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РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ EDITORIAL

ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ФОТОМЕДИЦИНА, 1, 2 ‘2016

У травні 2016 року наукова спільнота відзна-
чала ювілей доктора біологічних наук, професора, 
дійсного члена міжнародної Академії енергоінфор-
маційних наук Гладкової Алли Іванівни – відомого 
вченого і фахівця в галузі фізіології та патофізіоло-
гії репродукції, провідного наукового співробітни-
ка лабораторії репродуктивної ендокринології ДУ 
«Інституту проблем ендокринології патології імені 
В.Я. Данилевського НАМН України».

Вся наукова діяльність Алли Іванівни, а це 62 
роки життя, пов’язана з цим науковим закладом. 
Після закінчення у 1954 біологічного факультету 
Харківського державного університету вона була 
прийнята на роботу у відділ фізіології, де під 
керівництвом професора Б.І. Вартапетова про-
ходило її становлення як науковця. У 1962 році 
А.І. Гладкова захистила кандидатську, а в 1973 
році – докторську дисертацію «Роль статевих 
гормонів на етіології та патогенезі експеримен-
тальних коронарогенних кардіопатій».

Глибокий інтерес до фундаментальної ендо-
кринології в поєднанні з досконалим володінням 
фізіологічними методами дослідження, хірургіч-
ною технікою, дозволили їй визначити та роз-
робити нові наукові напрями, зокрема, в галузі 
гормональної регуляції репродуктивних функ-
цій. Ці питання були покладені в основу діяль-
ності лабораторії репродуктивної ендокринології 
ДУ «Інституту проблем ендокринної патології 
імені В.Я. Данилевського НАМН України», яку 
Алла Іванівна очолювала протягом багатьох ро-
ків (1980-2006). Під її керівництвом в лабораторії 
здійснювалися піонерські дослідження функціо-
нальної значущості тестостерону та 5-альфа-ди-
гидротестостерону відносно інкреторної та гене-
ративної функції сім’яників, окремих складових 
статевої поведінки самців та самок, регуляції 
астрального та оваріального циклів, фолликуло-
генезу; встановлені статеві та вікові відмінності 
реактивності гонад до дії несприятливих чинни-
ків різної природи (радіація, фізичне навантажен-
ня, стрес, фітоестрогени тощо); характер взаємо-
дії гонад з іншими ендокринними залозами.

Вперше в країні під керівництвом А.І. Глад-
кової розроблялися і розробляються питання ре-
продуктивного здоров’я нащадків батьків з по-
рушеннями репродуктивної функції; досліджена 
чутливість чоловічих статевих клітин на різних 
етапах сперматогенезу до дії стресу. Встановлено 
дію фітоестрагенів щодо репродуктивної функції 
залежно від дози, тривалості надходження, віку 

й статі тварини. В експерименті показано, що 
фітоесторогенізація батьків до зачаття, особли-
во самців, впливає на репродуктивну функцію 
їх нащадків, яка стає чутливою до повторної дії 
гормонально активних складових раціону. Значне 
місце в роботі Алли Іванівни займає пошук засо-
бів корекції порушень репродуктивної функції.

Гладкова А.І. автор близько 450 публікацій, 
у тому числі співавтор монографій «Заболевания 
предстательной железы» та «Сексология и андро-
логия». Вона розробник 7 авторських свідоцтв на 
винахід СРСР та 5 патентів України.

Гладкова А.І. передає свій багатий досвід 
співробітникам інституту та багатьох наукових 
закладів країни. Вона і сьогодні є взірцем науков-
ця. Під її керівництвом підготовлено та захище-
но 15 кандидатських дисертацій. Велику увагу 
А.І. Гладкова приділяє підвищенню кваліфікації 
не тільки наукових співробітників, але й лікарів 
практичної охорони здоров’я. Вона чудовий лек-
тор, багато років поєднувала дослідницьку робо-
ту з викладацькою діяльністю на посаді профе-
сора кафедри анатомії і фізіології Харківського 
педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди, ви-
ступала з лекціями для лікарів на учбових зборах 
з ендокринології. Лекції Алли Іванівни містять 
сучасну наукову інформацію та завжди із зацікав-
леністю сприймаються слухачами.

Гладкова А.І. – член спеціалізованої вченої 
ради з ендокринології при ДУ «Інституту проблем 
ендокринної патології імені В.Я. Данилевського 
НАМН України» та спеціалізованої вченої ради з 
фізіології людини і тварин при Харківському наці-
ональному університеті імені В.Н. Каразіна. Вона 
член редакційної колегії періодичних наукових ви-
дань «Проблеми ендокринної патології» та «Між-
народний ендокринологічний журнал».

Гладкова А.І. нагороджена медалями «Вете-
ран труда» та «За трудову доблесть», почесною 
грамотою президії АМН України, має подяку 
міського голови м. Харкова.

Аллі Іванівні притаманні відданість науці, 
велика працездатність, скрупульозність та неупе-
редженість, в аналізі результатів дослідження. Це 
людина з широкою ерудицією та різноманітним 
спектром інтересів, яка користується високим ав-
торитетом і повагою серед колег.

Редколегія журналу, наукова громадськість, 
вдячні учні щиро вітають шановну Аллу Іванівну 
з ювілеєм, бажають міцного здоров’я, творчого 
натхнення, нових наукових здобутків. 
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