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24 вересня цього року виповни�

лося 70 років з дня народжен�

ня вітчизняного вченого у  галузі

токсикології і фармакології, доктора

медичних наук, завідуючого від�

ділом патофізіології Інституту фар�

макології і токсикології АМН Ук�

раїни, наукового редактора  нашого

журналу,  Юрія Миколайовича Мак�

симова.  

Юрій Миколайович Максимов

народився 24 вересня 1937 р. у місті

Києві. Після закінчення у 1960 р.

педіатричного факультету Київсько�

го медичного інституту вся його

наступна професійна діяльність

пов'язана з Інститутом фармакології

та токсикології АМН України, в роз�

будові  та діяльності якого він прий�

мав і продовжує приймати безпосе�

редню участь. Ю.М. Максимов

пройшов шлях від молодшого нау�

кового співробітника до завідуючо�

го відділом. 

У 1976 р. Ю.М. Максимов захис�

тив кандидатську дисертацію на те�

му: "Білковий спектр сироватки

крові при отруєнні люїзитом". 

У 1985 р. після публічного захис�

ту  у Ленінграді докторської дисер�

тації "Система згортання крові при

дії високотоксичних  сполук"   він

став доктором медичних наук, а у

1992 р. — професором за спеціа�

льністю "токсикологія". З 1980 р. по

цей час він є завідувачем відділом

патофізіології. Професор Юрій Ми�

колайович Максимов є відомим в

Україні та за її межами фахівцем у

галузі токсикології фосфорор�

ганічних, миш'яквмісних сполук,

алкілуючих агентів, фармакології

препаратів, що діють на систему

крові, протимікробних засобів.           

Професор Ю.М. Максимов є ав�

тором понад 250 наукових праць,

нормативних документів, в тому

числі 3 методичних рекомендацій та

1 посібника. Він має 12 патентів на

винаходи.

За час роботи в інституті Ю.М.

Максимов підготував 7 кандидатів

та 1 доктора наук, дисертації  яких

присвячені актуальним проблемам

токсикології та фармакології. Він є

співавтором 4 препаратів (ізамбен,

амізон, корвалдин, седакор), впро�

ваджених у ветеринарну та медичну

практику.

Ще у 1967 р. одним з перших у

вітчизняній токсикології Ю.М.

Максимов встановив ефективність

плазмозамінників в комплексній те�

рапії отруєнь високотоксичними ре�

човинами, на основі чого в Ук�

раїнській РСР був впроваджений

відповідний документ з присуджен�

ням премії ім. академіка О.О. Бого�

мольця.

У наукових роботах Ю.М. Мак�

симова та його співробітників була

встановлена  роль порушень  імун�

ної  системи та гемостазу у патоге�

незі гострих та хронічних отруєнь

фосфорорганічними сполуками,

алкілуючими агентами, отрутами

природнього походження, доведена

недостатня ефективність антидотів

та запропоновані лікарські засоби

(зокрема,антикоагулянти,фібри�

нолітики) нормалізуючої дії в залеж�

ності від тяжкості інтоксикації.

В останні роки у відділі, яким ке�

рує Ю.М. Максимов,  встановлена

перспективність похідних адаманта�

ну для пошуку не тільки протигри�

позних, а й антигерпетичних за�

собів, та вивчено механізм такої дії.

Особливо важливим є науковий

напрям, який обгрунтовує перспек�

тивність застосування похідних

аміноадамантану в якості ан�

тимікробних засобів (антибак�

теріальні, антигрибкові). 

Наукова діяльність професора

Ю.М. Максимова тісно повязана з

Державним фармакологічнимим

центром МОЗ України, у якому він

працює з першого дня його заснуван�

ня по сьогоднішній день.   За

ініціативою Ю.М. Максимова та зав�

дяки його наполеглевості Фармако�

логічний центр МОЗ України заборо�

нив клінічне використання в нашій

країні плазмозамінника гемодезу,

якому притаманні значні імуноток�

сичні властивості. Вже на протязі 7

років цей шкідливий препарат не зас�

тосовується в нашій країні — першій

та поки що єдиній серед СНД.

Професор Ю.М. Максимов

приділяє багато уваги роботі в

Проблемних комісіях "Токсико�

логія" та "Фармакологія" МОЗ Ук�

раїни, є одним з засновників та нау�

ковим редактором журналу "Совре�

менные проблемы токсикологии",

членом редакційних колегій   інших

наукових журналів, замісником го�

лови Спеціалізованої вченої ради

при Інституті фармакології та ток�

сикології АМН України, на якій

проводиться захист дисертаційних

робіт в галузі токсикології та фарма�

кології.

За плідну наукову роботу  профе�

сор Ю.М. Максимов нагороджений

значком "Відмінник охорони здо�

ров"я", дипломами та грамотами

АМН України, має подяку Кабінету

Міністрів України.

Зичимо шановному Юрію Ми�

колайовичу міцного здоров'я, по�

дальших досягнень на науковій ниві

та багато років плідного життя.

Товарство Токсикологів України, 

Проблемна комісія 

"Токсикологія" МОЗ України,

Редакційна колегія журналу.

До 70 " річчя від дня
народження доктора
медичних наук, 
професора

ЮРІЯ
МИКОЛАЙОВИЧА
МАКСИМОВА
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