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мадськістю, президією EFNS, унаслідок чого
Одеса одержала можливість проведення Євро-
пейських шкіл і надалі.
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24 березня 1882 р. німецький учений Роберт
Кох на засіданні Берлінського наукового фізіо-
логічного товариства зробив доповідь про від-
криття ним збудника туберкульозу, у зв’язку з

чим Р. Кох був удостоєний Нобелівської премії.
«Без мікобактерії немає туберкульозу» — цей
принцип став провідним у фтизіатричній службі.
Міжнародний союз боротьби з туберкульозом і
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хворобами легень запропонував вважати 24 берез-
ня Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом.
Якою ж була епідемічна ситуація з туберку-

льозу в Одеському регіоні і що робилося для бо-
ротьби з цією тяжкою епідемією з часів відкрит-
тя мікобактерії і дотепер?
На початку XX ст. захворюваність на тубер-

кульоз у Херсонській губернії, куди входили Оде-
са й Одеська область, становила 926 випадків, а
смертність — 299,6 на 100 тис. населення.
У 1921 р. на Слобідці була розгорнута перша

в Україні обласна клінічна протитуберкульозна
лікарня на 75 ліжок, на базі якої в 1922 р. орга-
нізований тубінститут ім. Р. Коха, який очолив
Дарій Львович Меєрсон. У тому ж 1922 р. ним
була заснована кафедра туберкульозу Одеського
медінституту. У тубінституті поступово відкри-
валися клінічні відділення різного призначення:
легенево-терапевтичне, легенево-хірургічне, ла-
рингологічне, кістково-туберкульозне, а також
шкірно-туберкульозне відділення з люпозорієм у
селі Крива Балка. Інститут мав у своєму розпо-
рядженні 4 рентген-діагностичні, фізіотерапевтич-
ний і ЛФК-кабінети, клінічну лабораторію, інга-
ляторій, аерарій, великий експериментальний
відділ. На базі цих відділень професорсько-
викладацьким складом кафедри туберкульозу та
тубінституту виконувалися науково-дослідні ро-
боти.
Велику роль у становленні протитуберкульоз-

ної служби та фтизіатричної науки в Україні зі-
грав перший з’їзд фтизіатрів, що пройшов в Оде-
сі в 1924 р.
Дарій Львович Меєрсон — автор більше 50 на-

укових праць, присвячених соціальним пробле-
мам туберкульозної інфекції, діагностиці та клі-
ніці туберкульозу, дієто- і кліматотерапії, а та-
кож нетуберкульозним захворюванням легень.
Одеська фтизіатрична школа за довгі роки

свого існування розробила і впровадила чимало
прогресивних форм і методів протитуберкульоз-
ної роботи, серед яких:

 — особливості фтизіогенезу (Д. Л. Меєрсон,
М. М. Альперін);

 — показання і методика ведення штучного
пневмотораксу (Д. Л. Меєрсон, С. Н. Вайнер,
М. П. Максимчук, А. Н. Велетнів, М. А. Мела-
муд);

 — функціональні порушення в патофізіології
туберкульозу (Л. Б. Аксельрод, Л. С. Вайнер та ін.);

 — клініка і діагностика малих форм туберку-
льозу (Є. Р. Кричевська, М. Г. Зальцберг);

 — вплив ендокринних порушень і деяких су-
провідних захворювань на перебіг туберкульозу
(Д. Л. Меєрсон, Ф. А. Александрова, М. Л. Бор-
щевський, Л. В. Лучинська).
Серйозна увага приділялася клініці та терапії

туберкульозу з використанням тканинних препа-
ратів (Д. Л. Меєрсон, М. І. Тараненко, Г. І. Ва-
сильєва, Н. Ф. Бандурівський), нейрогумораль-

ним процесам і динаміці функціональних пору-
шень з боку різних органів і систем у хворих на
туберкульоз при застосуванні в комплексній тера-
пії різних патогенетичних препаратів (С. В. Коф-
ман, А. А. Фельдман, М. С. Розенблат, Б. Л. Гольд-
штейн), а також різних аспектів фтизіохірургії.
Традиційне місце в дослідницькій роботі посі-

дали імунологічні проблеми туберкульозу (І. Г.
Шиллер, В. В. Авербух, Н. А. Сотникова, Л. М.
Шведов).
Разом із кафедрою туберкульозу медінституту

тубінститут був організатором активної діяль-
ності Одеського відділення наукового товарист-
ва фтизіатрів, регулярно проводив змістовні на-
укові засідання та конференції.
Створена гармонійна система профілактики,

виявлення та лікування туберкульозу, певна со-
ціальна стабільність, цілеспрямовані зусилля за-
гальнолікувальної мережі, санепідслужби і, на-
самперед, спеціалізованої протитуберкульозної
служби дозволили в довоєнні та післявоєнні роки
домогтися вираженого зниження показників по-
ширеності туберкульозу в Одесі й Одеській об-
ласті. Було розроблено та впроваджено чимало
прогресивних форм і методів протитуберкульоз-
ної роботи. Протягом багатьох років Одеська
фтизіатрична школа затверджувалася школою
передового досвіду. Було опубліковано десятки
науково-практичних розробок, методичних лис-
тів. Її співробітники виступали на з’їздах і конфе-
ренціях та були відзначені премією за впрова-
дження нових форм роботи.
Багато видатних фахівців-фтизіатрів Одеси

нагороджені орденами і медалями, знаками «Від-
мінник охорони здоров’я». А колишні головні лі-
карі А. М. Кальнева, М. П. Бабін і завідувач дис-
пансерного відділення Л. Г. Авербух удостоєні
почесного звання «Заслужений лікар України».
У 1957 р. кафедру очолила М. І. Тараненко,

яка продовжувала розвивати наукові напрями
кафедри, закладені її вчителем Д. Л. Меєрсоном.
Марія Іванівна — автор більше 200 наукових
праць, двох винаходів, трьох колективних моно-
графій. Основні теми досліджень присвячені пи-
танням хіміотерапії на тлі патогенетичного ліку-
вання хворих на туберкульоз. Під керівництвом
М. І. Тараненко на кафедрі розроблений і впро-
ваджений до медичної практики метод тканинної
терапії за В. П. Філатовим, а також метод подвій-
ної тканинної терапії, вивчалися імунологічні
зміни у хворих на туберкульоз легень і шляхи
їх корекції. Протягом багатьох років професор
М. І. Тараненко очолювала обласне наукове то-
вариство фтизіатрів і пульмонологів, 8 років —
студентський науковий гурток. Соратниками по
роботі в той період були доценти М. П. Максим-
чук, Г. Д. Попов, А. О. Ярощук, Е. П. Цибань,
О. І. Кудринська, С. В. Пекур, М. І. Степула.
У 1987 р. професор М. І. Тараненко передала

керівництво кафедрою своєму учневі — професо-
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ру Ованесу Нерсесовичу Нерсесяну, автору
165 наукових праць, однієї монографії, чотирьох
винаходів. Основні напрями його наукової ді-
яльності присвячені способам діагностики, дифе-
ренціальної діагностики та лікування уражень
лімфатичної системи у хворих на туберкульоз ле-
гень. Під керівництвом О. Н. Нерсесяна захистив
докторську дисертацію Г. Д. Мастєров на тему:
«Особливості перебігу та лікування хворих на
туберкульоз легень із супутнім цукровим діабе-
том», а також впроваджувалася в комплексне лі-
кування туберкульозу легень апітерапія.
У 1995 р. за ініціативи професора О. Н. Нер-

сесяна кафедра туберкульозу була перейменова-
на в кафедру фтизіопульмонології.
З 1999 по 2013 рр. кафедру очолював заслужений

діяч науки і техніки, професор О. К. Асмолов. Він
автор майже 200 наукових праць, трьох моногра-
фій, співавтор трьох підручників і посібника,
13 винаходів. Наукові роботи присвячені вивчен-
ню, діагностиці та лікуванню бронхолегеневої
патології, адаптаційним механізмам організму.
За період керівництва кафедрою Д. Л. Меєр-

соном, М. І. Тараненко, О. Н. Нерсесяном і О. К.
Асмоловим на кафедрі підготовлено і захищено
34 кандидатських та 4 докторських дисертації.
Нині на кафедрі працюють доценти, які дослі-

джують такі проблеми фтизіатрії: В. Д. Смоквін
«Перебіг уперше виявленого туберкульозу леге-
нів при комплексній терапії з урахуванням показ-
ників реактивності організму»; І. М. Смольська
«Ефективність лікування хворих на туберку-
льоз із супутнім алкоголізмом»; О. А. Бабуріна
«Ефективність комплексної хіміотерапії з вико-
ристанням мареполіміелу у вперше виявлених
хворих на туберкульоз легень», та асистенти:
О. Є. Шпота «Функціональні зміни слизової обо-
лонки бронхів у хворого на ХНЗЛ із синдромом
низького трийодтироніну та їх лікування»; О. Я.
Лекан «Ефективність білково-вуглеводного кон-
центрату із мідій БВК-М у комплексному лікуван-
ні хронічного бронхіту»; С. О. Полякова «Ефектив-
ність лімфотропної терапії в комплексному лі-
куванні хворих на вперше діагностований де-
структивний туберкульоз легень», О. М. Лео-
ненко-Бродецька «Виявлення, клінічний перебіг
та лікування туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та
хворих на СНІД». На стадії завершення перебу-
ває дисертаційна робота асистента Я. В. Бесіди,

присвячена ранній діагностиці захворювань ни-
рок у хворих на вперше діагностований тубер-
кульоз легень і вивченню шляхів профілактики
нефропатії.
Проблеми туберкульозу вивчаються також ін-

шими кафедрами ОНМедУ. Так, на кафедрі аку-
шерства і гінекології успішно виконані й захи-
щені дисертації, присвячені особливостям діа-
гностики та комплексного лікування залізодефі-
цитної анемії у вагітних, хворих на туберкульоз
легень; профілактиці післяпологових ускладнень
та лікувальній тактиці ведення пологів у жінок,
хворих на туберкульоз легень; перебігу вагіт-
ності та пологів у жінок, що хворіють на тубер-
кульоз.
Кафедрами клінічної імунології, клінічної фар-

макології та фтизіопульмонології більше 10 ро-
ків проводилися наукові дослідження, які стосу-
валися вивчення поширення M. tuberculosis ро-
дини Beijing на півдні України (Миколаївська й
Одеська області) та профілю резистентності цих
мікобактерій до протитуберкульозних препара-
тів. Останніми роками вивчаються особливості
перебігу туберкульозу легень залежно від по-
ліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків
GSTT1, GSTM1 та вплив поліморфізму генів
людини на функціональний стан нирок і печінки
у хворих на туберкульоз, вплив поліморфізму
процесів біотрансформації ліків на ефективність
протитуберкульозної хіміотерапії у людини.
З грудня 2013 р. кафедру фтизіопульмоноло-

гії очолила професор Ніна Анатоліївна Мацего-
ра, що має великий досвід у вивченні патології
внутрішніх органів. Нею був розроблений новий
напрям роботи кафедри — вивчення епідеміоло-
гії хіміорезистентних форм туберкульозу, а та-
кож форм туберкульозу, асоційованих з ВІЛ-
інфекцією та (або) гепатитом, пошук шляхів під-
вищення якості лікування, запобігання розвитку
ускладнень захворювання та його лікування. Крім
того, Н. А. Мацегора є керівником пульмоноло-
гічного напряму наукових робіт, що включають
коморбідні стани соматичної патології.
Кафедра і донині — один із лідерів українсь-

кої фтизіатричної науки і практики.

Надійшла 15.09.2015

Рецензент д-р мед. наук, проф. К. К. Васильєв




