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ДОСЛІДЖЕННЯХ АКАДЕМІКА В.В. ФРОЛЬКІСА З ВІКОВОЇ 

ФАРМАКОЛОГІЇ: НАУКОВІ ПОШУКИ ЗАСОБІВ ПРОДОВЖЕННЯ 

ЖИТТЯ 

 

Метою статті є з’ясування внеску академіка В.В. Фролькіса в розвиток 

та становлення вікової фармакології в Україні 40 – 90-их рр. ХХ ст.  

У результаті дослідження з’ясовано, що вчений здійснив значний внесок 

у розвиток та становлення вікової фармакології в Україні. Зокрема, 
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дослідження академіка В.В. Фролькіса, були спрямовані на визначення 

вікових передумов розвитку патології старіючого організму, можливості її 

прогнозування, розробку спеціальних засобів впливу на організм. Вчений довів, 

що найбільш надійним і універсальним засобом попередження вікової 

патології може стати вплив на процеси старіння. З цієї точки зору вчений 

велику увагу приділяв розробці геріатричних препаратів, здатних 

нормалізувати обмінні процеси, підвищувати адаптаційні можливості 

організму. Він покладав свої надії та очікування на позитивний результат у 

вирішенні проблеми старіння на гормональні препарати, нейромедіатори, 

інгібітори біосинтезу білка, генну терапію тощо. Ці сподівання 

узгоджуються з уявленнями геронтологів про локалізацію фундаментальних 

механізмів старіння. Вчений у пошуках засобів продовження життя, 

дотримувався виведеного ним самим правила, що засоби продовження 

життя повинні впливати не лише на кількість, а й на його якість.  

Ключові слова: вікова фармакологія, геронтологія, процеси старіння, 

геріатричні препарати, вітаміни, геропротектори. 

DEVELOPMENTAL PHARMACOLOGY RESEARCH OF 

ACADEMICIAN V. V. FROLKIS: SCIENTIFIC SEARCHES OF THE 

MEANS TO THE CONTINUATION OF LIFE 

 

The aim of the study is to explore the contribution of academician Vladimir 

Frolkis in the development and formation of developmental pharmacology in 

Ukraine in the 1940s and 90s. 

The study revealed that the scholar made a significant contribution to the 

development and formation of developmental pharmacology in Ukraine. In 

particular, the research of academician Vladimir Frolkis were aimed at 

determining the age preconditions for a developing pathology of the aging 

organism, the possibility of its prediction and the development of the special means 

of an effect on the organism. The scholar has proved that the most reliable and 

universal mean for preventing age pathology can be an effect on aging processes. 

Therefore, he paid more attention to the development of geriatric preparations, 

which can normalize metabolic processes and increase the adaptive capacity of the 

organism. He hoped and expected that his result would be positive in solving the 

problem of aging concerning hormonal preparations, neurotransmitters, protein 

biosynthesis inhibitors, gene and so on. These hopes are consistent with the ideas 
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of gerontologists about the localization of the fundamental mechanisms of aging. 

Academician Vladimir Frolkis, in search of the means to the continuation of life 

and studying an effect on various levels of organization of the human organism, 

adhered to his derived rule that the means to the continuation of life have affect 

not only on the quantity but also on its quality. Under the guidance of the scholar, 

preparations were synthesized, in particular, a new class of antiarrhythmic 

preparations, an anticholinesterase preparation and cholinesterase reagents are 

being used in the clinic. All these preparations are registered as inventions. On the 

initiative of academician Vladimir Frolkis was created a number of geriatric 

preparations: decamevit, quadevit, neurogerin, cagliutam, rickavit, quercetin, 

ampervit, orcomin, corargin. The large part of the developments (including 

pharma preparations) was introduced into production and medical practice, 

although the transition to the market and other peculiarities of the Ukrainian 

economy and mentality slowed-down the introduction of a number of the 

preparations in Ukraine. The scholar also identified a class of special substances – 

heroprotectors that affect on the continuation of life: these are hormones, vitamins, 

antibiotics. 

Key words: developmental pharmacology, gerontology, aging processes, 

geriatric preparations, vitamins, heroprotectors. 

 

Старіння організму, згідно із сучасним уявленням, слід розглядати як 

процес руйнування живої системи продуктами, що виникають у ході 

метаболізму, який зумовлює зміни в регуляторних системах, зниження 

адаптаційних можливостей організму, формування вікової патології і 

підвищення вірогідності смерті.  

У науковому доробку академіка В.В. Фролькіса вагоме місце посідали 

пошук та дослідження засобів продовження життя. Поштовхом для цього 

була демографічна ситуація, що склалася в Україні та характеризувалася 

постарінням населення у результаті росту передчасного та прискореного 

старіння [16, с. 9–16]. В.В. Фролькіс наголошував, що у ХХ ст. більшість 

біологічних характеристик людини істотно змінилася. У роботі 

«Интенсификация поисков долголетия» він стверджував, що «Не розгадавши 

взаємозв’язок між старінням і хворобами, ми не зможемо розробити стійку 

систему профілактики [7, с. 5]. Найважливіше завдання біологічної і 

медичної науки знайти й розірвати зв’язок між старінням та хворобою, 
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оскільки «старіння веде до хвороб, хвороби ускладнюють протікання 

старіння» [9, с. 3].  

Учений виділяв два завдання в пошуку засобів продовження тривалості 

життя в майбутньому: переведення прискореного старіння в уповільнене, 

тобто використання видових можливостей людини; прорив видового бар’єру 

тривалості життя. 

У 80-х рр. В.В. Фролькіс обґрунтовує можливість розробки засобів 

подовження життя. Учений вказує на «три групи чинників, які 

підтверджують доцільність розробки засобів продовження життя: 1) сама 

природа створила видову різноманітність тривалого життя…; 2) усередині 

будь-якого виду, також і людської популяції, є дивні приклади довголіття, 

тобто можливості особливого шляху вікового розвитку; 3) експериментальна 

геронтологія вже сьогодні знає підходи до збільшення індивідуальної 

тривалості життя на 20-30%. Тобто успіхи геронтології будуть багато в чому 

визначатися спільними досягненнями біології та медицини» [9, с. 3–6]. 

В.В. Фролькіс разом з дружиною працювали над вивченням проблеми 

старіння серцево-судинної системи. Вони одні з перших у світі показала дію 

препаратів, котрі впливають на надходження кальцію до клітини та на 

діяльність серця. Були синтезовані новий клас антиаритмічних засобів, 

створені антихолінестеразний препарат і реактиватори холінестерази, що 

застосовуються в клініці, запропоновані інгібітори вазопресину для 

лікування коронарної недостатності, артеріальної гіпертензії На сьогодні 

препарати цього типу широко використовуються в практиці 

лікування [3, с. 156–163].  

Під керівництвом вченого було створено низку геріатричних препаратів: 

декамевіт, квадевіт, нейрогерін, каглютам, рікавіт, кверцитин, ампевіт, 

кораргін. Значна частина розробок (включаючи фармацевтичні препарати) 

була впроваджена у виробництво і медичну практику, хоча перехід до ринку 
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й інші особливості української економіки та менталітету того часу 

загальмували впровадження низки препаратів в Україні [4, с. 118–120]. 

Продовжуючи пошук засобів збільшення терміну життя, В.В. Фролькіс 

наголошував, що це повинні бути засоби, котрі запобігають розвитку 

захворювань і їх прямий вплив на темп старіння. Ученим вдалося виділити 

цілий клас спеціальних речовин, які впливають на продовження життя і які 

були названі геропротекторами (сповільнювачами старіння). В.В. Фролькіс 

наголошував, що важливо вивчити їх вплив не лише на тривалість життя, а й 

на функціональний стан організму, на його біологічний вік, щоб знати, яку 

«ціну» беруть геропротектори за приріст термінів життя. У 80-х рр. ХХ ст. 

особлива увага зверталася на такі геропотектори, як сорбенти, 

антиоксиданти, речовини, що сповільнюють біосинтез білка в організмі. Їх 

вивченням займався колектив експериментального відділу Інституту 

геронтології на чолі з академіком В.В. Фролькісом [2, с. 28–33]. 

Аналізуючи метод ентеросорбції, В.В. Фролькіс також указав і на деякі 

його недоліки. При цьому він зауважив, що «сорбенти зв’язують не тільки 

токсичні сполуки, але й низку потрібних для організму речовин … ті, які 

зв’язують тільки певні речовини» [14, с. 30–39].  

Слід зазначити, що Інститут геронтології АМН України за участю 

академіка В.В. Фролькіса, розробив низку спеціальних харчових продуктів 

для людей похилого віку, серед яких були кисломолочні продукти 

«Геролакт», «Геросан», «Лактогеровіт» та ін. На відміну від звичного кефіру, 

ряжанки, вони містять геропротектори, вітаміни, мінеральні солі. [4, с. 119]. 

В.В. Фролькіс наголошував, що старіння – процес багатофакторний. 

Серед факторів прямого впливу на темп старіння велику зацікавленість 

викликає обмежене харчування – і за кількістю, і головним чином за 

калорійністю [15, с. 157–186].  

В.В. Фролькіс і співробітники Інституту геронтології, вивчаючи 

зазначену проблему, довели, що «використання дієти навіть у старих тварин 
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дає позитивний ефект і збільшує терміни виживання на 50–100%. Важливо, 

що під впливом подібної дієти відсуваються терміни настання  вікової 

патології та виникнення низки захворювань» [12, с. 14–23]. У результаті 

дослідження було доведено, що щури живуть довше, коли в їжі зменшено 

вміст білка. Але вчений застерігав, що зниження калорійності їжі не повинно 

виснажувати організм людини, і харчовий раціон має складатися з 

урахуванням індивідуальних особливостей організму. [8, с. 26–33]. 

Цікавим для В.В. Фролькіса в пошуках засобів продовження життя став, 

як він назвав, «феномен довголіття». Були проаналізовані умови життя, 

звичаї, харчування, праця не тільки самих довгожителів, а і їхніх родичів 

різного віку. Традиційно їжа абхазців і азербайджанців низькокалорійна. У 

раціоні багато рослинних продуктів. Довгожителі, як зазначає В.В. Фролькіс, 

уживають багато поліненасичених жирних кислот і найбільше біологічно 

цінної лінолевої кислоти. У їжі довгожителів мало холестерину, зате багато 

вітамінів і природних антиоксидантів. Останні здатні нейтралізувати вільні 

радикали. [6, с. 207–214]. 

Таким чином, калорійно обмежена і якісно повноцінна дієта є одним з 

ефективних методів збільшення тривалості життя, що пов’язано із впливом 

на весь хід вікового розвитку, на безліч факторів старіння і на найважливіші 

механізми його протікання. 

Академік В.В. Фролькіс доводив, що старіючому організму необхідна 

достатня кількість вітамінів. В.В. Фролькіс пояснював, що «Самі по собі 

вітаміни не впливають на тривалість життя. Зате істотно впливають на його 

якість, бо мають високу фізіологічну активність» [1, с. 8]. 

Одним з ефективних засобів продовження життя є активний руховий 

режим, фізична культура. В.В. Фролькіс стверджував, що ці фактори є 

могутніми засобами у профілактиці захворювань серцево-судинної системи, 

а отже, і в подовженні життя [10, с. 15–21].  
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В.В. Фролькіс зазначав, що одним із перспективних шляхів пошуку 

засобів подовження життя є використання гормонів. Проводячи досліди, він 

з’ясував, що зниження впливу деяких гормонів гіпофіза, уведення гормону 

надниркових залоз, жіночого статевого гормону дещо збільшувало термін 

життя. А застосування гормонів щитоподібної залози, тестостерону – 

чоловічого статевого гормону, навпаки, скорочують його [13, с. 133–137]. 

Очевидно, через те, що в організмі існує складний взаємозв’язок у системі 

нейрогормональної регуляції, уведення одного гормону не може вплинути на 

подовженість життя. Учений наполягав на необхідності комплексного, 

системного впливу за допомогою нейрогормональної регуляції. 

В.В. Фролькіс приділяв значну увагу проблемі зв’язку між розвитком 

ракових пухлин і старінням [11, с. 470–484]. Відомо, що частота 

онкологічних захворювань збільшується з віком. Водночас під час старіння 

відбуваються зміни, протилежні раковим: у процесі старіння спостерігається 

сповільнення поділу клітин, при раці – безконтрольний поділ клітин. У таких 

умовах можуть активізуватися онкогени, онковіруси, які раніше «мовчали». 

Вчений знайшов вихід: запропонована ним генно-регуляторна терапія, що 

передбачає використання речовин, котрі вибірково активізують або 

пригнічують роботу певних генів, могла б пригнічувати або зовсім 

знищувати клітини раку. 

Таким чином, щоб ліквідувати низку захворювань, не дати клітинам 

померти необхідно проводити цей процесс на рівні генома. Відомо, що 

апоптоз (смерть клітини) включається під час старіння, інфарктів, 

дегенеративних пошкодженнях мозку. На відміну від цього процесу, у 

ракових клітинах апоптоз відсутній. В.В. Фролькіс підтримував та розвивав 

ідею про активізацію апоптозу в ракових пухлинах, щоб вони самі себе 

вбивали. 

Ще один із напрямів пошуку засобів подовження життя в дослідницьких 

роботах академіка В.В. Фролькіса та його співпрацівників пов’язаний із 
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віковими змінами у плазматичній мембрані [17, с. 159–160]. У лабораторії 

В.В. Фролькіса група співробітників довела існування нового класу 

внутрішньоклітинних регуляторів, які вони назвали інверторами. 

Синтезуються вони під контролем генома. Це клас сполук того ж значення, 

що й місцеві гормони та медіатори... Виділення цих сполук у чистому вигляді 

(а це тепер робиться) може стати основою для створення нового класу 

лікарських препаратів із безпосередньою дією [5, с. 5–6]. 

Отже, наукові пошуки В.В. Фролькіса засобів продовження життя були 

спрямовані на сповільнення фізіологічних механізмів старіння. Під 

керівництвом вченого були синтезовані препарати, зокрема новий клас 

антиаритмічних засобів, створені антіхолінестеразний препарат і 

реактиватори холінестерази, що застосовуються в клініці. Усі ці препарати 

зареєстровані як винаходи. За ініціативою академіка В.В. Фролькіса було 

створено низку геріатричних препаратів – декамевіт, квадевіт, нейрогерін, 

каглютам, рікавіт, кверцитин, ампевіт, оркомін, кораргін. Значна частина 

розробок була впроваджена у виробництво і медичну практику. Ученому 

вдалося виділити цілий клас спеціальних речовин – геропротекторів, які 

впливають на продовження життя: це гормони, вітаміни, антибіотики. Він 

наголошував на важливості вивчення їх впливу не лише на тривалість життя, 

а й на функціональний стан організму, на його біологічний вік, щоб знати, 

що втрачає організм за збільшення термінів життя. В.В. Фролькіс та 

співробітники Інституту геронтології АМН України, були «піонерами» в 

розробці сорбентів.  
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