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Оздоровча система доктора А. І. Потопальського
 на основі запропонованого ним нового наукового напряму 

духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля  

Кінець ХХ і початок ХХІ століття чітко показав людству вразливість його духо-
вного і фізичного здоров’я. На жаль, Україна виявилась першою жертвою світової 
епохи Апокаліпсису. Чорнобильська катастрофа, тривалий геноцид, екоцид і 
голокост підірвали резервні, духовні, генетичні і екологічні засади існування нації. 
До масового вимирання народу від злоякісних пухлин і туберкульозу в останні 
роки приєднався СНІД, атипічна пневмонія, Ебола, коронавірус.

Офіційно Україна займає в Європі і серед інших розвинених країн перші місця 
по смертності і поширенню ВІЛ-СНІДу, туберкульозу, гепатиту А,В,С. По такій 
соціальній хворобі, як туберкульоз в країні офіційно оголошена епідемія, а реаль-
на боротьба відсутня. Деморалізований народ втрачає віру і здорові вікові сімейні 
та громадські традиції предків, що сприяє втраті захисних сил організму і розви-
тку імуно-агресивних захворювань на тлі масового лихослів’я, куріння, алкоголіз-
му, наркоманії, особливо серед дівчат і жінок – майбутніх матерів, поширюється 
статеве свавілля. До цих страшних ситуацій в останні роки додалась ще одна біда 
– стрімке зростання кількості психічних (душевних) захворювань. Кількість їх 
досягла 3% усього населення, що вивело Україну на перше місце у Європі.

Існуючі в онкології, вірусології, ендокринології та імунології сучасні методи і 
заходи боротьби з цими підступними недугами підійшли до межі своїх можливос-
тей. А в боротьбі з пухлинними клітинами втрачений контроль за станом організму 
в цілому. Тому нами запропонована система духовного і молекулярно-генетично-
го оздоровлення людини і збереження довкілля, яка здатна зламати справжню 
критичну неконтрольовану ситуацію. 

Завдання дбайливого i максимально вiдповiдального ре¬гулюючого впливу на 
здоровий i хворий органiзм живих iстот давно вже перестало бути тiльки пробле-
мою науковцiв. Тисячолiттями своєї icторiї людство безперечно пiдтвердило 
невичерпнi са¬морегулюючi можливостi та резерви живої Природи.

Нами на протязі понад п’ятьох десятилiть вивчаються проблеми регуляцiї 
бiологiчних процесiв як в умовах нормального життя, так i при хворобливих ста-
нах, особливо так званих стресiв i викликаних ними смертельних хвороб.

Об’єктами вивчення є природнi речовини, якi утворюються мiкроорганiзмами, 
рослинами, грибами, комахами i тваринами при їх життєдiяльностi. Це алкалоїди, 
бiогеннi амiни, амiнокислоти, білки, носiї спадко¬вих властивостей нуклеїновi 
кислоти, їх попередники та інші. Завдяки засто¬суванню розробленого нами 
нового способу цiлеспрямованої змiни при-родних молекул шляхом алкілування 

вдається посилити захист живих iстот вiд несприятливих факторiв зовнiшнього середовища, запобiгти розвитковi масових 
вiрусних i мiкробних захворювань, у тому числi пухлинного росту, iмуноагресив¬них та iмунодефiцитних станiв. Окремо слiд 
вiдзначити можливiсть регу¬люючого впливу таких речовин при спадкових хворобах i радiоактивних ураженнях.

Першою речовиною цього типу, здатною разом з аналогами зупинити цю навалу знищення, став протипухлинний, 
противiрусний, антимiкробний та імунорегулюючий препарат амiтозин, одер¬жаний нами у 1959 р. шляхом алкiлування 
суми алкалоїдiв, видiлених з поширеної i вiдомої всiм рослини - чистотiлу великого, протипухлинним препаратом тіофос-
фамідом (тiотефом) (А.I. Потопальський, 1961). Цей препарат сам по собi i в численних комплексах понад п’ять десятилiть 
використовується для лiкування злоякiсних пухлин. Клiнiчнi випробування амiтозину, проведенi у 1967-1968рр. в колишньо-
му СРСР пiдтвердили його високi лiкувальнi властивостi при раку гортанi, шийки матки, простати, яєчникiв, пiдшлункової i 
молочної залози, сечового мiхура, меланобластоми i iн., а також при доброякiсних пухлинах (полiпи, папiломи, аденоми, 
фiбромiоми). Нові клінічні випробування амітозину, проведені за рішенням МОЗ України уже в наш час (1998-2001 рр.) на 
базі науково-дослідного інституту онкології і медичної радіології АМН України (тепер інститут раку), підтвердили ці дані. 
Амітозин пройшов усі вимоги державних клінічних випробувань і був рекомендований науково-дослідним інститутом раку 
до широкого медичного застосування. На жаль, тільки на папері, а його об’єктивна ефективність навіть у ІІІ – IV стадіях зло-
якісних пухлин досягає 85%.

Разом з Львiвським лiкарем О.С. Абрагамовичем встановлена також висока лiкувальна активнiсть препарату при вірус-
ному iнфекцiйному ревматоїдному полiартритi.  

ПОТОПАЛЬСЬКИЙ  АНАТОЛІЙ  ІВАНОВИЧ
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Препарат амітозин – флагман нового наукового напрямку, перший препарат із нового 
класу фітолітичних речовин – продуктів алкілування амінів з різнобічною дією,  не тiльки не 
пригнiчував у хворих кровотворення i iмунiтет, а навiть посилював їх, мобiлiзуючи органiзм на 
боротьбу. 

Грунтовні дослідження амітозину були проведені нами разом з доктором С.О. Чернюком 
та іншими колегами у Франції та США. Результати цих досліджень були опубліковані у фахо-
вих журналах: («Амітозин погіршує сегрегацію хромосом і викликає апоптоз за допомогою 
активації мітотичної контрольної точки», PLoS ONE, March 2013, Volume 8, Issue 3, e57461  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23505430/ ; «Антималярійний ефект напівсинтетичного 
препарату амітозин», Malar J . 2015 Oct 29;14:425. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26515752/ 
).

Спосiб одержання великої групи протипухлинних продуктiв алкiлування алкалоїдiв 
iзохiнолiнового ряду тiотефом, розроблений нами разом з М. Туркевичем, Ю. Пашкевич, М. 
Олiйовською, В.Я. Новицьким у 1969, запатентовано в 16 зарубiжних країнах.

В результаті 60-літньої роботи крім амітозину створені такі ефективні оригінальні препа-
рати, як амітозиноберамід, ізатізон, ізатітоній та інші з вираженою протипухлинною, проти-
вірусною та імунорегулюючою дією для оздоровлення людей, тварин, риб, корисних комах і 
рослин. 

У всіх, хто дотримується системи доктора А.І. Потопальського, забезпечена стійкість до 
вірусних інфекцій, в тому числі до коронавірусу.

У відповідь на численні запитання про особливості поведінки користувачів оздоровчої 
системи доктора А.І. Потопальського «Духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля» в період 
карантину, оголошеного державними структурами, ми зробили висновок, що з 17 березня і до теперішнього часу серед 
співробітників, волонтерів і усіх однодумців юридичних структур: Інституту оздоровлення і відродження народів України 
(ІОВНУ), Благодійного фонду А.І. Потопальського «Небодарний цілитель» і громадських об’єднань: «Братської Оздоровчої 
Громади України БОГУ – Радість», «Благодійного Оздоровчого Гурту Успіху Добродійників Амбітного Руху – БОГУ ДАР», які 
дотримувались умов карантину у всіх сферах життя, не було виявлено жодного випадку захворювання коронавірусом. 
Особливо важливо, що не було хворих і серед пацієнтів та спеціалістів-медиків, які контактували з хворими на коронавірус.

Одним з найбільш потужних захисників від цього вірусу є препарат 
ізатізон в усіх його формах (натуральний, аерозоль, свічки) і при всіх спо-
собах введення (аерозольно, внутрішньо, ректально). Його профілактич-
на дія триває протягом 10-12 місяців після його застосування.

Препарат Ізатізон затверджений у ветеринарії і в наш час вивчається 
в медицині. Перспективність застосування  ізатізону в медицині відома 
давно при застосуванні на добровольцях, але особливо зросла його роль 
під час загрозливої дії коронавірусі Covid-19 у всьому світі/ 

За останніми даними лабораторії експериментальної хіміотерапії 
вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 
Громашевського НАМНУ» препарат ізатізон на моделі коронавірусу вия-
вився ефективним і перспективним засобом. Він ефективно інгібує 
репродукцію коронавірусу в експерименті з індексом селекційності 32,25. 
Цей показник у 15-20 разів перевищує встановлений критерій для пер-
спективних противірусних засобів.

Враховуючи механізм противірусної дії ізатізону, цей препарат буде 
ефективний і при мутантних формах коронавірусу, поява яких можлива у 
найближчому майбутньому.

В загальній системі оздоровлення А.І. Потопальського велике значен-
ня мають і фіточаїв з лікарських рослин, які до 2013 р. випускав ЗАТ 
«Ліктрави», а зараз пацієнти вимушені робити самі за рецептами ІОВНУ. 
Основою цих фіточаїв є рослини селекції ІОВНУ, більшість з них аклімати-
зовані в дендропарку «Перемога», який був закладений А.І. Потопальським 
у 1979 р. у с. Ходаки, Коростенського р-ну Житомирської обл.

Розроблені нами також новi біотехнології, якi збiльшують врожайнiсть 
на 20-40%; пiдвищують продуктивність тварин, риб, корисних комах, 
сприяють створенню нових сортів рослин, з високою продуктивнiстю на 
збiднених азотом i засолених грунтах, стiйких до посухи, вiрусних, 
бактерiальних i грибкових хвороб. Особливої популярності здобули нові А.І. Потопальський   зі  знаменитим  кавбузом.

Сертифікат Міжнародної 
академії наук і вищої освіти 

(Великобританія) про 
нагородження медаллю 

«Науковий прогрес» 1 ступеня 
(Рішення Президії № 7134 ві 

22.03.2018). 
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Імена  Звершення  Ювілеї
Науково-освітній
потенціал України

види гарбузових кавбуз Здоров’яга і кавбудек, якi мають високий вмiст цукрiв, особливо фруктози, каротину i олії.   Завдяки 
наявному комплексу пектинiв i iнших бiологiчно активних речовин кавбуз i продукти його переробки (сiк, джем, пюре, 
варення, цукати, сухий порошок, олія, шрот та iн.) є ефективним засобом для виведення з органiзму важких металiв i 
радiонуклiдiв.

Система оздоровлення доктора А.І. Потопальського включає не лише фізичне оздоровлення і корисні поради, але спи-
рається і на духовне надбання народу – християнство. Духовна система оздоровлення А.І. Потопальського відома і вико-
ристовується  і за межами України. Про цю систему було повідомлено в матеріалах Координатору проектів ОБСЄ. в Україні 
(«Основи реабілітаційної психології: Подолання наслідків кризи». Навчальний посібник. Том 2. –Київ, 2018. -240с.).  

Починаючи з 2005 р. Інститутом оздоровлення і відродження народів України спільно з Інститутом молекулярної біології 
і генетики НАНУ, Національним університетом біоресурсів і природокористування за сприяння Міжнародної Академії Науки 
і Вищої Освіти (МАНВО) та Глобального міжнародного науково-аналітичного проекту (Global International Scientific Analytical 
Project – GISAP, Лондон) було проведено чотири міжнародні територіальні і інтернет-форуми і масштабні громадські слу-
хання «стану реалізації наукових розробок 

лікаря-новатора і науковця Анатолія Потопальського, автора нового наукового напрямку молекулярного оздоровлення 
людини і довкілля». За результатами проведення цих міжнародних конференцій і у зв’язку з з оцінкою  значних заслуг у роз-
витку експериментальних напрямків та інноваційних методів дослідження в області генетики та молекулярної біології;  з 
розробкою інноваційних методів використання натуральних рослинних компонентів для лікування захворювань складного 
патогенезу і вісімдесятиріччя з дня народження А.І. Потопальський нагороджений Міжнародною академією наук і вищої 
освіти (Великобританія) медаллю «Науковий прогрес» 1 ступеня (Рішення Президії № 7134 ві 22.03.2018). Міжнародна 
академія наук і вищої освіти (Великобританія) рекомендувала також присвоїти А.І. Потопальському звання академіка 
(Protocol SCP-67/15-18 November 12, 2018 Page 12/23).

Стаття О.І. Василенко, О.А. Вєдєнєєвої, В.Ф. Дрозда «Система доктора А.І. Потопальського комплексного духовного і 
молекулярно-генетичного оздоровлення, як варіант подолання медико-біологічних проблем забезпечення оптимальної 
життєдіяльності людини і живої природи» була відмічена і нагороджена керівництвом GISAP у Лондоні дипломом 3 ступеня 
серед учасників Національної першості по науковій аналітиці «Україна», 13-21 квітня 2017 р.

Вперше оздоровча система доктора А.І. Потопальського була публічно репрезентована на громадських слуханнях 5 
лютого 2009 року у приміщенні Київського Будинку вчених

за ініціативою Громадської ради освітян і науковців України (ГРОГУ) і
Президента Національної Академії наук України Б.Є. Патона.
Учасниками слухань були спеціалісти-онкологи, представники аграріїв, великий загін відомих науковців на чолі з тепе-

рішнім директором ІМБіГ НАНУ академіком НАНУ М.А. Тукало, представники десятків періодичних видань, радіо і телеба-
чення, очолюваний редактором журналу «Педагогіка толерантності» Я.А. Береговим. Найвищий щабель державної влади 
представляв особистий лікар тодішнього Президента України В.А. Ющенка, заступник голови Державного управління 
справами Президента Р.Л. Валіхновський. Організаторів дійства очолив голова ГРОНУ професор С.М. Ніколаєнко, теперіш-
ній ректор НУБіП України. 

Присутні на слуханнях десятки  колись безнадійних і вилікуваних завдяки новий системі оздоровлення ракових хворих 
натхненно закликали всіх небайдужих допомогти довести ці ефективні розробки до тисяч онкохворих.

За результатами слухань був направлений лист керівництву державі, але представники влади удостоїлись тільки від-
писками.

Друга публічна презентація оздоровчої системи А.І. Потопальського відбулася 25 травня 2017 року у НУБіП під час кон-
ференції «Розвиток вищих духовних потреб особистості в контексті формування здорового способу життя». Матеріали 
конференції опубліковані у виданому НУБіП збірнику.

З матеріалами міжнародних конференцій  і громадських слухань, відгуками користувачів системи оздоровлення докто-
ра А.І. Потопальського можна ознайомитись на сайті Інституту оздоровлення і відродження народів України (ІОВНУ)  http://
potopalsky.kiev.ua , сайті GISAP http://gisap.eu/ru/archive-2018, сторінці ІОВНУ у фейсбуці https://www.facebook.com/anatoly.
potopalsky, сайті журналу «Педагогіка толерантності»  http://pedtolerant.com та на сайті Koob.ru, де викладена книга А.І. 
Потопальського «Препараты чистотела в биологии и медицине» : http://www.koob.ru/potopalsky_a_i/

Оцініючи сучасний стан як організоване вимирання нації з мільйонними  жертвами ненароджених українців при масових 
абортах і сотні тисяч жертв від соціальних і соматично-генетичних хвороб автор з криком душі  вирішив організувати 
Благодійний Оздоровчий Гурт Успіху Добродійників Амбітного Руху – БОГУ ДАР і звернувся до всіх людяних, кмітливих і 
розумних людей, небайдужих до стрімкого масового вимирання народу України і духовного спустошення нації з проханням 
його підтримати. Ознайомитись з зверненням можна на сайті ІОВНУ: http://potopalsky.kiev.ua/ua/bogu-dar.html Відгук більш 
ніж скромний – біля 200 однодумців за два роки. І це при  неймовірних інформаційних можливостях всесвітнього інтернету. 
При цьому до сайту ІОВНУ та до сторінки ІОВНУ у фейсбуці щорічно звертається майже 2 млн зацікавлених людей з майже 
100 країн світу.  А наш одурений постійними обіцянками народ і його так популярні у світі спеціалісти-емігранти сплять у 
казкових снах про щасливе майбутнє.


