ВИДАТНІ ДІЯЧІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
УДК 616.(092 Курилін)

ІВАН АВКСЕНТІЙОВИЧ КУРИЛІН
(ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

6 березня 2008 р. виповнюється 90 років з дня народження видатного вченогоотоларинголога, Лауреата Державної премії
України, Заслуженого діяча науки України,
доктора медичних наук, професора Івана
Авксентійовича Куриліна. Професор І.А.
Курилін завідував кафедрою оториноларингології Київського медичного інституту з
1963 по 1984 рік, з 1974 до 1984 р. був головою Правління Українського Республіканського наукового товариства отоларингологів, головним редактором „Журнала
ушных, носовых и горловых болезней”, організатором і керівником V (1977 р., м. Донецьк) та VI (1983 р., м. Львів) ЛОР-з’їздів
України.
І.А. Курилін народився 6 березня 1918
р. у с. Огородня, Добружського р-ну, Гомельської області, у родині селянина. Там
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він закінчив середню школу і в 1937 р. поступив у Вітебський медичний інститут. У
зв’язку з евакуацією інституту в 1941 р. у
м. Алма-Ату Іван Авксентійович був переведений у Алма-Атинський медичний інститут, який закінчив в кінці 1941 року.
З 1941 по 1945 р. І.А. Курилін – учасник Великої Вітчизняної війни пройшов великий шлях воїна-визволителя від Сталінграда до Берліна. Він служив командиром
санітарної роти, старшим лікарем піхотного
полку Сталінградського та Донського фронтів, а потім працював ординатором хірургічного госпіталю 5217 7-ї Гвардійської
Армії, був двічі поранений. За плідну працю в роки Великої Вітчизняної війни та в
післявоєнний період його було нагороджено
двома орденами «Червона зірка», орденами
«Вітчизняної війни» 1-го ст., «Знак пошани», сімома медалями, в тому числі «За бойові заслуги» та «За оборону Сталінграду»,
знаками «Отличнику здравоохранения» та
«Заслуженный изобретатель СССР».
Професор І.А. Курилін – один з найбільш успішних учнів фундатора української оториноларингології у післявоєнний період професора Олексія Сидоровича Коломійченка, під керівництвом якого відбулося
його формування як спеціаліста-отоларинголога, педагога, майстерного ЛОР-хірурга.
Зразу ж після демобілізації з 1947 по 1949 р.
Іван Авксентійович навчався в клінічній
ординатурі на кафедрі оториноларингології
Київського інституту удосконалення лікарів
під керівництвом проф. О.С. Коломійченка.
В 1950 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему: „Рак гортані” і був обраний
на посаду асистента кафедри оториноларингології Київського інституту удосконалення
лікарів. Одночасно з науковою роботою
протягом 2 років (1948-1950 рр.) І. А. Курилін працює начальником відділу кадрів МЗ
УРСР.
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І.А. Курилін, С.І. Мостовий, Є.М. Харшак, О.С. Коломійченко, М.Л. Саноцький, М.В. Соколюк зі
слухачами КІУЛ (1955 г.)

У 1955 р. Іван Авксентійович за конкурсом обирається доцентом кафедри оториноларингології Київського медичного інституту і протягом 7 років завідує філіалом
ЛОР-кафедри на базі 3-ї міської дитячої лікарні, працює деканом педіатричного факультету медичного інституту.
В березні 1961 р. І.А. Курилін захистив докторську дисертацію на тему: „Современные методы диагностики и хирургического лечения cклеромы с применением
стрептомицина”, в червні 1962 р. його затвердили в званні професора кафедри оториноларингології Київського медичного інституту, а в 1963 р. вибрали її завідувачем.
З цього часу почався розквіт багатогранної наукової, педагогічної та лікарської
діяльності проф. І.А. Куриліна. Він – автор
168 наукових праць (з яких 6 монографій),
14 винаходів і 26 раціоналізаторських пропозицій, які мають велике теоретичне і
практичне значення для охорони здоров’я.
Під його безпосереднім керівництвом було
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захищено 2 докторські дисертації (В.М.
Горбачевський, Ф.О. Тишко) та 26 кандидатських.
Дослідження Івана Авксентійовича
Куриліна та учнів його школи були спрямовані на вивчення важливих, актуальних
проблем оторинолариногології: онкології,
невідкладної ЛОР-допомоги, запальних захворювань вуха та верхніх дихальних шляхів, дитячої оториноларингології, клебсієльозних захворювань – склероми та озени.
Під керівництвом проф. І.А. Куриліна ЛОРклініка КМІ стала центром реконструктивно-пластичної
оториноларингології
на
Україні. Вивчення кожної із зазначених вище проблем увінчалося розробкою нових
способів діагностики, профілактики та ефективних методів лікування хворих, написанням монографій, наукових праць, дисертаційних робіт, втіленням в практику охорони здоров’я винаходів, раціоналізаторських пропозицій, методичних листів та рекомендацій.
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Професор І.А. Курілін з колективом кафедри і клініки, жовтень 1973 р.

Так, з ЛОР-онкології було захищено 3
кандидатські дисертації (І.А. Курилін –
«Рак гортани», 1950 р., В.М. Горбачевський
– «Папилломатоз гортани», 1969; Лодой
Шагдар – «Применение колхамина в комплексном лечении папилломатоза гортани»,
1973). У 1972 р. була опублікована монографія «Папилломатоз гортани». Дослідження з цієї проблеми продовжив учень
Івана Авксентійовича - канд. мед. наук Л.П.
Юр’єв, який одним з перших на Україні розробив та успішно застосовував методи мікроларингоскопії та мікроларингохірургії,
які значно розширили можливості ранньої
діагностики та органозберігаючої хірургії
рака гортані, а також для лікування хворих з
доброякісними новоутвореннями гортані.
Розробка питань з невідкладної ЛОРдопомоги завершились захистом 6 кандидатських дисертацій, присвячених наданню
допомоги хворим з травмами носа (К.В.
Щербина, 1965), носовими кровотечами
(О.М. Власюк, 1969), опіками стравоходу
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(О.Є. Шамрай, 1969), сторонніми тілами
дихальних шляхів (О.А. Абрамія, 1976) та
стравоходу (Л.П. Юр’єв, 1969), стенозуючими ларинготрахеїтами (В.С. Чорний,
1974). В роботах були вперше застосовані
нові способи діагностики та лікування цих
хворих з використанням галаскорбіну, протеолітичних ферментів, запропоновані оригінальні методи інструментального обстеження пацієнтів. Під керівництвом проф.
І.А. Куриліна були написані 4 монографії:
«Инородные тела дыхательных путей»,
1965; «Носовые кровотечения», 1976; «Неотложная помощь в педиатрии», 1976;
«Инородные тела пищевода», 1977, а також
розроблено 8 винаходів, раціоналізаторських пропозицій та методичних рекомендацій.
Дослідження школи проф. І.А. Куриліна при вивченні запальних захворювань
вуха та верхніх дихальних шляхів були
спрямовані на розробку різноманітних питань, що стосувались патології носової поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2008

рожнини та навколоносових пазух, захворювань вуха і тонзилярної проблеми. При
цьому було виконано 1 докторську та 9 кандидатських дисертаційних робіт, в яких були вивчені порушення слизової оболонки
верхніх дихальних шляхів під впливом аерозолю стрептоміцина та запропоновані
способи профілактики цієї профпатології
(Р.В. Юріна, 1966), розроблені нові методи
комплексного лікування хворих на озену
(В.М. Васильєв, 1970), модернізовані методи хірургічного та консервативного лікування при синуїтах з використанням сорбентів (Ю.І. Гладуш, 1985; Ю.В. Мінін, 1985),
впроваджені в практику нові протизапальні
препарати при гострих та хронічних отитах
(Т.Є. Шамрай, 1974; Л.О. Гаранкіна, 1980).
В докторській дисертації В.М. Горбачевського (1980) було яскраво і переконливо представлено клініко-імунологічні докази важливої ролі піднебінних мигдаликів в
формуванні захисних реакцій організму в
нормі та при хронічному тонзиліті. Вивченню тонзилярної проблеми були присвячені і
дисертаційні роботи Р.Т. Лавецького (1965),
Г.С. Кагана (1966), А.Л. Халфіної (1973) та
монографія «Хронический тонзиллит у детей, больных туберкулёзом» (1971). По цій
проблемі було розроблено 6 винаходів, 10
методичних листів та 8 рацпропозицій.
Великий вклад у практичну оториноларингологію Іван Авксентійович вніс своєю докторською дисертацією, в якій описані
розроблені ним методи ранньої діагностики
склероми дихальних шляхів, цитологічний
метод отримання і дослідження пунктатів із
склеромних інфільтратів при різній їх локалізації. І.А. Куриліним у 1955 р. був створений набір інструментів для видалення
склеромних інфільтратів з будь-якого відділу дихальних шляхів без попереднього розтину гортані і трахеї. Іван Авксентійович
запропонував в якості шовного матеріалу
для оториноларингологічних операцій використовувати поліамідну нитку.
Вивчення проблем склероми продовжив послідовник і друг проф. І.А. Куриліна
– головний отоларинголог Житомирської
області Роман Афанасійович Бех, який визначив залежність розповсюдження захворювання і активації склеромного процесу
від вмісту мікроелементів – міді, цинку,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2008

молібдену та заліза в ґрунтах Житомирщини і в 1978 р. успішно захистив кандидатську дисертацію.
Івана Авксентійович започаткував
вивчення іншого клебсієльозного захворювання – озени і вперше застосував алоімплантат фторопласт-4 (тефлон) при хірургічному лікуванні хворих на озену. Його дослідження протягом 40 років продовжує
доц. ЛОР-кафедри В.М. Васильєв, котрий
запропонував нову концепцію патогенезу
озени, головні положення якої були розроблені проф. І.А. Куриліним.
Значне місце в наукових працях І.А.
Куриліна займають питання симптоматології, діагностики, клініки та лікування дітей з
ЛОР-патологією. В цілій низці праць отримали широке відображення задачі профілактики, раціонального лікування і диспансеризації цього контингенту хворих. В 1957 р.
під керівництвом проф. І.А. Куриліна виходить монографія А.І. Лісовської: «Отиты и
антриты у детей грудного возраста», яка
була перевидана в 1965 р. У монографії
„Хронический тонзиллит у детей, больных
туберкулезом” Іваном Авксентійовичем разом зі співавторами, а також в ряді інших
наукових праць на основі великого клінічного матеріалу були широко представлені
різні методи дослідження, дана їх порівняльна оцінка у хворих на туберкульоз і хронічний тонзиліт, а також науково обґрунтовані показання до консервативного і хірургічного лікування.
Окремі наукові праці І.А. Куриліна
присвячені історії становлення вітчизняної
оториноларингології, в яких, поряд з історичними фактами, висвітлені питання організації оториноларингологічної служби на
Україні, а також підкреслюється пріоритет
вітчизняних вчених у розвитку оториноларингології.
Особливо великий внесок зробив Іван
Авксентійович та його школа в розвиток
реконструктивно-відновлювальної хірургії
верхніх дихальних шляхів, глотки та стравоходу. Клініка, яку очолював проф. І.А.
Курилін, стала центром реконструктивної
хірургії ЛОР-органів в Україні. Тут під його
керівництвом розроблялись і вдосконалювались важливі питання техніки пластичних
операцій на ЛОР-органах. Вперше у світо5

вій оториноларингологічний практиці він
застосував полімерні матеріали (тефлон,
лавсан) для заміщення дефектів кісткового
та хрящового скелету носа, гортані і трахеї.
Реконструктивно-відновлювальні операції
на носі, гортані і трахеї з використанням
аллотрансплантатів в ЛОР-клініці КМІ систематично виконувались з 1960 р. Була
розроблена нова класифікація стійких стенозів гортані і трахеї, яка є дуже зручною
при плануванні методу хірургічного втручання для відновлення просвіту гортані і
трахеї при цій надзвичайно тяжкій патології. Базуючись на особливостях ушкодження
тканин шиї і враховуючи місце та розмір
стенозу чи дефекту гортані і трахеї, а також
глибину їх ураження, І.А. Курилін зі співробітниками клініки запропонували 4 основних варіанти реконструктивно-відновлювальних операцій з використанням сітчастих полімерних матеріалів.
Іваном Авксентійовичем та його учнями – проф. Ф.О.Тишком та д-ром мед.
наук Б.І. Павликом вперше на Україні запропоновані та широко впроваджені в практику різні методи екстраларингеальної та
інтраларингеальної мікроендоскопічної корекції стійких стенозів гортані при серединному положенні голосових складок та
рубцевому зарощенні просвіту серединного
відділу гортані, на які було отримано 8 авторських свідоцтв на винаходи та 12 раціоналізаторських пропозицій. Під керівництвом проф. І.А. Куриліна були розроблені
нові ефективні хірургічні способи надання
допомоги дітям та дорослим при стійких
стенозах гортані і трахеї, які були канюленосіями протягом багатьох років (від 3 до
30 років) і неодноразово оперувалась в інших ЛОР-клініках країни. Застосування
проф. І.А. Куриліним сітчастих аллотрансплантатів у пластичній ЛОР-хірургії поклало
початок новому розділу аллопластики ЛОРорганів.
Винаходи і раціоналізаторські пропозиції, які вніс Іван Авксентійович та учні
його школи, дали можливість розробити
цілий ряд нових хірургічних втручань, методів діагностики, інструментального та лабораторного обстеження пацієнтів, способів
консервативного та хірургічного їх лікування, що дозволило суттєво покращити мож6

ливості надання ефективної допомоги хворим з найрізноманітнішою патологією ЛОРорганів, значно скоротити час виконання
операції та строки лікування.
Як визнання великих заслуг проф. І.А.
Куриліна у розвитку реконструктивновідновлювальної хірургії носа, гортані і
трахеї йому та його учням Ф.О. Тишку і
М.Ф. Федуну, а також доц. Дніпропетровського медінституту Г.М. Титарю була присвоєна Державна премія України в галузі
науки і техніки за 1979 р., а у 1983 р. за багатогранну науково-педагогічну діяльність
Івану Авксентійовичу було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Підводячи підсумки лікувальної і науково-дослідницької роботи проф. І.А. Куриліна, слід відмітити, що вона охоплює багато розділів оториноларингології і внесла
багато нового як у теорію, так і у практику
охорони здоров’я: нові діагностичні прийоми, цілий ряд методів і шляхів лікування
пацієнтів з багатьма захворюваннями ЛОРорганів.
Іван Авксентійович Курилін був високоосвіченим талановитим вченим, людиною
з широким світоглядом, віртуозним хірургом, чуйним і доброзичливим вихователем
молоді, широко відомим на теренах великого Радянського Союзу і далеко за його
межами. Він створив власну оториноларингологічну школу і виховав учнів, які достойно продовжили його справу і самі досягли значних успіхів в різних напрямках оториноларингологічної науки: це Лауреат
державної премії України, Заслужений діяч
науки і техніки України, проф. Тишко Федір
Олексійович, проф. Горбачевський Віталій
Миколайович, д-р мед. наук Павлик Борис
Іванович, проф. Мінін Юрій Вікторович,
доценти Юріна Раіда Василівна, Васильєв
Валерій Михайлович, Гладуш Юрій Іванович, Чорний Віталій Семенович, асистенти
канд. мед. наук Власюк Олександр Миколайович, Лауреат державної премії України
Федун Микола Федорович, Шамрай Олег
Євгенович, Юр’єв Леонід Порфирович,
практичні лікарі – Заслужений лікар України Біль Назар Охримович, Бех Валентин
Романович, канд. мед. наук Гаранкіна Любов Опанасівна, Яковлева Зоя Федорівна,
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Вільчинський Олександр Іванович. Іван Авксентійович виховав і надихнув на плідну
працю тисячі лікарів і студентів, які вчилися у нього самовіддано і професійно, принципово і натхненно, доброзичливо і людяно
надавати допомогу всім пацієнтам.

Спогади друзів та учнів Івана Авксентійовича характеризують його як людину
широкої, цілісної натури, принципового,
твердого і в той же час доброго характеру,

надзвичайно енергійного і цілеспрямованого, щирого і вірного товариша, люблячого і
ніжного батька, вимогливого, але чуйного
вихователя і друга. Це був високий, дужий,
кремезний справжній чоловік, від якого віяло силою і теплом, мужністю і добром,
який притягував людей, до якого хотілося
прихилитися душею, щоб зігрітися в його
величі і красі. Він користувався високою
повагою друзів, учнів, співробітників, студентів і пацієнтів, до яких він відносився
надзвичайно чуйно і доброзичливо, сприймаючи їх біль, як свій власний. Скрізь, де б
не перебував Іван Авксентійович, він завжди був душею колективу, організатором і
тамадою компанії як серед учасників ЛОРз'їздів, так і серед друзів та товаришів.
Учні та співробітники проф. І.А. Куриліна пам’ятають його насамперед як віртуозного хірурга, спостерігати за роботою
якого було надзвичайно цікаво і корисно,
оскільки кожен рух його руки був чітким,
цілеспрямованим, надзвичайно виваженим
і гарним. Іван Авксентійович працював в
операційній зазвичай не більше 1,5 години,
але за цей час він встигав зробити ларингектомію або радикальну операцію вуха (4045 хв), 2-3 підслизові резекції носової перегородки чи поліпотомію носа, на кожну з
яких він витрачав 12-15 хв, кілька тонзилектомій.

Проф. І.А. Курилін – організатор V (Донецьк 1977) і VI (Львів, 1983) ЛОР-з’їздів України
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Іван Авксентійович з особливою теплотою ставився до своїх учнів. Він був надзвичайно турботливим та гостинним. Нерідко по вихідним дням він запрошував всіх
співробітників кафедри до себе на дачу, де
пригощав їх власноручно звареними стравами. І.А. Курилін все робив пристрасно, з
великою самовіддачею. Для нього не існувало важливих чи неважливих справ. Де б
він не був, він приймав участь у всіх заходах без винятку, стосувались вони роботи
чи відпочинку. Його товариська вдача, відвертість, щирість миттєво згуртовували навколо нього будь-який колектив.

Байкал, 1979 р.
В той же час він був принциповим і
вимогливим, коли це мало відношення до
справи, виконання наукової чи лікувальної
роботи. Його реакція на відповідні порушення була особливою, згадує доц. В.С.

Чорний: «Якщо шеф сердитий і свариться
на високих обертах – порушення можна було вважати незначним і покарання не буде;
але коли професор викликав до кабінету і
чемно звертався до підлеглого на Ви та побатькові – чекай на серйозну розмову». Слід
зазначити, що серед співробітників існувала особлива домовленість: якщо шеф у поганому настрої, треба відправити до нього
когось з молоді і попросити «червонець» до
зарплати – відповідь Івана Авксентійовича
завжди була позитивною і хмари на його
обличчі миттєво розвіювались. Ось таким
прекрасним, величним і добрим, людиною,
про яку в народі говорять – „Людина з великої літери”, пам’ятають Івана Авксентійовича Куриліна його учні та друзі, всі, хто
мав щасливу нагоду працювати і спілкуватися з ним.
Отоларингологи
України віддають
дань щирої подяки Івану Авксентійовичу
Куриліну – Вченому, Лікарю, Педагогу,
праці якого ще довго будуть служити прогресу медичної науки. І нині справу проф.
І.А. Куриліна, сформовані ним науковопрактичні напрямки продовжують його учні
і послідовники. Кафедра оториноларингології Національного медичного університету, якою керує Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Юрій Володимирович
Мітін, розвиваючи надбання своїх попередників, зберігає кращі традиції школи І.А.
Куриліна і успішно збагачує їх новими розробками та досягненнями.

Ю.В. Мітін, В.М. Васильєв, Ю.В. Дєєва
Надійшла до редакції 29.11.07.
© Ю.В. Мітін, В.М. Васильєв, Ю.В. Дєєва, 2008

8

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2008

