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Статтю присвячено винахідницькій діяльності відділу регуляції обміну речовин Інституту 
біохімії ім. о. В. Палладіна нан України в контексті історії його створення, розвитку, а також 
нау кової діяльності його засновника, академіка нан України М. Ф. гулого, його учнів і послідовників. 
Побіжно йдеться про практичні здобутки М. Ф. гулого, які виявилися такими самими вагомими, 
масштабними та різноманітними, як і наукові. Детальніше проаналізовано практичні результати 
наукових розробок його учнів і послідовників, які спрямовано на вирішення практичних зав дань меди-
цини, харчової промисловості, сільського господарства і які, по суті, є продовженням ідей і задумів 
М. Ф. гулого.

к л ю ч о в і  с л о в а: практичні здобутки, Мікроцид, карбоксилін, Медихронал, коректин, ацидоз, 
гелікотестер .

В ідділ регуляції обміну речовин було 
створено у 1988 р. на базі лабораторії 
тканинних білків, перейменованої у 

1964 р. на відділ біосинтезу й біологічних вла-
стивостей білків. Засновником і керівником цьо-
го структурного підрозділу майже впродовж со-
рока років (1950–1987 рр.) був один із фундаторів 
вітчизняної біохімічної науки академік НАН 
України максим Федотович гулий. 

З 1988 р. цей підрозділ, вже під назвою 
відділ регуляції обміну речовин, очолювали 
учні і послідовники М. Ф. Гулого – академік 
НАН та НААН України дмитро олексійович 
мельничук і канд. біол. наук, ст. наук. співр. 
Володимир олегович михайловський. У 
2007–2011 роках відділом керував докт. біол. 
наук, проф. микола Петрович дмитренко. Від 
2011 р. обов’язки зав. відділу виконує канд. біол. 
наук, ст. наук. співр. сергій григорович Шан-
дренко.

Слід наголосити, що Максим Федотович 
був унікальним ученим, увага якого впродовж 
довгої наукової діяльності була прикута до ре-
зультативного, глибоко обґрунтованого тео-
ретичного вирішення практичних завдань ме-
дицини, харчової промисловості та сільського 
господарства, що підтверджується всім його 
науковим життям. Аналіз винахідницької 

діяльності М. Ф. Гулого було зроблено нами в 
попередній роботі [1]. В цій статті ми ще раз ко-
ротко зупинимось на її основних моментах, але 
детальніше проаналізуємо практичні результати 
наукових розробок його учнів і послідовників, 
які, по суті, є продовженням ідей і задумів Мак-
сима Федотовича.

академік нан України М. Ф. гулий
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Відділ біосинтезу і біологічних властиво-
стей білка розпочинав свою діяльність із вив-
чення структури, функціональних властивостей 
та біосинтезу протеїнів, в основному ензимів 
тваринного і мікробного походження. 

У зв’язку з цим колективом співробітників 
відділу під керівництвом М. Ф. Гулого було розро-
блено методи виділення, очищення і кристалізації 
низки індивідуальних протеїнів. Кристалізація 
протеїнів, яка на той час вважалась найви-
щим ступенем їхнього очищення, сприяла 
досконалішому дослідженню структури і вла-
стивостей багатьох ензимів. Співробітниками 
відділу було не тільки удоско налено мето-
ди кристалізації протеїнів, але й вивчено 
властивості багатьох індивідуальних ензимів, 
а саме: аТР-аргінінкінази, фосфофруктокінази, 
альдолази, дегідрогенази–3–фосфорної кисло-
ти, α-гліцерофосфатдегідрогенази, енолази і 
гемоглобіну. Роботи, що були пов’язані з одер-
жанням і дослідженням кристалічних протеїнів, 
визнано біохіміками всього світу.

Результати цих робіт стали підґрунтям для 
створення промислових технологій виробни
цтва таких ензимів, як глюкозооксидаза і ка-
талаза з Penicillium vitale. Дослідження цих 
ензимів, розроблення технологій їх одержання і 
практичного застосування було одним із важли-
вих питань багаторічної роботи відділу.

Ще у 1949 р. вперше глюкозооксидазу з 
P. vitale одержала канд. біол. наук Р. Г. Дегтяр і 
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до кінця 70х років ХХ ст. цей ензим залишав-
ся одним із пріоритетних об’єктів вивчення у 
відділі. Науковці запропонували низку ефектив-
них і досить простих методів одержання глюко-
зооксидази різного ступеня чистоти за різних 
умов культивування P. vitale, що забезпечило 
надійну методичну базу для виробництва ензи-
му в широких масштабах. Ці розробки захищено 
авторськими свідоцтвами СРСР [2–6].

Результатом спільної роботи співробітників 
Інституту мікробіології АН УРСР під 
керівництвом членівкореспондентів АН УРСР 
М. М. Підоплічко і В. Й. Білай та співробітників 
Інституту біохімії АН УРСР під керівництвом 
академіка М. Ф. Гулого було розроблено і на-
лагоджено виробництво медичного препа-
рату «МІКРОЦИД», який за хімічною будо-
вою є глюкозооксидозою. За його створення 
М. М. Підоплічко, В. Й. Білай, Е. Т. Сорені і 
М. Ф. Гулий в 1952 р. одержали державну премію 
СРСР. Цей матеріал детальніше висвітлено в 
нашій попередній статті [1].

Препарат глюкозооксидази також було 
запропоновано для клінічного визначення 
вмісту глюкози в біологічних рідинах та як 
стабільний реактив для ензимного аналізатора 
моносахаридів безперервної дії, що також захи-
щено авторськими свідоцтвами СРСР [7, 8].

Зважаючи на велике господарське значення 
каталази, її дослідження у відділі мали пере-
важно прикладну спрямованість і проводились 
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із розрахунку на перспективу для подальшого її 
масштабного промислового виробництва та ви-
користання.

Ще у 1965 р. під керівництвом М. Ф. Гу-
лого із гриба P. vitale було одержано ензим ка-
талазу в кристалічному стані (р. г. дегтяр, 
л. В. гудкова), а наступні роботи, пов’язані з 
дослідженням цього важливого із фізіологічної 
точки зору і перспективного для практичного 
використання ензиму, було проведено л. В. гуд-
ковою і н. В. латишко. З’ясування структур-
них і фізикохімічних особливостей глюкозоок-
сидази і каталази з грибів дозволило розробити 
і впровадити у виробництво сучасні методи про-
мислового одержання ензимів у високоочище-
ному стані, на які одержано авторські свідоцтва 
[9–13]. 

На основі дослідження властивостей ка-
талази у відділі розроблено метод перок-
сидазно-каталазного знебарвлення крові 
тварин, який було широко впроваджено в прак-
тику на м’ясокомбінатах СРСР для одержання 
високоякісного харчового протеїну як джерела 
цінної добавки в ковбаси [14–16]. А для широ-
комасштабного виробництва глюкозооксида-
зи і каталази з P. vitale було побудовано цех 
на Косарському спиртовому заводі Черкаської 
області, роботу якого, на жаль, зараз припинено.

«За розроблення теоретичних основ та 
технології промислового виробництва і застосу-
вання високоочищених ензимів глюкозооксидази 
і каталази та створення на їх основі технології 
пероксидазно-каталазного знебарвлення крові 
як додаткового джерела харчового протеїну» 
м. Ф. гулого і р. г. дегтяр було відзначено Дер-
жавною премією УРСР в галузі науки і техніки 
у 1978 р.

Трохи пізніше співробітниками відділу 
створено спеціальний автономний, технологічно 
і екологічно чистий апарат для одержання кис-
ню із застосуванням каталази і пероксиду вод-
ню [17].

Слід наголосити, що від початку створен-
ня відділу його фундаментальні і прикладні 
дослідження охоплюють надзвичайно широке 
коло проблем функціональної біохімії.

Впродовж 1970–1980х років під 
керівництвом акад. М. Ф. Гулого проводили-
ся також дослідження з метою з’ясування ролі 
вуглекислоти в регуляції обміну речовин у ге-
теротрофних організмів. Було доведено, що 

вона є важливим метаболічним регулятором, 
впливаючи значною мірою на спрямованість та 
інтенсивність обміну речовин у тварин. Завдяки 
реакціям карбоксилювання–декарбоксилюван-
ня вуглекислота безпосередньо пов’язана із про-
цесами енергетичного та пластичного обміну. 
За певних умов СО2 здатна модифікувати струк-
туру деяких протеїнів і пептидів, змінюючи 
їхні фізикохімічні та каталітичні властивості. 
Загальновідомою є також важлива роль 
бікарбонатної буферної системи для підтримки 
кислотнолужної рівноваги. 

Проведені дослідження свідчать про 
певну залежність між рівнем фіксації СО2 
та інтенсивністю біосинтетичних процесів. 
Стимуляція реакцій карбоксилювання сприяє 
посиленому синтезу протеїнів, ліпідів та інших 
сполук клітини, стабілізує функціонування цик
лу трикарбонових кислот 

Отже, одержані результати кардинально 
змінили погляд на роль і місце вуглекислоти в 
обміні речовин у тварин. На підставі визначе-
них закономірностей було розроблено загальні 
принципи та конкретні методи діагностики, 
профілактики і лікування захворювань у тва-
рин, патогенетично пов’язаних із порушеннями 
кислотнолужного гомеостазу. Зокрема, з метою 
підвищення продуктивності тварин у відділі 
було створено препарат «КАРБОКСИЛІН» і 
декілька його модифікацій (МП15, МП30), які 
виявились дуже ефективними. У разі згодовуван-
ня «КАРБОКСИЛІНУ» тваринам збільшуються 
надої молока в корів під час лактації, а також 
приріст живої маси під час відгодівлі великої 
рогатої худоби, овець, свиней, птиці.

Ці наукові розробки і результати втілення 
їх у практику тваринництва відзначено Держав-
ною премією УРСР в галузі науки і техніки в 
1985 р. – «За розробку і впровадження в практи-
ку препаратів, які підвищують продуктивність 
сільськогосподарських тварин і птиці». Лауреа-
тами Державної премії України стали м. Ф. гу-
лий і д. о. мельничук. 

Для потреб медичної практики після деякої 
модифікації препарату «КАРБОКСИЛІН» 
було запропоновано лікувальний засіб «НА-
МАЦИТ», який сприяє регенерації уражених 
тканин, нормалізує і посилює окисновідновні 
та біосинтетичні процеси, забезпечує високий 
рівень функціонування циклу трикарбонових 
кислот завдяки інтенсифікації карбоксилюван-
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ня, характеризується антигіпоксичними і анти-
цидними властивостями. «НАМАЦИТ» вия-
вився адаптогенним препаратом; він пройшов 
клінічні випробування і був рекомендований під 
назвою «адаптогенний препарат» [18, 19].

Дещо раніше з метою інтегральної корекції 
метаболічних ацидозу і алкалозу у відділі 
було запропоновано спосіб, завдяки якому 
нормалізується кислотнолужний стан і обмінні 
процеси в тканинах [20, 21].

У 90ті роки у відділі регуляції обміну речо-
вин під керівництвом М. Ф. Гулого було одержа-
но нові дані щодо обміну форміату (мурашиної 
кислоти) у тканинах тварин [22]. Так, було вияв-
лено новий шлях перетворення форміату, який 
метаболічно пов’язаний з обміном лактату і 
ацетальдегіду. З’ясувалось, що в печінці тварин 
може мати місце ензимна альдольна конденсація 
форміату і ацетальдегіду з утворенням лакта-
ту. Із печінки щурів виділено в очищеному стані 
та охарактеризовано ензим, який було назва-
но лактатсинтетаза. Виявилось, що реакція 
має оборотний характер, тобто лактат у тка-
нинах може ензиматично розщеплюватись на 
ацетальдегід і форміат. ацетальдегід може пе-
ретворюватись у тканинах інтактних здорових 
тварин на ендогенний етанол, що до того часу 
не знаходило вичерпного пояснення. Одержані 
експериментальні результати дозволили Мак-
симу Федотовичу сформулювати оригінальні 
і теоретично обґрунтовані уявлення щодо 
механізму розвитку алкогольної залежності і за-
пропонувати ефективні засоби боротьби із цією 
патологією. Зокрема, було показано коригуваль-
ний вплив форміату і деяких інших низькомо-
лекулярних сполук на обмін речовин під час 
алкогольної інтоксикації тварин і людини [23]. 

М. Ф. Гулий вважав, що алкоголізм є хво-
робою обміну речовин. Оскільки етанол у жи-
вому організмі перетворюється на токсичний 
ацетальдегід, який і сприяє сп’янінню, то звідси 
він зробив висновок, що хронічний алкоголізм 
пов’язаний з високим рівнем ацетальдегіду в 
організмі. А останньому притаманний накопи-
чувальний ефект внаслідок повільного виведен-
ня його з організму. Саме тому алкоголікам не 
потрібні високі дози етанолу, бо для сп’яніння 
достатньо лише трохи його додати до того, що 
накопичено в організмі.

З огляду на все вищенаведене і було запропо-
новано механізм дії розробленого у відділі про-

тиалкогольного препарату «МЕДИХРОНАЛ», 
який містить компоненти, здатні зв’язувати 
ацетальдегід і сприяти його окисленню, тобто 
знімати алкогольну інтоксикацію. Складові ком-
поненти препарату (гліцин, глюкоза, форміат) 
є природними метаболітами, внаслідок чого 
нормалізується обмін речовин, порушений за 
умов алкогольної інтоксикації.

У 1990 р. на «Спосіб лікування хронічного 
алкоголізму» було одержано авторське свідоцтво 
СРСР [24], а «Спосіб одержання антиалкоголь-
ного препарату «МеДиХРонал» захищено па-
тентом України у 1997 р. [25, 26].

Отже, співробітниками відділу регуляції 
обміну речовин Інституту біохімії НАН України 
під керівництвом академіка М. Ф. Гулого створе-
но і доведено до промислового виробництва но-
вий за своєю дією на організм фармацевтичний 
препарат «МЕДИХРОНАЛ», подвійний ефект 
якого забезпечує патогенетичну терапію і вто-
ринну профілактику хронічного алкоголізму, а 
також дезінтоксикацію і вихід організму з абсти-
нентного стану. Фармацевтичне підприємство 
Зат «Фармацевтична фірма «дарниця» впро-
вадило «МЕДИХРОНАЛ» у виробництво (за 
ліцензійним договором з Інститутом біохімії 
ім. О. В. Палладіна) і успішно випускає його в 
промислових обсягах. Наразі цей препарат  мож-
на вільно придбати в аптеках України.

Дослідження механізмів виникнення і 
розвитку алкоголізму і наркоманії показали, 
що ці обидві хвороби є хворобами порушен-
ня обміну речовин. Подібність формування 
багатьох проявів алкоголізму і наркоманії, 
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взаємозамінність алкоголю та деяких нарко-
тичних речовин, відсутність абстинентного 
синдрому в разі заміни одного з них іншим 
свідчать про наявність загальних біохімічних 
ланцюгів у механізмах алкогольної та 
наркотичної залежності. Як і у разі впливу ал-
коголю, в тварин внаслідок тривалого вико-
ристання морфіну спостерігались значні по-
рушення окисновідновних і біосинтетичних 
процесів. Співробітники відділу виявили певну 
нормалізацію порушених ланок обміну речо-
вин за участю деяких природних сполук. Тому 
на основі експериментальних даних сумісної дії 
«МЕДИХРОНАЛУ» і «НАМАЦИТУ» було роз-
роблено і запропоновано антинаркотичний пре-
парат «МЕДИЦИТ». Останній виявився ефек-
тивним для лікування наркотичної залежності, 
але запровадити його у виробництво (до речі, як 
і препарат «НАМАЦИТ») до цього часу не вда-
лося, тому що фармацевтичні фірми України в 
сучасних економічних умовах не наважуються 
на цей крок, побоюючись збитковості.

Впродовж багатьох років у центрі наукових 
інтересів науковців відділу – вивчення шляхів 
та механізмів контролю за перебігом основних 
біоенергетичних і біосинтетичних процесів, по-
шук можливостей їх корекції у разі порушень 
різного генезу природними низькомолекулярни-
ми метаболітами. 

Багато років у відділі регуляції обміну речо-
вин досліджується роль колагену в патологічних 
процесах. колаген – це основний компонент 
сполучнотканинного матриксу, який створює 
мікрооточення клітин усіх типів. Виявилось, 
що молекула колагену дуже чутлива до впли-
ву багатьох чинників і відповідає на їхню дію 
різноманітними структурними змінами. Ува-
гу дослідників відділу привернули результати 
дослідження колагену кісток у разі лейкозу та за 
дії низьких доз радіації. Так, було встановлено, 
що інкорпоровані радіонукліди та низькі дози 
зовнішнього опромінення в разі їхньої спільної 
дії зумовлюють структурні модифікації колаге-
ну кісток і шкіри тварин, що виявляється на рівні 
гідроксилювання залишків лізину та проліну. 
Характер структурних порушень обумовлений 
величиною дозового навантаження на тварин.

Із літератури було відомо, що сполучно-
тканинний матрикс, особливо його інтегральна 
частина колаген, причетні до патогенезу лей-
козу. Структурні аномалії, які призводять до 

ушкодження мінералізації кісток відбуваються 
вже на ранніх доклінічних етапах розвит-
ку захворювання. Співробітники відділу під 
керівництвом акад. М. Ф. Гулого показали, що 
на стадії розгорнутого лейкозу синтезується ко-
лаген, відмінний від свого нормального анало-
га за амінокислотним і субодиничним складом, 
молекулярною масою, поверхневим зарядом та 
вмістом вуглеводної компоненти. Виникнення 
структурних змін у позаклітинному матриксі 
супроводжується порушеннями обміну речо-
вин і вмісту в клітинах багатьох метаболітів. 
З’ясувалось, що введення тваринам деяких при-
родних низькомолекулярних сполук блокує 
утворення βкомпоненти колагену. Додавання 
цих метаболітів до культури клітин кісткового 
мозку хворих на лейкоз стимулює процеси 
диференціювання фібробластів в остеобла-
сти та остеоцити і тому позитивно впливає на 
метаболічний стан клітини.

Виходячи з результатів власних досліджень 
і даних літератури, м. Ф. гулий, т. т. Володіна, 
т. м. Печенова та ін. у 1988 р. запропонували 
«Спосіб лікування ураженої кісткової систе-
ми за гострого лейкозу в дітей» [27]. Метою 
винаходу було скорочення строків лікування. 
Для цього додатково до комплексу традиційної 
терапії захворювання включають амінокислоту 
гліцин (по 8 г тричі на добу протягом 30 днів). 
Лікування цим способом проведено на 29 хворих 
на лейкоз, який супроводжувався порушеннями 
різного ступеня опорнорухового апарату (моно 
і поліартрити, остеопороз, компресійні пере-
ломи хребта та інші). Встановлено скорочення 
часу больового синдрому (6–13 замість 18–20 
діб), у 75% хворих зменшились ознаки остео-
порозу; на 50% знизилась кількість ускладнень 
хвороби; в усіх хворих спостерігалась часткова 
або повна клінічна реабілітація компресійних 
переломів хребта.

Отже, було підтверджено, що запропоно-
ваний авторами спосіб лікування сприяє ско-
роченню строку лікування, знижує процент 
інвалідизації з боку опорнорухового апарату та 
підвищує ефективність терапії гострого лейкозу.

Враховуючи функції колагену як центру 
мінералізації кісткової тканини і зважаючи на 
його роль в лейкогенезі, співробітниками відділу 
під керівництвом акад. М. Ф. Гулого було створе-
но лікувальний препарат «КОРЕКТИН» [28]. Це 
препарат комплексної дії, який містить гліцин 
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і полівінілпіролідон низькомолекулярний у 
співвідношенні 49 : 1. Препарат можна викори-
стовувати для лікування кісткових ушкоджень 
і гепатитів різного ґенезу як самостійно, так і в 
комплексній терапії у разі онкозахворювань, зо-
крема лейкеміях.

«КОРЕКТИН» не є гормоном, він має висо-
ку фізіологічну активність щодо процесів остео
генезу і внутрішньоклітинного метаболізму, 
впливає на мінералізацію кісткової ткани-
ни та синтез колагену de novo, який стано-
вить органічну компоненту кісткової ткани-
ни, активує анаболічні процеси, нормалізує 
кислотнолужну рівновагу, сприяє усуненню 
остеопорозу, початкових стадій деформую-
чого артрозу, нормалізує стан печінкової тка-
нини за гепатитів, індукованих агресивною 
хіміотерапією під час лікування онкозахворю-
вань, не спричинює алергічних реакцій, легко 
та швидко метаболізується, добре переноситься 
організмом людини у великих кількостях.

Препарат «КОРЕКТИН» пройшов клінічні 
випробування, які показали, що у 90% хворих 
висока ефективність препарату виявилась по-
зитивною динамікою рентгенологічних ознак 
остеопорозу, відсутністю осалгій, арталгій, 
відновленням порушень рухових функцій, 
відсутністю суб’єктивних скарг. У жодного 
із хворих не було зареєстровано важких або 
побічних явищ, чи значного погіршення загаль-
ного стану.

Застосування препарату «КОРЕКТИН» у 
комплексній хіміотерапії лейкемії забезпечує 
скорочення часу відновлення опорнорухово-
го апарату, сприяє скороченню строків вихо-
ду в ремісію і запобігає розвитку кісткових 
ушко джень у процесі досягнення ремісії. 
Крім того, препарат «КОРЕКТИН» зменшує 
кровоточивість завдяки зниженню проникності 
судинної стінки та покращенню адгезивно
агрегаційних властивостей тромбоцитів, 
забезпечує антибактеріальний захист організму, 
збільшуючи абсолютний вміст гранулоцитів 
в крові. Останнє особливо значимо в умовах 
лікування лейкемії цитостатиками.

Разом з Інститутом клінічної радіології 
Національного центру радіаційної медицини 
АМН України за дозволом Фармкомітету МОЗ 
України проведено другу стадію клінічних 
досліджень препарату «КОРЕКТИН – гра-
нули» і встановлено ефективність препарату 

для лікування й інших захворювань, зокрема 
печінки. Отже, препарат «КОРЕКТИН – гранули» 
виявляє не тільки самостійний ефект лікування, 
але й сприяє захисту організму від руйнівного 
впливу агресивних методів лікування онкохво-
рих, про що свідчить нормалізація печінкових 
тестів (активність трансаміназ, лужної фос-
фатази, тимолової проби тощо). Препарат «КО-
РЕКТИН» отримав свідоцтво на товарний знак, 
дію якого продовжено до 2021 р. [29].

Таким чином, експериментально доведено, 
що в умовах онкогематології препарат «КОРЕК-
ТИН» сприяє оптимізації гемопоезу, підвищує 
проліферативний потенціал і диференціацію 
стромальних фібробластів кісткового мозку хво-
рих на лейкемію в бік остеобластної лінії. Із по-
зитивним ефектом проведено доклінічні та дві  
стадії клінічних випробувань препарату. Пока-
зано, що «КОРЕКТИН» сприяє нормалізації ста-
ну кісткової та сполучнотканинної систем.

У 2013 р. на основі препарату «КОРЕК-
ТИН» співробітники відділу розробили його 
модифікацію – «КОРЕКТИН2», який, крім 
амінокислоти гліцину, містить також лізин і 
N-ацетилцистеїн. Експериментально доведено 
його ефективність щодо зменшення наслідків 
оксидативного і карбонільного стресів. Пода-
но заявку на патентування препарату «КОРЕК-
ТИН2».

Від свого фундатора і вчителя академіка 
М. Ф. Гулого відділ регуляції обміну речо-
вин успадкував ті напрями досліджень, які 
охоплюють широке коло проблем сучасної 
функціональної біохімії та молекулярної біології, 
що пов’язані з питаннями метаболічної регуляції 
фізіологічного стану тварин і людини. Це, 
передусім, дослідження шляхів і механізмів кон-
тролю за перебігом основних біоенергетичних і 
біосинтетичних процесів, пошук можливостей 
їх корекції в разі різних порушень природними 
низькомолекулярними метаболітами, такими як 
вуглекислота, форміат, поліаміни, оксид азо-
ту, активні форми кисню, що є універсальними 
регуляторами метаболізму живого організму. 
Крім того, значна увага приділяється з’ясуванню 
ролі ендогенних альдегідів, як регуляторів 
метаболізму, а саме тих, що пов’язані зі 
змінами структури позаклітинного матрик-
су; з’ясовується роль цих низькомолекулярних 
сполук в життєзабезпеченні та функціонуванні 
різних протеїнів, апоптозу, канцерогенезу 
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тощо. Здійснюється пошук нових регулятор-
них механізмів обміну, які здатні посилювати 
захисні можливості організму.

Продовження робіт зі з’ясування ролі вугле-
кислоти, розпочаті під керівництвом М. Ф. Гуло-
го, дали можливість його учневі і послідовникові 
д. о. мельничуку сформулювати оригінальну 
концепцію метаболічної системи кислотно-
лужного гомеостазу, згідно з якою в підтриманні 
його рівня в нормі беруть участь широко відомі 
фізіологічні буфери. Істотну роль у цих процесах 
відіграють окремі ланки обміну речовин, під час 
яких у клітинах продукуються і утилізуються 
органічні сполуки, що характеризуються 
наявністю кислотних і лужних еквівалентів. 
У відповідь на порушення кислотнолужної 
рівноваги в організмі змінюється напрям 
інтенсивності реакцій проміжного обміну. 
Фізіологічний сенс зазначених змін метаболізму 
полягає в регулюванні взаємоперетворень силь-
них органічних кислот і основ на слабші (або на 
нейтральні сполуки) і навпаки. Це забезпечує 
стабільність кислотнолужного стану всередині 
клітини, що за значних коливань у середовищі 
вмісту Н+, СО2 і НСО3

−, позитивно впливає на 
їхню життєздатність. Запропонована концепція 
забезпечення кислотнолужного гомеостазу в 
клітинах дозволяє точніше оцінити реальний 
метаболічний статус організму та, в разі потре-
би, обрати найадекватніші шляхи його корекції.

На підставі встановлених закономірностей 
було розроблено загальні принципи та 
конкретні методи діагностики, профілактики і 
лікування захворювань у тварин, патогенетич-
но пов’язаних із порушенням кислотнолуж-
ного гомеостазу. Так, співробітники відділу 
під керівництвом Д. О. Мельничука розробили 
способи діагностики, профілактики і корекції 
фізіологічного стану організму і ацидозу в курей 
[30–33] та у великої рогатої худоби [34]. У відділі 
також було розроблено кормову добавку для ку-
рей [35] для лікування канібалізму (роздзьо-
бування). Вона містить цитрат натрію, фосфат 
натрію однозаміщений, магній сірчанокислий, 
цинк сірчанокислий, амінооцтову кислоту. 
Раніше було запатентовано спосіб одержання 
розчину бікарбонату натрію для лікування аци-
дозу [36], який відрізняється тим, що з метою 
попередження виникнення побічних явищ за 
лікування додатково через стерильний водний 
розчин бікарбонату натрію пропускають СО2.

Співробітниками відділу регуляції обміну 
речовин Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна 
НАН України під керівництвом Д. О. Мельни-
чука разом зі співробітниками кафедри біохімії 
Київського державного Інституту фізичної куль-
тури (зараз Національний університет фізичного 
виховання і спорту України, НУФВСУ) було про-
ведено низку досліджень з метою покращення 
фізичної підготовки і контролю фізичного стану 
спортсменів. Результати цієї експериментальної 
роботи, яка стосується спортивної медицини, за-
хищено авторськими свідоцтвами СРСР: «Спо-
соб прогнозирования эффективности профи-
лактики некомпенсированного молочно-кислого 
ацидоза при физической нагрузке» [37]; «Способ 
определения режима тренировки пловцов» [38]; 
«Способ адаптации к физическим нагрузкам» 
[39]; «Способ оптимизации режима тренировки 
спортсмена» [40]. Всі наведені винаходи при-
значено для підвищення витривалості організму 
спортсменів до довготривалого фізичного на-
вантаження. Для цього автори вищезазначе-
них розробок рекомендують проводити тре-
нування спортсменів у поєднанні з прийомами 
бікарбонатвмісної сольової суміші такого скла-
ду: гідрокарбонат натрію, цитрат натрію, 
сульфат магнію, сульфат марганцю, сульфат 
цинку. Саме такі рекомендації було запропо-
новано тренерам при підготовці до змагань 
спортсменів різного рівня.

У подальшому вже під керівництвом дра 
біол. наук, проф. м. П. дмитренка і канд. 
біол. наук, ст. наук. співр. с. г. Шандренка 
співробітниками відділу розроблено композиції 
для оздоровчого схуднення, профілактики і 
лікування наслідків нітрозативного стресу 
та нітрит/нітратної інтоксикації, лікування 
гелікобактеріозу шлунка. Запропоновано також 
новий метод і засіб для зменшення алкогольного 
сп’яніння, інтоксикації, похмільного синдрому і 
наркотичної залежності за зловживання алко-
голем. На ці розробки одержано патенти на ко-
рисну модель [41 – 43].

Наразі в межах комплексної науково
технічної програми НАН України «сенсорні 
прилади для медико-екологічних та 
промислово-технологічних потреб: 
метрологічне забезпечення та дослідна 
експлуатація» у відділі ведеться робота над 
проектом «Впровадження в практику ком-
плексу сенсорних пристроїв для діагностики 
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гелікобактеріозу шлунка, непереносимості лак-
този та бронхіальної астми». Співробітниками 
відділу розроблено серію сенсорних 
приладів: «ГЕЛІКОТЕСТЕР» для діагностики 
гелікобактеріозу шлунка, «ЛАКТОЗОТЕ-
СТЕР» – для визначення непереносимості лак-
този, «АСТМАТЕСТЕР» – для визначення сту-
пеня важкості протікання бронхіальної астми, 
«ЕЛЕКТРОННА НЯНЯ» – індикатор вологи. 

Успішно завершено сертифікацію ви-
робу медичного призначення: «апарат 
для неінвазивної експрес-діагностики 
гелікобактеріозу шлунка «гелікотестер», 
ТУ У 26.505417288010: 2014. Згідно з наказом 
Державної служби України з лікарських засобів 
від 22.01.2014 № 111 апарат «ГЕЛІКОТЕСТЕР» 
внесено до Державного реєстру медичної 
техніки та виробів медичного призначен-
ня і дозволено для застосування на території 
України. Свідоцтво про Державну реєстрацію 
№ 13543/2014. Налагоджується виробництво 
апарата «ГЕЛІКОТЕСТЕР» на профільному 
підприємстві та його впровадження в медич-
ну діагностичну практику, що дозволить про-
ведення профілактичних обстежень та ранньої 
діагностики гелікобактеріозу, зменшити ча-
стоту захворювання населення України на такі 
патології шлунка як гастрит, виразка, злоякісні 
новоутворення [44].

Завершуючи цей короткий огляд 
винахідницької діяльності відділу регуляції 
обміну речовин, доречно згадати вислів 
патріарха вітчизняної біохімічної нау-
ки, академіка НАН України М. Ф. Гулого: 
«Справжні фундаментальні дослідження, як 
правило, рано чи пізно приведуть до вирішення 
тих чи інших практичних завдань, які ставить 
перед людством життя». Ці слова повною 
мірою відповідають тій науковопрактичній 
діяльності, яку гідно продовжують учні і 
послідовники Максима Федотовича.
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Института биохимии им. А. В. Палладина НАН 
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вития, а также научной деятельности его осно-
вателя, академика НАН Украины М. Ф. Гулого, 
его учеников и последователей. Кратко речь 
идет о практических достижениях М. Ф. Гулого, 
которые оказались такими же важными, мас-
штабными и разнообразными, как и научные. 
Подробнее проанализированы практические 
результаты научных разработок его учеников 
и последователей, направленные на решение 
практических задач медицины, пищевой про-
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The article is devoted to the inventive activi
ty of the Department of Metabolism Regulation of 
the Palladin Institute of Biochemistry of NAS of 
Ukraine in the context of the history of its incep-
tion, development and the research activities of its 
founder, academician of NAS of Ukraine M. F. Guly 
as well as his students and followers. It briefly tells 
about practical achievements of M. F. Guly which 
were as significant, immense and diverse as his 
scientific accomplishments. The paper analyses in 
detail the practical results of scientific research of 
his students and followers aimed to solve practical 
problems of medicine, foodprocessing, agriculture, 
and which are essentially a continuation of the ideas 
and projects of M. F. Guly.
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