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Коротка персоналія видат-
ного вітчизняного вченого Ми-
коли  Федоровича  Гамалії
(М. Ф. Г.; 05.17.02.1859, Одеса
— 29.03.1949, Москва; рис. 1) в
Одеський період життя у 1859–
1909 рр. містить події життя і
творчості, а також пріоритети
різного рівня у деяких галузях
медичної науки.

Одеський період М. Ф. Г.,
за даними деяких авторів, вза-
галі становив 49 років [4; 18].
Але загальна тривалість пере-
бування його в Одесі потребує
уточнення. Межі періоду: з дня
народження у 1859 р. і до
1909 р., тому що восени цього
року за викликом медичної
ради з санітарного надзору за-
ходів із боротьби з висипним
тифом він їде до Петербурга,
займається науковою розроб-
кою нового розділу гiгiєни, на-
званого ним дезiнсекцiєю, зос-
тається там і не повертається
до Iмператорського Новоросій-
ського університету (ІНУ) [18].
Це підтверджують архівні дані
медичного факультету (МФ)
«от 25 июня 1911 г. № 10024
“Попечитель увольняет д. м.
Н. Гамалея из числа приват-до-
центов МФ ИНУ с начала 1910–
1911 акад. года”» за підписом
ректора. Далі надається обґрун-
тування: М. Ф. Г. …« прекра-

тил фактическое чтение лек-
ций с 1909–10 уч. года; в осен-
нем семестре (1909–10 г.) —
не читал лекций по причине
прикомандирования в г. С.-Пб.
к медицинскому Совету, а в
весеннем — по причине болез-
ни» [28, а. 12].

Микола Гамалія народився
05/17.02.1859 р. молодшою
дванадцятою дитиною в ро-
дині голови міського комерцій-
ного суду, колишнього гвар-
дійського офіцера (рис. 2; фо-
тографія надана В. Н. Гама-
лія під час Круглого столу

«Вчителі моїх вчителів» в
ОДМУ у 2009 р., присвячено-
го 150-рiччю з дня народжен-
ня її прадідуся — професора
М. Ф. Г.) в Одесі, де здобув
середню освіту у приватних
гiмназiях Кнерi і Ставiли, на-
вчався в IНУ на природничому
вiддiленнi фiзико-математич-
ного факультету (1876–1880),
слухав лекції молодого профе-
сора І. І. Мечникова.

Ще студентом IНУ в 1877 р.
став слухачем Страсбурзького
університету i під час лiтнiх ка-
нікул працював у лабораторії
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німецького бiохiмiка Е. Гоппе-
Зейлера. Закінчив IНУ зi зван-
ням кандидата природничих
наук за дисертацію «Про вiте-
лiн». Про це свідчать архівні
документи Міністерства народ-
ної просвіти (МНП), Фізико-ма-
тематичного факультету IНУ
«от сентября 6-го 1880 № 5 в
Совет ИНУ “Утверждение в
степени кандидата окончив-
ших курс по естественному
отделению и представление
кандидатской степени: Гама-
лея Николаю “О вителлине”»
за підписом декана факульте-
ту [27, а. 102].

У 1881 р. М. Ф. Г. вирішив
дістати медичну освіту i посту-
пив на 3-й курс Петербурзької
Iмператорської Військово-ме-
дичної академії (IВМА), яку за-
кінчив у 1883 р., одержавши
звання лікаря [5; 18; 24; 26].

У 1883 р. він розпочав тру-
дову дiяльнiсть позаштатним
ординатором нервового вiддi-
лення в Одеській мiськiй лiкарнi
у Й. Й. Мочутковського [4; 5; 24;
25]. За прикладом свого вчите-
ля Мечникова захопився мiкро-
бiологiєю [24], і в середині 80-х
років вивчав  питання бактерiо-
логiї туберкульозу i сибірки.
І. І. Мечников з університету
пішов, але продовжував дослі-
дження в галузі бактерiологiї
та інфекційної патології для
підтвердження висунутої фаго-
цитарної теорії. Працюючи з
Мечниковим, Гамалія вивчив
теоретико-експериментальну
частину бактерiологiчного до-
слідження [18]. Зi спогадів
М. Ф. Г. дізнаємось: «Я пришел
в Одесский университет, ког-
да он переживал лучшую пору
своего существования. В нем
только что работали круп-
ные ученые Сеченов и Ценков-
ский и еще оставались не ме-
нее известные Ковалевский и
Мечников» [16].

За роки головування М. О.
Бернштейна (1883–1886) у
Товаристві одеських лiкарiв
I. I. Мечников багаторазово ви-
ступав на засіданнях із допо-
відями з проблем фагоцитар-
ної теорії. На засiданнi вiд

01.02.1885 р. дійсний член цьо-
го товариства Г. Т. Духановсь-
кий вказував на необхiднiсть
організувати в Одесі лабора-
торії для проведення щеплень
проти сказу. Було ухвалено
рішення відрядити вiд товарист-
ва М. Ф. Г. до Пастера для ви-
вчення щеплення проти соба-
чого сказу [1]. У Товаристві ро-
сійських лiкарiв у 1886 р. обго-
ворювалося питання про засну-
вання бактерiологiчної станції в
Одесі й підбір лікаря для від-
рядження до Пастера. I. I. Меч-
ников рекомендував Гамалію,
підкресливши, що кращого бак-
теріолога не знайти [18]. На
екстреному засiданнi това-
риства вiд 01/13.02.1886 р. пре-
зидентом Н. А. Строгановим
була запропонована кандида-
тура М. Ф. Г. для відрядження
у Париж з метою вивчення ме-
тодики щеплень проти сказу.

У 1886 р. вчений працював
у Парижі у Л. Пастера, вивчав
щеплення проти сказу, удоско-
налив пастерівський метод за-
побіжних щеплень [5; 17]. У цей
період він продовжував глибо-
ко вивчати питання етіології,
епідеміології та розробки ме-
тодів боротьби з багатьма iн-
фекцiйними хворобами, перш
за все, особливо небезпечни-
ми (чумою, холерою, натураль-
ною віспою), а також сибіркою
та iн. [3; 20; 23; 30; 31]; з’ясу-
вав, що чуму великої рогатої
худоби викликають фiльтрівні
віруси [17].

У травні 1886 р. питання про
заснування бактерiологiчної
станції розглядалося міською
Думою й було прийнято рішен-
ня про її органiзацiю. Пiсля
повернення в Одесу М. Ф. Г.
7/19.06.1886 р. на екстреному
засiданнi товариства зробив
доповідь «Про метод Пастера
уберігання укушених проти ска-
зу». Одеська бактерiологiчна
станція, друга у свiтi після паризь-
кої й перша в Російській Імперії,
була відкрита 11/23.06.1886 р.
i спочатку розташовувалась у
квартирі М. Ф. Г. на вул. Канат-
ній, 14, який брав активну участь
в її організації і став заступни-

ком завідувача. Першим ди-
ректором був призначений I. I.
Мечников, наступним Я. Ю.
Бардах [2; 5; 17].

В 1887 р. у Франції та Англії
розпочалася кампанія проти
Л. Пастера, його відкрито зви-
нувачували, навіть на засідан-
нях Паризької Академії наук, у
зараженні людей сказом через
щеплення. Тільки завдяки при-
везеним Гамалiєю на прохан-
ня Л. Пастера перевіреним ма-
терiалам, що підтверджували
ефективність й дiєвiсть методу
антирабiчних щеплень, й вис-
тупу Гамалії перед авторитет-
ною комiсiєю в Англії було до-
ведено безпiдставнiсть злісних
звинувачень [4].

Впродовж 1888–1892 рр.
М. Ф. Г. перебував у Парижі,
працював над удосконаленням
методу щеплень у лабораторії
Пастера, над лікуванням запа-
лень, викликаних хімічними ре-
човинами, — у Бушара, над
культурою туберкульозу та от-
руйністю живих і мертвих тубер-
кульозних бацил — у I. Страуса
[4; 25]. Він запропонував інтен-
сивний метод щеплення, зро-
бив припущення про існуван-
ня прихованих форм інфекції,
уточнив значення термінів  щеп-
лення антирабiчної вакцини
для ефективності дії [25].

Потім переїхав до Петер-
бурга, де очолив бактеріоло-
гічну лабораторію у клініці Ф. I.
Пастернацького при IВМА, в
якій викладав курс бактеріо-
логії. У 1892 р. в Петербурзі
М. Ф. Г. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня док-
тора медичних наук — «Этио-
логия холеры с точки зрения
экспериментальной патологии»,
темою для якої послужив нако-
пичений досвід боротьби з хо-
лерою і яка була надрукована
у 1893 р. [17; 19; 30; 31]. Не-
вдовзі повернувся до Одеси
[5].

В 1887–1891 рр. М. Ф. Г. про-
водив дослідження сказу, ту-
беркульозу, холери, запальних
процесів [17]. Дослідженнями з
холери вніс багато нового й цін-
ного у розвиток науково-медич-
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ної думки. Етiологiя холери,
встановлена Р. Кохом та його
школою, не знаходила повного
підтвердження в подальших
дослідженнях. У 1888 р. М. Ф. Г.
відкрив «пташиний вібріон»
(Мечникова), довів, що це особ-
ливий різновид холерного віб-
ріона. Пфейфер, учень Р. Коха,
не погодився з Гамалією, ствер-
джуючи, що це цілковито новий
вид. Захiдноєвропейськi вчені,
посилаючись на Пфейфера,
стверджували, що «пташиний
вібріон» відрізняється від хо-
лерного i є патогенним тільки
для тварин, а холерний — тіль-
ки для людини. М. Ф. Гамалія
спростував ці погляди, довів їх
невiдповiднiсть, базуючись на
власних дослідженнях і на до-
слідженнях інших російських
вчених (Савченка, Влаєва, По-
пова та ін.): «… холерный виб-
рион может быть чрезвычайно
патогенен и для животных» [7].
Для пташиного вiбрiона М. Ф. Г.
довів вакцинуючу дію летких
продуктів культур, тобто що ан-
тигенами можуть бути не тільки
білки, започаткував спосіб роз-
робки хiмiчних вакцин [23; 31].
Вчений запропонував вакцину
проти холери людини i розро-
бив комплекс санiтарно-гiгiєнiч-
них заходiв боротьби з холерою.

З 1898 р. М. Ф. Г. читав курс
загальної бактеріології в зубо-
лікарській школі I. I. Марголіна.
Саме цього року М. Ф. Г. вiд-
крив речовини, які викликали
руйнування бактерій — бакте-
ріолізини, вніс нововведення в
учення про отрути мiкробiв [17].
Про відкриття ферментів, які
руйнують бактерії, М. Ф. Г. впер-
ше повідомив 20.03.1898 р. на
урочистому засiданнi Товари-
ства російських лiкарiв у Одесі
та пiзнiше — на екстреному
засiданнi того ж товариства
20.11.1898 р. «Рассматривая
густую непрозрачную взвесь
бактерий сибирской язвы в дис-
тиллированной воде, он отме-
тил ее просветление. При до-
бавлении фермента, добытого
путем осаждения уксусной кис-
лотой из просветленной жидкос-
ти, новая порция смеси через

6–12 часов также становилась
прозрачной. Обнаружив, что
для каждой бактерии можно
приготовить свой специфи-
ческий фермент, он предполо-
жил, что такие ферменты, на-
званные им “бактериолизина-
ми”, являются новым методом
лечения инфекций. При этом,
благодаря своей специфично-
сти, они могут уничтожать бо-
лезнетворные бактерии, не
нанося вреда клеткам орга-
низма хозяина» [6].

В 1899 р. під його керівниц-
твом був створений власний
Бактерiологiчний і фізіологіч-
ний інститут, який він очолював
до 1908 р. [5; 17; 25; 28]. Фено-
мен бактерiолiзу був детально
описаний М. Ф. Г. у статях [8–
10]. У підручнику «Основы об-
щей бактериологии», виданому
у 1899 р., на титульному аркуші
було вказано: «Бактерiологiч-
ний i фiзiологiчний iн-т, д-ра
М. Ф. Г. курс, 1899 р.» [11].
Підручник містив 16 лекцій:
1. Історія i завдання бактерiо-
логiї. 2. Морфологія бактерій.
3. Життя бактерій. 4. Життя бак-
терій, склад їх. 5. Живлення
бактерій. 6. Бродіння. 7. Фер-
менти. 8. Iнфекцiї. 9. Бактерiйнi
отрути. 10. Запобіжні щеплен-
ня. 11. Серотерапія. 12. Теорія
iнфекцiй та iмунiтету. 13. Бакте-
рициднi речовини. 14. Бактерiо-
лiзини. 15. Смерть бактерій.
16. Загальні висновки про бак-
теріальну клітину [11].

На сторінках 129–140 наво-
диться література [8–10] до 14-ї
лекції, її зміст i текст. Зміст:

«– Бактерицидні речовини
розчиняють бактерій. Докази на
користь цього положення.

– Опис розчинення бактерій
у тварині. Штучне вiдтворення
цього явища. Досліди з фер-
ментами травлення. Їх неза-
довiльнi результати. Досліди з
кофаном й розробка бактерiо-
лiтичного методу. Бактерiолi-
тичнi дiячі. Казеїн i глутамiнова
кислота. Відкриття бактерiо-
лiзинiв. Труднощі приготуван-
ня їх. Туберкулолiзин. Загаль-
ний метод приготування бакте-
рiолiзинiв.

– Будова i природа бакте-
рiолiзинiв.

– Практичне їх значення та
ослизнення. Коагуляція. Бакте-
рiокоагулiни. Вiдмiнність коагу-
ляції бактерій вiд аглютинацiї.

– Теоретичне значення від-
криття бактеріолізинів. Фiзiоло-
гiчна їх роль».

Проте всі вказані наукові
праці залишилися не помічени-
ми світовою науковою гро-
мадськістю, а пріоритет цього
відкриття віддано бактеріоло-
гу канадського походження
Ф. Д’Ереллю, який у 1917 р.
виділив бактеріолізини, назвав
їх бактеріофагами i рекомен-
дував використовувати в ме-
дицині. З відкриттям антибіо-
тиків дослідження у галузі бак-
теріофагії вважалися малопер-
спективними, але знову стали
актуальними, тому що бакте-
ріофаги вiдрiзняються чітко ви-
раженою специфічністю: більш
точно уражають мікробів i зав-
дають менше шкоди організму
людини [6].

Вчений встановив зв’язок
спалахів чуми з мiграцiєю щу-
рів, довів епiдемiологiчну роль
цих тварин. У 1901–1902 рр.
керував протиепідемічними за-
ходами під час епідемії чуми в
Одесі, організував першу за-
гальну дератизацію (знищення
гризунів) [12; 20; 23; 29]. Проб-
лемі органiзацiї щурознищен-
ня в Одесі присвячена праця
М. Ф. Г. «Чума и крысы. С при-
ложением наставления к ис-
треблению крыс», видана у
1902 р. [12].

У наступні роки М. Ф. Г. вніс
нові поняття i роз’яснення у
питання морфології, фізіології
та  біології холерного вібріона.
Особливу увагу було приділе-
но різновидам i вірулентності
збудника, патогенезу холери.
Учений забезпечив розробку
заходів боротьби з холерними
епiдемiями, особливо на Півдні
Росії. В Одесі (1902) М. Ф. Г.
встановив контагiозно-мiазма-
тичний тип холерної епідемії за
наявності вогнища сапрофітно-
го позалюдинного розмножен-
ня вiбрiонiв та умови запобіган-
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ня холері усуненням можли-
вості сапрофiтизму вібріонів.
Вивчивши холеру в НДІ епiде-
мiологiї в Одесі, розробив за-
ходи з боротьби, які застосував
у інших містах, безпосередньо
у Петербурзі. Він визначив 3 ви-
ди боротьби з холерою: 1) кон-
тагiонiстський (симптоматич-
ний), що полягав у знешко-
дженні окремих хворих; 2) су-
спiльно-санiтарний, який вклю-
чав проведення санітарних за-
ходів (фільтрація води, устрій
каналізації, ланів зрошення то-
що) і, на думку М. Ф. Г., най-
більш реально гарантував від
холери; 3) локалiстичний, що
складався з розпiзнавання ха-
рактеру епідемії, виявлення
«сапрофітного вогнища», зни-
щення у ньому бактерій шля-
хом дезінфекції [15; 17; 18].

Окрім університету, М. Ф. Г.
виступав із лекціями з бакте-
рiологiї й загальної патології в
Одеському зуболікарському ін-
ституті, проводив дослідження
з вивчення скарлатини, висип-
ного тифу, видав лекції із за-
гальної патології [18].

З травня 1906 по 1909 р.
М. Ф. Г. був приват-доцентом з
бактеріології при кафедрі за-
гальної патології МФ IНУ й чи-
тав курс бактерiологiї [5; 28]. За
архівом: «МНП. Декан МФ ИНУ,
Одесса, № 370, 12.05.1906 г.
“Его Превосходительству,
Господину Ректору НУ. МФ, в
заседании своем 10 мая состо-
явшемся, избрал доктора ме-
дицины Н. Ф. Гамалея приват-
доцентом по Бактериологии
при кафедре Общей Патоло-
гии. Представляя при сем Cur-
riculum Vitae доктора Н. Ф. Га-
малея, имею честь просить
ходатайства Вашего Превос-
ходительства об утвержде-
нии Н. Ф. Гамалея в звании при-
ват-доцента”» [28, а. 1].

У цей період М. Ф. Г. зай-
мається вирішенням трьох го-
ловних питань: вивчення холе-
ри, збудників скарлатини й ви-
сипного тифу [18]. З допо-
вiддю «Про мікроб висипного
тифу» він виступив у Товарист-
ві російських лiкарiв 23 трав-

ня 1908 р. в Одесі. У виданнi
наведені iлюстрацiї i рисунок
та пояснення до них. Гамалія
першим довів, що висипний тиф
передається вошами [13; 17].
Багато працював у галузі про-
фiлактики висипного i поворот-
ного тифів, холери, віспи. Третє
видання підручника М. Ф. Г.
«Лекции по общей патологии»
вийшло у світ в 1909 р. [14].

Згідно з викладеними дани-
ми, за Curriculum vitae М. Ф. Г.
[28, а. 2], із загальновідомих
49 років одеського періоду по-
трібно виключити 3 роки (1881–
1883) навчання у Петербурзь-
кий IВМА, 4 роки (кінець 1888–
1892 рр.) перебування у Па-
рижі (працював у Л. Пастера,
Бушара i Страуса) й 4 роки
(1892–1896) праці у Петер-
бурзі у створеній ним при те-
рапевтичній клiнiцi професора
Ф. I. Пастернацького лабора-
торії, опрацювання матеріалів
і захист докторської дисертації.
Таким чином, безпосередньо з
Одесою пов’язано близько
38 років життєдіяльності та
творчості М. Ф. Г.

Найголовнiшi
науковi працi

Наукова діяльність М. Ф. Г.
багатогранна: епідеміологія,
мікробіологія, вiрусологiя, іму-
нологія, санітарія, гігієна, істо-
рія медицини. З близько 400
його наукових праць 120 опуб-
ліковано в Одесі. Він виступав
з доповідями на численних з’їз-
дах, конференціях, радах фа-
хівців [5].

Одеський період життя вче-
ного має кілька закономірних
етапів:

1) 80–90-ті роки ХIХ ст., коли
М. Ф. Г. разом iз своїм вчите-
лем I. I. Мечниковим та iншими
передовими вченими Російсь-
кої Імперії створював основи
нової науки — бактеріології
(пізніше мікробіології); головни-
ми напрямками його діяльності
була боротьба зi сказом, сибiр-
кою, вивчення отрути бактерiй
i створення вакцин, а також
розробка питань загальної па-
тології, вивчення бактерiолiзи-

нів, феномену бактерiофагiї
(1888 р. — статті: «О некоторых
заразных болезнях Одесского
птичьего рынка», «О сибиреяз-
венных вакцинах»; 1892 р. —
книга «Бактерийные яды»;
1899 р. — книга «Основы об-
щей бактериологии» і стаття
«О новом направлении в пато-
логии») [8–11; 25];

2) перші 10 рокiв ХХ ст. вче-
ний боровся з холерою, чумою,
висипним тифом, за санiтарне
благополуччя в країні, а також
займався пропагандою санi-
тарно-гiгiєнiчних знань (1900 р.
— книга «Курс общей патоло-
гии по лекциям Н. Гамалеи»;
1901 р. — стаття «Трансфор-
мизм и бактерии»; 1902–
1903 рр. — книги: «Чума и кры-
сы», «Корабельные крысы и
чума»; 1903–1904 рр. — книга
«Чума в Одессе» (тт. 1 i 2);
1907 р. — промова «Результа-
ты и устремления современ-
ной бактериологии»; 1908–
1909 рр. — книга «Лекции по
общей патологии») [12–15; 24].

Пріоритети
М. Ф. Гамалії

Вченому належать важливі
наукові відкриття [4; 17; 26; 30]:
разом з І. І. Мечниковим він за-
снував в Одесі першу в Росії i
другу у свiтi пiсля Паризької
бактерiологiчну станцію з анти-
рабiчним вiддiлом (25.06.1886);
описав паралітичну форму ска-
зу; вдосконалив метод щеплен-
ня проти цієї хвороби (1886–
1887); відкрив холероподібних
вiбрiонiв у птахів («вiбрiон Меч-
никова — Vibrio metchnikovi») i
хiмiчні вакцини (1887–1888); під
час спалаху чуми в Одесі довів
роль корабельних щурів у її
поширеннi й розробляв питання
дератизації (1901–1902); відкрив
особливі речовини, що руйнують
бактерії, — бактеріолізини, нині
— бактеріофаги (1898).

Наступність поколінь одесь-
ких та українських науковців
символізують праці, представ-
лені 23–24 квітня 2009 р. в Оде-
сі (ОДМУ) на Круглому столі
«Вчителі моїх вчителів», при-
свяченому 150-рiччю з дня на-
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родження професора М. Ф. Га-
малії, у рамках мiжнародної на-
укової конференції студентів i
молодих вчених «Молодь —
медицині майбутнього». Тези до-
повідей десяти учасників до-
повнили відомості до персоналії
видатного вченого [1–3; 6; 20–23;
30; 31], відтворили його як осо-
бистість [21–23], зазначили на-
прямки дослідницької та експе-
риментальної роботи [3; 20–23;
30; 31], вплив на його творчість
Товариства одеських лiкарiв [1;
2], зробили спроби відстояти
світовий пріоритет українського
радянського вченого [6].

Висновки

1. Простежено життєвий i
творчий шлях М. Ф. Г. — одно-
го з видатних вчених-мiкробiо-
логiв другої половини ХІХ –
першої половини ХХ ст., зобра-
жено його біографію, науково-
педагогiчну, науково-лiтера-
турну й громадську діяльність
за визначеними межами одесь-
кого періоду (1859–1909) за-
гальною тривалістю близько
38 років з урахуванням від-
ряджень й проживання у Пе-
тербурзі (1881–1883; 1892–
1896 рр.) й Парижі (кінець 1888–
1892 рр.); надано фотографіч-
ний матеріал.

2. Віддзеркалені два етапи
наукової дiяльностi М. Ф. Г. в
одеський період життя:

1) створення основ нової
науки — бактеріології (пізніше
мiкробiологiї) у 80–90-ті роки
ХIХ ст., коли головними на-
прямками його праць була бо-
ротьба зi сказом, сибіркою, ви-
вчення отрути бактерій i ство-
рення вакцин;

2) боротьба вченого з холе-
рою, чумою і висипним тифом;
пропаганда санiтарно-гiгiєнiч-
них знань, забезпечення сані-
тарного благополуччя в країні
на початку ХХ ст.

3. Представлена бiблiогра-
фiя публiкацiй М. Ф. Г. в одесь-
кий період містить 9 джерел: [7–
15] у списку літератури. Наве-
дений зміст лекції про бактеріо-
лізини з підручника «Основы
общей бактериологии» (1899).

4. Визначені пріоритети
М. Ф. Г. з проблем мікробіології
та iмунiтету:

— заклав основи вчення про
бактерiолiзини-бактеріофаги
(вперше описав явище лiзису
мiкробiв, спостерігаючи само-
розчинення культур стафілоко-
ка, якому сприяли речовини,
названі ним «бактерiолiзина-
ми» (1898); продовжуючи ці
дослідження, канадський уче-
ний Ф. Д’Еррель назвав бакте-
рiолiзини «бактерiофагами»,
вважаючи їх живими антагоніс-
тами бактерій (1907), існуван-
ня яких допускав І. І. Мечников
(1890), а в подальшому підтвер-
дила електронна мiкроскопiя,
які застосовуються при лiку-
ваннi iнфекцiйних хвороб та
ран у хірургії);

— активно розробляв захо-
ди проти сказу, сибірки, тубер-
кульозу, курячої чуми, сапу та ін.;

— став засновником дерати-
зації — методу боротьби зі шкід-
ливими гризунами — перенос-
никами небезпечних хвороб;

– першим обгрунтував зна-
чення дезінсекції (знищення
комах) для ліквідації висипно-
го і поворотного тифів.

Перспективи подальших
досліджень полягають у ви-
вченні й розробці персоналії
М. Ф. Г., тобто розділу, який
включає відомості про життє-
діяльність, науково-лiтературну
спадщину вченого, внесок у роз-
робку проблем мікробіології,
оцінку його ролі у формуванні
наукових ідей i напрямків, у роз-
витку теорії та практики мікро-
біології в Одеській вищий ме-
дичній школі та Одеському ре-
гіоні, становленні наукової мікро-
біологічної школи й відповідних
медичних спеціальностей.
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Осень 2010 года богата знаменательными
датами: отмечается 110 лет со дня основания
медицинского института (ныне Одесский нацио-
нальный медицинский университет) и 200 лет
со дня рождения величайшего хирурга — Ни-
колая Ивановича Пирогова — автора множест-
ва изобретений, которые спасали и спасают
жизни тысячам людей, основателя военно-по-
левой медицины, прекрасного педагога, выдаю-
щегося ученого и крупного общественного дея-
теля, основоположника хирургической анато-
мии и анатомо-экспериментального направле-
ния в хирургии.

Любовь к медицине привил Николаю Ивано-
вичу друг семьи — Ефрем Осипович Мухин
(1766–1850), доктор медицины, профессор, ана-
том, физиолог, хирург, гигиенист и судебный
медик, заведующий курсом судебной медици-
ны и токсикологии в Медико-хирургической ака-
демии; в 1813–1835 гг. — профессор кафедры
анатомии, физиологии, судебной медицины и
медицинской полиции в Московском универси-
тете, автор более 50 печатных трудов по воп-
росам анатомии, физиологии, хирургии и судеб-
ной медицины; автор метода препарирования
на замороженных трупах (впоследствии усовер-
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