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Contagion-miasma 

§  o možnosti prenosu ochorení dotykom 
(contagion) písali Starí Egypťania a Židia  

§  neskôr sa verilo, že mor je dôsledkom 
prírodných, najmä kosmicko-telurických 
fenoménov, akými sú kométy, zemetrasenia, a 
iné, snáď meteorologické javy  

§  stav vzduchu je príčinou ochorení a vzduch je 
ovplyvňovaný miasmou, škodlivou človeku  
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Prenositeľnosť ochorení 

§  pozorovania, ktoré konfrontovali antické 
učenie o miazme 
•  Calude Pouteau (1725 – 1775) sa ako študent medicíny poranil pri pitve, 

prst sa zapálil a vznika gangréna 

•  Jaques-Mathieu Delpech( 1777 – 1832) liečil zranených v armáde 
Napoleóna a pozoroval výskyt nemocničnej gangrény 

•  Alexandre-Francoise Ollivier ( 1790 – 1855) ako 21 ročný pomocník 
chirurga v armáde Napoleóna overoval hypotézu infekčnosti tak, že sám 
si lancetou inokuloval hnis z rany a rozvinul sa mu ťažký zápal 

•  Jean-Antoine Villemin ( 1827 – 1892) injekoval tuberkulózny materiál z 
človeka na zajaca a pozoroval vytvorenie charakteristických tuberkulov 

•  Agostino Maaria Bassi ( 1773 – 1856 ) v 1833 ukázal, že ochorenie 
hodvábnika možno z mŕtveho a chorého jedinca preniesť na zdravého aj 
po rokoch 
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Vývoj infekčného lekárstva 

§  len v máloktorom medicínskom odbore nastalo 
toľko dynamických zmien ako v oblasti 
infekčných ochorení 

§  spôsobili to nielen pokroky medicíny, ale aj 
zmena vzťahu mikro- a makroorganizmu a 
faktorov životného prostredia 

§  dejiny medicíny zaznamenali veľké epidémie a 
pandémie infekčných ochorení, ktoré zahubili 
milióny ľudí 
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MOR 

§  v staroveku bol opísaný katastrofálny mor v 
Aténach (430-425 p.n.l.) 

§  podľa historika Thukydida mor zahubil 300 000 
Aténčanov (každý tretí) 

§  iná situácia je v prípade čierneho moru, ktorý 
si vyžiadal v rokoch 1347 – 1351 milióny obetí v 
celej stredovekej Európe 

§  epidémie prichádzali vo vlnách každých 21 až 
25 rokov 
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§  mor spôsobil nepredstaviteľné škody 

§  len v Anglicku zabil odhadom 45% obyvateľstva 
a v celej Európe približne tretinu 

§  niektoré mestečká boli úplne vyhladené, vo 
veľkých mestách prežilo zopár svedkov 
zúfalého utrpenia spoločnosti 
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Situácia v mestách 

§  ľudia v mestách doslova padali mŕtvi na 
uliciach a rozkladali sa priamo na mieste, lebo 
ich nemal kto pochovávať 

§  tí, čo prežili, boli nútení hádzať telá do 
obrovských masových hrobov bez obradov, 
rýchlo a v piatich i viacerých vrstvách nad 
sebou 

§  spoločenské dôsledky boli desivé: rodiny boli 
rozvrátené, zdraví utekali od nakazených aby 
sami prežili 
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§  tradičná hierarchia spoločnosti bola narušená: 
ochorenie napádalo rovnako bohatých ako aj 
chudobných, silných ako aj slabých 

§  domáce zvieratá hynuli na farmách, nemal sa o 
ne kto postarať 

§  všade prevládal obraz skazy, pustoty a smrti 

§  takéto tragédie sa opakovali v niekoľkých 
storočiach pri každej novej vlne epidémie 
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Pôvodca nákazy 

§  pôvodcu sa podarilo objaviť až v 19. stor. 
švajčiarsko-francúzskemu lekárovi Alexandrovi 
Yersinovi 

§  ten študoval mor v Hongkongu 

§  zistil, že v opuchnutých, zahnisaných uzlinách 
pacientov napadnutých morom sa vo vysokom 
počte nachádzajú baktérie 

§  keď nimi naočkoval myši, choroba sa šírila aj 
na ne 
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§  Yersin mal dobré mikrobiologické vzdelanie z 
čias, keď pracoval v skupine nadaných 
bakteriológov, vedených Pasteurom 

§  hnaný svojou dobrodružnou povahou sa 
zamestnal ako lodný lekár a vyplával na Ďaleký 
východ 

§  zaujala ho ázijská kultúra, zoznamoval sa s ňou 
najmä vo Vietname, kde strávil aj zbytok 
svojho života 
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§  objav bakteriálneho pôvodu moru sa v 
rovnakom čase podaril aj japonskému vedcovi 
Shibasaburovi Kitasatovi, ktorý študoval v 
Nemecku 

§  niektoré jeho tvrdenia boli nejasné alebo 
protichodné a tak baktérii prischlo meno 
Yersinia pestis na počesť Yersina 
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Spôsob prenosu... 

§  keď bola príčina známa, bolo možné určiť aj 
spôsob prenosu 

§  zistilo sa, že infekcia prechádza najskôr na 
potkany, ktoré prenášajú chorobu na blchy 

§  Blcha krysia (Xenopsylla cheopis) cicia krv 
obsahujúcu baktérie z potkana a následne 
prenáša chorobu na človeka 
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§  nakaziť sa môžu nielen hlodavce, ale aj psy a 
mačky 

§  hlavným prenášačom je však blcha 

§  viacerí vedci si všimli, že potkany začínajú 
tesne pred prepuknutím morovej epidémie 
hynúť 

§  obyvatelia dediniek v čínskej provincii Junan 
boli známi tým, že opúšťali svoje domovy, 
hneď ako spozorovali nezvyčajné množstvo 
mŕtvych potkaních tiel v okolí 
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§  mor sa dá eliminovať odstránením okolností, 
ktoré umožňujú šírenie potkanov v blízkosti 
ľudských obydlí 

§  vypuknutie moru svedčí o nedostatočných 
hygienických podmienkach v mieste epidémie 

§  zdalo by sa, že zistenie príčiny a spôsobu 
prenosu umožňuje jednoduchú prevenciu 

§  predpokladalo sa, že mor je spôsobený 
jedovatým zápachom alebo miazmatickými 
výparmi 
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§  mor sa vyskytoval najmä v lete, keďže nepríjemný 
zápach bol intenzívnejší a častejší v letnom období 

§  pred vynájdením modernej kanalizácie špina a 
odpadky tiekli voľne v stokách 

§  taktiež pred zavedením pravidelného systému zberu a 
likvidácie odpadu hnili veľké množstvá odpadu na 
voľných priestranstvách 

§  dnes vieme, že tieto podmienky pomáhajú množeniu 
potkanov a tak zvyšujú pravdepodobnosť prenosu 
ochorenia na ľudí 
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Báseň o mýtickom pôvode choroby 
syfilis 

§  Talianky lekár, humanista a básnik – Girolamo 
Fracastoro 

§  napísal náučnú báseň o ,,syfilis alebo francúzska 
choroba“ (Syphilidis sive morbi gallici libri tres), kde 
zaužíval názov syfilis 

§  Fracastoro konštatuje, že sa nákaza objavila vo 
viacerých krajinách súčasne, vysvetľuje jej pôvod 
astrologicky – pôsobením hviezd 

§  zamieňa pritom ,,objavenie“ Ameriky európskymi 
moreplavcami s gréckym mýtom o urážke boha slnka 
Apollóna  
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§  Girolamo Fracastoro 
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§  podľa jeho výkladu pastier Syphilus bol 
nahnevaný dlhotrvajúcimi neznesiteľnými 
horúčavami, prestal prinášať obeť bohovi slnka 
a miest toho začal preukazovať božské pocty 
kráľovi Alcithoovi.  

§  ľudia jeho príkladu nasledovali 
§  aby ich boh slnka potrestal, zaslal na pastiera, 

kráľa a jeho ľud nákazu 
§  postihnutí ľudia kajúcne utekali o pomoc k 

nymfe Amerike  
24.8.2014 http://rusnak.truni.sk/ 19 



§  tá im odporučila ako hojivý prostriedok 
strom ,,guajak“ 

§  keď sa objavitelia Nového sveta dozvedeli, že 
sa nákaza šíri aj po starom kontinente, poslali 
guajakové drevo do Európy 

§  zatiaľ čo Fracastoro ortuťovú terapiu odmieta, 
chváli liečivé účinky guajakového dreva, ktoré 
sa využíva až do začiatku 20. storočia 
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Syfilis – kráľovná pohlavných chorôb 

§  pôvod zdroja nákazy nie je doposiaľ objasnený 
§  jeho epidemické vypuknutie okolo roku 1500 a jeho 

masové rozšírenie v nasledujúcich storočiach sa 
vysvetlilo: 

§  jednak zavlečením tejto choroby do Európy z Nového 
sveta 

§  jednak neutešenými sociálnymi, ekonomickými, 
hygienickými pomermi  

§  historici epidemiológie sa v súčasnej dobe prikláňajú 
k ,,americkej“ teórii - ,,dovoz“ do Európy vďaka 
námorníkom moreplavca Kolombusa   
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§  táto teória i nakoniec zodpovedá Fracastorovej 
zmienke o dôsledkoch jednej hroznej vojny 

§  syfilis do Talianska zavliekli španielsky žoldnieri v 
službách francúzskeho kráľa Karla VIII pri svojom 
ťažení proti Neapolu  

§  po návrate bolo vojsko rozpustené a choroba sa rýchlo 
rozšírila po celej Európe – od Anglicka až po Rusko 

§  ochorenie malo rad pomenovaní – v Taliansku 
francúzska choroba, vo Francúzsku neapolská, v 
Portugalsku kastilská, v Rusku poľská a pod. 

§  r. 1906 – objavenie pôvodcu nákazy, 1910 – prvý 
účinný liek 
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Louis Pasteur priviedol medicínu k 
bakteriológii 

§  Louis Pasteur- francúzsky chemik 
§  pri pokusoch s kvasením mikroorganizmov zistil, 
že niektoré sa rozmnožujú bez prívodu kyslíka a 
spôsobujú kvasenie 

§  priviedol medicínu na novú cestu k vysvetleniu, 
liečeniu a úspechom v boji proti prenosným 
ochoreniam 

§  začiatok bakteriológie – popredná vedecká 
disciplína 19. storočia 
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§  Louis Pasteur 
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Louis Pasteur  

§  bol vedúcim Études scientifiques na parížskej 
École Normale 

§  objavil baktérie vytvárajúce kyselinu mliečnu a 
popísal ich ako valcovité tyčinky 

§  vzdušný kyslík má na ne smrtiaci účinok a 
prerušuje proces kvasenia 

§  Pasteurovi sa podarilo dokázať, že existujú 
organizmy, ktoré k životu nepotrebujú kyslík 

§  rozdelil mikroorganizmy na aerobne a 
anaeróbne  

24.8.2014 http://rusnak.truni.sk/ 25 



Učenie o ,,samoplodení“ zamietnuté  

§  Pasteura zaujímali chemické rozdiely medzi 
kvasením a hnilobou 

§  pokúsil sa vysvetliť pôvod kvasiniek, a preto 
sledoval otázku, či je možné samoplodenie – 
samovoľné vytváranie organizmov 

§  Theodor Schwann teóriu samoplodenia 
odmietal a za pôvodcu kvasenia považoval 
zárodky kvasiniek obsiahnuté vo vzduchu 

§  Pasteur nadviazal na tieto úvahy premyslené a 
originálne pokusy 
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Pokus s ,,fľašou“ 
§  do fľaše vložil látky podliehajúce kvaseniu a hnitiu, 

zahriatím zbavil kvasiniek a špeciálnym filtrom alebo 
ohnutím predĺženého hrdla nádoby zamedzil vniknutie 
prachu dovnútra 

§  obsah fľaše nepodliehal kvaseniu ani hnitiu 
§  po uvoľnení prístupu vzduchu začal obsah fľaše hniť a 

kvasiť 
§  pri mikroskopickom skúmaní filtra objavil rovnaké 

zárodky ako pri izolácii z kvasných látok 
§  tak s konečnou platnosťou vyvrátil učenie o 

samoplodení 
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Pasterizácia a očkovanie 

§  O chorobách vína – napísaná na objednávku 
francúzskeho vojnového loďstva 

§  Pasteur dokázal, že kvasinky octového 
kvasenia skvasujú alkohol vo víne na kyselinu 
octovú, ktorá zabraňuje dlhodobému 
uchovávaniu vína 

§  preukázal, že krátkodobé zahriatie fľaše 
(69-75°C) zabraňuje rozkladným pochodom vo 
víne 

§  tak bola objavená pasterizácia – najčastejšie 
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... éra aktívnej imunizácie 

§  Pasteur objavil pôvodcu choroby priadky morušovej a 
tým zachránil hodvábnický priemysel v okolí Lyonu 

§  medicína – objavenie pôvodcu slezinnej sneti a 
zárodkov slepačieho moru 

§  proti obom ochoreniam vytvoril očkovaciu látku z 
oslabených zárodkov 

§  r. 1885 po prvýkrát použil očkovaciu látku proti besnote 
u mladého pacienta, ktorého pohrýzol besný pes 

§  tým začal nový vek v liečení nákazlivých chorôb – vek 
aktívnej imunizácie 
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Robert Koch objavil bacil 
tuberkulózy 

§  24. marec 1882 – Koch zverejnil správu o objavení 
bacila tuberkulózy 

§  Robert Koch sa tak rázom preslávil na celom svete 

§  tuberkulóza – najčastejšia choroba, ktorá v tej dobe 
ľudstvo sužovala 

§  vo vekovej skupine 15-40 ročných zavinila každé druhé 
úmrtie, celkovo cca 1/7 všetkých úmrtí 

§  Kochov objav prebudil nádej na zvládnutie tejto 
obávanej choroby  
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§  Robert Koch 
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§  až do roku 1882 nevládla v názoroch na príčinu 
ochorenia zhoda 

§  zodpovednosť sa pripisovala chronickým poruchám vo 
výžive 

§  Koch priniesol nezvratný dôkaz svojej teórie, že sa 
jedná o infekčnú chorobu 

§  musel preukázať, že bacily sú nielen nutnou ale aj 
postačujúcou príčinou choroby 

§  držal sa svojich princípov, ktoré sa neskôr 
ako ,,Kochove pustuláty“ stali základným princípom 
bakteriologického výskumu 
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Kochove pustuláty: 

§  mikroorganizmus môže byť prehlásený za 
pôvodcu ochorenia najskôr potom, čo bol pri 
ňom konštantne dokázaný a u iných 
ochoreniach chýba 

§  musí byť možný vypestovať mimo organizmus 
oddelene od ostatných baktérii 

§  prenos čistej kultúry mikroorganizmu musí u 
pokusných zvierat vyvolať rovnakú chorobu 
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§  prvé problémy spočívali v tom, že v patologickom 
materiály nebol viditeľný žiaden pôvodca 

§  pomohla náhoda – starý koncentrovaný a už alkalický 
roztok methylenovej modrej po dlhom státí zafarbil aj 
bacily 

§  po ďalšom zafarbení pomocou Bismarckovej hnedej sa 
od okolitého hnedého tkaniva kontrastne odrážali tenké 
tyčinky 

§  tento bacil je možno preukázať len pri tuberkulóze 
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Bacil a choroba- nedostatočná 
príčinná súvislosť 

§  na dokázanie, že bacil spôsobuje chorobu bolo 
nutné bacila izolovať, pestovať na čistých 
kultúrach, kde nie sú prítomné ďalšie cudzie 
látky 

§  potom prenos izolovaných baktérii na zviera 
musel vyvolať rovnaká obraz tuberkulózy 

§  vyšľachtenie na čistých kultúrach bol však ďalší 
problém 

§  Koch zdokonalil kultivačnú metódu – vyvinul 
techniku pestovania baktérii na plotniach  

24.8.2014 http://rusnak.truni.sk/ 35 



§  po úspešnej izolácii naočkoval bacily na zvieratá, u 
ktorých diagnostikoval miliárnu tuberkulózu 

§  vďaka tomuto objavu bolo možné stanoviť, že všetky 
formy TBC sú vyvolané infekciou tuberkulóznym 
bacilom 

§  Lupus vulgaris – Koch toto ochorenie identifikoval ako 
kožnú formu TBC 

§  nádej ja obmedzenie TBC sa zakladá na poznatku, že 
sa prenáša z organizmu na organizmus 
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Tuberkulóza - TBC 
§  zdrojom infekcie sú pľúca pri 

inhalácii kvapôčkovej infekcie 

§  alebo tráviaci trakt, najmä tenké 
črevo pri prehĺtaní infikovaného 
jedla 

§  tento spôsob prenosu bol častý v 
minulosti pri konzumácii syrového 
kravského mlieka 

§  spoľahlivé zničenie TBC bacilov je 
zaručené autoklávovaním pri teplote 
120°C 
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Semmelweis zachránil matky pred 
horúčkou šestonedeliek 

§  Maďarský lekár Ignác Philipp Semmelweis 
§  zaviedol vo Viedni na pôrodníckom oddelení 

všeobecnej nemocnice dezinfekciu rúk 
roztokom chlórového vápna 

§  umývať ruky si museli lekári, študenti a ďalší 
personál 

§  po tomto opatrení klesla úmrtnosť šestonedeliek 
na polovicu 

§  dokázal, že rodičky infikovali smrteľnou nákazou 
zdravotnícky personál 
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  §  Ignác Philipp 
Semmelweis 
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§  Semmelweis študoval v Pešti a vo Viedni, kde 
bol ovplyvnený novou viedenskou lekárskou 
školou 

§  stal sa asistentom pôrodníckej kliniky 
§  tá pozostávala z dvoch oddelení: 
-  na prvom prebiehala výučba medikov 
-  na druhom študovali pôrodné baby 
•  ťažká epidémia horúčky šestonedeliek 

spôsobila viac úmrtí na prvom oddelení než na 
druhom 24.8.2014 http://rusnak.truni.sk/ 40 



§  na jar 1847 zomrel Jakob Koletschka, profesor 
súdneho lekárstva, na poranenie, ktoré si sám 
spôsobil pri pitve 

§  Semmelweis si všimol, že klinický obraz sepsy u 
svojho kolegu ma rovnaký priebeh ako u šestonedeliek 

§  z toho vyvodil príčinu: ,,Boli to mŕtvolne častice, 
ktoré sa dostali do cievneho systému“ 

§  lekári so študentmi prichádzali priamo z pitevne v 
pôvodnom oblečení a neumytými rukami na 
pôrodnícke oddelenie, aby vyšetrili rodičky 

§  r. 1865 zošalel a zomrel v ústave pre choromyseľných  
neďaleko Viedne 24.8.2014 http://rusnak.truni.sk/ 41 



Nový objav: Penicilín 

§  Britský bakteriológ Alexander Fleming 
§  objavil pri laboratórnych pokusoch účinok 

látky, neskôr nazvanej ako penicilín 

§  Fleming pestoval v očkovacom laboratóriu 
nemocnice St. Mary´s Hospital v Londýne 
kmene stafylokokov 

§  v jednej kultivačnej miske si všimol, že sa tam 
množí cudzia kolónia 

§  išlo o kolóniu plesne, ktorá sa pomnožila (zo 
vzduchu spadla na živnú pôdu) 
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Penicilín zabraňuje množeniu 
baktérii 

§  stafylokokové kolónie v blízkosti plesne 
priesvitné, ako by boli rozpustené 

§  Fleming zaznamenal lytický (rozpúšťací) účinok 
penicilínu 

§  pri ďalších pokusoch zistil, že pleseň bráni 
rastu stafylokokom 

§  usúdil, že oba účinky- bakteriolýzu a 
bakteriostázu- možno pripísať jednému 
faktoru: prítomnosti plesne 
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Účinok penicilínu 
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7. Marec 1929 

§  Fleming po prvýkrát použil názov Penicilín 

§  penicilínom boli nazvané metabolické produkty 
plesne druhu Penicillium notatum a Penicillium 
chrysogenum 

§  zdôraznil, že penicilín je účinný proti 
baktériám vyvolávajúcich hnisanie a baktériám 
záškrtovým 

§  naopak voči penicilínu je odolná skupina 
influenzových baktérii   
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Izolácia penicilínu 

§  Flemingovi ani jeho kolegom sa nepodarilo penicilín 
izolovať 

§  r. 1940 sa podarilo získať čistý penicilín v 
koncentrovanej podobe – Ernst Boris Chain a Howard 
Walter Florey 

§  k veľkovýrobe penicilínu došlo až za druhej svetovej 
vojny 

§  svoj podiel na tom majú i pracovníci firmy B. 
Fragnera v Dolných Mecholupoch, kde pripravili 
preparát Mykoin 510 a nechali ho klinicky odskúšať 

§  bol to prvý penicilín vyrobený na európskom 
kontinente 24.8.2014 http://rusnak.truni.sk/ 47 



AIDS – choroba je objavená 

§  v USA boli oficiálne oznámené prvé prípady, neskôr 
označené ako AIDS – syndróm získaného zlyhávania 
imunity 

§  CDC v Atlante referovala o prvých piatich 
prípadoch neobvyklého zápalu pľúc, ktorý 
spôsobuje Pneumocystis carinii (PCP) 

§  od jari 1979 až do marca 1981 bolo v troch New 
Yorkských nemocniciach diagnostikovaných 
najmenej 8 prípadov agresívnej formy Kaposiho 
sarkómu 

§  priebeh choroby nezapadal do obvyklého obrazu 
chronického, relatívne benígneho kožného nádoru, 
spravidla postihujúci 50 ročných mužov z Orientu 
alebo Afričanov čiernej pleti 24.8.2014 http://rusnak.truni.sk/ 48 



Rýchle šírenie AIDS 

§  naproti tomu v New Yorku (NY) to boli bieli mladí 
homosexuáli 

§  v San Franciscu (SF) bola r. 1981 po prvýkrát 
stanovená diagnóza Kaposiho sarkómu u chorého s 
pneumocystovou pneumóniou (PCP) 

§  dermatológ Marc Conant zaregistroval ďalšie prípady 
Kaposiho sarkómu u homosexuálov v SF 

§  v novembri 1981 americké zdravotné úrady napočítali 
159 prípadov, začiatkom roku 1982 to bolo už viac ako 
200 prípadov 

§  epidémie, ktorá vyšla z okruhu homosexuálov v NY, SF 
a LA sa rozšírila do 15 štátov 24.8.2014 http://rusnak.truni.sk/ 49 



§  koncom roku 1981 bol v NY oznámený prvý 
prípad smrteľnej PCP u heterosexuála, z toho 
po prvýkrát u ženy 

§  všetky tieto osoby boli závislé na heroíne 

§  v tomto období nová choroba stále nemala 
vedecké označenie 

§  noviny písali o ,,gay cancer“ , ,,gay 
pneumonia“ a ,,gay plaque“ (mor) 

§  koncom roku 1982 je zaužívaný neutrálny 
pojem ,,AIDS“ 
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,,Mylný názor“ 

§  hoci bolo ochorenie považované za ohraničené 
na homosexuálne skupiny obyvateľov hlavne v 
stredoamerickej oblasti a na narkomanov, ktorí 
používajú drogy v injekčnej forme, rozšírilo sa 
už na všetky svetadiely a do všetkých 
sociálnych vrstiev... 
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Ďakujem za pozornosť... 
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