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The purpose of the article is to find out the contribution of Academician 

V.V. Frolkis in the field of physiology and experimental pathology of the 

cardiovascular system. The essence of the idea of the hemodynamic center put 

forward and substantiated by the scientist is revealed, the characteristic of the 

adaptation of reflexes to the cardiovascular system is given; changes in all circuits 

of neurohumoral regulation of the cardiovascular system were monitored, 

dynamics of changes in coronary blood flow and its relation to shifts of contractile 

function of the heart were established. The essential importance for medicine of 

scientific researches of V.V. Frolcis on the development of pathologies: 

hypertension, coronary and heart failure. 
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Метою статті є з’ясування внеску академіка В.В. Фролькіса  в галузі 

фізіології та експериментальній патології серцево-судинної системи. 

Розкрито суть висунутої та обґрунтованої ученим ідеї про гемодинамічний 

центр, дано характеристику адаптації рефлексів на серцево-судинну систему; 

простежено за змінами у всіх ланцюгах нейрогуморальної регуляції серцево-

судинної системи, встановлено динаміку змін коронарного кровотоку і його 

зв’язок зі зрушеннями скоротливої функції серця. Висвітлено суттєве 

значення для медицини наукових розвідок В.В. Фролькіса про розвиток 

патологій: артеріальної гіпертонії, коронарної та серцевої недостатності. 

 

На початку ХХІ ст. в Україні з’явилися нові цивілізаційні виклики, що 

стали серйозною проблемою для подальшої долі людини, її здоров’я, безпеки 

та життєдіяльності. Як свідчить історичний досвід, хвора популяція нездатна 

відстояти ні свою безпеку, ні свої національні інтереси. Окрім того, здоров’я 

людини розглядається не лише як найбільша соціальна цінність, а й як 

вирішальний чинник економічного розвитку, конкурентоспроможності і 

продуктивності праці, зростання добробуту країни й рівня життя її громадян. 

Саме тому охорона здоров’я населення та безпека життєдіяльності є 

ключовими категоріями національної безпеки та мають стратегічне значення. 



ООН відносить їх до показників, які певною мірою визначають подальший 

розвиток нації, її спроможність до духовного й культурного вдосконалення.  

Під кутом зору пріоритетних завдань національної безпеки держави 

актуалізується вивчення багатогранної діяльності вчених-медиків, які 

зробили неоціненний внесок у розвиток медичної та біологічної науки другої 

половини ХХ ст. До когорти видатних учених-медиків-біологів належить 

Володимир Веніамінович Фролькіс (1924–1999 рр.) – відомий дослідник у 

галузі фізіології, геронтології, професор, доктор медичних наук, заслужений 

діяч науки і техніки, академік НАН та АМН України. 

Одним із розділів наукової творчості академіка В.В. Фролькіса стала 

фізіологія та експериментальня патологія серцево-судинної і нервової 

систем. Після закінчення аспірантури при кафедрі нормальної фізіології 

Київського медичного інституту в 1950 р. В.В. Фролькіс захистив 

кандидатську дисертацію на тему «До вивчення процесів стомлення й 

відновлення серця» [1]. У дослідженні вчений особливу увагу звернув на 

значення рефлекторних механізмів у регуляції діяльності серця в нормі й при 

патології. Розглядаючи механізми аритмії, він по-новому підійшов до 

розкриття проблем кардіології. Дослідження змін різних функціональних 

елементів діяльності серця – автоматизму, провідності, скоротливості при 

стомленні й відновленні – дали йому змогу дослідити як функціональну, так і 

збудливу фізіологічну систему. 

Продовженням дослідницької роботи в цьому напрямі стала низка 

наукових статей (більше 40) і докторська дисертація на тему «Фізіологічна 

характеристика рефлексів на серцево-судинну систему» (1958) [2]. Ця робота 

стала вагомим внеском не лише у фізіологію та експериментальну патологію 

серцево-судинної системи, а й у практичну медицину. У дисертації 

узагальнені численні експериментальні дослідження автора, що дали йому 

змогу встановити загальні закономірності рефлекторних реакцій на серцево-



судинну систему залежно від інтенсивності, тривалості, кількості подразнень 

як у нормі, так і при різних патологічних станах організму [3, 172–175]. 

В.В. Фролькіс вивчив механізми адаптації серцево-судинних рефлексів 

при тривалих подразненнях різних рецептивних полів, отримав багато нових 

експериментальних даних про наявність центральних змін при адаптації і 

надав переконливі докази локалізації адаптаційних процесів, які можуть 

виникати в усіх ланках рефлекторної дуги, але найчастіше вони з’являються 

в аферентній частині нервового центру. 

Важливим і новим елементом дослідження стало вивчення не лише 

періоду послаблення рефлексів при адаптації, а й хід відновних при цьому 

процесів. Це дало змогу авторові значно глибше підійти до вирішення 

питання про характер і період адаптації рефлексів. 

На підставі власних експериментальних даних, а також уявлень про 

«нервовий центр» В.В. Фролькіс висунув нове положення про наявність 

«гемодинамічного центру», що об’єднує серцеві й судинні рефлекторні 

реакції. З цього положення витікала програма великих експериментальних і 

клінічних досліджень, воно започаткувало новий підхід до пояснення 

механізмів регуляції гемодинаміки. 

Автор детально розглянув залежність серцево-судинних реакцій від 

сили, частоти подразнень, виявив зменшення величини рефлексу або 

виникнення протилежного функціонального ефекту при надмірно сильних 

подразненнях. Заслуговує на увагу оригінальна ідея автора про постійність 

прояву серцево-судинних рефлексів залежно від міри їх закріплення в ході 

онто- й філогенетичного розвитку. 

В.В. Фролькіс провів систолічні дослідження з вивчення взаємодії 

серцево-судинних реакцій, що викликалися в різних рецептивних полях, і 

отримав нові дані, котрі мають як теоретичне, так і практичне значення. Він 

показав, що при одночасному відтворенні сильних пресорних і депресорних 

рефлексів виникає зрив нервових процесів у гемодинамічному центрі. При 



цьому виявлялися значні порушення кровообігу, що виражалися в тривалому 

підвищенні кров’яного тиску, порушенні серцевого ритму й виникненні 

шоку, які призводили до загибелі тварини. 

Слід зазначити, що В.В. Фролькіс не обмежився вивченням динаміки 

процесів стомлення й відновлення, збудження й гальмування лише в 

нервових центрах, а й провів численні дослідження для з’ясування взаємодії 

між цими процесами в серці, зробив спробу роз’єднати механізми деяких 

патологічних станів серця, вузлів автоматизму, що виникали при порушенні 

взаємозв’язків. Окрім того, він встановив, що явище миготіння є загальною 

реакцією будь-якої м’язової тканини на подразнення достатньої сили і 

переконливо пояснив його у світлі класичного вчення про парабіоз. 

Вагомим досягненням проведеної вченим роботи були 

експериментальні дослідження, що мали велике практичне значення для 

з’ясування змін серцево-судинної системи в компенсаторних (захисних) 

реакціях при деяких патологічних станах організму. На прикладі емболії 

судин мозку й легенів, токсичного набряку легенів автором було доведено 

значення швидкості зміни сили подразнення в часі для мобілізації і 

включення компенсаторних механізмів. 

При зміні роботи серця ним виявлені зміни в роботі інших органів 

(спинномозкових центрах, гемодинамічного центру, нирок, легень). 

В.В. Фролькіс представив характеристику і вивчив механізми змін 

рефлексів на серцево-судинну систему при експериментальному інфаркті 

міокарда і експериментальному міокардиті, при судомних нападах, 

спінальному шоці. 

Отже, докторська дисертація В.В. Фролькіса, стала вагомим внеском у 

фізіологію кровообігу та у вчення про рефлекторну діяльність, мала 

теоретичне і практичне значення не лише для фізіологів, а й для клініцистів. 

Слід підкреслити, що проведені В.В. Фролькісом глибокі теоретичні та 

ґрунтовні експериментальні дослідження рефлексів на серцево-судинну 



систему були високо оцінені професорами М.М. Горєвим, 

Б.М. Маньковським, Є.К. Приходьковою. Про це свідчить проведений ними 

аналіз дисертаційної роботи В.В. Фролькіса, висвітлений на сторінках 

рецензій. Їх зміст розкривається нами в підрозділі 4.3, де йдеться про оцінку 

наукової роботи вченого. 

У 1959 р. вийшла монографія В.В. Фролькіса «Рефлекторная регуляция 

деятельности сердечно-сосудистой системы», у якій він дає розширену 

версію своїх досліджень з питань фізіології та патології серцево-судинної 

системи [4, 83]. 

Продовженням науково-дослідної роботи В.В. Фролькіса (1959–

1999 рр.) пов’язаний з його роботою в Інституті геронтології АМН України, 

де вчений продовжує свої дослідження з фізіології та експериментальної 

патології серцево-судинної системи і кровообігу. Результатом проведених 

досліджень стала низка наукових статей, де вчений подає розгорнуту 

характеристику рефлекторної регуляції серця та судин, висуває й 

обґрунтовує концепцію гемодинамічного центру, яка, на його думку, є 

констеляцією центральних нервових структур, які включають і судинно-

руховий центр, регулюють кровообіг під час різних станів організму, що 

відповідає за гемодинамічне забезпечення поведінкових, емоційних та інших 

складних рефлекторних реакцій організму. 

Особливо вагому цінність має монографія «Коронарное 

кровообращение и экспериментальный инфаркт миокарда» (1962), 

присвячена патології серцево-судинної системи, яку В.В. Фролькіс написав у 

співавторстві з К.І. Кульчицьким, В.І. Мілько, У.А. Кузьмінською. 

Монографія складається з передмови і дев’яти розділів, п’ять із яких 

написані В.В. Фролькісом. У цій праці вчений узагальнив дані досліджень 

коронарного кровообігу та експериментального інфаркту міокарда. Він 

детально описав морфологічні зміни міокарда і кровоносних судин, нервових 

елементів серця і гемодинаміки, зрушення в електричних явищах серця, 



рефлекторну регуляцію серцево-судинної системи при коронарній 

недостатності та експериментальному інфаркті міокарда. Дослідник 

аргументував встановлені закономірності взаємодії вузлів автоматизму 

серця, дослідив механізми виникнення аритмій, детально проаналізував 

функціональні та метаболічні порушення при експериментальному інфаркті 

міокарда. Також у книзі наведено дані про структуру й функції коронарних 

судин, про регуляцію їх тонусу, про методи створення моделей коронарної 

недостатності, про морфологічні та біохімічні зміни в серці й судинах, які 

настають при цьому. В.В. Фролькіс доводить, що коронарна недостатність 

може наставати в результаті дії різноманітних факторів, включення різних 

патогенетичних механізмів. Усе це робить необґрунтованим поняття 

«коронарна хвороба». Коронарна недостатність є клінічним синдромом, в 

основі якого лежить розвиток кисневого й загальнотрофічного голодування 

серця. Синдром коронарної недостатності може виникнути при 

різноманітних хворобах людини: атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, 

неврозах, ревматизмі, сифілісі тощо. В.В. Фролькіс стверджує, що уявлення 

про синдром коронарної недостатності не обмежує мислення дослідника 

рамками однієї нозологічної одиниці, дає змогу повніше простежити 

еволюцію патологічного процесу, допомагає правильно розібратися в 

етіології захворювання та виборі засобів його профілактики і в 

патогенетичній терапії [5]. 

Таким чином, В.В. Фролькіс присвятив низку праць фізіології та 

експериментальній патології серцево-судинної системи. Ученим висунуто та 

обґрунтовано уявлення про гемодинамічний центр, дано характеристику 

адаптації рефлексів на серцево-судинну систему; простежено за змінами у 

всіх ланцюгах нейрогуморальної регуляції серцево-судинної системи, 

встановлено динаміку змін коронарного кровотоку і його зв’язок зі 

зрушеннями скоротливої функції серця. Проведена вченим детальна 

характеристика взаємодії вузлів автоматизму в серці дала змогу пояснити 



механізм низки аритмій. Суттєве значення для медицини мали наукові 

розвідки В.В. Фролькіса про розвиток патологій: артеріальної гіпертонії, 

коронарної та серцевої недостатності. 
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