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листопада виповнилося 80 років завідувачеві відділу
ендокринології, репродукції та адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка
НАМН України», членові-кореспонденту НАН і академікові НАМН України, докторові медичних наук, професорові
Олександру Григоровичу Резнікову.
По закінченні з відзнакою лікувального факультету Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова О. Г. Резніков у
1962–1965 рр. працював завідувачем Сухо-Єланецької сільської лікарні в Миколаївській області. Успішно захистивши
кандидатську дисертацію, з 1965 р. працює в Інституті ендокринології, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу, який очолює протягом 46
років. У 1974-му захистив докторську дисертацію з патофізіології. У 1975–1999 рр. очолював міжнародний науковий центр
з репродукції Всесвітньої організації охорони здоров’я на базі
очолюваної ним лабораторії. З 1998 р. – головний науковий
співробітник, нині – співголова консультативно-експертної
групи Державного експертного центру МОЗ України.
Основні напрями наукової діяльності О. Г. Резнікова:
· загальні проблеми фізіології та патофізіології
ендокринної системи,
· нейроендокринологія,
· репродуктивна ендокринологія,
· патогенез ендокринних та гормонозалежних
захворювань,
· ендокринна фармакологія.
Він є одним із засновників функціональної нейротератології (статева диференціація мозку, синдром пренатального
стресу). Обґрунтував нову галузь медицини – превентивну
нейроендокринологію. Автор теорії гормон-нейромедіаторного імпринтингу мозку, що розвивається. Запропонував
нові методи діагностики та лікування ендокринних і онкологічних захворювань (лікувальні засоби хлодитан, ніфтолід,
флутафарм). Опрацював схеми та оптимізовані критерії доклінічного вивчення фармакологічних препаратів, що гальмують біологічну дію андрогенів, а також засобів для лікування ожиріння, гормональних та нейротропних препаратів.
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О. Г. Резніков є автором 620 наукових праць (108 видано
за кордоном), зокрема 34 монографій (2 англомовні) та підручників з патофізіології та ендокринології, має 21 винахід і
патент. Ним створено наукову школу з репродуктивної ендокринології. Підготував 8 докторів і 25 кандидатів наук.
Основні наукові праці: «Androgen Deprivation Strategy in
Prostate Cancer» (2001); «Пренатальный стресс и нейроэндокринная патология» (2004); «Хронічна гіперандрогенна
ановуляція: неоад’ювантна антиандрогенна терапія та проведення циклів допоміжних репродуктивних технологій з
урахуванням тестування на поліморфізм генів FSHR та ESR2»
(2012), «Фізіологія, біохімія і психологія стресу» (2013).
О. Г. Резніков – почесний член Міжнародного товариства
нейроендокринології (1999), член Європейського товариства
ендокринології, віце-президент Наукового товариства патофізіологів України, засновник і перший голова правління Асоціації репродуктивної медицини України, член президії правління Асоціації ендокринологів України. Заступник головного
редактора «Фізіологічного журналу», член редколегій журналів «International Journal of Physiology and Pathophysiology»,
«Neurophysiology», «Ендокринологія» та ін.
Олександр Григорович обраний дійсним членом
Нью-Йоркської академії наук (1993), удостоєний звання Заслуженого діяча науки і техніки України (1999), є лауреатом
Державної премії в області науки і техніки УРСР (1976) та
багаторазовим лауреатом академічних премій, нагороджений орденами «За заслуги» III ступеня та «Преподобного
Агапіта Печерського», Почесною грамотою Кабінету Мініст
рів України, почесними грамотами Президії НАН України і
Президії НАМН України, відзнакою НАН України «За наукові досягнення», академічними преміями НАМН України з теоретичної медицини, преміями ім. О. О. Богомольця, В. П. Комісаренка НАН України, почесними медалями
ім. В. В. Підвисоцького та ім. В. Я. Данилевського.
Президія НАМН України щиро вітає вельмишановного
Олександра Григоровича з ювілеєм і зичить йому міцного
здоров’я, творчої наснаги і подальших успіхів у його багатогранній діяльності.
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