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Пам’ятні дати 

ірина миколаївна алєксєєва

25 червня виповнилося б 80 років визнаному 
вченому патофізіологу-імунологу, доктору бі-
ологічних наук Ірині Миколаївні Алєксєєвій.

Народилася Ірина Миколаївна у м. Ра-
до мишлі Житомирської області в сім’ї 
військового лікаря. Після закінчення біоло-
гічного факультету  Київського державного 
університету імені Тараса Шевченка в 1957 р.і 
розпочала свій науковий шлях в Інституті 
фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, 
як лаборант, а завершила завідувачем відділу 
імунології і цитотоксичних сироваток. Бажан-
ня займатися експериментальною науковою 
роботою привело її до навчання в аспірантурі, 
яку вона закінчила в 1961 році. ЇЇ науковим 
керівником був відомий учений, талановитий 
дослідник, активний продовжувач вчення 

академіка О.О.Богомольця про цитотоксичні 
сироватки професор Ю.О. Спасокукоцький. 
Ірина Миколаївна у 1963 р. успішно захи-
стила кандидатську дисертацію, а у 1981 
р. стала доктором біологічних наук. Перші 
роботи Ірини Миколаївни Алєєксєєвої були 
присвячені дослідженню впливу кровозамін-
ника БК-8 на кровотворну систему організму 
та гемодинамічний ефект при трансфузії. ЇЇ 
дисертаційна робота «Механизмы нарушения 
и восстановления функций печени протипе-
ченочными антителами» була однією з пер-
ших у Радянському Союзі зі спеціальності 
«патологічна фізіологія» серед біологічних 
наук. Основні напрямки наукової діяльності  
І.М. Алєксєєвої були скеровані на з’ясування 
ролі печінки у формуванні імунної реактив-
ності організму та вивчення механізмів її 
ураження різного ґенезу із залученням ен-
догенних чинників та апоптотичної загибелі 
гепатоцитів та клітин імунної системи. У 
1988 р. Ірина Миколаївна стала завідувачем 
відділу імунології і цитототоксичних сиро-
ваток, яким керувала до своєї передчасної 
смерті у 2011 р.

У науковому доробку Ірини Миколаївни 
понад 200 праць в Україні та за її межами, 
серед них 2 монографії і монографічні ви-
дання. За досягнення в дослідженні ролі 
печінки в імунологічній реактивності ор-
ганізму І.М.Алєксєєва отримала премію ім. 
О.О.Богомольця.

І.М.Алєксєєва була високоерудованим та-
лановитим ученим, успішним організатором. 
Вона створила наукову школу імунологів, під її 
безпосереднім керівництвом захищено 12 кан-
дидатських і 1 докторська дисертація. До сфери 
її наукових інтересів входив широкий спектр 
проблем фізіології та патофізіології печінки, 
імунної, репродуктивної систем, трансфузіології. 

І.М.Алєксєєва була членом редколегії 
«Фізіологічного журналу», членом правління 
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Українського патофізіологічного товариства, 
членом Спеціалізованої вченої ради (спе-
ціальність імунологія) при Національному 
медичному університеті ім. О.О.Богомольця. 
Тривалий час була постійним керівником 
секції імунології на з’їздах Українського 
фізіологічного товариства. Поруч із активною 
науковою діяльністю  Ірина Миколаївна при-
діляла багато уваги, творчих сил і енергії гро-
мадській роботі, її тричі обирали депутатом 
Київськлї міської ради, де очолювала комісію 
з охорони здоров’я і соціального захисту.

І.М.Алєксєєва завжди була життєрадісною, 

надзвичайно скромною, добродушною і оптимі-
стично налаштованою, доступною у спілкуван-
ні, світлою особистістю. Кожному вона могла 
дати пораду і за це отримувала любов і повагу 
колег і друзів.

Творчий внесок Ірини Миколаївни у віт-
чизняну науку та сумлінна наукова та гро-
мадська діяльність відзначені медаллю «За 
працю та звитягу», Почесними грамотами 
Академії наук та Кабінету Міністрів України.

Співробітники та учні намагаються бути 
гідними її високих наукових і моральних прин-
ципів, наслідувати її творчі та життєві заповіти.

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ


