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БІОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ І МЕДИЦИНА  
ХХ СТОРІЧЧЯ 
Історико-аналітичний нарис 

 
29 червня 1900 року заснована Нобелівська премія, як аванс майбутньої 

творчості людини від сторіччя минулого. 
Алегорично, наука і технологія дев’ятнадцятого століття плавно перелітали в 

вік двадцятий на суцільнометалевих дирижаблях німецького графа Фердинанда 
Цепеліна, який організував серійний випуск «Цепелінів». 

Але темою цього матеріалу не є техніка. Двадцяте сторіччя передає в третє 
тисячоліття найвагомішу наукову тенденцію в біології і споріднених дисциплінах 
– медицині та екології. Ця тенденція потребує осмислення. Дана стаття – 
хронологія розвитку біології в ХХ сторіччі – є першим кроком у цьому напрямку. 

Німецький мікробіолог Еміль Берінг в 1901 р. одержує Нобелівську премію за 
роботи по сироватковій терапії, запропонував протистовбнячну та 
протидифтерійну сироватки, відкривши тим самим новий шлях боротьби із 
загрозливими хворобами.  

Відкривши в 1853 році явище фагоцитозу (активне захоплення і поглинання 
живих клітин особливими клітинами – фагоцитами), Ілля Ілліч Мечников в 1901 
р. видає працю «Несприйняття інфекційних хвороб», де викладає фагоцитарну 
теорію імунітету. За ці праці в 1908 він одержав Нобелівську премію. 

Німецький біохімік Вільштеттер, який одержав в 1915 р. Нобелівську премію 
за піонерські дослідження рослинних пігментів (хлорофілу), ферментів, у 1901 
році синтезує кокаїн. 

В 1902 р. англійські фізіологи Уільям Бейлі та Ернест Старлінг відкривають 
гормони – біологічно активні речовини, які виробляються спеціалізованими 
клітинами. Гормональна система разом з нервовою системою забезпечує 
діяльність організму як єдиного цілого. 

Нобелівську премію отримує Роналд Росс. Англійський паразитолог вивчив 
життєвий цикл збудника малярії у людини, встановив роль комарів роду 
Anopheles в передаванні цієї хвороби. Другий за рейтингом (після людини) хижак 
зазнає першу вагому поразку. 

У цьому ж році Михайло Лавдовський остаточно встановив роль тромбоцитів 
у крові людини. 
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Івану Петровичу Павлову в 1904 р. виповнилося 55 років. Повернувшись з 
Осло після отримання Нобелівської премії за класичні праці з фізіології 
кровообігу та травлення, він більше не зайшов у свою славетну лабораторію. 
Організувавши новий науковий заклад, Павлов з часом став великим засновником 
вчення про вищу нервову діяльність людини, але, парадокс, Нобелівської премії 
за це він не отримав. 

1905-й можна назвати роком Роберта Коха, німецького мікробіолога, 
іноземного члена-кореспондента Петербурзької АН (1884). Він сформулював так 
звану тріаду Коха – критерії зв’язку інфекційних захворювань з 
мікроорганізмами, винайшов (1882) збудника туберкульозу (паличка Коха), 
вперше виділив чисту культуру збудника сибірської виразки, запропонував 
способи дезінфекції. 

У 1906 р. французький біохімік Габрієль Бертран розробив кількісний метод 
визначення цукрів і мікроелементів в рослинах і тваринах, створив сироватку 
проти зміїної отрути. 

Німецький бактеріолог та імунолог Август Васерман розробив метод 
діагностики сифілісу – відому реакцію Васермана. 

Плідним виявився рік 1907. Німецький хірург Ернст Бергман запропонував 
асептичний метод лікування раневої інфекції. Англійський біолог Уільям Бетсон 
в 1905 р. висунув теорію «присутності – відсутності», а в 1907 р. запропонував 
термін «генетика». Мікробіолог Георгій Габрічевський організував виробництво 
бактеріологічних препаратів в Росії і разом з Нілом Філатовим увів сироваткове 
лікування дифтерії. Нарешті, в цьому році утворено Міжнародне бюро суспільної 
гігієни. 

У 1908 р. Володимир Михайлович Бехтєрев, невролог, психіатр, психолог, 
засновник рефлексології (1862), організував Психоневрологічний інститут. 
Микола Євгенович Введенський, фізіолог, відкрив закон відносної 
функціональної лабільності тканин і розвив теорію про парабіоз та єдність 
природи збудження і гальмування нервових імпульсів. Німецький отоларинголог 
Фрідріх Бецольд довів наявність у глухонімих «островків слуху» і розробив метод 
їх навчання усній мові. 

У 1909 р. датський біолог Вільгельм Іогансен увів терміни: «ген» (одиниця 
наслідування елементарних ознак організму), «генотип», «фенотип». 

У 1910 р. Морган Томас Хант, американський біолог, експериментально довів 
хромосомну теорію спадковості, яка була запропонована австрійським 
природознавцем Грегором Менделем в 1866 р. (менделізм). У ті часи вона не була 
затребувана науковим суспільством, тому можна вважати Моргана другим 
засновником генетики. 
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Цього ж року терапевти Василь Образцов і Микола Страженко вперше дали 
класичний опис клініки інфаркту міокарда – страхітливої хвороби кінця ХХ 
сторіччя. 

У 1911 р. вмер англійський психолог і антрополог Френсіс Гальтон, один з 
створювачів євгеніки – теорії про спадковість здоров’я людини і шляхи його 
покращення. Принципи євгеніки вперше були сформульовані Ф. Гальтоном в 
1869 році. Сьогодні ми широко використовуємо тестування. Ф. Гальтон має 
безпосереднє відношення до диференціальної психології, він вперше 
запропонував метод тестів. 

У 1912 р. Володимир Іванович Вернадський обирається академіком 
Петербурзької академії наук. Засновник геохімії, біогеохімії, радіогеології, 
екології, перший президент АН України. В цьому році він, професор 
Московського університету, пішов у відставку на знак протесту проти 
притискання студентів. 

Один з розробників холестеринової теорії патогенезу атеросклерозу Микола 
Анічков разом з патофізіологом Семеном Халатовим вперше отримали 
експериментальну модель атеросклерозу у кролів шляхом годівлі їх кормом з 
додаванням холестерину. 

М. Анічков формулює комбінаційно-інфільтраційну теорію атеросклерозу з 
славнозвісним афоризмом – «без холестерину немає атеросклерозу». 

Біохімік Казимир Функ вперше відокремив речовину з рисових висівок, яка 
лікувала загрозливу хворобу «бері-бері», назвав її «вітамін». Увів термін 
«авітаміноз». 

У 1914 р. німецький зоолог Август Вейсман передбачив сучасне уявлення про 
дискретність генів, їх локалізацію в хромосомах і роль в онтогенезі. 

22 квітня 1915 року в битві при Іпрі (Бельгія) проти англійців німецькі воїни 
вперше використали хімічну зброю – хлор. У цьому ж році Микола Зелинський, в 
майбутньому відомий хімік-органік, винайшов вугільний протигаз. 

У 1916 р. для лікування поранених у Першій світовій війні розробляються 
методи пластичної хірургії. 

У 1917 р. Олександр Лазурський, співробітник В. Бехтєрева, відомий 
психолог за характерологією і класифікацією індивідуумів, розробив методику 
«природного експерименту». 

1920 рік безпосередньо пов’язаний з ім’ям визначного генетика, як кажуть, 
«від Бога», Вавилова Миколи Івановича. Він зібрав саму велику у світі колекцію 
насіння культурних рослин. Обґрунтував вчення про імунітет рослин. Відкрив 
закон гомологічних рядів у спадкуванні мінливості організмів. 
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У 1922 р. перед мільйонами хворих на діабет вперше з’явився промінь світла 
вкінці безнадійного тунелю: канадський фізіолог Фредерік Бантинг разом з 
англійським фізіологом Джоном Маклеодом відкрили гормон інсуліну. За це 
відкриття наступного року вони одержали Нобелівську премію. 

У 1923 р. засновано Кримський заповідник, в 1957 – перетворений в Кримське 
заповідно-мисливське господарство. 

У 1924 р. отримує Нобелівську премію нідерландський фізіолог Віллем 
Ейнтховен за розробку нового метода діагностики серця – електрокардіографії. 
Перший прибор реєстрації електричних змін у серці він сконструював в 1903 р., а 
в 1906 р. зняв першу в світі кардіограму. 

1925 рік – рік знаменний – Сергій Сергійович Брюхоненко, фізіолог, розробив 
метод і створив перший апарат штучного кровообігу (автожектор), чим поклав 
початок досліджень, які принесуть у майбутньому багато славетних наукових 
результатів. 

На правому березі Єнісею заснований заповідник «Столбы». 
У 1928 р. хірург Володимир Шапов першим у світі запропонував метод 

переливання крові від трупа й експериментально довів його можливість. 
У цьому ж році Нобелівську премію отримав французький мікробіолог Шарль 

Ніколь. Дійсно, що природне – то не огидне: він довів, що переносник висипного 
тифу є платтяна воша.  

У 1929 р. випадково відкрито пеніцилін. Видатний англійський мікробіолог 
Александер Флемінг встановив, що один з видів пліснявого гриба виділяє 
антибактеріальну речовину. Так почалась епоха антибіотиків. 

У цьому ж році французький інфекціоніст Фернан Відань встановив роль 
стрептокока при септичних явищах в організмі і розробив метод діагностики 
черевного тифу. 

У 1930 р. хірург Сергій Юдін здійснив переливання людині крові від трупа. 
Американський фізик Ернест Лоуренс збудував перший циклотрон і 

запропонував його використання в біології і медицині. 
1930 рік віддав заслужену пошану австрійському імунологу Карлу 

Ландштейнеру, який одержав Нобелівську премію за серію блискучих відкриттів. 
У 1900 р. він відкрив групи крові людини. У 1909 р. довів інфекційну природу 
поліомієліту. Через 10 років після Нобелівської премії він відкрив також резус-
фактор. 

Засновано Печоро-Ілічський заповідник в передгір’ї Уралу. 
У 1931 р. Дейвид Брюс, англійський бактеріолог, відкрив збудника 

бруцельозу і довів, що зараження відбувається через молоко хворих тварин. 
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У 1933 р. президент США Ф. Рузвельт скасував «сухий закон». 
У 1935 р. хімік Ісаак Постовський відкрив сульфідин і разом з іншими 

організував вітчизняну промисловість по виробництву цих препаратів. 
Засновано заповідники: Вашловський (Грузія) і Лазовський у Приморському 

краї. 
Генрі Дейл, англійський фізіолог, у 1936 р. разом з О. Леві отримав 

Нобелівську премію за дослідження хімічної передачі нервового імпульсу через 
синапси (області контакту клітин між собою). 

У 1937 р. Володимир Петрович Деміхов, біолог, фізіолог, хірург-
експериментатор, створив перше в світі штучне серце, започаткував велику серію 
винаходів, методів, які в майбутньому привели до трансплантації людині різних 
органів. 

У 1939 р. засновано заповідник Біловезька Пуща. В 1957 р. перетворена в 
заповідно-мисливське господарство. 

1940 рік вважається роком народження електронного мікроскопа. 20 квітня 
зроблено перші знімки, що започаткували можливість дослідження 
субмікроскопічних об’єктів. 

У 1942 році прийнято на озброєння армії США напалм, розроблений 
американськими вченими. 

У 1944 р. помер австрійський фізіолог Ейген Штейнах, відомий по 
експериментальній зміні статі у ссавців шляхом пересадження і відділення 
статевих залоз. 

30 червня засновано Академію медичних наук СРСР. 
У 1945 р. виконано самий жорстокий біологічно-екологічний експеримент. 6 

серпня – атомне бомбардування Хіросіми, 9 серпня – Нагасакі. 
Вчені пильно слідкують за змінами в організмі людей, які пережили Хіросіму. 

В 1946 р. американський генетик Герман Меллер одержав Нобелівську премію за 
відкриття появи мутацій під впливом рентгенівського опромінювання. Радіаційна 
генетика отримала новий потужний імпульс. 

У 1946 р. В. Деміхов почав експерименти трансплантації серцево-легеневого 
комплексу. 

Академік Лев Бері розробив учення про ландшафти, розвинув ідеї  
В.В. Докучаєва про природні зони. Першим здійснив зональне фізико-
географічне районування СРСР. 

У 1949 р. португальський нейрохірург вперше застосував хірургічні методи 
лікування окремих психічних захворювань і розробив методику лейкотомії. У 
цьому ж році він одержав Нобелівську премію. 



У 1952 р. В. Деміхов створив черговий винахід – метод коронарного 
шунтування серця, який широко використовується тепер хірургами світу. До речі, 
Президенту Росії Б. Єльцину робили операцію на серці саме тим, тільки 
вдосконаленим методом. 

Нобелівська премія цього року присуджена Зельману Ваксману, 
американському мікробіологу, за синтез стрептоміцину (1944), ефективного при 
лікуванні туберкульозу. 

У цьому ж році була розроблена перша протизаплідна таблетка. 
Найсильніший нервово-паралітичний газ VХ створено в експериментальній 

лабораторії хімічного захисту, Портон-Таун, Велика Британія. 
1953 рік ознаменований двома видатними науковими результатами 

американських біохіміків. Фріц Ліпман (за національністю німець) отримав 
Нобелівську премію за дослідження по обміну речовин у клітин і біосинтезу білків. 

Джеймс Уотсон і Френсіс Крік (англійський біофізик і генетик) відкрили 
будову ДНК (дезоксірибонуклеїнова кислота), чим започаткували молекулярну 
генетику. Нобелівську премію вони одержали в 1962 р. 

Американський вірусолог Ендерс Джон разом з Ф. Робінсоном і Т. Уелером 
отримали в 1954 р. Нобелівську премію за розробку методу отримання 
одношарової культури клітин для вирощування вірусів тварин, що сприяв 
швидкому розвитку вірусології. Ендерс Джон брав участь у розробці техніки 
культивування вірусу поліомієліту, створенні вакцини проти кору. 

В. Деміхов успішно пришив собаці другу голову; одна з них щомиті 
намагалась вкусити за вухо сусідку. 

У 1955 р. вірусолог Чумаков Михайло Петрович отримав Ленінську премію за 
розробку живої вакцини проти поліомієліту. Ця вакцина припинила розвиток 
епідемії поліомієліту в колишньому СРСР, Японії та інших країнах. 

У 1956 р. Нобелівську премію отримав Андре Курнан, американський лікар, 
разом з Д. Річардом, В. Форманом, за розробку метода клінічної діагностики 
(катетеризації) серця. 

Біохімік А. Спірін разом з А. Білозерським в 1957 р. передбачив існування 
інформаційних РНК (рибонуклеїнова кислота), які він і відкрив у 1964 році. 

Засновано Матсалуський заповідник (Естонія), де існує більш як 160 видів 
водоплаваючих і болотних птахів. 

У 1957 р. під час проведення Міжнародного геофізичного року вперше 
виявляють помітне руйнування озонового шару над Антарктидою. 

У 1958 р. американський генетик Едуард Тейтем (разом з Дж. Бідлом) 
отримав Нобелівську премію за відкриття генетичної рекомбінації у бактерій 
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(1947) і співавторство фундаментальної концепції молекулярної генетики: «один 
ген – один фермент». 

У цьому ж році датський біохімік Ліннестрем-Ланг ввів поняття трьох рівней 
організації структури молекули білка. 

У 1959 р. американській біохімік Северо Очоа (разом з А. Корнбергом) 
отримав Нобелівську премію за відкриття механізмів біологічного синтезу 
рибонуклеїнової та дезоксірибонуклеїнової кислот, як вагомий внесок у 
розшифрування генома тварин. 

У 1960 р. В. Деміхов видає монографію – єдиний на той час в світі посібник із 
трансплантології. 

Рік 1961 ознаменований першим біологічним космічним експериментом: 12 
квітня здійснився перший політ людини у космос. Одне коло навколо Землі Юрія 
Гагаріна довело можливість існування живих істот у Всесвіті. 

У 1962 р. Нобелівську премію отримав (разом з Дж. Уотсоном і М. Уілкінсом) 
Френсіс Крик, англійський біофізик і генетик, за створення моделі структури 
ДНК (1953 р.).  

У 1962 р. Андрія Миколайовича Білозерського обрано академіком АН СРСР. 
Ця людина багато що зробила в біохімії нуклеїнових кислот, відкрив ДНК у 
вищих рослинах, встановив універсальне розповсюдження нуклеїнових кислот у 
живій природі, заклав основи еволюційної геносистематики. 

Англійський біохімік Морис Уілкінс вперше отримав високоякісні 
рентгенограми молекули ДНК, чим сприяв установленню її структури. 

В. Деміхов ставить світовий рекорд – собака, який мав прізвисько «Гришка», 
прожив з двома серцями 142 дні. 

1964 рік – академік А.С. Спірін відкрив інформосоми, передбачені ще в 1956 
році. Ленінську премію він отримав у 1976 р. 

1965 рік ознаменований двома значними подіями. До В. Деміхова на 
стажування по трансплантації органів приїхав маловідомий хірург Кристіан 
Бернард. Приїхав до наставника, хоча вони зустрілися вперше. Ніхто з них ще не 
знав, що через два роки учень перевершить вчителя на шляху перетворення мрії в 
дійсність, отримання світової слави. Не з провини Деміхова. Але це буде двома 
роками пізніше. 

Іншою знаменною подією цього року є новий біолого-космічний експеримент. 
Олексій Леонов вперше в історії людства вийшов у відкритий космос. У СРСР 
засновано інститут космічних досліджень – людина наполегливо опановує 
космічні технології пристосування живої природи до нового, загрозливого для неї 
середовища. 



Французький біохімік Моно Жак Люсьєн (разом з Ф. Жакобом і А. Львовим) 
отримує Нобелівську премію за розробку концепції оперона (переносу генетичної 
інформації і генетичної регуляції синтезу білка). 

У 1966 р. Френсіс Роус, американський патологоанатом, отримав Нобелівську 
премію за відкриття онкогенних вірусів (1911 р.). 

З грудня 1967 року в кейптаунській лікарні Гроте-Схюр Кристіан Бернард 
пересадив Луїсу Вашканському, який страждав серцевою недостатністю, серце 
дівчини Деніз Дарваль, яка загинула в автокатастрофі. 17 грудня Вашканський 
захворів двобічним запаленням легенів і 20 грудня помер. Він прожив 18 днів! Це 
був надзвичайний успіх молодого хірурга, а разом з ним і всього людства. 
Перший, кому зателефонував відразу після закінчення операції Бернард, був 
Володимир Петрович Деміхов. 

Але чому не здійснив цього В. Деміхов? З нього доля зло пожартувала. Наш 
«славетний» радянський Мінздрав на той час заборонив здійснення подібних 
операцій, чим невиправдано загальмував розвиток перспективного напрямку 
вітчизняної медицини. Як тут не згадати, що терміни «кібернетика», «генетика» 
були відсутні в другому виданні Великої радянської енциклопедії. Лише у 51 
томі, виданому додатково у 1958 році, вони знайшли своє місце. 

Отримав в 1967 р. Нобелівську премію американський нейрофізіолог Холден 
Хартлайн, який всебічно дослідив проблеми зору. 

У 1968 р. американський біохімік Маршалл Ніренберг (разом з Р. Холлі і 
Х. Кораном) отримав Нобелівську премію за фундаментальні дослідження 
розшифрування генетичного коду.  

З цього ж року в Сологвинських солевих копальнях Закарпаття почали 
лікувати хворих на астму. 

У 1969 р. помер американський нейрофізіолог Мак-Каллок Уоррен, який 
багато зробив щодо аналізу інформаційних явищ нервової системи за допомогою 
математичної логіки. Разом з У. Пітсом він ввів поняття «формальний нейрон». 

21 липня перша людина ступила на Місяць. Нею був астронавт США, 
командир «Аполлона-11» Ніл Армстронг. Процес освоєння людством планет 
Сонячної системи почався.  

У цьому ж році відбулася подія, яка наприкінці ХХ століття набула широкого 
розповсюдження, – вперше була штучно запліднена яйцеклітина людини. 

У 1971 р. американський біохімік і фармаколог отримав Нобелівську премію 
за відкриття механізмів дії гормонів. 

Цього ж року американські вчені ініціювали атеросклероз у мавп при годівлі 
їх продуктами, які вживає населення Сполучених Штатів Америки. 
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З метою дослідження середовища навколо Землі та впливу на організм 
тривалого перебування людини у Космосі вперше виведена на відповідну орбіту 
станція «Салют». 

У 1973 р. американський учений Маріо Моліна дійде висновку, що головними 
винуватцями загибелі атмосферного озону є атоми хлору, відокремлені під дією 
сонячної радіації від молекул синтезованих людиною хімічних речовин. 

У 1974 р. бельгійський біохімік Де Дюв Кристіан отримав Нобелівську 
премію за відкриття субклітинних структур – лізосом. 

У 1976 р. Нобелівською премією нагороджений американський лікар, 
вірусолог і епідеміолог Даніель Гайдузек (разом з Б. Блембергом) як 
основоположник вчення про повільні вірусні інфекції людини. 

У 1976 р. Національна академія наук США випускає спеціальне 
повідомлення, у якому солідаризується з гіпотезою М. Моліни. А через три роки 
після цього, у 1977 р., представники 32 країн виробляють перший план дій по 
захисту озонового шару. 

1977 рік залишився в пам’яті людства першими двома випадками діагностики 
нового захворювання людей, яке згодом буде названо СНІД. Ця подія відбулася у 
Нью-Йорку. 

25 липня 1978 р. в 11 год. 17 хв. вечора шляхом кесаревого розтину з’явилася 
на світ Луїза Браун (2,6 кг) у шпиталі міста Олдем, Велика Британія. 10 листопада 
вона була зачата in vitro – поза тілом своєї матері – Леслі Браун, який виповнився 
31 рік. 

У 1979 р. Нобелівську премію отримав Алан Кормак (разом з Годфрі 
Хаундсвілдом) за розробку комп’ютерної томографії.  

У 1980 р. колишній СРСР вперше бере участь у традиційному ярмарку 
винаходів: експонує кришталик ока, апарат для з’єднання судин. 

У 1981 р. Роджер Сперрі отримав Нобелівську премію за відкриття 
функціональної спеціалізації півкуль головного мозку. 

У 1981 р. над Антарктидою виявлена діра в озоновому шарі атмосфери. 
28 січня – найбільша космічна катастрофа – вибух космічного корабля 

багаторазового використання «Челенджер» (загинуло 5 чоловіків та 2 жінки). 
20 лютого здійснено запуск базового блока навколоземної космічної станції 

«Мир». 
1-2 грудня 1982 р. у Медичному центрі штату Юта, Солт-Лейк-Сіті, Барні 

Б. Кларку вживлено штучне серце (модель «Джарвік-7»), яке винайдено доктором 
Робертом К. Джарвіком. Кларк прожив 112 днів. Другий реціпієнт прожив вже 
620 днів (25.11.84 – 07.08.86). 



У 1985 р. Нобелівську премію отримав Майкл Браун (разом з Дж. Голдстайн) 
за відкриття механізму обміну холестерину і лікування порушень рівня 

холестерину в крові. 
22 березня 1985 р. під текстом Віденської конвенції з 
охорони озонового шару ставиться 20 підписів. Три 
з них належать представникам тоді ще єдиної 
держави (СРСР, України і Білорусії). Запобіганню 
подальшого виснаження озонового шару 
покликаний служити Монреальський протокол 
(вересень 1987 р.) і поправки до нього. У них 
передбачається поступове припинення виробництва 
і використання хлорфторвуглеців. 
Перша п’ятірня, яка була зачата в пробірці: Алан, 
Брет, Дуглас, Конор і Едвард з’явилися на світ 26 
квітня 1985 р. у лікарні медичного коледжу 

Лондонського університету. Батьками були Лінда і Брюс Якобсон. 
26 квітня 1986 р. – аварія на Чорнобильській атомній електростанції, жахлива 

техногенна катастрофа й одночасно потужний імпульс активізації досліджень 
впливу атомної енергії на живу природу. 

Цей рік переконливо довів: людство і далі буде утворювати складну і дуже 
складну техніку; людино-машинні системи потребують нового осмислення 
сумісної праці людини (біології) і неживої природи (техніки). 

1989 рік пам’ятний чорною п’ятницею, 13 січня, коли було вперше виявлено 
вірус в ЕОМ. 

У 1990 р. Джозеф Маррі та Едуард Томас отримали Нобелівську премію за 
відкриття, що пов’язане з трансплантації органів і клітин при лікуванні хвороб. 

У червні 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася Екологічна конференція ООН; 
прийнята Загальна кліматична конвенція (ЗКК) ООН – перший крок на шляху 
переборювання «парникового ефекту». 

21 березня 1994 року ця конвенція набула статусу правової – ратифікована 100 
державами. Мета ЗКК – до 2000 р. стабілізувати рівень викидів окислів вуглецю 
та інших «парникових» газів на рівні 1990 року. Як відомо, ця мета не 
здійснилася. 
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Як повідомив журнал «New Scientist» (1995, № 1984), винайдені білки, які 
формують нервову систему. Це відкриває шлях до розробки методики 
поновлення «сірої речовини» (тіл нейронів). 

Почалися випробування сонячного літака: вага 181 кг, висота польоту 20 км, 
швидкість 90 міль/год. Схема отримання електричної енергії: сонячні панелі – 
електроліз води – спалювання водню. Він призначений для метеодосліджень. 

Створена надагресивна генетична миша. Агресивність обумовлена підвищеною 
концентрацією мозкових регуляторів – серотоніну, допаміну і норадреналіну.  

У 1996 р. група американських вчених заявила, що в залишках метеорита, який 
упав на Землю 13 тисяч років тому і знайдений у кригах Антарктиди, виявлені 
хімічні свідоцтва біологічної активності на планеті Марс у далекому минулому.  

У цьому ж році американці М. Моліна і Ш. Роуланд, а також їхній німецький 
колега П. Крутцер з Інституту хімії ім. Макса Планка в Німеччині удостоюються 
Нобелівської премії за встановлення причин зниження концентрації 
стратосферного озону. 

Нобелівська премія присуджена австрійцю Пітеру Догерті і швейцарцю 
Рольфу Цинкернагелю за праці в дослідженні імунітету. Вони з’ясували, яким 
чином ключові клітини імунної системи – Т-лімфоцити – дізнаються про 
присутність в організмі хвороботворних вірусів і як ініціюють реакції на 
знищування ворога, який вторгнувся, і клітини, які він заразив. 

1997 рік увійде в історію генної інженерії – в Единбурзькому університеті 
виростили клоновану вівцю Доллі. 

У Центрі хірургії Академії медичних наук Росії проведена унікальна операція: 
у матері відокремили частину печінки, яка була трансплантована її малолітній 
доньці на місце повністю вилученої дефектної печінки. 

Винайдено устрій від хропіння. 
На квітень 1998 р. Червона книга рослин вміщувала 33789 видів; з них 371 

вимерли повністю; 6522 знаходяться під загрозою зникнення. 
Групі вчених присуджена Нобелівська премія за відкриття ліків для зміцнення 

серцево-судинної системи і чоловічої потенції – «Віагри». 
В США розпочато випробування вакцини проти СНІДу на людях; на 

шимпанзе вона показала задовільні результати. 
В Інституті металів Уральського відділення Російської Академії наук 

розроблена нова технологія вироблення титанової нитки мікронної і субмікронної 
товщини, яка використовується у хірургії. 

Українські вчені клонували тополю і ялину. 
У Франції вперше робот-хірург виконав операцію на відкритому серці. 

 



 
 

В США (Х’юстон) відкрито фермент, який несе відповідальність за ділення 
клітин. Оскільки біологічна смерть є припиненням можливості ділення клітин, 
люди можуть тепер омолоджуватися нескінченно. 

У медичному центрі американського міста Тарзано народився хлопчик (4 кг) 
як результат імплантації в тіло матері зародку, котрий зберігався у замороженому 
стані в лабораторії протягом 7 років. 

У 1999 р. американські вчені (серед яких доктор Коллінз) вперше 
розшифрували хромосому людини. Це 22-га хромосома (600 ген), яка відповідає 
за імунну систему людей. Відкриття стоїть в одному ряду з розщепленням атома, 
польотом у космос. 

Доктор Костін, штат Коннектикут, США, утворив вакцину на основі вірусу 
холери, прищеплення якої знімає з людини залежність від наркотиків.  

Англійський вчений Доул повідомив про своє відкриття – захворювання на 
рак крові має вірусну причину. 

У Масачусетському інституті вперше штучно зі здорових клітин створено 
ракові, чим започатковано перспективу синтезу ліків проти раку. 

2000 рік – кінець століття. 
Вчені США вперше розшифрували геном (хімічна будова ДНК) людини. Для 

узагальнення необхідно здійснити розшифровку 5 людей. Це відкриття 
фантастичне. Тепер людина стає поряд з Богом, і це дуже небезпечно. 

У Великій Британії розшифрували гени, які відповідають за анабіоз – стан 
організму, при якому життєві процеси різко уповільнюються. З’являється 
можливість тривалих космічних вояжів. 

Наведена хронологія, звичайно, тільки невеличка частина тих явищ, які 
відбувалися у ХХ сторіччі в біології, екології і медицині. Але тенденцію можна 
дослідити. Які ж її головні риси? 

Насамперед, треба визнати, що ХХ століття, поряд з назвою ядерне, треба 
визнати сторіччям – засновником молекулярної біології й екології. Наприкінці віку 
людина досягла таких знань й умінь щодо втручання в проектування живої 
природи, що майже без помилки можна сказати – вона все ближче наближається як 
до Бога, так, однозначно, до Диявола. Генна інженерія дозволяє людині творити 
людину. Творча і виробнича діяльність людини все вагоміше впливає на живу 
природу, наприклад, такими явищами, як «парниковий ефект», озонова діра тощо. 
Але все це може бути диявольськими іграшками в майбутньому при 
безконтрольному розвитку біології і продуктивних сил людства. Досить згадати 
такі твори, як Г. Уелс «Машина часу», К. Чапек «РУР». Сумно стає у думках, 
коли починаєш з’ясовувати, як людство досі вирішувало свої глобальні проблеми 



– Перша і Друга світові війни. Тепер – загроза ядерного знищення, загроза 
біологічної зброї. Тут не треба ракет. Досить невеличкої валізи для перевезення 
смерті будь-куди і будь-коли. 

Великі й екологічні проблеми. 
На передній план постає проблема співіснування і співпраці людини і машини. 

Створення людино-машинних істот (атомні електростанції, космічні кораблі, 
надводні і підводні човни, автоматизовані підприємства) поряд з великими благами 
несе в собі створення потенційних техногенних катастроф. 

Плідних успіхів досягла медицина, особливо діагностика. Як сказав відомий 
філософ Бертран Рассел: «Діагностика досягла таких успіхів, що здорових людей 
майже зовсім не залишилось». Але в лікуванні людини ще непочатий край праці. 
Досить навести, що ідентифіковано близько 25 000 хвороб, а лікувати медики вміють 
лише близько 5 000. Крім того, такі хвороби, як рак, СНІД, серцево-судинні 
потребують досліджень на рівні клітин. 

ХХІ століття, безумовно, буде поряд з автоматизованими технологіями, 
термоядерною та сонячною енергетикою століттям біології, екології і медицини. 

Епілог 
23 січня 2001 року Палата лордів Великої Британії дозволяє клонування 

ембріонів людини віком до 14 діб, незважаючи на протести релігій різних конфесій, 
Європарламенту, громадських організацій: це дуже перспективний ринок, а Велика 
Британія і США в цих дослідженнях «попереду планети всієї...» Є інформація про 
підготовку до клонування людини. 

12 лютого 2001 року вчені США і Великої Британії опублікували результати 
сумісної роботи: інформаційний код (геном) людини налічує приблизно 31000 генів 
(раніш передбачали ~ 100000), причому лише на 300 генів більше, ніж у миші. Це 
доводить, що людина, по-перше і головним чином, біологічна субстанція, а потім 
соціальна. Але лише в соціальному вона залишається людиною. 

Миколаїв, 2001 р. 
 
 

 
 
 
 


