
Ко рот кий екс курс в історію досліджень, пов'яза -
них з фізіологією трав лен ня, поч не мо з нідер ла -
ндсь ко го фізіоло га і ана то ма Ренье де Гра афа
(англ. Regnier de Graaf, нідерл. Reinier de Graaf;
16411673), який в 1662 р. зап ро по ну вав ме тод
нак ла дан ня фісту ли на про то ку підшлун ко вої за ло -
зи. Він вво див у про то ки при вуш ної та підшлун ко вої
за лоз тру боч ки. Одер жані ним ре зуль та ти не ма ли
ве ли ко го зна чен ня для роз вит ку фізіології [1].

Фран цузь кий на ту раліст, член Па ризь кої ака -
демії на ук (1708), іно зем ний по чес ний член Пе тер -
бурзь кої ака демії на ук (1737) Ре не Ан ту ан Ре о мюр
(фр. Rene Antoine de Reaumur; 1683–1757) та
італійсь кий на ту раліст і фізик Лад за ро Спал лан -
цані (італ. Lazzaro Spallanzani; 1729–1799) про во -
ди ли екс пе ри мен ти, щоб до вес ти хімічну об роб ку
їжі в шлун ку.  Ре о мюр довів це в 1753 р., зго до ву ю -
чи хи жим пта хам пер фо ро вані ме та леві фут ля ри,
за пов нені м'ясом. У 1783 р. Спал лан цані пов то рив
та уск лад нив досліди Ре о мю ра. Для одер жан ня
шлун ко во го со ку він за пов ню вав пер фо ро вані фут -
ля ри губ кою. От ри ма ний сік він до да вав до по су -
дин із м'ясом і спос терігав за йо го роз чи нен ням. У
книзі "Dissertationi de fisica animale e vegetale" (2
то ма, 1780) Спал лан цані опи сав ме ханізми трав -
лен ня, про де мо н стру вав, що ос нов на пе ре роб ка
їжі відбу ваєть ся в шлун ку під дією шлун ко вих соків,
а не під час ме ханічно го роз жо ву ван ня їжі [1].

Ре не Ре о мю ру прис вя че на фран цузь ка настіль на
ме даль (68 мм, брон за, скульп тор — Vic Daumas,
Па ризь кий мо нет ний двір, 1984).

Цент раль ну час ти ну авер су (рис. 1) зай має ви ко -
на ний низь ким рельєфом та контррельєфом пог -
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Summary. The pages of history of researches in the field of physiology of digestion are illustrated the monuments of mate-
rial culture — art medals and postage stamp. Researches of  Dutch physiologist and anatomist Regnier de Graaf, French
and Italian naturalists Rene Antoine de Reaumur and Lazzaro Spallanzani, German chemists Leopold Gmelin and Friedrich
Tiedemann, American physiologist William Beaumont, Czech biologist Jan Evangelista Purkyne and S. Pappenheim,
Germanaustrian and French physiologists Ernst Wilhelm Ritter von Brücke and Claude Bernard, Russian physiologist Ivan
Pavlov are presented.
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Рис. 1. Рене Антуан Реомюр. Настільна
медаль, аверс (1984, Франція)
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руд ний, профіль ний, по вер не ний на 3/4 пра во руч
порт рет уче но го. Під ним, по краю ме даль но го по -
ля, круж но на пис: "ReneAntoine Ferchault de
Reaumur" (Ре не Ан ту ан Фер шо де Ре о мюр).

Ре верс (рис. 2) ви ко на но та кож низь ким
рельєфом та контррельєфом. Йо го верх ню та пра -
ву час ти ну зай має зоб ра жен ня Ста ро го пор ту в
ЛаРо шелі (де на ро див ся вче ний) та уз бе реж жя. В
лівій нижній час тині ре вер су го ри зон таль ний на -
пис у три ряд ки: "Entomologiste / Naturaliste /
Physicien" (Ен то мо лог / На ту раліст / Фізик). Зни зу,
по краю ме даль но го по ля, круж но на пис  місця та

ро ки на род жен ня та смерті Ре о мю ра: "LA
ROCHELLE 1683 — Saint Julien du Terroux 1757"
(ЛАРО ШЕЛЬ 1683 — СЕНЖУЛЬЄНдюТЕР РУ
1757). На пи си — фран цузь кою мо вою.

Ду же ви раз ний, ви со ко рельєфний, напівпог руд -
ний, профіль ний, по вер не ний ліво руч порт рет
Лад за ро Спал лан цані розміще ний в центрі авер су
(рис. 3) ме далі (50,7 мм, брон за, скульп тор —
Brozzi, 1932), прис вя че ної XIV Міжна род но му конг -
ре су фізіологів у Римі в 1932 р. По краю ме даль но -
го по ля, круж но на пи си, ліво руч: "LAZZARO SPAL-
LANZANI" (ЛАД ЗА РО СПАЛ ЛАН ЦАНІ), пра во руч: "–
1729 — 1799 –".

Цент раль ну час ти ну ре вер су ме далі зай має ви -
со ко рельєфне зоб ра жен ня ор ла, що роз ки нув кри -
ла, на пос та менті. Ліво руч та пра во руч го ри зон -
тальні на пи си італійсь кою мо вою. Ліво руч — у чо -
ти ри ряд ки: "XIV / CONGRESSO / DI FISIO / ROMA",
пра во руч — у три ряд ки: "INTERNAZIONALE / LOGIA
/ 29VIII 03IX". На пос та менті — на пис у два ряд ки:
"EXF / 1932". Всі на пи си пе рек ла да ють ся, як: "XIV
МІЖНА РОД НИЙ КОНГ РЕС З ФІЗІОЛОГІЇ В РИМІ 29
СЕРП НЯ — 3 ВЕ РЕС НЯ 1932 РО КУ".

На по чат ку ХІХ ст. німецькі хіміки Ле о польд
Гмелін (нім. Leopold Gmelin, 1788–1853) і Фрідріх
Тіде ман (нім. Friedrich Tiedemann, 1781–1861) на -
ма га лись з'ясу ва ти, як змінюєть ся їжа в шлун ку.
Во ни го ду ва ли тва ри ну, че рез де я кий час вби ва ли
її та розрізу ва ли шлу нок, див ля чись, як зміни ла ся
їжа. Гмеліну вда ло ся в 1824 р. виділи ти з жовчі
гліко хо ле ву кис ло ту, а в 1826 р. (ра зом з Тіде ма -
ном) — фер мент панк ре а тин [2]. 

З на го ди 200річчя з дня на род жен ня Гмеліна
пош та Німеч чи ни ви пус ти ла ху дожній мар ко ва ний
кон верт з порт ре том ювіля ра, про ве ла по га шен ня
спеціаль ним штем пе лем. Мар ка (рис. 4) яв ляє со -
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Рис. 2. Рене Антуан Реомюр. Настільна
медаль, реверс (1984, Франція)

Рис. 3. Ладзаро Спалланцані. Настільна медаль (1932, Італія)
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бою порт рет Гмеліна на тлі книж ко вої ша фи з кни -
га ми. На корінці кож ної — один з хімічних еле -
ментів. Ймовірно, що ос таннє сим волізує зап ро -
по но ва ну Гмеліним таб ли цю хімічно подібних еле -
ментів, які Гмелін роз та шу вав за гру па ми в по ряд -
ку зрос тан ня "єдналь них мас" та роз бив на тріади,
тет ра ди та пен та ди.

Нас туп ний крок у вив ченні трав лен ня зро бив у
1824 р. англійсь кий хімік, лікар та релігійний філо -
соф, член Лон донсь ко го ко ролівсь ко го то ва ри ст ва
Уіль ям Пра ут (англ. William Prout; 1785–1850)  —
пер шовідкри вач со ля ної кис ло ти, як важ ливішо го
ком по нен ту шлун ко во го со ку, йо го ролі в про цесі
трав лен ня. 

З 1822 р. лікар та один з пер ших аме ри кансь ких
фізіологів Уіль ям Бо мон (англ. William Beaumont,
1785–1853) впер ше провів сис те ма тичні

досліджен ня на шлун ку лю ди ни, у якої в ре зуль таті
по ра нен ня ут во рив ся свищ, що не за жи вав. Ре -
зуль та ти досліджень Бо мон уза галь нив у фун да -
мен тальній праці "Experiments and Observations on
the Gastric Juice and the Physiology of Digestion"
(Екс пе ри мен ти та спос те ре жен ня над шлун ко вим
со ком та фізіологією трав лен ня, 1833) [3].

Фак симіль не ви дан ня са ме цієї праці от ри мав
кож ний де ле гат XIII Міжна род но го фізіологічно го
конг ре су в Бос тоні (США) в 1929 р. Але це був не
єди ний приємний су венір. Кож ний де ле гат от ри -
мав і ме даль (51 мм, брон за, скульп тор — Joseph
Maxwell Miller,  MEDALLIC ART CO. N.Y., 1929).

Ви со ко рельєфний, напівпог руд ний, профіль ний,
по вер не ний ліво руч порт рет відо мо го фізіоло га
розміще но в центрі авер су ме далі (рис. 5). По краю
ме даль но го по ля, круж но на пис, ліво руч: "WILLIAM
BEAUMONT" (УІЛЬ ЯМ БО МОН), пра во руч — ро ки
жит тя: "A D 1785 1855".

Ліво руч та пра во руч на ре версі ме далі — дві ого -
лені чо ловічі пос таті, що сто ять на земній кулі, три -
ма ю чи па ла ю чий фа кел. Між ни ми го ри зон таль ний
на пис у шість рядків: "XIII / INTERNATIONAL / PHYS-
IOLOGICAL / CONGRESS / BOSTON / 1929" (XIII
МІЖНА РОД НИЙ ФІЗІОЛОГІЧНИЙ КОНГ РЕС БОС -
ТОН 1929). Всі на пи си — англійсь кою мо вою.

У 1836 р. Ян Еван геліста Пур кинє (чеськ. Jan
Evangelista Purkyne, 1787–1869) та С. Пап пен хейм
(нім. S. Pappenheim) з'ясу ва ли, що шлун ко вий сік
пе рет рав лює білки.

Ви дат ний чесь кий біолог та гро мадсь кий діяч,
членко рес пон дент Пе тер бурзь кої ака демії на ук
Ян Еван геліста Пур кинє прис вя тив свої праці
проб ле мам фізіології (зок ре ма, зо ру), гісто логії та
ембріології. Він відкрив яд ро яй цекліти ни (1825),
зап ро ва див по нят тя "про топ лаз ма" (1839), опи сав
ряд гісто логічних струк тур, які наз ва но йо го ім'ям
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Рис. 4. Леопольд Гмелін. Поштова марка
(1988, Німеччина)

Рис. 5. Уільям Бомон. Настільна медаль (1929, США)
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— во лок на, кліти ни Пур кинє то що. Пур кинє ор -
ганізу вав То ва ри ст во чесь ких лікарів [1, 4].

Са ме То ва ри ст во чесь ких лікарів ви го то ви ло ме -
даль "ЗА ЗАС ЛУ ГИ". Ви со ко рельєфний, го лов ний,
профіль ний, по вер не ний ліво руч порт рет Пур кинє
роз та шу вав чесь кий скульп тор Prosek у центрі
авер су (рис. 6) цієї на го род ної ме далі (70 мм,
брон за, ос тан ня тре ти на ХХ ст.). Під порт ре том, го -
ри зон таль но  ро ки  жит тя ви дат но го вче но го:
"1787–1869". По краю ме даль но го по ля, круж но
на пис: "JAN EVANGELISTA PURKYNE" (ЯН ЕВАН -
ГЕЛІСТА ПУР КИНЄ).

У центрі ре вер су (рис. 7) — кар туш з ви ко на ним
контррельєфом на пи сом ла тинсь кою мо вою: "PRO

MERITO" (ЗА ЗАС ЛУ ГИ). Над ним — ви тон че на ме -
дич на емб ле ма, ча ша із змією, що об ви ває по сох
Аск лепія, на тлі лав ро вої гілки. Під кар ту шем —
гілка з трь о ма лист ка ми. По краю ме даль но го по -
ля, круж но на пис: "CESKA LEKARSKA SPOLEC-
NOST" (ТО ВА РИ СТ ВО ЧЕСЬ КИХ ЛІКАРІВ).

Особ ли во по ши ри ло ся вив чен ня роз щеп лен ня
білків після то го, як у 1859 р. німець коавстрійсь -
кий фізіолог Ернст Брюк ке  (нім.  Ernst Wilhelm
Ritter von Brücke, 1819–1892) успішно пов то рив і
виз нав вірни ми досліджен ня про це су трав лен ня і
пе рет рав лен ня шлун ко вим со ком білків, що бу ли
ви ко нані німець ким ана то мом і фізіоло гом Ге ор гом
Мейс сне ром (нім. Georg Meissner; 1829–1905).

Крім трав лен ня, ос новні праці Ернста Брюк ке
сто су ва лись ана томії і фізіології ор ганів зо ру, кро во -
обігу, мов лен ня та нер во вом'язовій фізіології [5]. 

Ви со ко рельєфний, напівпог руд ний, профіль ний,
по вер не ний пра во руч порт рет Брюк ке розміще ний
в центрі пла ке ти (67х67 мм, брон за, Австрія, 1910),
яка пре зен ту ва лась де ле га там VIII Міжна род но го
фізіологічно го конг ре су у Відні (рис. 8). Під порт ре -
том — го ри зон таль ний на пис у три ряд ки: "ERNST
WILHELM / VON / BRüCKE". Ліво руч від порт ре та —
вер ти каль ний на пис у чо ти ри ряд ки: "DAS K–K /
MINISTERIUM / FüR KULTUS UND / UNTERRICHT"
(МІНІСТЕР СТВО КУЛЬ ТУ РИ І ОСВІТИ ДВОЄДИ НОЇ
ІМПЕРІЇ). Пра во руч від порт ре та — вер ти каль ний
на пис у п'ять рядків: "DEM  VIII / INTERNAT / PHYSI-
OLOGEN  / KONGRESS WIEN / 1910" (VIII МІЖНА -
РОД НИЙ ФІЗІОЛОГІЧНИЙ КОНГ РЕС ВІДЕНЬ 1910).
Всі на пи си — німець кою мо вою.

На ре версі пла ке ти (рис. 9), пра во руч зни зу, спи -
ною до гля да ча — ого ле на фігу ра чо ловіка, який
здійняв ши ру ки, ди вить ся ліво руч до го ри, де ле -

78

Ïðîáëåìè õàð÷óâàííÿ 1-2/2011

Рис. 6. Ян Евангеліста Пуркинє. Настільна
медаль, аверс (остання третина ХХ ст., Чехія)

Рис. 8. Ернст Брюкке.  Плакета, аверс
(1910, Австрія)

Рис. 7. Ян Евангеліста Пуркинє. Настільна
медаль, реверс (остання третина ХХ ст.,

Чехія)
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тить аль бат рос.
У 1849 р. ви дат ний фран цузь кий лікар і фізіолог,

член Па ризь кої ака демії на ук, її пре зи дент (1869),
членко рес пон дент СанктПе тер бурзь кої ака демії
на ук Клод Бер нар (фр. Claude Bernard, 1813–1878)
зро бив свое пер ше важ ли ве відкрит тя, з'ясу вав -
ши, що підшлун ко ва за ло за виділяє не тіль ки ре чо -
ви ни, що спри я ють пе ре ва рю ван ню білків та вуг ле -
водів, а й фер мент, що роз щеп лює жи ри.

Крім робіт з фізіології трав лен ня, обміну ре чо вин
та нер во вої ре гу ляції кро во обігу, Бер нар відо мий
пра ця ми з вив чен ня функцій крові, проб лем
внутрішньої сек реції, функцій різних нервів, дії
анас те зу ю чих та нар ко тич них ре чо вин то що [1, 3]. 

Кло ду Бер на ру прис вя че на од на з чу до вої серії
ме да лей (70 мм, брон за, Дер жав ний мо нет ний
двір Пор ту галії, ос тан ня тре ти на ХХ ст.) ме дич ної
те ма ти ки, ство ре ної пор ту гальсь ким скульп то ром
Armindo Viseu. 

В центрі авер су (рис. 10) — ви со ко рельєфний,
пог руд ний, май же ан фас порт рет ви дат но го
фізіоло га. На заднь о му плані, звер ху — об лад нан -
ня ла бо ра торії, пра во руч — зоб ра жен ня На по ле о -
на ІІІ Бо на пар та (фр. Napoleon III Bonaparte,
1808–1873), ос тан нь о го фран цузь ко го імпе ра то -
ра, на ча си правління яко го при па дає  на у ко ва
діяльність Кло да Бер на ра, ліво руч — вчи тель Бер -
на ра, ви дат ний фізіолог Фран суа Ма жанді (фр.
Franzois Magendie; 1783–1855).

Ре верс ме далі (рис. 11) ти по вий для цієї серії.
Звер ху, по краю ме даль но го по ля, круж но на пис:
"CLAUDE BERNARD" (КЛОД БЕР НАР). Ниж че — ви -
тон че на віньєтка. В центрі ре вер су — на пис у п'ять
рядків: "DE JOVEM BOTICARIO A MEDICO / ESTU-
DOU A MEDICINA EXPERIMENTAL / DESCOBRIU A

FUNzAO GLICOGENICA / DO FIGADO. OS COLLEGAS
DIZIAM: / "ELE FOI A PROPRIA FISIOLOGIA" (МО ЛО -
ДИЙ АП ТЕ КАР І ЛІКАР, ЯКИЙ ВИВ ЧАВ ЕКС ПЕ РИ -
МЕН ТАЛЬ НУ МЕ ДИ ЦИ НУ; ТОЙ, ЩО  ВІДКРИВ
ФУНКЦІЮ ГЛІКО ГЕ НУ ПЕЧІНКИ. КО ЛЕ ГИ ГО ВО РИ -
ЛИ "ЦЕ БУВ СПРАВЖНІЙ ФІЗІОЛОГ"). Пра во руч і
ліво руч від на пи су — зоб ра жен ня квітів. У нижній
час тині ре вер су  — чу до ва емб ле ма, яка об'єднує
всі ме далі цієї серії: на тлі розк ри тої кни ги — змія,
що об ви ває по сох Аск лепія і за па ле ний світиль ник.
Ліво руч та пра во руч — ро ки жит тя Кло да Бер на ра:
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Рис. 9. Ернст Брюкке.  Плакета, реверс 
(1910, Австрія)

Рис. 10. Клод Бернар. Настільна медаль,
аверс (остання третина ХХ ст., Португалія)

Рис. 11. Клод Бернар. Настільна медаль,
реверс (остання третина ХХ ст., Португалія)
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"1813" "1878". Всі на пи си — пор ту гальсь кою мо -
вою.

Нез ва жа ю чи на все ви ще вик ла де не, до кінця
80х років ХІХ ст. про цес трав лен ня був не дос -
татньо вив че ний. Ме ханізм сек ре тор ної діяль ності
шлун ка, підшлун ко вої за ло зи, печінки та киш ко вих
за лоз за ли шав ся зовсім не яс ним.

Но вий етап досліджень пов'яза ний з ім'ям ви дат -
но го російсь ко го фізіоло га  Іва на Пет ро ви ча Пав -
ло ва (1849–1936). Йо го ви нят кові до сяг нен ня у
вив ченні про це су трав лен ня обу мов лені но ви ми
ме то до логічни ми і ме то дич ни ми прин ци па ми, які
він вніс у фізіологію. 10 років зна до би лось Іва ну
Пет ро ви чу, щоб одер жа ти фісту лу шлун ко вокиш -
ко во го трак ту. Пав лов так зши вав шкіру і сли зо ву
обо лон ку, встав ляв ме та леві труб ки і зак ри вав їх
проб ка ми, щоб не бу ло жод них ерозій ки шеч ни ку  і
че рев ної стінки. Він міг одер жу ва ти шлун ко во-
киш ко вий сік по всій дов жині шлун ко вокиш ко во го
трак ту — від слин ної за ло зи до товс тої киш ки, що
він і здійснив на сот нях піддослідних тва рин.

Ко рот ку роз повідь про досліджен ня І.П. Пав ло ва
пе рер ве мо в ць о му місці, щоб предс та ви ти аме ри -
кансь ку ме даль (38 мм, брон за, Мо нет ний двір
Франкліна, ос тан ня тре ти на ХХ ст.), прис вя че ну
І.П. Пав ло ву. Ме да лей (СРСР, Пор ту галія, Франція,
Бол гарія, Ук раїна то що) та філа телістич ної про -
дукції (СРСР, Росія, Ар ген ти на, Ру мунія, Рес публіка
Чад то що) на честь Пав ло ва є ду же ба га то [6]. 

Біль шу час ти ну авер су (рис. 12) зай має ви ко на -
не ви со ким рельєфом, по яс не, май же ан фас зоб -
ра жен ня ве ли ко го фізіоло га в ла бо ра торії. Пе ред
ним — со ба ка, що схи лив ся над тарілкою з їжею.
Ми ба чи мо знач не сли но виділен ня. Пав лов, три -
ма ю чи під фісту лою по су ди ну, зби рає шлун ко вий
сік. Го ло ва вче но го — на тлі на пи су, розміще но го

по краю ме даль но го по ля, круж но: "IVAN
PE…VITCH" (ІВАН ПЕ…ВИЧ). Під зоб ра жен ням —
на пис: "PAVLOV" (ПАВ ЛОВ).

Ре верс (рис. 13) ха рак тер ний для всіх ме да лей
цієї серії: у верхній тре тині — зоб ра жен ня
первісної лю ди ни, гло бу са, морсь ко го ко ни ка,
мікрос ко па, ре тор ти, квітки, пла не ти Юпітер, мо -
делі ато ма то що.  Ниж че — на пис англійсь кою мо -
вою в чо ти ри ряд ки: "IVAN PETROVICH PAVLOV /
(1849–1936) / PHYSIOLOGIST / OF CEREBRAL
FUNCTION" (ІВАН ПЕТ РО ВИЧ ПАВ ЛОВ
(1849–1936) ФІЗІОЛОГ, ЯКИЙ ЗАЙ МАВ СЯ ВИ -
ЩОЮ НЕР ВО ВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ).

І.П. Пав лов ввів у прак ти ку фізіологічних
досліджень ме тод хронічно го екс пе ри мен ту, зав -
дя ки яко му ста ло мож ли вим вив чен ня про цесів
трав лен ня на прак тич но здо ровій тва рині, що зна -
хо ди лась у при род них умо вах. Пав лов здійснив
низ ку відкриттів у га лузі реф лексів виділен ня
шлун ко во го і киш ко во го соків. У 1897 р. бу ли над -
ру ко вані йо го "Лек ции о ра бо те глав ных пи ще ва -
ри тель ных же лез", які ста ли уза галь нен ням
досліджень у га лузі трав лен ня, прак тич но ство ре -
но го ним розділу фізіології. Під керівницт вом І.П.
Пав ло ва бу ло ви ко на но 60 ди сер тацій з фізіології
трав лен ня та опубліко ва но по над 150 на у ко вих
ста тей. В 1904 р. Пав ло ву бу ло при суд же но Но -
белівсь ку премію з фізіології та ме ди ци ни "за ро -
бо ту з фізіології трав лен ня" [1, 3, 7].

Пам'ят ни ки ма теріаль ної куль ту ри — настільні
ме далі, пош то ва мар ка, доз во ли ли нам зро би ти
ко рот кий екс курс в історію досліджень фізіології
трав лен ня, яка в ре зуль таті ро бо ти І.П. Пав ло ва та
йо го учнів  ста ла однією з найбільш вив че них дис -
циплін.
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Рис. 12. Іван Петрович Павлов. Настільна
медаль, аверс (остання третина ХХ ст., США)

Рис. 13. Іван Петрович Павлов.  Настільна
медаль, реверс (остання третина ХХ ст., США)
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