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Дмитро Деонисович Зербіно
(до 90-річчя від дня народження)

10 березня 2016 року виповнилося 90 років
відомому українському вченому, академіку
НАМН України, члену-кореспонденту НАН України, заслуженому діячеві науки і техніки
України, лауреату Державної премії України,
доктору медичних наук, професору Дмитру
Деонисовичу Зербіно.
Дмитро Деонисович народився в сім’ї лікаря
Деонисія Зербіно, який у 1924 р. закінчив
Варшавський університет, потім працював у
Луганську, а в післявоєнний період був головним
хірургом Чернівецької та Івано-Франківської
областей.
Д.Д. Зербіно у 1950 р. закінчив Чернівецький медичний інститут і пройшов шлях від старшого лаборанта до професора кафедри. Майже
35 років – від 1966 до 2000 р. – працював завідувачем кафедри патологічної анатомії Львівського медичного інституту. З 1996 до 2013 р.
Д.Д. Зербіно був директором Інституту клінічної
патології Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького. Нині
Дмитро Деонисович продовжує працювати на
посаді директора університетського Музею хвороб людини, який має статус об’єкта національного надбання.
У дослідницькій роботі професора Зербіно
превалюють проблеми клінічної патології судинної системи. Домінують чотири напрямки: дослідження патології лімфатичної системи; пробле-

ма васкулітів і ангіопатій; вивчення синдрому
внутрішньосудинного зсідання крові (ДВС); екологічна патологія.
Дмитро Деонисович – творець нового розділу патологічної анатомії – патоморфології лімфатичної системи. Він уперше обґрунтував теорію
недостатності лімфатичної системи на підставі
патоморфологічних змін; сформував принципово нові уявлення щодо шляхів і механізмів лімфогенного та гематогенного метастазування раку,
відкрив нові феномени і явища в патології лімфатичної системи: старечі зміни й варикоз судин,
лімфовенозні шунти, резорбція лімфокапілярами пошкоджених ультраструктурних елементів
кісток.
Багато уваги присвятив Д.Д. Зербіно такій
малорозробленій проблемі, як патологія судин
неатеросклеротичного генезу (васкуліти й ангіопатії). У результаті висунуто концепцію про етіологічну роль ксенобіотиків у розвитку уражень
судин. Підґрунтям для неї стали нові важливі
факти, розкриті Д.Д. Зербіно: роль професії і
професійного маршруту в розвитку системного
артеріїту, облітераційного ендартеріїту, неспецифічного аортоартеріїту.
Екологічна патологія людини – надзвичайно
важливий напрямок сучасних досліджень. Вивчаючи ураження судин, Д.Д. Зербіно та його
учні встановили етіологію низки васкулітів, у
генезі яких мають важливе значення ксенобіоти-
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ки (особливо важкі метали). Гіпотезу про роль
ксенобіотиків в етіології та патогенезі ішемічної
хвороби серця вперше оприлюднено на
IV Конгресі кардіологів України у 1993 р.
Дмитро Деонисович не тільки сам завзято
працює, а й надихає інших. Навколо нього згуртувалися такі ж ентузіасти в науці. Так сформувалася нині визнана наукова школа Д.Д. Зербіно. Під
його керівництвом виконано 75 дисертацій, із них
14 докторських, опубліковано 14 монографій.
Свої дослідження Д.Д. Зербіно зосереджує
не лише на суто професійних проблемах. Він
зокрема розглядає роль науки в житті суспільства, феномен наукової школи та роль лідера в її

створенні. Точка зору Дмитра Деонисовича на
різні аспекти медичної науки надзвичайно авторитетна, а його публікації завжди привертають
увагу медичної спільноти.
Асоціація кардіологів України, редакційна
колегія «Українського кардіологічного журналу», Асоціація патологоанатомів України, керівництво і співробітники Львівського національного університету імені Данила Галицького, колеги та учні вітають Дмитра Део нисовича Зербіно із знаменним ювілеєм,
бажають йому міцного здоров’я, невичерпної
енергії, працездатності та успіхів у науковій
діяльності.

