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ПП рофесор фізики Вюрцбурзького 
університету (Баварія, Німеччи-
на) Вільгельм Конрад Рентген 

(1845–1923) 8 листопада 1895 р. від-
крив невідоме до того випромінюван-
ня, що рішенням Першого міжнародно-
го з’їзду з рентгенології було названо 
промінням Рентгена. Своє відкриття 
В.К. Рентген зробив під час досліджен-
ня катодного випромінювання, що ви-
никає під час електричного розряду в 
трубках з глибоким вакуумом. Учений 
помітив, що це випромінювання має 
здатність проникати крізь непроникні 
для видимого випромінювання (світла) 
матеріали і спричиняти світіння криста-
лів платино-синеродистого барію. 

В.К. Рентген детально описав влас-
тивості відкритого ним випромінювання. 
Вивчаючи його природу, він встановив 
лише деяку схожість зі світлом (здат-
ність давати тіньове зображення, викли-
кати флуоресценцію, спричиняти фото-
хімічну дію). Проте, не отримавши явищ 
дифракції та інтерференції, Рентген ви-
словив припущення, що нове випромі-
нювання є не поперечними хвилями, а 
повздовжніми, подібними до звукових. 

Повідомлення про відкриття да-
товано 28 грудня 1895 р. Саме цього 
дня Рентген виступив з першою ін-
формацією про своє відкриття перед 
Вюрцбурзьким фізико-медичним то-
вариством. Звідси розпочався розви-
ток медичної радіології як наукової 
дисципліни. Своє перше застосування 
Х-промені знайшли в обстеженні люд-
ського тіла.

У 1901 р. В.К. Рентген за своє від-
криття отримав першу в історії фізики 
Нобелівську премію. Її грошову части-
ну – 50 тис. крон – Рентген передав 
рідному університету. 

Тільки у 1912 р. німецький фізик 
Макс фон Лауе (1879–1960) разом зі 
своїми студентами Вальтером Фридри-
хом та Паулем Кніппінгом у дослідах 
з інтерференції та дифракції показа-
ли, що рентгенівське випромінювання 
відрізняється від видимого (світлово-
го) лише меншою довжиною хвилі. У 
1914 р. Макс фон Лауе отримав за це 
відкриття Нобелівську премію з фізики. 

Важливо відмітити внесок у відкрит-
тя Х-променів і видатного українського 
фізика та електротехніка Івана Пав-
ловича Пулюя (1845–1918). Він на-
родився в Гримайлові на Тернопільщині 
в релігійній греко-католицькій родині, 
навчався на теологічному та філософ-

ському факультетах Віденського уні-
верситету. У Страсбурзькому універси-
теті І.П. Пулюй здобув ступінь доктора 
філософії (спеціалізація з фізики), пра-
цював приват-доцентом Віденського 
університету, професором експеримен-
тальної та технічної фізики у Німецькій 
вищій технічній школі (Прага), був її 
ректором у 1899–1900 рр. Від 1902 р. 
І.П. Пулюй – перший декан першого в 
Європі електротехнічного факультету. 
Помер І.П. Пулюй 31 січня 1918 р. у 
Празі. 

У 1877 р. І.П. Пулюй збудував ка-
тодну лампу, яка здобула назву «труб-
ки Пулюя», а за два роки зробив ва-
куумну трубку, наповнену розрідженим 
газом. Пропускаючи нею струм, Пу-
люй отримав катодні промені (по-
тік високошвидкісних електронів). У 
1881–1882 роках учений опублікував 
праці, присвячені катодним променям, 
а у 1885 р. – статтю з описом своєї ка-
тодної трубки. У 1889 р. Лондонське 
фізичне товариство надрукувало моно-
графію І.П. Пулюя про катодні проме-
ні. Хоча дослідник одержав Х-промені 
з катодних променів, сфокусованих на 
фотопластинці, він не усвідомив факту 
емісії Х-променів. Пріоритет їх відкрит-
тя було закріплено за В.К. Рентгеном 
(майже через 7 років після публікації 
праць І.П. Пулюя). 

У 1896 р. французьким фізиком 
Антуаном Анрі Беккерелем (1852–
1908) було відкрито явище радіоактив-
ності. Новий вид випромінювання знай-
шов широке використання не тільки в 
медицині, а й в інших галузях народно-
го господарства та енергетиці. 

Як же було відкрито явище радіо-
активності? В науці часто буває так, 
що одне геніальне відкриття породжує 

З історії розвитку медичної радіології

М.М. Ткаченко, д. мед. н, професор,  
О.Л. Маньковська, к. мед. н, доцент

/Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ/

«Можна собі уявити, що в руках радій може бути дуже небезпечним,
 і в зв’язку з цим слід задатися запитанням, чи є пізнання природи

 корисним для людства, чи суспільство дозріло,
 щоб отримувати з нового користь, чи таке пізнання

 для людства шкідливе. Я особисто належу до людей,
 які гадають, що суспільство візьме з нових винаходів

 більше користі, ніж зла.»
 П’єр Кюрі

Вільгельм Конрад Рентген 
(1845–1923)
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ланцюг не менш важливих досягнень. 
Ще не встиг вчений світ прийти в себе 
від приголомшливого відкриття рентге-
нівських променів, як з’явилося нове 
захоплююче повідомлення – відкриття 
нового невідомого випромінювання. 
Це відкриття сталося завдяки надзви-
чайній скурпульозності вченого. Бага-
то років А.А. Беккерель, як і його дід 
і батько, вивчав світіння деяких речо-
вин (флюоресценцію). Він вважав, що 
окремі речовини (наприклад, калієва 
сіль урану) після опромінення видимим 
світлом виділяють невидимі промені 
подібні до рентгенівських. Щоб викли-
кати флюоресценцію, він модулював 
солі урану у вигляді хреста, клав на 
фотоплатівки, загорнуті в чорний па-
пір, і виставляв на сонячне світло. 26 
та 27 лютого 1896 р. у Парижі була по-
хмура погода, і зразки два дні проле-
жали у шухляді столу. Для збереження 
чистоти експерименту А.А. Беккерель 
проявив ці платівки і, на подив, отри-
мав зображення хреста, як і у випад-
ках після інсоляції. Це свідчило, що 
уран самостійно випромінює невидимі 
промені, які й засвічують фотоплівку. 
2 березня 1896 р. А.А. Беккерель пові-
домив про своє відкриття. Явище спон-
танного випромінювання було назване 
радіоактивністю, а речовини, що ви-
промінюють, – радіоактивними. 

Ученими, які зацікавились цим яви-
щем, були полька за походженням Ма-
рія Склодовська-Кюрі (1867–1934) 
та її чоловік П’єр Кюрі (1859–1906). 
У результаті своїх досліджень вони 
з’ясували, що чистий уран чи торій 
(відкритий М. Склодовською-Кюрі у 
1898 р.) менш радіоактивні, ніж від-
повідні руди. Виконавши колосальну 
роботу, за 2 роки з 8 тонн смоляної 
уранової руди саморуч вони виділили 
близько 1 г нового хімічного елемен-
ту, радіоактивність якого виявилась в 
2000000 разів вищою, ніж урану. Його 
назвали радієм (від лат. променистий): 
1 г радію за 1 с випромінює 3,7×1010 
α-часток. Це сталося 21 грудня 1898 р. 
То була справжня сенсація в науці. 

Згодом подружжя Кюрі відкри-
ло ще один елемент – полоній, на-
званий так М. Склодовською-Кюрі на 
честь своєї батьківщини. Вони разом 
з А.А. Беккерелем були відзначені Но-
белівською премією з фізики (1903), а 
Марія Склодовська-Кюрі – ще й з хімії 
(1911).

У 1919 р. Ернест Резерфорд 
(1871–1937) шляхом бомбардування 
ядер атомів азоту α-частками добився 
перетворення їх на ядра атомів кисню, 

тобто перетворення одного хімічного 
елементу в інший. Через рік Резерфорд 
на засіданні Британської асоціації спри-
яння розвитку наук висловив припу-
щення, що у створеній ним моделі ядра 
атома існує якась гіпотетична частка, 
що за масою дорівнює протону (протон 
уже було відкрито Е. Резерфордом), 
проте на відміну від нього не має за-
ряду. Цю частку видатний фізик запро-
понував назвати нейтроном. 

 У 1932 р. учень Е. Резерфорда 
Джеймс Чедвік (1891–1974) відкрив 
нейтрон. Це відкриття дозволило ні-
мецькому вченому Вернеру Карлу 
Гейзенбергу (1901–1976) і незалеж-
но від нього російському досліднику 
Д.Д. Іваненку (1904–1994) створити 
теорію будови ядра, яку протягом ба-
гатьох років використовували у фізиці 
та радіології. 

У 1934 р. Ірен (1897–1956) та 
Фредерік (1900–1958) Жоліо-Кюрі 
відкрили штучну радіоактивність та її 
різновид – β+-позитронний розпад. З 
метою отримання нейтронів вони опро-
мінювали α-частками різні елементи. 
При опромінюванні бору та алюмінію 
виявилося, що разом з нейтронами він 
випускає ще одну частку – позитрон. 
Наступні дослідження показали, що 
при опромінюванні низки елементів 
α-частками народжуються нові хімічні 
елементи: поглинаючи 2 протони та 2 
нейтрони α-часток, алюміній перетво-
рювався на радіоактивний фосфор, а 

бор – на радіоактивний ізотоп азоту. 
Ірен та Фредерік отримали Нобелівську 
премію 1935 р. «за виконаний синтез 
нових радіоактивних елементів». 

Отто Ган (1879–1968) та Фріц 
Штрасман (1902–1980) у 1938 р. ви-
явили процес розпаду ядер урану при 
бомбардуванні їх нейтронами на 2 більш 
легких ядра. У 1940 р. у Харківському 

Марія Склодовська-Кюрі 
(1867–1934)

Рентгенкабінет у м. Києві (початок XX ст.)
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фізико-технічному інституті К.А. Петр-
жак (1907–1998) і Г.М. Флеров 
(1913–1990) показали, що поділ ядер 
урану може виникати самостійно, без 
впливу ззовні. Період напіврозпаду для 
спонтанного поділу дорівнює 1016 років. 
Це в два мільйони разів більше періоду 
напіврозпаду при α-розпаді урану. При 
кожному поділі утворюються 2–3 ней-
трони, які, поглинаючись іншими ядра-
ми урану, призводять до їх розпаду і 
створюють ланцюгову реакцію поділу. 

Слід згадати і американського фі-
зика Ернеста Орландо Лоуренса 
(1901–1958), який запропонував ви-
користовувати прискорення елемен-
тарних часток для надання їм висо-
ких енергій. Цю ідею Лоуренс втілив у 
життя, створивши циклотрон, що став 
одним з основних джерел отримання 
штучних радіоактивних елементів та 
генерації електромагнітних випромі-
нювань високих енергій. У 1939 р. Е.О. 
Лоуренс за винахід та створення цикло-
трону і особливо за отримання штучних 
радіоактивних елементів отримав Но-
белівську премію з фізики.

У 1942 р. у США італійський фізик 
Енріко Фермі (1901–1954) вперше 
отримав контрольовану ланцюгову ре-
акцію на практиці, створивши атомний 
реактор. Під час цієї реакції утворю-
ються уламки ядер, з яких можна виді-
лити (фізичним або хімічним методом) 
практично всі хімічні елементи таблиці 
Менделєєва. Більшість з них – радіо-

активні. Тобто з’явилася можливість 
отримувати радіонукліди, вивчати їх 
метаболізм у живих організмах, вводи-
ти до складу великих молекул як мітки 
для хімічних або біологічних сполук. 
Це використовується в діагностиці для 
вивчення морфології, функції та обмі-
ну речовин (згодом утворені в реакторі 
радіонукліди почали широко викорис-
товувати в променевій терапії). В ре-
акторі було отримано збагачений уран. 
США використали його у двох атомних 
бомбах («Малюк» та «Товстун») і ски-
нули їх у 1945 р. на японські міста Хіро-
сіму та Нагасакі, де загинуло понад 300 
тисяч людей. У 1954 р. у місті Обнінськ 
(Росія) побудували першу в світі атом-
ну електростанцію (АЕС). 

Було сконструйовано рентгенодіаг-
ностичні апарати, потужні лінійні, ци-
клічні прискорювачі, циклофазотрони 
для променевої терапії та отримання 
штучних радіонуклідів. 

Першими на собі відчули властивості 
непомітних випромінювань дослідники, 
які працювали з радіоактивними речо-
винами. А. Беккерель не тільки першим 
встановив факт природної радіоактив-
ності, а й першим відчув на собі ушко-
джуючу дію радіації. У квітні 1902 р. 
П. Кюрі на прохання А. Беккереля 
підготував препарат радію для демон-
страції його властивостей на засіданні 
фізико-технічного товариства. Остан-
ній носив скляну трубочку з радієм в 
кишені жилетки близько 6 годин. Через 
10 днів на шкірі під кишенею з’явилась 
еритема, а згодом – виразка, що про-
тягом тривалого часу не загоювалась. 
Зустрівшись із П’єром Кюрі та Марією 
Склодовською-Кюрі, А. Беккерель ска-
зав: «…я ці промені дуже люблю, проте 
сердитий на них». 

Теоретиком комп’ютерної томографії 
вважається Аллан Маклеод Кормак 
(1924–1998), який працював у Тафтсь-
кому університеті (штат Массачусетс, 
США). Наприкінці 50-х – на початку 
60-х років минулого століття він роз-
робив математичний метод для визна-
чення поглинання рентгенівських про-
менів біологічними тканинами. Метод 
Кормака ґрунтувався на численних ви-
мірюваннях поглинання тонкого рентге-
нівського пучка, який проходить крізь 
тіло під різним кутом, що давало можли-
вість отримати тонкий поперечний зріз. 
Оскільки пучок зондував певну ділянку 
з багатьох точок, отримана інформація 
відображала особливості поглинання 
кожної окремої частини цієї ділянки. 
При звичайному рентгенівському дослі-
дженні визначається тільки сумарне по-

глинання променя, що досягає плівки. 
Зображення тканин, які лежать на ходу 
променя, при цьому «накладаються» 
одне на одне. Метод Кормака дозво-
лив відтворити зображення внутрішніх 
деталей будови тіла на основі різного 
поглинання ними рентгенівських про-
менів. Проте слід зазначити, що роботи 
А.М. Кормака не зацікавили наукове то-
вариство, доки не з’явилися швидкодію-
чі комп’ютери. Лише тоді метод Кормака 
став відомим як комп’ютерна аксіальна 
томографія (КАТ) або КАТ-сканування. 
Цей метод назвали також комп’ютерною 
томографією (КТ) або КТ-скануванням.

У 1967 р. Годфрі Ньюболд Ха-
унсфілд (1919–2004) незалежно від 
А.М. Кормака почав працювати над 
власною КАТ-системою, починаючи з 
γ-променів, як, до речі, і А. Кормак, і 
розробив схему, що була дуже схожа на 
схему Кормака. Для γ-променів зберіга-
ється той самий принцип, що і для рент-
генівських. Г. Хаунсфілд розробив дещо 
іншу математичну модель, використову-
ючи великий комп’ютер для обробки ін-
формації, і завдяки своєму інженерному 
складу розуму впровадив томографіч-
ний метод дослідження в практику. 

У 1971 р. в Уїмблдонському шпита-
лі Аткінсона Морлі (Велика Британія) 
було встановлено перший клінічний 
комп’ютерний томограф і розпочалися 
дослідження хворих з пухлинами та ін-
шими захворюваннями головного моз-
ку. У квітні 1972 р. EMI оголосило про 
виробництво першого комерційного 
комп’ютерного томографа – EMICT-1000. 
Клінічні дослідження цього апарата зра-
зу показали, що комп’ютерна томогра-
фія – великий крок уперед порівняно з 
іншими методиками отримання рентге-
нівських зображень тканин людини.

Серійний комп’ютерний томограф 
складається з чотирьох основних бло-
ків: генератора рентгенівського опромі-
нення, скануючого елемента (рентгенів-
ська трубка та детектор), комп’ютера, 
який розраховує ступінь послаблення 
рентгенівського опромінення внаслідок 
його поглинання тканинами; осцилос-
копа з принтером, що призначений для 
виведення отриманих зображень рент-
генівського поглинання. 

Г. Хаунсфілд, який розробив метод 
комп’ютерно-томографічного скануван-
ня, вважав, що комп’ютерний томограф 
у 100 разів ефективніший за звичайний 
рентгенівський апарат, тому що обро-
бляє всю отриману інформацію, а зви-
чайна рентгенівська установка – лише 
близько 1%. Комп’ютерний томограф 
чутливіший, він потребує менше енергії 

Антуан Анрі Беккерель 
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на один знімок, аніж звичайна рентге-
нівська установка, проте загальна доза 
виявляється приблизно однаковою, 
тому що для томографа необхідно ба-
гато знімків. Прилад дозволяє відріз-
няти здорові тканини від уражених. 
Спочатку комп’ютерні томографи ви-
користовували для сканування мозку, 
а в теперішній час вони застосовуються 
для дослідження практично будь-яких 
ділянок тіла. 

У 1979 р. фізикам Аллану М. Кор-
маку та Годфрі Н. Хаунсфілду при-
суджено Нобелівську премію в галу-
зі фізіології та медицини за розробку 
методу та створення першого приладу 
для комп’ютерної томографії.

Цікава історія відкриття явища маг-
нітного резонансу. У 1946 р. незалежно 
один від одного, двоє вчених із США, 
один зі Стенфордського університету, 
а інший – з Гарварда, відкрили яви-
ще, що було названо ядерним магніт-
ним резонансом. Суть його полягала 
в тому, що ядра деяких атомів, які пе-
ребувають у магнітному полі, під дією 
зовнішнього електромагнітного поля 
здатні поглинати енергію, а потім від-
давати її у вигляді радіосигналу після 
припинення впливу радіочастотного 
імпульсу. Напруженість постійного маг-
нітного поля та частота радіочастот-
ного магнітного поля повинні суворо 
відповідати одне одному. Фелікс Блох 
(1905–1983) та Едвард Міллс Пер-
селл (1912–1997) у 1952 р. отримали 

за це Нобелівську премію з фізики. В 
період з 1950 до 1970 р. ЯМР розви-
вався і використовувався для хімічного 
та фізичного молекулярного аналізу. 
На його основі було створено методику 
магнітно-резонансної спектроскопії, що 
дозволяє оцінювати in vivo та in vitro 
концентрації різних речовин в органах 
та тканинах, проте дослідникам не вда-
лося локалізувати ядерно-магнітний 
сигнал у просторі, тому отримання зо-
бражень було неможливим. 

У 1973 р. в журналі Nature було 
надруковано статтю професора хімії 
Університету штату Нью-Йорк Пола 
Лотербура (1929–2007) «Створення 
зображення за допомогою індукованої 
локальної взаємодії: приклади на осно-
ві магнітного резонансу». Важко здо-
гадатися, що за цією назвою прихову-
ється ідея, яка призвела до революції 
в медичній візуалізації. Проте саме ця 
ідея є основою МРТ, що перетворилася 
в одну з видатних інновацій двадцятого 
століття, яку можна порівняти тільки з 
відкриттям В.К. Рентгена. 

У 1975 р. Ричард Ернст (нар. 1933) 
запропонував магнітно-резонансну то-
мографію з використанням фазового та 
частотного кодування – метод, що вико-
ристовується у МРТ і у теперішній час. 
Едельштейн зі співробітниками, вико-
ристовуючи цей метод, продемонстру-
вали у 1980 р. відображення людського 
тіла. Для отримання одного зображення 
було потрібно приблизно 5 хвилин. До 
1986 р. час відображення було змен-
шено до 5 секунд без будь-якої зна-
чної втрати якості. Цього ж року було 
створено ЯМР-мікроскоп, що дозволив 
досягти розрішення 10 м на зразках 
розміром 1 см. У 1988 р. Думоулін удо-
сконалив МРТ-ангіографію, яка зробила 
можливим відображення циркулюючої 
крові без використання контрастуючих 
речовин. У 1989 р. було представлено 
метод планарної томографії, що дозво-
лив захоплювати зображення з відео-
частотами (30 мс). Багато хто з кліні-
цистів вважав, що цей метод знайде 
своє використання у динамічній МРТ су-
глобів, та замість цього, його було вико-
ристано для зображення ділянок мозку, 
що відповідають за розумову та рухо-
ву діяльність. У 1991 р. Ричард Ернст 
за досягнення в галузі імпульсних ЯМР 
та МРТ отримав Нобелівську премію в 
галузі хімії. У 1994 р. дослідники Нью-
Йоркського державного університету у 
Стоун Брок та Принстонського універ-
ситету продемонстрували відображення 
гіперполяризуючого газу 129Xe для дос-
лідження процесів дихання. 

У 2003 р. Нобелівська премія у га-
лузі фізіології та медицини присудже-
на Полу Лотербуру (США) та Пітеру 
Менсфілду (нар. 1933, Велика Бри-
танія) за внесок у розвиток технології 
отримання зображень за допомогою 
магнітного резонансу. П. Лотербур ви-
явив, що градієнти у прикладеному 
магнітному полі можуть утворювати 
двовимірні зображення. П. Менсфілд 
показав, як магнетичні градієнти мож-
на математично аналізувати, вдоскона-
ливши швидкість та ефективність отри-
мання зображень. Проте не можна не 
відмітити, що ключову роль у розробці 
МР-томографів відіграв Раймонд Ва-
тан Дамадьян (нар. 1936). У 1971 р. 
він показав, що за допомогою ядерно-
магнітного резонансу можна виявляти 
рак в організмі, а роком пізніше запа-
тентував сканер для цілого організму. 

Значний внесок у розвиток вітчиз-
няної радіології внесли О.Я. Богаєць-
кий, С.П. Григор’єв, О.О. Городець-
кий, М.Ф. Заркевич, С.О. Покровський, 
С.П. Сизенко, А.Є. Рубашова, А.І. По-
змогов, В.І. Мілько, Л.П. Кіндзельський, 
О.Я. Суслова, О.В. Епштейн, В.В. Шиш-
кіна, А.Т. Циганков, А.П. Лазар, плідно 
працюють Л.Г. Розенфельд, М.І. Пилипен-
ко, Т.П. Сиваченко, В.М. Славнов, Г.Ю. Ко-
валь, М.С. Камєнецький, Д.С. Мечев, 
В.Є. Медвєдєв, В.М. Соколов, О.І. Краді-
нов, В.М. Рижик, Т.В. Топчій, О.В. Нестай-
ко, М.І. Спузяк, М.І. Хворостенко, Ю.Т. Кі-
ношенко, О.М. Шкондін, Г.К. Бутвін.

Пол Лотербур 
(1929–2007)

Годфрі Хаунсфілд
(1919–2004)


