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Бендас В., Дейнека С. Исторические этапы научных исследований кафедры микробиологии и вирусологии Буковинского государственного медицинского университету. Цель исследования. В статье в историческом
плане представлены материалы о научном направлении кафедры микробиологии и вирусологии Высшего государственного учебного учреждения Украины «Буковинский государственный медицинский университет» начиная с момента создания кафедры и по сегоднешнее время. Методология. В ходе исследования использован метод ретроспекции и сравнительного анализа. Научная новизна. Большое внимание обращено на научно-исследовательскую работу
по поиску новых синтетических соединений с антимикробной активностью. Впервые сделан краткий исторический
экскурс в становлении кафедры. Выводы. В статье описывается краткое историческое развитие кафедры. Проанализированы основные этапы научных исследований с момента образования кафедры до наших дней.
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Вступ. Кафедра мікробіології та вірусології Буковинського державного медичного університету має свою довгу та
багатогранну історію. Вона нерозривно пов'язана з історією
вищого навчального закладу - ВДНЗ України
«Буковинський державний медичний університет» (до 1997
року - Чернівецького державного медичного інституту, з
1997 по 2005 роки - Буковинської державної медичної
академії) і бере свої витоки з кафедри мікробіології 2-го
Київського державного медичного інституту.
Мета дослідження. Ознайомити широке коло медичних
працівників з основними етапами наукових досліджень кафедри мікробіології та вірусології.
Історіографія. Вперше започаткував науковий напрямок по вивченню нових синтетичних сполук з антимікробною активністю започаткувала професор Галина Антонівна
Троян. В подальшому дослідження в цьому напрямку підтримувалися науковцями кафедри і неодноразово результати
проведених досліджень висвітлювалися на різноманітних
конференціях та симпозіумах. Так по сьогоднішній день
взятий курс наукового дослідження не припиняється, а з
кожним роком удосконалюється.
Основна частина. Весною 1944 року закінчились
бойові дії на території Буковини. Наказом Наркомату охорони здоров'я була поновлена діяльність 2-го Київського медінституту з передислокацією його в місто Чернівці, яке майже
не потерпіло від руйнувань під час бойових дій і мало всі
необхідні умови для розміщення в ньому та забезпечення
повноцінної діяльності вищого навчального закладу. І вже з

перших років діяльності самовіддана й плідна робота колективу Чернівецького державного медичного інституту дозволила підняти на належний рівень авторитет інституту
серед інших медичних навчальних закладів та утвердити
високу якість чернівецького лікарського диплома. Вагомий внесок у підготовку медичних кадрів та розвиток
медичної науки в Чернівцях вніс колектив кафедри мікробіології та вірусології, яка поновила роботу 25 січня 1945
року.
Лабораторний посуд та обладнання в цей час були
представлені лише кількома десятками пробірок, двома
бактеріологічними чашками та чотирма мікроскопами.
Лише в серпні 1946 року обладнання кафедри поповнилось двома автоклавами, двома термостатами і двома мікроскопами. Тому з'явилася можливість готувати поживні
середовища і цим створити умови для виконання перших
наукових робіт на кафедрі.
Засновником перших наукових досліджень з мікробіології та санітарної мікробіології не тільки в Чернівецькому державному медичному інституті, а також в
Україні став перший завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Г.П. Калина ‑ талановитий вчениймікробіолог та епідеміолог, учень академіка Д.К. Заболотного, яскравий представник мікробіологічної школи Росії
та України. Саме з його приходом у 1947 році розпочалися наукові експериментальні дослідження на кафедрі
мікробіології та вірусології медичного інституту, а також
у відділі епідеміології Чернівецького НДІ епідеміології та
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мікробіології, яким він також завідував. З приходом професора Г.П. Калини на кафедру мікробіології Буковинська
школа мікробіологів заявила про своє існування не тільки
в Україні, а на всій території Радянського Союзу1.
У цей період наукова робота виконувалась на актуальну проблему - мінливість та спадковість провідних властивостей мікроорганізмів кишкової групи. У 1949 році
виходить перша монографія Г.П. Калини на тему
«Изменчивость патогенных микроорганизмов». У 1951
році були захищені дисертації асистентами Г.Г. Василенко на тему "Направленная изменчивость антагонистических свойств картофельной палочки" та О.О. Дорошкевич на тему "Изменчивость дизентерийных бактерий группы Флекснера", у 1951 році -асистентом І.І. Рибас на
тему "Классификация и изменчивость бактерий мышиного тифа", а в 1952 році - асистентом А.Г. Сомовою на
тему "Парагглютинация кишечной палочки - первый этап
направленной изменчивости"2.
У 1952 році Г. П. Калиною була направлена до друку і
надрукована монографія "Вегетативная гибридизация и
направленная изменчивость бактерий", а в 1954 році "Развитие микробных клеток из доклеточного вещества". Всі три монографії Г.П. Калини присвячені одній проблемі - "Мінливість мікроорганізмів", у них відображені всі
експериментальні дані, отримані на кафедрі мікробіології за цей період. Роботи мають теоретичне значення,
доповнюючи і пояснюючи багато питань із мінливості
мікро-організмів, а також узагальнюючи дані, які відображуються в літературі з цього питання3.
У 1953-1955 роках розпочали підготовку дисертаційних робіт асистент Л.О.Трунова на тему "Направленная
реверсия вторичных культур, выделенных из прогретых
взвесей и фильтратов щелочных энапарантов микроорганизмов", завідувач бактеріологічної лабораторії Чернівецької міської санітарно-епідеміологічної станції Ф.І.
Стовбун на тему "Динамика биохимических процессов
при культивировании микроорганизмов кишечной группы
на углеводных средах", асистент С.О. Паєвський - на тему
"Элективная локализация патогенных микрооганизмов и
ее направленная изменчивость". Виконані під керівництвом Г.П. Калини дисертації були своєчасно захищені в
провідних науково-дослідних інститутах та вищих навчальних медичних закладах та затверджені ВАК Міністерства вищої школи при Раді Міністрів СРСР4.
З 1957 року паралельно з розробкою проблеми мінливості мікроорганізмів на кафедрі була розпочата доцентом Г.А. Троян робота над докторською дисертацією на
тему:
"Стрептококова
інфекція
при
ревматизмі
(бактеріологічні та імунологічні дослідження)". Дисертація була захищена в червні 1963 р. Проведені дослідження показали, що стрептококова інфекція в більшості хво-

рих передує ревматичному процесу, а також має місце під
час його перебігу в активну фазу і проявляється в половини хворих між приступами захворювання. Представлені
в роботі дані дають підставу приєднатись до думки ряду
авторів, які розглядають ревматизм як інфекційноалергічне захворювання, у виникненні та перебігу якого
важливу роль має стрептококова інфекція, обумовлена
бета-гемолітичним стрептококом серологічної групи А.5
Починаючи з 1965 р. кафедра працює над єдиною
науковою проблемою: “Вивчення антимікробної дії четвертинних амонієвих сполук та інших нових хіміотерапевтичних препаратів”. Створення нових препаратів для
боротьби з патогенними мікроорганізмами, не зважаючи
на значні досягнення в цьому напрямку, залишається і
сьогодні одним з актуальних завдань медичної науки,
оскільки успіх у лікуванні інфекційної патології може
бути забезпечений тільки за умови постійного оновлення арсеналу протимікробних засобів з різними механізмами дії. Понад 50 років співробітники кафедри мікробіології та вірусології вносять свій посильний внесок у
проблему хіміотерапії інфекційних захворювань. Зародився цей напрямок під керівництвом професора Троян
Г.А., яка очолювала кафедру з 1964 по 1970 роки. В основу наукових праць кафедри були покладені широкі
всебічні дослідження нових синтетичних хімічних сполук, синтезованих у Чернівецькому медичному інституті і Чернівецькому державному університеті. Вивчалися
різні сполуки четвертинного азоту, похідні фосфонію,
азометинів, солі хинальдинію та інші. Результатами
проведених досліджень було вивчення і впровадження в
практику охорони здоров’я нового антимікробного препарату – декаметоксину, похідного четвертинних амонієвих сполук (Г.К. Палій, Ю.Л. Волянський, Г.А. Троян,
К.І. Тищенко), а також додецонію, який впроваджений у
ветеринарну практику.
Під керівництвом доцента, а пізніше професора
Палія Г.К., який очолював кафедру з 1971 по 1976 роки,
продовжив свій розвиток цей науковий напрямок. У цей
період співробітниками кафедри продовжувалося вивчення антимікробних властивостей синтетичних
препаратів в експерименті та клініці, досліджувалися
терапевтична ефективність декаметоксину при санації
носіїв дифтерійної палочки (В.П. Непорада), декаметоксину й етонію при санації носіїв патогенного
стафілокока у хворих на ЛОР-хвороби (Ю.Л. Волянський, А.П. Зубович), а також при лікуванні захворювань
порожнини рота (Ю.Л. Волянський, К.І. Тищенко). Серед четвертинних амонієвих сполук вдалося виявити
перспективні антимікробні препарати: додецоній (Г.Т.
Пісько, Є.І. Тищенко) і препарат XXXV (Г.К. Палій, І.П.
Бурденюк).
Продовжувалися
дослідження
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антимікробних
препаратів
серед
нової
групи
фосфорорганічних
сполук,
азометинів,
солей
хинальдинію та ін. (І.Й. Сидорчук)6.
Починаючи з 1972-1975 рр. співробітниками кафедри (І.Й. Сидорчук) паралельно розробляється новий науковий напрямок – нормальна мікрофлора кишечнику та
її зміни (дисбактеріоз). На підставі результатів цих досліджень уперше в світовій практиці була розроблена
серія принципово нових молочнокислих продуктів
(пропіоново-ацидофільне,
пропіоново-ацидофільнодріжджове молоко, пропіоново-стрептококове, пропіоново-стрептококово-дріжджове молоко), які мали ряд
переваг перед існуючими. В Україні створена закваска
цих продуктів і використовувалася у вигляді біологічного препарату “Симбітер”7.
Під керівництвом професора Патратій В.К., який
очолював кафедру з 1977 по 2001 роки, продовжувалися
дослідження нових синтетичних сполук, що мають
антимікробну активність. У цей період значно розширилася географія колективів хіміків-синтетиків, з якими
активно співпрацювала кафедра – це науковці Московського, Київського та Чернівецького держуніверситетів,
Інституту фізіологічно активних речовин АН СРСР,
Інституту біоорганічної хімії АН УРСР, Інституту органічного синтезу АН ЛатвРСР, Фізико-хімічного інституту АН СРСР, Інституту органічної хімії АН СРСР та
інших провідних наукових закладів у галузі органічного
синтезу. Така співпраця дозволяла не лише збільшити
кількість сполук, які тестувались на антимікробну активність (а їх у певні роки проходило більше 500), але і
підняти методичний рівень досліджень, що проводились
співробітниками кафедри. На кафедрі досліджувалися
протибактеріальні (Патратій В.К., Проданчук М.Г., Бурденюк І.П., Дейнека С.Є.), протигрибкові (Сінченко
В.Г.) та противірусні (Патратій В.К., Михасько Т.Ф.,
Проданчук М.Г.) властивості препаратів четвертинного
амонію і фосфонію, модифікованих гетероциклічних
сполук азолів: імідазолу, селеназолу, оксазолу, тіазолу;
хінолінів, хіноксалінів, ацетонітрилів, піролів, складних
поліциклічних конденсованих систем, похідних фурану,
кремнійорганічних сполук та багато інших8.
Успішному вирішенню наукових проблем сприяв
музей тестових мікроорганізмів кафедри, який
кропітливо збирався і підтримувався при люб’язній
допомозі
мікробіологічних
музеїв
Інституту
епідеміології й мікробіології ім. Н.Ф.Гамалеї АМН
СРСР, Державного контрольного інституту ім.
Л.А.Тарасевича, науково-дослідного відділу глибоких
мікозів Ленінградського інституту удосконалення
лікарів, центрального науково-дослідного шкірновенерологічного інституту, всесоюзної колекції мікроорганізмів та ін.
Зберігаючи основні напрямки досліджень, започаткованих професорами Г.А.Троян, Г.К.Палієм, І.Й. Сидорчуком та В.К. Патратієм, колектив кафедри мікробіології та вірусології, який з 2001 року очолюється профе6

сором С.Є.Дейнекою, враховуючи рівень і характер підготовки лікарських кадрів, зосередив головну увагу на
дослідженні нових синтетичних сполук, що мають антимікробні властивості. Так, на даний час з метою пошуку
ефективних протимікробних засобів проводяться дослідження антибактеріальної та протигрибкової активності
нових продуктів хімічного синтезу щодо референсштамів та клінічних штамів грампозитивних і грамнегативних бактерій та грибів, а також вивчається взаємозв'язок хімічної будови вказаних синтетичних сполук та
їх антимікробної активності. Активно досліджуються
нові типи моно – та бісчетвертинних амонієвих солей
(ас. І.П. Бурденюк), галогеновмісні імідазольні аналоги
халконів і продуктів їх структурної модифікації (ас.
Н.Д. Яковичук), піразолвмісні сполуки (ас. Д.В. Ротар),
гетероциклічні фосфонієві сполуки (ас. А.В. Гуменна), 5
-карбофункціоналізовані імідазоли (В.К. Свіжак), нові
п’яти- та шестичленні гетероциклічні сполуки (ас. О.І.
Гаврилюк).
Висновок. В статті показано короткий історичний
шлях кафедри. Проаналізовано основні етапи наукових
досліджень. В статті показано короткий історичний
шлях кафедри. Відзначена роль завідувачів кафедри в
схваленні, підтримці та збереженні основаного наукового напрямку. Проаналізовано основні історичні етапи
наукових досліджень кафедри.
Перспективи подальших досліджень. Результати
вказаних наукових досліджень дозволяють рекомендувати продовження пошуку ефективних протимікробних
засобів серед даних груп хімічних сполук, у тому числі і
завдяки цілеспрямованому синтезу нових сполук з прогнозованими протимікробними властивостями та розширенню спектру досліджуваних штамів патогенних і
умовно патогенних мікроорганізмів.
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complexes of polycyclic condensed systems, furan derivatives,
silicon organic compounds and many others.
Сonclusions. The article describes a brief historical development of the department. Major stages of scientific researches since
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