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100-літньому ювілею Вчителя, Миколи Никифоровича Зайка, присвячую

Легко йти правильно за тим,
хто правильно йде попереду.
Я. Коменський

Від автора
Ідея написання “Патологічної фізіології в запитаннях і відповідях” народилася
на кафедрі патологічної фізіології Київського медичного інституту (нині Національ
ний медичний університет імені О. О. Богомольця) і належить члену-кореспонденту АМН СРСР М. Н. Зайку. Втілюючи його ідею в життя, я хотів ушанувати світлу
пам'ять учителя, якому зобов'язаний своїм становленням як ученого і педагога.
Життя Миколи Никифоровича Зайка – це ціла епоха у вітчизняній патофізіології.
Він мав щасливу можливість учитися і працювати у таких корифеїв медицини, як
О. О. Богомолець, Ю. С. Лондон, М. М. Аничков. Це щастя – мати видатного вчите
ля - він подарував і нам, своїм учням.
Вихований на кращих традиціях світової науки, дуже чуйний до всього нового і про
гресивного, він ішов попереду й прагнув бути першим завжди і в усьому.
Він був першим, коли читав свої кращі лекції, виступав із кращими доповідями,
коли, згуртувавши навколо себе своїх учнів, вирішив створити кращий підручник.
Розробляючи проблему нервової трофіки, він уперше сформулював концепцію
патогенезу нейродистрофічного процесу в тканинах з порушеною чутливою іннер
вацією. Науковий напрям, що розвивався під його проводом, став одним з основних
елементів у фундаменті теорії медицини.
Протягом багатьох років М. Н. Зайко був визнаним лідером патофізіологів Укра
їни. Очолюване ним Українське республіканське товариство об'єднало кращих пред
ставників теоретичної медицини, стало центром наукових дискусій і генератором
багатьох ідей як в галузі власне наукових досліджень, так і в питаннях викладання
патологічної фізіології.
Наукові й педагогічні заслуги Миколи Никифоровича було відзначено Держав
ною премією УРСР, премією імені О. О. Богомольця, медалями Ф. Шиллера і Я. Пур
кіньє, численними урядовими нагородами, почесними званнями.
М. Н. Зайко завжди щедро ділився зі своїми учнями тим, чим його так багато об
дарувала природа і чому навчило життя. Його шляхетність, інтелігентність, мудрість
і доброта завжди були прекрасним зразком для наслідування. Ми завжди і в усьому
могли пишатися своїм Учителем.
Сьогодні з радістю згадую атмосферу, що панувала на кафедрі. Їй були при
таманні висока інтелігентність, доброзичливість, творчість, здорова конкуренція.
Дякую долі за можливість учитися у старших товаришів і колег. У кращого Вчи
теля були і кращі учні – Ю. В. Биць, Л. Я. Данилова, В. О. Горбань, В. А. Міхньов,
І.І. Потоцька, Л. О. Попова, Л. П. Заярна, Н. К. Сімеонова, Н. С. Смирнова. Завжди
відчував радість від спілкування і з іншими учнями Миколи Никифоровича, з якими
не довелося разом працювати, – Г. М. Бутенком, Е. В. Гюллінгом, О. Г. Рєзниковим,
О. І. Сукманським. Щастя їм і творчих успіхів.
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ПІСЛЯМОВА
Інтенсивний розвиток сучасної науки, зокрема експериментальної і теоретичної
медицини, спричинюється до стрімкого збільшення обсягу інформації, яку студент
має засвоїти за час навчання у медичній вищій школі. Особливо важко з огляду на це
студентам, що прибули на навчання з інших країн, оскільки до об'єктивних чинни
ків, однакових для всіх, хто вивчає медицину, додається й низка додаткових, таких як
труднощі в опануванні мови і наукової термінології, часто недостатньо високий за
гальний рівень підготовки тощо. Ці обставини ставлять на порядок денний завдання
щодо створення навчальних посібників, які мають полегшити засвоєння складних
загальнотеоретичних медичних дисциплін.
Написаний автором посібник покликаний певною мірою заповнити ту прогали
ну, що існує сьогодні в навчальній літературі такого спрямування. Нам здавалося, що
форма запитань і відповідей акцентує увагу на головному, а тому має допомогти сту
дентам в їхній роботі з підручником і бути корисною при підготовці до підсумкових
занять та іспиту.
Викладений у книзі матеріал відповідає навчальній програмі з патологічної фі
зіології для студентів вищих медичних навчальних закладів, затвердженій Міністер
ством охорони здоров'я України (Київ, 2006). Слід, однак, зазначити, що в основу
посібника покладено власний курс лекцій автора, його уявлення про структуру і
зміст окремих розділів предмету. Ці уявлення, можливо, не завжди збігаються з тра
диційними і загальновизнаними. Неминучі для такого роду видань деякі спрощення
зроблено цілком свідомо з дидактичною метою. Вони спрямовані на краще засвоєння
навчального матеріалу. З урахуванням цього посібник не претендує на роль підруч
ника і, природно, не може його замінити.
Автор буде вдячний за критичні зауваження і задоволений, якщо його робота
допоможе студентам у вивченні дуже цікавої і потрібної для становлення лікаря дис
ципліни, що нею є патологічна фізіологія – теоретична й експериментальна основа
медицини.
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