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Ніна Володимирівна Лауер
(до 110-річчя зі дня народження)

Ніна Володимирівна Лауер (1.12.1911 – 
18.01.1996) – видатний український пато-
фізіолог, доктор медичних наук, яскрава 
представниця наукової школи М.М. Сиро-
тиніна, яка внесла значний доробок у вчення 
про реактивність і резистентність організму 
в нормі і при патології та проблему кис-
невої недостатності. Вона працювала під 
керівництвом М.М. Сиротиніна у відділі 
порівняльної патології з 1938 р., а протягом 
1961 – 1973 рр. очолювала створений нею 
в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця 
відділ вікової фізіології.  Вже її  перші 
дослідження встановили посилення ролі 
центральної нервової системи в запальній 
реактивності організму на різних щаблях 
філогенезу (дослідження проводили на ри-
бах, амфібіях, рептиліях, птахах та ссавцях). 

Подальша наукова праця Н.В. Лауер 
була, в основному, пов’язана з дослідженням 
онтогенетичних особливостей реагування 
тварин і людини на дефіцит кисню. Вона 
встановила, що на ранніх стадіях онтогенезу 
спостерігається найвища стійкість до гіпок-
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сії, причому ця висока толерантність у но во-
народжених зворотно корелює зі швид кістю 
споживання кисню їх головним моз ком. 
Це дало змогу М.М. Сиротиніну (ра зом 
з Н.В. Лауер) сформулювати блиску чу 
гіпотезу про те, що, по-перше, низька 
швид кість окиснювального метаболізму у 
життєво важливих органах є базовим еле-
мен том стійкості до гіпоксії у тварин на 
ран ніх етапах онтогенезу, по-друге, що 
роз виток плода являє собою природну мо-
дель, яка свідчить про роль кисню чи його 
нестачі в детермінації росту, морфогенезу 
та фізіологічної функції структур, що забез-
печують газообмін (плацента, легені).

Дослідження Н.В. Лауер (разом з Є.В. Кол- 
па ковим, А.З. Колчинською, В.В. Тура но-
вим) внесли багато нового в розуміння ролі 
нервової та ендокринної систем у реактив-
ності та резистентності до гіпоксії. Так, було 
показано, що «кортикальні» наркотики, екс-
периментальні декортикація і гіпофізектомія 
підвищують резистентність тварин до гіпок-
сії і знижують чутливість їх дихального 
центру до нестачі кисню. Важливі результати 
були отримані на людях різних вікових груп у 
барокамерних умовах і під час високогірних 
експедицій на Ельбрус щодо механізмів 
адаптації до гіпоксії і розвитку гіпоксичних 
станів. Завдячуючи цьому колосальному 
фактичному матеріалу Н.В. Лауер (разом 
з А.З. Колчинською) створили концепцію 
щодо кисневих режимів організму (КРО) – 
сполучення основних кисневих параметрів 
(швидкості та інтенсивності масопереносу 
кисню і РО2) на найбільш значущих ета-
пах транспорту кисню до тканин. Розроб-
ка уявлень про показники ефективності 
та економічності КРО дала можливість 
об’єктивно характеризувати гіпоксичні стани 
різного ґенезу. Ця концепція була докладно 
репрезентована на Всесоюзному симпозіумі 
у Каневі в 1966 р., який був організований 
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та проведений Н.В. Лауер разом з А.З. Кол-
чинською. 

Розробки Н.В. Лауер і нині не втра чають 
своєї актуальності і становлять фунда мен тальне 

підґрунтя кількох напрямків сучасної фізіології 
та патофізіології, зокрема, вчення про гіпоксію, 
проблеми реактивності і резистентності, вікової 
та спортивної фізіології і медицини.


