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• starovek - pijavice používané ako jedna z metód púšťania žilou.  

• Koncepcia odoberania poškodenej krvi  

• nástroje - skalpely, skarifikátory a banky na krv - lekárnici 
a chirurgovia 

• Nástroje na venepunkciu boli odkryté z archeologických 
vykopávok doby kamennej 

• Pijavice – „púšťanie žilou“ na kongesciou a zápalom postihnuté 
časti tela v podmienkach opuchnutých hemoroidov, mieška, pri 
laryngitíde, prolabovanom rektea zapálenej vulvy 

• V porovnaní s venesekciou, použitie pijavíc bolo považované za 
menej bolestivý výkon, pri ktorom je odobraté len limitované 
množstvo krvi. 

 















HIRUDO MEDICINALIS 







Haycraftov prínosný objav hirudínu bol 
nasledovaný o sto rokov neskôr objavením 
ďalších antihemostatických látok v slinách 
pijavíc: inhibítory agregácie trombocytov, 

inhibítory koagulácie a destabiláza.  

 





pijavice z autorizovaných fariem na pijavice 
(Ricarimpex, Eysines, France) 

za účelom vyhnutia sa prenosu krvných 
patogénov, pijavice okamžite po použití 
ponorené do alkoholového roztoku 

viac ako 50 pacientov 



 4 dni 
 kontinuále vytekanie krvi po kusnutí 
 vynikajúce výsledky – kožné laloky a amputovaná ušnica 
 bez vedľajších účinkov – teplota, pokles hemoglobínu alebo 

lokálna infekcia.  
 terapia pijavicami môže byť komplikovaná infekciou 

Aeromonas hydrophila 
 Gram negatívny mikroorganizmus je normálny v čreve 

pijavice 
 Efektívne antibiotiká: TTC, chloramphenikol, trimetoprin, 

sulfamethoxazol, cefoxitin, ciprofloxacin, aminoglykozidy 
a tretia generácia cefalosporínov 
 















• hereditárna predispozícia ku krvácaniu – aj malá nezreteľná ranka 
spôsobená pijavicou môže spôsobiť až fatálne krvácanie 

• diftéria 

• erysipelas – relat. kontraindikácie, i keď v minulosti boli indikáciami 

• potenciálny problém - infekcia z opakovane použitej pijavice. 

• Syfilis a puerperálne horúčky boili spôsobené nerozvážnou a unáhlenou 
aplikáciou pijavíc, ktoré boli predtým použité v týchto diagnózach 

• Aeromonas hydrophilla 

• pijavica môže byť vektorom Trypanosoma cruzi a poskytnúť útočisko 
určitým vírusom ktoré zostávajú nezmenené v jej tráviacom trakte dlhú 
dobu. 

• Pijavica by nemala byť znovu použitá pre potenciálne riziko skríženej 
infekcie 

• únik do dutín... 

• alergia, kožné reakcie 

• jazvy 

• hypochrómna anémia 

 












