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ВНЕСОК НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ АКАДЕМІКА
П.Г. БОГАЧА У РОЗВИТОК ФІЗІОЛОГІЇ ТРАВЛЕННЯ ЯК НАУКИ
Науковець створив в Україні фундаментальну школу в галузі фізіології
травлення, центральної регуляції вегетативних функцій і біофізики м’язового
скорочення, представниками цієї школи є спеціалісти високої кваліфікації з
біофізики. Аналіз наукових здобутків П.Г. Богача, академіка-секретаря
відділення фізіології, біохімії та теоретичної медицини Президії Академії наук
УРСР свідчить, що він є автором багатьох теоретичних розробок і має вагомі
здобутки в дослідженні питань травлення, центральної регуляції
вегетативних функцій і біофізики м’язового скорочення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про недостатню
освітленість проблеми узагальнення та аналізу наукового внеску у розвиток
фізіології травлення як науки школи академіка П.Г. Богача. Мета і завдання
даного дослідження є висвітлити основні напрямки діяльності наукової школи
з фізіології травлення, проаналізувати та узагальнити матеріали з досліджень
наукової школи під керівництвом П.Г. Богача у розвиток фізіології травлення
як науки. це дасть змогу належним чином оцінити вагомий внесок даної школи
у розвиток фізіології травлення як науки. Дана праця присвячена дослідженню
діяльності наукової школи академіка.
Ключові слова: наукова школа, травлення, фізіологія, П.Г. Богач.
CONTRIBUTION OF SCIENTIFIC SCHOOL UNDER MANAGEMENT
ACADEMICIAN P.G. BOGACH IN DEVELOPMENT OF PHYSIOLOGY
OF DIGESTION AS SCIENCE
The scientist has created a fundamental school in Ukraine in the field of
digestive physiology, central regulation of autonomic functions and biophysics of

muscle contraction, the representatives of this school are highly qualified specialists
in biophysics. Analysis of scientific achievements P.G. Bogach, AcademicianSecretary of the Division of Physiology, Biochemistry and Theoretical Medicine of
the Presidium of the Academy of Sciences of the UkrSSR, testifies that he is the
author of many theoretical developments and has significant achievements in the
study of questions of digestion, central regulation of vegetative functions and
biophysics of muscular contraction.
The analysis of recent researches and publications testifies to the lack of
coverage of the problem of generalization and analysis of the scientific contribution
to the development of the physiology of digestion as a school science academician
P.G. Bogach The purpose and objectives of this study are to highlight the main
directions of the activity of the scientific school on digestion physiology, to analyze
and synthesize materials on the research of the scientific school under the guidance
of P.G. Bogach in the development of physiology of digestion as a science. This will
enable to properly evaluate the significant contribution of this school to the
development of physiology of digestion as a science. This work is devoted to the study
of academic activities.
Key words: scientific school, digestion, physiology, P.G. Bogach
ВКЛАД НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ АКАДЕМИКА
П.Г. БОГАЧА В РАЗВИТИЕ ФИЗИОЛОГИИ ПИЩЕВАРЕНИЯ
КАК НАУКИ
Ученый создал в Украине фундаментальную школу в области физиологии
пищеварения, центральной регуляции вегетативных функций и биофизики
мышечного сокращения, представителями этой школы являются специалисты
высокой квалификации по биофизике. Анализ научных достижений П.Г. Богача,
академика-секретаря отделения физиологии, биохимии и теоретической
медицины Президиума Академии наук УССР свидетельствует, что он
является автором многих теоретических разработок и имеет весомые
достижения в исследовании вопросов пищеварения, центральной регуляции
вегетативных функций и биофизики мышечного сокращения.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о
недостаточной освещенности проблемы обобщения и анализа научного вклада
в развитие физиологии пищеварения как науки школы академика П.Г. Богача.
Цель и задачи данного исследования является осветить основные направления
деятельности научной школы по физиологии пищеварения, проанализировать и
обобщить материалы по исследованиям научной школы под руководством
П.Г. Богача в развитие физиологии пищеварения как науки. это позволит по
достоинству оценить весомый вклад данной школы в развитие физиологии
пищеварения как науки. Данная работа посвящена исследованию деятельности
научной школы академика.
Ключевые слова: научная школа, пищеварение, физиология, П.Г. Богач.

Постановка проблеми. П.Г. Богач проводив підготовку спеціалістів
високої кваліфікації з біофізики. Наукова школи академіка Петра Григоровича
Богача налічує 5 докторів біологічних наук та 38 кандидатів наук
(Бурдига Ф.В.,
Зима В.Л.,
Клевець М.Ю.,
Мірошниченко М.С.,
Рибальченко В.К.,
Решодько Л.В.,
Скрипник З.В.,
Красильщиков К.Б.,
Гройсман С.Д., Губкін В.А., Коваль Л.О., Несені К.І., Воробйова Н.О.,
Мотузний В.О., Чайченко Г.М., Каплуненко М.О., Пелюх П.Д., Смирнова Ж.О.,
Шевчук П.М. та інші.) Дана праця присвячена системному, науково–
історичному аналізу та дослідженню діяльності наукової школи під
керівництвом академіка [23].
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про недостатню
освітленість проблеми узагальнення та аналізу наукового внеску школи
академіка П.Г. Богача. Історіографічний аналіз проблеми засвідчує, що
більшість узагальнюючих наукових праць містять фрагментарні дані. Науково–
прикладний аспект розвитку наукової школи є малодослідженим в історіографії
[19, 24].
Мета і завдання дослідження даного дослідження є висвітлити основні
напрямки

діяльності

наукової

школи

під

керівництвом

П.Г. Богача,

проаналізувати та узагальнити наявний матеріал. Це дасть змогу висвітлити
внесок учених у розвиток вітчизняної фізіології. Комплексне застосування
різноманітних

методів,

аналізу

та

синтезу

забезпечило

можливість

оптимального використання опублікованих документів і наукових праць.
Виклад основного матеріалу
Аналіз наукових здобутків П.Г. Богача, академіка-секретаря відділення
фізіології, біохімії та теоретичної медицини президії академії наук УРСР
свідчить, що він є автором багатьох теоретичних розробок і має вагомі
здобутки в дослідженні питань травлення, центральної регуляції вегетативних
функцій і біофізики м’язового скорочення. Це були на той час фундаментальні
дослідження в області нейрогуморальних механізмів регуляції моторної
діяльності травного апарату та ролі гіпоталамічної ділянки і лімбічної системи
головного мозку в регуляції вегетативних функцій.
Під керівництвом академіка П.Г. Богача було виконано величезну кількість
досліджень. Г.Д. Бердишев займався розробкою проблеми гіпоталамічної

регуляції

молекулярно-генетичних

і

біохімічних

процесів

в

клітинах

вісцеральних органів. Ф.В. Бурдигою вивчені і охарактеризовані нервові і
гуморальні впливи на гладенькі м’язи.
С.П. Весельський приймав участь у розробці нової методики вживлення
хронічних багатополюсних електродів в гіпоталамус яка дала можливість
дослідити роль різних його структур в регуляції діяльності печінки.
Ю.М. Волков досліджував участь іонів кальцію в мембранному механізмі
генерації потенціалів дії клітин гладких м’язів [16]. Н.О. Воробйова розкрила
механізми нейрогуморальної регуляції моторної діяльності тонкого і товстого
кишечника; та приймала участь у розробці нової методики вживлення
хронічних багатополюсних електродів в гіпоталамус, що дала можливість
дослідити роль різних його структур в регуляції моторної діяльності тонкого і
товстого кишечника.
Б.Г. Ганжа вивчав участь гіпоталамусу в умовно–рефлекторній діяльності
тварин [8]. Ю.П. Горго досліджував температуру біологічно активних точок для
оцінки психофізіологічних станів людини [4]. С.Д. Гройсман в експериментах
на гладком’язових клітинах шлунку виявив два датчика ритму; та досліджував
механізм нейрогуморальної регуляції моторної діяльності шлунка [2, 10, 11].
В.А. Губкін провів дослідження механізмів нейрогуморальної регуляції
моторної діяльності шлунка; приймав участь у розробці нової методики
вживлення хронічних багатополюсних електродів в гіпоталамус яка дала
можливість дослідити роль різних його структур в регуляції виходу жовчі в
дванадцятипалу

кишку.

Г.П. Гушинець

вивчав

вплив

гіпоталімуса

на

зовнішньосекреторну функцію підшлункової залози; розробляв нову методику
вживлення хронічних багатополюсних електродів в гіпоталамус, яка дала
можливість дослідити роль різних його структур в регуляції салівації і
шлункового сокоутворення [1].
В.І. Данилейко проводив дослідження температури біологічно активних
точок для оцінки психофізіологічних станів людини [4]. В.М. Даниловою були
розроблені методи виділення скоротливих і регуляторних білків м’язів; ним

були розроблені нові і удосконалені відомі методи виділення, очищення,
визначення біофізичних характеристик і структурних особливостей м’язових
білків; також успішно вивчалися біохімічні властивості м’язових білків [5].
З.А. Добровольська вивчала всмоктування в тонкій кишці; розробляла нову
методику вживлення хронічних багатополюсних електродів в гіпоталамус, що
дало можливість дослідити роль різних його структур в регуляції всмоктування
в тонкому кишечнику, ця методика також дала можливість дослідити роль
різних гіпоталамуса в регуляції діяльності інших структур центральної нервової
системи, також дала можливість дослідити роль різних його структур в
регуляції моторної діяльності тонкого і товстого кишечника; показала роль
мигдалевидного комплексу в регуляції моторної функції травного каналу та
слиновиділення [8].
А.І. Драган досліджував флуоресценцію і температурно–пертурбаційний
диференціальні

спектри

триптофану

в

гідрофобному

оточенні

[20].

В.М. Дубонос розробив нові і удосконалив відомі методи виділення, очищення,
визначення біофізичних характеристик і структурних особливостей м’язових
білків; ним були сконструйовані і налагоджені установки для спектрального
аналізу скоротливих білків [5].
В.Л. Зима було розроблено нові і удосконалені відомі методи виділення,
очищення, визначення біофізичних характеристик і структурних особливостей
м’язових білків; сконструйовано і налагоджені установки для спектрального
аналізу скоротливих білків [5, 20]. М.О. Каплуненко були вивчені і
охарактеризовані

іонні

механізми

електрогенезу

в

гладеньких

м’язах

шлунково–кишкового тракту; вивчені і охарактеризовані нервові і гуморальні
впливи на гладенькі м’язи; досліджені іонні механізми електрогенезу в
гладеньких м’язах шлунково–кишкового тракту [6].
Т.М. Каревіною

досліджена

методика

вживлення

хронічних

багатополюсних електродів в гіпоталамус яка дала можливість дослідити роль
різних його структур в регуляції діяльності печінки, ця методика також дала
можливість дослідити роль різних його структур в регуляції питтєвої та

харчової поведінки. М.Ю. Клевець вивчені і охарактеризовані нервові і
гуморальні впливи на гладенькі м’язи; сконструйовані і налагоджені установки
для дослідження електричних процесів на мембранах гладеньких м’язів.
В.І. Коваленко вивчено вплив гіпоталамуса на зовнішньосекреторну
функцію підшлункової залози; запропоновано нову методику вживлення
хронічних багатополюсних електродів в гіпоталамус яка дала можливість
дослідити роль різних його структур в регуляції зовнішньосекреторної функції
підшлункової

залози.

Л.О. Коваль

проведено

дослідження

механізмів

нейрогуморальної регуляції моторної діяльності тонкого і товстого кишечника;
запропоновано

нову

методику

вживлення

хронічних

багатополюсних

електродів в гіпоталамус, що дало можливість дослідити роль різних його
структур в регуляції моторної діяльності тонкого і товстого кишечника;
досліджено роль гіпоталамусу в регуляції рухової функції шлунку та тонкого
кишечника.
А.Ф. Косенко вивчав вплив гіпоталамуса на зовнішньосекреторну функцію
підшлункової залози; вивчено вплив подразнення гіпоталамуса на секреторну
функцію шлунку в голодних собак; вивчено роль гіпоталамуса в регуляції
функцій травного тракту та інших вегетативних функцій; досліджено зміни
гіпоталамо-гіпофізарної системи і стану слизової оболонки шлунку при дії
фармакологічних речовин; розроблено нову методику вживлення хронічних
багатополюсних електродів в гіпоталамус, яка дала можливість дослідити роль
різних його структур в регуляції діяльності інших структур центральної
нервової системи, в регуляції зовнішньосекреторної функції підшлункової
залози та в регуляції салівації і шлункового сокоутворення; проведено
експериментальне дослідження електричної активності серця при подразненні
заднєлатерального гіпоталамуса; провів комплексні дослідження одночасних
змін діяльності функціональних систем при стимуляції гіпоталамуса [12].
К.Б. Красильщиков
моторної

діяльності

дослідив

механізмів

стравоходу;

з’ясував

нейрогуморальної
механізми

регуляції

нейрогуморальної

регуляції моторної діяльності стравоходу. М.Д. Курський та Н.Є. Кучеренко

дослідили структуру та функції біологічних мембран. В.Є. Кушніром проведено
дослідження змін гіпоталамо-гіпофізарної системи і стану слизової оболонки
шлунку при дії фармакологічних речовин [7].
Р.А. Лукацький визначив вплив ваготомії на електричні реакції шлунка у
собак.

П.С. Лященко

вивчав

вплив

на

секреторну

функцію

печінки

норадреналіну, блокатора кальцієвих каналів верапамілу, блокатора а–
рецепторів

фентоламіну;

вплив

гіпоталамуса

на

функцію

печінки;

запропонована нова методика вживлення хронічних багатополюсних електродів
в гіпоталамус дала можливість дослідити роль різних його структур в регуляції
діяльності інших структур центральної нервової системи та дала можливість
дослідити роль різних його структур в регуляції діяльності печінки; розробив
метод накладання фістули на жовчовивідні протоки [13].
Н.Є. Макарчук

досліджував

вплив

руйнування

базолатеральной

і

кортикомедіальної частини мигдалини на здійснення харчопошукових умовних
рефлексів у щурів [3, 21]. А.І. Масюк виконував розробку проблеми
гіпоталамічної регуляції молекулярно–генетичних і біохімічних процесів в
клітинах вісцеральних органів. Л.А. Мельник досліджував зміни гіпоталамогіпофізарної

системи

і

стану

слизової

оболонки

шлунку

при

дії

фармакологічних речовин. К.Т. Міленов досліджував електричну активність
гладеньких м’язів шлунку та тонкої кишки [6]. М.С. Мірошниченко вивчав
динаміку скорочення ізольованого м’язового волокна.
В.І. Мірутенко досліджував зміни мембранного потенціалу нервових
клітин

ізольованих

гангліїв

молюска

під

впливом

НВЧ

ЕМП

[22].

В.О. Мотузний виконував дослідження механізмів нейрогуморальної регуляції
моторної діяльності тонкого і товстого кишечника; ним досліджено механізми
нейрогуморальної регуляції моторної діяльності тонкого і товстого кишківника;
запропонував нову методику вживлення хронічних багатополюсних електродів
в гіпоталамус, що дало можливість дослідити роль різних його структур в
регуляції моторної діяльності тонкого і товстого кишечника.

К.І. Несен проводив дослідження механізмів нейрогуморальної регуляції
моторної діяльності тонкого і товстого кишечника; дослідив вплив гормонів
нейрогіпофізу на моторну функцію шлунково-кишечного тракту; нова,
запропонована ним, методика вживлення хронічних багатополюсних електродів
в гіпоталамус, що дало можливість дослідити роль різних його структур в
регуляції моторної діяльності тонкого і товстого кишечника; розкрито роль
гіпоталамусу в регуляції рухової функції шлунку та тонкого кишечника [14].
А.І. Новосьолова досліджувала вплив ваготомії на електричні реакції
шлунка у собак [2]. П.Д. Пелюх займався вивченням і охарактеризував нервові і
гуморальні впливи на гладенькі м’язи. Н.Г. Піскорська розв’язувала проблеми
іонних механізмів електрогенезу в гладеньких м’язах шлунково-кишкового
тракту. Є.Л. Плоткін вивчав вплив ваготомії на електричні реакції шлунка у
собак. Л.В. Решодько створив математичні моделі електричної та скоротливої
активностей гладеньких м’язів [15].
В.К. Рибальченко вивчав і охарактеризував іонні механізми електрогенезу
в гладеньких м’язах шлунково–кишкового тракту; виявив, що зв’язок
електричної та скоротливої активності гладком’язових тканин здійснюється при
участі іонів кальцію; виконав роботи, присвячені електричним явищам на
клітинній мембрані і їх зв’язку з діяльністю скоротливого механізму
гладком’язового волокна; ним сконструйовані і налагоджені установки для
дослідження електричних процесів на мембранах гладеньких м’язів [7, 16].
З.В. Скрипнюк вивчив і охарактеризував нервові і гуморальні впливи на
гладенькі м’язи. Ж.О. Смирновою розпочато і успішно продовжуються
дослідження електричної активності травних залоз. В.Д. Сокур встановив, що
нейрогіпофіз теж приймає участь в регуляції моторної діяльності шлунково–
кишкового тракту у тісному зв’язку з гіпоталамусом як єдина система;
розробив методику вживлення багатополюсних електродів у гіпоталамус
жуйних тварин.

В.А. Тишкевичем запропонована нова методика вживлення хронічних
багатополюсних електродів в гіпоталамус, яка дала можливість дослідити роль
різних його структур в регуляції питтєвої та харчової поведінки [17].
В.Г. Томіленко

розробив

нову

методику

вживлення

хронічних

багатополюсних електродів в гіпоталамус, що дало можливість дослідити роль
різних його структур в регуляції виходу жовчі в дванадцятипалу кишку; ним
досліджено регуляцію виходу жовчі в дванадцятипалу кишку. В.С. Трегубов
розробив нові і удосконалив відомі методи виділення, очищення, визначення
біофізичних характеристик і структурних особливостей м’язових білків.
В.І. Тюленєвим виконана розробка проблеми гіпоталамічної регуляції
молекулярно–генетичних і біохімічних процесів в клітинах вісцеральних
органів. А.М. Філенко розробив нові і удосконалив відомі методи виділення,
очищення, визначення біофізичних характеристик і структурних особливостей
м’язових

білків;

ним

сконструйовані

і

налагоджені

установки

для

спектрального аналізу скоротливих білків.
Г.М. Чайченком вивчені і охарактеризовані повільні електричні хвилі і
пікові потенціали в тонкій кишці; досліджено механізм зв’язку електричної та
скоротливої активності гладком’язових тканин [3, 6, 18, 21]. П.М. Шевчуком
розглянуто проблеми іонних механізмів електрогенезу в гладеньких м’язах
шлунково-кишечного тракту; розпочаті і успішно продовжуються дослідження
електричної активності травних залоз. Д.С. Янковським сконструйовані і
налагоджені установки для спектрального аналізу скоротливих білків.
Висновки. Аналіз здобутків наукової школи П.Г. Богача, академікасекретаря відділення фізіології, біохімії та теоретичної медицини президії
академії наук УРСР дав підстави для висновку, що він є автором багатьох
теоретичних розробок з цих питань і має вагомі здобутки в дослідженні питань
травлення, центральної регуляції вегетативних функцій і біофізики м’язового
скорочення.
П.Г. Богач створив в Україні фундаментальну школу в галузі фізіології
травлення, центральної регуляції вегетативних функцій і біофізики м’язового

скорочення. Аналіз досліджень і публікацій свідчить про наявність вагомого
наукового внеску школи академіка П.Г. Богача Історіографічний аналіз
проблеми засвідчує, що більшість наукових праць містять фундаментальні дані.
Науково–прикладний аспект розвитку наукової школи є вагомим в фізіології.
Комплексне

застосування

різноманітних

методів,

аналізу

та

синтезу

забезпечило можливість оптимального використання опублікованих документів
і наукових праць. Це дало змогу висвітлити внесок учених у розвиток
вітчизняної фізіології.
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