День науки

Видатні
українські вчені
в галузі медицини

Бец Володимир Олексійович
(1834-1894)
«…Володимир Олексійович Бец увійшов в історію
медицини
як
засновник
вчення
про
цитоархітектоніку кори головного мозку людини та
тварин,
завдяки
блискучим
макрота
мікроскопічним дослідженням тонкої будови
мозкової тканини. Вже в 70-ті роки ХІХ століття Бец
абсолютно достовірно показав на великій кількості
препаратів мікроскопічних зрізів мозку, що кора –
це неоднорідний комплекс нервових клітин, а її
різні ділянки мають різний набір нейронів, і вже в
той час він знайшов 8 цитоархітектонічних полів з
характерним для них малюнком нервових клітин та
їх відростків. Немає жодного в світі підручника з
анатомії, гістології чи неврології, в якому не було б
відзначено, що у 5-му шарі кори головного мозку
людини містяться гігантські пірамідні клітини, які
отримали назву «клітин Беца» на честь видатного
вченого»

Бец Володимир Олексійович
Біографія
−

−
−

народився 26 квітня 1834 року
в селі Татарівщині поблизу міста Остра,
Чернігівської губернії в дворянській
родині
навчався в Ніжинській та Київській
гімназіях
у 1860 р. закінчив медичний факультет
Київського університету, після чого
займався науковою працею в галузі
анатомії на кафедрі, якою в той час
керував професор О.Вальтер

Наукова діяльність Беца В.О.
− у лабораторії видатного німецького фізіолога Карла
Людвіга Володимир Бец досліджував кровообіг в печінці
− повернувшись до Києва, у 1863 р. захистив докторську
дисертацію «Про механізм кровообігу в печінці»
− у 1868 р. став професором кафедри анатомії Київського
університету Св. Володимира і працював на цій посаді до
1890 року

Наукова діяльність Беца В.О.

Багато уваги Володимир Олексійович
приділяв
педагогічній
роботі,
не
залишаючи
і
практичної
лікарської
діяльності: з 1871 був консультантом з
нервових хвороб при Кирилівській лікарні
в Києві (тепер лікарня імені І. П. Павлова),
а з 1884 року займав посаду головного
лікаря
Товариства
Південно-Західних
залізниць

Наукова діяльність Беца В.О.
−

−
−

−

учений розробив методи ущільнення мозку та
забарвлення нервових клітин, що дозволило
детально
вивчити
рельєф
півкуль
і
закономірності мікроскопічної будови кори
головного мозку. Це дослідження принесло
професору В.Бецу світову славу. За свої
препарати він отримав медаль на Всеросійській
мануфактурній виставці у Петербурзі 1870 року
В. Бец залишив близько 50 наукових праць
його роботи присвячені будові людського мозку,
зокрема відмінностям у тонкій структурі
(архітектоніці) різних його ділянок, що значною
мірою сприяло розвиткові фізіології ЦНС
він відкрив рухову зону кори головного мозку і
описав в 1874 р. велетенські пірамідні нервові
клітини, названі його ім'ям

Наукова діяльність Беца В.О.

−
−

дослідження були проведені на
дуже високому технічному рівні
його анатомічні препарати, що
зберігаються
тепер
в
Анатомічному музеї Київського
медуніверситету,
дістали
найвищу оцінку на виставці в
Петербурзі (1872) та всесвітній
виставці у Відні (1873)

Наукова діяльність Беца В.О.
−

−
−
−

поряд з проблемами неврології, опрацьовував багато
різноманітних питань теоретичної та практичної медицини
він вивчав будову надниркових залоз (відкрив так звану
хромафінну реакцію їхньої мозкової речовини)
вперше провів систематичне дослідження розвитку й росту
кісток (1877)
написав кілька праць з клінічної діагностики та ін.

Вшанування пам’яті вченого

Помер вчений 12 жовтня 1894
року і похований в Києві
на цвинтарі біля Видубицького
монастиря

Богомолець Олександр Олександрович
(1881-1946)

−

видатний
український
вчений
патофізіолог
− основоположник української школи
патофізіології, ендокринології, геронтології
− організатор української науки
− засновник перших в Росії і Україні
науково-дослідних закладів медичного
профілю

Богомолець Олександр Олександрович
Біографія
−

−
−

−

народився у Лук'янівській в'язниці м. Києва,
де перебувала його мати Софія Миколаївна
Богомолець, засуджена на 10 років
каторжних робіт
батько – О.М.Богомолець, земський лікар,
також брав участь у революційному русі
невдовзі після пологів був забраний від
матері і відданий на виховання до маєтку
Климове
свого
дідуся
–
Миколи
Максимовича Присецького
малий Сашко зміг побачити матір тільки
через 10 років. На той момент вона була
вже безнадійно хвора на сухоти

Богомолець Олександр Олександрович
Біографія
−

−

−

у 1900 р. закінчив Першу Київську
гімназію із золотою медаллю і вступив
на юридичний факультет Університету
Святого Володимира у Києві, але того
ж року перевівся на медичний
факультет
за станом здоров'я в січні 1901 р.
переїхав до Одеси, де продовжив
навчання на медичному факультеті
Новоросійського університету
під час навчання на 2-му курсі
університету
(1902)
опублікував
першу наукову роботу «До питання
про
будову
і
мікрофізіологію
бруннерових залоз»

Богомолець Олександр Олександрович
Біографія
−

−

у 1909 р. у Петербурзькій Імператорській
військово-медичній академії захистив
докторську дисертацію «До питання про
мікроскопічну будову і фізіологічне
значення надниркових залоз у здоровому
і хворому організмі»
у 1911 р. відбув однорічне відрядження за
кордон дляпідготовки до професорського
звання, під час якого працював у
найкращих клініках і університетах
Франції та Німеччини

Наукова діяльність Богомольця О.О.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

у 1923 р. організував у Саратові першу в СРСР
протималярійну лабораторію
у кінці 30-років ХХ ст. написав праці:
«Вступ до вчення про конституції та діатези»
«Криза ендокринології»
«Загадка смерті»
«Про вегетативні центри обміну»
«Набряк. Нарис патогенезу»
«Артеріальна гіпертонія. Нарис патогенезу»
переробив і розширив підручник «Патологічна
фізіологія»

Наукова діяльність Богомольця О.О.
−

−

−

у 1930 р., переїхавши з групою
учнів до Києва, створив Інститут
експериментальної біології та
патології Наркомату охорони
здоров'я УРСР та Інститут
клінічної фізіології УАН
під
будівництво
останнього
О.Богомольцю виділили 2,7 га
землі в центрі Києва
після смерті вченого обидва
інститути були об'єднані в
Інститут фізіології АН УРСР
(1953)

Наукова діяльність Богомольця О.О.

з групою учнів написав багатотомну
працю «Основи патологічної фізіології»,
за яку було присуджено Сталінську
премію (1941)
− був
засновником
«Фізіологічного
журналу» АН УРСР, організатором
щорічних
наукових
конференцій,
редактором багатьох наукових збірників
− створив
учення про фізіологічну
систему сполучної тканини
−

Наукова діяльність Богомольця О.О.

праці Богомольця сприяли розвиткові
майже
всіх
галузей
патологічної
фізіології. Вони стосувалися питань
ендокринології,
порушення
обміну
речовин, імунітету й алергії, раку,
патології кровообігу (зокрема гіпертонії),
патогенезу шоку, старіння організму
− велике
значення
мають
праці,
присвячені переливанню крові. В них
доведено, що переливати кров доцільно
не лише за її нестачі, а й з метою
підвищення реактивності організму
−

Вшанування пам’яті вченого
помер від туберкульозу, на який хворів ще в
юності та похований у парку на території
колишнього Інституту клінічної фізіології (нині –
Інститут
фізіології
НАН
України
імені
О.Богомольця) в Києві
− у 1953 р. Академія наук УРСР заснувала Премію
імені О. О. Богомольця, яку вручає відділення
біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН
України за видатні досягнення в галузі технічної
фізіології та патофізіології
− його ім’я носить Київський Національний
медичний університет
− у 2011 році Національний банк України у серії
«Видатні особистості України» випустив ювілейну
монету «Олександр Богомолець» номіналом 5
гривень
−

Заболотний Данило Кирилович
(1866-1929)

«Його праця – подвиг. Навіть короткий
перелік його заслуг завжди вражатиме…», –
писав
І.Мечников
про
видатного
українського
мікробіолога,
засновника
вітчизняної епідеміології, академіка АН
СРСР та АН УРСР Данила Кириловича
Заболотного.
І
ці
слова
не
є
перебільшенням – талановитий учений
присвятив своє життя врятуванню людства
від епідемій таких смертельно небезпечних
хвороб, як чума, холера, дифтерія,
висипний тиф та інших

Заболотний Данило Кирилович
Біографія
−

−

−

−

народився
16
грудня
1866
року
в селі Чоботарці Подільської губернії у
селянській родині (батько-був хліборобом,
мати – дочкою сільського писаря
у 1877 році після смерті батька Данило
переїхав до дядька в Ростов-на-Дону, де
навчався у Нахічеванській гімназії
1880 р. – Данило Заболотний переїхав до
іншого дядька, В.М.Сауляка, в Одесу, де
вступив до Рішельєвської класичної гімназії
у 1885 році Данило вступив на природниче
відділення фізико-математичного факультету
Новоросійського університету в Одесі, з якого
у 1899 р. був виключений за участь у
студентській сходці й заарештований. Згодом
був звільнений за станом здоров'я

Заболотний Данило Кирилович
Біографія
−

−

−

у 1889-1891 роках працював на Одеській
бактеріологічній
станції
помічником
у
директора Якова Бардаха
за підтримки кількох професорів у 1891 р.
Заболотному
було
дозволено
скласти
екстерном державні іспити в університеті на
ступінь магістра природничих наук. Після
цього він вступив на третій курс медичного
факультету Київського університету Святого
Володимира
після завершення навчання виїхав на роботу
до Кам'янця-Подільського

Наукова діяльність Заболотного Д.К.
Дослідження холери
−

−

−

−

−

у 1893 р.— разом із прозектором Іваном
Савченком зробив на собі небезпечний дослід:
випив живу холерну культуру, після попередньої
пробної імунізації впродовж 28 днів, щоб
довести ефективність імунізації через рот
зробив відкриття у медицині – обґрунтував і
експериментально
довів
можливість
пероральної вакцинації людей проти холери, а
також відкрив приховане бактеріоносійство
сформував профілактичну доктрину, яка стала
провідною в боротьбі з холерою – це дія на
джерело інфекції
у 1894-1895 рр. брав участь у боротьбі з
епідемією холери та дифтерії в Подільській
губернії
понад 10 років (1900-1911) вчений боровся з
холерою в Шотландії, Португалії, на Поволжі, в
Одесі, Маньчжурії

Наукова діяльність Заболотного Д.К.
Дослідження чуми

−

−

−

на початку 1897 року Заболотний з
групою вчених виїхав на 3 місяці до
Індії для вивчення страшної на той час
хвороби – чуми
за результатами цієї експедиції були
виявлені шляхи проникнення інфекції
до організму, захисна дія протичумної
сироватки
протягом 1897-1899 років Заболотний
брав участь в експедиціях з боротьби з
чумою в Індії, Монголії, Персії, Аравії,
Месопотамії, Китаї

Наукова діяльність Заболотного Д.К.
Дослідження чуми

−
−

через 12 років вчений довів, що носіями
чуми в природі є дикі гризуни
одного разу, зробивши розтин тарбагатів,
у яких встановив чуму, Данило Кирилович
заразився, вколовшись голкою шприца,
яким він брав гній із чумного бубона.
Знаючи про смертельну небезпеку,
Заболотний почав писати прощальні
листи своїм рідним і близьким. Але на
щастя,
завдяки
введеню
йому
протичумної
сироватки,
Данило
Кирилович переніс чуму, спостерігаючи на
собі її перебіг як лікар і вчений

Вшанування пам’яті вченого
Ім'я Данила Заболотного носить:
− Інститут мікробіології і вірусології НАН України, який він
заснував 1929 року
− вулиця
на
південній
околиці
Голосіївського
району Києва, на якій розташовані цей та декілька
інших інститутів НАН України біологічного профілю
− Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного
− випущено поштову марку із зображенням вченого

Мечников Ілля Ілліч
(1845-1916)

"Нет в мире непонятного,
многое не понято"
Лауреат Нобелівської
премії, Ілля Ілліч Мечников

Мікроскоп Іллі Ілліча Мечникова

Мечников Ілля Ілліч
Біографія
− він – біолог і патолог, зоолог і ембріолог,
бактеріолог та імунолог, творець еволюційної
ембріології, теорії імунітету і запалення,
батько світової геронтології
− геній І. Мечников поєднував створення
фундаментальних біологічних концепцій і
тяжку діяльність
в
галузі
практичної
медицини. Ця діяльність іноді мала героїчний
і жертовний характер
− так, працюючи в Одесі, І.І. Мечников провів
дослід самозараження поворотним тифом, а
в 1892 р. під час епідемії холери у Франції,
вивчаючи способи боротьби з нею, випив
культуру збудника смертельної хвороби

Мечников Ілля Ілліч
Біографія
− народився Ілля Ілліч Мечников у с. Іванівка
Куп’янського повіту Харківської губернії в сім’ї
гвардійського офіцера
− потяг до науки у хлопця виявився дуже рано. У
восьмирічному віці він серйозно захопився
ботанікою, у гімназійні роки – геологією і
природознавством, відвідував також лекції з
фізіології
людини
при
Харківському
університеті,
читав
наукову
природничу
літературу
− завдяки винятковим здібностям І. Мечникова
без екзаменів зарахували у 1862 р. на
природниче відділення фізико-математичного
факультету Харківського університету. Юнак
закінчив його за два роки, екстерном здавши
потрібні дисципліни

Мечников Ілля Ілліч
Біографія
− потім було відрядження на острів
Гельголад (1864), що у Північному морі,
для підготовки кандидатської роботи,
участь у з’їзді природознавців у Гіссені, де
після цікавого виступу йому аплодувало
поважне зібрання вчених
− згодом
І.
Мечников
працював
у
Новоросійському (Одеса, 1867-1868) та
Петербурзькому (1868-1870) університетах
− потім були роки наполегливої праці на
біостанціях і в лабораторіях, за кордоном і
в Україні, магістерська і докторська
дисертації і, нарешті, кафедра зоології та
порівняльної анатомії Новоросійського
університету, де працював професором із
1870 р. упродовж дванадцяти років
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− у 1882 р. вчений здійснив відкриття в галузі
фагоцитозу. Своїми дослідами Мечников довів
здатність клітин знищувати в організмі шкідливі
речовини та мікроби, тобто заклав основи вчення
про імунітет, за що в 1908 р. одержав
Нобелівську премію
− у 1866-1886 роках Мечников розрозробляв
питання порівняльної та еволюційної ембріології
− розробляв на основі вивчення фагоцитозу
порівняльну патологію запалення (1892), а в
подальшому – фагоцитарну теорію імунітету
(«Невосприимчивость в инфекционных болезнях»
– 1901; Нобелівська премія – 1908, сумісно з
П.Ерліхом)
− чисельні роботи Мечникова з бактеріології
присвячені питаннямс епідеміології холери,
черевного тифу, туберкульозу та ін. інфекційних
захворювань

Наукова діяльність Мечникова І.І.

Медаль лауреата
Нобелівської премії

Ilya Ilyich Mechnikov

Paul Ehrlich

The Nobel Prize in Physiology or
Medicine 1908

Наукова діяльність Мечникова І.І.

І.І. Мечников та Луї Пастер

− у 1886 р. І. Мечников очолив створену
ним разом з М. Гамалією першу у Росії
і другу в світі Одеську бактеріологічну
станцію,
яка
мала
займалася
виготовленням вакцин, щепленням
проти сказу тощо. Однак через
перешкоди, що чинила йому офіційна
влада, вчений вирішив виїхати за
кордон
− у 1888 р. Ілля Ілліч переїхав до
Франції і до кінця життя працював у
Пастерівському інституті. Тут учений
досліджував
холерну
інфекцію,
сифіліс, туберкульоз, кишкові інфекції,
антагонізм
бактерій,
закладаючи
основи вчення про антибіотики;
розробив експериментальні підходи
до вивчення старості

Вшанування пам’яті вченого
Великий учений помер 1916 р. у Парижі.
Урна з прахом згідно з його волею
зберігається в бібліотеці Пастерівського
інституту.
Ім’я І. Мечникова присвоєно:
− Інституту мікробіології та імунології
Академії медичних наук України
− Одеському науково-дослідному інституту
вірусології та епідеміології
− Українському науково-дослідному протичумному інституту МОЗУ (м. Одеса).
− Одеському національному університету
− вулицям у Києві, Дніпропетровську, Львові

Вшанування пам’яті вченого
медаль ім. І.І.Мечникова «За вклад в
укрепление здоровья нации» учреждена
Президиумом
Российской
академии
естественных наук
− 1991 року було випущено поштову марку із
зображенням вченого
− у 2005 році Національний банк України у серії
«Видатні
особистості
України»
випустив
ювілейну монету «Ілля Мечников» номіналом
2 гривні
−

