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Світова історія доводить, що не існувало 
іще настільки беззмістовного медичного ме-
тоду, який би на деякий час не приніс по-
легшення хворому, що в нього увірував. 

С т е ф а н Ц в е й г 

Я вирішив узятися до цієї теми після довгого періоду вагань, бо 
все своє життя займався «традиційною» медициною, якій присвятив май-
же 45 років. Сумніви щодо права приступити до цієї праці пов'язані, 
по-перше, з тим, що мене самого не можна розглядати як цілком об'єк-
тивного холодного спостерігача цього складного питання: упередже-
ність — поганий радник. По-друге, проблеми нетрадиційної медицини так 
чи інакше торкаються глибоких знань і виходять деколи за межі моєї 
спеціальності: доводиться заглиблюватися в більш далекі галузі — фі-
лософію, соціологію, а може, іще далі. По-третє, я за своїм характером 
і віком, безумовно, скептик чи консерватор, тобто існує загроза, що в 
полемічному запалі я буду ганьбити все, з чим не згоден, а це від-
штовхне того читача, на якого я розраховую. 

І все ж таки я беру на себе сміливість написати цю брошуру. Всі 
45 років мого лікарського стажу, лікарський та життєвий досвід зобо-
в'язують мене поділитися думками щодо нових течій в медицині з ме-
тою допомогти хворому, що опинився в скрутному стані, зробити свій 
вибір. До цього мене зобов'язують мої вчителі та вчителі моїх вчите-
лів, які завжди стояли на строго раціональних наукових позиціях в ді-
агностиці та лікуванні. Корифеї класичної медицини — Василь Парме-
нович Образцов, Микола Дмитрович Стражеско, Макс Мусійович Гу-
бергріц — удосконалили методи дослідження хворих, ДОСЯГЛИ верший 
діагностики. Як лікаря мене виховано в атмосфері творчої медицини, 
де народжувалися чудеса набагато яскравіші за ті, якими нас годує су-
часна преса (подібно до філіппінських лікарів), наприклад перший в 
світі прижиттєвий діагноз інфаркту міокарда, що поставили В. Н. Об-
разцов та Н. Д. Стражеско, ще до розвитку електрокардіографії. Але 
тепер вся преса присвячує свої сторінки «новим» методам лікування. 
Не відстає радіо, телебачення. Фітотерапія, біоенергетика закликають 
тисячами афіш, об'яв — приходьте, лікуйтеся. 

Лозоводи. знаходять воду, той розганяє хмари і цілком серйозні 
люди з серйозним виглядом засідають на конгресах з проблем «Біоін-
форменерго». Московська серія «Знание» «Твое здоровье» в кожному 
номері дає гороскопи, астрологія відстоює свої права у віковічній бо-
ротьбі з астрономією. 

Які ми довірливі! Академіки Лішко В. К. та Ситник К. М. згаду-
ють, що довгі роки однією з лабораторій в АН УРСР керувала напів-
грамотна шептуха, яка нібито лікувала рак. Вона ж, демонструючи ак-
тивність свого препарату, відрощувала пацюкам відрізані хвости. 

Чому так сталося? Журналіст Микола Худан пише, що «коли су-
спільна свідомість не знаходить виходу з економічних труднощів країни, 
частка населення шукає втіхи в площині нереального». 

З 



Академік Володимир Скок знаходить інші причини: «Ми е свідка-
ми результатів падіння рівня фундаментальних досліджень у біології. 
Це вже негативно позначилося на вітчизняній медицині. Втративши на-
дію на зцілення, люди або вдаються до порятунку у різних знахарів, 
екстрасенсів-психологів, або прагнуть будь-що лікуватися за кордоном. 
Хіба можна уявити в наш час, що ознаменувався мандрівкою людини 
на інші планети, більше безглуздя, ніж віра у «заговорену» воду, та ще 
й «заговорену» по телебаченню». 

Проте можна знайти і більш стримані вислови з боку відомих вче-
них. Так, академік Б. Є. Патон переконаний у важливості «серйозної і 
планомірної роботи по вивченню фізичних полів біологічних об'єктів, 
а отже, і феноменальних здібностей, якими, очевидно, наділена ДавСга-
швілі» (мова йде про Джуну) . 

Нелегко розібратися в цьому калейдоскопі думок, поглядів, часом 
діаметрально протилежних. Тим більше буде корисно розглянути згада-
ні проблеми на сторінках цієї короткої брошури. 

Яких же читачів бажаю я собі, тобто даній брошурі? В першу чер-
гу таких, що мріють пов'язати своє життя, свою долю з величною 
справою захисту, збереження здоров'я людини, безкорисливих, з серцем, 
відкритим людям. Далі тих, хто, не маючи медичної освіти, все ж таки 
прагне все своє життя допомагати ближньому — така риса від природи 
в характері багатьох людей, аби попередити їх від помилкових кроків, 
що замість добра можуть принести своєму ближньому непоправну шко-
ду. Сподіваюся також, що ці сторінки потраплять на очі деяким сла-
бим на якусь хронічну хворобу та допоможуть їм зробити вибір, у кого 
і якими методами лікуватися. 

Автор сподівається, що його брошура зацікавить читачів, а може, 
й підкаже вірну путь в житті чи примусить замислитися над захвалю-
ючими газетними статтями про чергового «унікального чудо-лікаря». 

КІЛЬКА СЛІВ 
СТОСОВНО ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Звісно, щоб порозумітися, треба в першу чергу виясни-
ти питання термінології. Тим більше, що тут існує чимала 
плутанина. Навіть в найавторитетнішій «Медичній газеті» 
слово «традиційна медицина» має протилежні розуміння, 
наприклад, у рішенні колегії Міністерства охорони, здоро-
в'я в це слово вкладається рефлексотерапія, мануальна те-
рапія, фітотерапія; в багатьох інших місцях всі ці методи 
разом з аналогічними — біоенерготерапією, парапсихоло-
гією, східною медициною, психоенергосуггестологією тощо 
мають назву «нетрадиційних». Сама редакція в одному з 
номерів визнає розбіжності у використанні цих слів 
(№ 106—1989 р.). 

Тому вважаю, що ці терміни невдалі. Може, краще, 
значно точніше «альтернативна» медицина поряд з «кла-
сичною». На мій погляд, невдало звучить «офіційна» та 
«неофіційна» медицина, занадто бюрократично. Та коли ще 
нема єдиної згоди щодо термінології, умовимось тимчасово 
називати класичну медицину, що почала свій невпинний 
розвиток від Гіппократа, традиційною, а всі варіанти «на-

4 



родної» пара-психо-рефлексо і таке інше — «нетрадицій-
ною». До речі, у вас не викликає здивування об'єднання 
таких різноманітних методів, так би мовити, під однією 
стріхою? Що їх поріднює? Що примушує проводити об'єд-
нані симпозіуми, влаштовувати багатопрофільні курси з 
бучною рекламою? Вважаю, що таких об'єднуючих рис що-
найменше три: всі вони знаходяться в стані боротьби за 
існування, бо офіційні медичні органи тільки-но почали їх 
визнавати; відсутність серйозного наукового обгрунтуван-
ня; в значній більшості вартість медичних послуг, вартість 
(та немала) навчання неофітів, дух бізнесу, досі майже 
невідомий нашій традиційній медицині. Неважко тут збаг-
нути, яка з цих рис найістотніша. 

ЯК СКЛАЛАСЯ 
ТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА 

Представники нетрадиційної медицини часто-густо ви-
хваляються та пишаються тим, що вони вийшли з надр на-
родної медицини і продовжують її лінію. Але ця риса не є 
виключною ознакою нетрадиційної медицини, бо ж і наша 
традиційна, безсумнівно, має ті ж самісінькі корені. На-
родне коріння закладене й у системі догляду за слабою 
людиною, що передує будь-якому лікуванню, і у викори-
станні рослинних, мінеральних, органічних речовин, темпе-
ратурних впливів для усунення тих чи інших хворобливих 
явищ. Все це складалося віками, а може, й тисячоліттями. 
І тут, як у славетному дарвінівському законі про природ-
ний та штучний добір, всякий непотріб відкидається, а все 
корисне передається з покоління в покоління, як та пісня, 
чи приказка. Безупинний плин часу — то великий дослід-
ник, науковець і винахідник, відцентрова сила злизувала 
з колеса історії все невдале і давала змогу утриматися на 
ньому тільки тому залишку, що і становить справжній 
скарб народної медицини. Людина була, є і залишається 
частиною природи, в природних продуктах містяться речо-
вини, необхідні для нормального існування людей, декотрі 
з них мають лікувальні якості. Мало кому пощастило від-
крити таку нову лікувальну рослину за останні двісті років, 
яка б виявляла цілком ясний позитивний ефект. 

Така доля випала англійському лікареві Уізерінгу, який 
в складній сечогінній суміші трав сільської знахарки виявив 
та виділив листя наперстянки, що стала ведучим засобом 
лікування серцевої недостатності. «Я не хотів би бути ліка-
рем, якби не існувало наперстянки» — так висловився один 
славетний лікар минулого століття. 
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Ще 20—30 років тому гіпертонічна хвороба вважалася 
невиліковною, бо фактично не існувало засобів зниження 
кров'яного тиску. Молодому індійському дослідникові Ва-
килу спало на думку вивчити фармакологічні особливості 
трави раувольфії зміїної, яку використовували індійські 
браміни для заспокоєння збуджених хворих. Виявилося, що 
ця трава містить у собі ряд субстанцій, які не тільки заспо-
коюють хворого, а й нормалізують кров'яний тиск. Сьогодні 
ця діюча речовина під назвою резерпін або серпазіл широ-
ко відома і в усьому світі застосовується при лікуванні 
хворих на гіпертонічну хворобу. Згодом було відкрито цілу 
низку інших речовин, активних при лікуванні гіпертонії. 

Але всі вказані приклади ще не свідчать про те, що на-
родну медицину можна застосовувати без достатнього кри-
тичного аналізу. Кожен народний засіб лікування підлягає 
детальному вивченню спочатку на тваринах, а потім, коли 
буде доведена нешкідливість досліджуваної речовини, одер-
жується дозвіл на клінічний експеримент, тобто спробу лі-
кування людини. Експеримент в клініці має бути проведе-
ний з дотриманням чітких вимог: для доказу ефективності 
речовини треба обов'язково мати групу порівняння, в якій 
замість речовини, що нас цікавить, хворий одержує індифе-
рентний порошок чи таблетку (плацебо), щоб ні сам хво-
рий, ні лікар не знали, що в дійсності містить та таблетка 
(подвійне сліпе дослідження). І тільки після цього можна 
робити висновок щодо корисності (чи шкідливості) дослі-
джуваної речовини. Такий складний шлях кожного нового 
лікувального засобу. 

На жаль, багато рослин, що належать до «зеленої апте-
ки», використовуються нами без строгого контролю і иеза-
служено рекламуються. Газетна реклама спонукає багатьох 
хворих марно гаяти час, користуючись малоефективними 
або зовсім неефективними травами. 

Всім відомо, що перш ніж почати лікування, треба розі-
братися, на яку хворобу слабує пацієнт. Отже, процес ліку-
вання складається з двох етапів: діагностичного і власне 
лікувального. 

Оскільки нетрадиційні методи втручаються в обидва ета-
пи, буде доцільно розглянути окремо принципи традиційної 
та нетрадиційної діагностики, традиційного та нетрадицій-
ного лікування. 
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КЛАСИЧНИЙ МЕТОД 
ДІАГНОСТИКИ ВНУТРІШНІХ ЗАХВОРЮВАНЬ — 

ВИСТУКУВАННЯ, АБО ПЕРКУСІЯ 

Не викликає здивування* що класичні методи діагности-
ки захворювань були в основному винайдені наприкінці 
XVIII або на початку XIX сторіччя, коли розвинулися мате-
ріалістичні погляди на світ, з'явилися праці французьких 
енциклопедистів, містичні та метафізичні погляди на при-
родні явища один за одним були розвінчані та спростова-
ні — теорія флогістона, мрія про філософський камінь та 
інші. В наукових дослідженнях перемогли об'єктивні спо-
стереження, математичні розрахунки, головним суддею став 
«пан факт». 

Один з найважливіших методів сучасної лікарської діаг-
ностики — вистукування, або перкусія, було винайдено та 
детально розроблено у 60-і роки XVIII сторіччя у Відні 
практикуючим лікарем Леопольдом Ауенбруггером. Саме 
тоді медична наука робила найважливіші кроки в своєму 
розвитку. Було запропоновано перші класифікації хвороб, 
Геберден зробив опис грудної жаби, Сенак — запалення пе-
рикарду, ван Світен детально описав епілепсію. Виникла 
нова наука — патологічна анатомія, тобто вивчення хвороб-
ливих змін внутрішніх органів. Без контролю патологічної 
анатомії вже не можна було проводити діагностичні дослі-
дження. 

Л. Ауенбруггер був учнем засновника віденської лікар-
ської школи Г ван Світена і тому вважав, що кожний нау-
ковий висновок повинен бути підтверджений точними спо-
стереженнями. Високе мистецтво спостереження дало змо-
гу Ауенбруггерові винайти новий метод діагностики захво-
рювань грудної порожнини — перкусію. 

Ауенбруггер був сином кор.чмаря, і в дитинстві батько 
посилав його до льоху за вином для своїх відвідувачів. 
Батько й навчив сина вистукувати бочки, щоб встановлю-
вати, яка з них повна, яка порожня, і навіть визначати рі-
вень вина в кожній з них. 

Через багато років, працюючи лікарем у Відні, Ауен-
бруггер зробив відкриття, що грудна клітина хворої люди-
ни при вистукуванні дає не такий дзвінкий звук, як у здо-
рової. Місяцями і роками Ауенбруггер робив спостережен-
ня і лише через сім років після ретельної перевірки та си-
стематизації видав друком свої висновки. 

Надрукована Ауенбруггером маленька книжка вийшла 
латинською мовою і мала довжелезну назву: «Новітній ви-

7 



нахід вистукування грудної порожнини людини як метод 
вивчення захворювань цієї порожнини». 

Коротенька передмова від автора, якою вона відкриває-
ться, справляє і на сучасного читача величезне враження 
своєю скромністю та проникливістю. На жаль, книга Ауен-
бруггера ще не перекладена українською мовою, тому на-
веду уривок з передмови в своєму перекладі з російської: 

«Я звертаю твою увагу, ласкавий читачу, на нову озна-
ку, винайдену мною при вивченні грудних захворювань. 
Вона заснована на вистукуванні грудної клітини людини. 
Різноманітний характер звуків, що при цьому виникають, 
дозволяє робити висновки щодо стану грудної порожнини. 

Про все відкрите мною я повідомляю не внаслідок непе-
реборного бажання писати і через багатство умоглядних 
висновків. Я засвоїв та впорядкував це на основі спосте-
режень, зроблених мною протягом семи років. 

При цьому я повністю ясно передбачаю великі підводні 
камені, на які мені доведеться наштовхуватись, як тільки 
зроблю свій винахід загальним набутком, бо ж люди, що 
своїми винаходами прославили та удосконалили наші знан-
ня і науки, завжди страждали від ненависників, заздрісни-
ків, навіть наклепників. Все ж я вирішив піддатися цій 
небезпеці, але з твердим наміром не давати звіту про свої 
спостереження жодному з тих людей, яких я назвав вище. 

Я описав те, що серед моїх праць та розчарувань бага-
то разів перевіряв на основі свідчень своїх почуттів. При 
цьому я ніколи не прислухався до голосу свого честолюб-
ства. 

А щоб ніхто не гадав, що ця ознака при згаданих мною 
хворобах вже повністю вивчена, зі всією щирістр признаю-
ся, що й при них залишилися неясності, на які, однак, уваж-
не спостереження згодом проллє світло. 

Спостереження, мабуть, і в інших випадках відкриє нам 
істину, корисну для розпізнання, завбачання та лікування 
грудних захворювань». 

І далі уклін в сторону свого вчителя «З цих міркувань і 
в тих випадках, де мені не вистачало ознак, і в тих випад-
ках, де я їх знаходив, для повного переліку обгрунтувань, 
необхідних для пояснень своїх спостережень, я вдавався 
до коментарів славнозвісного барона Г ван Світена, бо в 
них викладено все, що можна очікувати від спостережливої 
людини. Ось чому я не маю сумнівів в тому, що приніс ко-
ристь всім справжнім цінувальникам лікарського мисте-
цтва, поставивши собі за мету зробити загальним набутком 
те, що пролива немале світло, сприяючи й донині недоско-
налому розпізнанню грудних хвороб». 
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І далі близько ЗО сторінок лаконічного тексту, де викла-
дено суть самого методу. Ознайомлення з ним справляє ди-
вовижне враження на сучасного читача: суміш геніальних, 
проникливих спостережень з дитячо-наївними уявленнями 
відносно характеру процесів, що мають місце у хворих ле-
генях. Але тут можна прочитати параграфи, які майже без 
змін увійшли в сучасні лікарські підручники. Над грудною 
кліткою, в якій містяться легені, при вистукуванні виникає 
дзвінкий, ясний звук. Він майже однаковий з обох сторін, 
окрім зони зліва, спереду, де міститься серце. На'цій ділян-
ці грудної клітки звук зовсім інший, глухий, як на стегні, 
тому й названий він «стегновим». Цей образний термін уві-
йшов у медичну літературу сучасності. 

Про спостережливість Ауенбруггера та його сумлінне 
ставлення до фактів свідчать такі положення його книги: 
існує різниця в характері звуку в осіб худорлявих чи тов-
стих, звук виглядає глухішим у людей мускулистих, аніж у 
повних. Існують коливання в характері перкуторного звуку 
при вдиху та видиху. 

Але головні положення торкаються хворобливих проце-
сів у легенях. Якщо над якоюсь ділянкою легень, де повинен 
бути ясний звук, він виявляється зміненим, то в грудях кри-
ється якесь захворювання. Більше того: «В грудях можуть 
виникати небезпечні хвороби, що не мають ніяких зовніш-
ніх ознак і виявляються лише шляхом вистукування. Читач 
наш, безсумнівно, усвідомлює, що цей висновок має най-
більш суттєве значення і робить винахід Ауенбруггера 
безсмертним. 

Сучасного лікаря вражають такі зауваження автора: за-
хворювання важкіше в тій дільниці, де глухіший звук. Зник-
нення нормального звуку над всією половиною грудної кліт-
ки свідчить про смертельну хворобу. Тут, очевидно, йдеться 
про ракові ураження легенів або поширені сухоти. 

Подальші розділи книги Ауенбруггера присвячені опису 
різноманітних гострих та хронічних захворювань легень, 
причому результати вистукування він зіставляє з іншими 
спостереженнями — характером харкотіння, виглядом хво-
рого, тривалістю процесу. Слід пам'ятати, що це написано 
до того, як з'явились уявлення про пневмонію, тобто запа-
лення легенів. Ближче до сучасних уявлень розділи, при-
свячені гнійним наривам у легенях. Ауенбруггер відокрем-
лює період закритого нариву та період після його прориву 
через трахею. Близька до сучасних описів картина гнійного 
плевриту (емпіеми), накопичення в грудній порожнині на-
брякової рідини (водянки). З великою точністю передав 
автор ознаки водянки серцевої сорочки. 
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Змальовуючи все це, Ауенбруггер неодноразово посилає-
ться на результати розтину загиблих від перелічених хво-
роб, що надає його роботі особливої надійності, достовір-
ності. 

На жаль, все, що передбачав Ауенбруггер у вступі до 
своєї праці, здійснилось повною мірою. Він зустрів недові-
р'я та глузування. РІого «Новий винахід...» для сміху пере-
робили у «Античний винахід», підкреслюючи цим, що нічо-
го нового, буцім, в його методі немає. Протягом майже 
сорока років мовчання оточувало винахідника. Він прожив 
довге життя в повній безвісності. Лише у 1808 році фран-
цузький лікар Корвізар видав знову книгу Ауенбруггера, 
цього разу — двома мовами — французькою та латинською, 
додавши свій коментар про невмируще значення перкусії в 
діагностиці захворювань. 

Мені невідомо, чи дізнався Ауенбруггер про свою спіз-
нілу славу, жити лише один рік... йому залишалось. 

Корвізар в медичних школах Європи мав надзвичайний 
авторитет. І не тільки тому, що був особистим лікарем ім-
ператора Наполеона, а й завдяки своїм науковим працям. 
Він був викладачем Вищої медичної школи в Парижі, мав 
чимало талановитих учнів, його підтримка методу перкусії 
мала вирішальне значення для долі та розвитку цього ді-
агностичного методу. Один з учнів Корвізара — Лаєннек, 
безсумнівно, під впливом книги Ауенбруггера, через кілька 
років винайшов метод вислухування, про щб мова піде далі. 

Однією з ознак дійсно наукового відкриття є те, що воно 
не має ніколи остаточного, нерухомого характеру, і тим 
відрізняється від псевдонаукових методів. У працях учнів 
та послідовників Ауенбруггера метод вистукування знайшов 
продовження та видозміни, причому ця розробка носила 
міжнародний характер. 

Величезна роль належала чеському дослідникові йозе-
фу Шкоді, який систематизував перкуторні феномени, виді-
лив нові перкуторні звуки, повз які пройшов Ауенбруггер,— 
барабанний та коробочний. Змінилась і сама техніка перку-
сії, у валізці лікаря з'явився спеціальний перкуторний мо-
лоточок та тонка металева пластинка — вона мала назву 
плесіметр. Тепер лікар вже не просто визначав характер 
звуку, а одержав змогу точно оцінювати межі органів, які 
давали контрастні перкуторні феномени, знаходити кордо-
ни між органами, виявляти зміни розмірів тих чи інших ана-
томічних утворень. 

Молоточки та плесіметри застосовувалися в медицині до 
середини нашого сторіччя, мені довелося їх бачити під час 
Великої Вітчизняної війни, хоча вже давно було відомо, що 
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і молоточок, і плесіметр можна легко замінити власними 
пальцями лікаря — тільки назви залишилися до сьогодні: 
палець-плесіметр, палець-молоточок. А наш земляк — кия-
нин професор Образцов показав, що можна обійтись і од-
ним пальцем, постукуючи ним просто по відкритій шкірі, 
а щоб удар був міцнішим, то палець закладається за свого 
сусіда і зіскакує з нього з пружною силою. Ця перкусія має 
назву посередньої. Та незалежно від техніки вистукування, 
метод Ауенбруггера розкриває таємниці людського тіла і 
у хворих, і у здорових людей. У повсякденні без нього не 
обійдеться ні терапевт, ні дитячий лікар, ні хірург, ні ін-
фекціоніст, ні фтизіатр. 

Другий «прорив» в галузі наукової клінічної діагностики — 
Лаєннек пропонує стетоскоп 

Існує такий трафаретний вираз — «прийняти естафету»,, 
але тут інакше не висловишся: естафету Ауенбруггера з рук 
Корвізара прийняв його учень Рене Теофіль Гіацинт Лаєн-
нек. Вчений з таким довгим іменем був скромною, мовчаз-
ною, невеликою на зріст людиною. Все своє життя (з п'ят-
надцяти років) він слабував на сухоти, ця ж хвороба спри-
чинила смерть його матері та брату. Про Лаєннека нам ві-
домо значно більше, ніж про Ауенбруггера. Він залишився 
без матері з п'яти років, виховувався в сім'ї дядька, що був 
деканом медичного факультету в Нанті; під впливом свого 
вихователя виявив інтерес до медицини. 1801 року вирушив 
пішки до Парижа, подолавши 200 кілометрів. Через три 
роки став лікарем. Перший науковий твір видав друком ще 
в студентські роки. Працював в одній з паризьких лікарень 
прозектором та одночасно просто лікарем. 

Історія винаходу стетоскопа теж добре відома, бо її роз-
повів сам автор. Одного разу, коли він обстежував молоду 
повнувату жінку, слабу на серце, то, засоромившись вислу-
ховувати її серце безпосередньо вухом, взяв зошит і зложив 
його руркою. За допомогою такого імпровізованого інстру-
менту він на диво чітко вислухав тони серця. Пізніше влас-
норуч виготовив декілька дерев'яних циліндрів (спочатку 
він так і охрестив цей винахід «циліндром») і став вислухо-
вувати серця та легені своїх пацієнтів. 

Лаєннек майже одразу збагнув все значення свого від-
криття і з великою сумлінністю систематизував звукові фе-
номени, що виникають при діяльності легенів та серця. 
Якщо в діагностиці захворювань легень вистукування посі-
ло значне місце, то для діагностики хвороб серця значення 
цього методу виявилося значно скромнішим. І тут важливі-
шим виявився новий метод — метод вислуховування (ауску-
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лятація). Протягом трьох років Лаєннек проводив свої дос-
лідження, зіставляючи отримані факти і перевіряючи зву-
ковії симптоми при розтинах загиблих хворих. Фактично 
сам за короткий строк побудував нову науку, створив нову 
термінологію, нову медичну мову: він не тільки колекціо-
нував симптоми, а й прагнув пояснити їх з точки зору меха-
нізмів, що їх породжують, і з точки зору діагностичного 
значення. 

У 1819 році Лаеннек насмілився виступити з доповіддю 
про свій винахід перед найавторитетнішою науковою ауди-
торією — французькою Академією. Його вислухали уваж-
но — і не більше. Ввічливе мовчання. Сучасники рідко ро-
зуміють своїх* геніїв. Того ж року він видав друком «Посіб-
ник з середнього вислуховування та хвороби легень і сер-
ця». Особливістю цієї невеличкої книги було те, що до кож-
ного примірника прикладався дерев'яний стетоскоп, виго-
товлений автором. Говорили, що і через 10 років після пе-
редчасної смерті Лаєннека всі стетоскопи, що ними кори-
стувалися французькі лікарі, були виготовлені його руками. 

Шлях аускультації до визнання був дещо іншим, ніж 
доля перкусії. В найближчі роки лікарі-ентузіасти з різних 
країн, що вчилися в Франції, підхопили цей метод та успіш-
но користувалися ним у практичній діяльності. Можна на-
звати нашого співвітчизника Г. Сокольського, англійця 
Джемса Джексона, американця Мортона та інших. Але сам 
метод вислухування значно складніший за перкусію, оволо-
діння ним потребує зусиль та часу, тому й зустрів він «кон-
сервативну опозицію». Систематичне викладання аускуль-
тації почалося вже значно пізніше, в 50—60 роках XIX сто-
ліття, коли її розвинули блискучі клініцисти — чех Йозеф 
Шкода, американець Аустін Флінт, корифеї російської ме-
дицини С. П. Боткін, Г. А. Захар'їн. 

Київська . школа терапевтів, очолювана професором 
В. А. Образцовим, на початку нашого сторіччя дала новий 
поштовх розвиткові аускультації, висунувши теорію про до-
даткові тони серця, її пріоритет в цьому питанні широко 
визнаний. 'Метод аускультації і в наш час не зупинився у 
своєму розвитку. Завдяки новітнім інструментальним мето-
дам — фонокардіографії, тобто графічній реєстрації звуко-
вих феноменів та ехокардіографії, що дозволяє бачити рухи 
серцевих клапанів, останнім часом з'явилися нові уточнен-
ня, усунено деякі суперечності щодо значення та походжен-
ня окремих звуків, що виникають при діяльності серця. 
Хірургія серця іще більше підвищила вимоги до точності 
оцінок аускультативних симптомів при діагностиці вад сер-
ця. Навіть більш консервативніша аускультація легенів, що 
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залишалася півтора століття з часів Лаєннека майже без 
змін, останніми роками завдяки дослідженням сучасних 
пульмонологів одержала нові тлумачення, що виходять з 
успіхів фізіології та механіки дихальних рухів. 

Пройшов і свою довгу еволюцію інструмент аускульта-
ції—стетоскоп Лаєннека, замість короткого дерев'яного 
циліндра ми маємо гнучкі гумові або пластмасові трубки, 
що ведуть до вуха лікаря, а капсула цього нового прила-
ду—фонендоскопу відповідає всім вимогам акустики та 
промислової естетики. Фонендоскоп, ціна якому — лічені 
карбованці, залишається найефективнішим інструментом 
лікарської діагностики і супроводить лікаря за будь-яких 
обставин — на лікарській дільниці, вуличному перехресті — 
усюди, де може бути хвора людина. 

Як виникла метода пальпації 
(обмацування) черевної порожнини 

Метода дослідження органів, що містяться в черевній 
порожнині, народилася в столиці нашої республіки в 1885 
році. Можна назвати місце її народження іще точніше: 1-й 
барак Київської міської лікарні, що називалася в ті часи 
Александровською, а в наші дні — Жовтневою. Завідуючий 
жіночим відділенням лікар Василь Парменович Образцов 
дуже картинно та жваво розповів, як саме сталося це від-
криття. 

У листопаді 1886 року при дослідженні на дому одного 
дуже виснаженого 55-річного відставного чиновника, який 
вже більше десяти років страждав на постійні запори та 
сильні болі в животі після прийому їжі, Образцов прома-
цав на три пальці вище пупа по середній лінії кишку у ви-
гляді рухомого доверху та донизу циліндра, що цілком ясно 
можна було простежити до правого та лівого підребер'їв. 
З такою ж ясністю він промацав по боках два інших цилін-
дри, що спускалися донизу. Він зрозумів, що це — частини 
так званої ободової кишки. Над першим, горизонтальним 
циліндром Образцов виявив шум плескоту при легеньких 
поштовхах і здогадався, що цей плескіт виникає в шлунку. 
Цілий рік Образцов на всіх хворих свого відділення переві-
ряв ці факти, а в разі смерті хворого також порівнював дані 
промацування та анатомічні. Через рік він надрукував свої 

; спостереження, в яких звернув увагу на те, які вимоги він 
ставить до власних досліджень: бути самому переконаним 
в точності визначення меж органів і примусити іншого пе-
реконатися в цьому. Запам'ятайте це кредо дослідника! 

Продовжуючи спостереження, В. П. Образцов у бокових 
відділах живота того ж хворого чітко промацав ще два ци-
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лінд^и, що спускались донизу, в напрямі тазових органів, і 
мали такий же діаметр та консистенцію, як і той, що йшов 
поперек. Це були ні що інше, як так звані висхідна та низ-
хідна товсті кишки. Таким чином, після досліджень Образ-
цова стала ясною топографія, тобто розташування в черев-
ній порожнині основної частини товстого кишечника. На 
прикладі промацування кишок В. П. Образцов розвинув 
основні принципи свого методу глибокої ковзної методичної 
пальпації, якої може і повинен навчитися кожний лікар-те-
рапевт, педіатр чи хірург. 

Користуючись цим методом, лікар не тільки одержує 
уявлення про розміри та місце знаходження того чи іншого 
органу, а й вивчає деякі більш тонкі деталі, наприклад, 
подразливість кишок під час дотику рукою характеризує 
їх вміст. 

Ідучи шляхом поступових досліджень, В. П. Образцов 
винайшов щонайменше чотири способи визначення великої 
кривизни шлунку: промацуванням, вистукуванням, по шу-
му, плескоту та зовсім дивовижним оригінальним методом 
вислуховування, який можна було б назвати резонансним 
методом. Отже, в результаті робіт В. П. Образцова, а далі 
і його учнів — Гаусмана, Н. Д. Стражеско, ми володіємо 
порівняно простим методом визначення розташування, 
якостей кишок та шлунку. Але київська школа дослідників 
не зупинилася на цьому: в подальших дослідженнях вдало-
ся розробити методи вивчення стану так званих паренхіма-
тозних органів, тобто селезінки, нирок та (інколи) підшлун-
кової залози. Все це увійшло до вчення про методичну паль-
пацію черевної порожнини, що стало дорогоцінним здобут-
ком лікарів усього світу. 

До Образцова вважалося, що можна промацати тільки 
хвору, збільшену печінку, а здоровий орган недоступний 
для пальпації. Образцов же довів, що здорова печінка про-
мацується майже в 80 відсотках випадків. Ця обставина 
круто змінила всю проблему діагностики захворювань пе-
чінки — і тепер ми маємо змогу оцінити розміри цього орга-
ну, ступінь щільності, особливості поверхні та інші якості. 
Це ж саме стосується селезінки та нирок, але прощупати 
ці органи можна тільки у випадках їхніх захворювань. 

Метод промацування органів черевної порожнини, роз-
роблений в деталях В. П. Образцовим та його учнями, й досі 
витримує конкуренцію з найновішими інструментальними 
засобами дослідження — рентгенівськими, ультразвукови-
ми, і не забувайте — значно дешевший за них. 
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Що таке клінічна лабораторія? 
Кожен вдумливий лікар, навіть той, що цілком доскона-

ло володіє методами безпосереднього дослідження хворого, 
добре розуміє обмеженість своїх можливостей. Процеси, що 
відбуваються в хворому організмі, значно складніші, ніж 
може собі уявити найрозвиненіший розум, ніж можуть ви-
явити людські органи чуття. 

В середині XIX століття бурхливого розвитку набули 
природознавчі галузі знань: фізика, хімія, перші кроки зро-
била зовсім нова наука — мікробіологія. Мікроскоп став 
необхідним надбанням кабінету освіченого лікаря. Стала 
безперечним фактом єдність мертвої та живої природи, се-
човина була одержана в колбі досліджувача, а не з виді-
лень тваринного організму. 

Славетні імена... Вони поклали свої цеглини в будову 
сучасної наукової медицини: Фарадей в Англії, Гельмгольц 
та Вірхов в Німеччині, Сеченов, Павлов — в Росії, Пастер, 
Кох — у Франції. До клініки прийшла лабораторія. 

Спочатку це були слабенькі наростки, здебільшого сам 
лікар при своєму кабінеті мав окрему кімнатку з мікроско-
пом та деякими хімічними реактивами, надалі створюва-
лися великі лабораторії, якими керували видатні вчені. 
В нашій країні один з перших кроків у цьому напрямку 
зробив відомий терапевт Сергій Петрович Боткін, який за-
снував першу лабораторію в Петербурзі. 

Значним успіхом у розвитку досліджень крові був метод 
фарбування кров'яних клітин сумішшю фарб, запропонова-
ний в нашій країні Романовським, а в Німеччині — Гімзою, 
за допомогою такого фарбування дослідники змогли досить 
чітко побачити окремі частини клітини — ядро, протоплаз-
му, відокремити різні форми лейкоцитів, еритроцитів. 

Лабораторна діагностика захворювань стала невід'єм-
ною частиною кожної лікувальної установи, вона весь час 
удосконалюється. Тепер ми розрізняємо декілька напрям-
ків лабораторних досліджень: загальноклінічну лаборато-
рію, що займається простими аналізами крові, сечі, калу, 
інших виділень людського організму; біохімічну лаборато-
рію, що має на меті виявлення тонких змін хімічного скла-
ду рідин організму; бактеріологічну — для виявлення в ор-
ганізмі хвороботворних мікроорганізмів. 

Останнім часом розвинулась та широко крокує нова га-
лузь лабораторної діагностики — імунологічна, що вивчає 
роботу різних захисних механізмів хворої та здорової лю-
дини. Завдяки імунологічним дослідженням стала можли-
вою ідентифікація нової хвороби людства — СНІДу. 
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Так, тепер ми вже і не уявляємо собі діагностичного про-
цесу без лабораторних досліджень. Але з оцінкою лабора-
торних даних треба бути обережними. Тільки в руках осві-
ченого та досвідченого клініциста лабораторні дослідження 
набувають ваги. В руках невігласів, дилетантів невірно 
трактовані результати аналізів можуть завести у прірву. 
Скільки хворих починають розповідь про свою хворобу не 
зі скарг, які очікує досвідчений лікар, а з результатів остан-
нього аналізу крові чи сечі, шлункового соку та ін. Особли-
во тепер, коли кожний став одержувати медичні картки на 
руки. Це зручно поліклінікам, менше клопоту, але поро-
джує так звані ятрогенії, тобто «захворювання від медици-
ни». Але це вже інша тема. 

Інструментальні дослідження 
Кінець XIX сторіччя та початок XX збігаються з могут-

ньою навалою технічних засобів та приладів в медицині. 
А це відкрило нові непередбачені можливості діагностики. 

Проміння Рентгена уможливило спостерігати наочно не 
тільки зміни форми, а й рухи серця, шлунку, легенів, пере-
ломи та зміщення кісток — взагалі все, що здавалося чу-
дом ще за 5—10 років до відкриття цього явища. 

Трохи пізніше з'явився перший апарат для реєстрації 
мікрострумів, пов'язаних з діяльністю серця; голландський 
учений Ейнтховен запропонував електрокардіограф і лікар 
одержав неперевершеного помічника для діагностики по-
рушень серцевого ритму. Іще через 5—6 років розкрилися 
можливості електрокардіографії в розпізнаванні інфаркту 
міокарда. 

А далі — як снігова лавина — виникають все нові й нові 
апарати залежно від прогресу розвитку фізики, електротех-
ніки, акустики. 

У післявоєнні роки медики одержали досконалі прила-
ди для запису звуків, що виникають при діяльності серця і 
легенів (фонокардіографи), для безкровної реєстрації кро-
вотоку в судинах головного мозку, кінцівок, легенів — рео-
графи. 

Широко використовуються ізотопні методи дослідження, 
ними можна обчислити швидкість руху крові в судинах, 
струму повітря в легенях, рівень активності роботи залоз 
внутрішньої секреції — щитовидної, надниркової, підшлун-
кової. Майже щоденно виникають все нові ізотопні методи 
дослідження — швидкі, неінвазивні, нешкідливі. 

Останнім часом з'явилися дві групи найновіших методів 
дослідженя здорової та хворої людини. Перша пов'язана з 
використанням ультразвуку, що в багатьох випадках замь 
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нює рентгенівське проміння, друга — з комплексом елек-
тронно-обчислювальних машин з рухомою рентгенівською 
руркою, що дозволяє одержувати «зрізи» людського тіла 
(звісно, тільки на екрані) через кожний сантиметр (ком-
п'ютерні томографи). 

Деякі хворі чи просто надумливі люди вважають, що всі 
ці технічні методи можуть «остаточно» встановити діагноз 
їх захворювання. Вони прагнуть будь-що «пройти!» найнові-
ше дослідження, докладають зусиль, аби одержати висно-
вок ультразвукового або комп'ютерного центру. 

Треба, однак, пам'ятати, що кожний технічний метод 
має свої обмеження і не існує «абсолютних» методів, неза-
лежних від людини, що читає або шифрує результати до-
сліджень. Не можна остаточно виключити суб'єктивний фак-
тор навіть при найскладнішому і супермодному технічному 
методі діагностики. 

Група рентгенологів розглядає знімок і кожний з при< 
сутніх висловлює свою точку зору, свою трактовку. Розі-
слано 100 електрокардіограм до 100 відомих фахівців у цій 
галузі (в Англії), отримано 100 відповідей, які багато в чо-
му не збігаються одна з одною. 

Це вже давно відомо досвідченим лікарям, серед яких 
ходить такий жарт: «Рентген — це опіум для народу». Жар-
ти жартами, але цією фразою підкреслюється принципова 
думка: незалежно від результатів високотехнічних інстру-
ментальних досліджень, лабораторних аналізів остаточне 
слово належить лікареві-клініцистові, тобто тому, хто дос-
ліджує хворого класичними методами біля його ліжка 
(клінос — ліжко). 

НЕТРАДИЦІЙНІ 
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 

Серед нетрадиційних методів діагностики провідне міс-
це займають: ірідодіагностика та рефлексодіагностика. 
В якомусь плані вони споріднені, виходять з гіпотези про 
те, що кожному внутрішньому органу на поверхні тіла (чи 
райдужній оболонці ока) відповідає якась чутлива (актив-
на) точка, в якій відбуваються зміни, якщо сам орган за-
знає певного хворобливого уражнення. В райдужній обо-
лонці змінюються розташування пігменту, його яркість, в ак-
тивних шкіряних точках відбуваються зміни електропровід-
ності. 

Що лежить в основі цих припущень? Майже в кожній 
монографії з ірідодіагностики міститься розповідь про те, 
як угорський хлопець І. Пекцелі в 11-річному віці спіймав 
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осліплену від світла сову і випадково зламав їй лапу. Віч 
побачив раптом, що в оді сови з'явилась чорна смуга, якої 
раніше він не бачив. Коли сова видужала, ця смуга зникла. 
Ставши лікарем, Пекцелі повернувся до цього дитячого 
спогаду і провів спостереження при різних захворюваннях, 
У 1866 році він видав книгу, в якій розповів, що всі части-
ни тіла мають своє представництво в райдужній оболонці 
ока таким чином, що людське тіло відображається в ній 
догори ногами. Є зони нижніх кінцівок, шлунку, серця, вер-
хніх кінцівок, голови. При змінах стану цих органів в клі-
тинах райдужної оболонки накопичуються пігментні зерна. 
По їх розміщенню, формі, розмірах можна одержати уяв-
лення про стан того чи іншого органу. 

Відомо, що око — частина головного мозку, висунута 
вперед, а в корі мозку, як доведено точними дослідами, є 
представництво всіх частин тіла. Пошкодження цих зон 
мозку веде до паралічів відповідних м'язів. 

Трохи пізніше пастор Лільєквіст видав друком свою 
книгу на ту ж тему, претендуючи на незалежне відкриття 
іридодіагностики. 

За останні роки іридодіагностика, як-то кажуть, отри-
мала нове життя, буйно цвіте; проходять з'їзди, конгреси, 
відкриваються платні курси. 

Сам метод піддався деякому ускладненню — райдужну 
оболонку розглядають не простим оком, а через лупу, і на-
віть за допомогою приладу, що зветься щілинною лампою. 

Теоретичне озброєння мало змінилось з часів Пекцелі. 
Відомо близько ЗО різних ірідодіагностичних схем, але прин-
ципово вони мало відрізняються одна від одної: іридоско-
пічна картина в більшості робіт зіставляється з клінічними 
даними, мені невідомі зіставлення з патологоанатомічними 
дослідженнями. 

Як і в кожному методі, велике значення надається інди-
відуальним здібностям лікаря, зокрема особливій здібнос-
ті — візуальній пам'яті. 

Ірідодіагностика має численних критиків. Німецький 
професор О. Прокоп відносить ірідодіагностику до медич-
ного окультизму та парамедицини. Г. Йміш користується 
терміном «окове пророкування», підкреслюючи цим, що 
ірідодіагностика перебуває за межами медицини. Класич-
ний досвід Пекцелі про зміни райдужної оболонки після пе-
релому кінцівки не знайшов експериментального підтвер-
дження, а смугу, що її бачив Пекцелі, пояснюють присут-
ністю у сови особливої мигальної перетинки, що проходить 
навкіс через її око. 
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Йентш саркастично пише, що очна діагностика схожа 
на запевнення кондуктора поїзда, який по переплетінню 
шнурів багажної сітки пасажирського вагону взмозі зроби-
ти висновки про адреси листів, що знаходяться у поштово-
му вагоні. 

Щоправда, ці слова говорилися багато років тому. Але 
до останнього часу серйозні медичні та реферативні жур-
нали, наприклад відомий «Індекс медікус», уникають пуб-
лікувати навіть назви досліджень з ірідодіагностики, не 
мають й досі (1990 р.) такої рубрики. 

Отже, іридодіагностам доведеться ще працювати, щоб 
довести вірогідність цієї методики. Не забудемо, що пред-
ставництво частин тіла в корі мозку тисячократно доведено 
анатомічними, фізіологічними, врешті-решт клінічними спо-
стереженнями, треба вивести на той же рівень надійність 
полів райдужної оболонки. 

Що торкається рефлексодіагностики, то здебільшого нею 
займаються не лікарі, а інженери, які пристосували для 
цієї мети прилад для вимірювання опірності електричному 
струмові (омметр). Різні точки шкіри мають різний опір. 

Висновки, які робили інженери на цій підставі, я бачив 
на власні очі, і вони не мають нічого спільного з медициною, 
але оплачуються добре: один карбованець за кожний ор-
ган. Врешті-решт ця діяльність була заборонена. Але з га-
зет видно, що в різних місцях повторюються ті ж самі події. 

Нетрадиційні методи лікування 
Оскільки нетрадиційні методи діагностики досі не довели т е своєї 

переваги над клінічними традиційними методами, оцінка цих методів 
лікування значно складніша і наші міркування повинні бути дуже обе-
режними. 

По-перше, методи традиційного лікування надзвичайно різноманіт-
ні, тому аналіз їх повинен проводитися диференційовано. Не можна га-
музом ні нахваляти їх, тільки тому, наприклад, що вони «народні», ні 
оптом відкидати як науково не доведені. В народній медицині було не-
мало містики, зовсім безглуздих методів, як-от, наприклад, лікування 
жовтяниці жовтими квітами чи зупинка кровотеч червоними. Але в на-
родних методах було чимало й таких, які при детальному розгляді не 
тільки заслуговують на увагу, а й, безумовно, на підтримку та наукову 
оцінку. Ще один аспект не треба відкидати в наш час — аптечні дефі-
цити. 

Екстрасенси 
Давно відомо, що за часів великих соціальних змін багато людей 

вдається до містики, релігії, спіритизму. Так і тепер, в період серйозних, 
революційних перетворень, перебудови нашого суспільства, ми стали свід-
ками справжнього буму захоплень чаклунством, містикою, екстрасенсо-
рикою. 

Може, й кілька років тому тихо, десь майже в підпіллі, працювали 
і лікували представники ірраціонального мистецтва. Але сьогодні, завдя-
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ки широкій участі преси в пропаганді та рекламі чудодійних ^лікуваль-
ників, це явище набуло епідемічного характеру. 

Простим оком видно, що за всім цим стоять матеріальні інтереси лі-
кувальників, чаклунів, кореспондентів, редакторів, які дбають про тираж 
свого видання. 

Навіть у «Медичній газеті» з'являються рекламні статті та нариси 
про чудо-лікувальників, в них в тій чи іншій формі повідомляють про 
адреси, по яких можна вийти на нового «лікаря». 

Д у ж е хочеться вірити, що наша доля залежить від розташування 
сузір'я та руху планет на небосхилі—-і ось цілком серйозні видання пуб-
лікують гороскопи, передбачення тощо. Жіночі журнали, молодіжні га-
зети, вечірні листки вміщують на своїх сторінках попередження: будьте 
обережні в такий-то день, не починайте серйозних справ, мандрівок, бо 
розташування зірок на цей час несприятливе. Особливо дивують такі 
містичні розділи в виданнях товариства «Знание», наприклад у щомісяч-
нику «Твое здоровье». 

Я не думаю, що автори цих передбачень самі в них щиро вірять, 
але тираж є, гроші йдуть, чого ж ще треба? 

В кожному з нас живе дитяча віра в чудо, ми його чекаємо все на-
ше життя, яке нас не балує... 

І ось з'являються люди, які претендують на те, що вони володіють 
надприродними почуттями, надзвичайними ірраціональними можливостя-
ми. Раніше вони налічувалися одиницями, зараз їх тисячі, вони збирають 
конгреси, утворюють міжнародні спілки, щоб захищати свої права. 

Детальної перевірки своєї могутності такі люди намагаються уни-
кати. Хоч ці екстрасенси дуже різні за своїм віком, професією, досвідом, 
їх об'єднує одна риса: схильність до бучної самореклами, дороговизна 
сеансів, широкий діапазон захворювань, які вони беруться лікувати,— 
хвороби шкіри, статеві розлади, серцеві, нервові захворювання. Я знаю 
випадок, коли екстрасенс-жінка лікувала за великі гроші хлопчика, хво-
рого на лейкоз, хоч знала діагноз захворювання та марність своїх сеан-
сів. 

Екстрасенси гастролюють по містах та селах, збираючи пінку з лег-
ковірних глядачів. 

Декотрі з екстрасенсів претендують на володіння здібністю одшуку-
вати стародавні скарби, але мені невідомі випадки, щоб екстрасенс зба-
гатів від знайденого скарбу, та й навіщо йому шукати скарби під зем-
лею? Бачив я екстрасенсів, що пишалися здатністю знаходити місця по-
шкодження кабелів під землею. Ну й нехай би займались цією корисною 
справою, а не медициною. Думаю, якби хоч один екстрасенс допомі 
електрику знайти підземне пошкодження, то преса уже б гриміла. Ал 
щось не чутно. 

Не можна заперечувати, що окремі люди мають надзвичайну чут-
ливість до звуків, запахів, володіють особливою спостережливістю,-— але 
ці якості можуть знайти застосування в різних галузях людської діяль-
ності. Чому екстрасенси плинуть так охоче до медицини? Серед них іс-
нують і надзвичайно популярні діячі, наприклад Джуна Давітаїпвілі, 
що успадкувала, як вона пише, свої особливі здібності від бабки-ассірій-
ки. Передмови до її книг пишуть доктори наук, з якими важко спере-
чатися. Мені здається, що «феномен Д » (як кажуть науковці) пояснює-
ться не якимись новими формами енергії, на які натякає Джуна в спро-
бах пояснити лікувальні ефекти безконтактного масажу, а _психічним 
впливом на хворих цієї артистичної, вродливої, обдарованої багатьма 
талантами екзотичної жінки. 
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Магнітотерапія 
Магніт з давніх-давен дивував та захоплював людину. Скільки ві-

домо металів— яскраво-жовте золото, сірувато-біле срібло, червонувата 
мідь, і тільки кусок чорного заліза володіє таємничою властивістю при-
тягувати до себе шматочки такого ж чорного заліза. 

Із стародавніх часів людству відомо неодноманітність магнетичних 
сил — шматки заліза не тільки притягують один одного, а й відштовху-
ють. Це наводило на думку про сили симпатії та антипатії. 

Невідомо, хто перший зробив спробу використати магніт з метою 
лікування людських хвороб, але достеменно, документально встановле-
но, що магнітотерапіею займався славетний лікар пізнього середньовіччя 
Теофаст Бомбаст фон Гогенгейм (Парацельс) (1493—1541 pp.). Він лі-
кував магнітом нервові, жіночі хвороби, кровотечі, намагався гоїти рани, 
пухлини, переломи. Учень Парацельса Гекленіус видав підручник з маг-
нітотерапп (1608 p.). 

Але справжнім вибухом в галузі використання магнітів були праці 
віденського лікаря Франца Месмера. Сучасник та земляк Ауенбруггера, 
а також учень Ван Світена, він цілком випадково познайомився з ліку-
вальним використанням магнітів і захопився цією ідеєю. Керуючись ли-
ше любов'ю до знань, він замовив декілька магнітів і прикладав їх 
хворим до тих частин тіла, що боліли,—до серця, голови, живота і в 
багатьох випадках спостерігав прекрасний ефект. Продовжуючи ці дос-
лідження, Месмер почав «намагнічувати» воду, призначати магнітні ван-
ни, швидко став модним лікарем в Австралії та Баварії . Але він був 
не тільки лікарем-практиком, але й розвинув оригінальну теорію, в якій 
пов'язував ефект магніту з флюїдами, що плинуть до кожної людини 
від далеких зірок. Він вважав, що всесвіт скрізь пройнятий невидимою 
субстанцією — ефіром, що проводить магнітні сили через організм лю-
дини. 

Щоправда, Месмер проводив сеанси магнітотерапії театрально, в на-
півтемряві, сам одягався у фіолетове вбрання, його пацієнти поступово 
охоплювалися психічним збудженням, до шокового стану, що Месмер 
вважав за необхідне для досягнення лікувального ефекту. В передрево-
люційнім Парижі, куди Месмер згодом переїхав, прагнучи ^визнання 
свого методу Французькою Академією, він незабаром став найбільш 
популярним лікарем при дворі Людовіка XVI. Але найголовнішої своєї 
мети — наукового визнання — ніколи не досяг. Авторитетна наукова ко-
місія Академії, в складі якої були славетний хімік Лавуазье, лікар Гіль-
йотен, що залишився в історії як винахідник «національної бритви» — 
гільйотини,— не знайшли переконливою теорію Месмера. 

Та й сам Месмер згодом помітив, що застосування магнітів у його 
сеансах взагалі необов'язкове — збудження, криза, лікувальний ефект 
виникають і без магнітів, сама обстановка сеансу, звукові та зорові 
впливи на хворих цілком достатні для досягнення бажаного результа-
ту. Але він був неспроможний переступити «через себе», відректися від 
головного — своєї ідеї про могутні флюїди, що пронизують всесвіт — від 
зірок — до кожної окремої людини. 

У XX сторіччі внаслідок розвитку електротехніки знову повернули-
ся до лікувального застосування магнітного поля. Сконструйовано елект-
роприлади, що породжують магнітні поля, як'постійні, так і змінні, але 
набагато сильніші, ніж ті, що пропонував Месмер. 

Останніми роками ми спостерігаємо ренесанс у застосуванні також 
і слабких магнітних полів. Постійні магніти увійшли в моду, як прийшла 
з Японії в формі магнітних браслетів та кліпсів. Років двадцять тому 
японські магнітні браслети для лікування гіпертонічної хвороби були 
об'єктом контрабанди та спекуляції — 80—100 і більше карбованців за 
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штуку. Лікувальний ефект їх при гіпертонічній хворобі нічим науково 
не доведений, більше того, покладаючись на дію магнітних браслетів, 
деякі пацієнти нехтували постійною раціональною медикаментозною те-
рапією, а це призводило до погіршення їх стану, появи ускладнень. 

Через 5—10 років інтерес до магнітних браслетів упав, мода на них 
пройшла. Але зараз наступає нова хвиля захоплення магнітотерапією, 
цього разу за допомогою магнітних кліпсів. Якщо застосування магніт-
них браслетів не мало під собою міцної теоретичної бази, під кліпси під-
ведена серйозна база — адже вухо пов'язане з усіма внутрішніми орга-
нами, тут знаходяться акупунктурні точки, на одну з яких повинні по-
трапити магнітні силові лінії. З кліпсами в нас ще немає достатнього 
досвіду. Може, комусь і допоможе... 

Месмер залишив після себе в історії науки як синоніми два термі-
ни — магнетизм та месмеризм; в одному він має рацію — дійсно, в ве-
ликій кількості випадків він досягав лікувального ефекту, але пройшов 
повз велике відкриття, що само йшло йому в руки, повз два явища, свід-
ком та творцем яких був, але не зрозумів і не помітив — гіпноз та на-
віювання. 

Гіпноз та навіювання 
Розглядаючи з сучасних позицій діяльність Месмера, ми можемо за-

певнити, що цей віденський лікар ні в якій мірі не був шарлатаном, він 
щиросердно помилявся. Терапевтичний ефект його магнітних сеансів був 
пов'язаний з явищем навіяння без гіпноза чи під гіпнозом. 

Один із учнів та послідовників Месмера граф де Пюісегюр у 1784 ро-
ці довів, що пацієнти під впливом магнітних сеансів потрапляють у сом-
намбулічний стан, близький до лунатизму, напівсон — напівсвідомість. 
Повторюючи досліди Месмера, він робив паси перед обличчям одного з 
своїх пацієнтів, але замість збудження той ставав сонливим, загальмо-
ваним і повністю слухняним щодо наказів свого лікаря. Далі виявилося, 
що майже всі люди здатні впадати в такий стан. 

Гіпнотичний стан, звісно, не був відкриттям де Пюісегюра, це явище 
було відоме ще в античні і доантичні часи. Як то кажуть, все нове — 
давно забуте старе. 

У старогрецьких лікарів, що вважали себе нащадками бога медицини 
Ескулапа, були лікувальні заклади, де вони усипляли своїх пацієнтів, 
домагаючись їх видужання. При цьому використовували блискучі пред-
мети, кристали, дзеркала. Гіпноз був відомий в стародавньому Єгипті, 
Індії, Ассірії, в Римській Імперії. 

Таким чином, Пюсегюр тільки поновив знання про гіпнотичний стан. 
Майже ціле століття гіпноз не привертав до себе уваги серйозних уче-
них, навпаки, більшість відомих фізіологів XIX століття вважали це 
явище не цікавим для науковця. Лише наприкінці століття воно стає 
предметом досліджень. Цікаво, що 1645 року вчений Києво-МогилянськоІ 
академії І. Гізель досить логічно викладав проблеми сну та сновидінь. 
Особливе значення мали роботи українського філософа Валенського 
(Д. М. Кавуника), що не тільки перекладав іноземні книги з проблеми 
гіпнотизму, а й мав власні дослідження.-

У 70-х роках XIX століття харківський фізіолог В. Я. Данилевський 
проводив на тваринах досліди по вивченню гіпнотизму. 

Стан гіпнозу відомий і для людей, і для тварин. Кажуть, що змії, 
перш ніж кинутися на здобич, наприклад, птицю, гіпнотизують її рит-
мічними покачуваннями свого тіла, металевим блиском своєї шкіри. 

Але навіяння — цілком і виключно людська здібність, бо лише для 
людини існує специфічний подразник — слово, що діє через особливу 
другу сигнальну систему в корі головного мозку. 
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Практично кожне лікування людини повинне супроводжуватися еле-
ментами навіяння. На жаль, сучасні лікарі традиційної, офіційної меди-
цини нехтують цим законом, що знижує авторитет лікаря серед населен-
ня, і завдає шкоди самому процесові лікування. 

Мені відомо, що академік Н. Д. Стражеско колись, жартуючи, ка-
зав молодому лікареві: «Коли я випишу хворому бром з валеріаною, то 
йому стане легше, а ті ж ліки, виписані Вами, йому не допоможуть». 
Це тому, що на хворого діяли і авторитет досвідченого лікаря, і сказа-
не ним слово. 

Навіяння буває різних типів. Відоме раціональне, навіяння, коли 
лікар користується логічними аргументами, впливаючи на розум пацієн-
та. Але існує і так зване ірраціональне навіяння, де лікар намагається 
впливати на хворого не через розум, а через почуття. У першому випад-
ку доводиться впливати на інтелект хворого, і лікар повинен зважати на 
рівень його інтелектуального розвитку, його життєвий досвід. В другому 
варіанті важливо уяснити індивідуальну здібність хворого піддаватись 
навіянню, що залежить від багатьох факторів. 

Ефективність навіяння, або суггестії, залежить від різних обставин. 
Відомі, наприклад, факти групового навіяння, яке часом вдається легше, 
ніж індивідуальне. Це так зване масове навіяння, або «феномен товпи», 

Суггестивний вплив особливо ефективний, коли хворий перебував 
в гіпнотичному стані, причому «наказ» діє і тоді, коли він повертається 
до. свідомості. Таким методом лікують хворих не тільки з психічними 

розладами, а і з деякими захворюваннями серця, бронхів, кишечника, 
сечевого міхура тощо. На цьому базується і лікування шкідливих зви-
чок — нікотинізму, алкоголізму. 

Останнім часом метод навіяння і гіпнозу демонструється в широких 
аудиторіях, а по телебаченню — навіть на всю країну. Популярні сеанси 
лікаря А. М. Кашпіровського мали великий резонанс в усьому суспільст-
ві. Немає сумніву в тому, що А. М. Кашпіровський — талановитий пси-
хотерапевт, має чималі й акторські здібності, його сеанси — цікаве те-
левізійне шоу. Але, як було визнано в подальших дискусіях, психотера-
певтичний метод треба застосовувати обережно, індивідуально і поши-
рювати аудиторію пацієнтів до безкраю нераціонально. 

Мені довелося близько співробітничати з донецьким психотерапев-
том, майстром гіпнозу Геннадієм Яковичем Лещенком. Вражало, як обе-
режно підбирав він контингент хворих для групових сеансів гіпнозу і 
навіяння, як неохоче демонстрував свої сеанси, тільки «під зовнішнім 
тиском» і в інтересах педагогічного процесу для студентів випускного 
курсу, не більше одного разу на рік. 

Щодо гіпнозу по телебаченню і операцій без наркозу — то нічого 
нового науці вони не дають: «телефонна психотерапія — давно відомий 
феномен, який ввійшов у підручники психіатрії, «телефони довір'я» існу-
ють майже в кожному великому місті — це явище одного й того ж по-
рядку. В одному випадку між лікарем і медіумом стоїть телевізор, в 
іншому — телефон. Вважаю, що і для А. М. Кашпіровського ці (опера-
ції мали метою притягнути широку увагу до своєї лікувальної діяльно-
сті. 

Гіпноз та навіювання можуть бути ефективними лише при тих зах-
ворюваннях, де немає анатомічних змін органів або вони незначні, тобто 
переважно при функціональних порушеннях. 

Склеротичні зміни в тканинах, гострі запальні процеси, новотвори 
не можуть піддаватися навіянню, хоча суб'єктивне поліпшення на деякий 
час можливе. У всякому разі при достеменних новотворах не можна гая-
ти часу на лікування у екстрасенсів та психотерапевтів — тут потрібне 
лікування «залізом», як казав Гіппократ, чим раніше, тим надійніше — 
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додають сучасні онкологи. Це не виключає допоміжної ролі психотера 
певтів у комплексному лікуванні. 

ДО ЯКОЇ МЕДИЦИНИ— 
ТРАДИЦІЙНОЇ ЧИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ — 

НАЛЕЖИТЬ ФІТОТЕРАПІЯ? 

Численні рекламні оголошення фітотерапію подають в одному «па-
кеті» з іншими формами альтернативної медицини — рефлексотерапією, 
іридодіагностикою тощо. Існують навіть такі гібриди: «Застосування ірй^ 
додіагностики для контролю за ефективністю фітотерапії». Це вже нова 
медицина в квадраті. Але фітотерапія є складовою частиною і традицій-
ної медицини. 

Лікування рослинами виникло, мабуть, разом з появою на землі лю-
дини, а може, ще раніше, бо й тварини (собаки, кішки), як широко ві-
домо, при захворюваннях інстинктивно шукають і споживають якісь 
трави. Етнографічними дослідженнями встановлено, що навіть дикі не-
цивілізовані племена вживали лікарські рослини. При археологічних 
розкопках знаходять посуд з рештками лікувальних трав. Вдалося іден-
тифікувати валеріану, звіробій, кропиву, полин. 

Римський лікар Гален пропонував відкидати баластові речовини з 
рослинної сировини і готувати настої, відвари, настойки. В історію меди-
цини вони ввійшли як «галенові препарати», їх і досі готують в біль-
шості аптек. 

Кожну рослину, яку людина зустрічала на своєму шляху, вона пе-
ревіряла на придатність до їжі, на отруйність чи наявність лікувальних 
якостей. Англійський зоолог Моррісон, що вивчав людину як зоологіч-
ний об'єкт, пояснював це тим, що людина як біологічний вид відноси-
ться до всеядних — обставина, яка збуджувала допитливість. Тому фіто-
терапія майже до кінця XVIII століття розвивалася як чисто емпірична 
наука. 

А втім, чи була вона наукою? Віками не можна було відокремити 
народних лікувальників від знахарів, чаклунів, «відунів» та «відьм», які 
не тільки лікували, а й надсилали дощ чи засуху, варили приворотне 
зілля, хитро (на свою користь), використовували віру та довірливість 
людей. Жреці, шамани, браміни зосереджували в собі віковий народний 
досвід лікування травами, мінеральними речовинами, ліками тваринного 
походження, словом, гіпнотичними впливами. 

Згадаймо класичний опис такої чаклунки в повісті A. L Купріна 
«Олеся». Образ Мануйлихи, яку автор зустрів десь на Волині, огорну-» 
тий таємничістю, зовні вона повністю підходить до нашого уявлення 
про казкову відьму: худі щоки, довге підборіддя, що майже зливалось 
з висячим донизу носом. І сама хата її, де по стінах висіли пучки зсу-
шених трав, зв'язки моршкуватих корінців — типовий інтер'єр фітотера* 
певта минулих років. ї ї онука Олеся — спадкоємиця цього мистецтва: 
«лечить умела, руду заговаривала, от зубов пользовала, отчитывала, 
если бешеная собака укусит или змея, клады указывала». 

Але герой повісті розумів, що і Мануйлисі, і її онуці «были доступ-
ны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным 
опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые 
столетья, живут, перемешавшись со сказками и дикими поверьями, пе-
редаваясь, как величайшая тайна из поколения в поколение». Цей мотив 
повторює сама Олеся: «бажаєте, я в два дні вилікую простою водою 
найсильнішу огневицю, хоч би всі лікарі від хворого одмовились». 
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Таким чином, не треба плутати наукову фітотерапію, що веде пла-
номірний пошук нових діючих речовин рослинного походження, з дико 
емпіричним чаклунським траволікуванням. 

Але, на жаль, фітотерапевтична реклама та фітотерапевтична літе-
ратура, що заповнила сучасний ринок і продається майже в кожному 
кіоску по кооперативних цінах, ніякого відношення до наукової фітоте-
рапії не має. 

Засновником вітчизняної фітотерапії був наш земляк, відомий лі-
кар-акушер Нестор Максимович Максимович-Амболік. Він народився в 
сім'ї священика в селі Веприк Гадяцького району Полтавської губернії 
у 1744 році, вчився вісім років у Київській духовній академії, потім у 
лікарськім училищі при С-Петербурзькому генеральному сухопутному 
госпіталі, неодноразово виїздив за корден для удосконалення в медич-
ній професії. Н. М. Амболік — перший вітчизняний акушер, перший пе-
діатр, людина енциклопедичних знань, як і його славетний сучасник 
М. В. Ломоносов. Він приділяв велику увагу питанням гігієни, вихован-
ня дітей, твори його, на жаль, не перевидавалися, однак не тільки фа-
хівець, а й масовий читач прочитав би їх із задоволенням. Він залишив 
кілька книг з акушерства, але для нас має найбільше значення видана 
1783 року праця «Врачебное веществословие или описание целительных 
растений». Цю книгу можна назвати першою книгою з наукової фіто-
терапії. Автор надавав великого значення часу збирання рослин, місцю 
їх зростання, методу готування препаратів. 

Наукова фітотерапія пішла шляхом досліджень кожної корисної 
рослини, використовуючи віковий народний досвід та успіхи хімічного 
аналізу. Так були відокремлені діючі субстанції і стали широко розпо-
всюдженими ліками морфій, діонін, папаверін, кодеїн з маку, які засто-
совуються для усунення болі, антисептичні, протикашлеві ліки, блювот-
ний препарат еметин з південноамериканської рослини іпекакуани (ефек-
тивний також при амебній дизентерії), всім відомий кофеїн із зерен 
кави, теобромін з бобів какао, строфантин з африканської ліани, хінін 
з кори хінного дерева та багато інших. 

Але тепер, як казав І. П. Павлов, «старі лікувальні речовини запро-
шуються в лабораторії і підлягають екзамену». 

Цей процес продовжується і в наш час. Існують наукові заклади — 
інститути, лабораторії, наукові станції — по вивченню лікарських рос-
лин. Відомий інститут розташований у Харкові, його співробітники дали 
«путівку в життя» численним лікам рослинного походження. Недалеко 
від Лубен розташована Українська зональна дослідна станція по виро-
щуванню лікарських рослин, що розробляє і агротехнічні, і медичні ас-
пекти фітотерапії. Мені пощастило відвідати кілька років тому цю стан-
цію, де є плантації багатьох лікарських рослин — і наших, і завезених 
здалека, навіть женьшень росте на українській землі. 

Чим більше критики і наукового аналізу адресуватимуть фітотера-
пії, тим кориснішим і надійнішим помічником лікаря стане зелена аптека. 

Гомеопатія 
Гомеопатія — одна з найстаріших еротичних течій в медицині. Ви-

никнення її пов'язано з ім'ям лікаря та аптекаря Фрідріха Самуїла Га-
немана, що видав у 1796 році книгу: «Новий спосіб дослідження цілю-
щих властивостей ліків», а у 1811 році — класичний труд: «Організація 
лікарського мистецтва», де виклав основні принципи гомеопатії, яких і 
до сьогодні притримуються гомеопати всіх країн. 

. Якщо традиційна медицина підбирає ліки так, щоб вони протидіяли 
яким-небудь проявам захворювань, наприклад, при високій температурі 
призначаються жаропонижаючі, при кашлі — протикашлеві, то гомео-
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пати, навпаки, прагнуть призначити медикамент, який у великих дозах 
сам викликає стан, подібний до захворювання. Тобто при судорогах — 
стрихнін, бо він здатний сам викликати судороги, при поносах—ми-
ш'як, бо отруєння ним супроводиться поносом. Але отруйні-речовини 
призначають у ділком нешкідливих концентраціях. 

У формі короткого афоризму принцип гомеопатичного лікування 
формулюється як «Подібне лікується подібним», класична ж медицина 
пропонує: «Протилежне лікується протилежним». Але сказане дає лише 
поверхове уявлення про гомеопатію. Замінено сам принцип пошуків лі-
ків. Класична, традиційна медицина ставить досліди на тваринах, а коли 
вже в тваринному експерименті доведена і виміряна безпечна для лю-
дини доза — вдається до клінічного експерименту. 

Ганеман, а слідом за ним його учні та духовні нащадки вважали, 
що досліди на тваринах недостатні для оцінки ліків, і проводили експе-
рименти на здорових людях, в першу чергу на собі і своїх співробітни-
ках. Старанно вивчаючи симптоми, навіть свої почуття, які виникають 
при великих дозах, гомеопати шукають подібність в проявах відомих 
захворювань і призначають високі розведення відповідних їм ліків. Тому 
і список медикаментів, що їх використовують гомеопати, докорінним чи-
ном відрізняється від арсеналу алопатів. 

В ідеях Ганемана було багато чого містичного, ірраціонального, 
він вірив у «дух ліків», «життєву силу». Сучасними гомеопатами це ідей-
не лушпиння відкинуто, залишивши лише основний принцип подібності. 

За двісті років існування гомеопатії науково-теоретичне обгрунту-
вання цього лікувального напрямку ніякого розвитку не отримало. Тре-
ба визнати, що «гомеопатичні дози» гарантують повну безпечність ліку-
вання. Можна припустити, що незначні дози можуть бути в деяких ви-
падках активними, бо критики гомеопатів часто закидали їм, що вони 
лікують майже «нічим». Дехто проводить аналогію між гомеопатією таї 
алергологією, бо, наприклад, бронхіальну астму і офіційна медицина 
лікує малими дозами речовин, що викликають у великих дозах астма-
тичний приступ. 

Алопати, в тому числі і автор цієї брошури, з великим скептициз-
мом ставляться до головного гомеопатичного принципу. Але не можна 
не визнати, що більшість гомеопатів — люди широкого світогляду, які 
поряд з медикаментозним лікуванням вміло використовують психотера-
певтичні методи, і це дає їм змогу в ряді випадків досягати непоганих 
терапевтичних результатів навіть при складних, резистентних до стан-
дартної терапії захворюваннях, особливо хронічних. Гострі захворюван-
ня, тим більше ургентні стани, ми б не радили лікувати у гомеопатів. 
Якщо взяти перелік захворювань (шкіряних, нервових, гінекологічних), 
які добре лікують гомеопати, не може не впасти в око, як тісно він збі-
гається з переліком захворювань, де рекомендована сугестивна терапія. 

Невизнані чудеса традиційної медицини 
На жаль, не тільки торгівля потребує реклами, а й мистецтво, нау-

ка, медицина. За десятиріччя ми звикли до успіхів сучасної медицини 
так, що вже й не помічаємо їх, немов воно так і було з давніх-давен. 
І тепер газети, радіо, телебачення щодня твердять про кризу сучасної 
медицини, ми весь час підкреслюємо не те, що вже досягнуто, а те, д<| 
чого медична наука іще не дотяглася. 

У XIX сторіччі поступово склалася нова медична теорія, так зва* 
ний нозологічний принцип. Він досить умовний, може, й спрощений, але* 
лікарі крок за кроком описували окремі більш-менш чітко окреслені 
форми хвороб, які відрізнялися одна від одної клінічними проявами, 
особливостями перебігу, різним причинним походженням (етнологією) та 
механізмами розвитку (патогенезом). 
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Як класичні приклади відокремлених нозологічних форм здебільшо-
го наводять інфекційні хвороби, що мають кожна — окремого збудника, 
особливу форму температурної кривої та інші ТИПОЕІ риси. 

Щодо лікування кожної форми, то в традиційній медицині розріз-
няють методи, спрямовані на збудника хвороби,— етнологічне лікуван-
ня, методи,^що впливають на механізми розвитку процесу,— патогене-
тичне лікування, та методи, спрямовані на окремі прояви хвороби — 
зниження високої температури, усунення больових відчуттів і т. ін. 
(симптоматичні). 

До речі, нетрадиційні методи лікування мало торкаються самої при-
чини хвороби, рідко носять патогенетичний характер, вони переважно 
спрямовані на усунення тих чи інших проявів захворювання, тобто «пра-
цюють» лише на рівні симптоматичної терапії. 

Нозологічний принцип побудови медичної теорії відіграв величезну 
роль в розвитку медичної науки, він посідає значне місце і в наші часи, 
хоч підпадав інколи критичним нападкам. Дійсно, ми тепер знаємо і 
його обмеження, бо є форми, що переходять одна в одну, існують мік-
сти, існують різні хвороби з однаковими або майже однаковими проява-
ми, один причинний фактор може мати своїм наслідком різні клінічні 
прояви — але нозологічний принцип вистояв і може як ідеал використо-
вуватися, наприклад, в педагогічному процесі у вищій медичній школі. 

Мені хотілося б і тут використати цей принцип в дальшому викладі 
своїх міркувань. 

Нозологічні форми (і це теж в значній мірі — умовно) згруповані 
залежно від основних органів, які залучені до хворобливого процесу,— 
захворювання серцево-судинної системи, легенів, нирок. 

Ми й підемо таким шляхом, щоб якось перелічити невизнані успі-
хи та чудеса традиційної медицини. 

Мова буде йти переважно про захворювання внутрішніх органів, бо 
ця галузь медицини найближча автору брошури. 

Хвороби серця і судин 
Якщо ви запитаєте літнього лікаря-терапевта, яке захворювання 

серцево-судинної системи найбільше загрожує людині в молодому віці, 
він відповість: ревматичне ураження серця. 

Ще 20—ЗО років тому більшість серцевих захворювань були ревма-
тичного походження. Діагностика вад серця стала можливою після роз-
робки основ його вислуховування, тобто — в першій третині минулого 
століття. Але походження цих тяжких серцевих захворювань залиши-
лося неясним. І майже одночасно, на початку 40-х років, російський лі-
кар Г. Соколовський і француз Буйо дійшли блискучого висновку, що 
вади серця виникають у тих людей, які нещодавно перенесли гостре 
запалення суглобів. 

Це відкриття допомогло розібратися у різноманітності захворювань 
суглобів, бо вони всі загалом носили назву ревматизму, виділити так 
званий істинний ревматизм, про який добре сказано, що він лише лиже 
суглоби, та кусає серце. Під час ревматичної атаки на серцевих клапа-
нах виникають особливі нарости типу бородавок, які згодом викликають 
їх зморщування та деформацію, що веде до звуження отвору чи до 
недостатності закриття клапана. Серцевий м'яз у цих випадках працює 
з підвищеним напруженням, значно потовщується, а згодом слабшає, 
іцо має своїм наслідком крах кровообігу. 

Природа ревматизму залишалася довгі роки незрозумілою і лише 
через сто років після відкриття Сокольського-Буйо було доведено, що 
ця хвороба пов'язана із стрептококовою інфекцією, але виникає тільки 
у тих людей, що мають особливу схильність. 
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Не встигли ще теоретики закінчити свої суперечки щодо збудника 
ревматизму, а практики вже почали лікувати хворих на ревматизм за 
допомогою пеніцилінотерапії, знищували вогнища стрептококкової інфек-
ції в зіпсованих зубах, в мигдалинах. Та найбільшого успіху принесло 
трирічне профілактичне лікування так званими дюрантними препара-
тами пеніциліну — біциліном 3 та 5. 

Піонером цієї справи в нашій країні був відомий ревматолог, про-
фесор Одеського медичного інституту Ясиновський Михайло Олексан-
дрович. Уже в найближчі роки зменшилась кількість рецидивів серця. 
Смертність та інвалідизація від ревматинних уражень серця зменшила-
ся в десятки разів. Я вважаю це одним з чудес медицини XX століття. 

І все ж проблема ревматизму ще не зійшла зі сцени. Серед нас е 
ще люди з вадами серця, життя яких неповноцінне через своє захворю-
вання, чоловіки не можуть займатися фізичною працею, спортом, жін-
кам забороняється народжувати дітей, бо це небезпечно. 

Тут на поміч приходить ще яскравіше чудо — операція корекції вад 
серця, що повертає людині радість повноцінного життя. 

Але запитайте кардіохірургів — хворих з набутими вадами серця 
стало менше? Картина порівняно з ситуацією 20—40-х років зменшила-
ся кардинально, хіба це не чудо? 

Поряд з ревматизмом відома ще одна хвороба, що веде до розвиту 
ку вад серця, переважно у молодих осіб. Це так званий бактеріальний 
(чи злоякісний) ендокардит, або підгострий септичний ендокардит. Це 
не таке масове захворювання, як ревматизм, але відомо, що з якихось 
таємничих причин ця хвороба з'являється хвилеподібно. Бувають періо* 
ди її майже повного зникнення. Бактеріальний ендокардит вражає серг 
це і судини, може виникати непомітно, а може проявлятися височенною 
температурою, ознобами. Згодом виявляються ознаки з боку серця, 
ураження клапанів, на них осідають бактеріальні чинники, що утворю-
ють справжні колонії, подібно до кольорової капусти, що веде до руй^ 
нації клапана. Той же чинник висівається з крові. Тривалість_ життя 
такого хворого у минулому — біля одного року. На початку своєї лікар-
ської роботи мені довелося бачити чимало таких хворих, які гинули в 
квітучому віці, а медицина була безсилою. 

Але з'явився чудодій — пеніцилін. Перші спроби лікування ним були 
невдалими, бо як виявилося пізніше, ця хвороба вимагала астрономіч-: 

них доз препарату, як кажуть тепер (тоді такого терміна не знали),— 
мега-дози пеніциліну, іноді до 20 мільйонів одиниць за добу, а може, 
й більше. І приречені почали одужувати. 

Тепер все залежить від своєчасності початку лікування, від чутли-
вості мікроба-чинника. 

* Серед людей середнього та похилого віку надзвичайно поширена 
гіпертонічна хвороба. Нею страждають близько 10 відсотків населення 
країни, тобто майже 25 мільйонів людей. Гіпертонічна хвороба приско-
рює розвиток склерозу серця, веде до інсультів та інфарктів. І хоча 
перебіг її здебільшого повільний, десятиріччями, все ж посідає одне з 
перших місць як причина смертності населення. 

XIX сторіччя не знало цієї хвороби зовсім. Інколи прозекторів ди-
вували небувало великі розміри серця деяких померлих (209—1000 гра* 
мів замість 300—350). 

Лише на початку нашого століття лікарі одержали апарат для ви-
мірювання кров'яного тиску, що складався з манометра та манжети для 
стискання судини. А під час російсько-японської війни 1904—1905 років 
військовий хірург 1-І. Н. Коротков, що займався лікуванням пошкоджень 
крупних судин і з науковою цікавістю міряв кров'яний тиск поранено! 
артерії випадково приклав до артерії, що була стиснута манжетою, свій 
стетоскоп і почув якісь тони над судиною. Ці звуки при стисканні су-
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дини спочатку з'являлися, а при зниженні тиску повітря в манжеті 
зникали. 

Так військовий хірург Коротков винайшов простий безкровний спо-
сіб вимірювання кров'яного тиску в артеріях і під час систоли серця, 
і під час діастоли, метод, без якого тепер не може обійтися ні один лі-
кар на Землі. Наскільки мені відомо, скромного лікаря Короткова ні-
якими всесвітніми преміями відзначено не було. Але не в тім річ... 

Ленінградський терапевт Г. Ф. Ланг на початку 20-х років запро-
понував термін «гіпертонічна хвороба», бо підвищений кров'яний тиск 
зустрічається як вторинний прояв при захворюваннях нирок, деяких 
ендокринологічних порушеннях. 

Гіпертонічна хвороба — це самостійний стан, головним проявом яко-
го є підвищений тиск крові в артеріях. Довгі роки не існувало надійних 
методів нормалізації цього тиску. В післявоєнні роки при гіпертонічній 
хворобі призначали діуретин, але він був мало ефективним. Застосову-
вали препарати брому, деякі трави, проте успіху можна було досягти 
лише при найлегших формах захворювання. Згодом з'явилися препа-
рати барвінка — вінкопан і девінкан, та й вони проблеми не вирішили. 

Успіх прийшов несподівано. Молодий індійський вчений Вакіль дос-
ліджував траву раувольфію, що має заспокійливу дію. В коренях рау< 
вольфії зміїної виявилося до 20 активних біологічних сполук — алка* 
лоїдів, що діяли гальмуюче на нервову систему. У великих дозах один 
з алкалоїдів — резерпін викликав сонливість, психічну депресію. Вакіль 
помітив, що резерпін уповільнює частоту серцевих скорочень і знижує 
кров'яний тиск. Згодом з раувольфії було відокремлено декілька інших 
сполук, також знижуючих артеріальний тиск, через кілька років — алка-
лоїд, що регулює складні порушення серцевого ритму. 

Резерпін впливає на центральну нервову систему, а через неї де-
кількома шляхами на судини середнього калібру. 

ІДе було велике відкриття у лікуванні гіпертонічної хвороби. 
Через кілька років фармакологи, досліджуючи групу сполук — тіа-

зидів, помітили, що деякі з них мають сечогонні властивості. Разом з 
водою нирки під впливом деяких тіазидів викликають і підвищене ви-
ділення натрію. Вторинним ефектом цього механізму було також зни-
ження кров'яного тиску. Так було одержано другу групу гіпотензивних 
речовин. 

А далі відкриття все нових препаратів прогресувало ланцюгоподіб-
но. Тепер ми маємо справжній арсенал могутніх засобів боротьби з гі-
пертонічною хворобою. 

Останнім словом в науці став препарат каптоприл, що гальмує 
ферменти, які перетворюють нейтральний поліпептид ангіотензин І в 
активний ангіотензин II, який є найбільш активним чинником спазму 
судин середнього калібру. Судячи з найновішої наукової преси (бо пре-
парату ще немає у вільному продажу в нашій країні), каптоприл лікує 
навіть застарілі форми гіпертонічної хвороби та інші гіпертонічні стани. 

В країнах, де і медицина, і населення з розумінням підходять до 
проблеми лікування гіпертонії, вдалось за короткий час знизити смерт-
ність від цієї хвороби більше як на 10 відсотків. 

Щоправда, існує, по-перше, проблема вибору препаратів індивіду-
ально для кожного хворого. По-друге, лікування повинно бути багато-
річним, що потребує від пацієнта дисципліни та доброго контакту з лі-
карем. Успіхи медичної науки і практики збережуть мільйонам людей, 
що страждають гіпертонічною хворобою, здоров'я та працездатність на 
довгі роки. 

Хочу попередити — в сучасній фітотерапії, що теж претендує на лі-
кування гіпертонічної хвороби, не існує достатньо ефективних засобів, 
які можна було б порівняти з названими гіпотензивними засобами. Не 
гайте марно часу! 
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Серце повинно працювати ритмічно 
Все наше життя, починаючи не з дня народження, а ще з перших 

днів після зачаття, ритмічно б'ється серце і забезпечує кровообіг, пере-
несення кисню та поживних речовин, транспорт баластних, отруйних спо-
лучень до нирок. Безперервно, і вдень, і вночі, невтомно працює цей 
невеликий орган і ми не відчуваємо цього серцебиття аж доки не ви-
никають їх порушення. 

А порушення серцевого ритму бувають різноманітними, від окре-
мих поштовхів, що більше лякають, ніж дійсно небезпечні, до важких 
пароксизмів серцебиття, які тривають годинами і виснажують серце. 

Відомі і смертельні порушення ритму, коли серцеві шлуночки ско-
рочуються з такою швидкістю, що не встигають наповнитися кров'ю, 
і перестають виштовхувати кров у великі судини. 

Порушення серцевого ритму виникають іноді у здорових людей і 
залежать від порушень нервової регуляції діяльності серця. Це — пере-
втома серцевого м'яза, порушення біохімічних процесів в ньому, розви-
ток склерозу, рубці на серці після інфарктів. 

Лікареві потрібно детально розібратися в різноманітності форм 
порушень ритму, перш ніж братися до їхнього лікування. Йому допома-
гають і дослідження пульсу, і вислуховування серця. Великим помічни-
ком стала електрокардіографія. 

Щодо лікування порушень ритму, то воно будується індивідуально. 
Легкі форми можна лікувати заспокійливими засобами, фізичним та пси-
хічним відпочинком. Кожен лікар знає випадки, коли усунення кон-
фліктних ситуацій швидко веде до зникнення аритмій. Тому й всі пси-
хотерапевтичні засоби — навіяння, броміди, валеріана можуть бути 
ефективними. 

Але складні аритмії потребують спеціальної терапії. 
Серед перших антиаритмічних ліків був хінін. Його запровадив у 

практику німецький лікар Венкебах. Один з його пацієнтів, що страж-
дав складною аритмією, у торговельних справах їздив до Ост-Індії. Під 
час цих мандрівок для попередження малярії він приймав кору хінного 
дерева. 

Оглянувши хворого, Венкебах зауважив, що не може вилікувати 
аритмію, бо таких ліків не існує. Та пацієнт поділився своїми спосте-
реженнями: коли він був в Ост-Індії і приймав хіну, аритмія тимчасово 
зникає, при поверненні в Німеччину знову починається. Венкебах пере-
вірив ці факти на багатьох хворих і запровадив хінін як антиаритміч-
ний агент. 

Виявилося, що серед алкалоїдів хінної кори найбільш активний хі-
нідін, ізомер хініну, у наш час застосовується переважно саме хінідін. 
Антиаритмічні якості мають і препарати наперстянки, строфанту. 

За останні десятиріччя завдяки успіхам біохімії в галузі обміну 
речовин серцевого м'яза запроваджено в практику нові групи антиарит-
мічних ліків. 

Чудом сучасної медицини є впровадження електричних засобів лі-
кування аритмій — дефібриляція струмами високої напруги, штучні водії 
серцевого ритму, яких підшивають до серцевого м'яза і вони функціо^ 
нують багато років, замінюючи природних водіїв ритму. Штучні водії 
ритму з ізотопними джерелами енергії розраховані на десятиліття. 

Методи активного очищення крові 
(«хірургія крові») 

З античних, а може й, доантичних часів походить уявлення про 
«засмічення» крові, щЬ спричиняє багато захворювань тіла і душі. Жре-
ці, а потім і лікарі шукали засоби очищення крові. Найчастіше просто 
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«пускали кров», вважаючи, що надлишок отруєної крові варто випустити 
з організму. Кровопускання так увійшло у моду, що один дотепний 
вчений вказав: «Лікарі випустили більше крові, ніж імператор Наполеон 
під час своїх військових походів». 

Розвиток біохімії привів до більш свідомих дій. Тепер вже очищен-
ня крові стає неодмінним при зовнішніх отруєннях та при так званих 
аутоінтоксикаціях, тобто самоотруєннях, при захворюванні печінки або 
нирок. 

Коли з'явились потужні сечогінні засоби, був запропонований так 
званий «скандінавський», або датський, метод очищення крові (в скан-
дінавських країнах в п'ятдесятих роках був у моді метод самогубства 
за допомогою снотворних ліків). Суть методу полягає у внутрішньовен-
ному введенні великої кількості рідини-розчинів з глюкози, кухонної 
солі в комбінації з сечогінними, які разом з рідиною виводили токсичні 
сполуки. Майже одночасно в нашій країні було запропоновано замінне 
переливання крові, при якому кров хворого в рівних кількостях заміню-
валася донорською кров'ю. В окремих випадках при важких отруєннях 
виводилась практично вся «отруєна» кров з синхронним вливанням «здо-
рової». Але ця операція виявилася небезпечною. 

Іще в тридцяті роки робили спроби дезинтоксикації в дослідах на 
собаках за допомогою пропускання крові крізь так зване активне ву-
гілля, що має властивість адсорбувати на своїй поверхні розчинені ре-
човини. Але дослідники не змогли подолати деякі технічні труднощі. 

Лише в 1964—1965 роках грецький лікар з маленької районної лі-
карні Ятзідіс довів, що активоване вугілля захоплює в крові деякі про-
дукти розкладу білків — сечовину, сечову кислоту, що може бути вико-
ристано у хворих з порушенням функції нирок. Ятзідіс запропонував 
також очищення крові методом пропускання її через колонку з вугіл-
лям при інтоксикаціях барбітуратами (снотворними). 

З цього часу виникла принципово нова форма лікування хворих 
людей — гемосорбція (від haima — кров, sorbere — поглинати). У нашій 
країні «піонером» цього методу став академік Ю. М. Лопухін, який за-
снував спеціальний науково-дослідний інститут для подальшої розроб-
ки проблеми. 

Слід сказати, що і українські медики внесли значний вклад у роз-
виток гемосорбції в нашій країні. Ними запропонована низка нових 
сорбентів, спеціальних покрить для часточок вугілля, що роблять його 
сорбціонні властивості більш специфічними. На Дарницькому м'ясоком-
бінаті працює цех по виготовленню сорбентів. 

Виникла нова медична субспеціальність — хірургія крові. 
До складу покриття частинок вугілля можна вводити імунні речо-

вини, що допомагають виводити з крові токсичні речовини білкової при-
роди. Цей метод — імуносорбцію і рекомендовано для лікування деяких 
інфекційних хвороб, алергічних станів тощо. 

Поряд з активованим вугіллям в сорбційні колонки можна вміщу* 
вати іонно-обмінні смоли, що поглинають з крові токсичні речовини, 
регулюють сольовий обмін організму. 

Перелік захворювань, які ефективно лікуються «хірургією крові» —. 
значний. Це недостатність функції печінки — люди з цим захворюванням 
раніше вважалися безнадійними, тепер з'явилася можливість в частині 
випадків повернути їх до життя; недостатність функції нирок, переваж-
но гострі форми; при інтоксикаціях; септичних захворюваннях; усклад* 
неннях родів, акушерсько-гінекологічних операцій. Це різноманітні зов-
нішні інтоксикації, побутові, професіональні. Тепер цими методами лі-
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кують і низку захворювань системи самої крові — гострий імунний роз-
пад еритроцитів, імунні захворювання кісткового мозку. 

Гемосорбцію використовують і в зовсім неочікуваних випадках — 
при важких формах бронхіальної астми, деяких варіантах шизофренії, 
ревматоїдному артриті та ін., тобто там, де ми не знаємо конкретного 
хімічного чинника чи хімічного агента, який підлягає вилученню з крові. 
Але ці'лком природно, найбільш драматичний ефект одержують при го-
стрих і хронічних захворюваннях печінки та зовнішніх інтоксикаціях, 
однак якщо лікування розпочато своєчасно, результати наближаються 
до справжнього дива. 

У цьому розділі ми цілком свідомо не посилаємося на такі чудеса 
медицини, як пересадка серця, нирок, легенів, — це робота окремих су-
перклінік та інститутів, ми зупинилися на повсякденних чудесах, що їх 
творять звичайні лікарі в звичайних лікарнях. 

* * * 

Читачеві, що перелистав ці сторінки, вже ясна позиція автора — він 
захоплюється успіхами сучасної наукової, традиційної медицини і не 
вважає її стан критичним. 

В медичній науці йде нормальний процес накопичення нових ідей, 
фактів, ведеться постійний пошук напрямків у діагностиці, попереджен-
ні та лікуванні хвороб. Часом цей хід трохи гальмується, часом приско-
рюється, це неминуче. Медицина залежна від успіхів «сусідніх» наук — 
хімії, фізики, математики. 

Хто знає історію медицини, пам'ятає, що про кризу в ній писали 
неодноразово, і в минулому, і в теперішнім столітті. Книга славетного 
хірурга-уролога Федорова «Хірургія на роздоріжжі» була написана в 
двадцяті роки, коли успіхи хірургії круто йшли вгору. Чому це так? 
Бо сумлінні лікарі завжди невдоволені собою. 

І дійсно, організаційний стан нашої медицини, нехтування нею про-
тягом довгих років, що призвели її до убозтва,—- дуже прикрі. В здоро-
вому суспільстві важливо передусім помітити недоліки, щоб подолати їх. 

Один відомий критик писав нещодавно: «Ми шукали Свободу і 
Культуру. Культура без Свободи — це рабство. Свобода без культури — 
це міжусобні бійки». 

Для сучасної медичної науки цю ж думку можна перефразувати 
так: Культура без Свободи — глухий кут. Свобода без Культури — роз-
квіт магії та чаклунства. 

Сучасна медицина не всемогутня. Я б сказав, що існує дві категорії 
хворих, що особливо невдоволені традиційним лікуванням. Перша гру-
па — це ті, захворювання яких не супроводиться ніякими наявними змі-
нами, що їх може лікар об'єктивно встановити (неврози, енурез, деякі 
статеві розлади), або існує велика залежність патологічного процесу від 
стану нервової системи (екземи, нейродерміти, деякі форми бронхіаль-
ної астми та ін.). Такі хворі потребують немедикаментозного лікуван-
ня, а певної психотерапевтичної роботи, на яку наш дільничний лікар 
часто-густо не має часу. Такі хворі звертаються до парамедиків. 

Друга група — це люди з фатальними захворюваннями. Безуспіш-
не лікування у онколога, гематолога врешті-решт приводить такого хво-
рого до знахаря, рефлексодіагноста, бабки. 

У деяких країнах створено спеціальні лікарні для безнадійних хво-
рих, де проводять обгрунтоване лікування протиболевими, наркотични-
ми засобами. 

Ми живемо в часи сподівань. Надіємося, що налагодиться наше 
господарство, наша економіка, медицина вийде на кращі шляхи, поши-
риться арсенал впливу прогресивної, наукової медицини, яка вбере у 
себе все раціональне, що є в парамедичних чи народних методах ліку* 
вання. 


