 
ситуацій бажано уникати за всяку ціну.  

Раннє застосування тягарців на повіках можна розглядати в пацієнтів похилого віку, із супутнім 
діабетом, існуючим захворюванням ока, повним терапевтично-резистентним, нейрофізіологічно 
підтвердженим мімічним паралічем або за наявності триваючого подразнення, незважаючи на 
застосування описаних вище захисних стратегій. 

7.3. Догляд за ротовою порожниною 

Порушення сфінктерної функції круглого м’яза рота спричиняє соціальний дискомфорт і 
сприяє утворенню саден із подальшим виразкуванням на губах і внутрішній поверхні щоки. 
Оптимізація прийому їжі може полегшити згадані вище проблеми в контексті в’ялого мімічного 
паралічу. Пиття рідини через соломинку і вживання їжі м’якої консистенції часто є помічними. 
Знерухомлення нижньої губи часто обмежує прийом певних харчових продуктів. Тимчасові 
зубні прокладки, що кріпляться до латеральної поверхні молярів, запобігають прикушуванню 
слизової оболонки щоки.  

7.4. Фізіотерапія 

З позицій доказової медицини дуже важко аналізувати цей терапевтичний напрямок, котрий 
загалом охоплює термотерапію, електростимуляцію, масаж і біологічний зворотний зв’язок. 
Існує дуже багато фізіотерапевтичних методик із різним часовим інтервалом і технічними 
режимами застосування, тому їх оцінка винятково складна. Хоча фізіотерапія і не 
рекомендується в рутинних випадках ПБ, наявні деякі категорії таких пацієнтів, щодо яких є 
докази на її користь. Це стосується пацієнтів із неповним відновленням моторних функцій, у 
яких виникають м’язовий гіпертонус, гіперкінези або синкінезії, або груп осіб, яких 
розглядають як кандидатів на хемоденервацію. Остання в поєднанні з фізіотерапією є 
комплементарним методом для лікування синкінезій.  

7.5. Лікування неповного відновлення 

Хронічний ПБ є інвалідизуючим станом, що драматично впливає на соціальні функції, емоційне 
вираження і якість життя пацієнта. В лікуванні таких хворих слід зосереджуватися на 
естетичних, функціональних (прохідність носа, закриття ока, мовлення, ковтання) і 
психологічних моментах. Протягом останніх 30-ти років терапія неповного одужання мімічного 
паралічу еволюціонувала від статичних методик (пластирне підвішування елементів обличчя) 
до мультимодальних зональних підходів, що комбінують фізіотерапію, хемоденервацію та 
селективні хірургічні втручання і зосереджені на поліпшенні косметичного та функціонального 
прогнозу в конкретного хворого. Вже доведено, що міждисциплінарна взаємодія між різними 
вузькими медичними фахівцями в цьому аспекті є найефективнішою.  
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Окреслюючи різні терапевтичні методи та їх адекватність, слід пам’ятати, що неповне 
відновлення моторної функції обличчя є гетерогенним станом, що включає різні прояви в’ялого 
паралічу, гіпертонусу та синкінезій. Кожен із названих розладів коливається в дуже широкому 
діапазоні. Загалом функціональні проблеми, наприклад опускання повіки, спадання носового 
клапана чи закривання ока, вирішуються шляхом безпосередніх структурних втручань — 
підвішуванням носового клапана, корекцією птозу, імплантацією платинових елементів у 
верхню повіку, підвішуванням нижньої повіки або тарзорафією (хірургічним ушиванням країв 
повік) для поліпшення закриття ока.  

7.6. Лікування синкінезій 

Синкінезією означують патологічне скорочення м’язів обличчя при їх довільних рухах, котре 
пов’язане з аберантною реіннервацією мімічної мускулатури після ураження лицевого нерва. 
Вона може мати вигляд як мимовільне закриття ока при прийомі їжі або усмішці (оро-окулярна 
синкінезія), випинання губ при закриванні очей (окуло-оральна синкінезія) чи формування ямок 
на підборідді при активації м’язів середніх відділів обличчя внаслідок мимовільного залучення 
підборідних або підшкірних шийних м’язів. Лікування синкінезій зосереджене на фізіотерапії, 
особливо на тих методиках, котрі відштовхуються від біологічного зворотного зв’язку для 
відновлення мімічної симетрії, а також селективній хемоденервації із застосуванням 
ботулотоксину в проблемних ділянках. Більшість пацієнтів висловлює високий рівень 
задоволення останнім методом та відзначає об’єктивне поліпшення свого стану. 

Лікування синкінезій з допомогою ботулотоксину індивідуалізується в конкретного хворого. 
Зони ін’єкції над паретичним круглим м’язом ока і підшкірним м’язом шиї поліпшують спазм і 
синкінезії, тоді як селективні ін’єкції контралатерально в брову і м’яз, що опускає кутик рота, 
поліпшують симетрію обличчя і наслідки косметологічних інтервенцій. Ін’єкцій у 
паретичні/синкінетичні виличні м’язи ліпше уникати через подальший гальмівний вплив на 
функцію, відповідальну за усмішку, на вже ослабленій половині лиця. Деякі хворі не 
відзначають очевидних переваг від повторних введень препарату, тоді як для інших пацієнтів 
частота ботулотоксин-терапії 3–4 рази/рік явно недостатня. У дібраних випадках ліпших 
результатів досягають з допомогою хірургічних втручань, наприклад селективної міектомії. 
Недавно добрий ефект продемонстровано при використанні вибіркової нейроектомії. 

7.7. Реконструктивні процедури 

В контексті неповного відновлення мімічних функцій, особливо усмішки, методики 
трансплантації нерва, регіонарних і вільних тканин дають змогу стабілізувати моторику 
центральних відділів обличчя. Метод регіонарного перенесення сухожилля скроневого м’яза в 
ділянку спайки губ запропонував і широко популяризував французький хірург Labbe. 
Альтернативним методом є перенесення іннервованого вільного тонкого м’яза стегна в лицеву 
зону з зіставленням з контралатеральним лицевим нервом і/або гомолатеральною 
нижньощелепною гілкою трійчастого нерва. Автотрансплантація нервів стає все більше 
популярною в пацієнтів із збереженням міміки, але знерухомленням у ротовій ділянці. 
Нервами-донорами в цьому випадку є жувальна гілка трійчастого нерва або невральний 
трансплантат із протилежної половини обличчя. Ці комплексні реконструктивні процедури 
дають можливість відновити усмішку, а разом з нею — поліпшити соціальні функції і якість 
життя. 
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8. ПРОГНОЗ 

Катамнестичні дослідження засвідчили, що приблизно 85% пацієнтів із ПБ демонструють певне 
одужання в інтервалі перших 3 тижнів. Предикторами неповного відновлення є тяжкий 
мімічний параліч, тривалий часовий інтервал між початком захворювання і відновленням 
моторики і персистуючий біль. Пацієнти із цілковитим мімічним паралічем (5–6 балів за 
шкалою House-Brackmann), у яких не настало певне відновлення протягом перших 3–4 місяців, 
імовірніше, матимуть хронічне обмеження лицевої моторики з мімічним спазмом і синкінезією 
чи без них. Тривалий біль також є передвісником поганого прогнозу.  

Природну еволюцію ПБ вивчали в багатьох великих дослідженнях. Відштовхуючись від їх 
висновків, можна очікувати, що приблизно 70% таких хворих повністю одужають без жодних 
терапевтичних втручань. Серед тих, хто одужав не повністю, половина матиме мінімальні 
наслідки, а половина — помірно серйозні. При застосуванні кортикостероїдів у гострій стадії 
рівень повного одужання перевищує 90%. 
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                                                                                                              Й.І. КАНЮК  
ПЕРШИЙ З’ЇЗД АНЕСТЕЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ 

Ремінісценції через півстоліття 
 

З плином часу виразніше ї рельєфніше усвідомлюється  значення першого з’їзду 
анестезіологів УРСР, який  оминула і не віддзеркалила  тогочасна історія. Торкаючись витоків 
анестезіологічної служби в Україні, варто відзначити, що перші професіонали анестезіологи ( 
А.І. Тріщинський, А.Я. Маловічко),  появилися в Україні в 1955 році в клініці професора М.М. 
Амосова. У листопаді-грудні 1957 року тут відбувся випуск першого двомісячного циклу 
спеціалізації лікарів анестезіологів (зав. курсу доцент А.І. Тріщинський) на кафедрі грудної 
хірургії та анестезіології (зав. кафедри проф. М.М. Амосов) у Київському інституті 
удосконалення лікарів. В 1960 році була створена секція лікарів – анестезіологів при науковому 
товаристві хірургів м.Києва, а у 1963 році організовано самостійне Наукове товариство 
анестезіологів Києва і Київської області. У 1967 році була створена перша в Україні кафедра 
анестезіології, яку очолив професор А.І. Тріщинський (Ф.С. Ващук і співавт., 2007).         

У Київському інституті туберкульозу і грудної хірургії  у 1962 році був сформований 
перший профільний відділ анестезіології (завідувач – канд. меднаук Л.П. Чепкий. В цьому ж 
році  в Обласній клінічній лікарні ім. І. Мечнікова  (м. Дніпропетровськ) було створено 
анестезіологічне відділення. Очолила його і стала обласним анестезіологом  Л.В. Новицька-
Усенко.                  

При кафедрі загальної хірургії (зав. кафедри проф. І.Я. Дейнека) Одеського медінституту 
з 1958 року почав функціонувати курс анестезіології  ( ас. Ю.М. Ведутов), який  в 1967 році 
очолив доц. Л.Н. Аряєв. В липні 1961 року створено анестезіологічне відділення в Одеській 
обласній клінічній лікарні,  в 1966 році –  анестезіологічну секцію при Одеському обласному 
науковому товаристві хірургів (П.М. Чуєв і співавт., 2008). 

В 1963 році створено анестезіологічну секцію  при Донецькому науковому хірургічному 
товаристві.  В 1968 році організовано курс анестезіології при кафедрі факультетської хірургії і 
створено товариство анестезіологів і реаніматологів . Очолив його проф. Каро Томасович  
Овнатанян.  

У 1964 році організовано курс анестезіології (Г.О. Можаєв) в Луганському медінституті. 
У 1965 році організовано відділ анестезіології ( проф. А.Ю. Пащук) при Харківському 

науково-дослідному інституті ортопедії і травматології.   У 1966 році створена кафедра 
анестезіології і реаніматології (проф. В.А. Аркатов) в Харківському  інституті удосконалення 
лікарів. З 15 вересня 1967 року в Чернівецькому медичному інституті відрито  курс 
анестезіології – реаніматології, який очолив в 1968 році  доц. В.Ф. Стащук (В.М. Коновчук, 
С.О. Акентьєв, 2014).  6 листопада 1966 року організовано перше в Україні самостійне 
відділення  реанімації в багатопрофільній лікарні №14 м. Києва.   

Першими професійними анестезіологами Львівщини  були В.І. Келеман, Г.М. 
Воробейчик (1958), згодом  І.Р. Рибчак, Г.Р. Орлова, Н.Н. Левін, М. Галун, Г.М. Корніліна, І.С. 
Юрчук (Львівська обласна клінічна лікарня). Питома вага загального знеболювання складала 
5% від усіх оперативних втручань. В 1963 році вже було організовано анестезіологічне 
відділення в обласній клінічній лікарні. Його очолила Раїса Іллівна Топорова. На той час 
питома вага загального знеболювання складала 12% від усіх видів оперативних втручань. В 
1963 році  при Львівському обласному науковому товаристві хірургів організована 
анестезіологічна секція, яку у наступному році  реорганізовано  в окреме товариство 
анестезіологів Львівщини.  Його очолив відомий хірург проф. Анатолій Маркович 
Середницький (1908–1983), завідувач кафедри загальної хірургії педіатричного і санітарно-
гігієнічного факультетів Львівського медичного інституту, основним напрямком наукових 
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досліджень якого була анестезіологія. В 1952 році  він захистив докторську дисертацію на тему 
«Сравнительная оценка методов и техники применения ингаляционных наркозов». 
Співробітниками кафедри були виконані роботи присвячені питанням біохімічних і 
функціональних змін під час наркозу (С.Д. Келеман, 1966), проведені ґрунтовні дослідження 
трихлоретилену, який знайшов застосування як анальгетик для знеболення малих хірургічних 
втручань і пологів (А.М. Середницький, Н.М. Туркевич, 1969).  

Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань з використанням ендотрахеального 
наркозу провів 7 січня 1964 року  анестезіолог О.М. Перетятко у 1-ій лікарні м. Львова, у 2-ій 
лікарні – анестезіолог М.М. Гороховський, у 5-ій клінічній лікарні – анестезіолог М.І. Сущенко, 
у госпіталі інвалідів Вітчизняної війни –  Й.І. Канюк. 

Першим професійним анестезіологом у Бродівській центральній районній лікарні був 
Богдан Іськів. У Миколаївській центральній районній лікарні Львівської області анестезіологом 
на « доброчинних « засадах, що займався організацією анестезіологічної допомоги був хірург 
М.М. Маркевич. На той час практика проведення анестезії хірургами була значно поширена. З 
1957 року в Дрогобицькій районній лікарні  ставку анестезіолога розділили хірурги Й.В. 
Блажкевич і З.Ф. Барнич з відповідним виконанням знеболювання при оперативних втручаннях, 
а вже з 1 березня 1968 року – знеболювання  почав проводити анестезіолог К. Томенко. З 1964 
року у Жидачівській  лікарні надання анестезіологічної допомоги забезпечував хірург І.В. 
Сікач, який пройшов підготовку з анестезіології на робочому місці в обласній клінічній лікарні. 
Першим лікарем-анестезіологом  Сокальської центральної районної лікарні був В.В. 
Саганський (1965–1967), з 1968 року  – анестезіолог Б.Г. Соловій.  У Стрийській центральній 
районній лікарні –  лікарі – анестезіологи О.А. Баранюк (1962–1967) і Н.І. Педан (1967–1972). 
Перший ендотрахеальний наркоз у Червоноградській міській лікарні проведено  лікарем-
анестезіологом Леонідом Яковичем Рибаком (1959).             

На фоні  таких багатоточкових утворень анестезіологічних структур, інколи досить 
адміністративно вразливих і слабо захищених, без достатнього технічного оснащення і 
спеціального медикаментозного забезпечення  при прогресивно наростаючій потребі  в кадрах і 
підвищенні їх кваліфікації  з ініціативи проф.. А.Тріщинського в 1964 році була організована 
перша конференція анестезіологів, яка проходила 3-5 червня  у м.Симферополі, де було 
створено Наукове товариство анестезіологів України. Це було одне із перших анестезіологічних 
республіканських товариств. Затверджено статут товариства і заплановано провести перший 
з’їзд анестезіологів України в 1966 році. Першим головою товариства обрано Анатолія 
Івановича Тріщинського. 

Проф. А.І. Тріщинський започаткував роботу з організації з’їзду анестезіологів України. 
До проведення з’їзду було все приготовлено, однак дозволу на його проведення так і  не було 
(М. Лістровой, 2015). З’ясувалося, що такі заходи мають бути узгоджені аж на рівні Союзу. 
Переконливі аргументи ентузіастів не знайшли підтримки в МОЗ України.  Проводити його 
було заборонено до того часу, поки не буде проведено подібне зібрання в масштабі СРСР (І.П. 
Шлапак і співавт., 2013). Довелося відкласти офіційне відкриття, хоч скасувати його було вже 
вкрай небажано. Тому зібрання у Києві  відбулося лише  як конференція.  Був виготовлений 
нагрудний значок  (рис 1) і  надруковані тези,  титульна сторінка яких означена 
«Обезболивание и реанимация в условиях  клиники и скорой помощи (Материалы 1-го съезда 
анестезиологов УССР). На конференції було затверджено Республіканське науково-практичне 
товариство анестезіологів Української РСР.  

Згодом, повертаючись до цієї історії у приватній розмові, всі ці перипетії і 
контраргументи  чиновників навколо пробуксовування і відвертого гальмування відкриття 
Першого з’їзду анестезіологів України проф. А. Тріщинський прокоментував алюзійно «не 
лізьте, хлопці, поперед батька в пекло».  
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Рис.1 Нагрудний значок, виготовлений до 1-го з’їзду  анестезіологів України.  
На ручці ларингоскопа напис: горизонтально – 1966, вертикально – Київ. 

 
На той час значно активізувалася анестезіологічна служба Львівщини, як рівно ж і 

наукові досягнення, що тісно пов’язані зі створенням в 1964 році при Львівському державному 
медичному інституті кафедри торакальної хірургії та анестезіології. Організатором і очільником 
її став ректор інституту професор Михайло Васильович Даниленко (1918 – 2002 рр.) – один із 
засновників торакальної і кардіохірургії  на Заході України. При кафедрі відкрито доцентський 
курс анестезіології, який очолив доцент Цезар Кайтанович Боржієвський ( канд. дисертація  «О 
влиянии некоторих методов премедикации на клинику интубационного наркоза», Одеса, 1963). 
На початку 1967 р. на кафедрі торакальної хірургії та анестезіології захистив кандидатську 
дисертацію асистент І.І. Митюк на тему «Сравнительная оценка газового состава крови, 
кислотно-щелочного равновесия при премедикации к интубационному наркозу с 
нейроплечиками и без них». Асистентами  кафедри стали анестезіологи І.Д. Тимчук (канд. дис. 
«Гемодинамические сдвиги при операциях, проводимих под трихлоретиленовим  наркозом, 
Львів,1968» і А.С. Лучко (канд. дис. «Сдвиги в окислительно-восстановительних процесах при 
столбняке и их клиническое значение», Львів, 1968). З липня 1968 року на повну педагогічну і 
лікувальну ставку був зарахований Й.І.Канюк, який попередньо пройшов  чотиримісячні курси 
удосконалення в ЦІУЛ (м. Москва) і стажування в інституті серцево-судинної  хірургії ім. А.М. 
Бакулєва АМН СРСР.  Одночасно проф. М.В.Даниленко створив сприятливі умови для 
підготовки наукових працівників з анестезіології в аспірантурі (Ю.М. Панишко завершив 
дисертаційну роботу  «Об операционном  риске при митральной комиссуротомии», Львів, 1969; 
аспіранти  Р.Д. Новосад, Д.В. Небожук), а також потужні сучасні служби лабораторної і 
функціональної діагностики. Саме тоді працівники кафедри і практикуючі анестезіологи 
вперше досліджували різні види ендотрахеальної анестезії при оперативних втручаннях на 
легенях і серці, в тому числі і з застосуванням штучного кровообігу, електронаркоз, серцево-
легеневу і церебральну реанімацію, інтенсивну терапію гострої серцевої недостатності, штучну 
вентиляцію легенів, профілактичну і лікувальну гіпотермію, лабораторний моніторинг. 

У 1965 р. (15 лютого – 7 серпня) на кафедрі торакальної хірургії та анестезіології 
Львівського державного медичного інституту відбувся перший випуск шестимісячного циклу  
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лікарів-анестезіологів (Ю.М.Панишко, 2011).  Його закінчили 12 лікарів, переважно хірурги із 7 
областей України.  

Надалі  кількість курсантів збільшилася до 24  осіб і масштабнішим стало охопленням 
областей.        

На такому загальноукраїнському фоні  становлення  і  розвитку  анестезіологічної 
служби,  професійного та наукового вишколу кадрів, стараючись зберегти лідерство і престиж 
України, проф. А. Тріщинський надалі повільно але впевнено і наполегливо продовжував  
роботу  з організації і проведення офіційного Першого з’їзду анестезіологів України. Потреба у 
його проведенні  обумовлювалася необхідністю  створення служби анестезіології і розв’язання 
ряду актуальних організаційних питань, активізації анестезіологічної  громади, спрямування 
наукових пошуків,  створення нових і об’єднання самостійних анестезіологічних секцій, які 
існували при хірургічних товариствах в Києві, Дніпропетровську Донецьку, Харкові, Одесі, 
Луганську, Львові.  

Особлива заслуга у створенні   умов для проведення  з’їзду анестезіологів України  у 
Львові.  належала проф. М.В. Даниленку. Щорічна підготовка лікарів  анестезіологів на кафедрі 
торакальної хірургії та анестезіології обумовила значне збільшення  анестезіологів у Львівській 
області, сприяла активному поширенню і покращенню сучасних методів анестезіологічної 
допомоги, інтенсивної терапії та реанімації. Тісна співпраця з практичними лікарями 
анестезіологами  позитивно впливала на розв’язання реальних запитів практичної медицини, 
впровадження нових видів і методів анестезії в тому числі і в неонатології. Потрібно  віддати 
належне у виборі  м. Львова як місця проведення Першого з’їзду анестезіологів України  
асистенту кафедри торакальної хірургії і анестезіології Львівського медінституту канд. меднаук 
І.Д. Тимчуку, що розпочав працю над докторською дисертацією, науковими консультантами 
якого були проф. Л.П. Чепкий і проф. М. Даниленко. Часті  відвідини ним проф. Л.П. Чепкого і 
проф. А.І. Тріщинського у Києві як  і їх участь, як офіційних опонентів при захисті дисертацій у 
Львівському медичному інституті і неодноразово проведені ними   екстрені консультації у 
складних анестезіологічних ситуаціях сприяли активізації анестезіологічної громади 
Львівщини, її професіоналізму, усвідомленню  ролі анестезіолога у лікувальному процесі і, 
разом з тим, розв’язанню ряду організаційних питань щодо майбутнього з’їзду.  

Було узгоджено склад організаційного комітету. Головою оргкомітету був головний 
анестезіолог Міністерства охорони здоров’я УРСР проф. А.І. Тріщинський, заступниками 
голови – заслужений діяч науки УРСР, проф. М.В. Даниленко і проф. Л.П. Чепкий. Члени 
оргкомітету: полковник медслужби А.Б. Алфьоров, член-кор. АМН, заслужений діяч науки 
УРСР, проф. М.М. Амосов, доктор мед наук В.А. Аркатов, доц. Д.Є. Бабляк, головний лікар 
Львівської обласної лікарні М.І. Бесєдін, начальник лікпрофуправління МОЗ УРСР В.М. 
Козлюк, доц. О.Я. Маловічко, зав. Львівського облздороввідділу  Р.Я. Манастирський, проф. 
А.М. Середницький, канд. меднаук І.Т. Сущенко, канд. мед наук І.Д. Тимчук, член-кор. АН 
УРСР, проф. О.О. Шалімов,  зав. анестезіологічного відділення обласної клінічної лікарні 
І.С.Юрчук  В  складі секретаріату з’їзду – доц. Ц.К. Боржієвський (відповідальний за його 
роботу), асистент кафедри торакальної хірургії та анестезіології Й.І. Канюк і канд.меднаук 
А.С.Лучко. 

З’ясовано тематику з’їзду, орієнтовний термін його проведення, проект програми. 
Започатковано збір матеріалів. Раз у місяць, а з наближенням з’їзду щотижнево, проф. М.В. 
Даниленко заслуховував інформацію про надходження матеріалів, давав свою оцінку і  
рекомендації щодо можливого долучення деяких з них до програми з’їзду. Підготовлений 
проект програми був узгоджений з проф. Л.П.Чепким і затверджений проф. А.І. Тріщинським, 
надрукований українською мовою з паралельним дублюванням російською. На авантитуті 
програми зображена популярна на той час анестезіологічна емблема оранжевої барви поруч зі 
стилізованим гербом Львова на тлі  блакитного і жовто-золотого кольорів , затверджена 
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власноручним підписом проф. А. Тріщинського( рис.2). Проект програми  разом з матеріалами 
до збірника передані в облліт ( управління по охороні  державних таємниць у пресі  – цензурне 
відомство, яке здійснювало партійно-державний та політико-ідеологічний контроль над 
виданнями та використанням літератури). Варто зауважити, що зацікавлення у цензора 
викликало написання програми українською і російською мовами і художнє оформлення її 
титульної сторінки.  Матеріали з’їзду «Актуальние  проблеми анестезиологии-реаниматологии.  
Краткое содержание докладов Первого сьезда  анестезиологов Украинской ССР» були 
надруковані у видавництві  Львівського університету ім. І. Франка, Програма – у Лабораторії  
Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. 

 

      
 

Рис.2. Титульний аркуш Програми Першого з’їзду анестезіологів Української РСР  
з власноручним підписом проф. А.І. Тріщинського 

     
12 травня 1969 року розпочав роботу Перший з’їзд анестезіологів України  у Львові. 

Фактично З’їзд організували проф. А.І. Тріщинський і проф. М.В. Даниленко за підтримки 
Львівського державного медичного інституту. В ньому  взяли участь лікарі-анестезіологи всіх 
областей України та деяких союзних республік, а також відомі корифеї хірургії і анестезіології, 
медична громадськість Львівщини. Учасники з’їзду і гості були розміщені переважно у 
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новозбудованому в 1965 році готелі «Львів» . Відкриття З’їзду відбулося в Оперному театрі, 
пленарні засідання проходили в Окружному будинку офіцерів Львівського військового округу 
(колишній Народний дім,  вул. Театральна, 22). Саме тут 1 листопада 1918 року було 
проголошено Західноукраїнську народну республіку. Протягом усього з’їзду відбулося п’ять 
пленарних засідань. Перше пленарне засідання « Організація і перспективи розвитку 
анестезіології і реаніматології в УРСР « пройшло під головуванням проф. М.В. Даниленка і 
проф. А.А. Бунятяна. Модераторами наступних засідань «Знечулення та реанімація при 
кишковій непрохідності та перитонітах» були проф. А.І. Тріщинський і член-кор. АН УРСР 
проф. О.О. Шалімов, « Знечулення і реанімація при операціях з приводу захворювань печінки і 
жовчевивіднх шляхів» – проф. Т.М. Дарбінян і проф. О.А. Дамір,  «Знечулення  при 
діагностичних втручаннях і  в амбулаторній практиці» –   проф. Л.П. Чепкий, «Нове в 
анестезіології та реаніматології» – член-кор. АМН СРСР, заслужений діяч науки УРСР, проф. 
М.М. Амосов і проф. Б.С. Уваров.  

Всі доповіді були виголошені російською мовою.  В кулуарах досить широко звучала й 
українська мова. Унаочнення матеріалів  супроводжувалося  одним із різновидностей 
діапроектора «Етюд» або «Свитязь М», епідіаскопом, рідше використовувався 
напівавтоматичний діапроектор «Пеленг 500К». Зовнішній зв'язок відбувався виключно 
стаціонарним телефоном. Своїми враженнями делегати мали можливість поділитися  у 
«Cтінгазеті», де були вияскравлені цікаві думки проф. М.М. Амосова, проф. М.В. Даниленка 
проф. Т.М. Дарбіняна та ін.   

Після кожного тематичного засідання проводилось обговорення заслуханих і 
опублікованих доповідей. Членами Львівського обласного науково-практичного 
анестезіологічного товариства було зроблено 9 доповідей з усіх розділів тематики з’їзду, 
піднято питання про професію лікаря «анестезіолога-реаніматолога». Особливу зацікавленість 
викликали доповіді пов’язані  з використанням трихлоретилену як анестетика при малих і 
значних хірургічних операціях  (А.М. Середницький і співавтори) і запропонований ним апарат 
РІС (ротилановий інгалятор Середницького), перший досвід проведення наркозу при операціях 
в барокамері (С.Н. Єфуні і співавт.), лікувальна гіпотермія, застосування мас-спектрометрії в 
анестезіології (Б.С. Уваров, А.І. Левшанков).  

Під час роботи з’їзду проф. А.І. Тріщинський переніс інфаркт міокарда і його було 
ушпиталізовано у клініку факультетської терапії проф. С.Ф. Олійника, в котрій лікування 
серцевої патології було пріоритетним. В комплексному лікуванні інфаркту міокарда для 
знеболювання на той час важливого значення в клініці надавали  суміші  з аміназину, 
промедолу і димедролу. Після кількаденного лікування проф. М.В. Даниленко організував 
транспортування проф. А.І. Тріщинського до Києва в Іінститут кардіології імені А.Д. Стражеска 
НАМН України. Перевезення супроводжував проф. Л.П.Чепкий з відповідним 
медикаментозним   і апаратним забезпеченням. Після одужання цікаві були оповіді проф. 
Тріщинського про психоемоційний стан в умовах застосування  «гібернаційної методики» при 
лікуванні інфаркту міокарда (Чепкий Л.П., Пилипенко М.М., 2013). 

15 травня  1969 року  відбулося завершення З’їзду обговоренням та прийняттям рішень. 
Спрогнозовано перспективи розвитку анестезіологічної служби і окреслено шляхи їх 
досягнення.   Резолюція з’їзду була зачитана проф. Л.П. Чепким з закликом  до  втілення її у 
життя  та побажанням  провести  наступну зустріч у Києві.  

Учасники і гості мали можливість придбати чудово оформлені ексклюзивні сувенірні 
коробки цукерок, відомої і популярної на той час Львівської кондитерської фабрики і здійснити 
туристичну поїздку у Карпати, де й відбулася товариська вечірка. В дружній, теплій і затишній 
обстановці  учасники Першого з’їзду анестезіологів України ділилися своїми враженнями, 
успіхами і планами на майбутнє. Швидко злетів час,  спорожніли столи, на яких самітно 
залишилися пляшки з-під марочного коньяку, на етикетці якого на синьому тлі виднівся 
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скромний напис жовтими літерами  «Україна»,  затихла  пісня  «Два кольори мої, два кольори»,  
знелюдніло приміщення. Запанувала тиша. Ніч.  Слова  проф.. Л.П.Чепкого під час  завершення 
Першого з’їзду анестезіологів у Львові пролунали віщовим дзвоном: наступний  з’їзд 
анестезіологів України відбувся вже  у Києві в 1974 році. 
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13. Шлапак І. 55 років першій в Україні кафедрі анестезіології: звершення, особистості, надії / І. 
Шлапак // Матеріали Четвертого Британо-Українського Симпозіуму. Київ, 25-26.10.2012 р.      

14. Шлапак І.П. Професор Тріщинський Анатолій Іванович у спогадах і роздумах учнів / І.П. 
Шлапак, В.В. Суслов, О.А. Галушко // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2013. № 
1/34. 

15. Шлапак І. 50 років першій Установчій конференції анестезіологів України. Роздуми з приводу 
події / І. Шлапак // Матеріали Шостого Британо-Українського Симпозіуму. «Новітні тенденції в 
сучасній анестезіології та інтенсивній терапії – акцент на проблемах безпеки пацієнта та 
моніторингу».  – Київ, 24-25 квітня 2014. 
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ХРОНІКА 
У липні 2019 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Яхницьку Мар’яну Михайлівну 
Фаюру Оксану Петрівну 

 
35 річчям 

Беляка Валентина Олександровича 
 

40 річчям 
Олексюк Ольгу Богданівну 
Яремкевич Роксоляну Володимирівну 
Телєгіну Тетяну Вікторівну 
 

45 річчям 
Урбанович Аліну Мечиславівну 
 

50 річчям 
Василишин Зоряну Петрівну 
Опікан Наталію Миколаївну 
Філіпюк Анжеліку Левонівну 
 

55 річчям 
Дзівенко Ольгу Анатоліївну 
Гуньовську Роману Петрівну 

 
60 річчям 

Галькевич Ірину Йосипівну 
Паєнока Олександра Станіславовича 
Матлана Володимира Львовича 
Гайдук Адріану Борисівну 
 

65 річчям 
Богуту Христину Романівну 
Гринчишин Надію Михайлівну 
 

70 річчям 
Семицького Ярослава Володимировича 
 

80 річчям 
Данилейченка Валерія Васильовича 

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

 
Хроніка липня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
1 липня 125 років від дня народження Леонтія Дмитровича Мельника, акушера-

гінеколога. В ранньому дитинстві залишився сиротою. Починав працювати наймитом. Тяга до 
знань привела його у Київський медичний інститут, який він закінчив у 1924 р. Учень О.І. 
Крупського (1875–1943). Після закінчення аспірантури був обраний асистентом кафедри 
акушерства і гінекології № 1 КМІ. У 1933 р. був обраний доцентом кафедри. У 1936 р. Л.Д. 
Мельник був обраний професором кафедри акушерства і гінекології педіатричного факультету 
КМІ. Основний напрямок роботи – дослідження ефективних методів лікування запальних 
процесів жіночої статевої сфери, удосконалення хірургічних методів лікування гінекологічних 
захворювань. Багато років Л.Д. Мельник працював консультантом і хірургом ліксанупра МОЗ 
УРСР. Був нагороджений орденом «Знак Пошани», отримав звання «Заслуженого лікаря 
УРСР», нагороджений медаллю «За деблесный труд в Великой Отечественной войне». Помер 
вчений 27 травня 1951 р. на 57 році життя. 

1 липня 110 років від дня народження Анатолія Львовича Міхньова. Народився в с. 
Радуль (Чернігівщина) в сім’ї робітника. У 1933 р. закінчив лікувальний факультет Київського 
медичного інституту. Працював лікарем-терапевтом. У 1944–1950 рр. – доцент Київського 
медичного інституту. Від 1950 р. – професор Київського інституту удосконалення лікарів, 
водночас з 1949 р. – професор Українського НДІ клінічної медицини імені акад. М.Д. 
Стражеска. Основні наукові дослідження присвячені проблемі обміну речовин при 
захворюваннях печінки, ревматизму Від 1952 р. працював директором цього інституту. Помер 3 
жовтня 1970 р. на 62 році життя. 

2 липня 60 років від дня народження Анни Семенюк, лікаря-діагноста. Народилася в с. 
Лиськів Жидачівського району Львівської області в родині репресованих. У 1974 р. вступила в 
Самбірське медучилище. У 1977 р. вступила в Дніпропетровський медичний інститут, де 
провчилася до 1980 р., а потім перевелася до Львівського медичного інституту, який закінчила 
у 1983 р. Закінчила інтернатуру – зі спеціальності терапія на базі 5-ї клінічної лікарні м. Львова. 
Працювала лікарем у Мостиському районі до 1998 р. Відкрила свій діагностично-
профілактичний лікарський кабінет. Від 2003 р. працює лікарем-діагностом МСУ ДАП 
«Львівські авіалінії». Активний громадський діяч, брала участь в багатьох громадських заходах, 
публікувала статті, брошури на захист української мови та проблеми Голодомору в Україні 
1933–1934 рр. У 2006 р. Президент України Віктор Ющенко нагородив Анну Семенюк орденом 
княгині Ольги III ст. 

5 липня 145 років від дня народження Володимира Володимировича Фавра, лікаря-
гігієніста. Народився в Харкові в родині лікаря. У 1897 закінчив медичний факультет 
Харківського університету. Був залишений асистентом кафедри гігієни при університеті. У 
1902 р. виступив з доповіддю на VIII з’їзді Пироговського товариства. У 1903 р. захистив 
докторську дисертацію на тему: «Опыт изучения малярии в России в санитарном отношении». 
Від 1911 р. – професор Харківського жіночого медичного інституту. Читав курс фабричної 
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гігієни в Харківському технологічному інституті. У 1911 р. брав участь у боротьбі з чумою в 
Одесі та на Далекому Сході, був членом експедиції по вивченню малярії на Північному Кавказі 
та в Закавказзі. Описав новий вид малярійного комара. Працював співредактором 
«Харьковского медицинского журнала». Брав участь в роботі Харківського медичного 
товариства. Помер 24 червня 1920 р. проживши майже 46 років. 

6 липня 115 років від дня народження Павла Павловича Балабая, зоолога. Народився 
в м. Прилуки (тепер Чернігівської області). У 1914–1921 рр. навчався в Полтавській гімназії та 
профшколі. У 1925 р. закінчив біологічний відділ факультету профосвіти Київського інституту 
народної освіти, у 1929 р. – аспірантуру. У 1930–1934 рр. молодший, у 1934–1940 рр; у 1940–
1944 рр. – старший науковий співробітник; у 1935–1936 рр. в.о. ученого секретаря; 1936 р. – 
кандидат біологічних наук (без захисту дисертації), у 1938 р. – доцент, в 1939–1941 рр. – в.о. 
завідувача відділу порівняльної морфології Інституту зоології та біології (Київ), водночас, у 
1931–1932 рр. – викладач Геолого-гірничого інституту (Київ), в 1931–1936 рр. – викладач І 
медичного інституту; у 1933–1939 рр., 1945–1946 рр. – доцент кафедри зоології хребетних і 
завідувач зоологічного музею Київського університету; з початком німецько-радянської війни 
мобілізований до ЧА; у 1941 р. – перебував у німецькому полоні; у 1941–1944 рр. – учитель СШ 
в Жмеринці. З 1946 р. – старший науковий співробітник Львівського природознавчого музею, у 
1947–1948 рр. – доцент кафедри зоології хребетних Львівського університету. Автор близько 20 
праць. Подальша доля невідома. 

9 липня 80 років від дня народження Валерія Васильовича Данилейченка, 
мікробіолога. Народився в Харкові. У 1961 р. закінчив медичний факультет Львівського 
медичного інституту. У 1961–1963 рр. працював рентгенологом Жовківської районної лікарні; у 
1963–1964 рр. – молодший науковий співробітник Львівського інституту епідеміології та 
мікробіології; у 1964–1967 рр. був аспірантом відділу генетики мікроорганізмів Київського 
інституту мікробіології та вірусології АН УРСР; у 1968–1973 рр. – асистент; у 1973–1990 рр. 
доцент; у 1976–1978 рр. – доцент кафедри мікробіології Алжирського університету. У 1978 –
1981 рр. працював деканом підготовчого відділення, у 1981–1990 рр. – декан медико-
профілактичного факультету ЛМУ; від 1990 р. – завідувач кафедри мікробіології. На цій посаді 
пропрацював до 2009 р. Після 2009 р. працює професором кафедри. У 2001 р. отримав почесне 
звання «Заслужений працівник освіти України», у 2002 р. став академіком АН ВО України. 
Наукові дослідження присвячені молекулярній біології, бактеріофагам та клінічній 
мікробіології. В.В. Данилейченко є автором близько 150 наукових праць, в т. ч. 14 авторських 
свідоцтв на винаходи, 3 патентів України. Підготував 6 кандидатів наук. 

15 липня 95 років від дня народження Пилипа Лейбовича Великого, лікаря-
рентгенолога. Народився в м. Вороновиця Вінницької області. У 1951 р. закінчив медичний 
факультет Вінницького медичного інституту. У 1951–1954 рр. працював рентгенологом лікарні 
м. Кохтла-Ярве Естонської РСР. У 1954–1966 рр. – головний рентгено-радіолог Вінницького 
міськздороввідділу, у 1966–1973 рр. – завідувач рентгенологічного відділу Львівської обласної 
клінічної лікарні. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1973–1988 рр. – асистент 
кафедри рентгенології. У 1988 р. отримав вчене звання доцента. У 1988–1991 рр. – доцент 
кафедри рентгенології, у 1991–1992 рр. – завідувач кафедри променевої діагностики ФПДО. 
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Автор близько 70 наукових робіт, в т.ч. З авторських свідоцтв на винаходи. Наукові 
дослідження присвячені методам оптимізації рентгенодіагностиці при різних видах патології. 
Помер 2 січня 1993 р. на 69 році життя. 

16 липня 130 років від дня народження Віктора Мойсейовича Когана-Ясного, лікаря 
терапевта-ендокринолога. Народився в Полтаві. У 1913 р. закінчив медичний факультет 
Харківського університету. У 1911–1917 рр. – військовий лікар, у 1918 р. -ординатор 
факультетської терапевтичної клініки Харківського медичного інституту, у 1921 р. – асистент, у 
1925 р. – доцент. У 1924 р. захистив докторську дисертацію, присвячену інсуліну. У 1923 р. 
вперше в СРСР у лабораторії В.Я. Данилевського отримав інсулін і застосував у клінічній 
практиці. Від 1930 р. – професор Харківського медичного інституту. Разом з В.Я. Данилевським 
організував у Харкові Український органотерапевтичний інститут (1927), першу в Україні 
ендокринологічну клініку (1930), Український інститут харчування. За ред. В.М. Когана-Ясного 
вийшло з друку близько 10 збірників, посібників, підручників, довідників. Був одним із 
організаторів журналу «Врачебное дело» та його редактором, був співредактором відділу 
«Внутренние болезни «БМЭ». Помер 20 липня 1958 р., проживши 69 років і 3 дні. 

17 липня 90 років від дня народження Ярослави Мельничук-Палюги. Народилася у 
Львові. У 1945 р. вступила до Львівського медичного інституту. У 1948 р. її заарештували, 
допитували і вивезли в Якутію, де вона працювала в таборах ГУЛАГу на важких роботах. 
Батьків засудили на 25 років концтаборів ГУЛАГу за співпрацю з УПА. Після звільнення 
продовжила навчання в Іркутському медичному інституті, який закінчила у 1956 р. 
Повернулася на Львівщину, працювала лікарем швидкої допомоги, згодом – у Львівському 
обласному протитуберкульозному диспансері. З 1988 р. працював в НДІ туберкульозу лікарем-
оториноларингологом. Ярослава Мельничук-Палюга відомий громадський діяч. Вся сім’я – 
активні учасники Помаранчевої революції. 

22 липня 125 років від дня народження Миколи Петровича Долиная. Народився в с. 
Довге поле пов. Марамурош-Сегет (Румунія) в родині священика. Закінчив медичний факультет 
Будапештського університету. Працював в Ужгороді психіатром. В 20-х роках XX ст. був 
секретарем Першої Руської (Української) Центральної ради в Ужгороді. Після проголошення 
Закарпатської України був обраний послом до Першого сейму Карпатської України, став 
державним секретарем уряду, був радником Августина Волошина. 15 березня 1939 р. – міністр 
охорони здоров’я в складі останнього уряду Карпатської України. Виїхав на еміграцію до 
Праги, де працював лікарем. Арештований НКВС 5 червня 1945 р., особливою нарадою при 
НКВС, засуджений 26 грудня 1945 р. на 5 років. Ув’язнення відбував у Сибіру. 4 березня  
1950 р. звільнений. Повернувся до Праги. Помер 30 березня 1970 р. на 76 році життя. 

25 липня 125 років від дня народження Михайла Борисовича Пластунова, лікаря-
уролога. Народився у м. Брацлав Вінницької області. У 1923 р. закінчив медичний факультет 
Київського медичного інституту. У 1924–1941 рр. працював завідувачем урологічного 
відділення поліклініки м. Києва, за сумісництвом – ординатор урологічної клініки Київського 
медичного інституту (1924–1927). У 1936–1939 рр. асистент Київського інституту 
удосконалення лікарів, у 1937 р. отримав вчений ступінь кандидата медичних наук. У 1944–
1945 рр. – головний лікар Брацлавської районної лікарні Вінницької області; у 1945–1962 рр. – 
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завідувач курсу урології кафедри факультетської хірургії ЛМІ; у 1947 р. отримав вчене звання 
доцента. Автор близько 50 наукових праць. Помер 25 квітня 1962 р. на 68 році життя. 

26 липня 130 років від дня народження Володимира-Сильвестра Васильовича 
Бригідера, біолога-зоолога. Народився в с. Демиче (тепер Снятинського р-ну Івано-
Франківської обл.). У 1911 р. закінчив філософський факультет Львівського університету. У 
1916–1918 рр. викладач військових курсів української гімназії у Відні. У 1918–1939 рр. -
викладач гімназії, реальної школи, дівочої учительської семінарії сестер-василіанок у 
Станіславові (тепер Івано-Франківськ), у 1920 р. – доктор філософії; у 1940–1941 рр. -професор 
зоології та порівняльної анатомії Львівського університету. У 1942–1944 рр. -професор зоології 
Державних медико-природничих фахових курсів у Львові; у 1944 р. працівник 
антропологічного відділу Природничого музею у Відні; від 1948 р. – науковий співробітник 
Департаменту зоології Торонтського університету (Канада). Наукові інтереси пов’язані з 
анатомією тварин, генетикою, бактеріологією, гігієною, охороною здоров’я. Автор 11 праць 
українською, німецькою, англійською мовами. Член (1932) і секретар комісії з охорони природи 
НТШ У Львові (1935), організатор степового резервату біля М Калуша, секції охорони гір у 
Станіславові, один із засновників та заступник голови осередку НТШ у Канаді. Помер 12 липня 
1952 р., проживши майже 63 роки. 

29 липня 60 років від дня народження Ірини Йосипівни Галькевич, фармацевта. 
Народилася у Львові. У 1981 р. закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного 
інституту. У 1981–1982 рр. – старший лаборант; у 1982–1986 рр. – молодший науковий 
співпрацівник, у 1986–1994 рр. – асистент, у 1994 р. – доцент, від 1998 р. -завідувач кафедри 
токсикології та аналітичної хімії Львівського медичного університету. Автор понад 60 наукових 
та навчально-методичних праць. Наукові дослідження присвячені ідентифікації біологічно 
активних речовин у судово-хімічному аналізі, очищенню токсикантів при діагностиці отруєнь 
наркотичними психотропними засобами. 

31 липня 70 років від дня народження Ігоря Едуардовича Казмировича. У 1972 р. 
закінчив військово-медичний факультет Томського медичного інституту. Від 1986 до 1989 рр. – 
начальник мед служби обмеженого контингенту радянських військ в Афганістані. У 1989– 
1990 рр. – начальник військової кафедри КМІ, у 1990–1992 рр. – завідувач кафедри військово-
медичної підготовки КМАПО ім. П.Л. Шупика. Полковник медичної служби, автор 14 праць. 
Основний напрямок наукових дocлiджeнь – організація медичної служби в екстремальних 
умовах. Нагороджений орденами і медалями СРСР, Афганістану. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Р. САВРАН, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ЛЕОНТІЙ-ЛЮДОМИР ДМОХОВСЬКИЙ 

До 110-річчя від дня народження 
 

Леонтій-Людомир Дмоховський народився 1 
липня 1909 р. у Тернополі (Австро-Угорщина) в 
родині греко-католицького священика.  

У 1927 р. закінчив українську чоловічу 
гімназію в Перемишлі і в 1928–1933 рр. навчався на 
медичному факультеті Львівського університету, де 
здобув ступінь бакалавра. У 1933 р. став членом 
УЛТ. У 1934–1935 рр. працював лікарем загального 
профілю в університетській клініці у Львові. Згодом 
здобув наукову стипендію Фундації імені Я. 
Потоцького для досліджень раку і переїхав до 
Варшави. У 1935–1937 рр. працював над проблемою 
раку в науково-дослідній лабораторії онкології 
проф. Л. Гіршфельда при відділенні бактеріології та 
експериментальної медицини Державного інституту 
гігієни Польщі. В 1937 р. здобув ступінь доктора 
медицини у Варшавському університеті. 

У 1938 р. переїхав до Сполученого 
Королівства, де в Лондоні працював у Королівському науково-дослідному інституті 
онкології (Imperial Cancer Research Fund): 1938–1939 рр. – стипендіат, а в 1939–1946 рр. 
– науковий співробітник цього інституту. В цей період опублікував 5 статей у 
спеціалізованих медичних журналах («British Medical Journal», «British Journal of Experi-
mental Pathology», «British Journal of Cancer», «Journal of Pathology and Bacteriology»).  

В 1946 р. вчений переїхав у м. Лідс, де працював дослідником і викладачем на 
кафедрі експериментальної патології та досліджень раку при медичному факультеті 
Лідського університету. У 1949 р. отримав у Лідському університеті другий докторат із 
медицини, а в 1950 р. став доцентом. В цей період опублікував ще 24 статті у наукових 
журналах («Advances in Cancer Research», «British Medical Journal», «Journal of the 
National Cancer Institute», «Acta – Unio Internationalis Contra Cancrum», «Annals of the 
New York Academy of Sciences»), зокрема у «Lancet» (1947) і «Nature» (1947, 1948, 1950, 
1951).  

У 1951 р. отримав запрошення прочитати цикл лекцій з онкології у США, де 
виступав із доповідями у медичних центрах американських університетів. В 1953–1954 
навчальному році був доцентом-візитатором з мікробіології у Коледжі терапевтів та 
хірургів Колумбійського університету в Нью-Йорку. Залишившись на постійне 
проживання у США, в 1954 р. переїхав із Нью-Йорка до Х’юстона, де в 1954–1955 рр. 
був професором з анатомії у Медичному коледжі університету Бейлор і консультантом у 
Клініці та Онкологічному інституті ім. М. Д. Андерсона (M. D. Anderson Hospital end 
Tumor Institute, нині – Центр досліджень раку ім. М. Д. Андерсона при Техаському 
університеті). В 1955–1965 рр. працював у цьому університеті: завідувач секції 
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вірусології та електронної мікроскопії, в 1965–1966 рр. – виконувач обов’язків 
завідувача відділу вірусології. Від 1966 р. – професор і завідувач відділу вірусології, 
водночас обіймав посаду професора експериментальної патології на післядипломному 
факультеті медицини Техаського університету (з 1955 р.). З 1965 р. – професор 
вірусології на новоствореному Післядипломному факультеті біомедичних наук 
Техаського університету. У 1966 р. викладав у якості заслуженого лектора в Медичному 
коледжі штату Джорджія (м. Оґастин).  

У 1974 р. вийшов на пенсію, але продовжував працювати в Центрі ім. Андерсона 
в якості професора-емерита.  

Основні наукові зацікавлення – вірусологія, експериментальна онкологія, 
імунологія, серологія пухлин, ендокринологія, електронна мікроскопія при ракових 
захворюваннях.  

Л.-Л. Дмоховський був автором (спiвавтором) понад 450 наукових праць, низки 
розділів у кількох монографіях, основоположником наукової школи вірусології в 
онкології. Одним із перших у світовій науці відкрив вірусне походження низки 
злоякісних пухлин (1953), першим ініціював застосування електронної мікроскопії в 
онковірусології; був першовідкривачем вірусів, що викликають лейкоз у тварин. 

Л.-Л. Дмоховський був членом Українського лікарського товариства у Львові, 
Британського Королівського медичного товариства, Королівського товариства тропічної 
медицини та гігієни, Британського товариства загальної мікробіології, Товариства 
патології Великобританії та Ірландії (з 1942 р.), Українського лікарського товариства 
Північної Америки, з 1959 р. – дійсний член НТШ у США, Американської асоціації 
досліджень раку, Товариства електронної мікроскопії Америки, Товариства 
експериментальної біології і медицини, Американського товариства мікробіології, Нью-
Йоркської академії точних наук, Американського товариства досліджень лейкемії (у 
1966–1970 рр. – член Наукової ради), Панамериканського товариства онкоцитології, 
почесний член Чилійського товариства канцерології. Вчений був удостоєний великої 
кількості нагород та почесних академічних ступенів. 

Помер від серцевого нападу 26 серпня 1981 р. у м. Мехіко на 73 році життя. 
Похований у м. Х’юстоні (шт. Техас, США). 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ПРАВДИЧ-НЕМІНСЬКИЙ 
До 140-річчя від дня народження 

 
Володимир Володимирович Правдич-Немін-

ський (Неминський) народився 2 липня 1879 р. в 
Києві в шляхетній польсько-українській сім’ї роду 
Немінських гербу Правдич, на якому був 
зображений золотий лев, що тримає золоте коло 
над червоною замковою стіною. Батько Володимир 
Станіславович Немінський був дійсним статським 
радником, працював у Київському земельному 
банку, мав 320 га землі в с. Івашківці Ушицького 
повіту Подільської губернії, яку здавав в оренду 
місцевим селянам. У Володимира Станіславовича 
та Ганни Юхимівни Немінських, окрім 
Володимира,  був син Павло, який зник під 
час  більшовицького наступу на Україну в 1917 р. 
Рідний дядько В. Немінського Микола Немінський 
входив до місцевої організації «Союзу російського 
народу», який більшовики, захопивши Київ, 
заборонили, а Миколу Немінського у 1919 р. 
розстріляли.  

Володимир Немінський навчався у 
найпрестижнішій Першій київській  гімназії. У 1900 р. вступив на медичний факультет 
 Казанського університету, але невдовзі перейшов на природниче відділення фізико-
математичного факультету, щоб краще засвоїти  хімію та біологію. Під час навчання у 
Казані працював у лабораторіях фізіолога М.О. Миславського (1854–1928), слухав лекції 
О.О. Кулябка, який в січні–лютому 1903 р. працював в університеті. Студентська робота 
В.В. Немінського, присвячена гістологічному та фізіологічному дослідженню нервових 
вузлів молюска беззубки, отримала високу оцінку нового завідувача кафедри зоології, 
порівняльної анатомії та фізіології професора О.П. Самойлова (1867–1930), який в 1903 р. 
розпочав роботу в Казанському університеті.  

В 1903 р. В.В. Немінський перейшов на навчання до Київського університету, який 
закінчив у 1907 р., отримавши диплом І ступеня з хімії на природничому відділенні фізико-
математичного факультету. Керівником роботи В.В. Немінського був професор 
Бордзиловський. В останній рік навчання вивчав фізичну хімію у професорів Київського 
політехнічного інституту Володимира Тимофєєва і Володимира Плотникова.  

В 1908 р. В.В. Правдич-Немінський розпочав працювати у лабораторії фізіології 
Київського університету асистентом, паралельно працюючи викладачем фізіології, хімії, 
природознавства. З 1910 року був зарахований асистентом кафедри фізіології. В тому ж 
році завідувачем кафедри фізіології став Василь Юрійович Чаговець (1873–1941), вчений 
українського походження, який у 1897 р. закінчив Військово-медичну академію в 
Петербурзі і працював там в 1903–1909 рр. в лабораторії І.П. Павлова (1919–1936) та І.Р. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%94%D1%94%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1908
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Тарханова (1846–1908) та захистив докторську дисертацію в 1903 р. на тему «Нарис 
електричних явищ на живих тканинах». 

В 1913 р. В.В. Правдич-Немінський вперше зареєстрував сумарну електричну 
активність мозку, використовуючи електроди, розміщені на поверхні головного мозку 
собаки та струнний гальванометр. Отриманий запис він назвав електроцереброграмою. До 
того ж, він з’ясував, що електрична активність головного мозку має два основні компоненти 
– хвилі першого порядку частотою 12-14 Гц та хвилі другого порядку частотою до 35 Гц. 
Вчений вперше показав можливість реєстрації електричної активності головного мозку 
тварин за допомогою електродів, розташованих на поверхні неушкодженого скальпу 
тварин, тобто електроенцефалограму.   

У 1915 р. В.В. Правдич-Немінський поступив на 3 курс медичного факультету 
університету Св. Володимира, який закінчив у 1917 р., отримавши диплом «лікаря з 
відзнакою». Упродовж 1917–1918 рр. працював старшим лікарем перев’язувального пункту 
в Києві. В 1918–1919 рр. вчений працював співробітником лабораторії патологічної 
фізіології, де вивчав механізми втоми.  

В грудні 1919 р. В.В. Правдича-Немінського було мобілізовано до 12 РСЧА як 
ординатора евакопункту. Згодом призначено членом Всеукраїнської комісії з боротьби із 
висипним тифом, що привело до зараження і важкої хвороби вченого. 

У червні 1920 р. обраний викладачем фізіології тварин аграрного факультету 
Київського політехнічного інституту. Пізніше був обраний доцентом і професором кафедри 
фізіології.  

У 1923–1929 рр. вчений працював штатним науковим співробітником з особливих 
наукових доручень при Фізико-математичному відділі ВУАН. У 1926 р. В.В. Правдич-
Немінського було нагороджено премією ім. І.І. Мечнікова на конкурсі наукових робіт 
ВУАН, а в 1929 р. – премією імені В.Я. Данилевського на Всеукраїнському конкурсі 
наукових робіт у Харкові. З квітня 1926 р. вчений був призначений завідувачем кафедри 
фізіології Пермського університету.  

У 1929 р. рішенням Наркомпросвіти РРФСР В.В. Правдичу-Немінському було 
присвоєно наукове звання професора фізіології.  

У 1929 р. В.В. Правдич-Немінський працював у фізико-хімічному відділі 
Українського інституту охорони материнства і дитинства. 5 листопада 1929 р. був 
заарештований. У головному центрі  НКВС (вул. Р. Люксембург) упродовж 2 місяців 
вченого безперервно допитували, звинувачуючи в участі в контрреволюційному 
угрупованні. Доказів не було, але суд присудив 3 роки висилки  до Архангельська.  

У вигнанні працював лікарем. У березні 1932 р. подав документи у Вологодський 
ветеринарний інститут на посаду професора. Однак працював недовго, був звільнений 
як «ідеологічно ворожий елемент». Вдалося влаштуватися на кафедру фізіології В’ятського 
зооветеринарного інституту, але за доносом одного із викладачів проф. В.В. Правдич-
Немінського звільнили. Про долю науковця в 1933–1938 рр. практично не відомо.  

У 1939–1940 рр. вчений працював завідувачем кафедри фізіології 
сільськогосподарських тварин Полтавської аграрної академії.  У 1940 р. вчений створив 
кафедру фізіології людини і тварин у складі біологічного факультету Петрозаводського 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A7%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A3%D0%90%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97,_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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державного університету. В 1941–1944 рр. вчений був завідувачем кафедри фізіології 
людини і тварин Саратовського університету.  

У 1949 р. В.В. Правдич-Немінський був призначений керівником лабораторії 
електроцеребрографії та загальної фізіології АН СРСР в Москві. 

У 1951 р. вчений запропонував метод тоноелектроцеребрографії, що дозволив 
оцінити електричну активність мозку в конкретні фази серцевої діяльності. 

Окрім робіт з електроенцефалографії та електроміографії вчений вивчав біохімічний 
вплив іонів амонію на перебіг електричних явищ. За допомогою розробленого методу 
мікрохімічного визначення аміаку вчений встановив концентрації амонію при різних 
функціональних станах організму тварини, зокрема при втомі. Вивчав токсичність 
розповсюджених у тогочасній медицині солей роданідів, застерігаючи лікарів від їх 
використання.  

Досліджував механізми зсідання крові, особливості фагоцитозу в крові при різних 
умовах.  

Опублікував понад 60 наукових робіт.  
Був одружений з Олександрою Людвигівною Правдич-Немінською. Донька, Тетяна 

Володимирівна була кандидатом біологічних наук. Друга донька померла після 1926 р.  
Вчений помер 17 травня 1952 р. на 73 році життя. Похований на Міуському 

кладовищі Москви. 
Така доля талановитого українського вченого, якого зламала тоталітарна система. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.М. ГОРИЦЬКИЙ, 
О.І. БУМБАР 

 
АБРАМ ІСААКОВИЧ БЕТЕЛЬМАН 

До 130-річчя від дня народження 
 

Абрам Ісаакович Бетельман народився 4(16) 
липня 1889 р. в м. Брацлав, нині смт 
Немирівського району Вінницької області. 
Закінчив 3-й Московський  медичний інститут. У 
1914–1932 рр. працював лікарем-протезистом у 
зуболікарських амбулаторіях Тульчина та Москви. 
У 1932 р. перейшов працювати у Центральний 
інститут травматології та ортопедії в Москві. У 
1936 р. почав працювати асистентом 2-ї 
стоматологічної кафедри Центрального інституту 
вдосконалення лікарів, водночас виконуючи 
обов’язки консультанта Московського обласного 
відділу охорони здоров’я з питань стоматології. У 

1940 р. Абрам Ісаакович захистив кандидатську дисертацію і в 1941 р. був обраний на 
посаду завідуючого кафедрою ортопедичної стоматології Пермського стоматологічного 
інституту, якою керував до 1945 р., водночас працював консультантом щелепно-
лицьового госпіталю. В 1945 р. А.І. Бетельман повернувся в Москву і почав працювати 
доцентом кафедри ортопедичної стоматології Московського стоматологічного інституту 
М.О. Семашко. 

У 1947 р. А.І. Бетельман захистив докторську дисертацію, а в 1949 р. був 
призначений завідувачем кафедри ортопедичної стоматології Київського медичного 
стоматологічного інституту (від 1954 р. – стоматологічного факультету Київського 
медичного інституту). Працював вчений на цій посаді до 1970 р., а до 1975 р. був 
науковим консультантом кафедри.  

Наукові праці А.І. Бетельмана зробили великий вплив на формування світогляду 
стоматологів-ортопедів, на теоретичні уявлення про діагностику, етіологію і патогенез 
зубощелепних деформацій, дефектів зубів і зубних рядів, травматичних пошкоджень 
щелепно-лицьової ділянки, на методи їх ортопедичного лікування. 

Розпрацьована вченим класифікація аномалій і деформацій зубощелепно-лицьової 
ділянки, дефектів зубних рядів, відбитків і методів їх отримання, апаратів для пластики 
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м’яких та твердих тканин при травматичних пошкодженнях щелепно-лицьової ділянки 
отримали визнання у практикуючих лікарів. 

Наукова діяльність вченого була різнобічною. Він автор 85 наукових праць, в т. ч. 
10 монографій і підручників. Підручник з ортопедичної стоматології А.І. Бетельмана, 
Б.Н. Бипіна (1947 р.) був виданий також польською, румунською, болгарською мовами, 
перекладений на китайську мову. Під керівництвом А.І. Бетельмана були виконані та 
захищені 2 докторські та 31 кандидатські дисертації.  

Вчений був членом правління Всесоюзного наукового товариства стоматологів, 
членом Президії Київського наукового товариства стоматологів, членом редакційної 
ради журналу «Стоматологія». 

Помер вчений 2 травня 1982 р. на 93 році життя.                      

ЛІТЕРАТУРА 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ц.К. БОРЖІЄВСЬКИЙ 
 

ІВАН ЯКОВИЧ ДЕЙНЕКА 
До 115-річчя від дня народження 

 
Іван Якович Дейнека народився 5 липня  

1904 р. в селищі Опішня (нині смт Зіньківського району 
Полтавської області) в селянській родині. У 1922 р. 
закінчив Полтавську фельдшерську школу, потім 
працював у 1922–1924 рр. фельдшером у Кирило-
Ганнівській лікарні Опішнянського району Полтавської 
області. З жовтня 1924  р. до жовтня 1928 р. працював 
районним фельдшером 5-ї робітничої поліклініки в 
Харкові. З жовтня 1928 р. до жовтня 1929 р. працював 
препаратором кафедри оперативної хірургії 1-го 
Харківського  медичного інституту, поєднуючи роботу з  
навчанням в медінституті, який успішно закінчив в  
1929 р. Упродовж 1929–1932 рр. працював асистентом 
кафедри оперативної хірургії, водночас навчаючись в  
аспірантурі кафедри клінічної хірургії. З вересня 1932 р. 
до вересня 1938 р. працював асистентом хірургічного 
відділення Центрального Українського онкологічного 
інституту (м. Харків) і водночас асистентом, а згодом 
доцентом кафедри оперативної хірургії 1-го 

Харківського медичного інституту. В 1936 р. йому присвоєно вчене  звання доцента (атестат 
доцента МДЦ № 14509 від  14.02.1948), в 1937 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Клініка ехінокока легень». 

 У 1938–1941 рр. працював завідувачем кафедри оперативної хірургії Курського 
медичного інституту. В 1940 р. І.Я. Дейнека організував та  завідував онкологічним відділенням 
в Курській обласній  лікарні. В 1941 р. І.Я. Дейнека став завідувачем 3-го хірургічного  
відділення Курської обласної лікарні. 

 З початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. у 1941–1943 рр. І.Я. Дейнека був 
Головним хірургом Управління шпиталів  ВЦРПС по Свердловській та Молотовській 
(Пермській) областях. В 1943–1944 рр. працює доцентом кафедри факультетської хірургії 
Військово-медичної академії  в м. Ленінграді. 

 З вересня 1944 р. до червня 1945 рр. І.Я. Дейнека виконував обов’язки директора 
Вінницького медичного інституту, з червня 1945 р. до серпня 1951 р. працював директором  
Вінницького медичного інституту, впродовж 1945–1947  рр. виконував обов’язки завідувача 
кафедри факультетської хірургії, а впродовж 1947–1951 рр. працював завідувачем кафедри 
факультетської хірургії Вінницького  медичного інституту (Наказ № 324-л від 14.04.1947р.).  В 
лютому 1947 р. І.Я. Дейнека захистив докторську дисертацію на тему «Клинико-
морфологическая характеристика слизистой прямой кишки (в свете учения о  предраке). 

 В 1948 р. І.Я. Дейнека отримав вчене звання професора по кафедрі «Хірургія» (рішення 
ВАК від 24.01.1948 р.). 

Під  керівництвом Я.І. Дейнеки на кафедрі працювали та виконували кандидатські й 
докторські дисертації такі провідні  хірурги, як професори Д.П. Чухрієнко, М.В. Даниленко,  
М.В. Піневич, К.Д. Двужильна, доценти І.Ф. Годлевський, І.Ф. Перепелиця. 

І.Я. Дейнека провів велику роботу по відбудові Вінницького медичного інституту, 
приділяв велику увагу розвитку наукової роботи в медінституті. 
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Був головою Вінницького обласного  наукового товариства хірургів. 
 В 1951 р. І.Я. Дейнека переїздить в Одесу, де впродовж 1951–1967 рр. працював 

ректором Одеського медичного інституту, водночас був завідувачем кафедри загальної (1951–
1958) і шпитальної (1963–1970) хірургії Одеського медичного інституту. 

У 1956 р. отримав премію ім. С.І. Спасокукоцького АН СРСР, в 1957 р. отримав почесне 
звання «Заслужений діяч науки УРСР».  

 
проф. М.В. Даниленко, доц. Ц.К. Боржієвський, проф. К.Д. Двужильна,  

проф. Д.П. Чухрієнко під час відзначення 60-річчя з дня народження  
свого вчителя І.Я. Дейнеки  (Одеса, 1964) 

Продовжував вивчати проблему ехінококозу внутрішніх органів, розробив методи 
хірургічного лікування захворювань щитоподібної залози, створив спеціалізоване відділення 
грудної хірургії та проктології, сприяв розвитку судинної хірургії. 

 Був автором понад 130 наукових праць. Під його керівництвом виконано понад 30 
кандидатських і докторських дисертацій. 

Напрямки наукових досліджень: проблеми пухлинної патології прямої кишки  та ранньої 
діагностики передракових захворювань, лікування та діагностика ехінококозу внутрішніх 
органів. 

Нагороджений Орденом Леніна, 2 орденами Трудового Червоного Прапора, орденом 
«Знак Пошани», медалями. 

Помер вчений 25 січня 1970 р.  на 66 році життя. 

ЛІТЕРАТУРА 
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ін. – Київ: НАНУ, НТШ, 2007. – Том 7: Г–Д. – С. 299. 

2. Дейнека Іван Якович // УРЕ в 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан; 2-е вид. – Київ: Голред УРЕ, 1979. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ ГАНІТКЕВИЧ 

До 90-річчя від дня народження 
 
Ярослав Володимирович Ганіткевич 

народився 9 липня 1929 р. в м. Радехів Львівської 
області в релігійній родині. Дитинство та шкільні 
роки співпали із буремними подіями на теренах 
Західної України: свавілля польського режиму, 
прихід у 1939 р. Червоної армії з наступною 
депортацією в Сибір українців у 1940-1941 рр.; 
німецькою окупацією, визвольними змаганнями 
українського народу. Після закінчення середньої 
школи у 1946 р. Ярослав Ганіткевич вступив на 
медичний факультет Львівського медичного 
інституту. В інституті зацікавився фізіологією і з II 
курсу почав працювати в гуртку кафедри 
фізіології. Після завершення навчання у 1951 р. 
отримав диплом лікаря і почав працювати у 
Радехівському районі шкільним лікарем та 
лікарем-невропатологом. В цьому ж році 
пощастило вступити до аспірантури на кафедру 
нормальної фізіології, якою керував проф. А.М. 

Воробйов. На другий рік аспірантури Ярослав Ганіткевич виконував обов’язки лекційного 
асистента, що дозволило швидко опанувати особливості фізіології. Науковим керівником 
дисертації був проф. Я.П. Скляров. 

З травня 1955 р. Я.В. Ганіткевич захистив кандидатську дисертацію на тему «Влияние 
потерь и задержки желчи на процессы возбуждения и торможения коры головного мозга». 
Текст дисертації написав українською мовою. На початку 1956 р. влаштувався на посаду 
асистента кафедри нормальної фізіології Станіславського (Івано-Франківського) медичного 
інституту. У 1959 р. його обрано на посаду доцента кафедри, а в 1960 р. він отримує вчене 
звання доцента. За підтримки ректора інституту доцент Я.В.Ганіткевич працював над 
докторською дисертацією і в 1968 р. захистив докторську дисертацію на тему «Желчь и 
деятельность нервной системы». 

В 1970 р. у Чернівецькому університеті. Я.В. Ганіткевич був обраний професором та 
завідувачем кафедри фізіології людини та тварин біологічного факультету. Співпраця з 
представниками інших університетських кафедр розширили лікарський світогляд вченого. 
Проф. Я.В. Ганіткевич почав досліджувати вплив поверхневоактивних речовин на організм 
людини. Тематика досліджень була схвалена Науковими Радами МВССО УРСР. Він став 
членом Наукової ради при МВССО УРСР, Наукової ради «Біологічні мембрани» АН СРСР, 
Екологічної секції Національного комітету СРСР із поверхневоактивних речовин. У 1975 р. 
Я.В. Ганіткевич прилучився до організації і проведення Всесоюзного симпозіуму з проблем 
фізіологічної ролі поверхневоактивних речовин. У 1981 р. проф. Я.В. Ганіткевич не брав участі 
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в конкурсі на завідування кафедрою фізіології і повернувся до Львова. Працював провідним 
науковим співпрацівником Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР (1981-1984), 
старшим науковим співпрацівником, завідувачем лабораторії Львівського відділення Інституту 
геології і геохімії АН УРСР (1984-1986), провідним науковим співпрацівником Львівського 
відділення Інституту фізичної хімії АН УРСР (1986-1989), завідувачем лабораторії 
жовчокам’яної хвороби Львівського медичного інституту (1989-1999). 

В часи національного відродження проф. Я.В. Ганіткевич став одним із ініціаторів 
відновлення Наукового товариства імені Шевченка. Був обраний першим головою Лікарської 
комісії НТІП, відновив видання лікарського збірника НТШ. 

За ініціативою проф. Я.В. Ганіткевича проведена конференція, присвячена 130-річчю від 
дня народження лікаря Євгена Озаркевича. У 1991 р. вийшов з друку 1-й том повної серії 
Лікарського збірника. Упродовж 1993 р. було здано до друку біобібліографічний довідник 
“Українські лікарі” (кн.. 1), який був переданий в Лікарську комісію архіваром і директором 
бібліотеки УЛТПА в Чикаго, доктором Павлом Пундієм. Довідник вийшов у світ в 1994 р. В 
українській історії це була перша спроба дати всебічну характеристику життя фахової, 
політичної, громадської, мистецької та меценатської діяльності понад 400 українських лікарів. 
Вагомим внеском в історію української медицини стала книга Я.В. Ганіткевича «Українські 
лікарі-вчені першої половини XX століття та їхні наукові школи» (2002). 

У 2003 р. за праці з історії української медицини проф. Я.В. Ганіткевичу було присвоєно 
звання Лауреата премії імені Івана Огієнка. Він організував і очолив львівський осередок 
Всеукраїнського товариства Івана Огієнка. У 2003 р. Президент України Л.Д. Кучма призначив 
проф. Я.В. Ганіткевичу державну стипендію. Через 2 роки (2004) вийшла з друку книга вченого 
«Історія української медицини в датах та іменах». Був підготовлений університетський курс 
історії медицини та перший в Україні підручник «Історія медицини» (2004). 

Проф. Я.В. Ганіткевич виступив з ініціативою створення Всеукраїнської асоціації 
істориків медицини, увійшов до складу президії цієї організації. 

У 2004 р. Я.В. Ганіткевич став членом Міжнародного товариства істориків медицини 
(ISHM). У 2005 р. він підготував і опублікував навчальний посібник «Фізіологія травлення в 
запитаннях і відповідях». У 2008 р. проф. Я.І. Ганіткевич та доктор Павло Пундій опублікували 
третю книгу біобібліографічного довідника «Українські лікарі», в якому розповідається про 
1170 лікарів та студентів медицини – учасників національно-визвольної боротьби, українського 
державотворення, репресованих та реабілітованих лікарів різної національності. 

Науковий доробок професора Ганіткевича становить понад 500 праць, тому числі 16 
монографій та 8 брошур. В різні роки видано понад 20 матеріалів календаря української 
медицини. 

Під керівництвом Ярослава Володимировича захищено 7 кандидатських дисертацій. 
Матеріали про проф. Я.В. Ганіткевича видані окремою книжкою «Лікарський збірник». – Нова 
серія, 2009. – Т. 17. 

Свій Ювілей професор зустрічає невтомною працею на ниві служіння Україні. 
 

МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я НА ДОВГІ ТА БЛАГІ ЛІТА! 
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Р.Й. КРАВЦІВ,  Ю.М. ПАНИШКО 
 

ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ МАКАРЕНКО 
До 70-річчя від дня народження 

 
Петро Миколайович Макаренко 

народився 9 липня 1949 р. в с. Новопетрівка 

Дніпропетровської області. У 1972 р. закінчив 

Дніпропетровський сільськогосподарський 

інститут за фахом економіка і організація 

сільського господарства. У 1972–1973 рр. 

працював начальником планового відділу 

Межівського районного управління сільського 

господарства Дніпропетровської області. 

Починаючи з 1973 р. вся діяльність Петра 

Миколайовича пов’язана з Дніпропетровським 

державним аграрним університетом, де він 

пройшов послідовно шлях старшого наукового 

співробітника, асистента, доцента, завідувача кафедри, проректора з наукової роботи. 

Від 2010 р. П.М. Макаренко – завідувач кафедри економіки підприємства 

Полтавської державної аграрної академії 

Науковий шлях розпочався в 1977–1978 рр., коли працював аспірантом цільової 

аспірантури Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва. У  

1979 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення перспективного 

планування сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення спеціалізації і 

міжгосподарської кооперації» в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В. 

В. Докучаєва. 

У жовтні 1999 р. у Харківському державному економічному університеті захистив 

докторську дисертацію на тему «Організація і економічний механізм адаптації 

аграрного господарювання до ринково-підприємницького середовища» 

Наукова діяльність вченого була пов’язана з проблемами економічної теорії та 

аграрної економіки. Вчений обґрунтовував і розробляв концептуальні засади ринкової 
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моделі аграрної економіки, адаптації підприємств аграрного сектору до ринкового 

середовища, механізми дії в ньому ринку і держави, закономірності розвитку 

економічних систем. Суттю наукового доробку Макаренка П.М. є методика діагностики 

фінансово-господарської стійкості юридичної особи, механізм, методика і комп’ютерна 

модель майнового паювання, шляхи реструктуризації внутрішньогосподарських 

підрозділів та інше. Макаренко П.М. є автором теоретико-методологічних і методичних 

розробок з розвитку концептуальних засад і механізмів аграрної моделі економіки, яка 

передбачала наявність конкурентоспроможних підприємств різних форм власності та 

господарювання, ефективну, гнучку, виважену й науково обґрунтовану підтримку їх 

державою. Основна увага в наукових розробках приділені формуванню 

підприємницького середовища та організаційно-правових структур в аграрному секторі. 

П. М. Макаренко є автором понад 240 наукових праць, в т. ч. 19 монографій, 13 

навчальних посібників, з яких 9 мають гриф МОН або Мінагрополітики та 

продовольства України, 30 рекомендацій, брошур, методичних розробок. П.М. 

Макаренко підготував 93 кандидатів і 6 докторів наук. 

У 2007 р. П.М. Макаренко був обраний членом-кореспондентом УААН, отримав 

почесне звання «Заслужений працівник освіти України». 

Вчений був нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2008) та знаком 

«Пошани» (2001). 
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Й.І. КАНЮК, Ю.М. ПАНИШКО, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА НОВИЦЬКА-УСЕНКО 

До 85-річчя від дня народження 
 

Людмила Василівна Новицька-Усенко народилася 10 
липня 1934 р. в м. Дніпродзержинськ (нині м. Кам’янське 
Дніпропетровської  в сім’ї металурга Василя Никандровича 
Усенка (1904–1942) та Ади Петрівни (1915–1985), інженера 
вагонобудівного заводу. У 1952 р. Л.В. Усенко поступила на 
лікувальний факультет Дніпропетровського державного 
медичного інституту, який  закінчила в 1958 р. з відзнакою. В 
1958–1962 рр. працювала в обласній клінічній лікарні ім. І.І. 
Мечникова. Саме тут проф. Т.Є. Гнилорибов (1901–1970), 
відомий хірург визначив її долю: призначив анестезіологом. 
Людмила Василівна стала першим в області спеціалістом і в 
1962 р. очолила перше у Дніпропетровській області 
анестезіологічне відділення. В тому ж році захистила 
кандидатську, а в 1971 р. – докторську дисертацію на тему: 
«Состояние гемодинамики, функции внешнего дыхания и 
межуточного обмена при различных видах обезболивания» 
за спеціальністю «анестезіологія» в Дніпропетровському 
державному медичному інституті. 

В 1964–1965 рр. Л.В. Новицька-Усенко почала 
працювати в. о. асистента кафедри хірургії Київського 
державного медичного інституту імені О.О. Богомольця. Але 

в 1965 р. Л.В. Новицька-Усенко повернулася на посаду завідувача відділу анестезіології 
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова.  

В 1967 р. Л.В. Новицька-Усенко була обрана доцентом кафедри загальної хірургії 
Дніпропетровського державного медичного інституту. В 1971 р. захистила докторську дисертацію 
на тему: «Гемодинамика и кислотно-щелочное равновесие у онкологических больных в связи с 
премедикацией, обезболиванием и методом ведения послеоперационного периода» в 
Дніпропетровському державному медичному інституті. В 1971 р. отримала звання професора. 

У 1971–1973 рр. Л.В. Новицька-Усенко працювала професором кафедри загальної хірургії 
Дніпропетровського державного медичного інституту. 

У 1973 р. Л.В. Новицька-Усенко очолила новостворену кафедру анестезіології та інтенсивної 
терапії Дніпропетровського медичного інституту. У 1978–1981 рр. Л.В. Новицька-Усенко 
працювала проректором з наукової роботи Дніпропетровського державного медичного інституту. У 
1981–1996 рр. вчена очолювала Дніпропетровський державний медичний інститут. Як ректор 
Людмила Василівна потужно працювала над створенням можливостей для вдосконалення 
матеріально-технічної бази і зростання наукового потенціалу інституту. Був збудований і введений 
до ладу новий санітарно-гігієнічний корпус, добудований санаторій-профілакторій, гуртожиток для 
іноземних студентів. Була відкрита перша серед медвузів лабораторія психофізіологічних 
досліджень, обчислювальний центр з кафедрою медичної кібернетики, інформатики та 
комп’ютерної техніки, міжнародний відділ, навчально-методичний кабінет та кабінет 
українознавства. Були впроваджені позабюджетні джерела фінансування: відкритий факультет 
навчання іноземних студентів, курси перепідготовки безробітних осіб з вищою освітою, аптека, 
міні-друкарня.  

У 1994 р. успішно пройшла перша акредитація з відновленням імені академії. Академія стала 
членом Європейської асоціації університетів.  
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Наукова діяльність Л.В. Новицької-Усенко високо оцінена на державному рівні як в Україні, 
так і за кордоном. У 1984 р. вона була удостоєна почесного звання «Заслужений діяч науки УРСР», 
в 1991 р. обрана членом-кореспондентом НАН, а в 1993 р. – членом-кореспондентом АМН України. 

У 1985–1990 рр. Л.В. Новицька-Усенко була головою Дніпропетровського товариства 
тверезості. У 1990–1992 рр. вона була головою Дніпропетровського відділення Дитячого фонду. У 
1982–1985 рр. була депутатом Дніпропетровської міської ради народних депутатів, у 1985–1990 рр. 
– Верховної Ради УРСР. У 1992–1997 рр. Л.В. Новицька-Усенко була членом експертної комісії 
ВАК України. 

Вчена була фундатором Фонду пошуку і підтримки талановитої молоді (1994), засновником 
двох особистих премій (1994) для студентів і учнів медичного ліцею ДДМА за кращі наукові роботи 
з невідкладних станів. 

Від 2008 р. Л.В. Новицька-Усенко працює професором кафедри анестезіології та інтенсивної 
терапії Дніпропетровського державного медичного інституту. 

У 1998 р. за участь у розробці плазмозамінника із газотранспортними властивостями – 
перфторану – їй присуджена премія Уряду Російської Федерації в галузі науки і техніки.  

У 2000 р. Людмилі Василівні присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 
«За наукову розробку і впровадження медичної системи життєзабезпечення постраждалих під час 
техногенних аварій і катастроф». 

Л.В. Новицька-Усенко є автором (співавтором) близько 700 наукових публікацій, в т. ч. 33 
монографій, підручників, навчальних посібників, довідників, 23 авторських свідоцтв і патентів.  

Вчена є почесним членом товариства анестезіологів Грузії (1990) та Федерації анестезіологів 
і реаніматологів Росії (2003). 

Вона є головою спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора і кандидата медичних наук при ДЗ «ДМА МОЗ України» за спеціальностями 
«Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Хірургія», член Проблемної комісії МОЗ та НАМН 
України «Анестезіологія та інтенсивна терапія», член Правління Української асоціації 
анестезіологів, член редакційної ради 6-ти фахових журналів (Україна, Росія), почесний ректор 
«університету золотого віку». 

Вчена представлена на алеї трудової слави ВДНГ УРСР (1985). Отримала сертифікати 
Міжнародного біографічного центру в номінації «Внесок у наукові досягнення» (1997), 
Американського біографічного інституту у двох номінаціях: «Видатні внески в сучасне 
суспільство» та «За внесок у розвиток медичної освіти» (1997). 

Діяльність Л.В. Новицької-Усенко гідно пошановано: Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України з пам’ятним знаком (2004), почесними грамотами і подяками МОЗ України, 
МОН України, місцевих органів влади. Нагороджена пам’ятними медалями «За вірну службу 
рідному місту Дніпропетровську» (2004), «За розвиток регіону» (2009), академічною премією (2003) 
та медаллю НАМН України (2014), срібною медаллю В.О.Неговського Європейської академії 
природничих наук (2009). Нагороджена відзнаками Української Православної Церкви: орденом 
Преподобного Агапіта Печерського ІІІ ступеня (2004), Почаївської ікони Пресвятої Богородиці 
(2013), Святителя Луки Кримського (2014). 

Життєвий шлях з Людмилою Василівною пройшов Новицький Олександр Сергійович, лікар, 
військовослужбовець (нині – пенсіонер), син Олександр (1958) – військовослужбовець; син Віталій 
(1966) – лікар, магістр міжнародного бізнесу; син Михайло (1975) – лікар. 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА,  
Р.Т. ДОВБУШ 

 
МАКСИМ МАКСИМОВИЧ МУЗИКА 

До 130-річчя від дня народження 
 

Одному з авторів цієї статті довелося слухати лекції з мікробіології Максима 
Максимовича Музики і навіть спілкуватися з ним. 

Максим Максимович Музика народився 15 липня 
1889 р. в незаможній родині спольщеного Львова. До 11 
років свого життя не вмів говорити українською мовою. 
В народній школі та польській гімназії виявив великі 
здібності і закінчив гімназію з відзнакою. На медичний 
факультет Львівського університету поступив на 
державні кошти з умовою, що відслужить військовим 
лікарем австрійської армії.  

Будучи студентом включився в роботу 
українського товариства «Медична громада», став у 
1911–1912 рр. його головою. Вивчив українську мову, 
працював у культурно-освітній комісії та української 
медичної термінології. Диплом лікаря отримав у 1913 р. 
з правом лікувати хворих з хірургії, офтальмології та 
акушерства. Працював лікарем у Відні і Чернівцях. Під 

час Першої світової війни працював у військових інфекційних госпіталях Австро-
Угорщини, а під кінець війни працював у м. Чернівці та в м. Перемишлі. 

Після проголошення Західноукраїнської Народної Республіки зголосився до служби 
в УГА. Міністр здоров’я Іван Куровець (1863–1931) доручив сотнику Максиму Музиці 
організувати в Станіславові санітарно-бактеріологічну лабораторію Української Галицької 
Армії. Після закінчення польсько-української війни і звільнення в грудні 1919 р. з 
польського полону заснував при НТШ Бактеріологічно-хімічний інститут і був його 
директором до липня 1938 року.  

У 1921 р. М.М. Музика працював у Гігієнічному інституті лікарського факультету 
Карлового університету в Празі. У вересні 1921 р. Міністерство віровизнання та народної 
освіти Польщі видало розпорядження про заборону приймати українців до вищих 
навчальних закладів Польщі. Тому заснування Українського таємного університету було 
відповіддю на дії польської влади і безпрецедентним явищем в історії освіти і науки. У 1921 
р. створення  медичного факультету цього університету відбулося. У 1921–1922 
навчальному році перший сенат Українського таємного університету обрав деканом д-ра 
Івана Куровця, а до складу сенату увійшли продекани Володимир Левицький, Макс 
Левицький, Максим Музика. В 1920–1924 рр. М.М. Музика працював професором і 
деканом УТУ і викладав гістологію та патологію. В зв’язку з відсутністю відповідних 
лабораторій та клінік медичні студії відбувалися лише на перших двох курсах і тому 
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студенти змушені були продовжувати навчання за кордоном. Через репресії польської влади 
в 1925 р. УТУ перестав функціонувати.  

Перша наукова праця М.М. Музики «Бактеріологія і епідеміологія висипного тифу» 
вийшла в 1920 р. у «Лікарському віснику» (Ч. 2). Українські наукові сили сконцентрувалися 
переважно в Науковому товаристві імені Шевченка, яке розпочало свою діяльність з 1873 р. 
Починаючи з 1892 р. НТШ стало єдиною на всю територію, де проживали українці, 
Українською академією наук, що мала три секції: історико-філософську, філологічну та 
математико-природописно-лікарську. Перший  том збірника наукових праць цієї секції 
вийшов у 1897 р. У 1898 р. з ініціативи д-ра Євгена Озаркевича (1861–1916) при 
математико-природописно-лікарській секції була організована Лікарська комісія. Євген 
Озаркевич у 1912 р. почав видавати лікарський часопис «Здоровлє» (1912–1914), заснував 
товариство «Народна лічниця», а згодом був обраний головою заснованого у Львові 
Українського лікарського товариства (УЛТ). 

У 1924 р. було відновлено Лікарську комісію НТШ. Головою комісії обрано М. 
Панчишина, заступником – І. Куровця, секретарем – М. Музику, який редагував 
«Лікарський вісник» і розмістив видавництво у Бактеріологічно-хімічному інституті. 

Максим Максимович Музика обирався головою УЛТ в 1925, 1927, 1930 рр. В 1922–
1939 рр. входив до складу редколегії «Лікарського вісника». Одночасно в 1928–1939 рр. 
працював на посаді завідувача бактеріологічної лабораторії «Каси хворих» м. Львова. У 
1930 р. НТШ обрало М.М. Музику дійсним членом НТШ. У 1938–1939 рр. М.М. Музика 
працював у «Народній лічниці» імені Андрея Шептицького. 

1 вересня 1939 р. розпочалася Друга світова війна, нацистська Німеччина напала на 
Польщу, а Червона Армія згідно з пактом Молотова-Ріббентропа увійшла на землі Західної 
України. 

У листопаді 1939 р. за дорученням НКОЗ УРСР М.М. Музика взявся за організацію 
Львівського медичного інституту на базі медичного факультету Львівського університету. 
В тому ж році М.М. Музика став першим заступником директора ЛДМІ, а також працював 
на посаді доцента кафедри мікробіології. 28 жовтня 1940 р. на засіданні Кваліфікаційної 
комісії ЛДМІ було ухвалено присудити М.М. Музиці вчене звання доцента по кафедрі 
мікробіології.  

З початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. 24 червня 1941 р. М.М. Музику 
мобілізували в Червону Армію. Працював бактеріологом у військовій команді №305 у 
Києві. З початком евакуації з Києва працював асистентом кафедри мікробіології 
Харківського медичного інституту. Згодом його евакуюють до Киргизії, де він працював 
асистентом кафедри мікробіології Фрунзенського медінституту, потім у м. Пржевальську 
завідував філією Киргизького інституту епідеміології і мікробіології.  

Після повернення в УРСР в 1944 р. 2 місяці в Києві завідував відділом Інституту 
епідеміології і бактеріології. В липні 1944 р. Максим Максимович Музика повернувся до 
Львова і наказом НКОЗ УРСР за № 1316 від 21 липня 1944 р. був призначений на посаду 
т.в.о. директора ЛДМІ. У 1945 р. М.М. Музика був нагороджений знаком «Відмінник 
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охорони здоров’я». 25 січня 1947 р. ВАК МВО СРСР «затвердила М.М. Музику у вченому 
званні кандидата медичних наук». 

Наказом МВО СРСР № 600/К від 10 квітня 1947 р. М.М. Музику затверджено 
заступником директора ЛДМІ з навчальної та наукової роботи.  

13 вересня 1947 р. ВАК МВО СРСР затвердило М.М. Музику в науковому званні 
доцента по кафедрі мікробіології. Завідувачем кафедри вчений працював у 1944–1964 рр., а 
в 1964–1969 рр. був консультантом кафедри мікробіології.  

Вчений присвятив медицині та мікробіології 56 років (1913–1969). Наукові 
дослідження М.М. Музики присвячені проблемам епідеміології і біктеріологічним 
дослідженням збудників висипного тифу, дизентерії, туберкульозу, вивченню епідеміології, 
патогенезу та лікування склероми, удосконаленню методів серологічної та фагодіагностики, 
вивченню впливу антибіотиків на збудників клебсієльозів. 

Як науковець М.М. Музика провів разом з доцентом К. Губіною експеримент 
самозараження склеромою, що дало змогу переглянути проблему патогенезу склероми. 
Вчений вивчав поширення склероми серед населення Карпат, на території Західної України. 
Крім слов’янських мов, знав німецьку, французьку, італійську, іспанську, латинську, 
старогрецьку. 

Був автором понад 50 наукових праць, написаних польською, українською, 
російською та французькою мовами. М.М. Музика 
публікував свої праці в наукових збірниках НТШ, 
Львівського медичного інституту, в польських 
лікарських часописах («Przyroda і technika», 
"Wiadomości lekarskie), всесоюзних лікарських 
журналах («Вестник оториноларингологии», 
«Советская медицина»), у наукових збірниках у 
Мінську, Парижі, Празі. Підготував 6 кандидатів 
наук. 

Максим Максимович Музика створив 
Львівську наукову школу мікробіології, до якої 
увійшли дослідники К. Губіна, Л. Гладишевська-
Веселовська, В. Петрус, І. Лещук-Рачкевич, О. 
Нарепеха та ін.  

Зазнав з родиною переслідувань тота-
літарного режиму, дружину художницю Ярославу 
Музику арештували і заслали до концтаборів. 
Незважаючи на великий науковий авторитет і 
педагогічний досвід звання професора йому не надали. 

Доля відпустила йому 82 роки 10 місяців та 9 днів. Помер 24 травня 1972 р., 
похований на Личаківському цвинтарі в родинній гробниці Савчинських разом зі своєю 
дружиною — Ярославою Музикою.  

Залишилася світла пам’ять про Людину, Педагога, Лікаря. 
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

БОРИС КАРАБАЙОВИЧ СУПІХАНОВ 
До 65-річчя від дня народження 

 
Борис Карабайович Супіханов народився 28 

липня 1954 р. в м. Старобільськ Луганської області. 

Після навчання в середній школі поступив у 

Ворошиловоградський сільськогосподарський 

інститут, який закінчив у 1976 р. Працював у 1976–

1977 рр. економістом колгоспу імені Мічуріна, 

старшим економістом Старобільського районного 

управління сільського господарства. У 1979– 

1981 рр. працював головним економістом 

Біловодського районного управління сільського 

господарства, у 1981–1983 р. – директором 

Новоолександрівського кінного заводу 

Біловодського району. В 1983–1986 рр. працював начальником Біловодського 

управління сільського господарства району; у 1986–1987 рр. – головою Біловодського 

районного агропромислового об’єднання; у 1987–1990 рр. – першим заступником 

голови агропромислового комітету Ворошиловоградської області; у 1991–1992 рр. – 

начальником управління сільського господарства Луганського облвиконкому. 

Від 1995 р. – перший заступник міністра сільського господарства і продовольства 

України, згодом – міністр агропромислового комплексу України.  

У 1997–1998 рр. – перший заступник міністра агропромислової політики України, 

у 1998–1999 рр. – міністр агропромислової політики України, а в липні–грудні 1999 р. – 

помічник Прем’єр-міністра України. 

У 2000–2001 рр. – начальник Головного управління, помічник керівника групи 

Державної податкової адміністрації. В 2001–2004 рр. – радник Прем’єр-міністра 

України. 

З 2004 р. – начальник Головної державної інспекції з карантину рослин 

Міністерства аграрної політики України. 
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Від 2006 р. – перший заступник міністра аграрної політики України, у 2008– 

2010 рр. – заступник міністра аграрної політики України. 

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ціновий механізм АПК 

України в умовах переходу до ринку» В 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему  

«Розвиток ринків аграрної продукції». 

Б.К. Супіханов займається розробкою питань реформування та розвитку 

підприємств агропромислового виробництва, концептуальними напрямами стратегії 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій України на період до  

2020 р., ціноутворенням та нормативними витратами в сільському господарстві. 

Значний внесок зроблений в історію науки і техніки шляхом участі в підготовці 

низки монографій. Вчений є автором і співавтором близько 70 публікацій, в т. ч. 15 

монографій. 

Б.К. Супіханов є почесним професором Національного аграрного університету, 

Луганського національного аграрного університету, дійсним членом АЕНУ, Академії 

економічної кібернетики України, державним радником податкової служби ІІ рангу 

(2000), Заслуженим працівником сільського господарства України (1997).  

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ та ІІ ст. (2004, 2009), Почесною грамотою 

Кабінету Міністрів України (2004) 

У 2010 р. Б.К. Супіханов обраний членом-коресподентом Національної академії 

аграрних наук. 

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

 
Хроніка липня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
1 липня 135 років від дня народження Болеслава Росінського, польського антрополога 

та генетика. Народився у Варшаві. У 1921 р. закінчив Львівський університет. Від 1921 р. –
доктор філософії. У 1921–1924 рр. працював асистентом кафедри антропології та етнографії 
Львівського університету. У 1925–1930 рр. – доцент цієї ж кафедри. У 1931 р. отримав вчене 
звання професора. У 1931–1939 рр. – професор кафедри антропології та етнографії. У 1939–
1946 рр. – асистент кафедри гістології Львівського медичного інституту / медико-природничих 
фахових курсів у Львові / Львівського медичного інституту; у 1946–1955 рр. – професор 
кафедри антропології Варшавського університету, у 1956–1964 рр. професор кафедри філософії 
природи Варшавської католицької академії. Був членом-кореспондентом (1948), дійсним 
членом (1949) Варшавського наукового товариства. Наукові дослідження пов’язані з 
проблемою генетики розселення, антропологією рас, антропогенезу білої раси людей. Помер 20 
листопада 1964 р. на 81 році життя.  

2 липня 200 років від дня народження Томаса Андерсона, англійського хіміка. У 1841 р. 
закінчив медичний факультет Единбурзького університету. Удосконалювався у 1842 р. в 
Стокгольмі у проф. Й.Я. Берцеліуса (1779–1848), в 1843 р. в Гісені у проф. Ю. Лібіха (1803–
1873) та інших європейських наукових центрах. Від 1846 р. працював викладачем у медичній 
школі Единбурзького університету. У 1852–1869 рр. працював професором хімії в університеті 
Глазго. Основні наукові роботи в галузі органічної хімії та агрохімії. У 1846 р. знайшов у 
кам’яновугільному дьогті піколін – першу пірідінову основу. У 1846–1848 рр. досліджував 
кісткову смолу і знайшов пірідін та його метильні речовини: лутідин та коллідин. Вивчив 
будову піррола, кофеїну та інших складових опію. Виконав цикл робіт з аналізу ґрунту, добрив, 
кормів, дослідив склад пшениці, ріпи, бобових. Помер 2 жовтня 1874 р. на 56 році життя. 

2 липня 100 років від дня народження Елкана Роджерса Блоута, американського 
біохіміка. Народився в Нью-Йорку. У 1939 р. закінчив Прінстонський університет. Від 1942 р. 
працював у Колумбійському університеті. У 1943–1962 рр. очолював корпорацію «Поляроїд 
компані» в Кембриджі, де керував (1948–1958) хімічними дослідженнями, а з 1963 р. був її 
консультантом. В 1960–1969 рр. працював у Гарвардському університеті (з 1962 р. – професор 
біохімії, від 1965 р.  – завідувач кафедри біохімії). Основні наукові праці присвячені вивченню 
протеолітичних ферментів і мембранних білків еритроцитів крові з використанням фізичних 
методів дослідження. Вивчав структуру білків і синтетичних поліпептидів, що в залежності від 
умов молекули синтетичних поліпептидів знаходяться в розчині у вигляді -спіралі, але 
хаотично згорнутих клубочків. Був членом НАН США, Нью-Йоркської АН, Американської 
академії мистецтв і наук, іноземним членом АН СРСР, почесним доктором Прінстонського 
університету (від 1970).  Помер вчений 2 грудня 2006 р. на 87 році життя. 

2 липня 90 років від дня народження Радія Михайловича Хомутова, російського хіміка-
органіка. Народився у Москві. У 1952 р. закінчив Московський університет, в якому працював 
до 1956 р. У 1956–1959 рр. працював в Інституті фармакології і хіміотерапії АМН СРСР. Від 
1959 р. – працівник Інституту молекулярної біології АН СРСР. Наукові дослідження присвячені 
хімії фізіологічно активних сполук та ензимології. У 1962 р. створив новий метод синтезу 
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антибіотика циклосерину. У 1964 р. запропонував принцип створення біологічно активних 
антагоністів амінокислот. У 1978–1980 рр. розпрацював шляхи отримання фізіологічно 
активних речовин на основі фосфорорганічних сполук. У 1984 р. обраний членом-
кореспондентом АН СРСР. У 1984 р. отримав Державну премію СРСР. Помер вчений 23 січня 
2018 р. 

5 липня 115 років від дня народження Ернста Майра, американського зоолога-
систематика і еволюціоніста, історика науки. Народився в Кемптені (Німеччина). У 1926 р. 
закінчив Грейфсвальдський університет. Працював у зоологічному музеї Берлінського 
університету. В 1928–1929 рр. проводив орнітологічні дослідження в Новій Гвінеї. Від 1931 р. 
працював у США: в 1931–1953 рр. – працівник Музею природничої історії в Нью-Йорку, від 
1953 р. – професор Гарвардського університету, в 1961–1970 рр. – директор Музею 
порівняльної зоології Гарвардського університету. Основні наукові праці присвячені 
орнітології, зоогеографії, теорії систематики, проблемам структури виду, видоутворення, 
питанням еволюції і методам систематики досліджень. Синтезував прогресивні, в т. ч. генетичні 
уявлення про еволюцію, що відіграло велику роль у розвитку і пропаганді нових еволюційних 
ідей. Був відомим орнітологом світу. Автор класичних праць з орнітофауни Північної Америки 
і фауни Австрало-Азіатської острівної області. Був членом НАН США, Американської академії 
мистецтв і наук, низки академій, наукових товариств, почесним доктором багатьох 
університетів. Помер вчений 3 лютого 2005 р. на 101 році життя. 

7 липня 115 років від дня народження Петра Миколайовича Веселкіна, російського 
патофізіолога. У 1926 р. закінчив 1-й Ленінградський медичний інститут. У 1926–1931 рр. 
працював у Ленінградському інституті медичних знань, в 1931 р. – у Військово-медичній 
академії, в 1949–1960 рр. завідувач кафедри патології Ленінградського інституту вдосконалення 
лікарів. Від 1950 р. – завідувач відділу загальної патології Інституту експериментальної 
медицини АМН СРСР. Основні наукові праці присвячені вивченню взаємодії дихального і 
вазомоторного центрів в умовах патології, впливу нервової системи на проникність судин. 
Досліджував гематоенцефальний бар’єр, питання гемотрансфузій та ефективність 
кровозамінників. У 1967 р. був нагороджений премією ім. О.О. Богомольця АМН СРСР. У  
1969 р. був обраний академіком АМН СРСР. Помер вчений у 1984 р. на 80 році життя. 

11 липня 310 років від дня народження Юхана Готтшалка Валлеріуса, шведського 
хіміка. Народився в Неріке. У 1730 р. закінчив Упсальський університет. Працював в цьому 
університеті. Від 1739 р. працював у Королівському медичному коледжі. У 1750 р. отримав 
вчене звання професора; від 1760 р. знову працював в Упсальському університеті. Впровадив 
систему природної класифікації мінералів. Досліджував склад неорганічних і органічних 
речовин. Був обраний академіком низки академій наук. Помер 16 листопада 1785 р. на 77 році 
життя. 

12 липня 115 років від дня народження Петра Яковича Герке, радянського гістолога і 
ембріолога. Народився в с. Велятичі (тепер Мінська область). У 1927 р. закінчив Білоруський 
університет, у 1930–1952 рр. працював у Мінському медичному інституту (від 1937 р. –
професор, від 1944 р. – завідувач кафедри гістології та ембріології). З 1952 р. – директор НДІ 
експериментальної медицини АН Лат РСР, від 1971 р. – завідувач лабораторії морфології цього 
інституту. Наукові дослідження присвячені цитології. Вивчав поділ ядра у нематод будову 
сперматозоїдів ланцетника. Автор декількох робіт з питань порівняльної ембріології ссавців. У 
1951 р. обраний академіком АН Лат РСР. Помер 14 травня 1985 р. на 81 році життя. 
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14 липня 115 років від дня народження Андре Луї Дебьєрна, французького фізикохіміка. 
Народився в Парижі. Закінчив школу індустріальної фізики і хімії в Парижі. Працював у 
Паризькому університеті в лабораторії органічної хімії у Ш. Фріделя (1832–1899). Від 1894 р. 
працював в лабораторії П. Кюрі (1859–1906). Від 1935 р. – в Інституті радія і одночасно 
професором Паризького університету. Наукові дослідження присвячені проблемі 
радіоактивності. У 1899 р. відкрив в урановій смолці новий радіоактивний елемент – актиній. У 
1910 р. разом з М. Склодовською-Кюрі (1867–1934) отримав металічний радій. У 1911 р. вони 
виготовили перший еталон радію. Помер 31 серпня 1949 р. на 76 році життя. 

17 липня 175 poків від дня народження Вінце Варти, угорського хіміка. Народився в 
Сегеді. У 1885 р. закінчив Будапештський політехнічний інститут, в якому почав працювати. 
Від 1870 р. – професор хімії. У 1882 р. розпрацював метод визначення жорсткості води за 
допомогою розчину NaOH + Na2СО3, який отримав розповсюдження в аналітичній хімії. 
Займався проблемами очистки води і спроектував водоочисний завод в Капостамеді. Розробив 
промисловий спосіб виготовлення каоліну та емалі на Печському заводі, продукція якого 
набула всесвітньої слави. Помер 20 липня 1914 р. на 71 році життя. 

18 липня 125 років від дня народження Альбіна Гарбеня, польського лікаря-гінеколога, 
доктора усіх медичних наук. У 1922–1925 рр. молодший асистент акушерсько-гінекологічної 
клініки Львівського університету. У 1848 р. – редактор видання «Medycyna Pracy». Подальша 
доля невідома. Помер орієнтовно у 1968 р. на 74 році життя. 

20 липня 215 років від дня народження Річарда Оуена, англійського зоолога, анатома, 
палеонтолога. Народився в Ланкастері. Медичну освіту отримав у Едінбурзькому університеті 
та в шпиталі Сент-Бартоломью в Лондоні (1825). У 1827–1856 рр. працював у Королівському 
хірургічному коледжі (від 1836 р. – професор порівняльної анатомії і фізіології). В 1856–1883 
рр. – був завідувачем природничо-історичного відділу в Британському музеї. Наукові праці 
присвячені вивченню викопних ссавців, плазунів, земноводних і птахів. Вперше описав (1863) 
скелет юрського птаха – археоптерикса. Розпрацював теорію аналогії і гомології органів. 
Досліджував партеногенез. Вивчав гельмінтів. Був антидарвіністом і прихильником Ж. Кювьє. 
Автор низки монографій, присвячених анатомії та фізіології різних тварин, а також підручників 
«Анатомія і фізіологія хребетних» (1844–1846), «Основи порівняльної остеології» (1855), 
«Палеонтологія» (7-е вид. 1871). Був членом Лондонського королівського товариства  
(з 1834 р.), членом Паризької АН (з 1839 р.). Отримав королівську медаль (1846), медаль ім.  
Г. Коплі Лондонського королівського товариства (1851). Помер вчений 18 грудня 1892 р. на 89 
році життя.  

21 липня 325 років від дня народження Георга Брандта, шведського хіміка та 
мінералога. Народився у Стокгольмі. У 1721–1724 рр. удосконалював освіту в Лейденському 
університеті. Після повернення у Швецію керував хімічною лабораторією в Раді копалень 
Швеції (1727–1729) Від 1730 р. – керівник Королівського монетного двору. Наукові роботи 
присвячені вивченню миш’яку та його сполук. У дисертації «Про напівметали» (1735) 
розглянув методи отримання у чистому вигляді низки елементів (ртуті, вісмуту, сурми, 
миш’яку, цинку). У 1735 р. відкрив кобальт і вивчив його властивості. Помер 29 квітня 1768 р. 
на 74 році життя. 

23 липня 160 років від дня народження Володимира Івановича Палладіна, російського 
ботаніка, біохіміка. Народився в Москві. У 1883 р. закінчив Московський університет. Учень 
К.А. Гимірязєва. У 1883–1888 рр. працював у Московському університеті. У 1889–1897 рр. – 
професор Харківського; у 1897–1901 рр. – Варшавського, у 1901–1904 рр. – Петербурзького 
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університету. Наукові роботи присвячені фізіології та біології рослин. У 1907 р. запропонував 
ферментативну теорію дихання рослин, досліджував механізми утворення і координації дії 
ферментів. У 1914 р. був обраний академіком Петербурзької АН. Помер З лютого 1922 р. на 63 
році життя. 

25 липня 125 років від дня народження Густава Брухнальського. Народився в с. Біс-
купці Краківського воєводства. У 1913 р. закінчив VIII державну гімназію і поступив на 
медичний факультет Львівського університету. У 1914–1920 рр. служив у польському війську. 
У 1921–1925 рр. продовжив навчання у Львівському університеті. Від 1925 р. – працівник 
Інституту стоматології, з 1927 р. займався приватною практикою. Від 1931 р. – старший 
асистент кафедри стоматології Львівського університету. Подальша доля невідома. 

27 липня 135 років від дня народження Миколи Єфремовича Хрисанфова, російського 
лікаря. У 1909 р. закінчив медичний факультет Московського університету. В роки Першої 
світової війни та громадянської війни в Росії працював хірургом. Від 1921 р. працював у 
Головному курортному управлінні НКОЗ РРФСР, відповідав за проблеми гігієни та 
бальнеотехніки на курортах. У 1930–1940 рр. – керівник групи планування санаторно-
курортними справами і робочого відпочинку в секторі охорони здоров’я Держплану СРСР. В 
1941–1945 рр. – начальник відділу евакогоспіталів Головного курортного управління. Від  
1945 р. працював у Центральному інституті курортології. Захистив докторську дисертацію, 
отримав вчене звання професора. М.Є. Хрисанфов був автором понад 100 праць, був членом 
низки наукових товариств. Помер 8 січня 1950 р. на 66 році життя. 

30 липня 145 років від дня народження Юзефа Станіслава Горновського, польського 
лікаря. У 1900 р. закінчив медичний факультет Варшавського університету. Отримав звання 
доктора медицини. У 1900–1902 рр. стажувався з патологічної анатомії в Тарту, Берліні, 
Парижі. У 1905–1906 рр. – лікар-рентгенолог і прозектор Варшавського шпиталю; у 1907–1911 
рр. – асистент кафедри патологічної анатомії Львівського університету, у 1911–1914 рр. –
доцент цієї кафедри. У 1914 р. отримав вчене звання професора; водночас у 1912–1917 рр. –
прозектор .Львівської психіатричної лікарні, у 1914–1917 рр. – професор кафедри патологічної 
анатомії Львівського університету; у 1917–1923 рр. – завідувач кафедри патологічної анатомії; у 
1919–1920 рр. – завідувач кафедри судової медицини, у 1923 р. – декан медичного факультету 
Варшавського університету. Ю.С. Горновський був автором близько 70 наукових праць, 
присвячених проблемам атеросклерозу, класифікації запальних процесів, механізмів 
нейрогуморальної регуляції патологічних процесів, удосконалення патогістологічної техніки. 
Підготував 3 професорів. У 1914 р. був Президентом Львівського лікарського товариства, у 
1923 р. був членом-кореспондентом ПАН. Помер 9 вересня 1923 р. на 50 році життя. 
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ДЖЕРАЛЬД МОРІС ЕДЕЛЬМАН 

До 90-річчя від дня народження 
 

 
Джеральд Моріс Едельман народився 1 липня 1929 р. в Нью-Йорку в сім’ї лікаря 

Едварда Едельмана і Анни (Фрідман) Едельман. Закінчив державну школу в Нью-
Йорку, поступив в Урсінус-коледж в Пенсільванії і в 1950 р. отримав ступінь бакалавра 
наук з хімії. Згодом поступив у медичну школу Пенсільванського університету і в 1954 
р. отримав медичний диплом. Упродовж 1955 р. працював лікарем в Массачусетському 
госпіталі. В 1955 р. поступив на військову службу, де працював лікарем загальної 
практики в гарнізонному госпіталі в Парижі.  

В 1975 р. демобілізувався, вирішив залишити кар’єру лікаря заради дослідницької 
роботи в галузі біохімії. В Рокфеллерівському університеті під керівництвом біохіміка 
Генрі Кункеля, який вивчав структуру антитіл, почав працювати над дисертацією. 

Антитіла, відкриті Емілем фон Берінгом (1854–1917) – це білки сироватки крові, 
що відносяться до групи імуноглобулінів (Ig). Молекули Ig можуть взаємодіяти з 
бактеріями, вірусами та інактивувати їх, тому вони відіграють важливу роль в 
гуморальному імунітеті. В свій час Карл Ландштейнер (1868–1943) встановив, що в 
організмі можуть вироблятися мільйони різних антитіл, кожне з яких взаємодіє з 
конкретною речовиною або антигеном. Але хімічна структура антитіл дуже подібна, що 
не можна виділити з крові окремі антитіла. Г. Кункель хотів вияснити, чому молекули Ig 
одночасно дуже подібні за структурою, але функціонально різні. В той час не існувало 
методів їх очистки і їх молекули були дуже великими порівняно з іншими білками. 

Дж. Едельман вважав, що структуру і функції антитіл можна вивчити, розщепив 
молекули Ig на маленькі фрагменти, які зберігають здатність взаємодіяти з антигенами. 
В докторській дисертації вчений розглянув різні способи розщеплення молекул Ig. В 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 89 (155). 2019 
 
 
 

87 

1960 р. Дж. Едельман отримав докторський ступінь і залишився працювати в 
Рокфеллерівському університеті науковим працівником та викладачем. 

Попередники Дж. Едельмана, в т. ч. Родні Роберт Портер (1917–1985), що вперше 
розщепив антитіла на функціональні субодиниці, дійшли висновку, що молекули IgG, на 
долю яких припадає велика частина молекул Ig крові, утворені одиноким ланцюгом з 
1300 амінокислот. Дж. Едельман вважав це малоймовірним. Оскільки хімічні зв’язки, 
що з’єднують між собою амінокислотні ланцюги, значно слабші, ніж ті, за допомогою 
яких зв’язані амінокислоти в самих ланцюгах, ці зв’язки порівняно легко зруйнувати. В 
1961 р. Дж. Едельман і Н. Пулик повідомили, що вони розділили молекули IgG на 2 
компоненти, які стали називатися легким і важким ланцюгами. 

Повторив експерименти Дж. Едельмана Р.Р. Портер об’єднав результати вченого з 
власними дослідженнями і в 1962 р. оголосив про розшифровку основної структури 
молекули IgG. Хоча модель Р.Р. Портера носила досить загальний характер, вона 
відіграла важливу роль в якості свого роду еталона для спеціальних біохімічних 
досліджень. З настанням інтенсивних досліджень з вивчення антитіл (в 60-х рр.) Р.Р. 
Портер і Дж. Едельман організували роботу з обміну інформації між дослідниками 
шляхом неофіційних «нарад з антитіл». Самі дослідники вивчали білки мієломи – 
злоякісної хвороби кровотворних органів, що викликає зростання плазматичних клітин, 
які продукують Ig. В 1950 р. Г. Кункель встановив, що оскільки всі мієломні клітини у 
пацієнта походять від однієї клітини-попередника, ці клітини стають природними 
виробниками гомогенних антитіл. Саме ця здатність виробляти гомогенні антитіла на 
додаток до тих антитіл, які звичайно зустрічаються в ракових пухлинах, стала основою 
технології виробництва моноклональних тіл, розпрацьованої в 1975 р. Георгом Кєлером 
і Сезаром Мільштейном. 
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Дж. Едельман, Р.Р. Портер з колегами вивчали послідовність амінокислот в 
ланцюгах різних мієломних парапротеїнів. В 1965 р. Дж. Едельман розпочав найбільш 
важку роботу – вивчення всієї молекули. Вчені встановили повну амінокислотну 
послідовність молекул IgG мієломи. В 1969 р. праця була завершена – було встановлено 
послідовність всіх 1300 амінокислот, що створюють білковий ланцюг. Модель Ig Р. 
Портера була цінною тим, що активна ділянка антитіла утворена як важким, так і легким 
ланцюгами. Це відкриття привело до принципового перегляду головної причини 
різноманітності антитіл. В людському організмі можуть утворюватися близько 10 млн. 
різних білків IgG, що мають 10 млн. активних ділянок. 

Макфарлейн Бьорнет наприкінці 50-х рр. ХХ ст. припустив, що антитіла 
утворюються з генів, які зазнають мутації в Ig-продукуючих клітинах. В 60–70-х рр. 
спостерігалася бурхлива дискусія вчених, які підтримували теорію існування окремих 
генів для кожного легкого та важкого ланцюга, і вченими, які вважали, що існує лише 
кілька генів для легких та важких ланцюгів, які мутують і утворюють різні білки . Дж. 
Едельман не погодився з вченими, які підтримували ці теорії. Разом з колегою 
Джозефом Геллі запропонував нове рішення. Вони висунули гіпотезу, що вся 
різноманітність антитіл обумовлена невеликими помилками, що виникають в процесі 
рекомбінацій. Ця концепція занадто випередила час, щоб стати загальновизнаною лише 
наприкінці 70-х рр., коли методи генної інженерії дозволили вивчати гени, що кодують 
антитіла. 

У 1972 р. Дж. Едельман і Р.Р. Портер отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за відкриття, що стосуються хімічної структури антитіл». 

У своїй Нобелівській лекції Дж. Едельман вказав: «імунологія зробить сильний 
вплив на інші біологічні та медичні дисципліни». 

В 1978 р. Дж. Едельман запропонував нову теорію функціонування головного 
мозку, на що його наштовхнули дослідження в галузі імунології. При імунній відповіді 
організму на чужий агент: вірус або бактерія «не вчать» імунну систему як синтезувати 
відповідне антитіло, а скоріше викликають селекцію серед різних варіантів ефективних 
антитіл; в подальшому в організмі формується клон таких антитіл. За аналогією Дж. 
Едельман припустив, що сенсорний подразник не індукує реакцію відповідних клітин 
мозку, а приводить до відбору серед «конкуруючих» клітинних груп і взаємозв’язків. 
Джерелом різноманітності в мозку Дж. Едельман вважав процес ембріонального 
розвитку. 

На його думку, гени визначають формування ембріональних тканин, але не у всіх 
деталях. Окремі клітини об’єднані в аркуші (як дорожні карти),які взаємодіють одні з 
одними під час виконання різних вищих функцій головного мозку. Теорія Дж. 
Едельмана пояснює гнучкість мозку, що проявляється у здатності функціонувати за 
незвичних ситуацій і подій, а також невдачі багатьох дослідників, які намагалися знайти 
специфічний структурний субстракт такої функції головного мозку як пам’ять.  

Ще в 1950 р. вчений одружився з Максиною Моррісон, яка подарувала йому 
доньку та двох синів. 
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В 1966 р. Дж. Едельман став повним професором Рокфеллерівського 
університету, а в 1974 р. – почесним професором цього закладу. 

За життя вчений був гідно пошанований: премія Спенсера Морріса 
Пенсільванського університету (1954), премія Елі Ліллі Американського хімічного 
товариства (1965), меморіальна премія Альберта Ейнштейна університету Йєшиви 
(1974), премія Бухмана Каліфорнійського технологічного інституту (1975). Дж. 
Едельман – член Нью-Йоркської АН, Американської академії мистецтв і наук, НАН 
США, Американського товариства клінічної медицини, Американського товариства 
генетиків. Він є володарем почесних звань Пенсільванського та Сієни університетів, 
Урсінус-коледжу, Вільямс-коледжу і коледжу Густава Адольфа. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА БЕХТЕРЄВА 

До 95-річчя від дня народження 
 

Наталія Петрівна Бехтерєва 
народилася 7 липня 1924 р. в Ленінграді 
в сім’ї вятського роду Бехтерєвих. 
Батько – Петро Бехтерєв,  інженер і 
винахідник, мати – Зінаїда Василівна 
Бехтерєва – лікар були репресовані в 
1938 р. як «вороги народу». Батька 
розстріляли майже зразу після арешту, 
родичам повідомили, що він засуджений 
на 10 років без права листування, а мати 
відправили в табір. Сиротами 
залишилися троє дітей – Наталя, брат 
Андрій і молодша сестра. Родичі 
відхрестилися від сім’ї «ворогів 
народу», Наталя з братом потрапили в 
дитячий будинок, молодшу сестру 
забрали родичі.  

У Другу світову війну Наталія Бехтерєва жила в блокадному Ленінграді. Після 
закінчення середньої школи поступила в 1-й Ленінградський медичний інститут ім. 
І. П. Павлова, який закінчила у 1947 р. Навчалася в 1947–1950 рр. в аспірантурі Інституту 
фізіології центральної нервової системи АМН СРСР.  

У 1950–1954 рр. Н.П. Бехтерєва працювала молодшим науковим співробітником в 
Інституті експериментальної медицини АМН СРСР. У 1954–1962 рр. Н.П. Бехтерєва 
працювала в Інституті нейрохірургії ім. А. Л. Полєнова МОЗ СРСР; за цей час пройшла 
шлях від старшого наукового співробітника до керівника лабораторії та заступника 
директора. 

Від 1962 р. Н.П. Бехтерєва почала працювати в Інституті експериментальної 
медицини АМН СРСР, пройшовши шлях від завідуючої відділом нейрофізіології людини, 
заступника директора з наукової роботи, виконуючої обов’язки директора. В 1970 р. Н.П. 
Бехтерєва (їй 46 років) починає працювати директором до 1990 р. Від 1990 р. вчена 
працювала науковим керівником Центру «Мозок» АН СРСР, від 1992 р. вчена стала 
керівником наукової групи нейрофізіології мислення, творчості і свідомості в «Інституті 
мозку людини» РАН (Санкт-Петербург). 

Вчена відома своїми дослідженнями принципів діяльності головного мозку людини в 
нормі і патології, особливо фізіологічних основ психічної діяльності. Вона вперше в СРСР 
застосувала спосіб довгострокової імплантації електродів у мозок людини з діагностичною і 
лікувальною метою. Відкриттям визнано виявлену Н.П. Бехтерєвою властивість нейронів 
підкіркових структур головного мозку людини, реагуючих на смисловий зміст мови, що 
беруть участь як ланки систем забезпечення розумової діяльності. Під керівництвом Н.П. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1924
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/1954
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Бехтерєвої створено нову гілку неврології та нейрохірургії – «стереотаксична неврологія» з 
розробкою новітніх технологій комп’ютерного стереотаксиса.  

Була автором понад 400 наукових праць, в т. ч. 18 монографій, багатьох розділів у 
вітчизняних та іноземних керівництвах з фізіології. Створила наукову школу, яка налічує 
велику кількість вчених і лікарів. 

За своє наукове життя опублікувала низку монографій: «Биопотенциалы больших 
полушарий головного мозга при супратенториальных опухолях», Медгиз, 1960. 188 с.; 
«Болезнь Рейно (клиника, нейропатофизиологические механизмы)», Медгиз, 1965. 189 с.; 
«Физиология и патофизиология глубоких структур мозга человека», М.-Л., Медицина, 1967. 
259 с.; «Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека», М.-Л., 
Медицина, 1971. 120 с.; «Нейрофизиологические аспекты психической деятельности 
человека», 2-е издание, перераб. и допол., Л., Медицина, 1974. 151 с.; «Мозговые коды 
психической деятельности», Л., Наука, 1977. 166 с.; «Устойчивое патологическое состояние 
при болезнях мозга», Л., Медицина, 1978. 240 с.; «Здоровый и больной мозг человека», Л., 
Наука, 1980. 208 с.; «Нейрофизиологические механизмы мышления», Л., Наука, 1985. 272 
с.; «Здоровый и больной мозг человека», 2-е издание, перераб. и допол. Л., Наука, 1988. 262 
с.; «Per aspera», Л., Наука, 1990. 145 с.; «Электрическая стимуляция мозга и нервов у 
человека» (отв. редактор Н. П. Бехтерева), Л., Наука, 1990. 263 с.; «О мозге человека», СПб, 
изд. НотаБене, 1994, 248 с.; «О мозге человека (XX век и его последняя декада в науке о 
мозге человека)». СПб, 1997, изд. Нотабене. 67 с.; «Магия мозга и лабиринты жизни», СПб, 
изд. Нотабене, 1999. 299 с.; «Магия Творчества и психофизиология (Факты, соображения, 
гипотезы)», СПб, 2006. 79 c.; «Магия мозга и лабиринты жизни», 2-е изд., перераб. и допол. 
Act; Сова, М.- СПб.: 2007. 349 с.; «Лечебная электрическая стимуляция мозга и нервов 
человека. Act; Сова, М.- СПб.: 2008. – 464 c. 

Піддавалася критиці за толерантне ставлення до містики і некоректно поставлені 
експерименти з перевірки екстрасенсорних здібностей. 
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В 1970 р. Н.П. Бехтерєва була обрана членом-кореспондентом АН СРСР; в 1975 р. – 
академіком АМН СРСР (згодом РАМН), в 1981 р. – академіком АН СРСР. 

Була обрана віце-президентом Міжнародного союзу фізіологічних наук (1974–1980), 
віце-президентом Міжнародної організації з психофізіології (1982–1994), працювала 
головним редактором журналу «Фізіологія людини» РАН (1975–1987); міжнародного 
журналу «International Journal of Psychophysiology» (1984–1994). 

Вчена при житті була гідно пошанована. Отримала орден «Знак Пошани» (1967), 
Золоту медаль ВДНГ СРСР (1967, 1974), орден Трудового Червоного Прапора (1975), орден 
Леніна (1984), Державну премію СРСР (1985) – за праці з фізіології психічної діяльності, 
структурно-функціональної організації і біоелектричної активності головного мозку в 
патології; орден Дружби народів (1994) – за великий особистий внесок у розвиток медичної 
науки і підготовку висококваліфікованих фахівців для вітчизняної охорони здоров’я; 
медаль Ханса Бергера (Німеччина), медаль Негрі (Італія), нагороду імені Мак-Каллоха 
(США); орден «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня – за великий внесок у розвиток 
вітчизняної науки, підготовку висококваліфікованих кадрів (1999); орден «За заслуги перед 
Вітчизною» III ступеня (2004). Стала лауреатом Міжнародної премії Фонду Святого 
Всехвального апостола Андрія Первозванного з врученням знаків Премії: «Державний 
Орел» і «Орденська Зірка» (2003), вищої нагороди Міжнародного міжакадемічного союзу 
«Зірка Вернадського» першого ступеня (2003); отримала орден «Серце Данко»(2006) – за 
особистий внесок у розвиток світової науки (Міжнародний Центр Духовного Єднання, 
Санкт-Петербург); орден «Користь, Честь і Слава» (2007) Президії Загальноросійського 
громадського руху «Парламент Народів Росії»; лауреат премії ім. В. Висоцького «Своя 
колія» (2003) та премії імені Людвіга Нобеля (2006). 

Н.П. Бехтерєва була почесним членом Угорського товариства електрофізіологів (з 
1968), Чехословацького нейрофізіологічного та нейрохірургічного товариств ім. Пуркіньє (з 
1989), іноземним членом АН Австрії (з 1974), АН Фінляндії (з 1990), Американської 
Академії медицини і психіатрії (з 1993), дійсним членом Міжнародної АН екології, безпеки 
людини і природи (з 1997).  

22 червня 2008 р. в Гамбургу Наталія Петрівна Бехтерєва покинула цей світ на 83 
році життя.  

Залишилася світла пам’ять про видатну Людину, Лікаря, Вченого. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
В.С. САВЕНКО 

 
ФРІДРІХ ГУСТАВ ЯКОБ ГЕНЛЕ 
До 210-річчя від дня народження 

 
Фрідріх Генле народився 9 липня 

1809 р. у м. Фюрте (Німеччина). Освіту 
отримав у Гейдельберзькому (1826) та 
Боннському (1828) університетах. 
Велику роль у формуванні наукового 
світогляду Ф. Генле відіграв видатний  
німецький природознавець, один із 
засновників сучасної фізіології, порів-
няльної анатомії та ембріології Йоганн 
Петер Мюллер (1801–1858), якого Ф. 
Генле вважав своїм вчителем. До 1832 р. 
Ф. Генле працював у Бонні. У 1832 р. 
він захистив докторську дисертацію на 
тему «De membrane pupillari alliisque 
oculi membranis pellucentibus». Після 
захисту дисертації разом з Й. Мюллером 
переїхав у Париж, де працював у «Jardin 
des plantes». Саме у Парижі він написав 
низку робіт із анатомії рослин і будови 
рослинних тканин.  

У 1834 р. разом з Й. Мюллером повернувся в Берлін і почав працювати 
прозектором у свого вчителя, який став директором анатомічного театру Анатомо-
зоологічного музею Берлінського університету. У 1935 р. за участь в боннському 
«Burschenschafte» він був заарештований і посаджений у в’язницю. За Ф. Генле почав 
просити О. Гумбольдт (1769–1859), видатний німецький природодослідник-
енциклопедист, географ та мандрівник, член Берлінської АН. У 1837 р. Ф. Генле був 
«помилуваний» і розпочав плідну наукову діяльність. З часом отримав звання приват-
доцента Берлінського університету. Майже в цей час (1839) Т. Шванн опублікував 
класичну працю «Мікроскопічні дослідження про відповідність у структурі й рості 
тварин і рослин», в якій було сформульовано основні положення клітинної теорії 
будови всіх організмів. У 1840 р. вчений отримав кафедру анатомії в Цюріху, де крім 
анатомії займався фізіологією і патологією. У 1841 р. в Цюріху він написав 
капітальну працю «Allgemeine Anatomie», що принесла йому світове визнання, 
витримала низку перевидань і навіть в теперішній час є точним викладом із загальної 
описової анатомії. 
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У 1944 р. Ф. Генле разом Р. Пфейфером заснував журнал «Zeitschrift fur rationelle 
Medizin», який виходив до 1867 р. У 1844 р. він переїхав до Гейдельбергу, де працював 
на кафедрі анатомії з проф. Тидеманом до 1951 р. 

Праці Ф. Генле в галузі патологічної анатомії та гістології знайшли своє 
відображення в підручнику «Handbuch der rationellen Pathologie» (1846–1853). Науковий 
кругозір вченого був великий. Він описав уражені захворюваннями органи людського 
тіла. 

Від 1852 р. Ф. Генле став директором анатомічного інституту в Геттінгені, де 
працював до кінця життя. У 1863 р. він опублікував роботу «До анатомії нирки», де 
описав знамениту петлю в нефроні, яка отримала ім’я автора. Він описав канали (названі 
його ім’ям – ansa Henle), які виконують функцію зворотного всмоктування води, 
глюкози та солей із первинної сечі. Також описав трубчасті залози в кон’юнктиві повік, 
залози в слизовій оболонці бронхів, систему розгалуження бронхіального дерева, будову 
стінок судин, сім’яних канальців, зв’язок хребта. Йому належить перший детальний 
опис наднирників та гіпофізу. Він подав детальний опис анатомічної будови волосяних 
мішечків і встановив зв’язок цієї будови із ростом волосся. Саме в Геттінгені Ф. Генле 
створив другу капітальну працю «Systematischne Anatomie» (1871–1879), яка вийшла з 
друку в трьох великих томах і побудована на основі біологічних теорій Т. Шванна 
(1810–1882) та М. Шлейдена (1804–1881). 

Із робіт в галузі фізіології відома праця «Schleim mid Eiderbildung», в ембріології: 
«Zur Entwicklung der Krystallinse», із антропології – «Antropologische Beitrage», із 
зоології – « Systematischne Beschreibung der Plagiostomen». 

Сучасники Ф. Генле вважали його видатним педагогом Німеччини. Остання його 
праця – «Ріст людського нігтя та кінського копита» була написана у 1884 р., коли 
геніальному анатому було 75 років. 

За весь творчий період Ф. Генле написав понад 200 наукових робіт. Його 
популярність в Європі була надзвичайно великою: багато наукових товариств, 
університетів обрали його своїм почесним членом. 

Помер Ф.Я. Генле 13 травня 1885 р. проживши майже 76 років. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.В. ФЕДОРОВ,  
Ю.С. КАРОЛЬ 

 
ВІЛЬЯМ ОСЛЕР 

До 170-річчя від дня народження 
 

Вільям Ослер народився 12 
липня 1849 р. в сім’ї Фітерстоуна 
Лейка Ослера (1805–1895), 
колишнього службовця військово-
морського флоту та Еллен Фрі Піктон 
на Канадському Заході (нині 
Онтаріо). Вільям отримав освіту в 
школі Трініті-Коледжу і поступив у 
Трініті-Коледж восени 1867 р. В 1868 
р.  
В. Ослер поступив у медичну школу 
Торонто, приватну установу. В  
1870 р. закінчив медичну школу в 
Торонто і продовжив навчання в 
університеті Монреаля, де в 1872 р. 
отримав медичний ступінь. Згодом 
удосконалювався в європейських 

клініках і лабораторіях, в т. ч. у  
Р. Вірхова (1821–1902), Л. Траубе (1818–1876), Б. Лангенбека (1810–1887), Ф. Гебри 
(1816–1880), К. Рокитанського (1804–1878). Повернувся в Канаду в 1874 р. і отримав 
посаду лектора, пізніше – професора кафедри внутрішніх хвороб в Монреалі.  

В 1884 р. виїхав у США, де отримав посаду професора кафедри внутрішніх 
хвороб у Філадельфії, а в 1889 р. переїхав у Балтимор. Вчений розгорнув велику 
діяльність з організації клінік і вдосконалення клінічної підготовки студентів в 
американських медичних школах. 

В 1905 р. вчений виїхав у Великобританію, де почав працювати професором 
внутрішніх хвороб в Оксфорді. 

Наукова спадщина вченого охоплює численні розділи клінічної медицини. В. 
Ослер був автором понад 700 друкованих праць. 

В 1873 р. В. Ослер описав кров’яні пластинки (тромбоцити). В 1876–1877 рр. 
вчений вивчав віспу і трихіноз та описав новий вид філярій (Filaria Osleri).  

У 1885 р. одним із перших описав клінічну картину підгострого ендокардиту і, 
зокрема, його ознаки у вигляді болючих червоних вузликів на шкірі, спричинених 
ураженням дрібних судин (симптом Ослера); синдрому переміжної жовтяниці з ознобом 
і гарячкою при жовчнокам’яній хворобі; поліцитемії, що супроводжується ціанозом і 
збільшенням селезінки (спленомегалією), що отримала назву хвороба Вакеза–Ослера; 
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спадкових геморагічних телеангіектазій (хвороба Ослера–Рандю). Вчений описав 
вісцеральні ускладнення erythema multiforme, класичний опис хореї та церебральних 
паралічів у дитячому віці. 

 
Великою заслугою В. Ослера є створення капітальних праць з історії медицини. 

Вчений сприяв реформі медичної освіти. 
До заслуг вченого належить активна участь у відновленні могили Ібн-Сіна. 
Помер вчений 29 грудня 1919 р. в Оксфорді на 71 році життя під час епідемії 

іспанського грипу. Похований в Бібліотеці Ослера в університеті Макгілла. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Р. САВРАН 
 

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ МЕЛЬНИКОВ 
До 130-річчя від дня народження 

 
Олександр Васильович Мельников 

народився 12 липня 1889 р. в м. Мезель (нині 
Архангельської області). Поступив у Військово-
медичну академію в Санкт-Петербурзі, яку 
закінчив у 1914 р. В 1914–1918 рр. працював 
хірургом в госпіталях. Від 1918 р. почав працювати 
на кафедрі оперативної хірургії у В.М. Шевкуненка 
1872–1952), а від 1920 р. в клініці С.П. Федорова 
(1869–1936). В 1920 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «О хирургической анатомии 
реберно-диафрагмального синуса». 

З 1923 р. О.В. Мельников був професором 
кафедри оперативної хірургії медичного 
факультету Харківського університету, а згодом 
керував госпітальною і факультетською 
хірургічною клініко. Одночасно упродовж 18 років 
О.В. Мельников завідував хірургічною клінікою 
Українського онкологічного інституту; в 1928 р. 
організував перший в СРСР онкологічний 
диспансер в Харкові. В 1930 р. О.В. Мельников 

опублікував двотомне керівництво з онкології для лікарів (разом з М.І. Лівшицем).  
В 1940 р. О.В. Мельников очолив кафедру госпітальної, а в 1942 р. – кафедру 

факультетської хірургічної клініки Ленінградської військово-морської медичної 
академії. В період німецько-радянської війни 1941–1945 рр. очолював працю великих 
спеціалізованих госпіталів для поранених у живіт. У 1943 р. О.В. Мельников отримав 
почесне звання «Заслужений діяч науки РРФСР», в 1944 р. вчений був нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора. В 1949 р. вчений отримав премію імені М.Н. 
Бурденка АМН СРСР. 

В 1948 р. О.В. Мельников був обраний академіком АМН СРСР. 
О.В. Мельников був автором 132 наукових праць, в т. ч. 12 монографій. Під 

керівництвом О.В. Мельникова захищено 34 кандидатські та 18 докторських дисертацій. 
У 1951 р. О.В. Мельникову було присвоєно військове звання генерал-майора 

медичної служби.  
У 1955 році на Міжнародному конгресі хірургів у Данії виступив з доповіддю про 

резекцію печінки. Вчений розробив один з методів розтину піддіафрагмального 
простору без пошкодження плеври, оригінальні методики позаочеревинного закриття 
кишкових нориць після вогнепальних поранень живота. Також вчений описав причини 
септичних ускладнень та анаеробної інфекції у поранених, запропонував пробу для 
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ранньої діагностики анаеробної інфекції кінцівок з накладанням лігатури (проба 
Мельникова). 

У 1955 р. вчений отримав премію імені С.І. Спасокукоцького АМН СРСР. 
В 1956 р. О.В. Мельников очолив кафедру факультетської хірургії №2 ВМА ім. 

С.М. Кірова. 
В 1956 р. вчений був нагороджений орденом Червоного Прапора.  
Вчений був ініціатором видання журналу «Вопросы онкологии».  
Помер вчений 27 травня 1958 р. на 69 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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