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ASKLÉPIOS 

12. storočie pred n. l. 

Slávny starogrécky lekár uctievaný od 5. – 4. storočia pred n. l. ako boh lekárstva 

Hlavný predstaviteľ prvotnej starogréckej medicíny s rozhodujúcim vplyvom kultizmu 

Rozhodujúci vplyv na rozvoj medicíny v Európe mala starogrécka medicína. Jej počiatky 
spadajú do druhého tisícročia pred n. l. Jej pôvodné ideové základy tkvejú v bohatej 
mytológii starých Grékov, ktorá osobnosť lekára Asklépia podľa všetkého vskutku 
existujúceho a pôsobiaceho v Thesálii, pretvorila v obraz boha lekárstva. Akékoľvek 
presnejšie historické údaje o ňom chýbajú, len v Homérovej Iliade je spomínaný ako veľký 
a neomylný lekár. Zato omnoho bohatšie sú mytologické povesti o jeho osobe a činoch.  

Asklépios bol údajne synom boha slnka Apollóna a nymfy Koronidy. Mal mimoriadne 
liečiteľské schopnosti, vedel kriesiť aj mŕtvych. Dvaja vojenskí lekári, hrdinovia Trójskej vojny, 
Machaón a Podaleirios, boli jeho synovia. Jeho dve dcéry Hygieia, bohyňa preventívnej 
medicíny a Panacea, bohyňa liečenia, obsahom svojich mien reprezentujú racionálne 
predstavy starogréckych lekárov o význame dvoch základných oblastí medicíny. Podľa 
ďalších povestí sa Asklépiovi podarilo vzkriesiť aj mŕtveho syna aténskeho kráľa Thésea 
Hippolyta, ktorý sa utopil zásahom boha mora Poseidóna. Za tento čin, protiviaci sa vôli 
bohov, nakoniec sám najvyšší boh Zeus zabil Asklépia bleskom, avšak po smrti ho vyniesol na 
oblohu ako súhvezdie Hadonosa. Asklépiovým znakom bola totiž palica s obtočeným hadom, 
ktorý bol v starom Grécku pokladaný za symbol múdrosti a poznania a zároveň aj zdravia.  

Približne v 4. storočí pred n. l. sa začal uplatňovať kult Asklépia, stavali sa sochy, 
znázorňujúce Asklépia s palicou, okolo ktorej bol omotaný had. Na jeho počesť sa začali 
budovať i chrámové liečebne nazývané asklépie. Najznámejšia z nich bola liečebňa 
v Epidaure. V asklépiách sa liečilo hlavne sugesciou a spánkom. V sne sa zjavoval údajne sám 
Asklépios a dával liečiteľské rady. Archeologické nálezy na miestach bývalých asklépií svedčia 
však o inštrumentálnych liečiteľských zásahoch – ide o vykopávky početných lekárskych 
nástrojov. Mramorové tabuľky a torzá nástrojov zhotovených z mramoru, ktoré boli získané 
pri vykopávkach, predstavujú ďakovné dary za liečenie.  

Do starogréckej medicíny začali stále viac prenikať racionálne prvky. Veľký význam získavala 
filozofia, ktorá svojim prvotným materializmom a vulgárnou dialektikou mala vplyv na rozvoj 
materialistického lekárskeho poznania. Mnohí z gréckych filozofov – Aristoteles, Platón, 
Demokritos – písali aj lekárske úvahy a osvojili si solídne lekárske znalosti, súvisiace však viac 
so zdôvodňovaním ich filozofických názorov. Grécke obce začali budovať lekárske ordinácie 
(iatreion), kde sa uplatňovala racionálna medicína, ktorej rozkvet vyvrcholil v dobe 
Hippokrata. 
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HIPPOKRATES 

460 – 377 pred n. l. 

Najvýznamnejší predstaviteľ starogréckej medicíny, jeden z najslávnejších lekárov 

staroveku, zakladateľ vedeckej racionálnej medicíny 

Narodil sa na ostrove Kos. Žil v období, keď v starom Grécku nastal rozkvet vedy a umenia  
a keď v lekárstve došlo k ďalšiemu úpadku vplyvu kultu. Pokrok vedeckého lekárskeho 
myslenia gréckej medicíny našiel svoju oporu v dvoch lekárskych školách, existujúcich na 
ostrove Knidos a Kos. Z kosskej lekárskej školy vyšiel Hippokrates. Jeho otec, lekár 
Herakleitos, bol učiteľom tejto školy a matka Fenareta pôsobila ako pôrodná babica. Rodičia 
však skoro zomreli a Hippokrates odišiel do Atén, kde tiež navštevoval lekársku školu a kde 
sa zvlášť venoval štúdiu chirurgického umenia, symptomatike a filozofii. Potom sa stal 
cestujúcim lekárom – periodeutom. Precestoval Grécko, Malú Áziu, pobudol aj na pobreží 
Čierneho mora a pravdepodobne aj v Lýbii. Posledné desaťročie života prežil v Larisse 
v Thesálii, kde založil lekársku školu, a tam aj zomrel. Jeho hrob sa nachádza medzi Larissou 
a Gyrtonom. Mal synov Fessala a Drakona I., ktorí boli tiež lekári, zať Polibios prevzal po jeho 
smrti vedenie lekárskej školy.  

Hippokratovo lekárske učenie je rozsiahle a priekopnícke. Vychádza z Demokritovho učenia 
(460-370 pred n. l.) o materiálnej atomistike a zdôrazňuje rozhodujúci význam faktu proti 
dohadom a hypotézam.  

Hippokrates hlásal nutnosť individuálneho prístupu k chorému. Chorobu chápal z hľadiska 
pôsobenia prostredia. Zavrhol čo najrýchlejšiu diagnózu a na prvé miesto kládol zhodnotenie 
celkového stavu chorého. Podľa jeho učenia pôsobia v organizme štyri základné šťavy – krv, 
hlien, žlč a čierna žlč, ktoré určujú aj temperament človeka.  

V oblasti anatomického poznania bol Hippokrates odkázaný len na pitvy zvierat, avšak dosť 
presné popisy kostí lebky a rebier svedčia aj o pozorovaní ľudských kostier. Fyziologické 
názory Hippokrata sú poznamenané nedostatočnými možnosťami presnejšieho bádania. 
Domnieval sa napríklad, že studená krv z pečene prúdi do pravého srdca, v ľavej komore sa 
zahrieva, odtiaľ srdce vyháňa teplú krv do ciev. Mlieko na konci gravidity sa podľa neho tvorí 
tlakom zväčšenej maternice.  

Choroba podľa Hippokrata, je proces plný následností, ktorého podstata tkvie v poruchách 
rovnováhy telesných tekutín. Pri vyšetrovaní chorého sa Hippokrates opieral o fyzikálne 
vyšetrenie, poznal aj poklep, posluch, popísal patologické fenomény pri pleuritíde, 
emfyzéme podkožia. Veľký význam pripisoval prognóze.  

Pri liečení uplatňoval zásadu prinášať úžitok a neškodiť, liečiť protiklady, pomôcť prírode 
zbavovať sa nedokonalého, byť opatrný a šetriť sily pacienta. Rozoznával dvojakú terapiu: 
hygienicko-dietetickú a farmaceutickú.  

Do rozvoja chirurgie prispel zavedením obväzu hlavy, tzv. Hippokratovej čiapky a lavice na 
reponovanie luxácií.  
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Hippokrates napísal mnoho diel, najznámejšie sú „Aforizmy“, „Prognostika“, „O vzduchu, 
vodách a miestach“. Pripisuje sa mu aj „Lekárska prísaha“.  

Hippokrates zásadne ovplyvnil ďalší vývoj medicíny. 
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GALENOS 

129 – 205 (211?) n. l. 

Grécky lekár pôsobiaci v Ríme. Jeden z najznámejších lekárov staroveku 

Narodil sa v Pergamone. Jeho otec architekt Nikon mu umožnil najprv filozofické a neskôr 
lekárske vzdelanie. Študoval v Smyrne, Korinte a Alexandrii. V roku 157 sa vrátil do 
Pergamonu, kde sa stal lekárom gladiátorskej školy. Tu nadobudol chirurgické skúsenosti. 
Zvesť o jeho schopnostiach sa dostala k rímskemu cisárovi Markovi Auréliovi, ktorý ho v roku 
164 pozval do Ríma, kde sa Galenos stal najprv dvorným lekárom tohto cisára a po jeho smrti 
v roku 180 lekárom jeho nástupcu Commoda. Podľa niektorých autorov sa Galenos na 
sklonku života vrátil do Pergamonu. Presný rok a miesto smrti sú neznáme.  

Galenos je autorom viac ako 400 traktátov. Časť z nich je filozofická. Galenove názory sa stali 
základom medicínskeho myslenia na dlhé storočia. V období stredovekej medicíny keď mala 
rozhodujúci vplyv cirkevná scholastika, boli Galenove spisy základnými učebnicami lekárstva.  

Galenos vo svojom diele obsiahol prakticky celú medicínu a je najvýznamnejším 
predstaviteľom medicínskeho myslenia obdobia vyvrcholenia otrokárskej spoločnosti 
v Európe.  

Galenove anatomické poznatky vychádzali výlučne z pitiev zvierat, zvlášť opíc a ošípaných 
a čiastočne aj z pozorovania tiel utopencov. Do anatómie uviedol Galenos znalosť atlasu, 
epifýzy a diafýzy dlhých kostí, maseterového a kremasterového svalu a Achillovej šľachy. 
Objavil sedem dvojíc mozgových nervov a nitkovité začiatky zrakového nervu v sietnici oka, 
tri vrstvy stien artérií, poznal rozdiel medzi tráviacim ústrojenstvom mäsožravcov 
a bylinožravcov.  

Do fyziologického poznania uviedol schému krvného obehu, ktorú vyvrátil až Harvey v 17. 
storočí. Podľa Galena sa krv tvorí v pečeni, odtiaľ  prúdi do pravého srdca a z neho otvormi 
v srdcovom septe do ľavého srdca. Tam sa oduchovnie pneumou a tak oživená prúdi do 
orgánov tela, kde sa celá spotrebováva.  

O trávení Galenos tvrdil, že potravu v žalúdku rozkladá sila pochádzajúca z tepla. Roztrávená 
potrava v čreve sa mení na chylus, ten vrátnicovou žilou prúdi do pečene, kde sa využíva 
k tvoreniu krvi. Pri trávení vzniká stolica, pot, moč, sperma. Galenos však správne poukázal, 
že mozog je pôvodcom pohybov, citlivosti a duševnej činnosti. Významné sú jeho 
experimentálne dôkazy o vzniku paréz pri pretínaní miechy v rôznej výške.  
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Názory na choroby vychádzali u Galena z presvedčenia, že telo tvoria štyri prvky – vzduch, 
voda, zem a oheň – a v tele pôsobia štyri šťavy – krv, hlien, žlč a čierna žlč. Porušenie 
rovnováhy prvkov vyvoláva chorobu. Pri jej vzniku však zdôrazňoval aj teleologické príčiny.  

Pri liečení chorôb doporučoval Galenos využitie prírodnej sily samotného organizmu, z liekov 
boli podľa neho najúčinnejšie tie, ktoré pôsobili protikladne, napr. pri horúčke odporúčal 
studené obklady. Veľký význam pripisoval aj diéte. Pri liečení používal jednoduché výťažky 
z rastlín, ktoré sa do dnes nazývajú galeniká.  

Najvýznamnejšie Galenove diela sú „O anatomických pozorovaniach“, „O úžitku časti tela“, 
„O účinných miestach“ a filozofické dielo „Úvod do logiky“.  

Galenos je predstaviteľom eklekticizmu, uznáva materialistický princíp v medicíne, avšak 
spojuje ho s Platónovým idealistickým učením o ideách. 
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KOZMA A DAMIÁN 

koniec 2. storočia 

Hlavní predstavitelia raného obdobia kláštornej medicíny 

Boli dvojčatá. Narodili sa v Aigai v maloázijskej Kilíkii. Vyučili sa lekárstvu v lekárskej škole 
v Damasku, potom pôsobili v rodnom meste. Stali sa vyznávačmi kresťanského učenia, ktoré 
sami účinne rozširovali medzi ľudí prostredníctvom svojho povolania. Zrejme išlo 
o schopných lekárov, ktorí svoje solídne vedomosti dokázali pohotovo uplatňovať spolu 
s ranokresťanskou vieroukou formou tzv. zázračného uzdravovania. Získali meno zázračných 
lekárov. Ich činnosť však narazila na silný odpor štátnej rímskej politiky, zameranej na 
potlačenie šírenia kresťanského učenia ako nežiaducej ideovej a spoločenskej sily v štáte. 
Kilíkijský miestodržiteľ Lysias za panovania cisára Diokleciána  (243 – 313) dal oboch bratov 
najprv mučiť a nakoniec popraviť sťatím. Podľa kresťanskej tradície sa to malo stať 27. 
septembra v roku 303.  

Za rastúceho vplyvu cirkvi sa vžil v lekárstve kult Kozmu a Damiána ako patrónov lekárov 
a lekárnikov, ktorý v cirkvi platí doteraz a obaja sú uctievaní ako svätci. Niektoré nemocnice, 
najmä vo Francúzku, boli pomenované ich menom. Podobne boli ich menami nazvané 
i početné lekárne v západoeurópskych krajinách, mnohé z týchto názvov sa udržali do dnes. 
Významnou predstaviteľkou kláštornej medicíny bola v 12. storočí abatiša Hildegarda 
z Bingenu, autorka knihy o liečení, najmä rastlinami. 
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AVICENNA – ABU ALI HUSAIN IBN ABDALLAH IBN SINA 

Začitok septembra 980 – 21. júna 1037 

Najvýznamnejší predstaviteľ arabskej stredovekej medicíny, prírodovedec a filozof 

O jeho rodisku a národnej príslušnosti sa doteraz vedú spory. Pravdepodobne sa narodil 
v Afšane pri Buchare a bol asi tadžického pôvodu. Lekárske vzdelanie získal už v mladom 
veku u lekára Isu ben Jahin al Mesiho v Buchare a už ako sedemnásťročný úspešne vyliečil 
bucharského emira, za to mohol navštevovať emirovu knižnicu a prehlbovať si svoje 
vedomosti. Po otcovej smrti v roku 1002 začalo jeho putovanie. Pôsobil najprv v Gurgandžii, 
hlavnom meste Choresme ako lekár šacha, potom v Kovarze, Nase, Tuse a Isfaháne, kde 
aj zomrel. Pochovaný je v blízkosti Hamadanu.  

Avicenna je v podstate encyklopedista, preto jeho dielo zahrňuje všetky oblasti teoretickej 
a praktickej medicíny. V anatomických názoroch nebol originálny, čerpal z Hippokrata 
a Galéna. V klinickej medicíne uplatňoval metódu pozorovania a dospel k mnohým novým 
poznatkom. V názoroch o chorobách zdôrazňoval ako rozhodujúcu úlohu meniacich sa 
foriem hmoty. Za významný pre vznik chorôb pokladal aj vplyv prostredia, v tom videl aj 
predurčujúci faktor k vytvoreniu fyziologickej špecifičnosti u jednotlivých národov. Psychiku 
človeka sa snažil vysvetľovať na materiálnom základe, rozhodne odmietal démonizmus ako 
príčinu duševných chorôb. Odporúčal individuálny prístup lekára k pacientovi.  

Zaviedol diferenciáciu moru od cholery, pleuritídy od pneumónie, pričom presne popísal 
patologické fenomény vznikajúce pri týchto chorobách.  

Významné sú jeho názory o možnosti existencie neviditeľných tvorov, ktoré môžu spôsobiť 
nákazu šírenú vzduchom a vodou. Na tomto základe odporúčal piť len prevarenú vodu.  

Pokrokové sú aj Avicennove chirurgické zásady. V nich kládol dôraz na potrebu anatomických 
znalostí a zručností chirurga. Chirurgiu pokladal za organickú súčasť medicíny. Dôležité sú aj 
jeho názory lekársko-etické, podľa ktorých skutočným lekárom môže byť len človek zdravý, 
rozumný a mravne bezúhonný.  

V terapii hájil Avicenna zásadu jednoduchého liečenia s použitím prírodných liekov.  Opieral 
sa o Dioskoridovu botanickú farmakopeu, uvádzal však aj chemické liečivá.  

Najvýznamnejším Avicennovým dielom je „Kánon medicíny“, ktorý patrí medzi vôbec 
najvýznamnejšie diela medicíny v stredoveku. Tvorí ho päť kníh. V prvej sa uvádza prehľad 
jednotlivých oborov medicíny, v druhej liečivá, v tretej sa popisujú jednotlivé choroby 
ústrojov systémom od hlavy dole, v štvrtej všeobecné chorobné stavy a chirurgické choroby 
a konečne v piatej príprava a užívanie liekov. Kánon bol niekoľko storočí hlavnou učebnicou 
medicíny na európskych univerzitách a vyšiel v mnohých vydaniach v latinčine.  

Názorovo spája Avicennova vedecká filozofia prvky materializmu s ideami o večnosti sveta, 
existencii hmoty s priznávaním existencie boha, ale v obmedzenom pôsobení. Avicenna bol 
pre svoje názory prenasledovaný a väznený. Odmietal však akékoľvek špekulatívne magické 
a astrologické zásahy v medicíne.  
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Avicennovo dielo je jedným z hlavných pilierov vývoja v medicíny. 
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PARACELSUS PHILLIPUS AUREOLUS THEOPHRASTUS BOMBASTUS VON 

HOHENHEIM  

10.11.1493 – 24.9.1541 

Nemecký lekár, chemik a prírodovedec, zakladateľ iatrochémie, reformátor medicíny 

Narodil sa v Einsiedelne vo Švajčiarsku v rodine lekára. V školách bol ovplyvnený 
náboženskou mystikou a renesančným humanizmom. Medicínu študoval vo Ferrare. Jeho 
záujem o chémiu ho priviedol k zavádzaniu chemických látok do liečenia a k vykonávaniu 
chemických pokusov. Postupne strácal dôveru k starým lekárskym autoritám a prehlbovalo 
sa v ňom presvedčenie o bezvýznamnosti lekárskeho poznania jeho doby. Vykonal mnoho 
ciest po európskych zemiach, kde sa zoznamoval najmä s ľudovou medicínou. V roku 1524 sa 
usadil na čas v Salzburgu a v roku 1525 sa zúčastnil sedliackeho povstania. Nejaký čas sa 
venoval aj skúmaniu minerálnych prameňov v západnom Nemecku. V roku 1526 sa stal 
lekárom v Štrasburgu. Jeho liečiteľské úspechy a známosť s významným humanistom 
Erasmom Rotterdamským (1467-1536) mu umožnili na jar roku 1527 získať miesto 
mestského lekára a prednášať na univerzite v Bazileji. Tu začal verejne vystupovať proti 
systému vtedajšieho lekárskeho vzdelávania. Verejne spálil spisy Galena a Avicenna a na 
univerzite navzdory tradícii latinčiny prednášal nemecky. Tím popudil proti sebe mestských 
aj univerzitných činiteľov a musel z Bazileja odísť. Začala doba jeho putovania. V roku 1537 
navštívil aj Moravský Krumlov a Bratislavu, uchádzal sa o miesto lekára v Klagenfurte 
a nakoniec v Salzburgu, kde v chudobe zomrel.  

Paracelsus je autorom mnohých lekárskych spisov, písaných v latinčine a v nemčine, 
z ktorých veľká časť bola dlho na indexe. V roku 1520 vydal „Von den fünf Entien“ (O piatich 
základoch), kde popisuje pôvod chorôb. V roku 1525 vydal spis „Neue Bücher Archidoxis“ 
(Nové knihy o archeu) o tajomnej sile pôsobiacej v tele na vyrovnávanie zdravia pri pôsobení 
škodlivých vplyvov. V roku 1528 vyšli „Drei Bücher der Wundarznei“ (Tri knihy ránhojičstva), 
ktoré spolu s „Die grosse Wundarznei“ (Veľká chirurgia) z roku 1536 predstavujú Paracelsovo 
významné lekárske dielo. „Tartarische Krankeneheit“ (Tartarické choroby) z roku 1538 
vyslovujú Paracelsove názory o pôvode chorôb na základe zmien chemických látok, 
vyvracajúce Galenove názory o význame telových štiav. Pozbierané Paracelsove spisy vyšli 
v súhrnnom vydaní v rokoch 1922-31 v 14 zväzkoch. Paracelsove lekárske názory vychádzajú 
z vlastných originálnych úvah o základnom vplyve chemických látok – síry, ortuti a soli – na 
funkciu organizmu a o ich liečivom účinku. Paracelsus skúmal aj liečivé účinky železa, olova, 
minerálov a rastlín. Odmietal anatomické znalosti a tradíciu lekárskych autorít. Naliehal aby 
bolo uplatňované ľudové lekárstvo. Odmietal scholastiku, zdôrazňoval potrebu skúseností. 
Zavrhoval odtrhnutie chirurgie od medicíny, za ktorej samostatnú súčasť chirurgiu považoval. 
Prvý navrhoval prikladanie čistých obväzov na ranu a odmietal vypaľovanie rán.  
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Ako prvý prednášal na pôde univerzity národným jazykom a i odborné spisy písal v nemčine. 
Do lekárskej etiky zaviedol predtým neznámy princíp pôsobenie lekára ako priateľa ľudí.  

Paracelsove názory sú pre vtedajšiu medicínu revolučné. I keď vychádzajú z ideového 
rozporu autora, znamenajú uplatňovanie renesančných myšlienok, ktoré pomohli medicíne 
dostať sa zo zajatia stredovekej scholastiky.  

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 39-40s. ISBN: 08-052-77 

 

KIRCHER ATHANASIUS 

2.5.1602 – 30.10.1680 

Nemecký kňaz, prírodovedec 

Prvý popísal mikróby 

Narodil sa v Geysi vo fuldskom kraji. V roku 1618 vstúpil do rádu jezuitov. V roku 1635 sa stal 
profesorom matematiky, orientálnych jazykov a filozofie vo Würzburgu. V dobe tridsaťročnej 
vojny odišiel z Nemecka, na čas sa uchýlil v Avignone, kde sa začal venovať archeológii. 
V roku 1662 sa dostal do Ríma, kde pôsobil ako profesor matematiky a hebrejčiny. Od roku 
1670 sa venoval výlučne archeológii. Kircher bol na svoju dobu pokrokovo zmýšľajúci kňaz, 
ktorý sa opieral o pozorovanie prírody. V rámci tohto pozorovania ho zaujali aj otázky 
medicíny. V roku 1646 robil mikroskopické pozorovanie krvi ľudí chorých na maláriu a zistil 
v nej zvláštne telieska, ktoré nazval červy. Študoval Fracastorovo dielo o contagiu, ako 
príčine nákazlivých ochorení a pomocou mikroskopu objavil vo vode a pôde malé telieska, 
ktoré nazval „minima animalcula“ (najmenšie živočíchy). Označil ich za dôsledok hnitia. 
Jednalo sa zrejme o mikróby. Svoj objav uverejnil v druhom vydaní desaťzväzkového diela 
„Arsmagnalucis et umbrae“ (Veľké umenie svetla a tmy), ktoré vyšlo prvýkrát v roku 1646 
a v druhom vydaní v roku 1671 v Amsterdame. 

K ďalším Kircherovým prínosom patrí vynález tzv. maltézskeho zrkadla, slúžiaceho 
k zapaľovaniu predmetov na diaľku. V r. 1680 vyšla „Physiologia Kircherianaexperimentalis“ 
(Pokusná Kircherova fyziológia), ktorá je súhrnom objavov, poznatkov a vynálezov tohto 
významného predstaviteľa prírodných vied  17. storočia. 

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 47-48s. ISBN: 08-052-77 

 

LEEUWENHOEK ANTONY VAN 

24.10.1632 – 26.8.1723 

Holandský prírodovedec, pôvodne amatér 

Zakladateľ vedeckej mikroskopie 
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Narodil sa v Oosteinde pri Delfte v rodine košikára. V roku 1648 sa stal obchodným 
pomocníkom, potom bol obchodníkom v Delfte. V roku 1670 sa začal zaoberať 
mikroskopovaním. Záujem o túto úplne novú problematiku vzbudilo u neho zostrojenie 
prvého mikroskopu jeho rodákmi, bratmi Zachariasom a Jánom Janssenovými 
z Middelburgu. Sám údajne zostrojil viac než 400 mikroskopov, z ktorých niektoré zväčšovali 
až 270-krát. Jedným z jeho prvých pozorovaní bolo znovuobjavenie erytrocytov v roku 1673. 
Ich prvým objaviteľom bol Holanďan Jan Swammerdam (1637 – 1686). 

V roku 1675 objavil Leeuwenhoek nálevníky, čo sa vedľa objavu priečneho pruhovania svalov 
pokladá za jeho najväčší objav. Jeho priateľ, lekár Reiner de Graaf (1641 – 1673), mu umožnil 
styk s vedeckou kráľovskou spoločnosťou v Londýne, ktorej Leeuwenhoek posielal svoje 
pozorovania vo forme listov od roku 1673 až do smrti. Z jeho ďalších objavov je dôležitý 
objav spermat u zvierat z roku 1677 a objav mikróbov v zubnom hliene z roku 1683. Ich 
význam však Leeuwenhoek ešte nepoznal. V roku 1722 vyšli v Leydene všetky jeho správy 
o pozorovaní, posielané do Londýna, v súbornom diele „Opera omnia“ (Zobrané spisy) 
v štyroch zväzkoch. Ešte predtým, v roku 1719, vyšli ako samostatné dielo jeho londýnske 
listy v holandštine (Sendbrievenaan de Heeren van de koninglijkesocietei to London). 

Leeuwenhoek predstavuje unikátny typ naturalistu, ktorý sa napriek tomu, že nemal 
odborné vzdelanie, snahou po poznaní a cieľavedomým záujmom v práci stal jedným 
z najznámejších vedcov 17. storočia.  

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 48-49s. ISBN: 08-052-77 

 

FRANK JOHANN PETER 

19.3.1745 – 24.4.1821 

Nemecký lekár, zakladateľ sociálnej hygieny 

Narodil sa v Rotalvene pri Zweibrückene. Pôvodne vyštudoval filozofiu, potom pokračoval 
v štúdiu medicíny v Heidelbergu a Štrasburgu, kde v roku 1766 štúdium ukončil. Pôsobil 
v Baden-Badene a v Rastatte. V roku 1772 sa stal mestským a neskôr biskupským lekárom 
v Bruchsale, kde učil na ránhojičskej škole a založil školu pre pôrodné babice. Od roku 1784 
bol profesorom v Göttingene a o dva roky neskôr prevzal v Paríži funkciu riaditeľa  nemocníc 
a lekární. V roku 1795 ako univerzitný profesor vo Viedni reformoval vojenskú zdravotnícku 
službu. V rokoch 1804 až 1808 pôsobil vo Vilniuse a v Petrohrade. Koniec života prežil ako 
praktický lekár vo Viedni.  

Frank medzi prvými pochopil, že v záujme pokroku medicíny, je nutné spojenie jej 
organizácie s mocou štátu. Chápal, že hlavnou príčinou chorôb je sociálna bieda ľudu. 
Východisko videl v dobre organizovanej štátnej zdravotnej službe, zaisťujúcej priamu 
ochranu zdravia obyvateľstva. Táto idea tvorí základ jeho hlavného osemzväzkového diela 
„Systemeinervollständigenmedizinischen Polizei“ (Systém dokonalej lekárskej polície), 
vydávaného v rokoch 1779 – 1819.  V ňom Frank vysvetlil aj význam spoločenskej a osobnej 
hygieny. Veľkú pozornosť venoval aj potrebe vydávania účelných zdravotníckych zákonov 
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o boji s tzv. hromadnými chorobami. Dôležité je aj dielo „De 
curandishominummorbisepitomae“ (Výbery o liečení chorôb ľudí, 1794).  

Frankov význam spočíva v zdôvodňovaní rozhodujúcej úlohy štátu pri ochrane zdravia 
obyvateľstva a zásadnej úlohe hygieny. Nastupujúci kapitalizmus však tieto povinnosti 
starostlivosti o zdravie ľudu plniť nehodlal.  

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 59s. ISBN: 08-052-77 

 

HUFELAND CHRISTOPH WILHELM 

12.8.1762 – 25.8.1836 

Nemecký lekár, klinik 

Prvý sa zaoberal výskumom predlžovania ľudského života 

Narodil sa v Langensalze v Durínsku. V roku 1783 vyštudoval medicínu v Göttingene, pôsobil 
vo Weimare, potom ako profesor v Jene.  V roku 1800 sa stal hlavným lekárom najväčšej 
berlínskej nemocnice Charité. Bol jedným z hlavných autorov novej organizácie zdravotníctva 
v Prusku a zakladateľom berlínskej univerzity. Na jej lekárskej fakulte sa stal v roku 1810  
profesorom špeciálnej patológie a terapie. V Berlíne zriadil aj polikliniku pre ošetrovanie 
chudobných. V roku 1829 založil nadáciu pre lekárov trpiacich núdzou a v roku 1836 aj 
nadáciu pre vdovy lekárov.  

Hufeland napísal vyše štyristo prác. Za jeho najvýznamnejšie dielo sa pokladá „DieKunst das 
menschliche Lebenzuverlängern“ (Umenie predĺžiť ľudský život, 1796) v treťom vydaní v roku 
1805 pomenovanom „Makrobiotik“. Podáva ucelený obraz racionálnej životnej hygieny ako 
rozhodujúcu podmienku predĺženia života. V diele „System der praktischen Heilkunde“ 
(Systém praktického lekárstva, 1800) uvádza Hufeland názory o zdokonalení organizácie 
zdravotníctva a jeho spoločenskom význame. Založil aj niekoľko vedeckých časopisov. Ostro 
vystupoval proti homeopatii a magnetizmu. Známy je jeho kritický spis „Mesmerundsein 
Magnetismus“ (Mesmer a jeho magnetizmus) z roku 1795. Bol aktívnym propagátorom 
Jennerovej vakcinácie. Život a choroba sú podľa jeho názorov výsledkom pôsobenia 
vonkajších vplyvov na organizmus a jeho vnútorného stavu.  

Hufeland patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov pokroku lekárskeho myslenia 18. 
storočia. 

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 61s. ISBN: 08-052-77 

 

HUSZTY ZACHARIAS GOTTLIEB 

13.3.1754 – 29.3.1803 

Uhorský lekár, jeden z prvých organizátorov zdravotníctva a hygienickej služby 
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Narodil sa v Ruste v Burgenlande. Medicínu študoval vo Viedni a v Trnave, kde promoval 
v roku 1777. Pôsobil v Bratislave ako mestský fyzikus. V roku 1781 uverejnil v prvom 
uhorskom vedeckom časopise „Ungarische Magazin“ článok o vplyve prostredia na zdravie 
človeka. V roku 1785 vydal kritický spis „Kritischer Commentarüberdieöstereichiche Provinzial 
Pharmakopoe“ (Kritický komentár o rakúskej farmakopey), v ktorom navrhol modernizáciu 
rakúskej farmakopey. V roku 1786 vydal svoje najdôležitejšie dielo 
„Discursüberdiemedizinische Polizei“ (Rozprava o lekárskej polícii), dvojzväzkové, v ktorom sa 
opiera o názory J. P. Franka. Sleduje ochranu zdravia jednotlivých vrstiev obyvateľstva, 
dokonca aj v tak úzko špecializovaných otázkach, ako je ochrana zdravia v manželstve, alebo 
starostlivosť o zdravie tehotných žien a vojnových zajatcov. Dielo navrhuje aj nové sociálne 
zdravotné prvky – bezplatné liečenie, poskytovanie liekov nemajetným zdarma, ustanovenie 
závodných lekárov v manufaktúrach. Objavné sú aj Husztyho štúdie o sledovaní fyzických 
vlastností ľudí v Uhorsku a príspevok k experimentálnemu výskumu duševnej činnosti 
človeka.  

Huszty bol lekárom pokrokových názorov, propagoval vakcináciu a zavádzal účinné 
organizačné opatrenia pri epidémiách kiahní a dobytčieho moru. Jeho dielo je významným 
vkladom do dejín medicíny 18. storočia v našich krajinách.   

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 63s. ISBN: 08-052-77 

 

JENNER EDWARD 

17.5.1749 – 26.1.1823 

Anglický lekár, objaviteľ vakcinácie 

Narodil sa v Berkeley. Pôvodne bol felčiarom. U Huntera získal všeobecné lekárske vzdelanie 
a v roku 1772 sa usadil v rodnom kraji ako praktický lekár. V roku 1796 vykonal prvú 
vakcináciu, ktorá ho preslávila v celom lekárskom svete. V roku 1802 bola v Londýne 
založená očkovacia spoločnosť „Royal Jennerian Society“, za ktorého predsedu bol zvolený  
Jenner, ktorý sa stal aj členom mnohých zahraničných vedeckých spoločností. V rokoch 1802 
a 1807 bol odmenený štátnou finančnou cenou v celkovej čiastke 30000 libier. Jenner však 
zostal do konca života skromným a žil väčšinou v ústraní na rodnom vidieku.  

K svojmu objavu dospel Jenner na základe obetavosti a úsilia o prehĺbenie poznania. 
Ústredným problémom jeho výskumu sa stali kiahne. Pri ich skúmaní zistil, že ľudia ktorí 
ochoreli kravskou formou tejto choroby, neochorejú pri epidémiách kiahní. 14. 5. 1796 
injikoval osemročnému Jamesovi Phibbsovi obsah pľuzgierika dojičky Sarah Nelmesovej, 
chorej na kravské kiahne. Keď o dva týždne neskôr Jenner naočkoval Phibbsovi obsah 
pľuzgierika človeka postihnutého kiahňami, chlapec neochorel. Jenner napísal o svojom 
pokuse správu „Aninquiryintothecause and effects of thevariolaevaccinae“ (Výskum príčin 
a pôsobenia kravských kiahní, 1797), ktorú o rok neskôr vydal aj samostatne s popisom 
ďalších úspešných pokusov. Tento spôsob očkovania, nazvaný vakcinácia (vacca = latinsky 
krava) bol uvedený do praxe a znamenal prevratnú udalosť v boji s kiahňami a infekciami 
vôbec. 
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JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 69-70s. ISBN: 08-052-77 

 

RAYMANN JAN ADAM 

1690 – 23.4.1770 

Uhorský lekár, priekopník variolizácie 

Narodil sa v Prešove v rodine lekárnika. Medicínu študoval v Halle v Leydene, kde v roku 
1712 promoval. Jeho učiteľom bol Boerhaave. Pôsobil v rodnom meste ako mestský lekár 
a neskôr ako župný lekár. V roku 1719 bol menovaný za člena Leopoldinskej akadémie, ktorá 
bola jednou z prvých vedeckých organizácií v zemi. Napísal 63 pojednaní s rôznorodou 
tematikou, týkajúcou sa okrem kliniky a histórie medicíny aj infekcie a meteorologicky- 
lekárskych problémov aj liečivých prameňov. Väčšinu prác uverejnil v „Analephysicomedicae 
Vratislaviensis“.  

Rayamann uviedol ako prvý v Strednej Európe do praxi variolizáciu, druh očkovania proti 
kiahňam, spočívajúci v prenose obsahu pľuzgierika z chorého na zdravého človeka. Pôvodne 
sa variolizácia uplatňovala v orientálnych krajinách, kde sa prevádzala vfukovaním prášku 
z variolných chrást do nosa. Za jej materskú krajinu sa pokladá Čína. Do Európy ju údajne 
priniesli orientálni kupci. Prvý spis o variolizácii vydal v roku 1715 v Benátkach Giacomo 
Pilarino (1659 – 1718) „Nova et tutavariolasexcitandi per transplantationemmethodus...“ 
(Nový a dokonalý spôsob ochrany pred kiahňami prenosom). Raymann vyskúšal variolizáciu 
v roku 1721 pri veľkej epidémii kiahní na svojej dva a pol ročnej dcérke. Správu o tom 
uverejnil v článku „Historia der in EperjesAnno 1721 grassirtenBlattern-Seuche...“ (Popis 
strašnej nákazy kiahňami v Prešove v roku 1721). Druhý úspešný pokus variolizácie 
v Uhorsku uskutočnil v roku 1769 v Bratislave František Sgollanits (Schollanits). 

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 70s. ISBN: 08-052-77 

 

SWIETEN GERHARD VAN 

7.5.1700 – 18.6.1772 

Holandský lekár, organizátor zdravotníctva 

V našich zemiach, jeden zo zakladateľov tzv. prvej viedenskej lekárskej školy 

Narodil sa v Leydene. Medicínu vyštudoval v rodnom meste, štúdium dokončil v roku 1725. 
Pôsobil tam aj ako praktický lekár a neskôr ako súkromný docent na lekárskej fakulte 
u Boerhaava. V roku 1745 ho pozvala cisárovna Mária Terézia do Viedne a ponúkla mu 
funkciu osobného lekára a poradcu v zdravotníckych otázkach. Swieten sa stal inšpektorom 
lekárskeho vzdelávania v Rakúsku a štátnym protomedikom – hlavným lekárom štátu. 
Previedol mnohé významné reformy systému štúdia medicíny i organizácie zdravotnej 
starostlivosti v zemi. Pod jeho riadením vydala Mária Terézia mnohé významné zdravotnícke 
zákony a nariadenia. Z nich sú najdôležitejšie „Generalenormativumsanitatis“ (Hlavné 
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zdravotnícke smernice), vydané 17.9.1770, ktoré boli základom modernizácie zdravotníctva 
v našich zemiach. Van Swieten mal leví podiel aj na založení prvej lekárskej fakulty 
v Uhorsku, ktorá bola zriadená v roku 1769 v Trnave.  

V Swietenovom pôsobení sa odráža aj Boerhaavov vplyv, jeho reformy sa však hneď nestretli 
s plným porozumením lekárskej verejnosti v Rakúsku. Významným činom Swietenovým bolo 
podriadenie univerzít, teda aj lekárskych fakúlt vo Viedni a v Trnave, moci štátu. Štát rovnako 
dával povolenie k prevádzaniu lekárskej praxe. Tak sa zdravotníctvo Swietenovou zásluhou 
stalo súčasťou štátnej organizácie. 

Ako klinik začal Swieten zavádzať aj pokrokové klinické vyšetrovacie metódy a zaviedol 
Boerhaavov systém lekárskeho štúdia. Z jeho diel sú významné „Commentaria...de 
cognoscendis et curandismorbos“ (Zápisky o rozpoznávaní a liečení chorôb, 1742) a „Kurze 
BeschreibungundHeilungsart der Krankenheiten“ (Krátky popis a spôsob liečenia chorôb, 
1758). Niektoré spisy venoval otázkam organizácie zdravotníctva, boji s infekciou a chirurgii. 

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 82-83s. ISBN: 08-052-77 

 

LISTER JOSEPH 

5.4.1827 – 10.2.1912 

Anglický chirurg, zakladateľ učenia o antisepse 

Narodil sa v Upronhouse v Essexe. Medicínu študoval v Londýne, kde v roku 1852 získal 
hodnosť bakalára medicíny. V roku 1853 sa usadil v Edinburghu ako chirurg, prednášal na 
univerzite. V roku 1860 sa stal profesorom chirurgie v Glasgowe a v roku 1869 sa znovu vrátil 
do Edinburghu. V roku 1877 nastúpil ako profesor na King´s Collage v Londýne, kde pôsobil 
do roku 1892. Dosiahol mnohých pôct. V roku 1833 mu bol udelený šľachtický titul, v 
Edinburghu bol osobným lekárom kráľovnej. V roku 1896 sa usadil na odpočinok v mestečku 
Walmer v Kentskom grófstve, kde zomrel takmer 85-ročný. Bol čestným doktorom a členom 
mnohých zahraničných vedeckých spoločností.  

Lister sa v prvom období vedeckého pôsobenia venoval anatomickému výskumu, vydal 
niekoľko prác, z ktorých je najznámejšia „On the muscular tissue of the skin“ (O svalovom 
tkanive kože, 1853). Neskôr ho zaujala problematika chirurgických zápalov, ktorú rozviedol v 
knihe  „On the early stage of inflamation“ (O ranných štádiách zápalu, 1857). Do chirurgickej 
praxe zaviedol tlakový obväz – turniket na kompresiu brušnej aorty. Najvýznamnejší je však 
jeho výskum týkajúci sa boja s chirurgickou nákazou, ktorá bola v tých dobách na 
chirurgických oddeleniach značne rozšírená a mala často smrteľné následky. Známe sú 
Listerove bádania zo študentských dôb, kedy sa pokúšal pomocou mikroskopu objaviť v hnise 
vlastný hmotný substrát nákazy – choroboplodné zárodky. Výskum pôsobenia rôznych 
chemických látok na chirurgické hnisajúce rany ho nakoniec v roku 1867 priviedol k objavu 
účinného antiseptického pôsobenia roztoku karbolovej kyseliny, použitého pri umývaní 
operačných rán a rúk operatéra. Na základe použitia tejto metódy výskyt hnisaní operačných 
rán, ako aj úmrtnosť na nich klesli na Listerovej klinike sedemnásobne. O svojom objave 
uverejnil Lister v roku 1867 článok „On a new method of treating compound fracture, 
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abscess etc. with observation in the conditions of supuration“ (O novom spôsobe liečenia 
komplikovaných zlomenín, abscesov atď. so zreteľom na podmienky hnisania). Hlavným 
Listerovým dielom zverejňujúcim jeho dlhoročné skúsenosti s použitím antiseptickej metódy 
v chirurgii, je práca „Principles of antiseptic sergery“ (Princípy antiseptickej  chirurgie, 1891). 
Je treba zdôrazniť, že Lister bol vo svojej práci inšpirovaný Pasteurom. 

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 102-103s. ISBN: 08-052-77 

 

SEMMELWEIS IGNAZ FÜLÖP 

1.7.1818 – 13.8.1865 

Pôrodník maďarského pôvodu, zakladateľ učenia o asepsii 

Narodil sa v Budíne. Medicínu študoval v Pešti a vo Viedni, kde promoval v roku 1844. V tom 
istom roku nastúpil na miesto asistenta na pôrodnej klinike vo Viedni, kde pôsobil do roku 
1849. V roku 1850 dosiahol docentúry, vrátil sa do Pešti, kde pracoval najprv ako primár 
nemocnice sv. Rocha a od roku 1855 prednášal na  lekárskej fakulte v Pešti pôrodníctvo vo 
funkcii profesora. Neustále polemiky s odporcami jeho názoru o pôvode popôrodnej nákazy 
a metódach jej profylaxie doviedli Semmelweisa na koniec do duševnej depresie. Zomrel v 
ústave choromyseľných vo viedenskej štvrti Döblingu.  

Semmelweis sa hneď po vstupe na kliniku po skončení štúdií začal zaoberať problémom 
častého výskytu horúčok omladníc, končiacich až v 16 percentách prípadov smrťou rodičiek. 
V súvislosti s úmrtím svojho priateľa Josefa Kolletschky (1803 – 1847, ktorý zomrel na sepsu 
po poranení v pitevni, vytušil Semmelweis, že zdrojom infekcie rodičiek sú ruky medikov, 
ktorí bez umytia rúk prichádzali priamo z pitevne na praktiká na pôrodnickú kliniku. Zaviedol 
pred vyšetrovaním rodičiek umývanie rúk chlórovou vodou. Tento zákrok pomohol znížiť až 
päťnásobne výskyt horúčky omladníc i úmrtnosť rodičiek. O svojom objave referoval 
Semmelweis v roku 1847 na schôdzi Viedenskej spoločnosti lekárov. U väčšiny lekárov, zvlášť 
u pôrodníkov sa stretol s nepochopením a výsmechom. Medzi jeho odporcami bol aj 
Virchow, na jeho podporu vystúpili Škoda a Rokytanský. Rastúce rozpory s väčšinou 
Viedenských klinikov prinútili Semmelweisa z Viedne odísť. Po dobu pôsobenia v Pešti 
naďalej úspešne uplatňoval svoju novú metódu profylaxie horúčky omladníc a v roku 1861 
uverejnil svoje skúsenosti v diele „Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des 
Kindbettfiebers“ (Etiológia, podstaty a profylaxia horúčky omladníc). V rokoch 1861 – 1862 
vydal tri zväzky „Offene Briefe...“ (Otvorené listy), ktoré adresoval svojim hlavným 
odporcom, medzi ktorých patrili Eduard Kaspar Jakob von Siebold (1801 – 1861), profesor 
pôrodníctva v Marburgu, Friedrich Wilhelm Scanzoni (1823 – 1891), profesor pôrodníctva vo 
Würzburgu a Joseph Spaeth (1823-1896).  

Význam Semmelweisovho objavu možnosti účinnej profylaxie nákazy ako základného prvku 
predovšetkým v chirurgickej praxi, dnes rozpracovaný v náuke o asepsii, bol docenený na 
plno až po smrti objaviteľa. 

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 107-108s. ISBN: 08-052-77 
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BEHRING EMIL AUGUST VON 

15. 3. 1854 – 31. 3. 1917 

Nemecký bakteriológ, zakladateľ séroterapie 

 

Narodil sa v Hansdorfe v Západnom Prusku. Medicínu študoval v Berlíne, kde v roku 1878 
promoval. Najprv pôsobil ako vojenský lekár. V roku 1889 sa stal asistentom fyziky a o rok 
neskôr prešiel pracovať ku Kochovi. V roku 1893 získal profesúru a v roku 1894 sa stal 
profesorom hygieny v Halle a potom v Marburgu. Tu vybudoval sérologické laboratórium a 
neskôr známe „Behring-werke“, závod na výrobu sér a očkovacích látok, prvý na svete. Bol 
mu udelený šľachtický titul a v roku 1901 získal Nobelovu cenu. 

Behring sa v Kochovom ústave venoval najprv výskumu pôsobenia dezinfekčných 
prostriedkov. Neskôr skúmal pôsobenie krvného séra pri rozpracovaní otázok imunity, 
obzvlášť ho zaujala problematika boja so záškrtom. V roku 1890 v spolupráci s Kitasatom 
získal účinné antitoxické sérum proti záškrtu a tetanu. Výsledky výskumu uverejnil v práci 
„Die praktischen Ziele der Blutserumtherapie und die Immunisierungsmethoden zum Zweck 
der Gewinnung von Heilserum“ (Praktické ciele séroterapie a metódy imunizácie za účelom 
získania liečivého séra, 1892). Behringov objav bol počiatkom uplatnenia nového spôsobu 
boja s infekčnými chorobami pomocou využitia liečivých sér, ktorých výrobu Behring rozvinul 
na priemyselnom základe. Objektom najväčšieho Behringovho záujmu zostával záškrt. Je 
autorom spisu „Diphterie, Begriffsbestimmung, Zustandenkommen, Erkennung und 
Verhütung“ (Záškrt, pojem, stav, poznanie a ochrana pred ním, 1901). Séroterapiu 
publikačne zdôvodnil v práci „Einführung in die Lehre von der Bekämpfung der Infektions“. 

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 263 s. ISBN: 08-052-77, s. 114-
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GAMALEJA NIKOLAJ FJODOROVIČ 

17. 2. 1859 – 29. 3. 1949 

Ruský mikrobiológ a epidemiológ, objaviteľ bakteriofágie 

Narodil sa v Odese. Medicínu študoval v Novorossijsku a v Petrohrade na Vojenskej lekárskej 
akadémii, kde v roku 1883 štúdium ukončil. V Odese si vybudoval mikrobiologické 
laboratórium, kde pracoval od roku 1908. Medzitým v roku 1886 pracoval v Paríži u Pasteura. 
V rokoch 1896 – 1908 bol vedúcim bakteriologického ústavu v Odese, ktorý vybudoval na 
báze pôvodného laboratória. V rokoch 1912 – 1928 bol riaditeľom Jennerovho ústavu 
vakcinácie v Leningrade, v rokoch 1930 – 1938 bol vedúcim Ústredného ústavu 
epidemiológie a mikrobiológie v Moskve a vedúcim katedry mikrobiológie II. Moskovského 
lekárskeho inštitútu a od roku 1939 vedúcim laboratória Ústavu epidemiológie a 
mikrobiológie Akadémie lekárskych vied ZSSR v Moskve. 



15 
 

Gamaleja sa pôvodne venoval epidemiologickému výskumu besnoty a cholery. Z roku 1888 
je známy jeho objav Vibria metchnikovi, pôvodcu choleroidného ochorenia vtákov, a pokusy 
s anticholerickou vakcínou. V roku 1893 skúmal funkciu bakteriolyzínov a objavil 
bakteriofágiu. O tom napísal prácu „Bakterijnyje jedy“ (Ničitelia baktérií). Ako prvý vyslovil v 
súvislosti s bakteriofágiou názor o existencii bakteriofága, ktorého objavil až v roku 1915 
Twort. V roku 1896 zistil Gamaleja heteromorfizmus baktérií a v roku 1902 prenos moru 
potkanmi. V prvých rokoch sovietskeho štátu organizoval hromadné očkovanie proti 
kiahňam. V roku 1942 rozpracoval profylaxiu chrípky, o čom napísal prácu „Gripp i borba s 
nim“ (Chrípka a boj s ňou). Napísal cez tristo vedeckých prác a početné učebnice 
mikrobiológie. Bol členom Akadémie vied ZSSR a mnohých zahraničných spoločností a 
akadémií. V roku 1943 bol odmenený štátnou cenou. 

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 263 s. ISBN: 08-052-77, s. 115. 

 

KITASATO SHIBASABURO 

20. 12. 1852 – 13. 6. 1931 

Japonský lekár, jeden zo zakladateľov mikrobiológie 

Narodil sa v Kumamote. Štúdium medicíny skončil v Tokiu v roku 1883, potom dva roky 
pracoval ako praktický lekár. V roku 1885prišiel do Berlína, kde pracoval u Kocha. Tu v roku 
1892 získal profesúru a vrátil sa do vlasti. V Tokiu založil ústav infekčných chorôb a vytvoril 
prvú japonskú mikrobiologickú školu. V roku 1894 pomáhal pri zdolávaní epidémie moru v 
Hongkongu. Stal sa aj významným spoločenským činiteľom. V roku 1917 bol zvolený za člena 
hornej snemovne parlamentu a v roku 1920 sa stal vedúcim ústredného zdravotníckeho 
úradu. Patrí medzi zakladateľov univerzity Keio a japonskej spoločnosti lekárov. V roku 1924 
mu bol udelený titul baróna. Zomrel v Nakanocho v provincii Arabu. 

V dobe pôsobenia v Berlíne, v roku 1889, sa podarilo Kitasatovi ako prvému získať čistú 
kultúru bacila tetanu. Objav publikoval v článku „Über die Tetanusbacilus“ (O bacile tetanu). 
V roku 1890 spolu s Behringom získal a prakticky uplatnil anatoxíny tetanu a záškrtu, čo bol 
počiatok séroterapie. O tom napísal článok „Über das Zustandenkommen der Difterie-
Immunität und der Tetanus-Immunität bei Tieren“ (O uplatnení imunity voči záškrtu a tetanu 
u zvierat). V roku 1894 pri boji s morom v Hongkongu objavil pôvodcu tejto choroby – 
Pasteurellu pestis. 

Kitasato vypracoval nové metodiky pozorovania mikróbov i pestovania ich kultúr a zostrojil k 
tomu mnohé pomôcky. Ako prvý vyrobil proticholerové sérum. Za záslužnú prácu bol 
menovaný za člena mnohých zahraničných spoločností. 

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 263 s. ISBN: 08-052-77, s. 116. 
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KOCH ROBERT 

11. 12. 1843 – 27. 5. 1910 

Nemecký lekár, zakladateľ bakteriológie 

Narodil sa v Klausthale. Pôvodne študoval prírodné vedy. Medicínu vyštudoval v Göttingene, 
štúdium dokončil v roku 1866. Pôsobil ako asistent patologického múzea a ústavu pre 
choromyseľných. V rokoch 1868 až 1869 bol praktickým lekárom, v rokoch 1870 – 1871 sa 
zúčastnil prusko-francúzskej vojny. Potom sa usadil ako krajský lekár vo Wollsteine v 
poznanskom kraji. Vedľa praxe sa venoval aj bakteriologickému výskumu, v ktorom dosiahol 
veľké objavy. V roku 1880 sa stal vládnym radcom v Berlíne. V rokoch 1884 – 1885 sa 
zúčastnil vedeckej výpravy do Egypta a Indie. V roku 1885 sa stal univerzitným profesorom v 
Berlíne. V roku 1891 zriadil ústav infekčných chorôb, neskôr nazvaný jeho menom. V roku 
1899 sa zúčastnil vedeckej výpravy do Južnej Afriky a Indie za účelom zdolania moru. V roku 
1904 odišiel na odpočinok, v roku 1905 mu bola udelená Nobelova cena. Zomrel v Baden – 
Baden. 

Kochove priekopnícke bakteriologické objavy vychádzali z jeho mimoriadneho nadania, 
metodiky a systému vedeckého výskumu, ktorý začal už ako praktický lekár v obmedzených 
podmienkach. Svoje prvé pokusy zameral na objasnenie etiológie antraxu. V roku 1876 zistil 
cyklus vývoja bacila antraxu, objavil a vyjasnil epidemiologický význam spór týchto bacilov. O 
rok neskôr rozpracoval metodiku kultivácie mikróbov na živých pôdach. Veľký význam, zvlášť 
pre chirurgiu, malo Kochovo skúmanie infekcie rán, o čom napísal spis „Untersuchungen über 
die Äthiologie der Wundinfekcionskrankheiten“ (Výskum etiológie infekcie rán, 1878). V tejto 
knihe boli publikované známe tri zásady špecifickosti mikróbov ako pôvodcov infekcie: 
prítomnosť mikróbov pri ochorení, možnosť ich vypestovania v čistej kultúre a schopnosť 
mikróbov vyvolať z kultúry chorobu. 

V roku 1882 objavil Koch bacila tuberkulózy, o čom podal správu vo Fyziologickej spoločnosti 
v Berlíne a neskôr uverejnil článok „Die Äthiologie der Tuberkulose“ v časopise „Berliner 
klinische Wochenschrift“ 10. 3. 1882. V roku 1885 uverejnil v tomto časopise ďalší 
bakteriologický objav: nájdenie bacila cholery, ktoré bolo výsledkom vedeckej cesty po 
Egypte a Indii. Pri ďalšom skúmaní možností boja s tuberkulózou začal uplatňovať očkovaciu 
látku – tuberkulín, získaný z extraktu kultúr tuberkulózy dobytka. Tieto pokusy však neboli 
úspešné, vyplývali z mylného názoru, že tuberkulóza dobytka je neškodná pre človeka. 

Z ďalších významných Kochových prác vynikajú nové poznatky o epidemiológii malárie a 
moru. Tieto poznatky zhrnul do spisu „Reiseberichte über Rinderpest, Bubonenpest in Indien 
und Afrika“ (Správa z ciest o more dobytka a žľazovom more v Indii a Afrike, 1898). V 
poslednom období života skúmal spavú chorobu. 

Rozsah a význam diela Roberta Kocha je široký a rozhodujúci pre ďalší boj s infekčnými 
ochoreniami. V ich etiológii, patogenéze a klinike však Koch nedoceňoval sociálne faktory. 

JUNAS, J. 1977. Průkopníci medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 263 s. ISBN: 08-052-77, s. 116 – 
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LOEFFLER FRIEDRICH 

24. 06. 1852 – 09. 04. 1915 

Nemecký lekár, objavil bacila záškrtu 

Narodil sa vo Frankfurte nad Odrou. Medicínu vyštudoval vo Würzburgu a na Akadémii 
Fridricha Wilhelma v Berlíne, kde v roku 1874 promoval. Vstúpil do služieb armády ako 
vojenský lekár; venoval sa aj výskumu v oblasti hygieny. Na Kochovo odporučenie sa neskôr 
zameral na bakteriologický výskum. V roku 1866 sa stal docentom hygieny a v roku 1888 
začal prednášať tento predmet na univerzite v Greifswalde. V roku 1913 sa stal riaditeľom 
ústavu infekčných chorôb R. Kocha v Berlíne, kde aj zomrel. 

Najvýznamnejším Loefflerovým objavom je objav pôvodcu záškrtu v roku 1884, bacila, ktorý 
dostal meno „Loefflerov Bacil“. Loeffler zároveň zistil, že hlavnou, aktívne pôsobiacou 
zložkou bacila sú jeho jedy – toxíny. Neskôr tento poznatok potvrdili aj ďalší – Francúz Emile 
Roux (1853 – 1933) a Američan Alexander John Emile Yersin (1863 – 1943). V roku 1882 
objavil Loeffler aj pôvodcu červienky ošípaných, v roku 1891 bacila myšieho týfu. Má 
významné zásluhy pri zavádzaní aktívnej imunizácie a nových spôsobov mikroskopickej 
techniky. 

Svoje objavy publikoval hlavne v článkoch, knižne vydal „Vorlesungen über die geschichtliche 
Entwicklung der Lehre von den Bakterien“ (Prednášky o dejinnom vývoji učenia o baktériách, 
1887) a spolupracoval na zostavení diela „Handbuch der Hygiene“ (Učebnica hygieny). 
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PASTEUR LOUIS 

27. 12. 1822 – 28. 09. 1895 

Francúzsky chemik, zakladateľ mikrobiológie 

Narodil sa v Dôle. Študoval v Bensaçone a v Paríži, kde v roku 1847 získal doktorát prírodných 
vied. V roku 1848 sa stal profesorom fyziky na lýceu v Dijone, po roku profesorom chémie v 
Štrasburgu. V roku 1854 prišiel do Lille, kde neskôr vybudoval fakultu prírodných vied. V roku 
1858 sa stal riaditeľom tzv. Ecole normale v Paríži (zodpovedá našej vysokej škole), v roku 
1863 profesorom geológie, fyziky, chémie na Ecole de beaux arts a v roku 1867 profesorom 
chémie na Sorbonne. V roku 1870, v dobe francúzsko-pruskej vojny, vrátil na znamenie 
protestu diplom čestného doktora medicíny na univerzite v Bonne. V roku 1888 sa stal prvým 
riaditeľom Ústavu pre štúdium infekčných chorôb, neskôr pomenovaného jeho menom. 
Zomrel vo Villeneuve – l´Etang. 

Získal početné vyznamenania, pocty a čestné doktoráty rôznych fakúlt vo Francúzsku i v 
zahraničí. V roku 1862 sa stal členom Parížskej akadémie vied a v roku 1873 Francúzskej 
lekárskej akadémie. 
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Prvým Pasteurovým vedeckým objavom bolo zistenie priestorového dimorfizmu atómov v 
molekulách látok, tzv. molekulárnej asymetrie. Prvým priekopníckym objavom bolo zistenie, 
že kvasenie je biologický jav zapríčinený mikroorganizmami, čím bola vyvrátená Liebigova 
teória o chemickej podstate kvasenia. Pasteur dokázal, že štiepenie cukrov pri alkoholovom 
kvasení je spôsobené činnosťou kvasiniek. Svoje objavy uverejnil v roku 1857 v prácach 
„Mémoires sur la fermentation appelée lactique“ (Poznámky o tzv. mliečnom kvasení) a 
„Mémoires sur la fermentation alcoolique“ (Poznámky o alkoholovom kvasení). 

Rozhodujúci podiel na porážke idealistickej teórie abiogenézy (samooplodnenia) má 
Pasteurov objav z roku 1861, že každý organizmus pochádza z iného, materského organizmu 
a že podstatou nákazy sú zárodky rôznych mikroorganizmov. Toho istého roku Pasteur 
dokázal, že niektoré mikroorganizmy sú schopné žiť aj bez kyslíka. V roku 1865 pestovatelia 
viníc žiadali, aby vyskúmal, čo spôsobuje kysnutie vína. Pasteur zistil, že príčinou kysnutia sú 
mikroorganizmy, ktoré však pri teplote 60°C hynú. Na základe toho sa začala uplatňovať ako 
ochrana pred kvasením tzv. pasterizácia. V roku 1865, na základe zistenia mikrobiálneho 
pôvodu ničivej choroby priadky morušovej, sa Pasteurovi podarilo zabrániť zániku tohto 
dôležitého činiteľa, zaisťujúceho výrobu prírodného hodvábu. 

V roku 1880 získal Pasteur oslabenú kultúru pôvodcu kuracej cholery a jej injikovaním 
dosiahol odolnosť hydiny proti tejto chorobe. To bol prvý pokus o aktívnu imunizáciu. 
Podobne sa Pasteurovi podarilo zakročiť pri šírení antraxu u oviec. Priekopnícke boli aj jeho 
snahy o boj s besnotou na základe injikovania suspenzie mozgu infikovaných pokusných 
zvierat. Prvý krát uskutočnil úspešné očkovanie proti besnote 6. 7. 1885 u dieťaťa 
pohryzeného besným psom. Svoje skúsenosti uverejnil vo spise „Méthode pour prévenir la 
rage après morsure“ (Spôsob prevencie besnoty po pohryzení, 1885). Za necelý rok úspešne 
očkoval v Paríži proti besnote 350 ľudí. 

Súbor Pasteurových vedeckých prác predstavuje sedem zväzkov, ktorých obsah je pre 
medicínu jednou z najväčších hodnôt celých jej dejín. 
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DUNANT JEAN HENRI  

8. 5. 1828 – 30. 10. 1910 

Švajčiarsky obchodník, zakladateľ Medzinárodného červeného kríža 

Narodil sa v Ženeve. Pri svojich cestách sa stal 29. júna 1859 svedkom zrážky francúzskych  a 
rakúskych vojsk pri Solferine, pri ktorej padlo 34 000 ľudí. Krutosť vojnového pustošenia, 
masové straty na ľudských životoch a utrpenie ranených, ponechaných na bojisku bez 
pomoci, ho viedli k napísaniu diela „Un souvenir de Solferino“ (Spomienka na Solferino, 
1862), v ktorom popisuje hrôzy tejto bitky a záverom podáva návrh na založenie 
medzinárodnej dobrovoľnej organizácie k zaisťovaniu pomoci raneným vo vojnách. Sám k 
tomuto účelu založil v Ženeve súkromnú spoločnosť a neskôr dosiahol, že švajčiarska vláda 
zvolala v roku 1863 do Ženevy prvú diplomatickú konferenciu. V roku 1864 priali zástupcovia 
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deviatich štátov tzv. ženevskú konvenciu na ochranu ranených a chorých v dobe vojny so 
schválením znaku červeného kríža v bielom poli. Sekretárom spoločnosti bol Dunant, ktorý 
toho istého roku vydal ďalšiu knihu „Fraternité et charité internationales en temps de 
guerre“ (Medzinárodné bratstvo a pomoc v dobe vojny). Prijatím ženevskej konvencie boli 
položené základy k vytvoreniu celosvetovej organizácie Červeného kríža, ktorá mala a má 
významnú úlohu v pomoci zdravotníctvu vo všetkých štátoch sveta a v uplatňovaní 
humánnych zásad ochrany ranených a zajatcov v dobe vojnových akcií. Dunant venoval na 
organizovanie tejto spoločnosti celý svoj majetok. V roku 1901 mu bola udelená Nobelova 
cena za mierovú prácu. Zomrel v Heidene. 
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MARKUŠOVSKÝ ĽUDOVÍT 

25. 4. 1815 – 21. 4. 1893 

Slovenský lekár, organizátor zdravotníctva v Uhorsku 

Narodil sa v Štrbe pod Tatrami v rodine evanjelického farára. Medicínu študoval v Pešti, kde 
promoval v roku 1844. Pôvodne sa venoval chirurgii a bol asistentom na chirurgickej klinike. 
V rokoch 1848 – 49 sa aktívne zúčastnil revolučných bojov maďarského národa za slobodu 
ako lekár revolučného vojska. V päťdesiatych rokoch sa usadil v Pešti. V roku 1866 bol 
menovaný ministerským radcom. Pôsobil vo významných organizačných funkciách 
uhorského zdravotníctva, založil na peštianskej fakulte katedru hygieny a pričinil sa o 
založenie lekárskej fakulty v Kluži. Zomrel v Opatii. 

Markušovský patrí medzi najvýznamnejších organizátorov zdravotníctva v 19. storočí v 
našich krajinách. V roku 1857 založil s Balassom a Bókaiom prvý lekársky týždenník v Uhorsku 
„Orvosi hetilap“ (Lekársky týždenník) a stal sa jeho prvým redaktorom. V roku 1886 bola 
vytvorená v Pešti jeho priamou zásluhou Štátna spoločnosť pre zdravotníctvo, ktorá zohrala 
rozhodujúcu úlohu pri modernizácii uhorského zdravotníctva a pozdvihla ho na európsku 
úroveň. Markušovský pôsobil na ministerstve kultúry, prednášal na peštianskej univerzite a 
bol menovaný jej čestným profesorom a neskôr aj čestným profesorom univerzity v Kluži. Z 
oblasti jeho spoločensko-politickej činnosti je známy jeho odpor v násilnej maďarizácii, 
zastával sa práv utláčaných národov v Uhorsku, menovite Slovákov, v čom možno vidieť 
prejav jeho slovenského pôvodu. 
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PETTENKOFER MAX 

3. 12. 1818 – 9. 2. 1901 
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Nemecký lekár, zakladateľ novodobej hygieny 

Narodil sa v Lichtenheime pri Neuburgu nad Dunajom. Začal študovať filozofiu a prírodné 
vedy. Štúdium však zanechal s úmyslom stať sa hercom. Ako herec pôsobil v Regensburgu a 
Augsburgu. V roku 1841 začal študovať medicínu, v roku 1843 štúdium dokončil. Pracoval 
nejaký čas u Liebiga, v roku 1846 sa stal mimoriadnym členom Bavorskej akadémie vied, v 
roku 1847 profesorom lekárskej chémie. V roku 1849 sa stal členom Bavorského 
zdravotníckeho úradu. V roku 1865 prevzal katedru hygieny v Mníchove, v roku 1879 tu 
vybudoval Hygienický ústav, ktorého sa stal riaditeľom. V rokoch 1890 – 99 zastával funkciu 
prezidenta Bavorskej akadémie vied. V roku 1896 bol poctený šľachtickým titulom. Život 
skončil samovraždou v záchvate senilnej demencie. 

Pettenkofer obsiahol vo svojom diele základné problémy tvoriacej sa vedeckej hygieny – 
hygienu ovzdušia, pôdy, výživy, pričom uviedol ako prvý do hygieny experimentovanie. 
Jednou z jeho prvých prác bolo zavedenie metód na určovanie množstva CO2 v ovzduší, 
ktorý Pettenkofer použil ako indikátor pre zisťovanie čistoty ovzdušia. V oblasti hygieny 
výživy sa zaoberal metabolizmom plynov u ľudí a zvierat. K jeho skúmaniu zostrojil vlastný 
prístroj, ktorý popísal v práci „Über einen neuen Respirationsapparat“ (O novom 
respiračnom prístroji, 1861). Veľkú pozornosť venoval výskumu pôdy, svoje pozorovania 
uverejnil v diele „Der Boden und sein Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen“ 
(Pôda a jej súvislosť so zdravím človeka, 1882). 

Hygienické poznatky o pôde sa snažil aplikovať v epidemiologickej oblasti učením o tzv. 
lokalistickom pôdnom pôvode infekčných chorôb. Svoju teóriu sa snažil dokázať v dobe 
epidémie cholery tým, že v roku 1884 vypil čistú kultúru bacila cholery, aby tým 
dokumentoval, že cholera sa šíri z pôdy. Názory o pôdnom pôvode cholery a týfu uverejnil v 
práci „Boden und Grundwasser in ihren Beziehungen zu Cholera und Typhus“ (Pôda a spodná 
voda vo vzťahu k cholere a týfu, 1869). Významné sú Petterkoferove návrhy na systém 
odstraňovania odpadkov a kanalizácie. 

Pettenkoferova teória o pôdnom pôvode cholery bola v ostrom rozpore s Kochovými 
objavmi o šírení infekčných chorôb a preto dochádzalo k častým polemikám medzi oboma 
vedcami. 

Pettenkofer bol aj úspešným popularizátorom a zaslúžil sa o vydanie prvého hygienického 
časopisu „Archiv für Hygiene“, ktorý založil v roku 1883. 
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EHRLICH PAUL 

14. 3. 1854 – 20. 8. 1915 

Nemecký bakteriológ a biochemik, autor mnohých objavov v oblasti imunity a chemoterapie 
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Narodil sa v Strehlen (teraz Střelná) v Sliezsku. Medicínu študoval vo Vratislave, Štrasburgu, 
Freiburgu a Lipsku, kde v roku 1878 promoval. Stal sa asistentom na berlínskej klinike. V roku 
1887 získal súkromnú docentúru vnútorného lekárstva na berlínskej univerzite a začal sa 
venovať laboratórnemu výskumu. Od roku 1890 pracoval ako profesor v Kochovom ústave v 
Berlíne. V roku 1896 založil ústav kontroly a výskumu sér a od roku 1899 bol vedúcim Ústavu 
experimentálnej terapie vo Frankfurte nad Mohanom (dnes Ústav P. Ehrlicha). V roku 1908 
dostal Nobelovu cenu, o ktorú sa delil s I. I. Mečnikovom. 

Ehrlichova vedeckovýskumná práca je rozsiahla. Svoj vedecký záujem venoval najprv 
problému histologického farbenia preparátov. Zaoberal sa týmto problémom už v dobe 
štúdia a mal ho aj za tému svojej dizertačnej práce. Vo výskume vychádzal zo špecifickosti 
pôsobenia chemických farbív na jednotlivé časti tkanív. Tento poznatok sa snažil uplatňovať 
aj v názore o špecifickosti liečiv ako chemických látok v ich farmakodynamickom účinku na 
organizmus. Na základe vlastnej metodiky sfarbovania preparátov objavil v rokoch 1886 – 
1893 rôzne formy leukocytov, objasnil úlohu kostnej drene v tvorbe krvi a určil diferenciáciu 
foriem leukémie. Z tejto oblasti vyniká práca „Farbenanalytische Beiträge zur Histologie und 
Klinik des Blutes“ (Príspevky k farebnej analýze v histológii a klinike krvi, 1891). V roku 1883 
vytvoril metódu farbenia Mycobacteria tuberculosis. 

V rokoch 1890 – 1903 sa Ehrlich zaoberal štúdiom imunity. Objavné sú jeho práce o určovaní 
aktivity antitoxických sér a vzťahov antigénov a antilátky. Svoje imunologické poznatky 
uverejnil v diele „Gesammelte Arbeiten zur Immunitätsforschung“ (Zozbierané práce o 
výskume imunity, 1904). Z konca 19. storočia pochádzajú prvé Ehrlichove pokusy využiť 
chemické látky pri terapii infekčných chorôb. Jeho prvým úspechom bolo uplatnenie 
metylénovej modrej v terapii malárie. Omnoho významnejšie a známejšie je však využitie 
arzénových preparátov pri liečení syfilisu (lues). V roku 1907 sa Ehrlichovi podarilo vyrobiť 
preparát „606“, neskôr nazvaný Salvarsan, ktorý sa ukázal byť veľmi aktívnym antiluetikom. 
V tejto oblasti Ehrlich spolupracoval s Japoncom Sahachirom Hatom (1873 – 1938). 
Ehrlichovi sa tiež ako prvému podarilo objaviť schopnosť mikróbov byť rezistentné voči 
chemoterapeutikám. Jeho najvýznamnejšie práce z tejto oblasti sú „Experimentelle 
Chemotherapie der Spirillosen“ (Experimentálna chemoterapia spirilózy, 1910) a 
„Abhandlungen über Salvarsan“ (Pojednanie o Salvarsane, 1911). 

Významná je aj Ehrlichova výskumná činnosť v oblasti zhubných nádorov. Na základe vlastnej 
metodiky sa mu podarilo transplantovať nádor z jedného zvieraťa na druhé a ako prvý objavil 
prítomnosť imunologických reakcií pri implantovaní nádorového tkaniva. 

Ehrlich je aj autorom niektorých laboratórnych metód zisťovania bilirubínu a diazoreakcie v 
moči. 
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BORDET JULES JEAN BAPTISTE VINCENT 

13. 6. 1870 – 6. 4. 1939 
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Belgický bakteriológ, autor dôležitých objavov v oblasti imunológie 

Narodil sa v Soignies. Medicínu vyštudoval v Bruseli v roku 1892. V rokoch 1894 – 1901 
pracoval v Pasteurovom ústave v Paríži, v roku 1901 sa stal riaditeľom novozaloženého 
Pasteurovho ústavu v Bruseli a v roku 1907 profesorom a vedúcim katedry bakteriológie a 
parazitológie na bruselskej univerzite. V tejto funkcii pracoval až do konca života. Zomrel v 
Bruseli. 

Už z dôb jeho vedeckých začiatkov pochádza objav existencie dvoch aktívnych látok v 
antimikrobiálnom sére, z ktorých jedna existuje ešte pred imunizáciou a druhá ako špecifická 
sa vytvára očkovaním. V spolupráci s J. Octavom Gengom (1875 – 1957) objavil reakciu 
komplementárnej väzby u chorých na syfilis, ktorá sa neskôr stala základom známej 
diagnostickej metódy, nazývanej Bordet-Wassermannova reakcia, využívaná aj u týfusu a 
cholery. Z jeho ďalších prác je významný výskum fyzikálno-chemických vlastností anafylaxie, 
objav pôvodcu čierneho kašľa, teória zrážania krvi a bakteriofágie. 

Hlavnou Bordetovou prácou je „Traité de l´immunité dans les maladies infectieuses“ 
(Pojednanie o imunite pri infekčných ochoreniach, 1920). 

Za dôležité objavy v oblasti imunológie a bakteriológie mu bola v roku 1919 udelená 
Nobelova cena a zlatá medaila Francúzskej akadémie vied. 
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DOMAGK GERHARDT 

30. 10. 1895 – 24. 4. 1964 

Nemecký patológ a mikrobiológ, objaviteľ sulfonamidov 

Narodil sa v Lagowe. Medicínu študoval v Kiele, štúdium ukončil v roku 1921. Pracoval ako 
asistent patologického ústavu a v roku 1924 sa stal súkromným docentom na univerzite v 
Greifswalde, kde pôsobil do roku 1928. Toho roku bol menovaný profesorom patológie v 
Münsteri. Neskôr sa stal vedúcim oddelenia experimentálnej patológie a bakteriológie v 
chemickej továrni I. G. Farben, vrátil sa však späť do Münsteru, kde pôsobil do konca života. 

Domagk sa venoval výskumom v oblasti chemoterapie infekčných chorôb a v roku 1934 
syntetizoval preparát Domigon – dimetyl-aminosulfoakridín, účinný pri liečbe kvapavky. Ďalší 
výskum využitia antimikrobiálnych vlastností sulfonamidov viedol v roku 1935 Domagka k 
objavu prontosilu, prvého efektného sulfonamidového preparátu. V roku 1946 Domagk 
syntetizoval antituberkulotikum zo skupiny tiosemikarbacínov a v roku 1952 hydrazid 
izonikotínovej kyseliny. V poslednom období života sa venoval výskumu chemoterapie 
malígnych nádorov s použitím chemoterapeutík skupiny benzochinónu. V roku 1933 bola 
Domagkovi udelená Nobelova cena za objav antibakteriálneho účinku sulfonamidov. Za vlády 
nacistov v Nemecku bol väznený a cenu prevzal až v roku 1945.  
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Súhrn bádania v oblasti chemoterapie predstavuje jeho dielo „Patologische Anatomie und 
Chemoterapie der Infektionskrankheiten“ (Patologická anatómia a chemoterapia infekčných 
ochorení, 1947). 
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FLEMING ALEXANDER 

6. 8. 1881 – 11. 3. 1955 

Škótsky bakteriológ, objaviteľ penicilínu a enzýmu lyzozýmu 

Narodil sa v Lochfielde. Štúdium medicíny skončil roku 1908 na londýnskej univerzite, kde 
potom pôsobil na bakteriologickom ústave A. Wrighta do roku 1914. Prvú svetovú vojnu 
prežil na fronte. V roku 1918 sa vrátil späť do Londýna. V roku 1928 sa stal profesorom 
mikrobiológie na St. Mary´s Medical School. V roku 1943 bol menovaný členom Royal 
Society. V roku 1948 sa stal profesorom bakteriológie londýnskej univerzity. V roku 1947 bol 
zvolený za riaditeľa mikrobiologického ústavu londýnskej univerzity. 

V rámci bakteriologického výskumu objavil Fleming v roku 1922 zásaditú bielkovinovú látku 
lyzozým, enzým s nízkou molekulárnou hmotnosťou a antimikrobiálnou schopnosťou, 
vychádzajúcou zo štiepenia látok nachádzajúcich sa na bunkových stenách baktérií. Lyzozým 
sa našiel v rôznych látkach organizmu – v slinách, slzách, leukocytoch, materskom mlieku. V 
roku 1928 pri výskume stafylokokov objavil Fleming na agare rozpustenie ich kultúr 
pôsobením plesne Penicillium notatum a ďalším výskumom dokázal jej vysoko účinný 
baktericídny efekt. Prvú správu o objave uverejnil v článku „On the antibacterial action of 
cultures of a penicillium“ (O antibakteriálnom pôsobení kultúry penicilínu, 1929). Objav 
penicilínu znamenal začiatok novej terapeutickej éry – éry antibiotík. 

V roku 1945 bola Flemingovi udelená za objav penicilínu Nobelova cena, na ktorej sa 
podielali aj E. B. Chain (1906) a H. W. Florey (1898 – 1968), ktorým sa podarilo izolovať 
penicilín v čistej forme. 
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PROWAZEK STANISLAV 

12. 11. 1875 – 17. 2. 1915 

Český parazitológ a mikrobiológ, objaviteľ pôvodcu škvrnitého týfu 

Narodil sa v Jindřichovom Hradci. Študoval v Prahe a vo Viedni, kde v roku 1899 dosiahol 
doktorát filozofie. Najprv pracoval v zoologickom ústave vo Viedni a v Terste. V roku 1905 sa 
stal vedúcim oddelenia pre výskum protozoí v cisárskom zdravotnom ústave. V roku 1906 sa 
zúčastnil vedeckej výpravy na Jávu. V roku 1907 sa stal vedúcim zoologického oddelenia v 
Ústave lodných a tropických chorôb v Hamburgu. V rokoch 1908 až 1910 bol v Brazílii a na 
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Sumatre. V rokoch 1913 – 1914 sa zúčastnil boja s epidémiou škvrnitého týfusu v Nemecku, 
ale nakoniec sám tejto chorobe v Chotěbuze podľahol. 

Prowazek pracoval vo výskume mnohých chorôb rastlín i človeka. Venoval sa predovšetkým 
skúmaniu trichomonád a trypanozóm. V roku 1906 na Jáve v spolupráci s L. Halberstädterom 
(nar. 1876) objavil pôvodcu trachómu, nazvaného Prowazekovými telieskami. V rokoch 1907 
– 1908 skúmal a objasnil funkciu strongyloplazmat, vnútrobunkových substancií vznikajúcich 
pri niektorých infekčných chorobách. Z roku 1913 pochádza objav pôvodcu škvrnitého 
týfusu, nazvaného Rickettsia Prowazeki.  

Najvýznamnejšou Prowazekovou prácou sú „Die pathogenen Protozoen“ (Patogénne 
protozoá, 1903) a „Einführung in die Physiologie der Einzelligen“ (Úvod do fyziológie prvokov, 
1910). 
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SABIN ALBERT BRUCE 

26. 8. 1906 

Americký lekár, spoluobjaviteľ očkovacej látky proti poliomyelitíde 

Narodil sa v Bialystoku v Poľsku. Po emigrácii rodičov do Severnej Ameriky študoval medicínu 
v New Yorku, kde v roku 1931 získal doktorát. V rokoch 1931 – 1933 pôsobil v Bellevue 
Hospital v New Yorku a v roku 1934 v Listerovom ústave preventívneho lekárstva v Londýne. 
V roku 1935 sa stal vedúcim pracovníkom Rockefellerovho ústavu pre lekársky výskum, kde 
pôsobil do roku 1939, kedy sa stal profesorom pediatrie na univerzite v Cincinnati a 
prednostom oddelenia infekčných chorôb. V roku 1946 bol menovaný profesorom pre 
pediatrický výskum. V roku 1951 bol zvolený za člena Národnej akadémie vied. 

Sabin sa najprv zaoberal výskumom pneumokokových nákaz, v roku 1931 sa začal venovať 
problematike poliomyelitídy, v roku 1932 izoloval jej vírus a v roku 1934 dokázal možnosť 
jeho pôsobenia aj na opice. Podrobnejšie sa zaoberal výskumom jeho afinity k nervovému 
systému, pričom zistil, že vírusy obrny žijú v črevách, odkiaľ sa dostávajú do miechy a mozgu. 
V roku 1951 sa mu podarilo vyrobiť prvýkrát perorálnu vakcínu, ktorou v rokoch 1954 až 
1957 pokusne vyskúšal aj na ľuďoch. Súčasne so Sabinom sa výskumom poliomyelitídy 
zaoberal aj Jonas Salk (1914), ktorý v roku 1955 získal očkovaciu látku z ľadvín infikovaných 
opíc. Jej účinok bol však krátkodobý. Vakcína objavená Sabinom mala protrahovaný účinok a 
bolo zavedené jej podávanie formou sirupu. V roku 1958 bola prvýkrát použitá pri 
hromadnom očkovaní u nás. O jej význame a efektívnosti svedčí to, že sa od roku 1960 u nás 
nevyskytol žiadny prípad poliomyelitídy. 
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WAKSMAN SELMAN ABRAHAM 

2. 7. 1888 – 1974 

Americký bakteriológ, objaviteľ streptomycínu 

Narodil sa v Priluku na Ukrajine. V roku 1910 emigroval do USA, kde v roku 1915 ukončil 
štúdium na Poľnohospodárskom ústave Rutgerovej univerzity. V roku 1918 sa stal na tomto 
ústave lektorom a v roku 1925 profesorom mikrobiológie. V roku 1930 sa stal vedúcim 
mikrobiologického oddelenia. V rokoch 1948 – 1958 viedol Rutgerov mikrobiologický ústav. 

Waksman sa zaoberal štúdiom pôdnych mikroorganizmov a ich vzájomnými vzťahmi. Objavil 
ich vzájomné ničivé pôsobenie. Podarilo sa mu izolovať dve látky – tirotricin a streptotricin. V 
ďalšom výskume zameral pozornosť na pleseň Streptomyces griseus a v roku 1944 uverejnil 
objav streptomycinu, ktorý bol zavedený do terapeutickej praxe ako nové antibiotikum. V 
tom istom roku vydal Waksman monografiu „Streptomycin, its Nature and Applications“ 
(Streptomycín, jeho podstata a využitie). V tejto práci Waksman zvýraznil antituberkulózny 
účinok streptomycínu. V roku 1952 bola Waksmanovi udelená za objav streptomycínu 
Nobelova cena. 
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WRIGHT ALMROTH EDWARD 

10. 8. 1861 – 30. 4. 1947 

Anglický bakteriológ írskeho pôvodu, zaviedol autovakcináciu 

Narodil sa v Coolcarrigane v Írsku. Medicínu vyštudoval na univerzite v Dubline, štúdium 
dokončil v roku 1883. Pracoval ako demonštrátor patológie a fyziológie v Cambridgi a 
Sydney. V rokoch 1892 – 1902 pôsobil ako profesor patológie vo vojenskej lekárskej 
akadémii v Netly a od roku 1902 ako profesor experimentálnej patológie na londýnskej 
univerzite. Súčasne bol vedúcim patologického ústavu v nemocnici St. Mary v Paddingtone. 

Prvou významnou Wrightovou prácou bolo vypracovanie metódy vakcinácie proti brušnému 
týfu v roku 1896. V roku 1897 zaviedol metódu laboratórnej diagnostiky brucelózy cestou 
aglutinácie a v roku 1902 metódu stanovenia kvantitatívnych hodnôt baktérií na základe 
relatívneho určenia počtu mikróbov v náteroch a počtu erytrocytov. V roku 1903 objavil v 
sére termolabilnú látku zvyšujúcu fagocytózu, ktorú nazval opsonínom a zistil jej schopnosť 
obaľovať mikróby, ktoré neskôr podľahnú fagocytóze. Zaviedol stanovenie opsonínového 
indexu, ktorý sa zvyšuje v krvnom sére imunizovaných ľudí. Na tomto základe navrhol nový 
spôsob liečenia infekčných chorôb, zvlášť stafylokokových, autovakcináciou – vakcináciou 
látkami, získanými z baktérií samotného pacienta. Svoj objav uviedol v práci „Nouveaux 
principes d´immunisation, appliqués à la thérapeutique vaccinante“ (Nový spôsob 
imunizácie, zavedený vo vakcinačnej terapii, 1923). 
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