
Луї Пастер – піонер кристалографії, мікробіології, промислової 

мікробіології, імунології. До 200-річчя від дня народження 

 

Ім’я Луї Пастера − всесвітньо визнаного мікробіолога  нині відомо кожній 

освіченій людині. Його  досліди, що привели до відкриття світу мікробів та їх 

ролі у нашому житті, описано у багатьох підручниках і довідниках. Для біологів 

же цікаво знати про цю людину як особистість, його життєвий шлях, 

переконання, світогляд. 

Луї Пастер народився 27 грудня 1822 року у французькому містечку  Долі  у 

сім’ї майстра шкіряника, через п'ять років сім’ я переїхала у  м. Арбуа, де він 

закінчив школу. За порадами вчителів, які відзначали його здібності,  він продовжив 

свою освіту у коледжі  у м. Безансон, де здобув ступінь бакалавра літератури та 

бакалавра наук (1840-1841). Далі на його меті було закінчити Вищу нормальну 

школу École Normale Supérieure у Парижі. У 1843 році Л. Пастер був прийнятий 

до цього закладу, проте навчання у ньому було  дорогим, тому  він   паралельно 

працював помічником учителя та наглядачем, а потім препаратором у хімічній 

лабораторії професора Баларда. Також він відвідував лекції французького хіміка 

Жана-Батиста-Андре Дюма і пізніше став його асистентом. Пастер отримав 

ступінь магістра наук у 1845 році, а через 2 роки  отримав вчений ступінь доктора 

наук у галузі фізичних наук. 

 .Після закінчення École Normale Supérieure  Л. Пастер отримав посаду  

професора фізики  у  Діжонському ліцеї. Але там  у нього не було лабораторії, де би 

він міг проводити досліди. За протекцією професора Баларда  він отримав 

призначення  на посаду  професора  хімії на факультеті природничх наук в 

університеті м. Страсбург. Там він  познайомився  з  Марі Еме Лоран, донькою 

ректора Академії. Пара взяла шлюб  у 1849 році. Його перші троє дітей народилися 

у Страсбурзі. Усього  в сім’і було п’ятеро дітей, але троє ( Жанна, Сесіль і Камілла) 

померли від черевного тифу у віці від двох до тринадцяти років. Син Жан-Батіст 

Пастер  (народився у 1891 р)  отримав диплом з права, працював дипломатом у Римі, 

Копенгагені, Мадриді, Афінах. Дочка Марі-Луїза Пастер (народилась у 1858 році) 

після заміжжя жила у Парижі. 

 

Основні етапи наукової діяльності Луї Пастера 

Дослідження зі стереохімії. Під час навчання у École Normale Supérieure його 

увага була прикута до кристалографії, досліди у цьому напрямку стали темою 

дипломної роботи. Ці дослідження він продовжував і після  закінчення навчання. 

При вивченні оптичних властивостей тартратів і паратартратів він виявив, що вони 

демонстрували праву та ліву асиметрію, проте збалансована суміш правих і лівих 

кристалів була оптично неактивною. Л. Пастер виказав  гіпотезу, що  це явище 

зумовлено молекулярною асиметрією. Як вважають  біографи, своїми дослідами і 

висновками він заклав основи стереохімії.  Протягом наступних 10 років Пастер 

продовжував вивчати здатність органічних речовин обертати площину 

поляризованого світла та взаємозв'язок між кристалічною структурою та 

молекулярною конфігурацією.  

Дослідження  галузі промислової мікробіології  У 1854 році Л. Пастер був 

призначений деканом і професором хімії в новому університеті в Ліллі. До нього 

звернулися винороби з проханням вирішення проблеми скисання вина. Це змусило 
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Л. Пастера  розпочати  дослідження процесу бродіння.  Тоді 35-річний професор 

хіміі почав займатися  вивченням  зовсім невідомого йому світу мікробів і зробив 

у цій галузі надзвичайно важливі відкриття.   

Від скисання продукції страждала винна та пивна промисловості у Франції 

через проблеми, пов’язані з забрудненням, яке сталося під час експорту. На 

прохання імператора Франції Наполеона III Пастер дослідив зараження вина і 

показав, що воно спричинене мікробами. У межах цих робіт він зробив несподіване 

для себе та наукового загалу відкриття, що відповідальними за спиртове бродіння є 

дріжджі, а скисання вина викликають певні бактерії. Свою дослідницьку роботу 

Пастер продовжив у Парижі де йому запропонували у 1857 році посаду менеджера 

і керівника наукових досліджень у École Normale Supérieure. Того ж року він 

представив експериментальні докази участі живих організмів у всіх процесах 

бродіння. Результати, отримані Л. Пастером, привели до практичного висновку: 

щоб знешкодити шкідливі мікроби необхідно нагрівати вино до 50–60 °C. Зараз 

у всьому світі цей процес  відомий як пастеризація. Сьогодні пастеризацію майже 

не використовують у виноробстві, тому що цей процес вбиває мікроорганізми, 

які корисні для отримання витриманих вин. Пастерізацію нині  застосовують до 

багатьох харчових продуктів і напоїв, зокрема молока. Після успіху Пастера з 

вином він зосередив свої дослідження на пиві, розробив основні технологічні 

процеси пивоваріння. 

Ефект Пастера. Л. Пастер розширив свої дослідження, звернувши увагу на   

маслянокисле бродіння. Результати цих робіт привели його до  відкриття, що 

процес бродіння можна зупинити, якщо пропустити через рідину для бродіння 

повітря. Цей феномен нині називається «ефект Пастера». На підставі виявленого 

ефекту він зробив  висновок, що це пов’язано з наявністю форми життя, яка може 

функціонувати лише за відсутності кисню. Пастер ввів у мікробіологію терміни 

«аеробний» і «анаеробний» для позначення організмів, які живуть відповідно в 

присутності або відсутності кисню.  

Мікроби чи самозародження? Дослідження бродіння зміцнили  впевненість 

Л. Пастера у вирішальній ролі мікроорганізмів у багатьох процесах. Хоча така 

думка була скоріш винятковою, що суперечила існуючій тоді теорії, яка 

стверджувала, що життя може зароджуватися спонтанно. Пастер був упевнений, 

що ці процеси можна пояснити його мікробною теорією. Проте її потрібно було 

довести експериментально і він  довів це надзвичайно простим, але  дуже  

переконливим дослідом. Він показав, що яловичий бульйон, простерилізований 

кип’ятінням у колбі з «лебединою шийкою», яка перешкоджає попаданню пилу 

і мікробів, може зберігатися довгий час стерильним. При зламаній шийці 

простерилізований бульйон згодом мутнів, що свідчило про мікробне зараження.  

Біографи стверджують, що Л. Пастер мав твердий характер і рішуче та 

наполегливо відстоював  свою теорію. Це дозволило йому згуртувати однодумців, 

які підтримали його кандидатуру на виборах  у 1862 році, коли Л. Пастера було 

обрано до членів Академії наук. У 1864 Луї Пастер презентує результати 

кількарічних досліджень під час конференції в Сорбонні і переконливо виступає 

проти самозародження. Це вирішило філософську проблему походження життя і 

створило основу науки бактеріології, яка спирається на методи стерилізації та 

асептичних маніпуляцій. 



У 1863 році Пастер отримав посаду професора геології, фізики та хімії в 

Школі витончених мистецтв (École des Beaux-Arts), а через 5 років потому був 

призначений професором хімії в Сорбонні, університеті в Парижі. На початку 

1870-х років Пастер вже здобув значну популярність і повагу у Франції, а в 1873 

році його обрали до Академії медицини. 

Дослідження інфекційних хвороб. 

У 1865 році Л. Пастер їде в м. Алес, щоб провести дослідження пебрину, 

хвороби, яка вражає шовкопряда. Через цю хворобу вся французька шовкова 

промисловість опинилася під загрозою. Після чотирьох років досліджень Л. Пастер  

визначив способи ідентифікації хвороби та розробив рекомендації як  з нею 

боротися: необхідно було ретельно відбирати здорові неушкоджені яйця, щоб 

покласти край епідемії. Вивчення шовкопрядів привернуло увагу Л. Пастера до 

проблеми інфекційних захворювань, і ця галузь мікробіології у наступні роки 

його повністю захопила. 

Відкриття в галузі імунології. Перше важливе відкриття Л. Пастер зробив 

у 1879 році, вивчаючи курячу холеру. (Сьогодні це захворювання називається 

пастерельоз птахів, збудником якого є Pasteurella multocida). Л. Пастер виявив, 

що при тривалих пересівах культури збудника курячої холери втратили свою 

вірулентність проте зберігали «ослаблені» патогенні характеристики протягом 

багатьох поколінь. У співпраці з Емілем Ру він прищепив курям ослаблену форму 

і продемонстрував, що після цього кури були стійкі до вірулентного штаму. 

Відтоді Пастер спрямував свою експериментальну роботу на проблему імунізації 

та застосував цей принцип до багатьох інших захворювань.  

У тому ж 1879 році Пастер почав досліджувати сибірську виразку, епідемія 

якої у Франції та в деяких інших країнах Європи вбила велику кількість вівців і 

вразила також людей. На той час німецький лікар Роберт Кох оголосив про 

виділення палички сибірської виразки. Кох і Пастер незалежно один від одного 

надали остаточні експериментальні докази того, що бактерія сибірської виразки 

справді відповідальна за інфекцію.  

Пастер застосував принцип вакцинації до сибірської виразки. Він 

підготував ослаблені (атенуйовані) культури бацили сибірської виразки. Навесні 

1881 року він отримав фінансову підтримку від фермерів для проведення 

експерименту з імунізації вівців. Вакцинація включала два щеплення з 

інтервалом у 12 днів вакцинами з низьким і більш високим рівнем вірулентності. 

Через два тижні після щеплень вакциновані і контрольні (невакциновані) вівці 

були щеплені вірулентним штамом сибірської виразки. Усі тварини контрольної 

групи загинули, усі вакциновані вижили. Це переконало багатьох людей, що 

вакцина Л. Пастера валідна.  

Після успіху з вакцинацією проти  сибірської виразки Л. Пастер зайнявся 

вивченням сказу. Він припускав, що збудником сказу є мікроб, але такий 

маленький, що його неможливо було побачити під мікроскопом. Необхідні були 

нові  підходи. Пастер передавав інфекційний агент кроликам - від тварини до 

тварини внутрішньо мозковими щепленнями. Щоб послабити невидимий агент, 

він висушував спинний мозок інфікованих тварин, поки препарат не став майже 

невірулентним. Пізніше він зрозумів, що замість того, щоб створити ослаблену 

форму агента, його методика фактично вбивала збудника. Проте отримана 

вакцина була дієвою. Отже, таким методом він створив замість ослаблених 



живих мікроорганізмів нейтралізований агент і відкрив шлях для розробки 

іншого класу вакцин, відомих як інактивовані вакцини.  Л. Пастер  разом зі своїми 

співробітниками Кальметтом, Ру та Чемберланом випробував вакцину на собаках і 

отримав обнадійливі результати, але на  людях проводити щеплення не 

наважувався. Випадок змусив Л. Пастера застосувати свою вакцину у 1885 році, 

коли він зробив щеплення дев’ятирічному хлопчику Джозефу Майстеру, якого 

вкусила скажена собака. Вакцина врятувала хлопчику життя. Цей успішний 

медичний експеримент набув великого розголосу. Згодом вакцина Пастера 

врятувала сотні інших жертв укусів по всьому світу, і почалася ера 

профілактичної медицини.  

Урочисте святкування 70-річчя Л. Пастера відбулося у Сорбонні у Парижі. 

Видатні діячі науки відмічали його визначальний вклад у розвиток світової 

науки, зокрема у мікробіологію і медицину. Слава робіт Л. Пастера, визнання 

його заслуг перед людством  стали поштовхом міжнародної кампанії зі збору 

коштів на будівництво Інституту Пастера в Парижі, урочисте відкриття якого 

відбулося 14 листопада 1888 року. Л. Пастер керував інститутом до останнього 

подиху. Л. Пастер помер 28 вересня 1895 року з впевненістю, що його теорії 

перемогли і будуть корисними людству довгі роки.  Його поховали в соборі 

Паризької Богоматері, але в 1896 році його останки перенесли до 

неовізантійського склепу в Інституті Пастера 

Інститут Пастера став провідним мікробіологічним науковим центром, у 

якому працювали однодумці і учні Л. Пастера мікробіологи  Еміль Дюкло, 

Шарль Шамберлан , Еміль Ру.  Відомі вітчизняні мікробіологи Ілля Ілліч 

Мечников і Сергій Миколайович Виноградський також працювали у цьому 

інституті. 

Значення робіт Л. Пастера важко переоцінити. З першого погляду 

здавалось, що його дослідження  проводились для вирішення  практичних 

завдань, але кожна робота базувалась на глибокому теоретичному підґрунті і 

мала філософське осмислення. Відомий вислів Л. Пастера «Немає таких речей, 

як чиста прикладна наука; є лише наука і застосування науки» і нині повинен 

бути для кожного науковця  орієнтиром у  його роботі. 
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