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ÚVOD

Už od najstarších čias ľudských dejín patrili bioterapeutické metódy: apiterapia – 
liečba za pomoci včelích produktov, hirudoterapia – liečba pijavicami a larválna terapia 
k najstarším liečebným praktikám. Hmyz a jeho produkty sa používali priamo alebo 
nepriamo v lekárskych systémoch rôznych ľudských kultúr vo všetkých civilizáciách 
a predstavovali jednu zo základných zložiek dobových „liekopisov“. Ako zdroj moder-
ných liekov bol však hmyz relatívne zanedbávaný, hoci v ľudovej medicíne tvoril súčasť 
medikamentov po tisícročia. S rozvojom lekárskych vied a vývojom nových liekov, naj-
mä zavedením antibiotík, došlo k postupnému úpadku a zmene pohľadu na tradičné 
liečebné metódy, medzi ktoré patrila aj hirudoterapia, larválna terapia a ďalšie liečebné 
praktiky. 

Zavedenie antibiotickej liečby znamenalo radikálny obrat v dejinách medicíny. Po-
darilo sa vyhrať boj s mnohými infekčnými ochoreniami, ktoré dovtedy boli pre člove-
ka fatálne. Ale už koncom 80-tych rokov začala stúpať krivka rezistencie na antibiotiká 
a jednou z možných alternatív sa stala aj bioterapia. Hmyz začal reprezentovať nevyčer-
pateľný zdroj farmaceutických substancií aj pre budúcnosť. Priaznivé výsledky dosiah-
nuté za pomoci larválnej terapie, hirudoterapie, apiterapie a i. pri liečbe ochorení, kde 
zlyhali všetky dostupné metódy modernej liečby, zmenili aj názor akademickej obce. 
Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa niektoré bioterapeutické metódy opäť stali 
ofi ciálnou súčasťou „klasickej“ medicíny. 

Po roku 1989 vyšlo na Slovensku viacero rozlične poňatých štúdií a prác, ktoré sa 
zaoberali dejinami lekárskych vied, biografi ou významných osobností medicínskeho ži-
vota, zdravotno-sociálnou problematikou, ale histórii bioterapie zatiaľ nebola venovaná 
pozornosť. Predkladaná práca chce aspoň sčasti zaplniť túto publikačnú medzeru. Mo-
nografi a je zložená zo šiestich samostatných kapitol podľa zamerania skúmanej proble-
matiky – larválna terapia, apiterapia hirudoterapia, bakteriofágová terapia, ichtyoterapia 
a helmintoterapia. 

Práca, ktorú čitateľ dostáva do rúk, zachytáva hlavné medzníky vývoja bioterapeu-
tických metód a celková podoba monografi e odráža dosiahnutý stav výskumu. Napriek 
určitej disproporcii medzi rozsahom údajov k jednotlivým obdobiam a kapitolám, au-
torky mali za cieľ poskytnúť čitateľovi čo najviac dostupných informácií.Veríme, že práca 
sa stane podnetným príspevkom pre ďalší výskum. 
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LARVÁLNA TERAPIA1. 

Koncom 20. storočia začal modernú medicínu čoraz viac znepokojovať stúpajúci 
počet pacientov rezistentných na antibiotickú liečbu. Kritický problém predstavujú aj 
nehojace sa rany. Ich nárast čiastočne súvisí s medicínskym pokrokom, ktorý zmenil 
mnohé smrteľné ochorenia na chronické, ale aj s neustále sa zvyšujúcou očakávanou 
dĺžkou života. Liečiť nehojace sa rany výrazne pomáha terapia za pomoci lariev, ktorá sa 
využívala už v dávnoveku. Larválna terapia je cielená aplikácia živých „medicínskych“ 
muších lariev do rán za účelom debridementu, dezinfekcie a zhojenia rany. Pri tejto 
liečbe sa najčastejšie využívajú larvy muchy bzučivky zelenej (Lucilia sericata). Larválna 
liečba sa v súčasnosti používa v mnohých krajinách ako alternatíva chirurgického ošet-
renia a poskytuje rýchly a efektívny debridement rany, čím prispieva k procesu hojenia 
a znižovaniu celkových nákladov na liečbu.1

1. 1. Najstaršie zmienky o larválnej terapii 

Efektívnosť lariev v ranách je známa po stáročia. Larválnu terapiu používala tra-
dičná medicína v rôznych častiach sveta, ale o jej praktizovaní v dávnych civilizáciách 
existujú len skromné zmienky. Už v Biblii sa nachádza záznam o ranách plných červov. 
Biblia v jednej zo svojich kníh opisuje príbeh Jóba, ktorý sa tešil mimoriadnej Božej 
priazni. Bol bohatý, vlastnil veľké stáda dobytka a spokojne si nažíval. Keď naňho doľahli 
ťažké skúšky, stratil nielen všetko svoje bohatstvo, ale aj deti a ťažko ochorel. Celé telo 
od hlavy až k pätám mal posiate vredmi. Zúfalý sedel na hromade popola a škriabal sa 
črepmi. Jeho rany boli zaplnené červami a plný bolesti vyjadril svoju beznádej a utrpenie 
slovami: 

„Keď si ľahnem, vravím:
Kedy už vstanem?
Ale večer sa preťahuje a zunuje sa mi
prehadzovanie až do úsvitu. 
Telo sa mi oblieklo do červov, 
moja koža popraskala ako hruda
suchej zeme a mokvá“.2

Napriek tomu zostal Jób Bohu verný. Ukončenie príbehu je však šťastné. Nielen že 
sa uzdravil, ale nakoniec dostal naspäť všetkého (okrem detí) dvojnásobne. Je to príbeh 
o vernosti Bohu nielen v časoch dobrých, ale aj nepriaznivých.3

1 ČAMBAL, M., KOZÁNEK, M., TAKÁČ, P., MAJTÁN, J. Larvoterapia a jej využitie v klinickej 
praxi. Bratislava 2012, s. 5; Sociologický ústav SAV. Socioekonomická analýza bioterapeutických 
metód. Bratislava 2012, s. 8 – 9. 
2 BIBLIA. Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. Banská Bystrica 2008. 
Kniha Jób, 7: 4 – 5. V ďalšom citovaní sú uvádzané len jednotlivé knihy Biblie; tiež WHITAKER, 
I. S., TWINE, CH., WHITAKER, M. J., WELCK, M., BROWN, CH. S.,  SHANDAL, A. Larval 
therapy from antiquity to the present day: mechanisms of action, clinical applications and future 
potential. In Postgraduate Medical Journal, 83, 2007, s. 409 – 410. 
3 Zmienky o červoch sú aj v Žalme 22: 1; Skutky apoštolov 12: 23. 
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Dôkazy o užívaní lariev sú známe aj u protinožcov. Austrálski domorodci aplikovali 
larvy pri čistení rán tisícročia. O užívaní larválnej terapie v Austrálii svedčí  záznam zo 
40-tych rokov 20. storočia. G. K. Dunbar, člen antropologickej spoločnosti v Austrálii, 
prežil určitý čas svojho detstva v oblasti Yanda, situovanej pri rieke Darling na západe 
Nového Južného Walesu kde žili príslušníci domorodého austrálskeho kmeňa Ngemba. 
Ako neskôr publikoval v časopise Mankind, domorodci používali rôzne druhy liečivých 
rastlín. Obľúbený bol čajovníkový olej, eukalyptové listy aplikované i pri vysokej teplote, 
triaške, ale aj ďalšie prírodné medikamenty. Dunbar si všimol, že pri liečbe rán prikladali 
teplé obklady z listov eukalyptov a pri ranách, ktoré hnisali, používali na čistenie larvy 
múch.4 Evidentne to bola prax, používaná počas dlhých stáročí a odovzdávaná z generá-
cie na generáciu ústnym podaním.

V aborigénskej medicíne bolo rozšírené používanie viacerých druhov hmyzu. K de-
sať najpoužívanejším medikamentom tradičnej aborigénskej medicíny v divočine ešte aj 
v súčasnosti patrí aplikácia pasty z lariev motýľa Endoxyla leucomochla na popáleniny.5 
Larvy sa rozpučia na kašu (pastu) a priložia na popáleninu. Potom sa rana obviaže, aby 
sa pokožka upokojila. Túto praktiku používali Aborigénci v strednej Austrálii a ako uvá-
dzala Dr. Evelin Tiralongo, farmaceutka a odborníčka na alternatívnu medicínu z Grif-
fi th Univerzity v Queenslande, liečivé praktiky sa u domorodých obyvateľov Austrálie 
odovzdávali aj spevom a tancom.6

Aj v starom Egypte pravdepodobne používali larválnu terapiu. Zbierali exkrementy 
múch a ich výlučky zo stien, aj s prímesou ďalších nečistôt. Zoškrabaný materiál nebol 
iba produktom múch, ale aj iného hmyzu, ktorý sa nachádzal na stenách. Uzdravujúce 
účinky pripisovali muchám a božstvám.7 Keďže mucha bola považovaná za „odvážnu“, 
verili, že jej exkrementy môžu odpudzovať démonov. P. Sipos a kol. predpokladajú, že pri 
liečbe rán sa v starovekom Egypte využívala larválna terapia a  rutinne sa používala až do 
príchodu antibiotík. Larvy označili za „chemické továrne“, ktoré produkujú účinnú zmes 
enzýmov a odstránia nekrotické tkanivo.8

Zmienky o ranách zaplavených larvami sa nachádzajú aj u amerických Indiánov 
z kmeňa Zuñi. Zranenia spôsobené tomahavkom a kameňom sa u mužskej časti populá-
cie vyskytovali pomerne často, čo súviselo s ich spôsobom života. Rany hnisali, začali sa 

4 „Eucalyptus leaf poultices were used for wounds, and in my time the blow-fl y larva was employed 
to cleanse a wound which suppurated and became more or less gangrenous...“ DUNBAR, G. K. 
Australia: Ethnology. Notes on the Ngemba Tribe of the Central Darling River, Western New 
South Wales. In Mankind, 3, 1944, č. 6, s. 177 – 178; O aborigénskej medicíne pozri tiež: Land 
and Cultures. Traditional Aboriginal Bush Medicine. D ostupné: http://www.aboriginalartonline.
com/culture/medicine.php. [prístup: 17.6.2012] 
5 KAMENEV, M. Top 10 Aboriginal bush medicines. In Australian Geographic 8. 2. 2011. 
Dostupné http://www.australiangeographic.com.au/journal/10-most-common-aboriginal-
bush-medicines.htm. [prístup: 16.3.2013]
6 Tamže. 
7 SIPOS, P., GYÕRY, H., HAGYMÁSI, K., ONDREJKA, P., BLÁZOVICS, A. Special Wound 
Healing Methods Used in Ancient Egypt and the Mythological Background. In World Journal of 
Surgery 28, 2004, s. 214. Zmienka o tejto terapii je aj v Ebersovom papyruse – Th e Papyrus Ebers 
Translated from the German Version By Cyril P. Bryan. London 1930, Eb 782.
8 SIPOS, P., GYÕRY, H., HAGYMÁSI, K., ONDREJKA, P., BLÁZOVICS, A. Special Wound 
Healing..., s. 211 – 215.
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v nich množiť larvy múch a Indiáni predpokladali, že rozkladajúce sa tkanivo produkuje 
larvy alebo sa premení na larvy. Verili, že celé „telo“ pochádza a navracia sa k červom. 
Na rozdiel od Aborigéncov v Austrálii sa snažili larvy z rán odstrániť a využívali pomoc 
medicinmana. Liečiteľ sa usiloval zničiť „deštruktívne červy“ buď za pomoci iného čer-
va, ktorý by larvy z rán vypudil, alebo priložil na infi kované miesta iný hmyz, napr. osy 
s cieľom ranu vyčistiť.9

Historické záznamy naznačujú používanie larválnej terapie ako súčasť liečivých po-
stupov aj u Mayskej civilizácie.10 Mayovia,aby získali larvy múch na liečbu rán,  namočili 
vhodnú látku do krvi zvierat a zavesili na slnku. Pod látkou sa čoskoro ukázala aktivita 
lariev.11 Získané larvy vkladali do rán. 

Larválnu liečbu v dávnej minulosti využívali i na ázijskom kontinente. Vojenskí le-
kári pôsobiaci počas II. svetovej vojny v Barme si všimli, že domáce obyvateľstvo pou-
žívalo pri liečbe rán larvy. Barmania vložili larvy do rany a prikryli ich blatom a vlhkou 
trávou. Táto metóda bola známa aj v Číne, najmä u obyvateľov provincie Yunnan. Prak-
tizovala sa rovnakým spôsobom ako v Barme.12 Pôvodní obyvatelia pri ošetrovaní rán 
využívali aj tradičnú medicínu.13

Používanie lariev pri liečbe rán bolo rozšírené aj u obyvateľov Newfoundlandu. Je 
známy prípad rybára z Newfoundlandu, ktorý si poranil ruku. Rana bola hlboká a infi -
kovaná. Vyhľadal pomoc staršej vdovy – liečiteľky, praktizujúcej pri ošetrení rán „starú 
cestu, ktorú jej ukázala matka.“ Rybárovi vložila do rany larvy a zanedlho sa rana zaho-
jila bez akýchkoľvek komplikácií.14

Určitú súvislosť s „uzdravujúcimi vlastnosťami múch“ uvádza aj prorok Mohamed. 
Známy je jeho výrok: „Ak mucha spadne do nápoja niekoho z vás, mal by ju ponoriť 

9 MORRIS, J. CH. Relation of the Pentagonal Dodecahedron Found near Marietta, Ohio, to 
Shamanism. In Proceedings of the American Philosophical Society, 36, 1897, č. 155, s. 190.
10 THORNTON, D. et al. Maggot therapy in an acute burn. In Scottisch Nurse, 7, 2002, č. 4, s. 
14 – 16.
11 WEILL, G. C., SIMON, R. J., SWEADNER, W. R. A biological, bacteriological and clinical 
study of larval or maggot therapy in the treatment of acute and chronic pyogenic infection. In 
American Journal of Surgery, 19, 1933, č. 1, s. 37; FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., 
SHERMAN, R. Maggot Th erapy: A Handbook of Maggot-Assisted Wound Healing. Stuttgart 
2004, s. 14. 
12 „Medical corpsmen stationed in northern Burma during World War II observed the use of 
maggot therapy by the isolated hill people of the area. Maggots were placed on the wound, which 
was covered with mud and dressed with wet grass. Th is practice extended into Yunan Province, 
China, and has also been reported among the aborigines of New South Wales, Australia.“ 
GREENSBERG, B. Flies through history. In Flies and Disease,  1, 1973, s. 18. Princeton, NJ.
13 Napr. tradičný liek Yunnan Baiyao, známy v celej Číne. Recept je však neznámy (chránia ho 
ako tajomstvo),  liek objavil lekár Qu Huangzhang, ktorý praktizoval tradičnú čínsku medicínu. 
Pochádzal z Yunnanu a dôkladne poznal tamojšie liečivé rastliny. Medikament existuje aj vo forme 
roztoku, kapslí, prášku, tinktúry a náplasti. Zo začiatku sa používal na zastavenie krvácania rán, 
bolesti chrbtice, kĺbov, odstránenie pľuzgierov, ale dominantný je pri liečbe zranení. Mnohým 
počas vojny v roku 1938 zachránil život. Yunnan Baiyao. Chinese Medicine. Dostupné: http://
www.activeherb.com/baiyao/ [prístup: 16.3.2012]
14  CHURCH, J. C. T. Th e traditional use of maggots in Wound healing, and the development of 
larva therapy (biosurgery) in modern medicine. In Th e Journal of alternative and complementary 
medicine,  2, 1996, č. 4, s. 525 – 527.  
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hlbšie (do nápoja), pretože na jednom z krídel má chorobu a na druhej liek na túto 
chorobu.“15

O skutočnosti, že muchy sa živia zahnívajúcim a rozkladajúcim sa mäsom, sa vedelo 
po stáročia. Jedna z najstarších referencií sa nachádza v medicínskom texte De Hor-
tus sanitatis.16 Dielo De Hortus sanitatis patrí k najstarším stredovekým medicínskym 
textom. Knihu prvýkrát vytlačili v roku 1491v Nemecku. Predstavuje súbor neskorej 
stredovekej vedy a ľudových tradícií. Obsahuje detailný popis ilustrácií liečivých rastlín, 
bylín, zvierat a minerálov. Populárne dielo patrilo k obľúbeným herbárom svojej doby. 
Slúžilo ako encyklopédia rastlín, zvierat, minerálov, a ako návod na lekársku aplikáciu 
týchto produktov. 

1. 1. 1. Ambrois Paré

Prvé písomné správy o vyliečení rán za pomoci lariev múch pochádzajú z obdobia 
stredoveku. Niektoré informácie signalizovali užitočnosť lariev pri liečbe rán a poukazo-
vali na skutočnosť, že larvy prinášajú úžitok a nie sú škodlivé. Prvé konkrétne vyhláse-
nie, defi nujúce vzťah existujúci medzi muchami a chorobou a pozitívny vplyv lariev pri 
liečbe rán sa nachádza v diele A. Parého. 

Ambroise Paré (1509 – 1590) bol 
považovaný za najväčšieho európskeho 
chirurga v období renesancie. Narodil sa 
v plebejskej francúzskej rodine. Zo začiat-
ku pracoval ako učeň u viacerých miest-
nych majstrov, potom odišiel do Paríža, aby 
sa vyučil za holiča – chirurga. V roku 1533 
pôsobil v Hôtel-Dieu Hospital, kde sa učil 
anatómiu a kde prežil morovú epidémiu. 
V roku 1536 vyslal František I. vojsko do 
Milánskeho vojvodstva ako odvetu za po-
litickú vraždu vojvodu Sforzu. Paré odišiel 
s vojskom, ktorému velil maršal Montejan, 
ako armádny chirurg.17 Počas vojny prežil 
nielen prvé skúsenosti s hrôzami vojny, ale 
zaviedol aj nový spôsob ošetrovania rán. 

Objavenie strelných zbraní znamena-
lo zásadné zmeny vo vojenskej medicíne a v dovtedy platných názoroch na ošetrovanie 
vojnových poranení. Chirurgovia sa zo začiatku domnievali, že takéto rany sú otrávené, 

15 RATCLIFFE, N. A., MELLO, C. B., GARCIA, E. S., BUTT, T. M., AZAMBUJA, P. Insect natural 
and processes: New treatments for human disease. In Insect Biochemistry and Molecular Biology, 
41, 2011, s. 760. Citované podľa - Sahib Al-Bukhari, 4, Kniha 54, č. 537.
16 „De Herbis et Plantis. De Animalibus et Reptilibus. De Avibus et Volatilibus. De Piscibus et 
Natatilibus. De Lapidibus et in terre venis nascentibus. De Urinis et earum speciebus. Tabula 
medicinalis cum Directorio generali per omnes tractatus...“
17 GONZÁLES-CRUSSI, F. Medicína. Stručné dejiny. Bratislava 2008, s. 48.

Obr. 1 William Holl: Portrét A. Parého
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lebo väčšina z nich hnisala. Ich terapia sa sústreďovala najmä na zničenie tzv. „strelného 
jedu.“18 Celkový postup liečby spočíval v zastavení krvácania, mechanickom očistení 
rany, po ktorom nasledovalo vypaľovanie rany rozžeraveným železom, alebo polievanie 
obnažených rán vriacim olejom. Týmto postupom chceli ránhojiči eliminovať účinky 
jedovatého strelného prachu. Metóda vypaľovania rozžeraveným železom bola prevzatá 
z arabskej medicíny a v renesancii sa značne rozšírila. Uvedený spôsob ošetrenia bol 
nesmierne bolestivý a mnohí z ranených tento spôsob liečby neprežili. V roku 1536 pri 
obliehaní Turína došlo k veľkým stratám na životoch a mnoho vojakov utrpelo ťažké 
zranenia. Pri ich ošetrovaní sa olej minul a Paré zvolil alternatívny postup liečby, pri 
ktorom použil ružový olej, terpentín a vaječný žĺtok. Pripravenú zmes prikladal za stu-
dena na rany. Pre obavy, ako dopadne jeho experiment, či svojim pacientom neublížil, 
prebdel celú noc. Skoro ráno pri preväzovaní rán zistil, že vojaci, u ktorých použil nový 
šetrnejší spôsob ošetrenia spali pokojnejšie, bolesti čiastočne ustúpili a zápal sa zmiernil. 
Finálny výsledok bol oveľa  priaznivejší ako u pacientov, pri ktorých použil vriaci olej.19 
Povzbudený priaznivými výsledkami zanechal tradičnú techniku ošetrovania rán. Paré 
vyvinul aj metódu podviazania ciev – ligatúru, ktorá sa síce praktizovala už v staroveku, 
ale upadla do zabudnutia. Jeho technika ligatúry výrazne zvýšila úspešnosť amputácií. 
Vynašiel aj nové operačné a ortopedické pomôcky, napríklad protézy a zaslúžil sa o roz-
voj vojenskej chirurgie viacerými novátorskými zásahmi. 

Paré nevyštudoval medicínu, ale napriek tomu sa stal chirurgom štyroch francúz-
skych kráľov (Henrich II., František II., Karol IX., Henrich III.). Svojou autoritou medzi 
chirurgmi si získal aj priazeň kráľov, princov a šľachty.20 Bol  výnimočný nielen svo-
jou profesionalitou, ale aj charakterom. Vynikajúco sa vyznal v starovekých rukopisoch 
a prácach svojich súčasníkov. Skromný a univerzitne nevzdelaný Paré sa zúčastnil bo-
jov ako lekársky dôstojník, čo pomohlo rozvinúť jeho chirurgický talent. Parého súcit, 
poctivosť, diskrétnosť, zvedavosť a hlboká viera, že človek musí byť zachránený, repre-
zentovali v tomto období veľmi vzácne a zriedkavé hodnoty.21 Publikoval vyše 20 kníh, 
ktoré sú výsledkom polstoročnej práce v oblasti chirurgie. Súborné dielo venoval Hen-
richovi III. – „najkresťanskejšiemu kráľovi“.22 Parého dielo je považované za míľnik chi-
rurgického umenia v 16. storočí a bolo preložené z francúzštiny – reči ľudu do angličtiny, 
nemčiny a holandštiny. Snažil sa v ňom so svojimi kolegami a budúcimi generáciami po-
deliť o vedomosti, ktoré rozvinul na bojisku a rovnako aj na kráľovskom dvore. Nešetril 
prácu, čas ani náklady, aby rozšíril poznanie v tejto oblasti. 

18 DOBIÁŠ, V. Přehledné dějiny všeobecného a vojenského lékařství. Praha 1958, s. 54.
19 GONZÁLES-CRUSSI, F. Medicína..., s. 49 – 50.  
20 SARTORI, E. Velikáni francouzské vědy. Praha 2005, s. 13.
21 COPPI, C. I dressed your wounds, God healed you – a wounded person’s psychology according 
to Ambroise Paré. In Ostomy wound management, 51, 2005, č. 8, s. 62 – 63.
22 Th e workes of that famous chirurgion Ambrose Parey translated out of Latine and compared 
with the French by Th omas D. Johnson. London 1649, Th e Autors  Epistle dedicatorie To Henry 
the Th ird, the most Christian King of France an Poland. A 3.
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Paré nikdy nezabudol zapojiť pacienta do jeho plánu starostlivosti. Pacientov žiadal, 
aby pri liečbe s ním spolupracovali a rešpektovali predpisy. Týmto postojom zvyčajne 
dosiahol prekvapivý efekt. Chorých povzbudzoval, predpisoval návštevy priateľov, spe-
vákov a účasť na oslavách. Jeho citát: „Ja som obviazal vaše rany, ale Boh vás vyliečil“, 
sa stal známy aj v tom zmysle, že zdôrazňuje limity lekárskej starostlivosti. Pacientovi 
poskytol síce najlepšiu dostupnú starostlivosť, ale konečný výsledok procesu liečby bol 
determinovaný niekoľkými faktormi a niektoré z nich nie sú úplne pochopené a známe 
ani v súčasnosti. Jeho ústretový prístup k pacientom, poznanie, že liečba môže byť zlep-
šovaná, dokumentácia služby a i., ho predurčili za priekopníka modernej starostlivosti 
o rany. Parého prístup k pacientom najlepšie vystihuje jeho odpoveď francúzskemu krá-
ľovi Karolovi IX., ktorého liečil. Keď mu kráľ položil otázku: „dúfam, že sa budete starať 
o kráľa lepšie ako o chudobných pacientov?“ Paré pohotovo odpovedal: „Vaše Veličen-
stvo, to nie je možné, pretože ja sa o nich starám ako o kráľov.“23

S Parém je spojená aj zmienka o larválnej terapii.24 V období,v ktorom pôsobil ako 
chirurg v Piemonte pod vedením maršala Montejan, liečil sluhu pána de Goulaines, 

23 MAUFFREY, C. ́ Finally, I had run out of oil…´ Ambroise Paré and the birth of modern trauma 
surgery. In Trauma, 8, 2006, s. 3. 
24 Th e workes of that famous chirurgion Ambrose Parey translated out of Latine and compared 
with the French by Th omas D. Johnson. London 1649, Liber XI. 

Obr. 2 James Bertrand: A. Paré vyšetruje pacienta (foto Ji-Elle)
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ktorý prišiel za ním s prosbou, aby mu pomohol. Sluha mal následkom úderu kordom 
zlomeninu temennej kosti. Kosť už bola spojená. Ranený prišiel do Turína v spoločnosti 
gaskonských vojakov, s ktorými jedno ráno jedol smažené držky s cibuľou a koreninami 
a spolu vypili veľké množstvo silného vína. Krátko potom sluha dostal vysoké teploty, 
blúznil a stratil schopnosť hovoriť. Hlava mu opuchla, oči mal začervenané. Paré mu 
v rámci prvej pomoci naordinoval púšťanie žilou (venesekciu),25 klystír a na ranu apliko-
val viaceré medikamenty. Uskutočnil trenie a podviazanie končatín, aby „nečisté“ tekuti-
ny stiahol a odviedol preč z tela. Na rane sa však objavili abscesy, začala mokvať, hnisať, 
sčernela, zapáchala a dali sa v nej pozorovať známky hnilobného rozkladu. S cieľom za-
staviť gangrenu Paré niekoľkokrát uskutočnil vypaľovanie rany. Po niekoľkých mesia-
coch zistil, že spod rozkladajúcej sa rany na lebke vyšlo veľké množstvo červov. Paré 
rýchlo vyčistil odumretú kosť. Všimol si tri dutiny veľkosti palca naplnené červami.26 
Červy, ktoré boli zahniezdené a obtočené jeden do druhého, mali čierne hlavičky. Po-
škodená a odumretá kosť bola veľkosti dlane. Paré bol šokovaný, že napriek takej veľkej 
rane v lebečnej kosti a takej rozsiahlej infekcii pacient prežil, a  nad očakávanie všetkých 
sa uzdravil. Po zacelení rany zostala jazva vpadnutá, keďže kalus sa neobnovoval. Pre 
Parého to bola prvá skúsenosť s ranou takéhoto rozsahu na hlave, pri ktorej videl, že 
napriek výskytu červov sa pacient uzdravil. Sluhovi odporúčal, aby nosil čiapku z hrubej 
kože, a tak si chránil citlivú oblasť hlavy, ale čiapka slúžila aj ako ochrana pred možnými 
zraneniami.27

Aj v nasledujúcej podkapitole svojej práce venovanej problematike rán spôsobených 
strelnými zbraňami Paré opäť uviedol, že v mnohých prípadoch pozoroval prítomné čer-
vy. Jednalo sa o zahnívajúce a zapáchajúce rany. „Rany princov a šľachticov smrdeli rov-
nako ako rany obyčajných vojakov.“28 Pri mnohých bitkách, ktorých sa Paré zúčastnil 
ako chirurg, bol nedostatok pomocného zdravotníckeho personálu a počet zranených 
vojakov taký veľký, že nebolo možné ich rany ošetriť v ten istý deň. Z toho dôvodu bolo 
mnoho pacientov s neošetrenými a otvorenými ranami. Keď sa k nim konečne Paré do-
stal, aby ich ošetril, zistil, že v ranách sa nachádzali červy.29

V r. 1557 sa počas habsbursko-valónskej vojny odohrala bitka v Saint Quentin, 
v ktorej Španieli zvíťazili nad Francúzmi.30 Pri bitke padla takmer polovica légie. Anne 
de Montmorency (1493 – 1567), maršal Francúzska, diplomat a politik, bol tiež zranený 
a zajatý Španielmi spolu s ďalšími francúzskymi šľachticmi a 7 tisíc vojakmi. Francúz-
sky kráľ Henrich II. chcel vyslať Parého, aby v zajatí liečil Anne de Montmorencyho. 
Nakoniec Paré s odôvodnením, že je známy nielen ako kráľovský chirurg, ale súčasne 
zasvätený do mnohých dôležitých záležitostí, zostal vo Fère-en-Tardenois, kam sa stiahla 

25 Venesekcia patrila k veľmi rozšíreným liečebným metódam. Pozri kapitolu o hirudoterapii.  
26 Th e workes..., Liber X, s. 287. 
27 Tamže. 
28 Th e workes..., Liber XI, s. 314.
29 Tamže. 
30 V rokoch 1494 – 1559 bojovalo Francúzsko so Španielskom o nadvládu nad Talianskom. 
Nizozemsko stálo na strane Španielska, napr. v bitke pri Saint-Quentin 10. augusta 1557. Víťazstvo  
španielskych zbraní zaistil admirál van Hoorn (1518 – 1568). Tiež Life and times of Ambrose 
Pare (1510 – 1590): with a New Translation of his Apology and an Account of his Journeys in 
Divers Places by Francis R. Packard Editor of Annals of Medical History, New York, Paul B. 
Hoeber, 1921, s. 57.
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francúzska armáda a tu ošetroval ranených. Zistil, že veľa vojakov malo zapáchajúce 
rany, plné hnisu, červov a u mnohých postupuje gangréna.31 Bolo potrebné amputač-
ným nožom odstrániť mŕtve časti tkanív z horných a dolných končatín. Paré použil na 
zastavenie šírenia gangrény aj trepanačné nástroje. Aby zničil červy, vymyl rany s Ae-
gyptiacom rozpustenom vo víne a v koňaku. Aegyptiacum sa používal vo farmácii ako 
čistiaca masť a bol zložený z octu, medu a medenky. Táto masť sa varila dovtedy, kým 
nebola konzistentná. Paré nemal však k dispozícii dostatok liekov a napriek poskytnutej 
starostlivosti veľký počet ranených zomrel. Na bojovom poli pretrvával hrozný zápach, 
zem bola posiata mŕtvolami rozkladajúcich sa tiel. Telá mŕtvych pokrývalo veľké množ-
stvo múch zelenej a modrej farby. Muchy sa vďaka teplému počasiu a vlhkosti z roz-
kladajúcich sa tiel rozmnožovali. Paré sa o tom presvedčil na vlastné oči, keď pomáhal 
dôstojníkovi poverenému nájsť telo padlého M. de Bois-Dauphina. Uviedol, že muchy 
„otravovali vzduch a všetko čoho sa dotkli. Múch bolo toľko, že zatieňovali slnko.“32 
Starostlivé štúdium prác A. Parého poukazuje na skutočnosť, že Paré si bol vedomý prí-
tomnosti živých lariev v ranách a ich úžitku.33

Neskôr sa úlohou lariev v ranách zaoberala aj dizertačná práca J. C. Zachmanna, čo 
svedčí o tom, že určité znalosti o „práci lariev v ranách“ museli mať aj študenti medicíny. 
Napríklad v roku 1704 sa J. C. Zachmann vo svojej inauguračnej dizertácii pokúsil popí-
sať pôvod lariev v ranách ako dôsledok zranení.34

1. 1. 2. Jean Dominique Larrey

Pozitívnu skúsenosť s larvami pri liečbe rán mal aj francúzsky barón, Jean Do-
minique Larrey (1766 – 1842).35 Vynikol nielen ako vojenský chirurg Napoleonovej 
armády, ale aj ako organizátor. Jeho prínos v oblasti zdravotníctva mal pozitívny vplyv 
pri organizácii starostlivosti o ranených. Ako prvý zaviedol pohyblivé vojenské ošet-
rovne – ambulance volante.36 Francúzska revolučná armáda, ktorá od roku 1792 viedla 
vojnu proti Rakúsku a Prusku, bola postavená pred mnohé závažné problémy. Predo-
všetkým bolo treba riešiť problém presunu poľných lazaretov, ktoré sa nemohli rýchlo 
pohybovať za napredujúcim vojskom. Ranených zvyčajne prevážali v otvorených vozoch 
po zlých cestách do vzdialených nemocníc. Mnohí z nich zomierali počas transportu 
alebo v provizórnych lazaretoch narýchlo vytváraných obyčajne v kostoloch. Ranení ne-
raz ležali na bojisku až do skončenia bitky. Ale ani potom v celkovom chaose, aký vládol 
na cestách v blízkosti bojiska po bitke, nebolo možné zorganizovať ich spoľahlivý prevoz. 
K centrálnej obväzovej stanici došiel povoz neskoro a straty na životoch sa zvyšovali.37 
Pri novom transporte chorých, ktorý zaviedol Larrey v roku 1793, sa vytvorili jazdecké 
31 Life and times of Ambrose Pare…, s. 242; tiež KELLY, H. A. A Historical note upon diptera 
as carriers of diseases – Paré – DeClat. In Th e Johns Hopkins Hospital Bulletin, 12, 1901, s. 
240 – 242.
32 Life and times of Ambrose Pare…, s. 243. 
33 GOLDSTEIN, H. Maggots in the treatment of Wound and bone infections. In Th e Journal of 
Bone & Joint Surgery, 13, 1931, č. 3, s. 476. 
34 Tamže.
35 ALBERT, E. Ján Dominik Larrey. Praha 1879. 
36 Tzv. „lietajúce poľné lazarety“. 
37 SCHOTT, H. a kol. Kronika medicíny. Bratislava 1994, s. 242.
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hliadky zložené z troch chirurgov a jedného ošetrovateľa a pohybovali sa v priestore 
bojiska. Viedli so sebou ďalšie kone, naložené obväzovým materiálom a košmi na pre-
nášanie ranených. Takto mohli ranených ošetriť už na bojisku. Transportné koše čosko-
ro vymenili za ľahké odpružené vozy. Tieto  „lietajúce lazarety“ zaviedla do praxe aj 
nepriateľská pruská armáda. Pokroková bola aj myšlienka poskytovať prvú pomoc tiež 
raneným nepriateľom.38

J. D. Larrey si získal veľké zásluhy aj 
zdokonalením chirurgických metód, naj-
mä  amputačnej techniky. Uviedol do ži-
vota Desaultové princípy operácie rany, 
aby mohli byť rany riadne ošetrené a dré-
nované. Všimol si aj pozitívne pôsobenie 
muších lariev v rane.39 Vo svojej publikácii 
„Observations on Wounds and Th eir Com-
plications by Erysipelas Gangrene and Te-
tanus“ v úvodnej časti nazvanej Všeobec-
ný pohľad na rany, zvlášť na strelné rany 40 
v subkapitole Cudzie telesá uvádza: „Sú 
tu omnoho zaujímavejšie druhy cudzích 
telies, ktoré nemôžeme prejsť mlčaním, 
a ktoré sme si všimli pri väčšine našich 
zranených v Sýrii, počas expedície v Egyp-
te. Zatiaľ čo proces hnisania ich rán po-
kračoval, ranení boli obťažovaní červami 
alebo larvami blue fl y (Calliphora vomito-
ria), ktorá bola typická pre toto podnebie. 

Tento hmyz sa vyliahol za niekoľko hodín a rozmnožil sa s takou rýchlosťou z jedného 
dňa na druhý, že larvy vyrástli do veľkosti malého husacieho brka. Vojakov larvy veľmi 
desili napriek tomu, že sme sa ich snažili povzbudiť o opaku. Nič ich nemohlo presved-
čiť, že tento hmyz nie je pre ich rany nebezpečný, ale naopak, podporuje hojenie rán. 
Larvy sa kŕmili iba nekrotickými časťami rany a nikdy sa nedotkli zdravých častí. Za 
týchto okolností sme nevideli, žeby nastalo krvácanie, akokoľvek hlboko sa tento hmyz 
dostal. Masť zo silného výťažku cesnaku a šalvie, použitá zakaždým pri obväzovaní rán, 
bola účinná a spôsobila zničenie lariev. V dôsledku nedostatku obväzového materiálu sa 
larvy množili veľmi rýchlo a bolo ťažké zabrániť inkubácií ich vajíčok.“ 41

O liečbe rán za pomoci lariev sa zmieňoval aj francúzsky chirurg a historik Joseph 
François Malgaigne (1806 – 1865). 

38 Francúzsky vojenský chirurg Pierre François Percy (1754 – 1825) nabádal uzavrieť dohodu 
o neutralite ranených a lazaretov.
39 DOBIÁŠ, V. Přehledné dějiny..., s. 88.
40 E General View of Wounds especially of Gun-Shot Wounds.
41 LARREY, D. J. Observations on Wounds and Th eir Complications by Erysipelas Gangrene and 
Tetanus, translated from the French by E. F. Rivinus, Philadelphia, 1832, s. 34.

Obr. 3 Anne-Louis Girodet-Trioson: Barón Jean 
Dominique Larrey
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Značnú časť svojej práce venoval or-
topedickej chirurgii kolena, bedrového 
kĺbu a ramena. Do dejín medicíny sa zapí-
sal niekoľkými novými liečebnými metó-
dami. Vo svojej publikácii o problematike 
zlomenín kostí a vykĺbeniach, v prvej ka-
pitole venovanej problematike zlomenín 
všeobecne (v stati č. 7, paragraf č. 10), opi-
suje liečbu komplikovaných fraktúr, kde 
konštatuje: „V období stredoveku existo-
vali rôzne spôsoby aplikácie dláh pri lieč-
be zlomenín. Konštruované boli tak, aby 
umožnili časté preväzovanie rany, čiže aby 
miesto s otvorenou ranou mohlo dýchať. 
Tzv. „albuminated apparatuses“ bol vytvo-
rený ako prvý tak, aby rana mohla dýchať 
a oproti rane bol otvor. Hugues de Lucqu-
es a Th eodoric pri liečbe fraktúr aplikovali 
kompletnú bandáž, ktorú obnovili až po 
desiatom dni, a potom každých sedem ale-
bo 8 dní. Larrey pri ošetrovaní fraktúr postúpil ešte ďalej a aplikoval svoj prístroj na lieč-
bu zlomenín pre jednoduché fraktúry. Dlahu sňal až vtedy, keď bol vytvorený kalus. Keď 
hnis vytekal a nasiakol do bandáže, nevymenil celú bandáž, ale iba zotrel hnis a navrch 
priložil ďalšiu vrstvu obväzu. Tento postup ošetrenia rany spôsobil, že pod priloženým 
aparátom používanom pri liečbe fraktúr sa mohli rozmnožiť larvy. Larrey to považoval 
za výhodu, pretože larvy v skutočnosti požierali nekrotické časti rany a napomáhali tak 
čisteniu rany. Obväzy menil iba v prípadoch, ak sa larvy príliš rozmnožili a spôsobovali 
problémy a pacientovi nepríjemné svrbenie. Larrey si uvedomil pozitívny účinok lariev 
v liečbe rán a používal ich pravdepodobne vedome. Iní lekári a autority lekárskeho živo-
ta nechávali rany voľné a používali spôsob, ktorý užíval Avicenna.“ 42

J. G. Millingen vo svojej práci z roku 1838 „Zaujímavosti z lekárskej praxe“ kon-
štatoval: „Po ústupe našich jednotiek po bitke pri Talavere v roku 1809, našiel som rany 
mnohých mužov, ktoré neboli preväzované 3 – 4 dni, plné lariev. To nebol prípad špa-
nielskych vojakov, ktorí aby predišli tejto nepríjemnosti viac hrôzostrašnej než nebez-
pečnej, pokropili obväzy olivovým olejom. Ja som sa uchýlil permanentne k tejto praxi, 
keď som následne ošetroval zranených v horúcom počasí.“ 43

Ďalšia zmienka o larválnej terapii je v práci Goldsteina, ktorý konštatoval, že 
v roku 1866 D. O. Murphy z Philadelpie ho informoval o používaní lariev nemeckým 
lekárom. Na základe ústneho svedectva (oral history) si tento lekár držal larvy v malej 
kovovej dóze. Jednému pacientovi s poranenou rukou a prstami zachránil prsty pred 

42 MALGAIGNE, J. F. A Treatise on Fractures Translated from the French, with notes and 
additions, by John H. Packard. Philadelphia 1859, s. 221 – 222.
43 BAER, W. S. Th e treatment of chronic osteomyelitis with the maggot (larva of the blow fl y). In 
J. Bone Jt. Surg., 13, 1931, 439.

Obr. 4 Joseph François Malgaigne
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amputáciou.44 Na rany prikladal dózu s larvami. Rovnaké množstvo lariev dal pacientovi 
aj na preväz v noci. Čerstvé larvy aplikoval dvakrát denne počas desiatich dní a používal 
iba suchú gázu. Lekár bol pokročilého veku a  pravdepodobne bol informovaný o liečbe 
za pomoci lariev a práci baróna Larreyho počas napoleonských vojen.45

1. 1. 3. Skúsenosti s larválnou terapiou počas Americkej občianskej vojny

John Forney Zacharias (1837 – 1901), vojenský chirurg konfederačnej armády počas 
americkej občianskej vojny v rokoch 1861 – 1865, bol pravdepodobne prvým lekárom, 
ktorý vedome vystavil hnisajúce rany larvám. Známe je jeho vyjadrenie: „Počas mojej 
služby v nemocnici v Danville vo Virginii som najskôr používal larvy na odstránenie 
hnisavého tkaniva pri gangréne s vynikajúcim výsledkom. Za jeden deň larvy vyčistili 
ranu oveľa lepšie ako iné prostriedky, ktoré sme mali k dispozícii. Používal som ich ne-
skôr na rôznych miestach. Som si istý, že ich používaním som zachránil mnoho životov. 
Vyhol som sa otrave krvi a pozoroval som rýchle uzdravenia.“46

Po skončení občianskej vojny v Amerike sa sanitárna komisia Spojených štátov 
rozhodla sprístupniť dôležité informácie, ktoré získala počas vojny, aby sa mohli vyu-
žiť v budúcnosti.47 Vymenovaná komisia zozbierala správy od inšpektorov a vedúcich 
lekárov vo verejnom zdravotníctve a neskôr ich publikovala.48 Autorom tretej časti sani-
tárnych memoárov pod názvom „A Report of the diseases, Etc., Among the prisoners at 
Andersonville“49 bol Joseph Jones, konfederačný lekársky dôstojník, profesor fyziológie 
a patológie na univerzite v Nashville. Sanitárnej komisii dal k dispozícii správu – ofi ci-
álny záznam vlastných vyšetrení, ktoré uskutočnil ako chirurg, dôstojník konfederačnej 
armády. Jeho správa bola publikovaná bez akýchkoľvek zmien, len niektoré časti vzhľa-
dom na rozsah boli skrátené.50

J. J. Jones vo svojom príspevku o konfederačnej vojenskej väzenskej nemocnici 
v Andersonville poukázal na katastrofálne hygienické pomery, psychický a morálny stav 
pacientov, nedostatočnú hygienu, stravovanie, množstvo špiny, múch, moskytov, hrozné 
nakladanie s mŕtvolami a zapáchajúci vzduch v stanoch. Väzenská nemocnica bola vybu-

44 Pacienta predtým liečil iný lekár a jeho stav sa nezlepšoval, preto chcel uskutočniť amputáciu.
45 GOLDSTEIN, H. Maggots in the treatment..., s. 953.
46 WHITAKER, I. S., TWINE, CH., WHITAKRT, M. J., WELCK, M., BROWN, CH. S.,  SHANDAL, 
A. Larval therapy from antiquity..., s. 409. 
47 „S cieľom znížiť negatíva tak, ako je to možné systematickým a efektívnym zavádzaním 
sanitárnych opatrení.“
48 K materiálu boli pridané ďalšie príspevky, doplnené od lekárov z iných oblastí a zaoberali 
sa vojenskou hygienou, tzv. táborovými chorobami a chirurgiou. Zaradené boli aj príspevky 
významných lekárov z oblasti výskumu. V tomto zväzku najväčšiu časť príspevkov tvorili táborové 
choroby (camp disease). JONES, J., J. A Report of the diseases, Etc., Among the prisoners at 
Andersonville. In. Sanitary Memoirs of the War of the rebellion. Collected and Published by the 
United States Sanitary Commission. Contributions Relating to the Prevention of Disease, and to 
Camp Diseases. (Ed.) Flint, A. New York, Hurd and Houghton, 1867, s. 469 – 655.
49 V publikovanom texte konkrétne uvedená pod názvom „Investigations upon the diseases of the 
federal prisoners confi ned in camp Sumpter, Andersonville, GA.“
50 Boli vypustené iba časti, ktoré neovplyvnili charakter zväzku. 
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dovaná na rozlohe 5 akrov (2 hektáre). Celý areál nemocnice bol znečistený, prísne strá-
žený konfederačnými vojakmi a žiaden väzeň nemal dovolené opustiť tento priestor.51

Pacienti a tí, ktorí sa o nich starali, bolo ich spolu okolo 2 tisíc, boli biedne zásobení 
starými a roztrhanými stanmi. Pre nedostatok postelí a slamy veľký počet chorých ležal 
na zemi, niekedy dokonca bez prikrývky. Potok pretekajúci cez nemocničný priestor bol 
znečistený výkalmi, pretože slúžil ako latrína. Nad tým všetkým sa vznášalo nespočetné 
množstvo múch, nevynímajúc nádoby používané na prípravu jedla. Tisícky múch po-
krývali tváre pacientov a dokonca im liezli do otvorených úst. Muchy nakladali larvy do 
gangrenóznych rán pacientov.  Komáre zaplavili stany a mnoho pacientov bolo poštípa-
ných. Chorí boli špinaví a pokrytí larvami. Keď niektorá z gangrenóznych rán potrebova-
la vymytie, končatina sa len čiastočne odkryla, hnis sa opláchol a vsiakol do zeme vedľa 
lôžka pacienta. Hygiene nebola venovaná žiadna pozornosť. Zásoby handier na obväzy 
boli minimálne a J. J. Jones opísal mnoho špinavých obväzov aplikovaných niekoľko-
krát na rany bez toho,  aby boli vyprané. Keď sa gangréna u pacientov začala rozširovať, 
prenášala sa postupne aj na ostatných pacientov. Jones videl niekoľko gangrenóznych 
rán naplnených larvami. Početné muchy, ktoré krúžili okolo pacientov, sa stali účinným 
prostriedkom na rozšírenie nemocničnej gangrény. Vzhľadom na nedostatočnú hygienu 
a preväzovanie nebolo možné zabezpečiť dostatočnú starostlivosť o pacientov.

J. J. Jones vo svojej správe okrem týchto negatívnych postrehov uviedol aj fakt v sú-
vislosti s „nápomocnou“ úlohou lariev pri uzdravení rán vojakov: „Často som videl me-
dzi konfederačnými vojakmi rany naplnené larvami. A tak ďaleko ako moja skúsenosť 
siaha,  tieto červy zničili iba mŕtve tkanivo a nenarušili zdravé časti. Dokonca som počul 
chirurgov potvrdiť, že gangrenózna rana, ktorá bola úplne vyčistená larvami sa uzdravila 
rýchlejšie, než keby bola ponechaná sama na seba.“52

Na strane Únie používal zdravotnícky personál pri liečení rán klasické medicínske 
postupy, ktoré predpisovala vtedajšia lekárska veda. Lekári sa pri ošetrovaní rán za po-
moci chloroformu snažili odstrániť larvy múch z rán čo najskôr.53 Skupina konfederač-
ných lekárov, ktorí sa vo väzení Chattanooga starali o gangrenózne rany, a ktorým chi-
rurgovia Únie odmietli dodať obväzy a sanitárny materiál, aby ochránili svoje skromné 
zásoby, boli nútení nechať rany pacientov neošetrené a vydané napospas larvám múch. 
Lekári s prekvapením zistili, že rany infestované larvami sa vyčistili skôr a proces hojenia 
prebiehal rýchlejšie ako u zranených vojakov Únie, ktorých rany ošetrovali podľa vtedaj-
ších noriem. Napriek zdanlivo lepšej zdravotnej starostlivosti bola na strane Únie vyššia 
úmrtnosť zranených vojakov ako na strane Konfederácie. Kým chirurgovia Konfederácie 
„venovali pozornosť larvám“ až do konca vojny, chirurgovia Severu pokračovali v liečení 
spôsobom „vtedajšej odbornej chirurgie“ a larvy z rán odstraňovali.54 Napriek nechut-
nému pohľadu larvy evidentne nepoškodzovali uzdravujúci proces. Terapeutické vyu-
žitie lariev chirurgmi Únie však nebolo „prípustné“ a naďalej sa pridržiavali klasických 
postupov. Na druhej strane chirurgovia Konfederácie často nemali inú voľbu, pretože 
zriedkavo mali k dispozícii dostatok obväzového materiálu.

51 JONES, J. J. A Report of the diseases..., s. 519.
52 Tamže, s. 520 – 521.
53 GROSSMAN, J. Flies as medical allies. In World & I., 9, 1994, č. 10. 
54 Tamže.
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Výskyt lariev v ranách zaznamenal aj spojenecký chirurg William W. Keen 
(1837 –1932). Keen v roku 1918 potvrdil, že: „počas občianskej vojny boli larvy veľmi 
rozšírené. V lete boli určite nechutné, ale tak ako som pozoroval, nerobili žiadnu ško-
du.“ Napriek odpornému vzhľadu nemali larvy zreteľne škodlivý účinok. Použitie lariev 
k liečebnému účelu u vojakov Únie sa však nepraktizovalo. 

Užívanie larválnej terapie počas americkej občianskej vojny potvrdil aj Dr. P. S. 
Connor. Vo svojich prednáškach o chirurgickej liečbe rán, neskôr odvolávajúc sa na 
svoju skúsenosť počas občianskej vojny, povedal: „Zranení vojaci, dlho ponechaní na 
bojiskách bez chirurgického ošetrenia, boli prinesení do nemocnice so svojimi ranami 
vo veľmi odpudivom stave. Hoci ich rany boli naplnené larvami, zápach bol nepatrný 
a zdá sa čudné, že títo chorí sa uzdravovali oveľa rýchlejšie. Infekcii odolávali oveľa lepšie 
než tí, ktorých rany boli odborne ošetrené včas a v súlade s princípmi vtedajšej lekárskej 
vedy.“ 55 Po skončení občianskej vojny bola v Amerike táto terapia za pomoci hmyzu 
zdanlivo zabudnutá.

Začiatkom 20. storočia je známych niekoľko vyjadrení o skúsenostiach lekárov 
s „prácou lariev“ pri čistení rán. Napríklad doktor Shafer, ktorý pôsobil v Camden po-
tvrdil, že si ako praktikant v miestnej nemocnici v rokoch 1908 – 1909 všimol zdravý 
stav vredov na nohe, ktoré boli infestované larvami. Podobne aj George Washington 
Crile (1864 – 1943), významný americký chirurg, ktorý bol spoluzakladateľom kliniky 
v Clevelande, v roku 1921 konštatoval na kongrese chirurgov Severnej Ameriky (sekcia 
vojna 23.10.1917) v New Yorku:56 „Ranení ležali vonku na „území nikoho“ dva alebo 
5 – 10 dní. Tí z nich, ktorí mali v ranách larvy, boli na tom oveľa lepšie ako ostatní, 
ktorí nemali larvy v ranách. Larvy sa živili mŕtvym tkanivom a keď zničili gangrenóz-
ne tkanivo, urobili vlastne to, čo robí chirurgická operácia.“ 57 Doktor Edward Martin 
z Philadelphie, bývalý profesor chirurgie na univerzite v Pensylvánii, na tomto kongrese 
vyhlásil: „Dostali sme radu od eminentného člena našej profesie, vziať všetky antisep-
tiká a hodiť ich do mora a iní nám odporúčali chovať larvy, aby prevzali starostlivosť 
o rany.“ 58

55 HEGNER, C. Maggots in the treatment of chronic osteomyelitis. In Colorado Medicine, 28, 
1931, s. 286.
56 Klinický kongres chirurgov Severnej Ameriky sa konal každý rok v štyroch mestách USA: 
Bostone, New Yorku, Philadelphii a v Chicagu.Clinical Congres of surgeons of North America. 
In Journal of the National Medical Association, 9, 1917, č. 1, s. 30.
57 GOLDSTEIN, H. Maggots in the treatment..., s. 477.; tiež „Crile, for example in speaking of 
neglected war wounds in 1917 said, „those that have done best are those that contain maggots; the 
maggots live on devitalizedtissue and if they destroy that tissue, they do in time what the surgical 
operation does.“ Mc LELLAN, N. W. Th e maggot treatment of osteomyelitis. In Th e Canadian 
Medical Association Journal, 27, 1932, s. 256. 
58 GOLDSTEIN, H. Maggots in the treatment..., s. 477.
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1. 2.  W. S. Baer a jeho prínos v oblasti larválnej liečby 59

Wiliam S. Baer (1872 – 1931) bol známy ako inovátor v  liečbe ochorení chrbti-
ce, bedrových kĺbov a ako vynaliezavý experimentátor v liečbe infekcií a artritídy. Na-
rodil sa v Baltimore a titul bakalára získal na univerzite J. Hopkinsa v roku 1894. Po 
ukončení štúdiá absolvoval atestačnú prax pod vedením Harvey Cushinga.60 V roku 
1900 Cushing odporučil W. S. Halstedovi61 (1852 – 1922), aby poveril Baera vytvorením 
ortopedického oddelenia na univerzite J. Hopkinsa. Baer navštívil kolegov v Bostonskej 
detskej nemocnici a vo Všeobecnej nemocnici v Massachusetts, aby študoval ich spôsob 
liečby. Po troch mesiacoch sa vrátil do Baltimoru a založil oddelenie ortopédie, ktoré 
viedol až do konca života.62 Výučbu ortopédie riadil tri desaťročia a vychoval mnohých 
vynikajúcich odborníkov. 

V roku 1917 počas I. svetovej vojny slúžil Baer ako lekár v amerických expedičných 
silách vo Francúzsku. Neskôr venoval veľkú starostlivosť liečbe detských pacientov. Zo-
mrel na mozgovú porážku v roku 1931.63 Jeho meno nezostalo zabudnuté. V roku 1939 
bola založená v Baltimore škola Wiliama S. Baera, ktorá mala slúžiť deťom s detskou 
obrnou a tuberkulózou.64

Baer ako prvý lekár rozpracoval a zaviedol do „ofi ciálnej“ medicíny larválnu  tera-
piu. Chirurgia prevzala náuku o asepse a antisepse od čias L. Pasteura a J. Listera. Verilo 
sa, že dezinfekčné a sterilizačné techniky môžu byť založené iba na chemickej báze.65 
Okrem ofi ciálne prijatej a aplikovanej teórie sa však objavil aj iný spôsob, ktorý rozvinul 
ako prvý Wiliam S. Baer. Tejto skutočnosti ale predchádzala tvrdá skúsenosť, ktorú zís-
kal ako vojenský lekár vo Francúzsku pri ošetrovaní chorých na bojisku. 

Počas prvej svetovej vojny si Baer medzi zranenými vojakmi všimol, že preven-
cia a liečba infekcie môže byť uskutočnená aj inými prostriedkami ako chemickými. 
Uprostred vojnového konfl iktu pri jednej z bitiek v roku 1917 mu priniesli na ošetrenie 
dvoch vojakov s otvorenou zlomeninou stehennej kosti a širokými ranami brušnej du-
tiny a mieška. Bitka sa odohrávala na priestranstve, ktoré bolo sčasti v lese. Títo dvaja 
vojaci zostali zabudnutí, sanitári si ich vôbec nevšimli, keď zbierali ranených z bojiska. 
Prežili v lese sedem dní, vystavení nepriaznivým klimatickým podmienkam bez vody 
a jedla. Keď ich priniesli do nemocnice, Baer zistil, že nemali horúčku a žiadne príznaky 

59 Táto subkapitola je spracovaná najmä na základe Baerovej štúdie „Th e treatment of chronic 
osteomyelitis with the maggot (larva of the blow fl y)“, publikovanej v roku 1931 v Journal Bone Jt. 
Surgery. Na vydanie ju pripravil Dr. George E. Bennett . Dr. Baer krátko predtým zomrel.
60 Harvey Cushing (1869 – 1939) zakladateľ modernej neurochirurgie. Vďaka operačným 
technikám, ktoré vynašiel podarilo sa podstatne znížiť úmrtnosť pri mozgových operáciách.
61 William S. Halsted (1852 – 1922) sa zaslúžil o pokroky v chirurgii žlčových ciest, čriev a štítnej 
žľazy, ako aj chirurgie aneuryziem tepien a rakoviny prsníka. 
62 MANRING, M. M., CALHOUN, J. H. Wiliam S. Baer (1872 – 1931) Biographical Sketch. In  
Clin. Orthop. Relat. Res., 468, 2011, č. 4, s. 917.
63 Tamže, s. 918.
64 V roku 1942 pomenovali po ňom jednu z lodí. 
65 Náuka o mikróboch prezentovaná R. Kochom a L. Pasteurom v 80. rokoch 19. storočia spôsobila 
revolúciu v medicíne a zaviedla nový koncept hygieny, ktorý zakazoval doktorom umožniť 
produktom, ktoré boli kontaminované baktériami, dostať sa do blízkosti otvorenej rany. Rozvoj 
antiseptických techník úplne zreformoval chirurgiu.
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otravy krvi napriek tomu, že utrpeli tak rozsiahle zranenia. V skutočnosti bol ich stav 
veľmi dobrý. Keď Baer zbadal rozsiahle rany najmä v oblasti stehna, zostal prekvape-
ný. V tom čase úmrtnosť na otvorenú zlomeninu stehennej kosti dosahovala 75 – 80 %, 
dokonca aj vtedy, keď zranení mali najlepšiu chirurgickú a lekársku starostlivosť, ktorú 
armáda a námorníctvo mohli poskytnúť. Neskôr, keď sa začali pri liečbe uplatňovať nové 
fi xačné postupy, úmrtnosť klesla o 25 %.66 Baer nemohol vytesniť z mysle otázku, čo 
spôsobilo, že títo vojaci prežili. Nechápal, ako ťažko zranený vojak, ležiaci celý týždeň 
pod holým nebom, bez akejkoľvek pomoci s tak komplikovanými zraneniami bez vody 
a jedla, nemá horúčku a otravu krvi. Keď vojakov vyzliekli z uniformy s hrôzou zistil, že 
rany boli naplnené tisíckami lariev muchy bzučivky. Pohľad bol veľmi odpudivý a zdra-
votnícky personál sa usiloval čo najskôr vymyť tieto „odporné tvory“. Potom rany zvlhči-
li normálnym soľným roztokom a Baer s prekvapením zistil, že rany nie sú naplnené hni-
som ako očakával vzhľadom na degeneráciu nekrotického tkaniva. Rany boli naplnené 
najkrajším ružovým granulačným tkanivom, aké si mohol predstaviť. Prakticky nevidel 
žiadnu obnaženú kosť, ani štruktúru zranenej kosti a aj okolité časti rán boli pokry-
té hojacim sa tkanivom. Nastal proces samouzdravenia rany. Prítomnosť stafylokokov 
a streptokokov bola taká nízka, že neindukovala vytvorenie hnisu. Títo pacienti boli na 
ceste k uzdraveniu napriek faktu, že odstránili larvy, ktoré urobili takú úžasnú prácu.67

Charakter rán Baera doslova šokoval a rozhodol sa pokračovať vo výskume tohto 
problému. Pozorovania získané vo vojenskej medicíne sa neskôr  rozhodol aplikovať 
v praxi. Pri hlbšom štúdiu zistil, že už v minulosti boli zaznamenané zmienky vojen-
ských chirurgov 68 o zjavne užitočnom liečebnom efekte zamorenia rán u vojakov larvou 
bzučivky. Identickým spôsobom komentoval svoju skúsenosť z I. svetovej vojny počas 
pôsobenia na východnom fronte aj Dr. J. Rilas Eastman. Hoci niektoré rany neboli ošet-
rené týždne, zapáchali a boli plné lariev, chirurgický personál bol voči ním bezmocný, 
tieto prípady sa zlepšili omnoho rýchlejšie, ako sa očakávalo.69 Baer však nenašiel žiadnu 
zmienku o dobrovoľnom alebo experimentálnom používaní týchto lariev v čase mieru. 
Žiadny lekár, praktizujúci na konci 19. a začiatkom 20. storočia medicínu, nebol ochotný 
propagovať myšlienku používania nesterilizovaných lariev.70

Pred I. svetovou vojnou sa chronická osteomyelitída71 liečila rôznymi spôsobmi. 
Problémom bola stimulácia granulácie tkaniva, čo viedlo k vývoju a používaniu rôznych 
mastí a polotuhých substancií.V nemocniciach lekári zápasili s liečbou osteomyelitídy 
nielen u dospelých, ale aj u detí.72 Liečila sa najmä chirurgicky, odstránením mŕtvej kos-
ti a snahou o elimináciu infi kovaných častí. V dôsledku lokalizácie a samotnej pova-

66 BAER, W. S. Th e treatment..., s.  438.
67 Tamže, s. 439.
68 Napríklad: Larrey, Keen, Zacharias.
69 HEGNER, C. Maggots..., s. 286.
70 FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R. Maggot Th erapy: A Handbook..., 
s. 17.
71 Osteomyelitída je infekcia kostí a priľahlých tkanív, ktorá sa zvyčajne stáva chronickou. 
Následkom ochorenia často dochádza k zmrzačeniu alebo deformáciám, niekedy so smrteľnými 
následkami. 
72 Najčastejšie sa používali tieto formy terapie: navlhčenie rany slabým roztokom bichloridu 
sodného, prikladanie gázy s jodoformom, Dakinov roztok a niektoré ďalšie praktiky.
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hy ochorenia, chirurgická liečba často zlyhala a u pacientov boli potrebné opakované 
operácie. 

V septembri 1928 sa Baer rozhodol uskutočniť liečbu osteomyelitídy za pomoci la-
riev.73 Do nemocnice prijal štyri deti, každé z nich už predtým absolvovalo 3 – 4 operácie 
a ich liečba trvala jeden až päť rokov. Baer bol „rozčarovaný“ aplikovanou liečbou a roz-
hodol sa, že nastal čas, aby využil skúsenosti získané počas I. svetovej vojny vo Francúz-
sku. Ako profesor ortopedickej chirurgie na Univerzite Johna Hopkinsa mohol nový 
experiment realizovať bez väčších prekážok. Získal larvy bzučivky a bez predchádzajúcej 
sterilizácie ich začal aplikovať do rán. Dovtedy nebol uskutočnený pokus so sterilizáciou 
lariev alebo vajíčok. Baer len „kopíroval“ tie isté podmienky, pri ktorých larvy urobili 
„svoju prácu“ na bojisku. Najskôr chirurgicky odstránil nekrotické tkanivo. Na kom-
pletné makroskopické čistenie rany a aj pokožky použil iba soľný roztok, antiseptické 
prostriedky úplne vynechal. Celé ošetrenie uskutočnil holými rukami bez použitia ru-
kavíc, jódu alebo iných dezinfekčných prostriedkov, následne do rán vložil larvy. Týmto 
spôsobom chcel dokázať, že rozhodujúcu úlohu v procese liečby zohrali larvy a nie iné 
chemické prostriedky. Baer si bol vedomý, že podmienky, za akých ošetrovali ranených 
v poľných lazaretoch na bojisku, nemôže úplne reprodukovať. Larvy v ranách vojakov na 
bojisku bránili vzniku infekcií, ale v civilných podmienkach chcel za pomoci lariev liečiť 
infekciu, čiže larvy mali plniť nielen preventívnu, ale aj terapeutickú úlohu. 

Jeho počiatočné používanie nesterilizovaných lariev bolo veľmi úspešné. Baer sa 
už v roku 1928 vyjadril, že je potrebné diagnostikovať akútnu osteomyelitídu do dvoch 
dní, potom má nasledovať promptná chirurgická liečba, aby sa skrátil čas hospitalizácie, 
chorobnosti a vývoj deformít.74 Deti sa uzdravili do šiestich týždňov.75 Vyskytol sa však 
problém so získaním dostatočného počtu lariev. „Vzhľadom k tomu, že všetky muchy 
z Baltimore odlietali okolo 15. októbra na juh na Floridu, neboli sme schopní pokra-
čovať v pokusoch pri iných pacientoch. Museli sme čakať na jar na návrat múch, aby 
sme mohli pokračovať.“76 Povzbudený priaznivými výsledkami začal používať larválnu 
terapiu oveľa častejšie. V apríli a v máji 1929 začal v liečbe iných pacientov opäť apliko-
vať larvy a znovu zaznamenal pozitívny účinok. V júni 1930 prezentoval na konferencii 
Americkej ortopedickej asociácie v Chatham v štáte Massachusetts výsledky liečby za 
pomoci lariev u 89 pacientov, ktorých liečil v Baltimore.77

Baer zo začiatku nepoužíval pri aplikácii larválnej terapie žiadnu sterilizáciu lariev 
alebo múch. Vzhľadom na tento fakt bol u ôsmych pacientov diagnostikovaný tetanus. 
Okamžite im podali antitetanické sérum. U štyroch pacientov sa klinické symptómy-
neobjavili, ale dvaja pacienti ochoreli. Obidvaja pritom trpeli komplikovanou formou 
osteomyelitídy. Jeden z nich, černoch, mal diagnostikovanú tuberkulózu pľúc, chrbtice, 

73 Mc LELLAN, N. W. Th e maggot treatment..., s. 257. 
74 BITTING, N. D. Acute osteomyelitis and complications. In Southern medical Journal, 1929, 
s. 582 – 583. Tento príspevok odznel na 22. konferencii Southern Medical Assotiation v sekcii 
Bone and Joint Surgery v Asheville v North Carolina 12. – 15. 11. 1928. Baer v rámci diskusie 
konštatoval, že dosiahol veľmi dobré skúsenosti pri liečbe osteomyelitídy za pomoci lariev. 
75 SHERMANN, R. A., HALL, M. J. R., THOMAS, S. Medicinal maggots: An Ancient Remedy for 
Some Contemporary Affl  ictions. In Annu. Rev. Entomol., 45, 2000, 55 – 81.
76 BAER, W. S. Th e treatment..., s. 440.
77 Mc LELLAN, N. W. Th e maggot..., s. 257.
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členka a veľký absces v oblasti panvy. Chorobe na tretí deň podľahol aj napriek tomu, že 
dostal silnú dávku antitetanového séra. Druhému pacientovi s osteomyelitídou pravej 
a ľavej ramennej kosti a ľavej stehennej kosti bolo tiež podané veľké množstvo antiteta-
nového séra a z infekcie sa uzdravil.78

Na základe týchto faktov si Baer uvedomil niekoľko skutočností, ktoré bolo potreb-
né pri aplikácii larválnej terapie bezpodmienečne dodržiavať: 
– v civilnej praxi je nevyhnutné aplikovať sterilné larvy, 
– kultivovať larvy tak, aby mali ich stálu zásobu počas celého roka,
– chov lariev sa musel praktizovať pod prísnou kontrolou a s perfektnou sterilnou 

technikou,
– predtým než larvy dajú do používania bude garantované, že neobsahujú anaeróbne 

alebo aeróbne baktérie. 
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa pokrok v larválnej terapii nemohol zao-

bísť bez entomologického výskumu múch. Profesor Baer so svojím tímom vybrali dva 
druhy múch: bzučivku, blue bottle fl y (s lesklým modrým telom – Calliphora vomito-
ria) a green bottle fl y (Lucilia sericata). Bolo potrebné sledovať podmienky, v ktorých 
sa muchy rozmnožovali a kládli vajíčka,79 zistiť, čím sa muchy živia, čo je dôležité pre 
rast lariev, ako sú ovplyvňované slnečným svetlom, čo spôsobuje nedostatok vlhkosti a i. 
Zvládnuť celý problém rastu múch a sterilizáciu lariev nebolo jednoduché. 

1. 2. 1. Výskum W. S. Baera zameraný na chov a aplikáciu lariev 

Štúdie na larvách bzučivky v neaseptických podmienkach 
Baer so svojimi spolupracovníkmi uskutočnili viaceré výskumy. Jedným z nich boli 

štúdie na larvách bzučivky v neaseptických podmienkach. Tieto larvy boli získané počas 
leta zo surového mäsa, vystaveného vonku na vzduchu. Keď muchy nakládli veľké množ-
stvo vajíčok, mäso premiestnili do sklenenej dózy. Larvy sa vyliahli od 8 do 24 hodín. 
Živili ich surovým hovädzím mäsom počas dvoch dní. Potom do dózy s mäsom napus-
tili vodu a larvy vymyli. Vodu preliali cez drôtené sitko, malou lyžicou zozbierali larvy 
a vložili do fl iaš. Fľaše pevne uzatvorili vatou, zabalenou v jemnej gáze a larvy tak boli 
pripravené na aplikáciu. Niekoľko dní po vložení lariev do rán vzali z rán kultúry a pri 
ich štúdiu zistili, že obsahovali veľké množstvo baktérií. Súčasne zobrali z lariev kultú-
ry a zistili, že obsahovali rovnaké baktérie. Chemickou sterilizáciou sa pokúsili očistiť 
larvy od choroboplodných anaeróbov. Larvy ponorili do roztoku peroxidu vodíka, kde 
zostali dve hodiny, potom ich vložili do chloridu ortutnatého v koncentrácii 1: 1000 na 
dve hodiny. Po vybraní ich umyli v sterilizovanej destilovanej vode. Keď sa larvy snažili 
sterilizovať len zvonka, výsledok bol stále pozitívny na patogénne anaeróby. Mikróby sa 
nachádzali v ich črevnom trakte, preto ich nemohli zasiahnuť.80 Bolo potrebné vypesto-
vať larvy čisté nielen zvonka, ale aj zvnútra. 

78 BAER, W. S. Th e treatment..., s. 441.
79 Napríklad: teplota, vlhkosť, proporcia medzi pohlaviami a i.
80 Najskôr sa snažili sterilizovať larvu. Aj napriek tomu, že vonkajšia časť larvy bola sterilná, jej 
črevný trakt  mohol obsahovať baktérie, ktoré mohli kontaminovať ranu. Zistili, že pri sterilizácii 
povrchu vajíčok, môžu rásť sterilné vajíčka na sterilnom jedle a produkovať sterilné larvy. Po 
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Výskum na larvách bzučivky v aseptických podmienkach. 
Ďalší výskum uskutočnili na larvách múch v aseptických podmienkach. Larvy zís-

kali rovnako ako v prvom prípade. Vystavili surové hovädzie mäso na vzduchu a keď mu-
chy nakládli vajíčka, mäso preniesli do dózy, ktorá bola rovnako uzatvorená ako v pred-
chádzajúcom prípade. Po vyliahnutí ich kŕmili čerstvým mäsom počas siedmych dní. 
Larvy narástli a dózu, v ktorej sa nachádzali, vložili do väčšej dózy s asi 5 cm piesku na 
dne. Piesok predtým jednu hodinu sterilizovali v rúre pri teplote 160 °C. Dózu s larvami 
otvorili a larvy premiestnili do dózy s pieskom. Larvy sa všetky zakuklili od 24 do 36 
hodín. Dózu v ktorej ich kŕmili, vybrali a dózu s pieskom, kde sa nachádzali zakuklené 
larvy prikryli kúskom gázy a zachytili gumičkou. Obdobie, v ktorom boli larvy zakuk-
lené, trvalo od 5 do 7 dní kým sa objavili dospelé muchy. Potom dózu vložili do klietky 
o veľkosti 60 cm2 vyrobenej z drôtu. Muchy kŕmili sacharózou rozpustenou vo vode. 
Týmto spôsobom získali niekoľko generácií múch, ale prežívali  len niekoľko dní po 
vyliahnutí. Predpokladali, že k uhynutiu múch prispelo niekoľko faktorov: nedostatočná 
vlhkosť vzduchu v laboratóriu, nedostatok potravy, nestála teplota a rovnako aj možnosť 
otravy múch z drôtenej konštrukcie klietky.81

V ďalšej fáze výskumu skonštruovali široký sklenený inkubátor, kde bola pravidel-
ne kontrolovaná teplota, vlhkosť, umelé osvetlenie a cirkuláciu vzduchu zabezpečoval 
motor. Na umiestnenie múch vyrobili malé klietky z dreva a kovového rámu, ktoré sa 
zmestili do inkubátora. Na povrch klietok navliekli vak z jemnej gázy. Vak mal rukáv, 
cez ktorý chytali a kŕmili muchy. Ďalšia generácia múch bola získaná tak ako predtým. 
Keď začalo liahnutie vajíčok, muchy umiestnili do gázových klietok. Potrava pre muchy 
obsahovala čistý med, vodu a kvasnice. Malé kúsky surového mäsa použili iba na získa-
nie ich vajíčok. Muchy žili, boli zdravé a po siedmych dňoch začali klásť vajíčka. Tento 
spôsob – ako konštatoval Baer – sa ukázal správny. Pri kŕmení múch otestovali rôzne 
sterilné syntetické potraviny, napr. dextrózový agar, agar z mäsového extraktu, sterilizo-
vaný syr, pečeňový extrakt a i., tieto potraviny však neboli vhodné. Osvedčili sa: výživný 
agar, peptón, Fleischmannovo droždie a pečeň sterilizovaná v sterilizátore.82

Získané vajíčka nakoniec sterilizovali 30 minút v zmesi: chlorid ortutnatý (v kon-
centrácii 1: 2000) s pridaním 0,5 % kyseliny soľnej a s 25 % alkoholom. Zo sterilizovaných 
vajíčok sa vyliahli larvy, ktoré kŕmili agarom a pečeňou. Táto potrava umožnila larvám 
dosiahnuť primeranú veľkosť, normálne sa zakukliť a následne umožnila i vyliahnutie 
sterilných múch.83

V roku 1930 začali používať nasledovné techniky 
Pri chove sterilných lariev používali inkubátor, ktorý spĺňal určité kritériá: teplotu, 

ktorá sa pohybovala v rozmedzí 24 – 27 °C , vlhkosť do 50 %, umelé osvetlenie (elektrické 
žiarovky), cirkuláciu vzduchu zabezpečoval malý motor. Muchy umiestnili v klietkach 
s okrúhlym dnom, vyrobených z dreva s kovovým rámom. Na klietku natiahli gázové 
vrecko. Raz alebo dvakrát za týždeň klietky premiestnili na miesto, kam dopadali priame 

viacerých spôsoboch sterilizácie nakoniec dospeli k záveru, že najlepším spôsobom bola 
sterilizácia vajíčka.
81 BAER, W.S. Th e treatment..., s.445.
82  Tamže, s. 446. 
83 Tamže, s. 449 – 450. 
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slnečné lúče. Kultivácia múch mala začať počas letných mesiacov vystavením surového 
hovädzieho mäsa na voľnom priestranstve. Na kultiváciu používali tieto druhy múch: 
Phormia regina, Lucilia sericata, Lucilia caesar.

Život lariev  
Dospelé muchy produkovali vajíčka 4 až 7 dní. Vajíčka sa vyliahli od 8 do 24 hodín 

a larvy sa zakuklili od 5 do 7 dní. Dospelé muchy sa objavili od 7 do 10 dní. Pri chove 
lariev používali potravu zloženú z troch častí: surové hovädzie mäso, surová pečeň a na 
každých 250 gramov mäsa jednu kocku Fleischmannovho droždia. Zmes vložili do fl iaš 
vysokých 14 cm s priemerom 5 cm ktoré uzatvorili zátkou z vaty alebo bavlny obalenej 
do gázy. Všetky fľaše aj zátky boli pred použitím vysterilizované v horúcovzdušnom ste-
rilizátore pri 160 °C počas jednej hodiny. Potravu sterilizovali 35 minút pod tlakom 15 
libier. Jedlo schladili a uskladnili pri 37 °C 36 hodín, potom ho rovnakým spôsobom 
opäť sterilizovali a následne uskladnili v ľade.

Larvy zo sterilných vajíčok uložili na pripravené jedlo vo vnútri fl iaš,  ktoré zabalili 
do tmavého papiera, aby ich chránili pred svetlom a vložili do inkubátora.84  Keď larvy 
dosiahli primeranú veľkosť,85 fľašu vložili do väčšej dózy, na dne ktorej sa do výšky 5 cm 
nachádzal vysterilizovaný piesok. Fľašu otvorili a larvy sa zakuklili v piesku. Potom fľašu, 
ktorou ich kŕmili, vybrali a povrch dózy prikryli gázou. Po siedmych dňoch sa objavili 
muchy a dózu vložili do gázovej klietky. Pre produktívny chov múch bolo potrebné mať 
v každej klietke dvakrát väčší počet samcov ako samičiek.86

Potrava pre muchy mala obsahovať: čistý med – 30 cm3, Fleischmannovo droždie 
– 3 gramy a 70 cm3 vody. Zmes sa dobre premiešala a vyliala do malých Petriho misiek 
vystlaných vatou. Misky s čerstvým jedlom sa vkladali každý deň, muchy mali dostať bo-
hatú potravu po celý čas, po vyliahnutí potrebovali 5 – 7 dní na to, aby sa vyvinuli.87  Keď 
muchy začali klásť vajíčka, do klietok sa o 900 hod. ráno vložilo na sedem hodín čerstvé 
hovädzie mäso. Vajíčka sa odobrali jemným umytím vo vode a následne sa vložili do 
malej fľaše so sterilnou vodou, aby nevyschli. Potom sa uskladnili v chladiacom boxe pri 
teplote 4 °C. Takto uskladnené mohli bez poškodenia vydržať 24 hodín.88

Metóda liečby rán  
Rana a jej okolie sa očistili od nečistôta mastnoty soľným roztokom. Pritom sa ne-

použili žiadne prípravky chemického pôvodu, ani rukavice. Po očistení sa rana vystlala 
sterilnou gázou.89 Tampóny v rane ponechali jeden až dva dni v závislosti na veľkosti kr-
vácania, potom ich odstránili a vložili sterilné larvy tak, aby úplne pokryli ranu a každá 
časť bola „naraz napadnutá“ larvami. Predtým, než sa larvy dostali do rany, jej okolie sa 
obložilo  mäkkou špongiovou hubkou, čím sa zabránilo svrbeniu pokožky a preliezaniu 
lariev do okolitých častí. Šteklenie bolo všeobecne jediným nepríjemným znakom lieč-
by. Larvy  dodávali v sterilných dózach, aby sa ľahšie mohli vybrať, do fl iaš sa pridala 

84 Do fľaše sa nesmelo uložiť príliš veľa lariev, lebo nedorástli do požadovanej veľkosti.
85 Primeranú veľkosť dosiahli v priebehu 5 – 7 dní. 
86 BAER, W. S. Th e treatment..., s. 448.
87 Predtým než začali klásť vajíčka.
88 BAER, W. S. Th e treatment..., s. 449.
89 Rana sa vytampónovala kvôli kontrole, či nenastane krvácanie. 
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sterilizovaná voda a roztok sa nalial do sterilného cedidla. Mokré larvy staré 48 hodín sa 
hneď po vybraní vkladali do rán. Zo začiatku larvy v rane „pracovali“ veľmi pomaly a ich 
pomalosť umožnila včas pripraviť ochranu okolo rany. 

Okraje tzv. „prekážky – sieťky“, ktoré bránili rozliezaniu lariev, boli vyrobené z mäk-
kej špongiovej hubky. Navrch sa pripevnila jemná drôtená sieťovina. Sieťky strihali 
tak, aby zodpovedali veľkosti a tvaru konkrétnej rany. „Prekážka – sieťka“ sa prichytila 
v mieste rany pomocou adhezívnej pásky a priviazala sa k nohe. Jej vrch mal byť otvore-
ný, aby larvy mali dostatok vzduchu a slnka. Slnko podnecovalo ich aktivitu a čím viac 
bolo svetla, tým hlbšie prenikali do kavernóznej kosti. Mohlo sa použiť aj umelé osvetle-
nie. Na druhý až tretí deň po aplikácii sa rana stala zásaditou.90

Larvy lepšie pracovali v teple a na vzduchu, dôležité bolo udržiavať stálu teplotu. 
Na konci 5. dňa sa klietka a larvy odstránili, rana sa vymyla soľným roztokom. Mohli  
sa používať aj malé sterilné tampóny. Každých 5 dní sa larvy vymieňali a čistili. Počas 
prvých dvoch dní bolo niekedy cítiť zápach, pretože aktivitou lariev boli do činnosti uve-
dené baktérie a zároveň dochádzalo k pohlcovaniu a likvidácií mŕtveho tkaniva. Ale na 
konci prvého preväzu sa zápach strácal a začínala sa vytvárať pekná červená granulácia, 
ktorá sa v rane rozširovala. Potom sa larvy vložili do rany a postup pokračoval dovtedy, 
kým sa nevytvorilo nové tkanivo.Larvy robili vlastne prácu čističov. Konzumovali mŕtve 
tkanivo a neúnavne pracovali vo dne i v noci, až kým sa nezakuklili.

Liečebný proces trval u detí s chronickou osteomyelitídou 6 týždňov. Liečiť rany 
u detí bolo omnoho ľahšie ako u dospelých, u ktorýchsi liečba vyžadovala dlhší čas. 
Liečba dospelých bola omnoho ťažšia. Poškodená kosť bola už extrémne deformovaná91 
a terapia trvala takmer o tretinu dlhšie ako u detí. Približne u 5 % pacientov sa objavo-
vala recidíva.

W. Baer v závere svojich klinických štúdií realizovaných z väčšej časti v  Child-
ren’s Hospital School v Baltimore uviedol niekoľko faktov, ku ktorým dospel na základe 
výskumu: 
– Larvy boli užitočným doplnkom pri chirurgickej liečbe chronickej osteomyelitídy 

a najmä v permanentnej liečbe extenzívnych rán. 
– Larvy boli oveľa úspešnejšie ako iné metódy, ktoré vyskúšali. Vďaka ich tráviacej sú-

stave vyčistili najmenšie časti kosti a odlúpeného tkaniva spôsobené operačnou trau-
mou spôsobom, aký by sa nedosiahol inými prostriedkami. Tento fakt predstavoval 
obrovské pozitívum pri liečbe rán. 

– Larvy spôsobovali zmenu pH rany – zásaditosť a touto cestou zmenšili rast patogén-
nych choroboplodných baktérií. Zdá sa, že larvy mali ďalší omnoho dôležitejší bioche-
mický efekt v rámci rany ako takej a pravdepodobne bránili rozmnožovaniu baktérií. 

– Sterilizované larvy nepredstavovali pre pacienta riziko. Žiadna skupina lariev neopus-
tila laboratórium, kým neboli larvy otestované a očistené od akýchkoľvek baktérií. 

– Posttraumatický a pooperačný stav pacienta bol lepší pri liečbe larvami, než pri zau-
žívaných formách liečby, pri ktorých sa bojovalo s infekciou chemickými prostried-
kami alebo rôznymi druhmi obväzov. Bolo tu menšie vstrebávanie a menšia toxická 
reakcia. 

90 BAER, W. S. Th e treatment..., s. 458 – 459.
91 Najmä ak sa jednalo o dlhodobú, chronickú osteomyelitídu s určitou degeneráciou kosti 
a tkaniva.
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– Pri otvorených tuberkulóznych abscesoch so sekundárnou infekciou alebo bez nej, 
liečba larvami v malom počte prípadov priniesla prekvapivý efekt a vo výskume plá-
novali pokračovať.92

Po smrti profesora Baera sa objavili štúdie, ktoré v súvislosti s larválnou terapiou 
zaujali opatrný postoj. Napríklad v roku 1932 W. Martin a W. G. Heeks konštatovali: 
„Je potrebné zdôrazniť, že larvy múch nie sú „životaschopným antiseptikom.“93 Larvy 
sa rozmnožujú v symbiotickom vzťahu s baktériami v prirodzených podmienkach. Ich 
„ústa“ sú prispôsobené iba na prijímanie tekutej stravy a nemôžu „obhrýzať kosť ako 
pes“, a tak isto nie je tu žiadny dôkaz, že larva má intuíciu rozlíšiť, kde je deliaca čia-
ra medzi odumretým tkanivom a živým.“ Tieto konštatovania reagovali na vyjadrenie 
Baera, ktorý na Inter-State Post. Graduate Medical association v októbri 1929 v Detroide 
zdôraznil, že účinok liečby je založený na poznaní toho, že larva obhryzie „mŕtvu kosť“ 
od živej a zohráva špeciálnu činnosť v zničení baktérií. „Larva ide priamo do samotnej 
kosti. Má rada kosti ako ich obľubujú psy, teda radšej ako mäso. Dostane sa až na kosť 
a oddelí odumretú časť tkaniva  od živého. Zostáva pri obžieraní „mŕtvej kosti“, nepo-
škodzuje však zdravú časť.“94V závere uviedli, že o larválnej terapii sa nemôže hovoriť 
ako o liečebnej metóde pri osteomyelitíde a neexistuje dôkaz na prezentovaných prípa-
doch o väčšej účinnosti tejto liečby. Poukazovali na nižšie percentá uzdravených ako pri 
Orrovej metóde. Autori nezdieľali Baerov entuziazmus, „že larválna terapia je užitočný 
doplnok chirurgickej liečby chronickej osteomyelitídy a  táto doplnková forma liečby 
zabezpečuje permanentné uzdravenie veľkých rán viac ako iná metóda. Neexistujú však 
dôkazy v doterajších prezentovaných prípadoch vzhľadom na pomerne malú vzorku 
pacientov, na väčšiu účinnosť tejto liečebnej metódy. Nadšenie, vyvolané uzdravením 
dvoch zranených vojakov zabudnutých na bojisku týždeň za pomoci lariev by nemalo 
viesť k prehnanému nadšeniu pri presadzovaní liečby infi kovaných rán a zdá sa, že nemá 
podstatný vzťah k liečbe osteomyelitídy.“95

Larválna terapia vzbudila pozornosť nielen v lekárskych kruhoch, ale aj vo vedeckej 
komunite. Noviny Daily Star v roku 1932 uverejnili: „Larvy vo veľkosti malých špendlí-
kových hlavičiek sa ukazujú ako chirurgickí experti v liečbe kostnej infekcie, ako bolo 
poznamenané na zasadnutí Americkej lekárskej asociácie v New Orleans v tom istom 
roku. Chirurgické larvy boli použité pri odstránení kostnej infekcie, kde nebolo možné 
použiť skalpel. Larvy boli predtým vysterilizované.“ Pocity z larválnej  terapie neboli od-
lišné od pocitov, ktoré v 18. storočí vyvolalo zavádzanie vakcinácie v súvislosti s preven-
ciou proti kiahňam. Značná časť populácie  nedôverovala a neverila, že očkovanie proti 

92 ROBINSON, W. Stimulation of healing in non-healing wounds. In Th e Journal of Bone and 
Joint Surgery, XVII, 1935, č. 2, 267. 
93 Termín „životaschopné antiseptikum.“ Použil W. S. Baer. Pozri: BAER, W. S. Viable antiseptic 
in chronic osteomyelitis. Proc. Internat. Assembly Inter-State Postgraduate M. A. North America. 
1929, s. 370 – 372. 
94 „Th e maggot goes directly to the bone itself. He likes bones as dogs do, rather than meat. He 
goes and gets at the bone and separates any sequestrum from the living bone, and not until he gets 
down to the bone itself, where it bleeds, will he stop gnawing the dead bone.“ In MARTIN, W., 
HEEKS, W. G. Maggots and osteomyelitis. In Ann. Surg. 96, 1932, s. 931. V článku, ktorý pripravil 
po smrti prof. Baera dr. George Bennett „Th e Treatmen of Chronic Osteomyelitis with Maggots“ 
tieto vyhlásenia boli modifi kované. 
95 MARTIN, W., HEEKS, W. G. Maggots..., s. 945. 
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kiahňam im poskytne dostatočnú ochranu.  Podobne vnímanie obyvateľstva nastalo aj 
pri larválnej terapii. Časť verejnosti rozmýšľala, ako dokážu malé plaziace sa larvy múch 
bojovať s infekciou v ranách a zlikvidovať kostné ochorenie. Zdalo sa to málo pravdepo-
dobné. Liečba larvami sa však nestretla s takou opozíciou medzi lekármi, aká nastala pri 
zavedení vakcinácie.96 Profesor W. S. Baer bol uznávanou autoritou v oblasti ortopédie.

1. 3. Ďalší výskum 

Používanie larválnej terapie bolo popularizované prácou Dr. Baera a vlnami pub-
licity, ktorá nasledovala po jeho výskume. Začiatkom 30. rokov  bolo nemožné, aby si 
malá nemocnica zabezpečila vlastné zásoby sterilných lariev, a tiež náklady na potrebné 
vybavenie, ako ich popísal Baer, dosahovali stovky dolárov a kultivácia múch a lariev 
vyžadovala zaškoleného pracovníka na plný úväzok. D. C. McKeever vo svojej štúdií 
popísal, ako sa im podarilo s nízkymi nákladmi vyrobiť „po domácky“ všetko zariade-
nie.97 V nemocnici St. Luke’s Hospital v Kansas City (Missouri) nemali žiadne fi nančné 
prostriedky na nákup inkubátorov, termostatov, regulátorov vlhkosti, klietok a materiá-
lu, ktorý bol zvyčajne popisovaný ako nevyhnutný pri chove múch a lariev pre terapiu. 
Doslova „na kolene“ vyrobili všetky pomôcky nutné pre larválnu terapiu. Napr. použili 
staré termostaty, 200 wattovú žiarovku na zabezpečenie tepla, panvicu s vodou pre vy-
tvorenie optimálnej vlhkosti vzduchu a i. Nič neurobili preto, aby zabezpečili ventiláciu 
v miestnosti. Muchy kŕmili zmesou zloženou z medu, droždia a vody. Dbali, aby jedlo 
nekvasilo a bol ho dostatok.  Aby udržali larvy v rane, prikryli ju sieťkou, ktorá sa tradič-
ne používala pri výrobe mliečnych cedidiel.98 Metódu, ktorú predstavili, odporúčali na 
možné použitie v nemocniciach, súkromnej praxi. Vyžadovala minimálny čas na kulti-
váciu lariev, náklady na vybavenie boli zanedbateľné. 

Po uverejnení Baerovej správy o terapeutickom využití lariev, viacero štúdií odpo-
rúčalo larválnu terapiu, všetci sa však stretávali s určitým typom problémov ako: 
– zabezpečením vhodnej pestrosti múch,
– stálej produkcie veľkej kvantity vajíčok,
– sterilizácie vajíčok,
– vhodného prostriedku, ktorý by udržal larvy v rane.

Chov bakteriálne sterilných lariev študovali na niekoľkých pracoviskách, najmä 
v Children’s Hospital School v Baltimore, v United States Naval Medical School vo 
Washingtone, D. C. a v Ohio State University¸ Kolumbia, pod vedením dr. Millera.99 
Niekoľko rokov sa v oddelení zoológie a entomológie na štátnej univerzite v Ohio cho-
vali kultúry múch rôznych typov s cieľom študovať fyziológiu, správanie a chovateľské 
metódy hmyzu. Počas leta 1930 Dr. Miller spolupracoval s americkým úradom entomo-
lógie vo Washingtone na probléme pestovania múch pre klinické využitie. Od októbra 
1930 štúdium pokračovalo na štátnej univerzite v Ohio ako spoločný projekt na Katedre 

96 Tamže, s. 930 – 931.
97 McKEEVER, D. C. Maggots in treatment of osteomyelitis. A simple inexpensive method. In J. 
Bone Jt. Surg., 15, 1933, s. 85 – 93.
98 Tamže, s. 85 – 93.
99 MILLER, D. F., DOAN, CH. A., WILSON, E. H. Th e treatment of osteomyelitis (infection of 
bone) with fl y larve. In Th e Ohio Journal of Science, 32, 1932, č. 1, s. 2. 
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zoológie a entomológie, Katedre ortopédie a na Ústave lekárskeho a chirurgického vý-
skumu. Spolupráca viedla k rozsiahlemu výskumu, ktorý začínal chovom múch a kon-
čil liečbou vybranej vzorky pacientov.100 K dôležitým faktorom pri chove múch patrili: 
teplota, potrava, vlhkosť, svetlo a správna manipulácia. Zaoberali sa výskumom dvoch 
druhov múch: Lucilia sericata a Phormia regina, ktoré sa v zajatí ľahko chovali a patrili 
k všeobecne najpoužívanejším v klinickej práci aj u iných bádateľov. Uvedené otázky 
študovali na univerzite v Ohio a predbežná správa priniesla nasledujúce výsledky: 

Pri chove múch používali klietky, ktoré sa ľahko čistili a jednoducho sa s nimi  ma-
nipulovalo. Do jednej klietky umiestnili maximálne 200 múch a prikryli gázou. Muchy 
umiestnili v nehlučnom prostredí, v opačnom prípade vyvíjali vyššiu aktivitu, dochá-
dzalo k zlomeniu krídiel a zníženiu počtu nakladených vajíčok. V laboratóriách sa do-
držiavala stabilná teplota 18 – 32 °C. Ak bol zabezpečený dostatok čerstvej pitnej vody, 
vlhkosť vzduchu nebola dôležitá, až kým neklesla pod 35 % a nevystúpila nad 85 %. Vý-
sledky chovu múch pri dodržiavaní týchto podmienok boli uspokojivé.101

V súvislosti s kŕmením múch testovali množstvo naturálnych a syntetických pre-
parátov vhodných ako potrava pre muchy. Nakoniec dospeli k záveru, že ak zabezpečili 
dostatok pitnej vody, stačilo dodať suchý kryštálový cukor a čerstvé chudé mäso. Elimi-
náciou tekutého jedla a sirupov znížili úmrtnosť z utopenia a z otravy spôsobenej ná-
sledkom kvasenia. Suchý cukor na konzumáciu pre muchy bolo možné držať v klietkach 
po celý čas s výnimkou, keď muchy kládli vajíčka. Mäsom ich bolo dobré kŕmiť aspoň 
raz za 48 hodín, denne iba vtedy, keď kládli vajíčka. 

V sérii experimentov s jedlom pre larvy urobili niekoľko výskumov a používali: 1. 
chudé hovädzie mäso, 2. chudé hovädzie mäso a tučné hovädzie mäso, 3. chudé hovädzie 
mäso a trypsín 4. chudé bravčové mäso, 5. hovädziu pečeň, 6. rybu, 7. varené vajce, 8. su-
chú krv a kazeín mixovaný s vodou. Podávanie potravy označené číslom 1, 2 a 4 poskytlo 
najrýchlejší stupeň rastu a ukázalo sa ako najvhodnejší spôsob tzv. kŕmnej stravy pre 
muchy. Potrava označená č. 6 a 8 sa použila pre larvy. Larvy kŕmili v nádobe umiestnenej 
v kontajneri s pásmi pokrčeného papiera. Plazením cez papier sa larvy čistili a  zbavovali 
nadmernej vlhkosti. Keď dorástli do plnej veľkosti prestali prijímať potravu. Potom ich 
premiestnili do druhého kontejnera, aby sa larvy mohli zakukliť.102

Celý proces chovu múch sa sústreďoval na kladenie vajíčok; od neho záviselo záso-
bovanie kliník larvami. Na výskum používali najmä druh Phormia regina, muchy kto-
rého kládli vajíčka pri teplote 20 – 34 °C. Najvýhodnejšia teplota pre kladenie vajíčok sa 
pohybovala okolo 26 °C. Pri nižších teplotách bola dĺžka života muchy dlhšia, ale počet 
vajíčok na samičku a deň nižší. Pri vyšších teplotách počet vajíčok na samičku a deň 
vzrástol, ale celkový počet nakladených vajíčok bol menší, pretože muchy nežili dlho. 
Praktická aplikácia týchto štúdií bola evidentná. Ak bolo potrebné urýchliť produkciu 
vajíčok, mohlo sa to uskutočniť do dvoch dní zvýšením teploty v klietkach na teplotu 

100 O problematike bolo publikovaných niekoľko článkov, ktoré sa venovali metódam starostlivosti 
o kultúry múch. Prínosné boli príspevky od Elisabeth K. Elgin z Children’s Hospital School a od 
Murdocka a Smarta z r. 1931 z Naval Medical School. Metódy, ktoré použili a uverejnili, ukázali 
uskutočniteľnosť kultivácie lariev na klinické účely.
101 MILLER, D. F., DOAN, CH. A., WILSON, E. H. Th e treatment of osteomyelitis..., s. 3.
102 Viacerí autori pripisovali dôležitosť pomeru pohlaví v týchto kultúrach.
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približne okolo 30 °C a zabezpečením dostatku potravy a pitnej vody. Pri tejto teplote 
však muchy mali kratšiu životnosť. 

Súčasťou projektu bol aj výskum zabezpečenia dospelých múch na rýchle vyprodu-
kovanie vajíčok pre klinické účely. Skúmali sa podmienky ako zabezpečiť udržiavanie 
rezervných zásob. Rozhodli sa pre uskladnenie v chladiarni pri teplote 8 – 10 °C. Úmrt-
nosť vajíčok po troch dňoch však bola veľmi vysoká. Čerstvo vyliahnuté larvy mohli 
uskladniť maximálne týždeň. Larvy, ktoré boli kŕmené 24 – 36 hodín uchovali v chlade 
2 – 3 týždne. Dospelé larvy mohli byť skladované štyri týždne, potom sa zakuklili.

Pri produkcii sterilných lariev pre kliniku larvy odobrané z mäsa umiestnili do ste-
rilných ampuliek a označili. Do 24 hodín ich  podrobili sterilizácii, ktorá eliminovala 
bakteriálnu kontamináciu. Vajíčka premyli v soľnom roztoku, potom ich vložili do roz-
toku zloženého z chloridu ortutnatého (1: 2000) a 25% etylalkoholu na 15 – 20 minút. 
Sterilizované vajíčka dali na gázu a uložili do sterilnej nádoby so sterilizovaným agarom 
obsahujúcim malé množstvo mäsa. Čerstvo vyliahnuté larvy boli príliš malé, aby prežili 
okamžitú implantáciu do rany. Potrebnú veľkosť dosiahli za 24 – 36 hodín pri teplote 
37 °C alebo do troch dní pri teplote 24 °C. Keď larva získala optimálnu veľkosť, bolo 
možné dočasne pozastaviť jej rast znížením teploty na 8 – 10 °C.103

V súvislosti s hodnotením klinických výsledkov autori konštatovali, že k zdoku-
mentovaným Baerovým 89 prípadom úspešnej liečby za pomoci lariev mohli pripísať 
ďalších 17, ktoré prešli viac alebo menej intenzívnou larválnou liečbou po operácii na 
klinike v Ohio. Dvanásť pacientov sa uzdravilo v priebehu 4 – 9 týždňov, zostávajúcich 
päť  prípadov nebolo celkom vyliečených.104 Používanie lariev pri osteomyelitíde nezna-
menalo elimináciu chirurgických aspektov liečby, ale pokročilejšiu metódu v doliečova-
ní. Úspech akejkoľvek formy liečby pri osteomyelitíde bol podmienený dvoma faktormi: 
vekom pacienta a dĺžkou trvania choroby. Akútna alebo chronická osteomyelitída sa 
podľa ich záverov rýchlejšie vyliečila u mladých pacientov. U osôb s chronickou osteo-
myelitídou, ktorá trvala dlhé roky, boli výsledky menej priaznivé.105

A. Fine a H. Alexander z Ústavu patológie lekárskeho centra na Štátnej univerzi-
te v Louisiane a Charitatívnej nemocnice New Orleans v Louisiane vyvinuli techniku 
kultivovania lariev a ich aplikácie, ktorá zjednodušovala larválnu terapiu. Ich výskum 
začal s chovom múch vystavením čerstvého mäsa neďaleko trhu s mäsom. Keď muchy 
nakládli vajíčka, vložili mäso do nádoby a prikryli ho kúskom látky. Pri prvom pokuse 
však došlo k skvapalneniu mäsa a larvy uhynuli. Pri ďalšom pokuse vložili larvy do fľaše 
vystlanej gázou. Larvy v priebehu siedmich dni dorástli, zakuklili sa a uloženie kukiel 
v gáze umožňovalo ľahšiu manipuláciu. Potom ich preložili do prikrytej nádoby, kde sa 
v priebehu 5 – 7 dní vyliahli. Experimentovali s druhmi: Phormia regina, Sarcophaga 
haemorrhoidalis, Lucilia sericata, Chrysomia macellaria a Lucilia cuprina. Muchy boli 
separované podľa druhov a umiestnené v klietkach. Keď sa kukly vyliahli, nasprejovali 

103 MILLER, D. F., DOAN, CH. A., WILSON, E. H. Th e treatment of osteomyelitis..., s. 6 – 7.
104 Úspech liečby závisel vo veľkej miere od získaných skúseností, či už pri laboratórnej rutine, 
realizácii liečby u pacienta, ale aj od zvládnutia liečby chirurgom. 
105 Pozri tiež: RADABAUGH, R. C. Th e Use of Maggots in osteomyelitis and Necrosis. In Minnesota 
Med., 17, 1934, s. 477 – 479. 
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ich cez látku éterom, ktorou boli nádoby prikryté. Fľašu prikryli aj Petriho miskou. Po 
niekoľkých minútach omráčené muchy premiestnili do Petriho misiek a skúmali.106

S malou praxou bolo možné identifi kovať veľký počet druhov v priebehu krátkeho 
času. Po prehliadnutí preložili muchy do klietok, aby obživli. Iba veľmi málo múch pri 
nasprejovaní éterom uhynulo.  Aby mohli porovnať schopnosť kladenia vajíčok, vložili 
do klietok približne rovnaký počet múch. Zistili, že Lucilia cuprina kládla najviac vajíčok 
do 96 hodín po vyliahnutí, preto ju vo svojich výskumoch začali preferovať. Pri experi-
mente  venovali pozornosť aj rozpoznaniu muchy Chrysomia macellaria od Lucilia seri-
cata, pretože larvy Chrysomia macellaria napádali živé, nie nekrotické tkanivo, u zvierat 
spôsobovali smrť.107

Pri výskume múch začali používať väčšie klietky, v jednej mohli umiestniť až 2 000 
múch. Kŕmili ich kúskami pomaranča, kockami cukru a chudým mäsom. Neskôr pridali 
zmes vajíčka a pomarančového džúsu. Potravu vyliali na gázu a vložili do Petriho misiek. 
Vajíčka múch zbierali každé  štyri hodiny a rovnako v tomto čase im podávali do klietky 
mäso. Zistili, že čerstvé mäso zvyšovalo plodnosť múch. Sterilizáciu vajíčok uskutočňo-
vali za pomoci testovacej trubičky naplnenej soľným roztokom, jej trasením sa vajíčka 
oddelili od gázy.108  Vajíčka položili na vlhký fi ltračný papier a uskladnili v chladiacich 
boxoch. Za pomoci tejto techniky mohol jeden pracovník vypestovať dostatočný počet 
lariev na liečenie 50 pacientov súčasne. Liečba za pomoci lariev vyžadovala pozornosť 
iba raz alebo 2 krát za 24 hodín. Nedošlo ani k uhynutiu lariev v ranách.109 Navrhli aj 
nový typ „zábran“, ktoré sa mohli použiť  pre každý typ rany na vonkajšej časti tela a brá-
nili úniku lariev z rán.

Larválna terapia bola stále v plienkach. Vo februári 1932 prezentovali výsledky 
dvojročného výskumu na univerzite v Pittsburghu Grower C. Weill,  Richard J. Simon, 
Walter R. Sweadner. Jednoznačne potvrdili pozitívne výsledky larválnej terapie. Veľkú 
pozornosť venovali sterilizácii vajíčok a pri sterilizácii mali dobrú skúsenosť s jódovým 
roztokom.110 S. W. Simmons so svojím tímom testoval deväť dezinfekčných kombinácií 
na sterilizáciu vajíčok. Najviac sa im osvedčil 5% formalín s 1% hydroxidom sodným.
Sterilizovali vajíčka dve až tri hodiny po vyliahnutí v priebehu piatich minút. Vajíčka 
boli nakladené, zozbierané a sterilizované počas jedného dňa, čím sa znížili náklady na 
produkciu lariev a zjednodušil sa celý proces.111  Kolónie vajíčok vložili na vlhkú tmavú 
látku a stierkou ich separovali. Hoci Livingstonova a Weilova skupina potvrdila niekoľ-
ko úspechov, sterilizovať vyliahnuté larvy však bolo skutočne nemožné.112 Sterilizácia 

106 FINE, A., ALEXANDER, H. FINE, A., ALEXANDER, H. Maggot therapy. Technique and 
clinical application. In J. Bone and Joint Surgery, 16, 1934, s. 572.
107 Tamže, s. 573.
108 Dobre výsledky dosiahli, keď trubicu naplnili do polovice 0,85% roztokom chloridu 
sodného.
109 FINE, A., ALEXANDER, H. Maggot therapy..., s. 572.
110 WEILL, G. C., SIMON, R. J., SWEADNER, W. R. A biological..., s. 36 – 48.
111 SIMMONS, S. W. Sterilisation of blowfl y eggs in the culture of surgical maggots for use in the 
treatment of pyogenic infections. In Am. J. Surg., 25, 1934, s. 144 – 146.
112 LIVINGSTON, S. K. Maggots in the Treatment of Chronic Osteomyelitis, Infected Wounds, 
and Compound Fractures. An Analysis Based on the Treatment of One Hundred Cases with 
a Preliminary Report on the Isolation and Use of the Active Principle. In Surg. Gynec. Obstet.,54, 
1932, 702 – 706.
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vajíčok bola úspešnejšia, ale mnohé metódy, pri ktorých došlo k zničeniu všetkých bak-
térií, boli letálne aj pre vajíčka. Sterilizácii vajíčok často predchádzala tzv. „predliečba“ 
v Dakinovom roztoku  a následne ponorenie do chloridu ortutnatého alebo formalde-
hydu.113 Simmons dosiahol uspokojivú sterilizáciu aplikovaním 5% formaldehydu a 1% 
hydroxidu sodného, až pokiaľ nedošlo k zničeniu všetkých spór tvoriacich baktérie, ako 
Clostridium perfringens alebo Clostridium tetani. Obväzy, pod ktorými sa larvy držali 
v rane, boli nepohodlné na nosenie. Vyrábali sa z pruhov gázy, krinolínu, alebo medené-
ho pletiva prichyteného na mieste rany pomocou adhezívnej pásky, resp. Unna pasty.114 
Robinson tvrdil, že pacientovu kožu okolo rany chránili sekréty lariev, čím sa znížila 
iritácia a svrbenie spôsobené pohybom lariev. Pri larválnej terapii sa zdôrazňovala po-
treba kontroly množstva lariev. Na malé rany stačilo 5 – 6, na rozsiahlejšie rany až okolo 
500 – 600 lariev.

Larválna terapia sa s úspechom začala používať pri osteomyelitíde.115 Osteomye-
litída bola v 30. rokoch 20. storočia klasifi kovaná ako ochorenie veľmi zdĺhavé, zložité 
a ťažko liečiteľné, takmer neliečiteľné. V rokoch 1917 – 1932 bola priemerná úmrtnosť 
v USA na osteomyelitídu alebo kostnú infekciu 14,8 % a na Britských ostrovoch v ro-
koch 1913 – 1927 celkom 15 %. Napríklad v londýnskom Guy’s Hospital z 51 prípadov 
liečby kostnej infekcie 21 % pacientov zomrelo, 51 % bolo prepustených s uzdravenými 
ranami, amputáciu končatiny uskutočnili u 16 % pacientov, 2 % boli premiestnené do 
iných nemocníc a 2 % prepustili do ambulantnej liečby.116 V období pred zavedením lar-
válnej terapie sa táto štatistika pre laikov mohla javiť ako bezútešná, ale pre odborníkov 
boli tieto výsledky solídne.

Po skončení I. svetovej vojny sa vyvinuli tri, viac-menej štandardizované metódy 
liečby: Carrel-Dakinová metóda, Orrová technika a Baerová maggotová terapia.117 Car-
rel-Dakinova metóda spočívala na chemickej sterilizácii rany. Pre pacienta bola však 
nepohodlná a časovo náročná (pre pacienta aj chirurga). Podstatou Orrovej techniky 
bola redukcia vyplachovania zapálených, hnisavých rán a septických ložísk antiseptický-
mi roztokmi a časté preväzovanie. Spôsob liečby vypracovali a zdokonalili Američania 
koncom I. svetovej vojny. Zistili, že vojaci po zranení padli často na znečistenú zem a ná-
sledkom toho sa pod nečistotou vytvárali bakteriálne ložiská a tkanivá zmrzačených čas-
tí tela odumreli. V mŕtvom tkanive sa baktérie množili veľmi rýchlo, nastala otrava krvi 
a nasledovala amputácia končatiny alebo smrť. Keď sa však rana starostlivo ošetrila a po-
nechali sa iba zdravé tkanivá, ktoré sa natreli sterilnou vazelínou a znehybnili sadrovou 
dlahou, aj keď sa hnis vytvoril, mal možnosť odtekať cez vazelínu. Podľa tejto metódy 

113 POLAKOVIČOVÁ, S. Larválna terapia – história, technika, účinky a jej využitie v súčasnosti 
v liečbe rán. In DERMA, 6, 2006, 2. s. 24 – 27. 
114 Unna pasta – zmes oxidu zinočnatého, želatíny a vody. SIMMONS, S. Sterilisation of blowfl y 
eggs..., s. 140 – 147. 
115 Chronická osteomyelitída sa dotýka zápalu kostí a dutiny sprevádzajúcej deštrukciu kostí, 
nehojenie rany, deformácie. Chronická osteomyelitída mohla vzniknúť následkom komplikovaných 
fraktúr, otvorených zlomenín, došlo k infekcii rany, poškodeniu tkanív a opakované operácie 
počas dlhšieho obdobia oslabovali pacienta nielen fyzicky, ale aj mentálne. 
116 HULLSIEK, H. Th e maggot treatment for bone infections. In Th e American Mercury, 27, 1932, 
s. 201.
117 BUCHMAN, J. Th e rationale of the treatment of chronic osteomyelitis with special reference to 
maggot therapy. In Ann. Surg., 99, 1934, s. 251.
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dostatočne silný organizmus prekonal chorobu sám.118 Chýbal tu však „činiteľ“, ktorý by 
stimuloval rast tkaniva. Jej výsledky boli úspešnejšie ako u predchádzajúcej metódy, ale 
túto formu liečby sprevádzal nepríjemný zápach. Pri larválnej liečbe, na rozdiel od pred-
chádzajúcich metód, dochádzalo k stimulácii rastu tkaniva, čím sa významne prispelo 
k uzdravujúcemu procesu. V 30. rokoch 20. storočia larválna terapia nebola ešte dosta-
točne dlho sledovaná, aby sa mohli podať kompletné hodnotenia. 

Literatúra o používaní sterilizovaných lariev v liečbe chronickej osteomyelitídy bola 
nedostatočná. Baer a  Livingston uviedli, že liečili 120 prípadov osteomyelitídy, z ktorých 
98 percent bolo vyliečených.119 Zo začiatku podávali pacientom na noc aj sedatívum,  
postupne si na svrbenie a nepríjemný pocit v súvislosti s „prácou lariev“ v rane zvykli 
a prestali sa sťažovať. Na 3. a 4. deň sa u nich často objavovala zvýšená teplota okolo 
38 – 39 °C, najmä keď bol sekrét masívny, pravdepodobne to súviselo s nedostatočným 
vysušením rany. Teplota sa normalizovala po vymytí lariev. Liečba nebola sprevádzaná 
nejakým hnisavým zápachom a Baer tvrdil, že 6 – 8 aplikácií bolo zvyčajne dostatočných 
na efektívnu liečbu. F. S. Child a F. E. Robert zistili, že tento počet nebol postačujúci, 
potrebovali minimálne 8 a maximálne 30 aplikácií, v priemere od 15 – 18 aplikácií pri 
chronickej osteomyelitíde. Čas potrebný na efektívnu liečbu sa pohyboval od 2 do 6 me-
siacov.  Po prvej aplikácii lariev všetci pacienti dostali protitetanovú vakcínu.120 Potom, 
keď Baer začal používať sterilné larvy, sa nevyskytol žiaden prípad infi kovania pacienta 
tetanom, ale napriek tomu podávali sérum proti tetanu ako prevenciu. 

J. Buchman uvádzal, že pri „ideálnej metóde“ liečby chronickej osteomyelitídy sa 
mali: 
– chirurgicky odstrániť nekrotické časti rany,
– použiť účinnú metódu sterilizácie rany,
– odstrániť výtok z rany a v dôsledku operácie odstrániť odlúpené tkanivo,
– nutnosť „činiteľa“, ktorý by spôsobil rýchly rast tkaniva a kompletné zaplnenie kostnej 

dutiny predtým, než nastanú vedľajšie obehové zmeny pri formácii rany.121

Pri implantácii lariev do rán bolo potrebné zabezpečiť sterilné larvy. Pre pretrvá-
vajúce problémy s rozmnožovaním lariev a s ich produkciou nebola lekárom liečba až 
do decembra 1930 dostupná. V tom čase Lederleho laboratóriá začali s produkciou ste-
rilizovaných lariev. V roku 1932 Rada pre farmáciu a chémiu Americkej lekárskej aso-
ciácie prijala „Surgical Maggots-Lederle“ medzi nové a neofi ciálne liečivé prostriedky. 
Produkt prinieslo na trh Lederleho laboratórium.122 Čoskoro potom v časopise Journal 
of the American Medical Association Lederle publikoval dvojstranovú reklamu, ktorá 
vysvetľovala liečbu za pomoci lariev a ponúkala ich na predaj. Niektorí lekári sa sťažo-
vali, že malé nemocnice si nemôžu dovoliť napodobňovať Baerove laboratórne vybave-
nie, mali problém získať larvy. Túto skutočnosť zohľadnil Lederle a začal ponúkať larvy 
pre lekárov v balení tisíc kusov za 5 dolárov. Liečba jedného pacienta mohla stáť okolo 

118 ČÁRSKY, K. Chirurg spomína. Bratislava 1987, s. 133 – 134. 
119 CHILD, F. S., ROBERTS, E. F. Th e treatment of chronic osteomyelitis with live maggots. New 
York State J. Med., 31, 1931, s. 941. 
120 Tamže, s. 942.
121 BUCHMAN, J. Th e rationale..., s. 252.
122 CHERNIN, E. Surgical Maggots. In Southern Medical Journal., 79, 1986, č. 9, s. 1144.
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55 dolárov. Uvedená cena bola pre mnohých pacientov neakceptovateľne vysoká najmä 
v období hospodárskej krízy. 

Stanton K. Livingston, Baerov študent a neskôr prednosta ortopédie v Illinois, roz-
vinul aplikáciu lariev, tak ako aj produkciu „aktívneho princípu“ z extraktu lariev.123 
Livingston charakterizoval larvový aktívny princíp (maggot active principle) ako sub-
stanciu stimulujúcu rast. Vakcína sa podávala každý 4. deň vnútrosvalovo.124 Livingston 
uviedol, že z 567 pacientov, ktorí boli liečení larválnou terapiou, u 88 % z nich došlo 
k zlepšeniu rany a boli prepustení z nemocnice. Rany sa u nich vyplnili zdravým ru-
žovým tkanivom, pričom miera úspechu bola o 38 % vyššia než v prípadoch liečených 
inými metódami. Obdobie liečby a rekonvalescencie trvalo kratšie ako pri iných lieč-
bach.  Larválna terapia ponúkala poslednú možnosť pri vážnych problémoch. Používa-
li ju pri liečbe osteomyelitídy, otvorených zlomeninách, chronických vredoch na nohe. 
Livingston tvrdil, že kombináciou lariev a vakcíny z extraktu lariev došlo k výraznému 
zlepšeniu a terapia bola omnoho efektívnejšia ako iné formy liečby.125

V 30-tych rokoch boli publikované viaceré štúdie o substanciách stimulujúcich 
rast.126 W. Robinson a V. H. Norwood uverejnili v roku 1933 štúdiu, v ktorej hodnotili 
výsledky výskumu, či extrakt z lariev má rovnako liečivý účinok ako živé larvy. Ďalší 
výskum sa venoval prostriedkom, ktoré spôsobujú deštrukciu baktérií. Larvy prijíma-
jú baktérie vo veľkom množstve, živia sa  nekrotickým tkanivom rany. Aseptické pitvy 
tráviaceho traktu lariev ukázali, že v ich „žalúdku (predné črevo fore-stomach)“ sa na-
chádzalo veľké množstvo baktérií. Ich počet sa znížil v „strednom čreve hind-stomach“ 
a v zadnom čreve sa už nenachádzali. Prijaté baktérie boli zničené v tráviacom trakte 
lariev. S cieľom zistiť, či tráviace enzýmy lariev ničia baktérie, ktoré larvy konzumujú, 
boli uskutočnené viaceré pokusy. Testovali baktérie – Streptococcus haemolyticus a Sta-
phylococcus aureus. Enzýmy získali maceráciou sterilných tkanív lariev. Ich výsledky boli 
negatívne vo všetkých prípadoch. Pravdepodobne v dôsledku zničenia buniek vyluču-
júcich enzým.127

123 WOLLINA, U., KARTE, K., HEROLD, C., LOOKS, A. Biosurgery in wound healing – the 
renaissance of maggot therapy. In Journal of the European Academy of Dermatolgy and 
Venereology, 14, 2000, s. 285; GRANER, J. L. S. K. Livingston and the maggot therapy of wounds. 
In Military Med., 162, 1997, s. 296 – 300. 
124 LIVINGSTON, S. K. Th e therapeutic active principle of maggots – With aDescription of 
Its Clinical Application in 567 Cases. In Th e Journal of Bone and Joint  Surgery, 18, 1936, s. 
754 – 755.
125 LIVINGSTON, S. K. Th e therapeutic active principle..., s. 755.
126 Napríklad: HAMMETT, F. S. Th e Natural Chemical Equilibrium Regulative of Growth by 
Increase in Cell Number. Protoplasma, 11, 1930, s. 382; LIVINGSTON, S. K. Maggots in the 
Treatment of Chronic Osteomyelitis, Infected Wounds, and Compound Fractures. An Analysis 
Based on the Treatment of One Hundred Cases with a Preliminary Report on the Isolation and 
Use of the Active Principle. In Surg. Gynec. Obstet., 54, 1932, s. 702 – 706; LIVINGSTON, S. K., 
PRINCE, L. H. Th e treatment of chronic osteomyelitis with special reference to the use of the 
maggot active principle. In JAMA, 98, 1932, s. 1143 – 1149; STEWART, M. A. A new treatment of 
osteomyelitis. In Surg. Gynecol. Obstet., 5, 1934, s. 155 – 165. 
127 ROBINSON, W., NORWOOD, V. H. Th e role of surgical maggots in the disinfection of 
osteomyelitis and other infected wounds. In J. Bone & Joint Surg., 15, 1933, s. 412.
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Livingston a Prince informovali o pozitívnych výsledkoch s aplikáciou extraktu la-
riev a prezentovali ich ako „liečivý činiteľ.“128 Livingston v roku 1932 uviedol, že lar-
válnou terapiou liečili chronickú hnisavú osteomyelitídu, tuberkulóznu osteomyelitídu, 
infi kované fraktúry a infi kované pahýle po amputácii. V teórii o činnosti lariev129 pred-
pokladal, že larvy hľadajú, zhltnú a strávia baktérie. Dôvod, pre ktorý vzrastala sekrécia 
rany, nebol známy. Predpokladal, že išlo o lokálnu stimuláciu z neprestajného pohybu 
lariev v rane, a teda aj otvoreniu nových kanálov, ktoré umožnili voľné vytekanie teku-
tiny z tkaniva. V klinickom laboratóriu v Edward Hines Hospital podnikli sériu experi-
mentov, ktoré ukázali prítomnosť aktívneho princípu. Tento izolovaný aktívny princíp 
bol efektívny v liečbe niekoľkých prípadov. Livingston bol presvedčený, že uzdravujúci 
proces infi kovaných rán nezávisí iba na mechanickej činnosti lariev, ako je napr. živenie 
sa nekrotickým tkanivom alebo rýchly pohyb lariev v rane, ale musí existovať ešte ďalší 
činiteľ, ktorý napomáha alebo uľahčuje liečebný proces pri larválnej terapii. Veril, že 
uvedený činiteľ, ktorý je dostatočný na prekonanie infekcie, je bakteriofág.130

Nimi podané výsledky však neobjasnili, ako získali uzdravujúci efekt z larválneho 
extraktu. Opakované výskumy Robinsona a Norwooda tieto výsledky však nepotvrdili. 
Larvy sa živia nekrotickým a hnisavým materiálom v rane, a preto pomáhajú v čistení 
rany a eliminujú rozmnožovanie baktérií. Larválnou terapiou je rovnako stimulované 
vysušovanie rany. Výskum potvrdil, že živé larvy nemôžu byť vylúčené z liečby a rozho-
dujúcu úlohu v procese terapie  zohrali živé larvy a nie extrakty z lariev.131

Výskumy R. P. Hobsona, M. J. Mackerrasa a M. R. Freneya potvrdili, že larvy sú 
schopné stráviť nekrotické tkanivo vďaka maceračným aktivitám tráviaceho ústrojen-
stva.  Hobson potvrdil, že sa nenašli žiadne bakteriofágy v larvách Lucilia sericata.132 Po-
tvrdil výnimočnú schopnosť zničiť baktérie Stafylococ cusaureus v tráviacom ústrojenstve 

128 ROBINSON, W., NORWOOD, V. H. Th e role of surgical maggots..., s. 412.
129 LIVINGSTON, S. K. Maggots in the Treatment of Chronic Osteomyelitis..., s. 705. „Th eory of 
maggot action. 
1. Mechanical action. Because of scavenger activities of the maggots, i tis assumed that they seek, 
devour, and digest bacteria as well as the wound, débris adherent to the surface. 
2. Serum produkcion. Th e reason for the increased wound secretion is not known, but it 
is probably due to local stimulation from the continuous  crawling of the maggots and their 
persistent attack upon the necrotic tissue in the wound, thus opening new channels for the free 
fl ow of tissue fl uids.
3. Active principle production. It is not thought that actions one and two in the foregoing 
paragraphs are entirely responsible for the healing of the wound. A series of experiments are 
now being carried out in the clinical laboratory and on the orthopedic servise at Edward Hines 
Hospital which have revealed the presence of the aforementioned active principle. Th is active 
principle when isolated has been eff ective in curing several of our cases. Th e results of these 
experiments when completed will be reported as original work in a second article of this series.“
130 LIVINGSTON, S. K. Maggots in the Treatment of Chronic Osteomyelitis..., s. 706. „Th is agent 
is believed to be a bacteriophage.“ 
131 Viedli sa diskusie o stúpajúcom raste granulácie tkaniva v rane a jeho vzťah  k činnosti lariev. 
Bohatý nárast granulácie v rane bol jedným z pozoruhodných charakteristík maggotovej terapie. 
ROBINSON, W., NORWOOD, V. H. Th e role of surgical maggots ..., s. 412.
132 HOBSON, R. P. Studies on the nutritionof blow – fl y larve. I. Structure and function of the 
alimentary tract. In Th e Journal of Exerimental Biology, 8, 1931 a, s. 109 – 123; 
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L. sericata. M. A. Stewart konštatoval, že výnimočne zdravá granulácia rany, ak je liečená 
larvou, je vďaka zásaditému pH v tráviacom ústrojenstve, alebo aktivite iónov vápnika 
resp. obidvoch zložiek.133

C. Hegner popísal, že používanie lariev nie je také jednoduché, ako sa zdá, a že nie 
je bez určitého nebezpečenstva. Potvrdila sa možnosť infekcie rany z kontaminovaných 
lariev. Tiež potvrdil, že rozmnožovanie, sterilizácia a transport nebol vôbec jednodu-
chý. Referoval aj o použití lariev pri tuberkulóze. Liečil pacientku s pokročilou pľúcnou 
tuberkulózou a hnisavým zápalom pohrudnice na ľavej strane. Tuberkulóza infi kovala 
piate a šieste rebro vľavo blízko spojenia s chrupavkami. Po chirurgickom odstránení 
nekrotických častí sa rana ani v priebehu desiatich mesiacov nezahojila. Zmenil spôsob 
liečby a vložil do rán larvy. Dva týždne po ich tretej výmene sa rana zatvorila a došlo 
k výraznému zlepšeniu. Röntgenový snímok ukázal regeneráciu piateho rebra a šieste 
rebro bolo bez akéhokoľvek nekrotického tkaniva.134

V rokoch 1932 – 1935 testovali larválnu terapiu aj v univerzitnej nemocnici v Pen-
sylvánii pri liečbe hnisavých ochorení rán kostí podľa metódy Dr. Baera. Dosiahli po-
zoruhodné výsledky, preto sa rozhodli túto formu terapie aplikovať aj pri iných dru-
hoch hnisavých rán. Hneď v začiatkoch zistili, že pri aplikácii larválnej terapie musí byť 
rana dostatočne obnažená. Hlboká rana mohla byť liečená iba ak sa narezala a jej okra-
je naširoko otvorili. Používali chirurgické larvy  z Lederleho laboratórií. Dostávali ich 
v sterilných fľašiach, kŕmili ich pečeňovým extraktom a ľahko sa uchovávali 10 – 12 dní 
v chladničke. Bolesť a nepohodlie u pacientov boli najväčšie prekážky, s ktorými sa v pr-
vých prípadoch stretli. Boli spôsobené vyšším počtom lariev v rane ako bolo potrebné. 
Pacient sa sťažoval na hryzavý pocit v rane najmä počas noci. Znížili počet lariev v lieče-
nej rane. V niektorých prípadoch zaznamenali u pacientov aj psychické komplikácie pri 
používaní lariev. Larválnu terapiu použili aj pri liečbe vredov, najmä na krku. Do dvoch 
dní larvy odstránili nekrotické tkanivo z rany a došlo k obnoveniu tkaniva. Metóda sa 
osvedčila aj pri gangréne, najmä na nohách u starších ľudí, prevažne diabetikov.135

Do roku 1935 viac ako 200 nemocníc a približne 600 lekárov používalo larvy na 
liečbu cca 5 700 pacientov v Spojených štátoch amerických a v Kanade. Larválna terapia 
sa úspešne používala aj na liečbu malígnych vredov na prsníku, popálenín, abscesov, pri 
infekciách spánkovej kosti a podobne.136

V roku 1937 pracovníci ortopedického oddelenia Štátnej charitatívnej nemocni-
ce v Loiusiane, profesor ortopédie Dr. Th eodore H. Simon, Scott A. Hamilton a Char-
les L. Farrington uverejnili štúdiu, v ktorej konštatovali, že pri určitých typoch otvo-
rených, roztrieštených zlomenín použili masívnu dávku lariev, až okolo 5 tisíc a viac, 
v priebehu dvoch dní. Podarilo sa im dostať infekciu pod kontrolu a odstrániť uvoľnené 
133 STEWART, M. A. Th e role of Lucilia sericata meig. Larvae in osteomyelitis wounds. In Ann. 
Trop. Med. & Parasitol., 38, 1934, s. 445 – 460.
134 HEGNER, C. Maggots..., s. 287.
135 FERGUSON, L. K., McLAUGHLIN, CH. W. Maggot therapy a rapid method of removing 
necrotic tissues. In American Journal of Surgery, 29, 1935, s. 72 – 84.
136 Zatiaľ čo existuje veľa správ o úspechoch larválnej liečby u ľudí, to isté sa nedá konštatovať 
o veterinárnej medicíne. Boli publikované len čiastočné správy. Terapia môže byť používaná 
pri liečbe rán hovädzieho dobytka. HINSHAW, J. Larval therapy: A review of clinical human 
and veterinary studies. Dostupné: http://www.worldwidewounds.com/2000/oct/Janet-Hinshaw/
Larval-Th erapy-Human-and-Veterinary.html [prístup: 13.10. 2011]



38

a roztrieštené časti kostí bez ďalšej operácie. Po aplikácii larválnej liečby došlo aj k zre-
generovaniu kostí. Túto metódu použili s úspechom asi u 55 otvorených zlomenín. Je 
pravdepodobné, že priaznivý výsledok dosiahli v kombinácii mechanickej aj chemickej 
činnosti a antiseptickými vlastnosťami tráviacich fermentov lariev.137

Aplikácia lariev vyvolávala u mnohých pacientov negatívne emócie. V rokoch 
1930 – 1940 liečba za pomoci lariev predstavovala jednu z metód, ktorú si mohli leká-
ri zvoliť pri liečbe chronickej osteomyelitídy a hnisavých rán.138 Nasledovalo desaťročie 
jej popularity v 30-tych rokoch 20. storočia v USA, Kanade a v Európe, kde zazname-
nala značný nárast.139 Dokonca magazín Time publikoval v roku 1933 článok o mož-
nosti využívania larválnej terapie v zubnom lekárstve na čistenie infi kovaných zubných 
kanálikov.140

Liečba rán za pomoci lariev bola prijatá nielen v Amerike, ale aj v Európe.141 E. Cher-
nin odhadoval, že v období rokov 1929 – 1940 bolo publikovaných okolo sto článkov 
o larválnej terapii. Potreba efektívnej terapie však naďalej pretrvávala, pretože iba v USA 
okolo roku 1930 bolo viac ako 10 tisíc pacientov s nevyliečenou osteomyelitídou.142 Ten-
to terapeutický prostriedok sa využíval pomerne krátku dobu a zavedením antibiotickej 
liečby takmer upadol do zabudnutia.

1. 4. Larválna terapia – súčasná alternatíva chirurgického ošetrenia

Počas druhej polovice 20. storočia sa larválna terapia používala sporadicky ako po-
sledná možnosť v prípade, ak išlo o vážne a neliečiteľné rany. Životu nebezpečné infek-
cie ako mastoiditída a  perineálna gangréna boli liečené larválnou terapiou v prípade, 
že chirurgická a antibiotická liečba nebola úspešná. Do poslednej štvrtiny 20. storočia 
takmer upadla do zabudnutia. Chirurg Lars Vistnes, člen Národného inštitútu zdravia, 
v 80-tych rokoch používal larvy pri liečbe pacientov v medicínskom centre Palo Alto 
v Kalifornii na Stanfordskej univerzite. Dr. Vistnes po svojich skúsenostiach odporú-
čal larválnu terapiu pri liečbe popálenín. Vistnes predpokladal, že pri likvidácii nekro-
tických častí musia larvy vylučovať určité enzýmy, ktoré skvapalňujú mŕtve tkanivo.143 
V tom období sa neobnovil komerčný chov lariev pre medicínske účely. 

137 SIMON, T. H., HAMILTON, S., FARRINGTON, CH. L. Bone regeneration following maggot 
therapy in compound fractures: a newer and simplifi ed method of maggot application in cases 
complicated by severe comminution of large osseous defects.  In Th e Journal of Bone and joint 
surgery, 19, 1937, č. 4, s. 991.
138 CHERNIN, E.  Surgical Maggots. In Southern Medical Journal, 79, 1986, č. 9, s. 1143.
139 ROBINSON, W.  Progress of maggot therapy in the United States and Canada in the treatment 
of suppurative diseases. In Am. J. Surg., 29, 1935, s. 67 – 71; SHERMAN, R. A., SHERMAN, J., 
GILEAD, L., LIPO, M., MUMCUOGLU, K. Y. Maggot debridement therapy in outpatients. In 
Arch. Phys. Med. Rehabil., 82, 2001, s. 1226 – 1229. 
140 Novú formu ošetrenia navrhoval istý stomatológ z New Jersey. Mnohí lekári s tým nesúhlasili 
a poukazovali, že Baer túto metódu v zubnom lekárstve nevyužíval.
141 MARTINI, E. Über parasitische Fliegenlarven nebst Bemerkungen über die Kultivierbarkeit 
pathogener Mikroorganismen. In Dermatol Wochenschr., 15, 1929, 548 – 552.  
142 CHERNIN, E. Surgical Maggots..., s. 1144.
143 Prebiehalo niekoľko pokusov s cieľom zistiť, ako vlastne larvy liečia rany. Jedným z nich bol aj 
GROSSMAN, J. Flies as medical..., 
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S rastúcou incidenciou rezistencie na antibiotiká v priebehu 90-tych rokov 20. sto-
ročia sa objavili problémy s liečbou chronických rán. Čoraz väčšia odolnosť baktérií na 
antibiotiká bola jednou z príčin znovuzavedenia larválnej terapie. V USA najmä Ronald 
Sherman a Edward Pechter patria k silným zástancom tejto terapie.144 Sherman sa špe-
cializoval na entomológiu na univerzite v Kalifornii a jeho záujem o hmyz pokračoval 
aj na Lekárskej fakulte Kalifornskej univerzity. Začal s chovaním muších kolónií tým, že 
zavesil pečeň z okna svojej kancelárie. Muchy sa však vyhli jeho „prvej ponuke“ čerstvej 
pečene a hemžili sa až okolo vystaveného skazeného mäsa. Do niekoľkých hodín bolo 
mäso pokryté vajíčkami krémovej farby. V roku 1980 začal používať larvy na dekubi-
ty a chronické rany.145 Pacienti s preležaninami vyžadujú dlhšiu starostlivosť a súbežne 
s tým vzrastajú náklady na zdravotnícku starostlivosť, pričom ťažké dekubity môžu mať 
až smrteľné následky. Aby zabezpečil potrebu sterilných lariev, založil začiatkom 90-tych 
rokov malé laboratórium na pestovanie múch vo Veteran Administration Hospital Me-
dical Centre v Long Beach v Kalifornii. 

Počas 90-tych rokov začal študovať bezpečnosť a efektívnosť používania lariev na 
pacientoch s dekubitmi. Sledoval 103 chorých, ktorí mu podávali správy počas ďalších 
piatich rokov. Niektorí pacienti larválnu terapiu odmietli. Buď s touto formou liečby 
nesúhlasili rodinní príslušníci alebo ich ošetrujúci lekári. Ďalší pacienti súčasne podstú-
pili larválnu aj tradičnú liečbu vrátane chirurgie a používanie lokálnych gélov. Sherman 
zozbieral dáta od 67 pacientov s 92 dekubitmi. Niektoré z dekubitov boli vo veľkosti 
vizitiek. 49 z týchto rán bolo liečených konvenčnými prostriedkami a 43 bolo liečených 
larválnou, ale aj konvenčnou terapiou. Počas prvého mesiaca liečby 79 % dekubitov lie-
čených larvami sa zmenšilo a priemerná veľkosť nekrotického tkaniva klesla o tretinu. 
Pri ranách, ktoré neboli liečené larvami sa počas prvého mesiaca zmenšilo len 44 % rán. 
Neboli pozorované žiadne zmeny v nekrotickej oblasti. Do piatich mesiacov sa 39 % rán, 
ktoré boli liečené larvami uzdravilo úplne, zatiaľ čo pri používaní druhého spôsobu to 
bolo iba 21 %. Sherman publikoval výsledky svojho výskumu v roku 2002. Uskutočnil aj 
evaluáciu pacientov s diabetickou nohou v súvislosti s použitím larválnej terapie. Otes-
toval 20 rán u 18 pacientov liečených počas rokov 1990 – 1995. Rany liečil buď larválnou 
terapiou, chirurgickou terapiou, lokálnymi procedúrami, alebo obidvoma spôsobmi. 
Výsledky, ktoré publikoval v roku 2003 v časopise Diabetes Care boli podobné ako pri 
liečbe dekubitov.146 Larválna liečba bola úspešnejšia . 

V roku 1990 publikované práce nastolili otázku ako porovnať larválnu terapiu 
s ostatnými metódami, ktoré sa používali. Prečo čakať až dovtedy, kým zlyhajú všetky 
ostatné možnosti liečby. V USA bola larválna terapia testovaná na niekoľkých typoch 
rán a kožných vredov. Medzi nimi aj na diabetické ulcusy, ktoré má približne 15 % diabe-
tických pacientov. Takmer u jedného z piatich pacientov s touto diagnózou dochádza až 

144 SHERMANN, R. A., HALL, M. L. R., THOMAS, S.  Medicinal maggots: an ancient remedy 
for some contemporary affl  ictions. In Annu. Rev. Entornol., 45, 2000, s. 55 – 81; PECHTER, E. 
A., SHERMAN, R. A. Maggot therapy: the surgical metamorphosis. In Plast. Reconstr. Surg., 72, 
1983, s. 567 – 570. 
145 SHERMAN, R. A. et al. Th e utility of maggot therapy for treating pressure sores. In Amer. 
Paraplegia Soc., 16, 1993, 4, s. 269 – 270. 
146 HARDER, B. Creepy-crawly care. In Science News, 166, 2004, č. 17, s. 266 – 268.
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k amputácii končatiny.147 Liečba za pomoci larválnej liečby sa stala aktuálnou aj u osôb 
s dekubitmi, ktoré sa často vyskytujú u dlhodobo ležiacich pacientov. Nakoniec sa skú-
senosti Shermana začali využívať v medicíne pri liečbe pacientov a vlastne ním začala 
novodobá aplikácia larválnej terapie. Vedci testovali larvy v prípadoch liečby popálenín, 
chirurgických rán, traumatických zranení a i. Vo všetkých týchto prípadoch odstránenie 
mŕtveho tkaniva napomohlo uzdraveniu. Na larvách je zaujímavé to, že požierajú mŕtve 
tkanivo, dezinfi kujú ranu a napomáhajú vyliečeniu svojimi antibakteriálnymi výlučka-
mi. Lekári, ktorí používajú larvy tvrdia, že tieto enzýmy sú precíznejšie než skalpely, 
pretože zanechávajú zdravé tkanivo a nezväčšujú ranu. 

Larválna terapia bola uznaná ako efektívny alternatívny spôsob liečby, ktorý po-
silňuje uzdravenie. Jednou z najdôležitejších procedúr larválnej terapie je používanie 
správnych lariev z vhodných druhov múch, aby sa nestalo, že larvy budú konzumovať 
živé tkanivo namiesto mŕtveho. Táto skutočnosť bola zdôrazňovaná ako jeden z problé-
mov pri aplikovaní lariev. Proces identifi kovania múch sa robil  manuálne expertmi, ale-
bo používaním DNA znakov. Pracovníci Faculty of Computer and Mathematical Scien-
ces Universiti Teknologi MARA v Malaysii vytvorili nový postup pri rozoznaní druhov 
múch za pomoci hybridno-neurónovej-expertnej techniky. Podiel správnosti pri užívaní 
tejto techniky dosahuje 100%.148Larválna terapia sa stala veľmi populárnou aj v Malaysii, 
kde existuje niekoľko špecializovaných laboratórií, ktoré produkujú larvy pre klinické 
a vedecké účely. Rovnako zásobujú klinické centrá po celom svete. 

Udalosťou, ktorá mala výrazný vplyv na rozvoj larválnej terapie boli dôsledky te-
roristických útokov z 11. septembra 2001. Krátko po teroristickom útoku na Pentagon 
úradníci Spojených štátov kontaktovali R. Shermana a požiadali ho, aby zabezpečil larvy 
na liečbu popálenín a iných rán obetí. Za asistencie a intervencie Federal Emergency 
Management Agency sa Shermanovi podarilo letecky zabezpečiť transport lariev z Los 
Angeles do Pensylvánie v čase, keď komerčné lety neboli povolené. „Larvy boli za poli-
cajného sprievodu expresne dopravené z Pensylvánie do Washingtonu.“149

V  roku 2003 založil Sherman BioTerapeutics Education and Research Foundation, 
aby napomohol rozvoju štúdia lariev, pijavíc a iných živočíchov vrátane včiel a domácich 
zvierat  v lekárskej starostlivosti. V roku 2004 začal s predajom lekárskych lariev ko-
merčne, pričom požiadavky rástli o 25 % ročne. V roku 2007 používalo larválnu terapiu 
v USA približne 600 lekárov a viac ako dvetisíc lekárov celosvetovo. V  súčasnosti sú lar-
vy dodávané na trh v sterilných ampulkách. Jedna ampulka v cene 80 dolárov obsahuje 
250 – 500 lariev.150 Larválna terapia bola registrovaná v USA a vo Veľkej Británii v roku 
2004.

147 Tamže.
148 YUSOFF, N., HAMID. N. H. A., HALIM, S. A. Flies species recognition for maggot therapy using 
neural-expert technique. In Proceedings of the 5th International Conference on IT & Multimedia 
at UNITEN (ICIMU 2011) Malaysia. Dostupné: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&ar
number=6122755&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6122755 [prístup: 
15.1. 2012]
149 GLINSKI, M. Get me 500 maggots, stat! Maggot and leech therapy coming out of the woodwork. 
In CMA Today, 40, 2007, č. 3, s. 19.
150 Tamže, s. 18 – 20.
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O znovu zavedenie larválnej terapie vo Veľkej Británii a v Írsku sa zaslúžil ortopéd 
na dôchodku, John Church,151 ktorý spolu so Stephenom Th omasom založili Biosurgi-
cal Research Unit v Bridgende v Južnom Walese. Od roku 1955 zariadenie komerčne 
produkuje sterilné larvy. Nemecké a belgické spoločnosti distribuovali mušie larvy do 
strednej Európy od roku 1998. Larválna terapia sa používa aj v Izraeli, Švédsku, Nemec-
ku, Švajčiarsku, Rakúsku, v Th ajsku, Malaysii, Kanade, strednej Európe a inde. V Juž-
nej Afrike neexistovala ofi ciálna registrácia na používanie lariev. Larvy uskladňovali vo 
veľmi malom rozsahu  v súkromnom laboratóriu v Pretórii. V roku 1999 prevzal labo-
ratórium Dr. Frans Cronje a premiestnil ho do Hospital Eugene Marais na oddelenie 
starostlivosti o rany. Keď v roku 2007 Dr. Cronje opustil Pretóriu, laboratórium bolo 
darované univerzite v Pretórii pri Steve Biko Academic Hospital. Na tomto pracovisku 
liečili pacientov za pomoci larválnej terapie ako ekonomicky výhodnú alternatívu pre 
ambulantných pacientov.152 S larválnou terapiou v Steve Biko Academic Hospitals začali 
u 108 pacientov. Postupne si aj zdravotnícky personál začal uvedomovať existenciu tohto 
laboratória. Larválnu terapiu aplikovali u ambulantných pacientov, pacientov s viacerý-
mi ďalšími ochoreniami a u tých, kde bolo vyššie riziko operácie za pomoci anestézie. 
Do tejto kategórie patril veľký počet diabetických pacientov.153

V Českej republike prvýkrát liečbu rán za pomoci lariev použil MUDr. Karel No-
votný z Kardiochirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Motol v roku 2002.154 Larválna 
terapia v Česku ako liečebná metóda bola schválená Vedeckou radou Ministerstva zdra-
votníctva ČR októbri 2003.155 Na Morave túto terapiu prvýkrát uplatnil MUDr. Tomáš 
Kyselý v Mestskej nemocnici v Ostrave v decembri 2005.156 Počet pracovísk v Čechách, 
na ktorých bola larválna terapia aplikovaná minimálne jedenkrát je okolo tridsať. 

Larválna terapia sa začala používať aj na Slovensku. Vznikla nezisková organizácia 
Medicínska alternatíva (Medalt), ktorá za pomoci grantu Európskeho sociálneho fondu 
vytvorila chovné zariadenie na produkciu sterilných lariev muchy bzučivky, za účelom 
bioterapie chronických nehojacich sa rán. So súhlasom Etickej komisie Fakultnej ne-
mocnice s poliklinikou Bratislava, sa začali sterilné larvy aplikovať prvým pacientom 
na I. chirurgickej klinike LF UK v roku 2004. I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty 
UK v spolupráci so Zoologickým ústavom SAV zaviedli larválnu terapiu do klinickej 

151 SHERMAN, R. A., PECHTER, E. A.  Maggot therapy: a review of the therapeutic applications 
of fl y larvae in human medicine, especially for treating osteomyelitis. In Med Vet Entomol., 2, 
1988, s. 225 – 230. 
152 Du PLESSIS, H. J. C., PRETORIUS, J. P.  Th e utilisation of maggot debridement therapy in 
Pretoria, South Africa. In Wound Healing Southern Africa, 4, 2011, č. 2, s. 81 – 82.
153 Tamže.
154 ZÁDRAPOVÁ, J. Larvální terapie. Brno 2008, s. 18. Dostupné: http://www.mnof.cz/pruvodce/
maggot_therapy.php [prístup: 5.10.2012]
155 Léčba larvami. Dostupné:  http://www.larvy.cz [prístup: 5.10.2012]  
156  ZÁDRAPOVÁ, J. Larvální terapie..., s. 19. 
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praxe.157 Larválna terapia sa u pacientov vynikajúco osvedčila.158 Výrazne stúpol aj zá-
ujem zo strany lekárov z iných pracovísk v republike a bolo potrebné zvýšiť produkciu 
sterilných lariev.159 Informovanosti o novej efektívnej metóde napomáhajú aj semináre 
a kurzy. Výskum pokračuje v spolupráci so zahraničím.160

Larválna terapia sa v súčasnosti používa ako doplnok klasických spôsobov, nielen 
ako alternatíva, keď dostupná liečba zlyhá. Laboratórne výskumy dokázali, že medicín-
ske larvy môžu byť podávané pacientom súčasne s antibiotikami bez nepriaznivých efek-
tov na čistiacu schopnosť larvy. Metóda, ktorú ešte začiatkom 80-tych rokov považovali 
za niečo nečisté, priam ohavné a mnohými lekármi odsúdené na zánik sa znova dostáva 
do zdravotníckej praxe. Tisícročiami vyskúšané praktiky sa môžu aj dnes využiť pri  pri-
navrátení jednej z najcennejších hodnôt – ľudského zdravia.

157 VLČEKOVÁ, P., KRUTÁKOVÁ, B., TAKÁČ, P., KOZÁNEK, M., SALUŠ, J., MAJTÁN, J. 
Alternative treatment of gluteofemoral fi stulas using honey: acase report. In International Wound 
Journal, 9, 2012, č. 1, p. 100-103. Dostupné: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-
481X.2011.00844.x/pdf.
158 ČIČKOVÁ, H., ČAMBAL, M., KOZÁNEK, M., TAKÁČ, P. Growth and Survival of Bagged 
Lucilia sericata Maggots in Wounds of Patients Undergoing Maggot Debridement Th erapy. 
In Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2013, vol. 2013, , 6 pages.; 
ČIČKOVÁ, H., KOZÁNEK, M., TAKÁČ, P.. Improvement of survival of the house fl y (Musca 
Domestica L.) larvae under mass-rearing conditions. In Bulletin of entomological research, 103, 
2013, č. 1, p. 119-125.;BOHOVÁ, J., MAJTÁN, J., TAKÁČ, P. Immunomodulatory properties of 
medicinal maggots Lucilia sericata in wound healing process. In Tang : international journal of 
genuine traditional medicine.2, 2012, č. 3, e23 /7 pp./ DOI: 105667/tang.2012.0025; BOHOVÁ, 
J., MAJTÁN, T., MAJTÁN, V., TAKÁČ, P., KOZÁNEK, M., MAJTÁN, J. An Antibiofi lm activity 
of maggots excretions/secretions against wound pathogens biofi lms: the role of larval proteases. 
In Book of Abstracts: II. International Conference on Antimicrobial Research (ICAR 2012). - 
Lisbon: Formatex Research Center, 2012, p. 266.
159 ČAMBAL, M., KRUMPÁLOVÁ, Z., KOZÁNEK, M., TAKÁČ, P. Larválna terapia. Bratislava 
2008, s. 5 – 7; ČAMBAL, M., KOZÁNEK, M., TAKÁČ, P., MAJTÁN, J. Larvoterapia a jej využitie 
v klinickej praxi. Bratislava 2012, s. 9. 
160 BOHOVÁ, J. MAJTÁN, J., MAJTÁN, V., KOZÁNEK, M., TAKÁČ, P. Salivary gland extract of 
Lucilia sericata maggots induces secretion of metalloproteinase-9 from human keratinocytes. In 
Biologically Active Peptides /12, Praha 2011. Book of abstract. Th e European Peptide Society, 
s. 20;. TAKÁČ, P., MAJTÁN, J., NOVÁK, P., BOHOVÁ, J., ČAMBAL, M. KOZÁNEK, M. New 
antimicrobial factors of larval extracts of the blowfl y Lucillia sericata. In 8th International 
Conference on Biotherapy: abstracts and Handouts, s. 20; TAKÁČ, P.,ČARNOGURSKÝ, J. Th e 
efect of antibiotic and yeast treatment on Glossina morsitans morsitans and Glossina fuscipes 
fecundity and lifespan. In Th ird Research Co-ordination meeting On „Improving SIT for Tsetse 
Flies through Research on their Symbionts and Pathogens; TAKÁČ, P. Discovery of the biologically 
active compounds from the insect salivary glands as a potential drugs. In 2nd International 
Conference on Drug Discovery&Th erapy: abstracts book, s. 153; TAKÁČ, P., NUNN, M.A., 
MESZÁROS, J., PECHÁŇOVÁ, O. VRBJAR, N., RAJSKÁ, P., KOZÁNEK, M., KAZIMÍROVÁ, 
M., HART, G. NUTTALL, P. A. Pharmacologically active compounds in the insect salivary glands. 
In 4th International Conference on Exogenous Factors Aff ecting Th rombosis and Haemostasis. 
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2.  APITERAPIA – LIEČBA ZA POMOCI VČELÍCH 
PRODUKTOV

Apiterapia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá liečením niektorých chorôb vče-
lími produktmi – medom, propolisom, peľom, včelou materskou kašičkou, včelím je-
dom, voskom a štúdiom ich vplyvu na živý organizmus. V poslednom období sa začalo 
používať aj vdychovanie vzduchu z včelieho úľa, nasávaním za pomoci hadice priamo 
do pľúc chorého. V apiterapii ide o využitie včelích produktov v medicíne a v širších sú-
vislostiach aj vo farmácii, v kozmetike alebo v potravinárstve. V polovici 20. storočia sa 
pod pojmom apiterapia chápalo len liečenie chorôb včelími žihadlami a včelím jedom. 
Po včeľom jede sa začali medicínsky aplikovať aj ostatné včelie produkty – med, peľ, 
propolis, materská kašička. Záujem o tieto produkty sa výrazne rozšíril koncom 60-tych 
rokov 20. storočia. V roku 1976 sa začal používať aj termín apifytoterapia, ktorý označu-
je využívanie liečivých a iných vlastností rastlín spolu so včelími produktmi. Akupunk-
túrová apiterapia alebo apiakupunktúra označuje liečenie mikroinjekciami včelieho jedu 
do bodov používaných na pichanie ihiel pri akupunktúre. Pojem včelia akupunktúra 
označuje metódu, keď sa na body klasickej akupunktúry prikladajú živé včely.161 Využí-
vanie včelích produktov na liečenie má veľmi širokú škálu použitia. 

2. 1. Med v starovekých civilizáciách 

Med je obľúbené jedlo od úsvitu dejín. Počas tisícročí sa používal ako chutný zdroj 
energie. V začiatkoch využíval človek med divokých včiel žijúcich v prírode, aby od nich 
získal ako hlavný produkt včelí med nielen k obžive ako sladidlo, ale aj ako zvláštny dar 
prírody k liečeniu rán a chorôb. Dokumentujú to aj prehistorické maľby znázorňujúce 
vyberanie medu divokým včelám v Španielsku, v Malej Ázii, Egypte, Indii a inde. Jeden 
z najstarších údajov o mede prináša maľba v Araňských jaskyniach v Bikorpe vo Valen-
cii, ktorá pochádza z obdobia neolitu. Zobrazuje scénu vyberania medu včelám. Obraz 
predstavuje osobu s predĺženým telom a dlhými nohami, stúpajúcu ku skalnému otvoru. 
Okolo nej je načrtnutých niekoľko kruhov ako včelie hniezdo, do ktorého muž siaha 
pravou rukou a v ľavej drží vakovitú nádobu. Okolo muža sú vyobrazené včely, silne 
zväčšené. Za postavou vystupuje ďalšia s vakom na chrbte.162

Takmer u všetkých kultúr s výnimkou Židov, kde bolo zakázané obetovať med 
a pravdepodobne u Číňanov, kde med hral minimálnu úlohu v ich náboženskej tradícii, 
malo včelárstvo a získavanie včelích produktov zvláštne poslanie z hľadiska náboženské-
ho ale aj z hľadiska výživy a liečenia.163 Med zohrával v dejinách medicíny vždy prioritnú 
úlohu ako liečebný prostriedok. V Európe predtým než Arabi priniesli cukor, bol med 
jediným známym sladidlom na kontinente.Patril k luxusným artiklom, dokonca slúžil 
ako platidlo pri výmennom obchode.  Med sa rovnako používal v kuchyni na peče-
nie a varenie. Pridáva jedlu špeciálnu chuť, má tendenciu absorbovať vodu a zachováva 

161 ČIŽMÁRIK, J. Apiterapia. In Pharma Journal, VIII, 1998, č. 1, s. 11.
162 HAARHOFF, T. J. Th e Bees of Virgil. In Greece & Rome, Second Series, 7, 1960, č. 2, s. 156.
163 HAND, B. Včelí produkty ve výživě člověka a v lékařství. Brno 1990, s. 1. 
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jedlo šťavnaté a čerstvé. Farba, chuť a kvalita prírodného medu sa rozlišuje podľa kvetov, 
z ktorých ho včely zbierajú.

2. 1. 1. Egypt

Včely a med hrali v starovekom Egypte významnú úlohu. Egypťania si včelu vysoko 
vážili a verili, že sa prevteľovala do posvätného čierneho býka, nazývaného Apis. Med 
bol považovaný za kvapku z neba, symbolizoval jedlo bohov a pri náboženských cere-
móniách ho obetovali bohom. Ramses II., ktorý vládol v rokoch 1279 – 1212 p.n.l. a bol 
jedným z najslávnejších a najznámejších panovníkov staroveku, obetoval 15 ton medu 
bohu Nílu. Včela bola spájaná s kráľovským majestátom a dušou zomrelého. Med bol 
veľmi vyhľadávaný, dokonca sa používal aj namiesto zlata na platenie daní, pochová-
val sa spolu s mŕtvym ako výživa na život po smrti. V hrobke staroegyptského faraóna 
Tutanchamóna sa našla nádoba so zachovaným medom nepriedušne uzavretá voskom. 
Med vydržal 4-tisíc rokov a po objavení bol stále vhodný na konzumáciu.

Najstaršie pramene o včelárení v Egypte pochádzajú zo 4 tisícročia p.n.l. Obrazy 
včely sú znázornené na sarkofágoch, pamätných kameňoch a na nástenných maľbách 
hrobiek faraónov a významných osobností. Včela mala svoj znak v egyptskom hiero-
glyfi ckom písme a faraóni mali v titulatúre začlenené aj slová „pán včely.“ Vedľa mena 
faraóna bol často umiestnený znak včely, ktorá symbolizovala usilovnosť a štátny po-
riadok.164 Okolo 3. tisícročia p.n.l., keď sa včelárstvo rozšírilo, med sa stal dostupnejším 
a plnil dôležitú úlohu v hospodárskom živote. Faraóni mali prominentné včelíny, ale 
neusilovali sa obchod monopolizovať. Napríklad istý Sostratos vlastnil tisíc úľov. Aj pri 
chrámoch sa chovali včely, známe ako „Isisine včely.“ Kočovali s nimi pozdĺž rieky Níl 
smerom k prameňu na juh, aby získali väčšie množstvo medu.  Inokedy úle nakladali 
na lode a putovali po rieke Níl do oblasti, kde bola dobrá znáška. Využívali pritom asi 
šesťdenného rozdielu v dobe kvetu rastlín v Hornom a Dolnom Egypte. Koncom augus-
ta kočovali so včelstvami proti prúdu Nílu. Na miestach ranej znášky rozostavili úle do 
pyramíd a po využití znášky prešli na ďalšie miesto. Na pôvodné stanovisko prichádzali 
začiatkom februára. Mladí ľudia, zvlášť zo zámožných vrstiev, boli pravidelne živení me-
dom a cvičení v umení chovať včely. 

Informácie o vtedajších produkčných a tržných oblastiach medu prináša aj egyptská 
báseň „Život Sinuhetov“ napísaná okolo roku 2000 p.n.l. Označuje vtedajšiu Palestínu 
za bohatú na olej, ovocie a med.165 Na reliéfe v hrobe Pebesovom v Tébach je znázornený 
včelár pri práci a jeho včelín z hlinených rúr navŕšených v horizontálnej polohe na sebe. 
Bol to egyptský typ stabilného včelárenia.166 Podľa zachovaných záznamov Th utmes III. 
(trónne meno Mencheperre), ktorý vládol v rozmedzí približne 1479 – 1425 p.n.l. pri 
výpravách do Sýrie a Palestíny skonfi škoval veľké množstvá medu. Mlieko a med sym-
bolizovali blahobyt. Čistý med bol známy pod názvom „biele mlieko“ a takmer výhradne 

164 SIPOS, P., GYÕRY, H., HAGYMÁSI, K., ONDREJKA, P., BLÁZOVICS, A. Special Wound 
Healing Methods Used in Ancient Egypt and the Mythological Background. In World Journal of 
Surgery, 28, 2004, s. 213. 
165 ŠVAGR, V. Význam medu..., s. 273.
166 Existovali aj úle určené pre mobilné včelárenie.
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ho používali iba členovia kráľovskej rodiny a kňazi v chrámoch. Med druhej akosti sa 
používal všeobecne.167 Egypt sa stal veľkou produkčnou oblasťou medu.

K jedným z najstarších písomných pamiatok egyptskej medicíny patrí Ebersov pa-
pyrus – „Kniha prípravy liekov na všetky časti ľudského tela“ (okolo roku 1500 p.n.l.).168 
Papyrus zaznamenáva rozsiahle využívanie medu, ktorý bol najpopulárnejším egypt-
ským liekom.169 Využíval sa pri liečení rán, žalúdočných, črevných, obličkových, očných 
ochoreniach, na kloktanie, proti kašľu, pridávali ho do mastí na liečenie popálenín, vy-
mývanie rán a i. Aplikoval sa vo forme mastí, náplastí, obkladov (studených, teplých), 
ako výplachový odvar, ale aj ako tabletky. Pridával sa do mnohých mastí, aby získali 
správnu konzistenciu, baktericídny efekt a verili, že má aj vplyv na démonov.170

Med spolu s vodou, mlie-
kom a vínom slúžil pri prí-
prave mnohých medikamen-
tov. Užíval sa perorálne, ako 
prostriedok na očisťovanie od 
črevných parazitov a pri uro-
logických problémoch. Pri 
poruchách močenia sa pred-
pisovali „močopudné pilulky 
chaa“ s obsahom medu. Vo 
forme sirupu sa užíval pri 
kašli. Predpisoval sa aj pri 
očných mastičkách, často 
spolu s viacerými substan-
ciami, napríklad zmiešaním 
so suchými výkalmi od doj-
čiat, s rastlinným glejom, 
ex traktom svätojánskeho 
chleba (rohovník), valeriá-
ny lekárskej a z korytnačej 
žlče. Pri očných ochoreniach 
spojených s výtokom užívali 
liek z medu a viacerých lie-
čivých rastlín. Slepotu liečili 
za pomoci zmesi pripravenej 
z nasledujúcich komponen-
tov: med, prasací očný sekrét a červený oker. Liek sa aplikoval nevidiacemu do ucha. 
Ebersov papyrus sa zmieňuje aj o rakovine, pri jej liečbe sa odporúčalo použiť nápoje, 

167 CILLIERS, L. & RETIEF, F. P. Bees, honey and health in antiquity. In Akroterion, 53, 2008, 
s. 8.
168 Rozlúštil ho Georg Ebers. Papyrus obsahuje aj recepty, ktorých súčasťou bol med.
169 SIPOS, P., GYÕRY, H., HAGYMÁSI, K., ONDREJKA, P., BLÁZOVICS, A. Special..., s. 213.
170 SELIN, H. (Ed.) Medicine Across Cultures. History and Practice of Medicine in Non-Western 
Cultures. Secaucus (USA) 2003, s. 34. 

Obr. 5 Ebersov papyrus
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alebo klystír s pridaním medu. Pri žalúdočných vredoch sa podávali tablety, ich hlavnú 
časť tvoril med. 

Špeciálne sa med využíval v chirurgii. Smithov medicínsky papyrus (okolo roku 
1600 p.n.l.) obsahuje veľa údajov o liečení rán za pomoci medu.

Na popáleniny, rany (vrátane obriezky a pohryznutia) bol jednou z mnohých sub-
stancií prikladaných ako obväz. Srsť namočená do medu sa zvykla prikladať na ranu 
počas štyroch dní. Vojaci s vážnymi zraneniami a popáleninami boli v staroveku liečení 
zmesou medu a kyslého mlieka, aplikovaných vo forme bavlnenej bandáže.171 Okrem 
medu, často užívaného pre jeho upokojujúce, antibakteriálne a antifungicídne účinky, 
Egypťania využívali kravské mlieko, živočíšne tuky a čerstvé mäso, napríklad pečeň bo-
hatú na vitamín A aplikovali v oft almologických preparátoch. Pri obväzovaní rán upred-
nostňovali ľanové plátno pred vlnou, ktorú pokladali za nečistú látku.172 Používali ho pri 
chirurgických úkonoch, na liečbu rán, na prípravu ovínadiel a na spevnenie obväzov. 
Priamo na otvorenú ranu prikladali obväzy cupaninu alebo ľanové tampóny, ktoré ab-
sorbovali výlučky rán. Tieto kúsky látky mohli príležitostne slúžiť ako základ pre farma-
ceutické prípravky, napríklad na báze masti alebo medu. V Egypte sa bežne používali ob-

171 PIPICELLI, G., TATTI, P. Th erapeutic properties of honey. In Health, 1, 2009, č. 2, s. 281.
172 Ľanové plátno sa vyrábalo už od neolitického obdobia.

Obr. 6. Smithov papyrus
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väzy z medu a masti.173 Najčastejšie sa používal obväz – prvý deň z čerstvého mäsa (pre 
jeho upokojujúci účinok, adstringentné a hemeostatické vlastnosti174 následne sa použil 
medikament na báze medu, masti a liečivých rastlín až do úplného uzdravenia. Vlastne 
všetky látky sladkej chuti, všeobecne skúsenosťami preverené, mali blahodarný účinok 
na zaceľovanie rán a vredov. Masť vyčistená varom sa uprednostňovala ako zmierňujúci 
prostriedok, alebo aby sa ľanový tampón neprilepil na ranu. Inokedy ako doplňujúci 
prostriedok sa použil včelí vosk a prípravky rastlinného pôvodu.175 Na fi xáciu zlomeniny 
používali pastu zloženú z jačmennej múky, smotany, medu a tzv. lepivých látok. 

Viaceré papyrusy predpisovali med, fi gy, hroznové víno a svätojánsky chlieb na lieč-
bu zápchy.176 Na hemoroidy aplikovali med, soľ a olej. Pri bolestiach krku sa prikladala 
zmes medu a vody, v ktorej sa predtým vyprala bielizeň. Pri gynekologických problé-
moch sa do pošvy vkladali prípravky z medu, mlieka, rohovníka a extrakty viacerých 
liečivých rastlín. Často sa indikovali u žien, aby uľahčili stiahnutie maternice po pôrode 
a aby nedošlo k vykrvácaniu. V starom Egypte sa med používal aj ako antikoncepčný 
prostriedok. Med a prípravky z agátu a rohovníka sa naniesli na kúsok plátna a vložili 
do pošvy.177

Egypťanov znepokojovali nepríjemné telesné pachy, teda i nepríjemný dych. 
Prostriedky z medu používali aj v starostlivosti o zuby. Zubné kazy (diery) vypĺňali sí-
ranom mednatým zmiešaným so živicou a medom, inokedy čistým 24 karátovým zla-
tom.178 Dbali na to, aby mali stále v ústach prostriedok na zmiernenie zápachu. Známy 
ústny „deodorant Kyphi“, obsahoval med a ďalších deväť substancií. Existoval vo forme 
piluliek, alebo sa žuval.179 Inokedy si vložili do úst  píniový oriešok, pistáciu terebintovu, 
šachor voňavý alebo škoricu s medom. Med sa využíval aj v kozmetike. Bol súčasťou 
pleťových masiek, ktoré sa prikladali za účelom odstránenia vrások a proti starnutiu 
pokožky. Je známe, že egyptská kráľovná Kleopatra skrášľovala svoju pleť za pomoci ma-
siek z medu. V Egypte s medom liečili aj holohlavosť, lekári odporúčali zmes červeného 
okru, rozomletého alabastru a medu.180 Rovnako verili, že med, podávaný deťom, im 
dodá múdrosť, výrečnosť a veštecké kvality.181

173 HALIOUA, B. Medicína v době faraonů. Lékaři, léčitelé, mágové a balzamovači. Praha 2004, 
s. 35 – 37; MOROVICSOVÁ, E. Historické korene vývoja chirurgického ošetrovateľstva. In 
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 9, Suppl. 2011, č. 2, s. 1 – 3.
174 Na čerstvé rany sa používalo krvavé mäso, zvlášť z varana. Prevládalo presvedčenie, že mäso 
z čerstvo zabitého zvieraťa je ešte plné života. In Th e Papyrus Ebers Translated from the German 
Version By C. P. Bryan. London 1930, s. 68. Táto publikácia predstavuje súbor rôznych receptov, 
mien chorôb, liekov, množstvo a spôsob ich aplikácie. V pôvodnom papyruse je 110 širokých 
stĺpcov, každý má v priemere 22 riadkov. Moderný editor ho rozdelil na 877 číslovaných sekcií 
rôznej dĺžky a týmto spôsobom sú uvádzané aj v literatúre. 
175 HALIOUA, B. Medicína..., s. 38. 
176 Tamže, s. 129 – 30.
177 Egypťanky používali predovšetkým lokálnu antikoncepciu.
178 SELIN, H. (Ed.) Medicine Across..., s. 36. 
179 CILLIERS, L. & RETIEF, F. P. Bees, honey..., s. 8. 
180 BUCHMANN, S., REPPLIER, B. Letters from the Hive. An Intimate History of Bees, Honey, 
and Humankind. New York 2010, s. 210.
181 HAARHOFF, T. J. Th e Bees..., s. 155.
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Nápis „rasca, kyslé mlieko a med“ označuje staroveký recept, ktorý sa nachádza 
na malej šálke v súčasnosti uloženej v Národnom archeologickom múzeu v Neapole.182 
Ingrediencie uvedené na šálke sa často objavujú v egyptských lekárskych textoch v kom-
binácii s ďalšími prísadami na liečbu rôznych chorôb, ako napr. žalúdočné problémy, 
kašeľ, infekcie jazyka, bolesti uší, zubov a všeobecne pri bolesti. Recept sa objavuje aj 
v Berlínskom lekárskom papyruse ako liek na kašeľ. Šálka pochádza z 5. alebo 4. stor. 
p.n.l., teda o sedem storočí neskôr ako papyrus a je obdivuhodné, že sa recept tak dlho 
tradoval. Táto neapolská šálka z Egypta je jednou z mála zachovaných exemplárov, ktoré 
označujú staroveký recept na medikamenty a nádoba slúžila aj na uloženie liekov.183

Zachované záznamy dokumentujú aj cenu medu v Egypte. „A Ptolemaic list of Aro-
mata and Honey“184, obsahuje sedem položiek aromatických látok a medu.185 Pravdepo-
dobne išlo o zmes látok na výrobu buď lieku alebo prostriedku na náboženské účely.186 
Pochádza z prvej polovice 3. storočia p.n l. a zmieňuje sa o mede z Th eangelie. Tento 
med bol importovaný do Egypta. V množstve jedného hemikadionu187 stál 12 drachiem, 
pričom sa zaň platila aj 25% daň, rovnako ako aj na med dovážaný z Rodosu, Atiky a zo 
Stredomoria. Najdrahší bol med z Atiky, až trikrát drahší ako ostatné medy v tom čase 
dovážané do Egypta.188 V helenistickom Egypte sa odvádzali dane z medu aj z včelieho 
vosku. V dejinách Egypta bol med používaný aj na balzamovanie. 

2. 1. 2.  Blízky východ, Mezopotámia 

Blízky východ bol významným centrom produkcie medu. Biblia opisuje, že pre Ži-
dov vracajúcich sa z Egypta bola Palestína krajinou mlieka a medu.189 V Starom zákone 
sa pomenovanie „Zem oplývajúca mliekom a medom“ opakuje 21 krát a slovo „med“ 
28 krát.   Pôvodne sa užíval med divokých včiel, napriek tomu Jakob, syn Izáka a vnuk 
Abraháma mal dostatok medu, aby ho použil ako výmenný prostriedok na nákup obilia 
z Egypta v období „siedmych rokov hladu.“190 O manne sa hovorilo, že chutí ako medo-
vý koláč.191 V knihe Leviticus bolo Izraelitom zakázané používať med na zápalné obety, 
mohol skvasiť. Jonatán, syn kráľa Saula si počas bojov s Filištíncami, v deň keď jeho otec 
vyhlásil pôst, doplnil svoje sily medom z plastu divokých včiel, za čo podľahol kliatbe. 
Saul ho chcel zabiť za nerešpektovanie pôstu aj napriek tomu, že v ten deň Filištíncov 
porazili.192 Izraelský národ sa proti tomuto rozhodnutiu kráľa postavil a Jonatán bol od 
tvrdého trestu oslobodený.  Prorokyňa Debora (meno znamená včela), žena Lapidotova, 

182 V Národnom archeologickom múzeu v Neapole je signovaná pod inventárnym číslom 828. 
183 POOLE, F. „Cumin, Set Milk, Honey“: An Ancient Egyptian Medicine Container (Naples 828) 
In Th e Journal of Egyptian Archaeology, 87, 2001, s. 175 – 176.
184 Jednalo sa o papyrus P. Mich. inv. 3243.
185 Okrem medu v tomto recepte boli aj ďalšie látky ako napr. kasia, škorica a i.
186 HANSON, A. E. A Ptolemaic list of Aromata and Honey. In Transactions and Proceedings of 
the American Philological Association, 103, 1972, s. 161.
187 Hemikadion – nie je známe, o aký objem miery sa jedná, existujúce názory nie sú jednotné.
188 HANSON, A. E. A Ptolemaic list..., s. 163.
189 Exodus 3:8, 13: 5.
190 Genesis 43:11.
191 Exodus 16:31.
192 I. Samuelova 14: 25 – 30. 
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ktorá sa objavuje v zozname izraelských sudcov okolo roku 1125 p.n.l. sedávala pod „De-
borinou palmou“ medzi Rámou a Bét-telom a Izraelci z rôznych kmeňov, ktorí chceli 
vyrovnať svoje spory, sa s ňou radili.193 V knihe Sudcov194 čítame o roji včiel, ktorý sa 
nachádzal v zdochline zabitého leva, usmrteného Samsonom. 

Med bol u Izraelitov považovaný za jeden z dôležitých produktov vo výžive. „Jedz 
syn môj med, lebo je dobrý a medový plást je pre tvoje podnebie sladký. Vedz, že taká 
istá je múdrosť pre tvoju dušu. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nevyjde na-
zmar.“195 Na inom mieste Starého zákona sa nachádzajú varovania pred konzumáciou 
veľkého množstva medu, ktorá môže viesť k zvracaniu. „Našiel si med? Jedz s mierou, 
aby si sa ho neprejedol a nevyvrátil si ho.“196  Júdsko a Izrael obchodovali okrem iného 
s medom, olejom a mastixom (balzam).197 Nielen v Starom, ale aj v Novom zákone sa ob-
javujú zmienky o mede. Ján Krstiteľ, ktorý žil od svojho detstva na púšti, sa živil medom 
divokých včiel a kobylkami.198 Ježiš a jeho učeníci jedli med a ryby na brehoch jazera.199 
Biblia sa nezmieňuje o mede ako o lieku. 

Pri archeologických vykopávkach v Tel Rehov v Severnom Izraeli v blízkosti vr-
chov Gilboa bolo objavené rozsiahle nálezisko z 10. – 9. storočia p.n.l., kde sa našli aj 
pozostatky obrovského starovekého včelína. Med sa v staroveku na Blízkom východe 
používal vo veľkom množstve ako sladidlo, na prípravu liekov, rituálne účely a i.Včelín 
v Tel Rehov bol lokalizovaný v centre mesta. Experti odhadujú, že jeden úľ tohto typu 
mohol obsiahnuť roj 15 tisíc včiel v sezóne. V Tel Rehove bolo podľa odhadu vo včelíne 
cca 180 úľov. Z tohto počtu úľov, ak bolo aktívnych aspoň sto, vo včelíne mesta Tel Rehov 
bolo viac ako milión včiel.  Iba veľmi silná centrálna autorita mohla založiť a viesť takýto 
včelín. Objavenie úľov v Tel Rehov dokumentuje rozvinuté hospodárstvo, ktoré v 10. 
storočí p.n.l., v období Prvého chrámu dobre prosperovalo. Egyptské zdroje osvetľujú 
produkciu medu v Kanáne; bohatstvo medu, oleja a vína je zaznamenané aj v Sinuheho 
biografi i, ktorá sa datuje do Strednej ríše. Ale aj ďalšie zdroje z obdobia vlády Tutmosa 
III. vyčísľujú množstvo medu importovaného z Kanánu do Egypta. Napríklad v jednom 
náklade bolo 430, v druhom 264 nádob. Medom sa platili dane.200 Objav včelích úľov je 
jedinečný, dovtedy nebol objavený žiadny včelín zo staroveku.

Talmudská literatúra sa zmieňuje o chove včiel počas helenistického a rímskeho 
obdobia. Zvlášť Lucius Iunius Moderatus Columella (4 – asi 70 n.l.) rímsky spisovateľ, 
autor diela o poľnohospodárstve, podáva vyčerpávajúcu správu o včelárstve v starove-
ku. Talmudské zdroje informujú, že väčšina  úľov z tohto obdobia v dnešnom Taliansku 
a v Izraeli boli mobilné a našli sa blízko obydlí.201

193 Kniha Sudcov 4:4; tiež DOUGLAS, J. D. (Ed.): Nový biblický slovník. Praha 2009, s. 153.
194 Kniha Sudcov 14:8 – 9.
195 Príslovia 24:13 – 14. 
196 Príslovia 25:16, 27.
197 Ezechiel 27: 17.
198 Matúš 3:4.
199 Lukaš 24:42.
200 MAZAR, A., PANITZ-COHEN, N. It Is the Land of Honey: Beekeeping at Tel Rehov. In Near 
Eastern Archaeology, 70, 2007, č. 4, s. 214.
201 Tamže, s. 216. 
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Včelárstvom obzvlášť vynikali Chetiti a včely sa často popisovali v ich mytológii.202 
V chetitskej literatúre včela predstavovala symbol bohatstva a zohrávala centrálnu úlohu 
v mýte „o stratených božstvách“, konkrétne mýtus o Telipinovi z obdobia Starej chetit-
skej ríše (1600 – 1400 p.n.l.). Včely hrali dôležitú úlohu v náboženských obradoch, boli 
zasvätené bohom a med plnil aj ochrannú úlohu proti viacerým démonom. Okolo roku 
1300 p.n.l. sa med objavuje v chetitských dokumentoch vrátane Zákonníka. Chetitské 
zákony určovali prísny trest pre zlodejov včelích rojov a úľov, podobné zákony boli aj 
v Asýrskej ríši.203 Med bol nazvaný „mil-it“, čo v ich jazyku znamenalo sladkosť. Verili, 
že včelie bodnutie môže liečiť paralýzu (ochrnutie). Hornaté oblasti Pontu sa neskôr stali 
známe pre výskyt jedovatého medu. Kmeň Sanni v Ponte dokonca prestal konzumo-
vať med „horký a spôsobujúci zúrivosť alebo pomätenosť.“ Za vznik otráveného medu 
bol pravdepodobne zodpovedný andromedotoxin z kvetov rododendronov.204 Včelím 
voskom platili daň (tribút).

Včelárstvo do Mezopotámie importovali Chetiti v 7. storočí p.n.l. V Mezopotámii sa 
sirup z datlí uprednostňoval ako sladidlo pred medom a slovo „dispu“ užívali nielen pre 
ďatlovú šťavu, ale aj pre med, čo niekedy v literatúre spôsobuje problém rozlíšiť, o ktorý 
druh sladidla sa jedná. Jedným z najobľúbenejších pokrmov v tomto regióne bolo jedlo 
pripravené  z múky, mlieka a medu. V medicínskych receptoch, kde sa uvádza „divoký 
med“, sa jednalo o skutočný med, nie datľový sirup. 

Med sa používal aj v medicíne. Najstarší písomný záznam o použití medu na liečivé 
účinky je recept na hlinenej tabuľke z Nippuru náboženského centra Summerov v údo-
lí Eufratu okolo roku 2 tisíc p.n.l.205 Recept sa pripravoval nasledovne: „zomeľ riečny 
prach, potom ho zamies do vody a medu a navrch rozotri horúci cédrový olej.“ Vedci 
ho interpretujú ako masť na liečenie chorôb uší a očí. Zmes medu zmiešaného s maslom 
alebo zvieracou masťou sa používala na liečbu natrhnutých ušných lalokov a chirurgic-
kých rezov. Med zmiešaný s liečivými rastlinami  aplikovali pri rezných ranách na kožu 
poškodenú následkom pracovnej činnosti.206

Administratívne texty z Ugaritu sa zmieňujú  o mede ako o substancii obetovanej 
bohom. Zvlášť zaujímavá zmienka sa objavuje na Novoasýrskej stéle z 8. storočia p.n.l., 
v ktorej sa vládca Suhu zo Stredného Eufratu chválil, ako začal s chovom včiel v úľoch. 
Prízvukoval, že to bol čin, aký nepodnikol pred ním žiaden z jeho predkov.207

V knižnici asýrskeho kráľa Aššurbanipala (669 – 633 p.n.l.) na hlinených tabuľkách 
pri popise liečiv sa našli aj zmienky o mede.208 Konkrétne sa jednalo o medikament uží-
vaný pri kašli. Obsahoval pivo, liečivé rastliny a med. Med tvoril aj súčasť detskej výživy.  
Na reliéfe z doby okolo roku 1000 p.n.l. objavenom v meste Ninive je zobrazená žena, 
ktorá drží v ľavej ruke baňatú fľašu s dlhým hrdlom a v pravej ruke tyčinku, ktorou kvap-

202 CILLIERS, L. & RETIEF, F. P. Bees, honey..., s. 8.
203 MAZAR, A., PANITZ-COHEN, N. It Is the Land...., s. 216.
204 Andromedotoxín – glykozid nachádzajúci sa v nektári kvetov andromédy sivolistej a niekto-
rých rododendronov. CILLIERS, L. & RETIEF, F. P. Bees, honey..., s. 9.
205 JONES, R. Honey and healing through the ages. In Journal of ApiProduct and ApiMedical 
Science, 1, 2009, č. 1. s. 2.
206 BUCHMANN, S., REPPLIER, B. Letters..., s. 209 – 210. 
207 MAZAR, A., PANITZ-COHEN, N. It Is the Land..., s. 216.
208 RICHTER, J. Liečenie včelími produktami a múmiom. Bratislava1995, s. 13.
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ká jedlo do úst dieťaťa. Zo starých prameňov je známe, že do týchto fl iaš v staroveku na-
lievali kravské alebo kozie mlieko, tekuté maslo a med. Táto potrava slúžila na kŕmenie 
dojčiat ako umelá detská výživa.209

Herodotos tvrdil, že Babylončania pochovávali svojich mŕtvych v mede, ale neexis-
tuje žiadny dôkaz, že miestne národy užívali med pri pohrebných obradoch. 

2. 1. 3. Čína a India 

Archeologický dôkaz o užívaní medu v Číne siaha do 7. tisícročia p.n.l.210 Jeden zo 
základných kameňov tradičnej čínskej medicíny Shen Nong’s Herbal Materia Medica, 
bol napísaný s cieľom zachovať teórie Shen Nonga (žil asi pred 5 tisíc rokmi). Podľa Shen 
Nonga mohol med „doplňovať nedostatočnosť vo vnútorných orgánoch: srdce, oblič-
ky a pečeň. Zmiešaný s ďalšími medikamentmi posilňuje vôľu, spevňuje telo, obnovuje 
mladosť a vytvára harmóniu.“211 Keď sa pridal k šťave z čerstvého zázvoru a cesnaku 
pomáhal uľaviť pri astme. 

Pri liečbe kiahní sa med vtieral do kože pacienta, aby spomalil a zastavil chorobný 
proces a rovnako zabránil vzniku jaziev. Lekári z obdobia dynastie Tchang používali 
med pri liečbe srdcových chorôb, bolestiach svalov, vredov, ako súčasť afrodiziakových 
nápojov.212

Prvý záznam o organizovanom včelárstve v Číne je datovaný z 2. storočia n.l., pod-
statne neskôr ako v oblasti Stredomoria. Dokonca aj potom bolo realizované včelárstvo 
vo veľmi malom rozsahu, lebo väčšina medu používaného v Číne pre potravinárske 
a lekárske účely bola importovaná zo Stredomoria a Stredného východu cez Hodvábnu 
cestu. Med sa prevážal do Číny v suchých tekviciach, alebo vo vakoch vyrobených zo 
zvieracej kože.Rovnaké vaky sa používali na víno.213 História včelárstva v Číne je v sku-
točnosti históriou rozptýlených informácií v dochovaných textoch. Je preto ťažko dato-
vať akýkoľvek pokrok v čínskom včelárstve počas storočí s nejakou presnosťou. Včelie 
produkty hoci široko používané, v Číne neboli také dôležité ako v iných častiach sveta, 
čo pravdepodobne súviselo s dostupnosťou iných sladidiel, od 7. storočia cukru. O vče-
lárstve v Číne sa zachovalo iba 20 novších (pre-modern) textov214, ktoré poskytujú dô-
ležité informácie o včelárstve. Prvý text bol napísaný  v 3. storočí n.l.215 Prvá referencia 
o včelárstve v knihe sa objavuje v práci Gaoshi zhuan (Životopis muža vznešeného cha-
rakteru) od Huangfu Mi (214 – 282). Podľa uvedeného autora učenec Jiang Qi narodený 

209 ŠVAGR, V. Med v dětské výživě. In Včelářství, XIX (100), 1966, s. 22.
210 V súčasnosti je Čína najväčším producentom medu vo svete. Väčšina prác od západných 
autorov, ktorí sa venovali problematike včelích produktov, o Číne podávali len torzovité správy, 
pretože boli limitovaní neznalosťou čínskeho jazyka a pôvodných prameňov. PATTINSON, D. 
Pre-modern Beekeeping in China: A Short History. In. Th e Agricultural history, 86, 2012, č. 4, 
s. 235. 
211 BUCHMANN, S., REPPLIER, B. Letters..., s. 212.
212 SALLOUM, H. „Th ank the bees for honey: germ killer, sweetener, aphrodisiac.(Homestead 
kitchen).“ Countryside & Small Stock Journal. Countryside Publications Ltd. 2009. Dostupné: 
http://www.highbeam.com. [prístup: 12.4.2011 ]
213 BUCHMANN, S., REPPLIER, B. Letters..., s. 144. 
214 Rovnako obrazové záznamy sú obzvlášť chudobné.
215 PATTINSON, D. Pre-modern Beekeeping..., s. 236. 
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v regióne Shanggui v severozápadnej Číne bol stúpencom klasického konfucianizmu 
a žil pokojný život so svojou ovdovenou matkou a bratmi, keď miestodržiteľ provincie, 
v ktorej žil, ho požiadal, aby vstúpil do jeho služieb. Učenec to odmietol odvolávajúc sa 
na chorobu a napriek vyhrážkam ostal neoblomný. Pevný a rozhodný postoj ešte viac 
zväčšili jeho popularitu aj v očiach samotného miestodržiteľa, ktorý nakoniec akceptoval 
jeho rozhodnutie utiahnuť sa do samoty.216 Text nehovorí nič o včelárskych produktoch 
a metódach. Ale fakt, že tak veľa ľudí sa prišlo k Jiangovi učiť, naznačuje, že včelárstvo 
nebolo v Číne v tomto období všeobecne rozšírené, teda med a včelí vosk boli zrejme vy-
hľadávané. Viaceré zmienky v pôvodných čínskych prameňoch informovali len o zbere 
včelieho vosku v čínskych horách. 

V básni Guo Pu (276 – 324) nazvanej Mifeng fu (Rapsódia na medonosné včely) sa 
prvýkrát objavilo slovo mifeng (medonosné včely), ktoré sa odlišuje od slova feng pou-
žívanom v skorších textoch, ktoré samotné môže znamenať včela, osa alebo sršeň. Zo za-
čiatku 10. storočia pochádza kniha s názvom Lingbiao luyi (Záznam o čudných veciach 
ďalekého juhu), kde sa uvádza, že v provincii dnes nazývanej Anhui sa zbierali larvy 
z divokých rojov (kolónií) pravdepodobne z druhu Apis dorsata. Larvy boli zvlášť cene-
né pre ich medicínske vlastnosti. Okolo roku 1105 bola uverejnená báseň o špecifi ckých 
včelárskych praktikách od Su Che (1039 – 1112), kde sa okrem iného uvádza, že včelár-
ske produkty sa užívali aj na mixovanie medikamentov.217 V známom čínskom lekár-
skom texte zo 16. storočia Compendium lekárskej vedy, ktorého autorom je Li Shizhen, 
je zdokumentované používanie medu v rôznych tradičných liečebných prostriedkoch. Li 
Shizhen (1518 – 1593) bol jeden z najvýznamnejších čínskych lekárov a vedcov.218

Najväčšie praveké umelecké archeologické nálezisko v Indii je Bhimbetka v Madhya 
Pradeshi.219 Niekedy je nazývané aj ako Sixtínska kaplnka skalných malieb.220 Nachádza 
sa tu viac než 600 jaskýň so stále „veľmi živými maľbami“, ktoré siahajú od paleolitu až 
po neolit a zobrazujú aj zber medu.221 Med na indickom subkontinente sa v etnomedi-
cíne používal už od roku 2500 p.n.l.222 Najstaršie zmienky o chove včiel, účinkoch medu 
a o vosku v údolí rieky Indus sa objavujú v knihách starých Indov – Védach (1500 – 500 
p.n.l). Citát vo Védach uvádza: „Nechaj, nech požije med, aby skrášlil jeho výzor, rozvi-
nul mozog a posilnil telo.“223 V indických piesňach sa med spájal nielen s láskou, ale aj 
so zármutkom a bolesťou. Med sa používal ako obeta pre božstvá a symbol pri oceňovaní 
významných osobností. Indických panovníkov od najstarších čias natierali medovou vo-
dou. Počas slávnosti sa podávali jedlá výhradne s medom. Indický zákonník Manu z 8. 

216 Učenec mal mnoho žiakov z celej Číny a pracovalo preňho viac ako 300 osôb. Na konci biografi e 
o Jiang Qi sa uvádza: „Žil neobmedzene a voľne na okraji spoločnosti a zaoberal sa chovaním 
včiel a prasiat.“ PATTINSON, D. Pre-modern Beekeeping.., s. 238.
217 Tamže, s.  239 – 243.
218 LEE, D. S., SINNO, S., KHACHEMOUNE, A. Honey and Wound Healing. In Am J Clin 
Dermato, 12, 2011, č. 3, s. 182.
219 CRANE, E. Skalní výtvarné umění sběračů medu. In Odborné včelařské překlady, 2006, č. 1, 
s. 40.
220 Nachádza sa 45 minút južne od centrálneho indického mesta Bhopal.
221 CRANE, E. Th e World History of Beekeeping and Honey Hunting. London 1999. 
222 EL-NAGAR, K. E., NAGY, N. M., ELGAMAL, M., A. Medical Dressing Treated with Honey/
Chitosan Microencapsules. In International Journal of Chemistry, 4, 2012, č. 2, s. 78.
223 BUCHMANN, S., REPPLIER, B. Letters..., s. 209.
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storočia p.n.l. obsahuje množstvo správ o mede a vosku. Indovia s medom obchodovali, 
panovníkovi odvádzali pravidelnú daň a za jeho krádež boli prísne tresty. 

Med sa používal nielen ako pokrm, ale aj ako liek a kozmetické líčidlo. V starovekej 
indickej medicíne Ajur – Veda (Kniha života) a v zákonoch Manu sa uvádza, že med 
a mlieko pomáhajú pri predĺžení života. Indovia pripisovali medu liečivé, preventívne 
a posilňujúce vlastnosti. Pripravovali liek „alternacia“, ktorý sa tešil veľkej obľube. Dodá-
val človeku radosť, predlžoval mladosť a jeho základnú zložku tvoril med. Aj prostriedok 
na posilnenie organizmu (podobný ako legendárna grécka ambrózia) obsahoval med. 
V knihe Kamasutra v kapitole „O ozdobách, zvádzaní sŕdc a o prostriedkoch stupňu-
júcich pôžitok“ sa uvádza: „Posilňujúci nektár možno získať z roztopeného byvolieho 
masla, cukru, medu a sladkého dreva – zmiešaných v rovnakom pomere. Pridáva sa 
do ovocnej šťavy a mlieka.“224 Pri otrave jedom, ktorý sa do organizmu dostal pri jedle, 
chorému podali zmes čierneho a bieleho korenia, zázvoru a medu.  Staroveká medicína 
v Indii používala med aj na šedý zákal, lotosový med vynikal ako všeliek na očné cho-
roby.225 Lieky boli súčasťou piatich nevyhnutných potrieb, ktoré mohli vlastniť mnísi 
v budhistických kláštoroch v Indii a patril k nim aj med, vyškvarené kravské maslo, 
čerstvé maslo, olej a i.226

2. 1. 4.  Med v antickom Grécku a Ríme 

V období antiky bol med veľmi cenený. Včely a med zohrávali dôležitú náboženskú 
a kultúrnu úlohu, čo do veľkej miery pramení v gréckej a následne rímskej mytológii. 
Gréci verili, že Zeus (Jupiter), otec bohov, sa narodil na ostrove Kréta a vyrastal pod 
patronátom veľkej matky zeme v jaskyni Dicte (vrch Ida). Krásna nymfa Melissa, dcéra 
Meliseusa, ho kŕmila medom. Jej meno sa stalo gréckym slovom pre pomenovanie včely. 
Podľa Columella sa Zeus premenil na včelu. Med nazývali nebeskou rosou, ktorá padala 
z nebies do kvetov, odkiaľ ho zbierali včely. Z tohto dôvodu bolo logické používanie 
medu na rituálne obrady pre mŕtvych. Neskôr sa tradovalo, že Platón v dojčenskom veku 
bol podobne ako Zeus kŕmený medom. Počas minojskej civilizácie na Kréte v rokoch 
3000 – 1000 p.n.l. včela a med hrali dôležitú úlohu v náboženských tradíciách, najmä 
v kulte bohyne Artemis. Kréťania ju nazývali Britomartis, čo znamená včela – panna. 
Jej kňažky dostávali meno Melissa – včela. Antické mesto Efez, kde bol chrám bohyne 
Artemis,227 ale aj meno Efez znamená mnoho včiel alebo miesto mnohých včiel.228

Konjunktúra včelárstva pokračovala v Grécku do roku 1500 p.n.l. Známy mýtus 
spomína, ako Glaukos syn kráľa Minosa spadol do nádoby s medom a zachránil ho veš-
tec Poleidos. Obyvatelia Mykén okolo 1550 – 1050 p.n.l. obetovali med bohom. Homér 
v 9. storočí p.n.l. sa zmieňuje o včelách v Odyssei. V Iliade Patroklovo telo bolo zachova-
né v nektáre a v ambrózii. Grécka mytológia má viaceré mýty o pôvode včiel. Napríklad, 

224 DOBROVODA, I. Včelie produkty a zdravie. Bratislava 1986, s. 67.
225 El-SOUD, N. H. A. Honey between Traditional Uses and Recent Medicine. In Macedonian 
Journal of Medical Sciences, 5, 2012, 2, s. 206.
226 SELIN, H. (Ed.) Medicine Across..., s. 126. 
227 O tomto chráme a kulte bohyne Artemis sa hovorí aj v Skutkoch apoštolov 19:24 – 38.
228 ELDERKIN, G. W. Th e Bee of Artemis. In Th e American Journal of Philology, 60, 1939, č. 2, 
s. 205 – 206. 
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že včely vznikli za Aristaeusa, ktorý bol 
synom Apollona a Cyrene. Iní vyhlaso-
vali, že pôvod včiel je na vrchu Hymetos 
v Atike, v období Erechtea, mytologického 
kráľa Atén. 

Aristoteles (4. storočie p.n.l.) zane-
chal prvý obsiahly a celkom presný sta-
roveký popis včelieho úľa, jeho kompo-
nentov a činnosti. Opísal voskové plásty, 
ktoré obsahovali med, včelie larvy, peľ 
a včelí chlieb – ambrózia (materská kašič-
ka) s propolisom a smolnou substanciou. 
Všimol si, že plásty majú rôzne časti pre tri 
druhy včiel: malé robotnice, veľké trúdy 
bez žihadla a relatívne statická kráľovná, 
ktorá lieta iba vtedy, keď celý roj migru-
je. Myslel si, že včely robotnice produkujú 
včelie embryá. Všimol si, že úľ môže byť 
infi kovaný rôznymi chorobami a hovoril 
o prirodzených nepriateľoch ako vtákoch, 
osách a ropuchách. Až do rímskych čias 
pretrvávala neistota o pôvode medu. Jed-
na teória tvrdila, že med padá z neba do 
kvetov, druhí verili, že sa jedná o sladkú 
šťavu zo stromov, prevažne z dubov, ďalší 
si mysleli, že ho z kvetov zbierajú včely. 

Významnou produkčnou oblasťou medu bola grécka Atika, kde sa v 5. storočí p.n.l. 
nachádzalo okolo 20 000 úľov. Tamojší med svojou kvalitou platil za najlepší, najmä 
tymianový med z hory Hymetos. Med zo Salamíny, Lesbu a Kalimny bol rovnako vyni-
kajúci. Kvalitný med pochádzal aj z Kosu a Cypru. Ďalej sa med vyvážal z Korziky, v tom 
období bol považovaný za menej kvalitný, Sardínie a čiernomorských oblastí.229 Sardín-
sky med vynikal horkosťou, med z Pontu bol jedovatý. Nenofón v 4. storočí p.n.l. opísal, 
že jeho vojaci mali vážne črevné ochorenia, dočasne sa pomiatli a dokonca zomreli, keď 
konzumovali med z Pontu. O obchodovaní s medom svedčia aj nálezy viacerých „pohre-
bísk“ stroskotaných lodí, kde sa našli tisíce amfor, ktoré predstavovali antický typ balenia 
tovaru. Hrdlo amfor bolo uzavreté voskom a v časti z nich bol prepravovaný med.230

Gréci ale aj Rimania sa naučili od Egypťanov liečiť medom viaceré ochorenia, ale 
aj otravy pokrmom, infekčné choroby a i. V Apolónovom chráme v Delfách bol nápis: 
„Nerozčuľujte sa, pite med s mliekom, pestujte telocvik a divadlo a dožijete sa spokojnej 
staroby.“231 Homér v Odyseí spomína ako posilňujúci a liečivý nápoj kykeón, zhotovený 
z jačmenných krúp, strúhaného kozieho syra a vína, do ktorého čarodejka Kyrké pridá-
vala aj med. 

229 ŠVAGR, V. Význam medu..., s. 273.
230 Tamže. 
231 DOBROVODA, I. Včelie..., s. 67.

Obr. 7 Hippocratis Coi
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Med bol vnímaný ako príjemná potravina, ktorá vyjasňuje myseľ a predlžuje život. 
Verilo sa, že kŕmenie detí medom im dodáva múdrosť a výrečnosť. Slávny grécky lekár 
Hippokrates, nazývaný aj otec medicíny, sníval o tom, aby liečivá mali výživné vlastnosti, 
a na druhej strane, aby potraviny liečili. Včelí med a peľ tieto vlastnosti vynikajúco spĺ-
ňajú. Hippokrates používal med ako základ pre lieky na horúčku, bolesť a v manažmente 
rán. Zmieňujúc sa o mede napísal: „spôsobuje teplo, čistí boľavé miesta a vredy, zmäkču-
je tvrdé vredy pier, lieči karbunkuly a chronické rany.“232 Úspešne ho používal pri liečbe 
viacerých ochorení a v rámci prevencie ho aj sám konzumoval. Tvrdil, že medový nápoj 
ničí hlieny a upokojuje kašeľ. Užíval ho pri zápaloch horných dýchacích ciest, či už ako 
sladidlo čajov alebo samotný s maslom, resp. rozmixovanou cibuľou.  Jedna z legiend 
tradovaná po jeho smrti spomína, že na jeho hrobe sa usadil roj včiel, ktoré produkovali 
„zvláštny“ med, účinný pri liečbe detských ochorení.233

V diele „Corpus hippocraticum“sa med predpisoval ako liek v mnohých formách ale 
najviac ako „hydromel“ (med a voda) alebo „oxymel“ (med okyslený s octom). Hydro-
mel sa používal pri akútnych ochoreniach a verili, že posilňuje organizmus. Pripisovali 
mu aj  močopudné účinky, zriedený sa indikoval na uľahčenie vykašliavania. Podávali ho 
často aj slabým, dokonca umierajúcim pacientom. V koncentrovanej podobe sa užíval 
pri zápche. 

Neodporúčali ho konzumovať s ovsenou kašou, spôsoboval plynatosť a žalúdočne 
problémy. Hydromel sa vraj vynikajúco osvedčil aj pri bolestiach chrbta. Mohol sa pou-
žívať ako tehotenský test. Keď žena večer nalačno požila hydromel a počas noci dostala 
brušnú koliku, signalizovalo to graviditu. Medovina sa často zapíjala hydromelom. 

Oxymel bol v medicíne rovnako populárny. Najlepší účinok sa dosiahol, ak sa požil 
večer pred ovsenou kašou, výborne účinkoval  pri ochoreniach „čiernej žlče“. U slabých 
jedincov sa užíval vlažný, znižoval vykašliavanie. Platil ako univerzálny liečebný prostrie-
dok, ale najmä pri stavoch sprevádzaných 
vysokou teplotou. Ako vedľajšie účinky pri 
užívaní oxymelu sa objavili zimomriavky, 
slabé črevá, grganie, vracanie, u žien mo-
hol vyvolať bolesti podbrušia. Pôsobil po-
silňujúco, keď sa užíval spolu so strukovi-
nami alebo ako sirup proti kašľu.234

Herophilos (335 – 280 p.n.l.) vo svo-
jom diele o očiach predpisoval očnú masť 
na slepotu, ktorá obsahovala med, kro-
kodíli trus, žlč z hyeny a vitriolovú meď. 
Pytagoras pripisoval svoj dlhý život pra-
videlnému požívaniu medu a veril, že je 
prostriedkom na odvrátenie chorôb.235 
Pytagoras a Hippokrates boli dávaní za 
príklad v konzumácii medu.

232 LEE, D. S., SINNO, S., KHACHEMOUNE, A. Honey and Wound..., s. 182.
233 RICHTER, J. Liečenie..., s. 15.
234 CILLIERS, L. & RETIEF, F. P. Bees, honey..., s. 11. 
235 HAARHOFF, T. J. Th e Bees..., s. 157. 

Obr. 8 Pytagoras, minca
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Gréci používali med aj pri podozrení na skorbut (nedostatok vitamínu C) a pri ra-
chitíde (nedostatok vitamínu D). Užíval sa aj na vredy, do vriaceho medu sa pridával 
napr. terpentín, víno, myrha, hroznová šťava, býčia žlč, žihľava a kadidlo. Th eophrastus 
v 4. storočí p.n.l. uviedol, že med bol účinný pri liečbe rán a boľavých miest. Medom 
sa liečilo aj uštipnutie hmyzom, prikladal sa aj na rany, ktoré vznikli po obriezke, su-
ché bolestivé rany, pri lišajoch, plesňových ochoreniach, uštipnutí hadom a pohryzení 
psom. Náplasti obsahujúce med sa používali na zastavenie krvácania. Pri infekcii prstov 
sa aplikoval med zmiešaný s dubovou šťavou. V gynekológii sa užíval med spolu s inými 
látkami na vyvolanie menštruačného krvácania.236 Ordinovali ho aj pri hemoroidoch 
a viacerých ochoreniach konečníka. 

Pedanius Dioscorides z Anazarbu – veľký grécky lekár, autor diela „De materia me-
dica“ (okolo roku 90 n.l.), sa často zmieňuje o liekoch, ktorých súčasťou bol med, včelí 
vosk a propolis. Ako lekár a chirurg  sprevádzal vojská rímskeho cisára Nera. Tvrdil, 
že med možno aplikovať pri infi kovaných ranách, ale aj pri chorobách čriev. Jeho dielo 
napísané v gréčtine preložili do latinčiny a stalo sa lekárskou príručkou v starovekých 
stredomorských civilizáciách. 

V Európe predstavovalo zásadný text farmakológie až do konca 15. storočia. Tvorilo 
ho päť zväzkov, pričom druhý zväzok obsahuje lekárske a dietetické hodnoty živočíšnych 
produktov a ich derivátov ako propolis, med a vosk.237 V kapitole o mede opisoval, že 
med bol zbieraný skoro v máji, v polovici septembra a novembra. Jarný med považoval za 
najkvalitnejší a zimný, ktorý mohol spôsobovať kožné opuchliny a pľuzgiere za najhorší.  
Med otváral póry a vyťahoval tekutiny, pred použitím na medicínske účely ho uviedol do 

varu. Med zlepšuje svalovú a srdcovú čin-
nosť, čo bolo známe už v starom Grécku, 
preto sa stal základným článkom výživy 
športovcov, ako neškodný doping.

Rimania dobre poznali konzervačné 
účinky medu a kládli doň čerstvo ulove-
né ryby, aby sa pri prevoze neskazili. Aj 
telo zomrelého Alexandra Macedonské-
ho, ktoré prevážali pri vojnovom ťaže-
ní do hlavného mesta Macedónie, bolo 
uložené v mede, aby sa počas dlhej cesty 
nerozložilo. 

Keď starovekí Rimania chceli za-
priať niekomu šťastie, vyjadrili to slova-
mi: „Nech med kvapká na Teba!“ Rím 
bol veľkým konzumentom medu. Pro-
dukty z medu sa predávali aj na rímskych 
uliciach. Rímske poznanie o včelárstve 
a mede pramení z poznatkov starovekého 

236 CILLIERS, L. & RETIEF, F. P. Bees, honey..., s. 11.
237 WALDBAUER, G. Firefl ies, Honey and Silk. Berkeley 2009, s. 165; MOROVICSOVÁ, E. 
Historické korene vývoja chirurgického ošetrovateľstva. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 
9, Suppl. 2011, č. 2, s.1 – 3.

Obr. 9 Pedanius Dioscorides
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Grécka, ale špeciálne od Etruskov, ktorí 
používali med nielen ako potravinu, dô-
ležitý obchodný artikel, ale aj na veštenie. 
Vergilius v štvrtej knihe „Georgica“ sa ve-
noval problematike včelárstva, kde popísal 
zvyky, druhy včiel, ich chov; zo všetkých 
zvierat v prírode najviac obdivoval včely. 
Rovnako ako Aristoteles podal presný po-
pis štruktúry a funkcii včelieho úľa s jeho 
troma druhmi včiel. 

Skúsenosti s toxickým medom mali aj 
Rimania. Strabo vo svojom diele – „Geo-
grafi a“ sa zmieňuje o divochoch žijúcich východne od Pontu v Malej Ázii, ktorí boli 
schopní pripraviť „bláznivý med“ zo šťavy stromov a otráviť ním ľudí. Je známe, že Pom-
peius stratil tri kohorty zo svojej armády, lebo vojaci boli oslabení po požití tzv. „blázni-
vého medu“.238 Diodores zo Sicílie vo svojom diele o stravovacích návykoch Nabaťanov 
a iných Arabov v Sýrii a Palestíne sa tiež zmieňuje o divokom mede zo stromov, pravde-
podobne išlo o med z tamarišky.

Aj v rímskej ríši sa med vo veľkej miere využíval v lekárstve. Med zo Sardínie sa po-
užíval na ošetrenie kože po úpale, na pomliaždeniny a modriny. Keď sa vypil vo väčšom 
množstve, mohol spôsobiť výrazne potenie. Ordinoval sa aj pri bolestiach a zaľahnutí 
v ušiach, kašli, urologických problémoch. Pri bolestiach hrdla sa vtieral do kože, alebo 
sa ním kloktalo. Medovina bola zvlášť efektívna ako diuretikum, rovnako napomáhala 
pri vyprázdňovaní čriev a ako prostriedok na podporenie chuti do jedla pri nechutenstve 
u starších osôb. Keď sa medovina užívala po jedle, mohla spôsobiť bolesti brucha. 

238 CILLIERS, L. & RETIEF, F. P. Bees, honey..., s. 12.

Obr. 10 Vergilius

Obr. 11 Celsus: De medicina libri octo (frontispice)
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Celsus v diele „De medicina“ (1. storočie n.l.) opisoval, že med a medovinu v lekár-
stve často ordinovali na vnútorné a vonkajšie použitie, zvyčajne v kombinácii so širokým 
množstvom iných prostriedkov.

Veľa z uvedených predpisov bolo prevzatých od Hippokrata. Med sa používal na 
uľahčenie peristaltiky čriev, ako dávidlo, výživa pri horúčke, prostriedok sťahujúci cievy, 
pri problémoch s močením. Ak sa použil so syrom alebo s hrachovou kašou, zastavoval 
hnačku. Hydromel mal očisťujúci účinok, efektívny bol pri zápale mozgu, horúčke, žl-
tačke, pri pľúcnych infekciách a pri letargii. V kombinácii s palinou, izopom lekárskym 
a inými liečivými rastlinami čistil črevá od črevných parazitov. U hysterických žien sa 
med aplikoval na genitálie. Med s kozou žlčou slúžil ako masť na oči pri trachóme, s ru-
žovým olejom pri liečbe bolestivého jazyka.  Pridával sa do klystíru pri bolestiach brucha 
a žltačke. Populárna mastička „ceratum“ sa vyrábala z včelieho vosku a medu. 

Plínius (28 – 79 n.l.) rímsky spisovateľ a vedec, autor viacdielneho spisu „Prírodo-
vedná história“ presadzoval názor, že med má dôležité liečivé vlastnosti pri ošetrovaní 
rán a fi stúl; s rybím tukom liečil rany. Zdôrazňoval aj význam pôvodu a zbierania medu. 
„Med záleží na původu sbíraní; pěje se na něj chválospěv. Užíva se ho podle doby květů, 
i hvězdy hrají roli.“239

Claudius Galenus,240 lekár a fi lozof, presadzoval názor, že med má širokospektrálne 
liečivé vlastnosti. Ordinoval ho pri ochoreniach ústnej dutiny a pri otravách. Jeho „Hiera 
picra Galeni“ stále používané v 17. storočí obsahovali med, aloe, šafran a škoricu. Tento 
prostriedok (veľmi horký) sa užíval vnútorne a fungoval ako laxatívum. Liečili sa ním 

všetky abdominálne problémy, vrátane 
črevných infekcií a menštruačné problé-
my. Lekári v staroveku sa usilovali zmier-
niť horkosť liekov, najmä piluliek a oba-
ľovali ich v mede („melliti globuli“).241 
Zmieňuje sa o tom aj dvorný lekár cisára 
Claudia – Scribonius a básnik Lucretius. 
Pri podávaní liekov deťom, potreli medom 
okraj pohára alebo nádoby s horkým lie-
kom, aby ich ľahšie vypili. Med odporúčali 
aj zaľúbeným. V rímskej mytológii Amor 
boh lásky predtým než zasiahol milencov 
šípom, namočil ho do medu. Jednou z an-
tikoncepčných metód v antike bol pesar 
zhotovený z vlny a namočený do medu, 
kamenca (síran hlinito draselný ) a olivo-
vého oleja.242

239 PLINIUS STARŠÍ. Kapitoly o přírode. Praha 1974, kniha XI., s. 121.
240 CONRAD, L. I., NEVE, M., NUTTON, V., PORTER, R., WEAR, A. Th e western medical 
tradition 800 BC to AD 1800. Cambridge New York 1995, s. 58 – 70. 
241 BURRISS, E., E. A Note on Honey-Dumplings and Sugar-Coated Pills. In Th e Classical Journal, 
36, 1941, č. 5, s. 295.
242 HOPKINS, K. Contraception in the Roman Epire. In Comparative Studies  in Society and 
History, 8, 1965, č. 1, s. 134.

Obr. 12 Claudius Galenus
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Staroveká antická literatúra má rozsiahle záznamy o včelárstve. Najdôležitejšie 
z nich sú od Aristotela, Marka Terencia Varra a Lucia Junia Columella. Opisujú včelár-
stvo z praktického hľadiska, ale neobsahujú záznamy o mobilných úľoch.243 Nezachovalo 
sa žiadne staroveké grécke alebo rímske vyobrazenie úľov. Pri archeologických vyko-
pávkach v Isthmia na Korinte sa zachovali pozostatky kompletných štyroch starovekých 
vertikálnych úľov. Tento typ  úľov sa používal v 3. storočí p.n.l. a znamenal veľký po-
krok v praktizovaní včelárstva, lebo umožňoval vyššiu efektivitu v extrakcii plastov, ich 
prenosnosť a ľahšie používanie v malých priestoroch. Isthmus bol prístavným mestom 
a včelárstvo zabezpečovalo dôležitý zdroj medu a vosku nielen na predaj, ale aj pre svä-
tyňu Poseidona.244

2. 1. 5. Zmienky o mede z arabského sveta a Afriky 

Rímsky historik Plínius keď písal o Arabii Felix zaznamenal, že južní Arabi majú 
bohatstvo vďaka obrovskej produkcii medu. Arabské meno pre včelu je „nahal“ a zna-
mená tiež dar. Moslimovia rozšírili používanie medu v medicíne vedení zjavením v Ko-
ráne.245 Korán venuje celú kapitolu usilovnej práci včiel pri produkcii medu. „Pán tvůj 
pak vnukl včelám: Zřiďte si příbytky své v horách, ve stromech i v tom, co lidé si postaví! 
Potom požívejte z plodů všech a kráčejte po cestě Pána svého pokojně!“ A z útrob jejich 
pak vychází nápoj barev rozličných, v němž lék jest pro lidi. A to věru je znamení pro 
lid přemýšlivý.“246 Kniha Hadith, ktorá vznikla v 8. storočí, obsahuje výroky proroka 
Mohameda a med uznáva ako liečivý prostriedok na „každú chorobu.“247 „Muž prišiel 
k prorokovi a povedal: môj brat má nejaké brušné problémy. Prorok mu povedal: daj 
mu piť med. Muž prišiel druhýkrát a prorok mu povedal to isté: daj mu piť med. Potom 
prišiel po tretíkrát a prorok mu povedal: Daj mu piť med. Vrátil sa späť a povedal: urobil 
som to. Prorok mu povedal: „Allah povedal pravdu, ale brucho tvojho brata klame. Daj 
mu piť med. Znova mu dal piť med a bol uzdravený.“248

Včelie produkty úspešne využíval Avicenna (asi 980 – 1037). Tvrdil, že med má 
výrazne protizápalové vlastnosti a na liečenie rán odporúčal aplikáciu placiek „tapitma“, 
pripravených z medu a pšeničnej múky bez vody. Tento prostriedok sa prikladal na ranu 
každých 12 hodín až pokým nenastalo uzdravenie. Odporúčal užívanie medu aj pri lieč-
be hlbokých a znečistených rán. „Dohusta uvarený med hojí čerstvé rany.“ Jeho dielo 
Kanon lekárskej vedy obsahuje desiatky receptov, v ktorých sa nachádza včelí med alebo 
vosk.249

Staroveké civilizácie na strednom východe zvykli pripravovať med „myriophyton 
z desaťtisíc liečivých bylín“. V starej arabskej literatúre bol med opísaný ako dôležitý 
243 ANDERSON-STOJANOVIĆ, V. R., JONES, J. E. Ancient Beehives from Isthmia. In Hesperia: 
Th e Journal of the American School of Classical Studies at Athens, 71, 2002, č. 4, s. 368. 
244 Tamže, s. 373. 
245 BABELLI, D. Medicinal Uses of Honey. In Med – Aware, Winter 2006/Spring 2007, č. 9, 
s. 1427.
246 Korán. Praha 1991, Súra 16, Včely 70/68, 71/69, s. 295.
247 LEE, D. S., SINNO, S., KHACHEMOUNE, A. Honey and Wound ..., s. 182; El-SOUD, N. H. A. 
Honey between..., s. 208.
248 Albu‘ kaary: 7, kniha 71, č. 588.
249 RICHTER, J. Liečenie..., s. 15. 
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tradičný liek a používal sa na liečbu mno-
hých chorôb. Arabi verili, že med má 
moc udržiavať cirkuláciu krvi v tom naj-
lepšom stave. Často ho užívali so včelím 
voskom alebo samostatne, bez neho ako 
laxatívum, na prevenciu zápchy, a tiež liek 
pri žalúdočných ochoreniach, bolestiach 
brucha a pri kolike. Verili, že med ochrá-
ni deti pred rachitídou.Rozriedený teplý 
med aplikovali pri kožných vredoch a abs-
cesoch.250 Zmiešaný so soľou sa užíval ako 
ušné kvapky na zlepšenie sluchu, najmä 
pri zápaloch ucha, ako kloktadlo pri zápa-
le mandlí a pri záškrte. Zriedený s ružovou 
vodou napomáhal pri trávení. 

Včely a ich produkty boli dôležitou 
súčasťou vidieckej ekonómie počas dlhých 
stáročí v rôznych častiach Afriky. Med bol 
zdrojom potravy, ingredienciou tradičnej 
medicíny, prísadou pri výrobe medového 
piva a včelí vosk bol dôležitý pre miestne 
remeslá. V oblastiach, kde sa rozvinulo 
včelárstvo, hral kľúčovú úlohu aj v tradič-
ných rituáloch, napr. iniciačných ceremó-

niách. V Južnej Afrike sa zbieral už od najstarších čias. Harald Pager  identifi koval veľký 
počet skalných kresieb z doby kamennej, ktoré zobrazujú včely, včelie plásty a zberačov 
medu. Jeden obraz blízko Toghwana Dam, v Matopo vrchoch v Zimbabwe jasne ukazuje 
pravekého zberača medu, ktorý používal horiacu paličku, aby sa ochránil pred včelími 
žihadlami. Bolo identifi kovaných viac ako sto vyobrazení včiel a ďalších znakov, spoje-
ných so včelami,  ktoré sa našli v oblasti Drakensberg a Midlands v regióne KwaZulu-
Natal v Južnej Afrike.251 Viac na juh od Outeniqua bolo objavené vyobrazenie muža s ná-
kladom medu. Tradičné včelárstvo tvorilo súčasť života väčšiny rodín v Južnej Afrike. 

Vedecký výskum sa sústredil aj na zdokumentovanie tradičnej medicíny. V Burkine 
Faso miestni obyvatelia naďalej používajú med divokých včiel a med z úľov na lekárske 
účely, ktoré zvyčajne miešajú s liečivými bylinami. Tradiční liečitelia a rodiny používali 
med najčastejšie pri liečbe bolesti a popôrodných problémov u žien, u ochorení trávia-
ceho traktu, infekcii dýchacích ciest. Pri liečbe rán a popálenín iba minimálne. Dokonca 
med používali aj pri žalúdočných vredoch a gastritíde. O konzumácii včelích lariev sú 
záznamy vo viacerých afrických krajinách.252

250 OUMEISH, Y. O. Traditional Arabic Medicine in Dermatology. In Clinics in Dermatology, 17, 
1999, s. 20. 
251 ILLGNER, P. M., NEL, E. L., ROBERTSON, M. P. Beekeeping and Local Self-Reliance in Rural 
Southern Africa. In Geografi cal Review, 88, 1998, č. 3, s. 353.
252 MEDA, A., LAMIEN, CH., E., MILLOGO, J., ROMITO, M., NACOULMA, O., G. Th erapeutic uses of 
honey and honeybee larvae in central Burkina Faso. In Journal of Etnopharmacology, 95, 2004, s. 103 – 106. 

Obr. 13 Avicenna: Liber canonis totius medicine 
(frontispice)
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2. 2. Med u Slovanov 

Prvý a najstarší písomný dôkaz o včelárstve podunajských Slovanov je Priscus Rhe-
torova správa z roku 448. Jedná sa o posolstvo byzantského cisára Th eodosia II. Attilovi, 
vodcovi Hunov. V čase vzniku správy, cisárom východnej časti rímskej ríše bol Th e-
odosius II. (408 – 450). V tom období na území bývalého Uhorska usadeným národom, 
medzi ktorými boli aj Slovania, vládli Huni. Medzi východnými Rimanmi a Hunmi 
boli často vyjednávania ohľadom zajatcov, zbehov, pre výber dane, vojnový tribút, ktorý 
od Rimanov požadovali Huni. Cestu jedného diplomatického posolstva Th eodosia II. 
opísal Priscus Rhetor, diplomat, historik a fi lozof ako prítomný spoluúčastník. Rhetor 
vo svojom cestopise medzi iným uviedol, že posolstvo išlo po rovine, potom dorazilo 
k splavným vodám, Dunaj (Istros), Tiphesa (Tibscus dnes Temeš), Tigas (Tizas dnes 
Tisa ) …cez tieto rieky sa plavili na člnoch a pltiach, ktoré im potom barbari pomáhali 
prevážať ďalej na vozoch. Z dedín prichádzali ľudia a prinášali im namiesto jedla kašu 
a namiesto vína med, ako to nazývali tamojší obyvatelia. Konečne asi po deviatich dňoch 
došli k Attilovmu táboru, ktorý bol vybudovaný z dreva.253

V 10. storočí sa zachovalo u západných Slovanov viacero správ o mede, vosku a me-
dovine.254 Napríklad v  Raff elstettenskom colnom štatúte255, ktorý vznikol okolo rokov 
903 – 904 sa ustanovuje, že „Slovania, ktorí z Ruska alebo z Čiech prichádzajú obcho-
dovať, kdekoľvek pozdĺž brehu Dunaja alebo kdekoľvek u Rotthalčanov alebo Riedčanov 
dostali by miesta na obchodovanie, (nech platia) od jednej sogmy z vosku dve massio-
ly, z ktorých nech každá má hodnotu jedného skoti; z nákladu jedného človeka jednu 
massiolu tej istej hodnoty; ak by však chcel predávať otrokov alebo kone, (vtedy platí) 
od jednej slúžky jednu tremissu, od žrebca tiež toľko, od otroka jednu saigu, od kobyly 
podobne.“256

Ibn Rusta napísal v rokoch 913 – 923 na základe staršieho strateného diela Kniha 
ciest a krajín (Kitáb al-masálik wal – mamálik),257 pochádzajúceho z 9. storočia a popi-
sujúceho dvor Svätopluka I., pomerne obsiahlu informáciu o mede a uhľoch. „ Územie 
Slovanov je nížinaté, pokryté hustými lesmi a väčšina z nich (Slovanov) býva v lesoch. 
Vinohrady a obilie nemajú, ani zavlažované polia. Majú akési drevené nádoby (na stoja-

253 GAŠPERÍK, J. Včelárstvo ako pomocný prameň kultúrnej histórie Slovanov. In Včelářský 
sborník, 1937, zv. 1, s. 13 – 15. 
254 BERANOVÁ, M.: Zemědělství starých Slovanů. Praha 1980, s. 245 – 246. 
255 Raff elstettenský štatút poukazuje na colnú prax veľkomoravských obchodníkov pri dovoze 
a vývoze tovaru. Podľa tohto štatútu boli vymenovaní traja vykonávatelia súdnej právomoci a 
správcovia trhových a colných poplatkov, tzv. vacarii. Štatút odlišne upravoval vyberanie cla pre 
bavorských a slovanských obchodníkov, ktorí platili clo v peňažnej a aj v naturálnej forme. Bavorskí 
obchodníci boli oslobodení od platenia trhových poplatkov a clo platili výlučne v peňažnej forme. 
In Historicko-právny vývoj colného práva v období rokov 800 – 1918 (od včasného stredoveku do 
vytvorenia samostatnej ČSR). Dostupné: http://www.colnasprava.sk/wps/PA_1_0_9D/OpenFile/
HistoriaCSdo1918.pdf?docID=aZMXZC767QaVlY/Ml05xMHQ3NEo [prístup: 2.10.2011]
256 RATKOŠ, P. Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Bratislava 1964, s. 217.
257 Za jej autora je považovaný Abu Abdallah al–Gaiháni (Džajháni). Dielo bolo napísané 
pravdepodobne pred r. 907. Originál práce ani jeho úplný opis sa však nezachoval. Čerpali z neho 
súčasní i neskorší arabskí spisovatelia, jedným z nich bol aj Ibn Rusta a Gardízí. In. MIČIETA, R. 
Z dejín včelárstva na Slovensku. Bratislava 1969, s. 27.
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noch), v ktorých sú vyvŕtané otvory pre včely a ich med; a tieto drevené nádoby nazývajú 
ulišdž; z jednej takejto nádoby sa vyberie med o váhe 10 ibrikov. Dr. P. Ratkoš uviedol, 
že ak „Arabská váha mannum vážila dve libry-funty a ak mannun je to, čo perzský men, 
vtedy by sa váha medu z kadlubového úľa pohybovala medzi 39,2 – 65,5 kg.“258 Ibrahím 
ibn Jakúb v 60-tych rokoch 10. storočia uviedol, že ich vína i opojné nápoje predstavuje 
medovina, mnohí mali aj sto veľkých nádob medoviny. K najstaršiemu spôsobu včeláre-
nia patrilo včelárenie koristné. Med vyberali divým včelám z dutín stromov.259 Divé včely 
ľudia nepestovali a nechránili. Kto našiel roj divých včiel, mohol s ním ľubovoľne nakla-
dať a zobrať si nazhromaždený med. Uhorské pramene nepopierajú archaickú predstavu 
o rozsiahlom starom slovanskom včelárstve. Poukazujú však, že nikdy nedosiahlo také 
rozmery ako v Poľsku, Rusku alebo na Ukrajine.

Dávky z medu odvádzali poddaní svojmu zemepánovi rovnako v 11. ako aj v 17. 
storočí. Oblasťou, ktorá odvádzala najväčšie pravidelné dávky a zrejme produkovala aj 
najviac medu, boli lesné oblasti Sedmohradska, ako aj Potisia. Dr. M. Kučera uvádza, že 
kláštor v Hronskom Sv. Beňadiku podľa zápisu v listine z r. 1075 pri Biharskom hrade 
vlastnil dnes už zaniknutú dedinu so 120 poddanskými domami, ktoré kláštoru odvá-
dzali každý rok med, 12 päťročných svíň, 12 kôp sena a v priebehu celého roku slúžili 
opátovi s dvoma koňmi.260 Včelárenie sa spájalo nielen s pastierstvom, poľnohospodár-
stvom alebo dobytkárstvom, ale často aj s poľovníctvom. Dokonca aj cirkevné vrchnosti 
v spore o desiatok v niektorých oblastiach Zadunajska zápasili o „desiatok z medu“, resp. 
desiatok z včiel. Okolo roku 1000 dostal kláštor mníšok vo Veszpréme dedinu „ad pro-
curandas apes“ a podobne kláštor v Tihanyi roku 1055 dvoch včelárov s 50 úľmi včiel.261 
V zachovaných písomných prameňoch sa torzovite objavujú aj informácie o odvádzaní 
medu a medoviny „špeciálnym“ služobníckym obyvateľstvom označovaným ako „mel-
lidatores“ na kniežacom dvore, alebo na kráľovskom majetku. Belo IV. (1206 – 1270) 
daroval zo svojich majetkov kláštoru v Chuste dedinu Fedýmeš na Žitnom ostrove, ktorí 
mu povinne odvádzali med v takom množstve ako predtým kráľovi.262 Keď Matúš Čák 
v roku 1318 vyhnal z Nitry biskupa, zakázal poddaným odovzdávať biskupovi desiatu 
časť z úrody i od včiel. Pravidelné dávky medu alebo medoviny pre zemepánov si prav-
depodobne vynútili, že včelárstvo sa domestikovalo. V lesoch bolo dosť dutých stromov, 
v ktorých sa včely usadili a chovu včiel sa venovali brtníci – profesionálni včelári. Lesy 
sa vyrúbavali, premieňali v polia, lúky a včely sa prenášali k ľudským obydliam, či už 
v brtiach, alebo pre nich vyrábali úle. Proces premeny brtníctva na domáce včelárenie 
zrejme zvýšil i výnosy. Na území Slovenska sa rojové právo spomína v roku 1378 v tzv. 
Žilinskom práve.263 Uhorské zákony z roku 1481 a 1495 podrobne predpisovali aj spôsob 
vyberania medu z úľov od poddaných.264

258 RATKOŠ, P. Pramene…, s. 327 – 329.
259 NIEDERLE, L. Život starých Slovanů. Praha 1921, d. III., zv. 1, s. 164.
260 KUČERA, M. Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974, s. 84.
261 Tamže, s. 86. 
262 Za takýchto služobníkov na kráľovskom, resp. kniežacom majetku možno považovať 
pôvodných obyvateľov osád s názvami Medonice, Medovarce, Medné, Medence, resp. Méhes, 
Mézadó, Földémes a pod. 
263 CHALOUPECKÝ, V. Kniha žilinská. Bratislava 1934, s. 45. 
264 BEDNÁRIK, R. Slovenské úle. Bratislava 1957, s. 9.
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Roku 1574 v Rožňave zemepáni vydali prísne inštrukcie, podľa ktorých od každého 
súdka medoviny bolo potrebné platiť 3 fl orény.265 M. Séchy v Gemeri v roku 1667 a 1668 
vyberačom desiateho roja dal inštrukciu, ako vypočítať a určiť desiatok poddaným, pre-
zrieť miesta, kde sú včelári a presne zistiť počet úľov. Dežmujúci musel odprisahať, koľko 
rojov dal cirkvi, ak nepovedal pravdu, zhabali mu včely. Za roj poddaní platili dva denáre 
a zo starých úľov odovzdali každý deviaty. V dekréte kráľa Mateja z roku 1618 sa prísne 
nariaďovalo, aby sa za roje od poddaných nevyberali peniaze, ale aby platili v naturáliách 
– v mede, vosku a úľoch. Z príkladov je jasné, že med a vosk mali najvyššiu cenu. Hod-
notu medu v 16. storočí dokazuje aj skutočnosť, že kresťanský zajatec sa mohol vykúpiť 
na budínskom trhu za liter medu z tureckého jarma.266 Včelín mohol mať v 17. storočí 
charakter posvätnosti, nedotknuteľnosti, tabu.267 Krádež takejto veci sa pokladala za svä-
tokrádež, a na tú bol jediný trest, a to trest smrti obesením, či upálením za živa. Naprí-
klad v roku 1721 J. Hanesa, poddaného prepošta v Kláštore pod Znievom, za ukradnuté 
včely a junca mučili a obesili.268

K včelárskym pamiatkam zo 17. storočia patrí aj slovenský lekársky rukopis.269 Ob-
sahuje viaceré recepty, ktorých súčasťou je med, resp. vosk.

Napríklad: „w (ezmi) materynu dussku a ssalwiu, ususs dobre a zetry na prach, 
zmyssag to zčystu strdy medom a to rano y weczer požywag.“

„w. wčely zawass ge wssat, vsuž ge na kamnach, potom ge zetry a zmess ten prach 
smedem.“

„w. wosku čisteho a krumss potu, loge telecyho, powar spolu“ 
„w. kasse pohančenega strdy medoweg, wlož na randlyk a usmaš to spolu dobre až 

y stwrdnie a gecz.“270

Med ako jediné sladidlo i medové výrobky sa udržiavali celý stredovek a boli dôleži-
tou zložkou konzumpčnej a kalorickej štruktúry výživy stredovekého človeka, podstatne 
stálejšou a významnejšou ako podiel mäsa získavaného lovom. Medzi všetkými Slovan-
mi bola rozšírená úcta k včelám. 

Najstaršie záznamy o včelách z Českých krajín prinášajú kroniky Dalimilova 
a Kosmova.

Medzi najstaršie historické záznamy o včelárstve patrí latinský zápis z roku 1086, 
keď brtný, či brtník t. j. lesný včelár je označovaný ako crustos apum, magister apum, 
apiarius. V nasledujúcich storočiach sa používa pre včelára tiež názov včelník, ktorý je 
v 16. storočí nahradený pomenovaním medař alebo lešák. Celý rad názvov obcí súvisí 
s chovom včiel a je utvorený od brtí. V Čechách napr. Brtná, Brtnice, na Morave Brtnice, 
v Polsku Bartiniki, Barcie a pod.271

265 Tamže. 
266 GUNDA, B. A Magyar gyüjtögető és zsákmányoló gazdálkodás kutatása. Budapest 1948, s. 9.
267 Podľa najstarších pamätníkov sa na Orave včelín kedysi posväcoval trojkráľovou vodou a vešali 
sa naň obrazy svätých.
268 GAŠPERÍK, J. Pamätnosti včelárstva slovenského, zv. II., Prievidza 1947, s. 492. 
269 Ako uvádza R. Mičieta, rukopis po jazykovej stránke spracoval Július Décsy v práci „Eine 
slowakische medizinische Handschrift  aus dem 17. Jahrhundert.“ Budapest 1956. In MIČIETA, 
R. Z dejín včelárstva..., s. 137. 
270 Tamže, s. 139. 
271 VÝBORNÝ, J. O včeláření starých Slovanů. In Včelářský magazín, 7, 1973, s. 17 – 20.
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Brtníctvo v období Přemyslovcov (koniec 9. storočia až do roku 1306) bolo krá-
ľovskou výsadou a patrilo k lesným pôžitkom panovníkovým, ktorý časť tohto príj-
mu postupoval kláštorom. V priebehu stáročí sa vyvinulo brtníctvo272 v osobitnú živ-
nosť a dalo vznik tzv. brtnickému právu. Brtníci, či medaři platili za používanie lesov 
a ochranu svojho povolania naturálne dávky, tzv. medový desiatok. Napríklad poddaní 
kláštora Kladrubského v západných Čechách už v roku 1115 odvádzali vrchnosti po 7, 
9 a 10 hrncov medu. V neskoršom období boli naturálne dávky premenené na dávky pe-
ňažné.273 V roku 1591 odvádzali včelári vo Valašskom Meziřičí po jednom groši z brti. 
„Medaři budou povinní mně, Bernardu z Žerotína, z jedněch každých včel starých, které 
v brti mají, po jednom groši každý rok dávati, a k tomu kdo kolik včel má, spravedlivě 
se přiznati.“274 Roje boli vyhľadávané a cenené. Prejavovalo sa to aj v ľudovej tradícii. 
Na moravsko-slovenskom pohraničí sa koledovalo: „Aby sa vám kravy sčasne potelili, 
kobyly ožrebili, svine oprasili, ovce pokotili a včely pomnožili.“275 Poškodzovanie včiel 
sa prísne trestalo. Včelárske patenty Márie Terézie z roku 1775 pre Dolné Rakúsko 
a Moravu z roku 1776 pre Kráľovstvo české stanovili okrem iného, že každý môže 
chovať včely v ľubovoľnom množstve, so včelami kočovať a uletené roje po 24 hodín 
prenasledovať aj na cudzom majetku, pokiaľ spôsobenú škodu nahradia. Patenty mali 
prísne ustanovenie na krádež a ničenie včiel.276

272 Starí Slovania najprv našli v lesoch staré duté stromy so včelami, označili ich, opatrovali 
a vyberali z nich med. Neskoršie urezávali pne týchto stromov a stávali ich blízko svojich obydlí 
a ohrád. Brt bol lesný kmeň useknutý a prenesený.
273 KUTNAR, J. Z dějin našeho včelářství. In Včelářství, XVI (97), 1963, s. 91.
274 Tamže.
275 BEDNÁRIK, R. Slovanské..., s. 30.
276 KÁRA, V. Včelářské právo. In Včelářství (zvláštne číslo 100 výročie včelárskej organizácie), 
XXV (106), 1972, s. 18.

Obr. 14 Dalimilova kronika (foto Michal Maňas)
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Urbár (úprava poddanských pome-
rov) Márie Terézie z roku 1767 pamätá aj 
na chov včiel. V paragrafe 5 sa uvádza, 
že vrchnosť má aj naďalej vyberať od 
poddaných ročne každý deviaty klát ale-
bo včelí kôš. Paragraf 7 dovoľoval voľne 
obchodovať s medom a voskom. To však 
nezabránilo rapídnemu úpadku včelárstva. 
V sedemdesiatych rokoch 18. storočia 
spotreba medu klesla a včelárstvo začalo 
upadať. Med stratil dovtedajší význam, 
bol nahradený trstinovým a repným cuk-
rom a medovina pivom, kávou a čajom.277

Ľudová medicína uvádza med ako 
liek na mnohé choroby. Pri liečbe sa po-
užívali aj tzv. votívne dary, fi gúrky zho-
tovené z vosku, predstavujúce choré časti 
tela, ktoré dávali ako dar do kostola. Už od 
dávnych dôb používali med ako prostrie-
dok pri liečení, napr. proti kašľu, chrapotu, 
zápalu horných dýchacích ciest, pri žalúdočných chorobách a i. Naši predkovia poznali 
veľa receptov a spôsobov použitia medu pri liečení. Napríklad pri bolesti hlavy potierali 
čelo masťou z medu a pšeničnej múky. Na pomliaždeniny sa prikladala náplasť z horčič-
nej múky a medu. Pri zápaloch horných dýchacích ciest sa odporúčal nastrúhaný chren 
s medom alebo zmes žĺtka medu a masla.278 Kašeľ často označovaný aj ako „somársky 
kašeľ“ sa liečil viacerými spôsobmi. Za osvedčený liek sa považoval sirup pripravený 
zo šťavy niekoľkých citrónov a medu, ktorý sa uvaril a konzumoval niekoľkokrát den-
ne.279 Na zmiernenie silného detského kašľa sa odporúčalo uvariť väčšiu porciu jánskeho 
chleba tak, aby vznikol sirup a k tomu sa primiešal med. Malá lyžička lieku sa podávala 
dieťaťu niekoľkokrát denne.280  Existovalo veľa ďalších liečivých prostriedkov proti kašľu. 
Napríklad odvar zo šalvie, zmes masla, medu a octu, cukru a vody. 

Včelie produkty plnili dôležitú úlohu aj u východných Slovanov. Chov včiel bol ty-
pickým slovanským zamestnaním, doplnkom ich domáceho hospodárstva. Tresty za 
odstránenie znaku na brti (na strome, kde sídlili včely) a krádež včiel nariaďoval už naj-
starší slovanský zákonník Ruskaja Pravda. Med u východných Slovanov patril medzi 
dary, ktorými obdaroval knieža Igor v roku 945 byzantských poslov a neskôr kňažná 
Oľga byzantského cisára. V Rusku v roku 946 Drevljane si vymohli platiť panovníkovi 
daň medom. 

Med obetovali pohanskí Slovania démonom. Kňažná Oľga pripravovala nad Igoro-
vou mohylou veľkú tryznu s pitím medoviny a knieža Vladimír, ktorý mal sudy medu za-
kopané v kniežacom sklepe v Belgorode, „pokřestiv se“ rozvážal medovinu a iné nápoje 

277 ŠVAGR, V. Med jako potrava i lék. In Včelářství, XV (96), 1962, s. 182.  
278 STOKLASA, J. Med ve výživě očima lékaře. In Včelářský magazín 7, 1973, s. 63.
279 Obzor, XVI, 1904, č. 2, s. 27.
280 Obzor, XIII, 1901, č. 12, s. 182.

Obr. 15 Mária Terézia 



72

po krajine v sudoch pre chorých. Keď v roku 996 vyviazol z nástrah Pečenehov, uči-
nil veľký sviatok, navaril 300 várok medu, pozval svojich bojarov, starostov po mestách 
a mnoho ľudí. Pitie medu pripomínajú aj najstaršie cirkevné poučenia, napr. biskupa 
Nifonta a biskupa Luky Ivana. V pečerskom kláštore uschovávali v 11. storočí medovinu 
pre knieža Izjaslava vo veľkých nádobách a sudoch v pivnici.281 Medovina bola u Slova-
nov, práve tak ako u susedných Litovcov a Lotyšov, veľmi obľúbená a prípravky z medu 
boli vyhľadávané. Med a včelie produkty sa stali jedným z hlavných predmetov obchodu 
s cudzinou. Už v staroveku sa vozil do Grécka najlepší med zo zeme Alazonov na hor-
nom Dnestri a tento obchod pripomínajú neskoršie pramene z 10. storočia.282

V Novgorode predávali v 12. storočí na trhu pud medu, t. j. 16,375 kg za 10 kun.283 
Ruské kniežatá vlastnili včelíny a vycvičených ľudí – brtníkov, prevažne poddaných, ale 
aj slobodných, ktorí sa venovali výhradne chovu včiel a obchodu s medom a voskom. 
Zakarpatské kraje boli plné včiel a vyvážal sa odtiaľ med a vosk do južnej Európy. Ved-
ľa kožušín bol med a vosk hlavným predmetom exportu u Slovanov. Existujú tiež sprá-
vy o obchode s voskom, kde zďaleka prevládal vosk vyvážaný z Ruska a Poľska. Dávky 
sa odovzdávali kláštorom a kostolom. V Rusku bolo Podolie a Ukrajina ešte aj v 17. 
storočí hlavným strediskom včelárstva, podobne na Litve, v Lotyšsku a na Balkáne.284

Ruské byliny (starodávne povesti) svedčia o potulných slepých žobrákoch, kto-
rí vyliečili Iľju Muromca, keď 33 rokov nečinne sedel vo vieske Karačarovo tým, že 
mu dali vypiť nápoj z medu – „pohár trunku medového.“285 Medovina bola najstarším 
nápojom Slovanov. V ľudovej liečbe sa stáročia používal med spolu s kozím mliekom 
alebo s masťou pri liečbe ochorení dýchacích ciest. Desiatky receptov v zachovaných 
rukopisných pamiatkach dokumentujú užívanie včelích produktov a ospevujú ich lie-
čivú silu. 

2. 3. Med v ostatných častiach sveta 

Rozsiahle produkčné oblasti medu sa nachádzali aj mimo Rímskej ríše. Pytheas 
z Massilie (dnešná Marseille) podnikol v 4. storočí p.n.l. objavnú cestu na sever a opísal, 
ako  tam z medu vyrábali medovinu. Herodota informovali Trákovia, že kraje za Du-
najom sú neprístupné pre množstvo včiel v lesoch. Aj Germáni mali množstvo medu 
a pili medovinu. Víno nepoznali až do obdobia, keď cisár Probus (280 n.l.) zaviedol vinič 
do Porýnia.286 Slovo „honey“ – med pochádza z germánskeho slova „hunaga“ – zlatý. 
Gálovia, ktorí prevzali rímske zvyky, hojne používali med ako potravu a nápoj. Rovnako 
sa preslávili konzumáciou medoviny, o ktorej boli presvedčení, že je prostriedkom k do-
siahnutiu dlhého veku. Lekár Marcellus Empiricus, ktorý žil okolo roku 400 n.l. v Borde-
aux, napísal: „Med, maslo a olej z ruží každé podobného množstva a teplé, pomáha pri 
bolestiach uší a očných chorobách.“287

281 NIEDERLE, L. Život starých Slovanů. Diel I, zv. 1. Praha 1911, s. 208.
282 Tamže, s. 210.
283 VÝBORNÝ, J. O včeláření..., s. 17 – 20.
284 VÝBORNÝ, J. Jak včelařili staří Slované. In Včelářství, XVI (97), 1963, s. 136.
285 RICHTER, J. Liečenie..., s. 16.
286 ŠVAGR, V. Význam medu..., s. 273.
287 JONES, R. Honey and healing..., s. 3.
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O včelích produktoch v Rumunsku hovorí celý rad starých dokumentov a kroník. 
Napr. v spisoch Herodotových a prírodopise Eliana, ako aj v kronikách rumunských his-
torikov sa uvádza, že Skýti, Agatyrsi a neskôr Geto-Dákovia sa zaoberali chovom včiel 
a ťažili med a vosk nielen pre svoju vlastnú potrebu, ale tiež na výmenu alebo predaj. 
Obsadenie Dácie Rimanmi a neskôr grécky vplyv, ako aj stále stúpajúce požiadavky na 
vývoz včelích výrobkov, prispeli k rozvoju včelárstva. Záznamy kronikárov, listiny pri-
vilégií a zvlášť cestovné správy cudzincov, ktoré prechádzali týmto územím v 13. – 15. 
storočí, poskytujú cenné svedectá o tom, že včelárstvo bolo veľmi rozvinuté a med vy-
soko cenený.288

V Bulharsku produkovali veľké množstvo medu a vosku, výrobky z ktorého vyvážali 
na trhy do Carihradu, Janova, Dubrovníka, Benátok a inde už v 9. storočí. Vtedajší pa-
novníci vyberali od miestneho obyvateľstva med a vosk ako daň. Včelárstvu sa pripisoval 
veľký význam a akú úlohu malo v zamestnaní Bulharov po stáročia, potvrdzujú mnohé 
legendy, príslovia, piesne, rozprávky a porekadlá o včelách, mede a vosku. O včelách 
hovoril ľud s veľkou úctou a vážnosťou. O dôležitosti včelárstva a medu svedčí aj pome-
novanie mnohých dedín, miest, riek, rodín i. V Bulharsku je viac ako 20 dedín s názvami 
ako Pčelin, Pčelari, Pčelnik, Medovina, Medove, Medkovec, a i.289 Med a vosk sa používal 
pri rôznych obradoch, napríklad pri krste, svadbe, pohrebe, a i. Výrazné zastúpenie mal 
aj pri liečbe viacerých ochorení. 

Gruzínska medicínska kniha z 11. – 12. storočia Cigna Saakimo obsahuje viacero 
zmienok o liečivých vlastnostiach medu. Gruzínski vojaci nosili so sebou kožené vrec-
ká, v ktorých mali uložený prostriedok z medu známy pod názvom „kumeli.“290 Rozrie-
dený s vodou nielen zahnal hlad, ale dodával im aj silu počas vojenských ťažení. 

V stredoveku sa med používal nielen v potravinárstve (konzervovanie, výroba me-
doviny, pečenie perníkov a i.), ale aj ako dôležitá súčasť farmaceutických prípravkov. 
Hlavným centrom spotreby medu bol Norimberg s rozvinutým pernikárskym priemys-
lom a výrobou medoviny. Med sa dovážal najmä z Ruska, Poľska a Litvy. Fungovala tu 
najväčšia výrobná oblasť včelích produktov a odtiaľ sa med a vosk vyvážali vo veľkom do 
Nemecka, Anglicka, Holandska, Byzantskej ríše. S hospodárskym rozvojom európskych 
krajín spotreba medu neustále stúpala. Novovek priniesol úpadok včelárstva. Dobytím 
Carihradu Turkami zanikol byzantský trh s voskom a medom. Tridsaťročná vojna devas-
tovala územie Nemecka a vyradila najväčšiu spotrebnú oblasť medu.291

Dôležitú súčasť medikamentov tvoril med aj v Anglicku. Z obdobia okolo roku 1000 
pochádza kniha „Th e Leech Book of Bald“, kde sa med odporúča ako masť na oči (liečba 
jačmeňa), na špinavé rany, všeobecne na liečbu rán po amputácii a ako pomoc pri od-
stránení chrást.292

Chirurgický traktát z r. 1446 obsahuje detailný popis starostlivosti o vredy a liečbu 
člení na sedem etáp. V štvrtej etape nazvanej „mundifi cation“ venuje pozornosť čisteniu 
vredov, za pomoci medikamentov, ktorých súčasťou bol aj propolis a včelí vosk. Počas 
dlhých stáročí môžeme vidieť používanie medu a včelích produktov rovnakým spôsobom 

288 GEORGESCU, D. Včelářství v Rumunské lidové republice. In Včelářství, XV (96), 1962, s. 88.
289 PETKOV, V. Včelářství v lidové republice Bulharské. In Včelářství, XVI (97), 1963, s. 8. 
290 RICHTER, J. Liečenie...,s. 16.
291 ŠVAGR, V. Význam medu..., s. 273.
292 JONES, R. Honey and healing..., s. 2. 
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po celom známom svete. V roku 1623 
Charles Butler napísal prácu „Th e Femine 
Monarchie“, ktorá sa stala známym trak-
tátom o včelách, kde opísal aj produkty 
a extrakty z medu a ich lekárske použitie. 
Konkrétne sa používali na čistenie (dez-
infekciu) rán, ako laxatívum, diuretikum, 
na kašeľ, ako kloktadlo pri bolestiach hr-
dla a ústnej dutiny, na liečbu poštipnutia 
hmyzom a hadom, ako produkt vysoko 
výživný, obnovujúci sily, ale súčasne aj 
upokojujúci.293 Problematike medu sa ve-
noval aj lekár John Hill.294 V roku 1759 
napísal dielo „Th e virtues of honey in 
preventing many of the worse disorders; 
particularly the gravel, asthmas, coughs, 
hoarseness and tough morning phlegm.“ 
Poukázal v ňom na využitie medu pri via-
cerých ochoreniach. 

Uznanie kvalít včiel je ilustrované aj 
v tradícii „teeling the bees.“ V Nemecku 
počas stredoveku, keď majiteľ zomrel, naj-

starší syn zaklopal trikrát na úľ a povedal: „Ime, din Har est dot, Verlatt mi nit in meiner 
Not.“ V Anglicku tento zvyk pretrvával do moderných čias. Zachovala sa o tom správa 
z roku 1840 z Lincolnshire. Žena, ktorá stratila manžela, poprosila priateľa, aby to po-
vedal včelám. Priateľ zobral koláč, cukor, položil ich do úľa, zahrmotal kľúčmi a pove-
dal: „Medonosné včely, medonosné včely, počúvajte, čo vám hovorím: váš pán zomrel, 
ale jeho manželka vás prosí, aby ste slobodne zostali a zhromažďovali med po mnoho 
dní.“295 Zvyk oznamovať včelám správu o smrti vlastníka včiel bol tradovaný aj v Ame-
rike a vo východnej Afrike. Vo Francúzsku boli včely informované nielen o smrti, ale aj 
o narodení nového člena domácnosti a o svadbách v rodine. 

Med sa začal využívať aj v Novom svete. Rôzne komunity, ktoré kolonizovali Ameri-
ku, si priniesli so sebou aj zručnosti v chove včiel. Súčasťou poľnohospodárskej fi lozofi e 
európskych kolonistov „či bude táto krajina novou zasľúbenou zemou aj pre nich?,“ tvo-
rili kravy a včely. Európski kolonisti často citovali túto biblickú frázu, aby ospravedlnili 
svoje kolonizačné  úsilie. Usadlíci, ak vlastnili dobytok a včely, mali zabezpečené svoje 
základné potreby: jedlo, odev, liečivé prostriedky, vosk a sviečky.296 Nový svet potreboval 
pracovné sily a trh s otrokmi plnil v Amerike dôležitú úlohu. Africké kmene si rovnako 
cenili včely a kravy a africkí otroci pochádzali z krajín, kde bol značne rozšírený chov 
včiel. Už v 17. storočí vytvorili americkí včelári a zberatelia medu globálnu sieť. Pred-
tým, než sa cukor stal uznávaným produktom v Karibiku a v Severnej Amerike, včely 

293 WALDBAUER, G. Firefl ies, Honey..., s. 166. 
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mali dôležitú úlohu v anglickom stravovaní, ekonomike a kultúre. Včelí vosk a med boli 
základnou súčasťou stredovekého a renesančného života. Včely zabezpečovali sladidlo, 
tvorili vosk pre sviečky, vodotesnosť, med na medovinu, ale aj súčasť medikamentov. 
Medovina bola obľúbeným nápojom kráľovnej Alžbety I. Na druhej strane sociálneho 
spektra roľníci používali včelie produkty na platenie daní, ako doplnok ich stravovania 
a výmenný artikel za pšenicu a soľ. Pretože med bol dôležitým artiklom, mnoho miest 
spolu so zakladaním ovocných sadov zakladalo aj včelíny. Napr. v Danvers (Massachu-
setts) založili mestský včelín v roku 1640.297 Dovtedy, kým sa cukrová trstina nestala 
etablovanou komoditou v amerických kolóniách, bol med dôležitým sladidlom a vo veľ-
kom meradle sa používal aj v medicíne.

Pre severoamerických Indiánov bol primárnym sladidlom javorový sirup. Švédi pri-
viezli do Ameriky v roku 1638 tzv. „čierne včely“, ktoré boli agresívne, preto ich Indiáni 
spájali s nábojmi, ktoré používali kolonisti. Hoci Indiáni prijali med do svojho stravova-
nia a obchodu, včelárstvom sa výrazne nezaoberali.298

Americká história včelárstva je všeobecne rozdelená pred a po Lorenzovi 
Langstrothovi.299 V roku 1852 americký 
vikár, reverend L. Langstroth zdokonalil 
drevený úľ na jednoduchom princípe po-
hyblivých rámikov s priestorom pre včely, 
ktorý im nedovolil zalepiť plást v úli do 
pevnej steny, čo výrazne napomohlo roz-
voju včelárstva. V roku 1853 vydal prácu 
„Th e Hive and the Honey-Bee“, ktorá vyšla 
neskôr až v 40 vydaniach.300

Jedným z prvých, ktorý v 19. storočí 
upozorňoval na liečivé účinky medu, bol 
aj Sebastián Kneipp (1821 – 1897), bavor-
ský farár, priekopník hydroterapie. Medzi 
iným napísal: „Ľudia na dedine vedia, ako 
majú liečiť medom vredy a hnisajúce ra-
ny.“301 Antimikrobiálne vlastnosti  medu 
zdokumentoval v roku 1892 holandský ve-
dec B. A. Van Ketel.

 2. 4. 20. storočie – návrat k dávno známym skutočnostiam 

297 Tamže, s. 24. 
298 Tamže, s. 34.
299 Lorenzo L. Langstroth the Father of American Beekeeping Dostupné:  http://americasbeekeeper.
org/Father_of_American_Beekeeping.htm [prístup: 5.2.2013]
300 HORN, T. Bees..., s. 65.
301 „Zmieša sa pol na pol med s múkou a dodá sa trošku vody, aby vznikla primeraná zmes. Nesmie 
byť ani vodnatá, ani tuhá, ale ako cesto...no a táto zmes sa užíva ako liečivý obklad.“ RICHTER, 
J. Liečenie..., s. 27. 
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V prvej polovici 20. storočia sa med a včelie produkty využívali vo veľkej miere v ľu-
dovom liečiteľstve. Počas II. svetovej vojny sa med intenzívne využíval aj na liečbu rán. 
Ruská medicína odporúčala viaceré recepty s medom a liečivými rastlinami. Napríklad 
jedna polievková lyžica sušeného plesnivčeka barinného (Gnaphalium uliginosum L.) sa 
zaliala horúcou vodou, nechala stáť a po pol hodine sa precedila, pridala sa jedna poliev-
ková lyžica medu a tento extrakt sa užíval zvonka na premývanie rán a vredov. Vnútorne 
sa odporúčal: 1 – 2 polievkové lyžice pol hodinu po jedle pri žalúdočných vredoch.302 
V tradičnej medicíne sa med používa aj v súčasnosti na liečbu vredov na nohe v Ghane 
a v Nigérii na bolesti ucha.303 Účinnosť medu v manažmente infi kovaných rán bola za-
znamenaná v Európe a v USA v prvej polovici  20. storočia. S príchodom antibiotík med 
ako činiteľ uzdravujúci rany, žiaľ čoskoro stratil obľúbenosť. 

O rehabilitáciu medu ako lieku sa po S. Kneippovi najviac zaslúžil Dr. D. K. Jarvis, 
ktorý od roku 1909 pôsobil ako dedinský lekár vo Vermont, na hraniciach USA a Ka-
nady, kde sa venoval aj svojmu hobby – ľudovému liečiteľstvu. Jeho práca „Staré lieky, 
ktoré uzdravujú“ bola preložená do viacerých jazykov a v roku 1960 sa stala najviac 
predávanou knihou v USA, kde sa jej predalo viac ako 1,2 milióna výtlačkov. Dr. Jarvis 
odporúčal kombinovať med s jablkom. Tvrdil, že pravidelné používanie týchto dvoch 
produktov je dokonalou prevenciou chorôb, najmä infekčných a v niektorých prípadoch 
dokonca špecifi ckým liekom. Deťom sa preventívne odporúčalo podávať počas jedného 
alebo dvoch mesiacov dvakrát denne teplý čaj s citrónom alebo šípkový čaj osladený 
medom. Rovnako sa používal rozpustený med v teplej vode až po kombináciu s citró-
novou šťavou a viacerými bylinkovými čajmi. Odporúčal sa pri ochoreniach dýchacích 
ciest a iných problémoch. Obľúbeným bolo aj podávanie pečiva s maslom a medom pre 
deti. V USA sa v 60-tych rokoch 20. storočia v niektorých automatoch predávalo horúce 
zapečené pečivo poliate medom.304

Blahodarný účinok medu pri liečbe oslabených detí vyskúšali po II. svetovej vojne 
aj vo Švajčiarsku. V detských domovoch podávali podvyživeným, slabým, anemickým 
a nervóznym deťom okrem bežnej stravy počas jedného mesiaca aj med rozpustený 
vo vlažnom mlieku. Výsledok tzv. medových kúr bol prekvapujúci. U detí najprv došlo 
k zvýšeniu počtu červených krviniek a následne začali priberať aj na váhe. V bývalom 
NDR mali na trhu med a mlieko v prášku už začiatkom 60-tych rokov minulého storočia. 
Prípravok pod názvom HO-MI vo forme prášku bol vyrobený z medu (25 %), hroznové-
ho cukru (10 %), sušeného odtučneného  mlieka (65 %) a obohatený vitamínmi. V ľahko 
stráviteľnej a rýchlo vstrebávateľnej forme poskytoval okrem špeciálnych účinných látok 
obsiahnutých v mede dôležité aminokyseliny, ovocný a hroznový cukor, mliečny cukor. 
Používal sa v šesťtýždňových kúrach pre deti v celkovej dávke 3250 g rozdelených zhruba 
po 70 g denne.305

302 DOBROVODA, I. Včelie..., s. 68.
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17.2.2013]
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Americký lekár Dr. B. Beck skúmal vplyv medu na ľudské zdravie, pričom zistil, že 
mnoho včelárov sa dožíva vysokého veku. Zdôvodňoval to tým, že pravidelne konzu-
movali med a vdychovali medové výpary. John Anderson, ktorý prednášal včelárstvo na 
univerzite v Aberdeene (Škótsko), zastával názor, že med predlžuje ľudský vek.306

Med pre vysoký obsah glukózy a fruktózy sa hodí k rýchlemu posilneniu organiz-
mu a dodaniu energie. Je ideálnym pre športovcov a vyčerpaných ľudí. Vedel to aj Sir 
Edmund Hillary, ktorý mal so sebou pri výstupe na Mount Everest 2 kg medu pre posil-
nenie. Novozelanďan E. P. Hillary a Tenzing Norgay domorodý horský vodca ako prví 
zdolali najvyšší vrchol sveta. Na dosiahnutie tohto cieľa bola potrebná obrovská telesná 
a duševná sila. Hillary bol chudý, 195 cm vysoký, ale silný. Vo svojej vlasti sa zaoberal 
včelárstvom. Sám tvrdil, že jeho sila pramení z dlhodobej konzumácie medu. Pravidelné 
užívanie medu mu umožnilo, že v 8 tisícovej výške Himalájí mohol nosiť 30 kg náklady, 
zatiaľ čo iní horolezci s krajným vypätím síl niesli 22 kg batožinu.307

V 60. a 70. rokoch minulého storočia niekoľko autorov popísalo klinické používanie 
medu vrátane jednej správy o liečbe chirurgických rán ako následku karcinómu žen-
ských pohlavných ústrojov. Ale až koncom 80. a začiatkom 90. rokov minulého storočia 
sa znovu objavil záujem o liečivé aspekty medu. Med sa začal široko používať v starost-
livosti o rany. V tomto období boli uverejnené články popisujúce jeho antimikrobiálne 
vlastnosti. Med bol vnímaný ako alternatíva k antibiotikám a ďalším chemoterapeutic-
kým prostriedkom na liečbu infekcií rán. Táto skutočnosť sa stala aktuálnou pri stúpajú-
cej rezistencii na antibiotiká.308

Novozélandský biochemik Peter Molan začal upozorňovať na skutočnosť, že med 
ponúka reálny úžitok v liečbe rán. O antibakteriálnej činnosti medu bola prvýkrát pub-
likovaná správa už v roku 1882.309 Obnovený záujem o med na rôzne terapeutické účely 
vrátane liečby infi kovaných rán viedli k výskumu nových antibateriálnych druhov medu. 
Hodnotila sa účinnosť troch lokálnych medov a porovnávali ich s troma komerčnými 
terapeutickými medmi vrátane medu Medihoney a Manuka med. Tieto dva medy mali 

306 Žiji včeláři déle? In Včelářství, XXV (106), 1972, s. 160.
307 VLASÁK, J. E. P. Hillary se zabývá včelářstvím. In Včelářství, XVI (97), 1963, s.77.
308 MAJTÁN, J., BOHOVÁ, J., VLČEKOVÁ, P., KRUTÁKOVÁ, B., SALUŠ, J., MAJTÁN, V. 
Honeydew honey – an eff ective wound healing agent with antibacterial, anti-biofi lm and 
immunomodulatory properties. In Wound repair and regeneration. – Malden, (USA), 19, 2011, 
č. 5, p. A85, abstract No. 063. Dostupné: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-
475X.2011.00728.x/pdf; 
MAJTÁN, J., BOHOVÁ, J., HORNIAČKOVÁ, M., MAJTÁN, V. Anti-Biofi lm Eff ects of Honey 
Against Wound Pathogens Proteus Mirabilis and Enterobacter Cloacae: poster. In XXXXIII 
International Apicultural Congress : Oral presentation abstracts & poster list. – Kyiv, Ukraine: 
Apimondia, 2013, aP 22, s. 330;
MAJTÁN, J., BOHOVÁ, J., HORNIAČKOVÁ, M., MADAKOVA, Z., MAYER, A., OLEJNIK, J., 
KLAUDINY, J., MAJTÁN, V. Slovak honeydew honey – from basic science to clinical application: 
abstrakt. In XXXXIII International Apicultural Congress: Oral presentation abstracts & poster 
list. – Kyiv, Ukraine: Apimondia, 2013, s. 85. Dostupné: http://apimondia2013.org.ua/en/
congress-program/apitherapy.html; 
309 ROBSON, V., DODD, S., THOMAS, S. Standardized antibacterial honey (Medihoney) with 
standard therapy in wound care: randomized clinical trial. In Journal of Advanced Nursing, 65, 
2009, č. 3, s. 566.
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najvyššiu schopnosť potláčať rast patogénnych baktérii.310  Rovnako sa začala skúmať 
antibakteriálna činnosť včelích produktov: propolisu, včelieho jedu a materskej kašičky. 
Získané výsledky indikujú, že všetky testované produkty vykazovali antibakteriálnu ak-
tivitu proti mikroorganizmom, ako Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella 
enteritidis. Zdá sa, že včelí jed bol najúčinnejší, potom nasledoval propolis a materská 
kašička. Používanie týchto prírodných, bezpečných a lacných včelích produktov sa čoraz 
viac stáva aktuálnejším.311

Med bol označovaný ako veľmi efektívny v čistení infi kovaných rán.312 Viacerí autori 
popisujú efektívnosť medu pri liečbe rán a jeho antibakteriálne vlastnosti. V posledných 
rokoch sa med začal používať stále viac a viac v modernej medicíne ako „mocný činiteľ“ 
v liečbe rán, vďaka jeho antibakteriálnym a protizápalovým efektom.313 Med napomáha 
epitelizácii rany, zníženiu zápalu, edému a i. Urýchľuje syntézu kolagénu a nárast obsa-
hu DNA v granulačnom tkanive.314 Liečba rán sa stala predmetom vedeckého výskumu 
a medicínsky benefi t medu bol potvrdený vedou.315

310 LUSBY, P. E., COOMBES, A. L., WILKINSON, J. M. Bactericidal Activity of Diff erent Honeys 
against Pathogenic Bacteria. In Archives of Medical Research, 36, 2005, s. 464 – 467.
311 ATTALLA, K. M., OWAYSS, A. A., MOHANNY, K. M.  Antibacterial activities of bee venom, 
propolis, and royal jelly produced by three honey bee, Apis mellifera L., hybrids reared in the 
same environmental conditions. In Annals of Agric Sci., Moshtohor, 45, 2007, č. 2, 895 – 902. 
312 GREEN, A. E. Wound healing properties of honey. In Britisch Journal of Surgery, 75, 1988, 
č. 12, s. 1278; FAROUK, A., HASSAN, T., KASHIF, H., KHALID, S. A., MUTAWAU, I., WADI, 
M. Studies on Sudanese bee honey: laboratory and clinical evaluation. In International Journal 
of Crude Drug Research, 26, 1988, č. 3, s. 161 – 168; WADI,I. I., AL-AMIN, H., FAROUQ, A., 
KASHE, F. H., KHALED, S. A. Sudanese bee honey in the treatment of suppurating wound. In Arab 
Medico, 3, 1987, s. 16 – 18; NDAYISABA, G., BAZIRA, L., HABONIMANA, E., MUTEGANYA, 
D. Clinical and bacteriological results in wounds treated with honey. In Journal of Orthopaedic 
Surgery, 7, 1933, č. 2, s. 202 – 204; McINERNEY, R. J. F. Honey – a remedy rediscovered. In 
Journal of the Royal Society of Medicine, 83, 1990, s. 127; BULMAN, M. W. Honey as a surgical 
dressing. In Middlesex Hospital Journal, 55, 1955, s. 188 – 189; CAVANAGH, D., BFAZLEY, 
J., OSTAPOWICZ, F. Radical operation for carcinoma of the vulva. A new approach to wound 
healing. In Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth, 77, 1970, č. 11, 
s. 1037 – 1040. 
313 MAJTÁN, J., BOHOVÁ, J., TAKÁČ, P., KOZÁNEK, M., MAJTÁN, V. Antibacterial and 
antibiofi lm activity of honey against wound bacteria. In 8th International Conference on 
Biotherapy : abstracts and Handouts, s. 40; 
MAJTÁN, J. Dual action of honey in wound healing: antibacterial and immunomodulatory eff ect. 
In Th e 8th Apitherapy Congress of German Apitherapy Society. – Germany, 2010;
MAJTÁNOVÁ, N., ČERNÁK, M., NEKORANCOVÁ, J., ČERNÁK, A., MAJTÁN, J. Treatment 
of a corneal ulcer using honeydew honey. In Abstract Proceedings / 11th Asian Apicultural 
Association Conference ApiEXPO and Workshop. – Kuala Terengganu, Malaysia: Asian 
Apicultural Association, University Putra Malaysia, 2012, s. 104 – 105.
314 EL-NAGAR, K. E., NAGY, N. M., ELGAMAL, M., A. Medical Dressing..., s. 78 – 79. 
315 LEE, D. S., SINNO, S., KHACHEMOUNE, A. Honey and Wound..., s. 182;
MAJTÁN, J. Znovuobjavenie medu modernou medicínou. In Včelár: odborný mesačník 
Slovenského zväzu včelárov, 2010, č. 2, s. 21 – 22;
MAJTÁN, J. Antibiotiká verzus včelí med. In Vitalita : mesačník pre zdravý a pohodový život, 
2010, č. 10, s. 63;
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Moderný výskum dokázal, že používanie medu ako uzdravujúceho činiteľa je le-
kárskou skutočnosťou. Med prináša úžitok pri obväzovaní rán, pretože spomaľuje rast 
a rozmnožovanie mikroorganizmov a je hygroskopický (pohlcuje vlhkosť zo vzduchu), 
preto umožňuje bohaté vylučovanie leukocytov a protilátok. Peter Molan po dvadsiatich 
rokoch výskumu došiel k záveru, že včelie produkty čistia a liečia rany lepšie než obväzy 
a masti používané v nemocniciach.316 Takmer 50 štúdií publikovaných v British Journal 
of Surgery a ďalšie práce o liečivých kvalitách medu, zvlášť pri infekciách potvrdzujú, že 
med napomáha granulácii tkaniva a prevencii dekubitov. 

Med je uznaný ako liek v Európe, na Novom Zélande, v Austrálii a v mnohých ďal-
ších krajinách s výnimkou USA. Americká lekárska komunita podľa G. Waldbauer ne-
používa med preto, že je verejne dostupný a nemôže byť patentovaný. Z tohto dôvodu 
farmaceutické spoločnosti nemajú záujem o jeho propagáciu.317 Využitie medu na lokál-
nu liečbu rán vzrástol v Európe v rokoch 2004 – 2007, kedy sa stali licencované produkty 
na liečbu rán prístupnými.318

Starovekí lekári predpisovali med na rôzne choroby na základe vlastných skúsenos-
tí, ale chýbalo im poznanie princípov, ktoré sa týkajú jeho liečebného účinku. Moderní 
lekári všeobecne vyžadujú racionálne vysvetlenie o tradičných liekoch predtým ako ich 
začnú používať. Bolo publikovaných množstvo článkov o účinkoch včelích produktov 
mimo odbornej a vedeckej literatúry. Veľa lekárov prijíma tieto správy so skepticizmom, 
zvlášť keď populárna literatúra vyhlasuje med za všeliek.319

Špecifi ckú úlohu plní med aj v oblasti priemyslu. Napríklad cigarety lepšej znač-
ky aromatizujú výrobcovia medom a javorovým sirupom. Rúrky na fajky, ktoré sú zo 
šípkového koreňa, sa máčajú v mede, aby získali jemne zadymenú vôňu. Technológia 
výroby najjemnejších koží sa nezaobíde v niektorých fázach bez medu. Golfové loptičky 
dostávajú správnu tvrdosť a pružnosť tým, že sa máčajú v mede. V zlatníckom priemysle 
sa med používa na morenie niektorých drahých kameňov, napr. ónyxu a i. Dosahuje sa 
tým nádherný zvláštny lesk.320

MAJTÁN, J. Med lieči detský kašeľ. In Vitalita: mesačník pre zdravý a pohodový život, 2010, č. 
9, s. 63; MAJTÁN, J. Med viac ako sladidlo. In Vitalita: mesačník pre zdravý a pohodový život, 
2010, č. 8, s. 15.
316 MOLAN, P. C. Potencial of Honey in the Treatment of Wounds and Burns. Am. J. Clin 
Dermatol., 2001, 2 (1), s. 13 – 19.
317 WALDBAUER, G. Firefl ies, Honey and Silk. Berkeley 2009, s. 171.
318 COOPER, R. A., JENKINS, L., HENRIQUES, A. F. M., DUGGAN, R. S., BURTON, N. F. 
Absence of bacterial resistance to medica-grade manuka honey. In Eur J Clin Microbiol Infect 
Dis., 29, 2010, s. 1237 – 1241; MAJTÁN, J. Apitherapy – the role of honey in the chronic wound 
healing process. In Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 58, 2009, č. 3, s. 137 – 140. 
319 MOLAN, P. Why honey...
320 DOBROVODA, I. Včelie..., s. 88. 
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2. 5. Včelie produkty 

2. 5. 1. Propolis 

Produktom včiel je aj propolis. Slovo propolis sa odvodzuje z gréckych slov pro (pre 
obranu alebo v obrane) a slovo polis (mesto).321 Propolis nazývaný aj včelí tmel je známy 
tisícky rokov. V rôznych formách ho používali už v dávnoveku. V starom Egypte ho vy-
užívali vo veľkých množstvách v chémii a pri balzamovaní zosnulých. Rímsky historik 
Plínius sa o propolise zmieňuje vo svojom diele „Historia naturalis“ ako o liečebnom 
prostriedku. Teda už pred dvoma tisícročiami vedel rímsky autor zhodnotiť význam do-
nedávna málo doceneného včelieho produktu. Marcus Terentius Varro napísal: „Látka, 
z ktorej včely v plnom lete budujú pri vchode do úľa ochranu, sa nazýva propolis. Pod 
týmto názvom používajú túto látku i lekári na masťové obklady, a preto je vzácnejšia ako 
med vo Via Sacra.“322 Gréci, Rimania, Arabi a ďalšie národy pripisovali propolisu liečivé 
vlastnosti. Používali ho v čistej forme alebo v zmesi s rozličnými látkami na liečenie 
chorôb.

Avicenna rozlišoval dva druhy vosku. Jeden nazýval ako čistý vosk a druhý ako čier-
ny vosk, ktorý považoval za odpad. Pod označením čierny vosk chápal propolis, ktorý 
ako priznával, má tú vlastnosť, že „vyťahuje hroty šípov a tŕne, zjemňuje pokožku, má 
mierny čistiaci účinok a silne ju zmäkčuje.“323 V balkánskych krajinách drevorezbári 
i dnes miešajú propolis s vysoko percentným liehom a touto zmesou natierajú drevo-
rezby, aby dosiahli ich zafarbenie na osobitne žiarivú farbu. Je isté, že talianski husliari 

321 HAND, B. Včelí produkty..., s. 15.
322 NOWOTTNICK, K. Propolis. Získavanie – recept – použitie. Bratislava 1995, s. 9.
323 Tamže, s. 10.

Obr. 18 Propolis v úli
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vedeli propolisovým lakom dodať husliam napätie a pevnosť. Pri svetoznámych stradi-
várkach si lak pridaním „dračej krvi“, červenkastej živice z plodov palmy Daemonoro-
pos draco, udržal svoju tmavú farbu.324

V gruzínskych medicínskych pojednaniach z 12. – 15. storočia sa veľmi často spo-
mína liečivá sila propolisu. V lekárskej knihe Karabadine, ktorej autorom je Zaza Fanas-
kerteli-Ticišvili, sa odporúčal pri zápaloch ústnej dutiny prostriedok, ktorého súčasťou 
okrem liečivých rastlín bol aj med s propolisom. Gruzínske ľudové liečiteľstvo často vy-
užívalo propolis aj vo forme masti. Tradične sa novorodencom prikladal na pupok kúsok 
propolisu, tzv. propolisový koláč. Rovnako sa propolisom natierali detské hračky, čím sa 
zbavovali baktérii a predchádzalo sa vzniku infekcií.325

Známy taliansky lekár a botanik Pietro Andrea Mathioli, ktorý v roku 1554 prišiel 
do Prahy ako osobný lekár arcikniežaťa Ferdinanda Tyrolského, vo svojom Herbári od-
porúčal propolis ako spoľahlivý liečebný prostriedok proti reumatizmu a dne.326 V 16. 
storočí Španiel Mendez de Terrez aplikoval propolis formou inhalácie. Ako sa neskôr 
ukázalo, je to vhodná forma použitia propolisu.327 V ľudovom lekárstve sa propolis pou-
žíval najmä vo forme mastí, alebo propolisového roztoku pri liečení kožných ochorení, 
zápaloch horných dýchacích ciest a pri žalúdočných ťažkostiach. V arabskom svete sa 
propolis indikoval pri bolestiach zubov, kariéznom chrupe a pri zápaloch ústnej dutiny. 
Propolis sa zomlel na prášok, zmiešal s olivovým olejom a vzniknutou zmesou sa potie-
rali ďasná. 

Poznatky o využití propolisu sa tradovali ústnym podaním z generácie na generá-
ciu a v mnohých kultúrach sa zachovávajú dodnes. Vojenskí lekári v búrskych vojnách 
(1880 – 1902) potvrdili účinnosť propolisu pri ošetrení rán. Ruskí lekári mali veľmi dob-
ré výsledky s použitím propolisu pri ošetrovaní strelných rán počas II. svetovej vojny.328

Zatiaľ čo liečebné a profylaktické účinky medu a včelieho jedu boli potvrdené  
mnohými odbornými prácami, propolis bol podrobený výskumu až neskôr. V 60-tych 
rokoch začali skúmať vlastnosti propolisu vo forme masti, výťažku vo vazelíne, masle, 
v liehovom roztoku, emulzii so zriedeným liehom a propolisovým mliekom, kazanské 
ústavy – veterinárny a lekársky. Prvé správy o antibakteriálnych účinkoch propolisu na 
niektoré choroboplodné zárodky (stafylokoky, streptokoky) boli získané od V. P. Ka-
valkinovej z katedry mikrobiológie Kazanského veterinárneho ústavu. Antimikróbne 
vlastnosti  propolisu vzhľadom k zárodkom tuberkulózy, záškrtu, syfi lisu boli prvýkrát 
zistené na katedre mikrobiológie Kazanského lekárskeho ústavu. Z. Ch. Karimova a E. 
M. Rodionova skúmali aj vplyv propolisu na priebeh tuberkulózneho ochorenia pľúc. 
Propolis bol aplikovaný vo forme masla alebo liehového roztoku 4 až 10 mesiacov. Stav 
pacientov sa výrazne zlepšil. Výskum potvrdil, že propolis môže slúžiť ako doplnkový 
liečebný prostriedok v celkovom komplexe liečenia pľúcnej tuberkulózy.329

324 Tamže, s. 11.
325 HEGAZI, A. G. Propolis an overview. Dostupné http://www.apinetla.com.ar/congreso/c05.pdf 
[prístup: 25.2.2013]
326 PÍCHA, S. Propolis, dosud nedoceněný včelí produkt. In Včelářství, XVI (97), 1963, s. 
102 – 103.
327 MAČIČKA, M. Použitie propolisu. In Včelár, LV, 1981, č. 4., s. 89.
328 NOWOTTNICK, K. Propolis..., s. 12.
329 Plicní tuberkulóza a propolis. In Včelářství, XVI (97), 1963, s. 79.
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2. 5. 2. Materská kašička

Egypťania verili, že v mede sa nachádza rastový faktor, ktorý činí človeka telesne 
krásnym a dokonalým. Čínski cisári si vysoko cenili materskú kašičku a verili, že podpo-
rí dlhovekosť a zvyšuje sexuálnu potenciu.330 Už pred rokom 1680 sa o materskú kašičku 
zaujímal Holanďan Ján Swammerdam (1637 – 1680) a nazval ju slinným medom. Ako 
prvý pitval včelu a potvrdil, že v úli je len jedna matka. Pre svoju zanietenosť ohľadom 
výskumu včiel a pohnutý život, dostal prezývku šialený doktor.331 V 18. storočí francúz-
sky prírodovedec René-Antoine Ferchault de Réaumur (1638 – 1757) zistil, že materskú 
kašičku vylučujú včely – robotnice hltanovými žľazami.

Švajčiar Huber v roku 1788 zistil, že vplyvom tejto zvláštnej výživy sa vyvíja kto-
rákoľvek včelia larva na pohlavne vyspelú samičku – kráľovnú. Túto látku pomenoval 
Gellée royale a neskôr sa ju mnohí vedci pokúšali analyzovať.

V 50-tych rokoch 20. storočia vzrušila svetovú verejnosť správa o objavení mater-
skej kašičky. Jej účinky boli známe už v minulosti, ale neprenikli na verejnosť. Najprv 
nadšení včelári oznamovali nové vlastnosti a účinky materskej kašičky na včeliu matku, 
na niektoré zvieratá a ľudí. Informovali o tom aj články Remy Chauvina z Výskumné-
ho ústavu včelárskeho v Bures – sur-Yvette vo Francúzsku. R. Chauvin objavil v mater-

330 Dokonca aj v modernej Číne väčšina produktov z medu sa používa na lekárske účely, bolesti 
hrdla, slabosť, zápchu, a i. Mnoho liečivých rastlín je pomletých na prášok a zmixovaných 
s medom, z ktorých sú vytvárané pilulky. In BUCHMANN, S., REPPLIER, B. Letters..., s. 
211 – 212.
331 DOBROVODA, I. Včelie..., s.170.

Obr. 19 Ján Swammerdam Obr. 20 J. Pizzetta: René-Antoine Ferchault de 
Réaumur
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skej kašičke rastovú substanciu, ktorá má vplyv na vývin včelej matky.332 Netrvalo dlho 
a tento produkt sa stal známym na celom svete. Materskú kašičku každý považoval za zá-
zračný liek a nevyliečiteľne chorí vkladali do nej poslednú nádej. Jej cena závratne stúpla, 
ale keď začalo dodávať aj Mexiko materskú kašičku na trh, ceny rapídne klesli.333

Francúzsky odborník v kozmetike Michael D’Ormond ako prvý použil materskú 
kašičku vo svojich skrášľovacích výrobkoch. Vláknitá bielkovina kolagén, podporu-
je a posilňuje kožu. Kozmetické fi rmy v USA prešli na výrobu preparátov Gellé roya-
le a dobre na nich zarábali, funt kašičky stal asi 300 dolárov. Krémy s pridaním Gellé 
royale patrili k luxusným artiklom a predávali sa za vysoké sumy. Podobné špekulácie 
sa uskutočňovali aj s inými prípravkami, do ktorých sa pridávala materská kašička. Po 
vlne úspechov nastalo sklamanie a zázračný liek stratil svoju príťažlivosť. O výskum však 
prejavili záujem vedci. Účinky materskej kašičky sledoval francúzsky biológ prof. Boyer 
Belvefer a vedeckí pracovníci takmer z celého sveta. 

V roku 1952 si Belvefer dal patentovať svoj preparát s materskou kašičkou – Apise-
rum, ktorý v roku 1954 schválili zdravotnícke orgány ako farmaceutický prípravok. Oso-
bitný dôraz a význam materskej kašičke dodal Belvefer tým, že liečil významné osobnos-
ti vo svojej vlasti – prezidenta, členov vlády, ale aj v zahraničí, napr. pápeža, kancelára 
Nemeckej spolkovej republiky Konrada Adenauera a za svoje zásluhy dostal šľachtický 
titul s právom nazývať sa de Belvefer. De Belvefer a Gautrelet sa pokúsili dokázať estro-
génne účinky kašičky. Matuszewský vo svojich prácach z rokov 1958 – 1962 uverejnil, že 
materská kašička znižuje hladinu krvného cholesterolu a zvyšuje hladinu fosfolipidov. 
Molnár-Tóth zistil priaznivý vplyv Gellé royale orálne podávanej deťom v dennej dávke 
12 mg pri chorobách dýchacích ciest.334

Tridsať rokov klinických štúdií a laboratórnych experimentov v Číne dokazuje, že 
materská kašička posilňuje telo a zvyšuje výkonnosť organizmu.335 Vedci B. Filibic a M. 
Likvar, lekári na sarajevskej univerzite v bývalej Juhoslávii zistili, že materská kašička je 
silná baktericídna a virocídna látka, ktorej účinnosť sa zvyšuje, ak sa použije s propo-
lisom. Materská kašička neúčinkuje len na niektorý orgán v tele, ale zasahuje do celej 
látkovej premeny organizmu. Okrem pozitívneho vplyvu na imunitu môže jej podáva-
nie pomôcť pri mnohých ochoreniach (napr. ateroskleróza, akné, chudokrvnosť, astma, 
depresie, klimakterické problémy, poruchy plodnosti, v rámci rekonvalescencie po ope-
ráciách, úrazoch, na zlepšenie duševnej činnosti a výkonnosti a i.). O jej priaznivom 
vplyve na ľudský organizmus boli publikované aj viaceré štúdie a články v odborných 
medicínskych časopisoch a publikáciách.336

Na Slovensku sa zásluhou prof. E. Malého rozšírila výroba materskej kašičky do for-
my priemyselnej produkcie. V roku 1961 Dr. Alfréd Weis a Dr. Ivan Dobrovoda získali 
povolenie na výrobu a liečenie materskou kašičkou. Výrobou sa zaoberala Slovakofarma 
Hlohovec, ktorá vyrábala liek pod názvom Vita-apinol a včelie mlieko na kozmetické 

332 RICHTER, J. Liečenie..., s. 95.
333 VIDLIČKA, J. Vlastnosti Mateří kašičky. In Včelářství, XV (96), 1962, s. 164 – 165. 
334 ŽENÍŠEK, A. Léčivé účinky mateří kašičky. In Včelářství, XVI (97), 1963, s. 179.
335 VITTEK, J. JANČI, J. Včelia materská kašička. Bratislava 1968.
336 Doprajte si menu ako pre včeliu kráľovnú. Dostupné: http://www.klubzdravia.sk/zpravodaj/
SK/mag_2012-2.pdf [prístup: 20.4.2013]
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účely. V Rumunsku sa začal vyrábať produkt Apilarnil.337 Najnovšie výskumy potvrdzu-
jú, že materská kašička výrazne ovplyvňuje funkcie organizmu.338

2. 5. 3. Peľ

Jednou z najviac pozoruhodných potravín na planéte je včelí peľ.339 Táto superpotra-
vina má všetky živiny potrebné na udržanie ľudského života, s podrobným rozpisom 
55 % sacharidov, 35 % bielkovín, 3 % vitamínov a minerálnych látok, 2 % mastných ky-
selín a 5 % zostávajúcich látok.  V polovici 20. storočia sa začalo uvažovať, či peľ, ktorý 
je nevyhnutný pre včely, by nemohol byť prospešný aj človeku. Peľové zrnká obsahujú to 
najlepšie, čo príroda môže poskytnúť a čo je pre život a reprodukciu rastlín nevyhnutné. 
Výskum využitia peľu na včelárske účely, viedol k odhaleniu biologických faktorov, ktoré 
priviedli poľnohospodárskeho inžiniera A. Caillasa na myšlienku použiť ho na výživu 
ľudí, prípadne na liečenie niektorých ochorení. Sám sa dožil vysokého veku a bol neú-
navným propagátorom používania peľu.340 A. Caillas spropagoval biologické účinky – 
ako faktor rastu, antibakteriálny, antianemický v rámci populárno-vedeckých článkov 
do takej miery, že samotní včelári a ich rodinní príslušníci začali peľ používať ako po-
travinu a neskôr na liečebné účely. Peľ sa používa aj v kozmetike. Včelí peľ užíva mnoho 
kulturistov a olympijských atlétov na zvýšenie pevnosti a vytrvalosti. Rada British sport 
dala najavo, že pri dennej konzumácii včelieho peľu sila narastá o 40 – 50 %. Renomo-
vaný nemecký prírodovedec Francis Huber tvrdil, že včelí peľ je „najväčší kulturista na 
svete.“ Jednou z príčin, prečo včelí peľ funguje ako efektívny staviteľ svalov je, že obsahu-
je všetkých 22 aminokyselín, z ktorých polovica je vo voľnej forme.341

2. 5. 4. Vosk

Vosk už na začiatku ľudskej civilizácie bol vyhľadávaným a cenným produktom. 
V mytológii sa uvádza, že bohyňa Isis dala popud na používanie vosku na plastické účely, 
keď medzi ľudí rozdávala sošky tela svojho brata Osirisa. V gréckej mytológii o Daida-
lovi a Ikarovi sa z vosku modelovali krídla, ktoré umožňovali ľuďom lietať. Odyseus na 
radu bohyne Kirké zapchal svojim druhom na lodi uši voskom, aby nepočuli spev sirén 
a nestali sa ich obeťou. Odyseus použil včelí vosk do uší, keď prechádzal okolo Sirén.

V starom Egypte balzamovali podľa niektorých správ telá nielen medom, propoli-
som, ale aj voskom a zatmeľovali ním rakvy. Egypťania verili, že včelí vosk má magické 
vlastnosti, ale používali ho aj na praktické účely. Podľa gréckeho historika Plutarcha, 
Sparťania pri úmrtí Agesiala v cudzine, keď nemali k dispozícií med, zaliali mŕtveho len 
337 Apiterapia a jej využitie v praxi. Dostupné http://www.vcelari.sk/node60 [prístup: 7.3.2011]
338 MAJTÁN, J., KUMAR, P., MAJTÁN, T., WALLS, A. F., KLAUDINY, J. Eff ect of honey and its 
major royal jelly protein 1 in activation of human epidermal keratinocytes. In Th e 41st Apimondia 
Congress.
339 BROŽEK, J. Včelí produkty. Praha 1986.
340 Jeho knihy – Le pollen (1953) a Vivez vieux, restez jeunes (1964) sa stali základom pri ďalšom 
výskume tejto problematiky. A. Caillas vychádzal z prác francúzskych včelárskych odborníkov 
ako Louvaux, R. Chauvin, a i. DOBROVODA, Včelie..., s.117.
341 Dostupné: http://zdravsie.sk/vceli-pel-je-jedna-z-najdokonalejsich-potravin [prístup: 11.3. 
2013]
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voskom a takto ho preniesli domov do Lakedaimonu. To isté uvádza Herodotos o Ský-
toch, ktorí prenášali mŕtve, už vypitvané telá svojich kráľov zaliate do vosku. V staroveku 
sa včelí vosk používal na odlievanie bronzových predmetov, pri stavbe lodí, ako lepidlo 
vo farbách, na úpravu parochní, pripravovali sa z neho liečivé balzamy.342 Užíval sa nie-
len na konzervovanie zbraní proti hrdzi, ale aj rôznych kovových predmetov, nádob, 
lodí, na tesnenie drevených sudov a zlepovanie rôznych predmetov z dreva. Konzervo-
valo sa ním ovocie, ale aj písomné dokumenty,  aby sa nezničili vlhkom. Enkaustika je 
antická maliarska technika, ktorá pracovala s voskom, v ktorom boli rozpustené farby. 
Vďaka tomu si niektoré maľby z tých čias zachovali pomerne dobrú farebnosť a sviežosť. 
V Pompejach pri archeologických vykopávkach sa našli takéto maľby napriek tomu, že 
boli v roku 79 n.l. výbuchom Vezuvu zasypané. Vosk sa používal aj na písanie. Do ten-
kých drevených doštičiek s málo vyvýšenými okrajmi sa naliala vrstva vosku, po stuhnu-
tí sa na ne písalo rydlom. Dôležité listy sa pečatili voskovou pečaťou. 

V Starom zákone sa vosk spomína na mnohých miestach. Židia si med a vosk cenili 
tak vysoko, že talmud dovoľoval vykonávať niektoré práce okolo včiel aj v sobotu. Spot-
reba vosku bola vysoká a dopyt nebolo možné zabezpečiť len zberom od divých včiel. 

V Číne počas dynastie Tchang (608 – 907 n.l.) sa včelí vosk používal pri výrobe 
piluliek aby sa dali ľahšie prehltnúť.343 Avicenna sa o vosku vyjadril: „Vyťahuje jedy, vo 
forme mastí sa prikladá na rany vzniknuté od otrávených šípov a jed potom stráca svoj 
účinok.“344

Na kláštorných majetkoch v Uhorsku sa venovala zvýšená pozornosť aj vosku. Vosk 
bol cenným exportným tovarom a rovnako ako medom sa ním platili dávky a pokuty.345 
Spotreba vosku narastala jednak pri spečaťovaní písomností, ale predovšetkým pri výro-
be sviec na chrámové účely. Vosk ako surovina bol čoraz hľadanejším. Potreba sviečok 
a vosku vôbec, medu i medoviny spôsobili, že včelárenie bolo aktuálnym doplnkovým 
zamestnaním na poddanských usadlostiach, či už na svetskom alebo cirkevnom majet-
ku. Vosk bol trhovým produktom ale najviac sa užíval na osvetľovanie. Spotreba sviečok 
bola obrovská nielen pre kostoly, ale najmä na osvetľovanie šľachtických sídiel. Traduje sa, 
že počas plesu na počesť Kataríny II. (1729 – 1796), v druhej polovici 18. storočia, horelo 
v sálach Potemkinovho paláca 20 tisíc voskových sviec. Vynálezom elektriny sa ťažisko 
spotreby vosku presunulo najmä do včelárstva, kde sa používa na výrobu medzistienok, 
v menšom množstve sa využíva v ostatných odvetviach národného hospodárstva. 

Vosk sa počas dlhých stáročí používal v medicíne. V roku 1707 doktor D. Moore 
uviedol: „Prírodný vosk sa pri destilácii mení v olej zázračnej sily. Je to liek skôr pre bo-
hov než ľudský, lebo pri zraneniach alebo vnútorných ochoreniach pôsobí zázračne.“346

342  MAZAR, A., PANITZ-COHEN, N. It Is the Land of Honey..., s. 211. 
343  SALLOUM, H. Th ank the bees...
344  RICHTER, J. Liečenie..., s. 98.
345  BEDNÁRIK, R. Slovenské..., s. 9.
346  RICHTER, J. Liečenie..., s. 98.
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2. 5. 5.  Včelí jed

Zmienky o používaní včelieho jedu existujú už v starovekých civilizáciách.347 Egyp-
ťania poznali liečivé účinky včelieho jedu. S liečivými zámermi rozotierali včely a pri-
pravovali z nich čaj na rôzne ochorenia, okrem iného aj na reumatizmus a artritídu. 
Liečba za pomoci včelieho jedu sa v Číne praktizovala už okolo roku 4. tisíc p.n.l. Z his-
torických a kultúrnych výmen medzi Čínou a Japonskom, ktoré začali počas dynastie 
Tchang a Sung, sa prevzali aj liečiteľské techniky apiterapie. V Japonsku sa  táto forma 
liečby vyvinula v techniku HoShinDo348 alebo „Cesta včely“. HoShinDo metóda použí-
va formu jemného poklopkávania vibrujúcim včelím žihadlom k stimulácii bodov na 
meridiánoch tela, teda tých istých dráh, ktoré sa používajú pri akupunktúre. Pri tejto 
technike sa pomocou chirurgickej pinzety odoberie žihadlo, s ktorým sa liečiteľ dotý-
ka vybraných meridiánových bodov. Žihadlo nespôsobuje bolesť, ale len ľahké svrbenie 
alebo mravčenie.349

Včelí peľ a včelí jed sa terapeuticky používal v slovanských a ďalších európskych 
krajinách. Je známe z histórie, že Karol Veľký (748 – 814) a Ivan Hrozný (1530 – 1584) 
sa liečili na dnu včelími žihadlami. Priaznivý účinok včelieho jedu na reumatické ocho-
renia kĺbov a svalstva je známy dlhodobo.350

Dr. Philip Terč, ktorý o liečbe za pomoci včelieho jedu vydal prácu, na liečivé vlast-
nosti včelieho jedu upozornil už v roku 1888. Liečil 658 ľudí s reumatizmom. Z tohto poč-
tu sa úplne vyliečilo 543 osôb a u 99 jedincov sa výrazne zlepšil ich zdravotný stav.351

V 30-tych  rokoch minulého storočia sa v Nemecku a Rakúsku venovala značná 
pozornosť liečbe za pomoci včelieho jedu. V USA v oblasti liečby včelím jedom dôležitú 
úlohu zohral doktor Bodog Beck (1871 – 1942). Narodil sa v Budapešti a po I. svetovej 
vojne sa presťahoval do Spojených štátov amerických, kde pôsobil ako lekár. Pracoval 
v New Yorku v nemocnici sv. Marka, ale jeho skutočnou „vášňou“ bola apiterapia, ktorej 
sa venoval až do svojej smrti.352 Začiatkom 30. rokov bol známy ako doktor elity. Do 
dejín medicíny sa zapísal ako „otec modernej apiterapie.“ Počas rokov, keď praktizo-
val apiterapiu, liečil tisíce pacientov s rôznymi ochoreniami. Beck viac ako ktokoľvek 
iný používal včelí jed pre terapeutické účely a defi noval aj limity jeho využitia. Ako ne-
skôr uviedol Charles Mraz, vždy keď nevedel, čo ponúknuť pacientom na uľahčenie ich 
utrpenia, obrátil sa k apiterapii. Apiterapiu nepovažoval za všeliek o nič viac ako iné 
prístupy liečby. Beck okrem toho, že bol uznávaným lekárom, bol aj odborníkom v otáz-
kach včelárstva. V roku 1935 vydal knihu „Th e Bee Venom Th erapy,“ ktorá zhŕňa jeho 

347 CHEN, J., LARIVIERE, W. R. Th e nociceptive and anti-nociceptive eff ects of bee venom 
injection and therapy: A double-edged sword. In Progress in Neurobiology, 92, 2010, s. 151 – 183; 
http://www.valachshop.sk/blog/vceli-jed [prístup: 25.2.2012] 
348 HoShinDo je japonské slovo zložené z niekoľkých grafi ckých symbolov. Ho znamená zákon 
alebo metóda; Shin centrum, srdce, duch; ShinDo popisuje vedu včelej vibrácie; HoShin je 
vibrujúce žihadlo včely a Do je cesta. HoShinDo – cesta včely. 
349 WEST-BARKER, P. Relief by Stinger. In Th e Santa Fe New Mexican, 29.11.2006 Dostupné: 
http://www.hoshindohealingartsinstitute.org/ [prístup: 9.4.2013]  HoShinDo apiterapia je taká 
jemná, že sa používa aj pri liečbe detí. 
350 HAND, B. Včelí produkty..., s. 11.
351 SAVVIN, J. Včelí jed a jeho léčivé vlastnosti In Včelářství, XV (96), 1962, s. 130.
352 Už v mladosti sa začal venovať chovu včiel. 
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celoživotné skúsenosti a je považovaná za sumár o využívaní včelieho jedu. Publikácia 
bola veľmi rýchlo vypredaná, ďalšie vydanie vyšlo až v roku 1981. V roku 1997 bola vy-
daná pod upraveným názvom „Th e Bible of Bee Venom Th erapy.“ 353

Dr. Beck vlastnil veľkú osobnú knižnicu v rôznych jazykoch o problematike včiel 
a terapii za pomoci včelieho jedu. Zaujímal ho aj med a ďalšie včelie produkty. Veľa 
z tohto poznania vložil do práce „Honey and Your Health“, ktorá prvýkrát vyšla v roku 
1944. Začiatkom 30-tych rokov zisťoval aj formou dotazníkov uverejnených vo včelár-
skych periodikách, aký efekt nastal u osôb po včelom bodnutí. Chcel zdokumentovať 
symptómy, ktoré nastali po včelom jede, a tiež liečbu po včelom bodnutí, ich celkové 
zdravie a prípady úmrtnosti alebo chorobnosti, ktoré sa vzťahovali k následkom bodnu-
tia včiel. Celkovo sa výskum zameriaval najmä na výrobu produktu včelieho jedu, ktorý 
by sa dal aplikovať injekčne. Vyrábali sa viaceré prostriedky napr. Apiven, Venapis, Lyo-
vac a Imminin,354 ale väčšina z nich nebola tak efektívna, ako pri aplikovaní jedu bodnu-
tím živej včely. Niekoľko lekárov „praxovalo“ u Dr. Becka, aby sa oboznámili s metódou 
liečby reumatických chorôb za pomoci apiterapie a usilovali sa presadiť, aby táto liečba 
bola uznaná lekárskou komunitou ako bežná liečebná metóda. Podobne ako Dr. Telčovi 
z Rakúska sa im to nepodarilo.

Za priekopníka terapie včelím jedom v USA je považovaný aj Charles Mraz. Bol 
pacientom Dr. Becka a po vyliečení sa začal venovať včelím produktom. Vlastnil vče-
líny, najväčšie v New England a stal sa zakladajúcim členom Americkej apiterapeutic-
kej spoločnosti. Mraz rozvinul svoj vlastný výskum s terapiou včelieho jedu. Hoci le-
kárska komunita v tom čase neprijala túto holistickú liečbu, mnoho ľudí vyhľadávalo 
Mraza pre liečbu artritídy a ďalších chorôb.355 Liečbu za pomoci včelieho jedu používal 
primárne pri autoimúnnych, ale aj pri mnohých ďalších ochoreniach. Ako konzultant 
metód a technológie chovu včiel precestoval Južnú a Strednú Ameriku, Áziu, Stredný 
východ. V roku 1992 bol uznaný americkou včelárskou federáciou za jedného z piatich 
najvýznamnejších včelárov v krajine a za pokrok v komerčnom včelárstve. 

Dr. Joseph Broadman napísal knihu „Bee Venom, Th e Natural Curative of Rhe-
umatism and Arthritis.“ Jarvis a Broadman mali vynikajúce výsledky s včelím jedom 
pri reumatických chorobách. Koncom 70-tych rokov 20. storočia nebolo možné v USA 
používať včelí jed na liečebné účely. Rozsiahly vedecký výskum o užívaní včelieho jedu 
v USA uskutočnila Glenn B. Warren Foundation. 

V 60-tych rokoch minulého storočia sa vedecká obec začala čoraz viac venovať vý-
skumu včelieho jedu. Za pomoci včelích žihadiel aplikovaných priamo na kožu alebo 
použitím injekcií, mastí, sa začali liečiť reumatické choroby, vrátane zápalov kĺbov, de-
formácie chrbticových výbežkov, ochorenia nervov, zápaly sedacieho nervu (ischias), 
medzirebrové neuralgie, ochorenie ciev a žíl sklerotickej podstaty dolných končatín 
(Bürgerová choroba), trombózy, chronické zápalové infi ltráty, hnisavé trofi cké jazvy, zá-
paly žíl, bronchiálna astma, migréna, zvýšený krvný tlak, choroby štítnej žľazy, zle hojace 

353 BECK, B. Th e Bible of Bee Venom Th erapy. Dostupné: http://www3.healthresourcespress.com/
apitherapy_books/bible_of_bee_venom_therapy/bible_bee_venom_therapy_bodog_beck.htm 
[prístup: 5.8.2012]
354 MRAZ, CH. Dostupné: http://www.apitherapy.org/about-aas/charles-miraz/ [prístup: 14.12. 
2012]  
355 HORN, T. Bees..., s. 214. 
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sa rany, zápaly očnej rohovky, klimakterická neuróza u žien a zápaly trojklanného nervu. 
Rozličné preparáty s obsahom včelieho jedu, ako napr. Virapin, sa uplatňovali najmä pri 
reumatických ochoreniach a ischiase.356 Firma dr. Blell & Co v Magdeburgu už v 60-tych 
rokoch minulého storočia vyrábala včelí jed v ampulkách pod označením „Apisarthron“. 
Lekárom bol k dispozícií v suchých ampulkách, v koncentrácii: ampulka č. 1. obsahovala 
0,1 mg, amp. č. 2. 1 mg. Ku každej ampulke s jedom patrila aj ampulka s rozpúšťadlom. 
Roztok sa vstrekoval pacientovi pod kožu. Klinické skúšky pri liečení svalového a kĺbo-
vého reumatizmu a pri ischiase boli úspešné.357 Podľa správ dr. Schmidt-Langeho z hy-
gienického ústavu mníchovskej univerzity mal včelí jed okrem saponínov ešte ďalší úči-
nok – usmrcoval baktérie.358 V súčasnosti farmaceutické spoločnosti investujú značné 
fi nančné prostriedky do výskumu možného využívania včelieho jedu ako liečiva budúcej 
generácie liekov, ktoré majú potenciál bojovať s rakovinou.359

356 SAVVIN, J. Včelí jed a jeho léčivé vlastnosti In Včelářství, XV (96), 1962, s. 130. 
357 Včelí jed jako lék v NDR. In Včelářství, XV (96), 1962, s. 159.
358 Včelí jed usmrcuje baktérie. In Slovenský lekár,VI, 1944, č. 4, s. 127 – 8.
359 RATCLIFFE, N. A., MELLO, C. B., GARCIA, E. S., BUTT, T. M., AZAMBUJA, P. Insect natural 
products and processes: New treatments for human disease. In Insect Biochemistry and Molecular 
Biology, 41, 2011, s. 750. 
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Obr. 21 Hirudo medicinalis  (Foto: Vidlička, Ľ.)

3. HIRUDOTERAPIA

Hirudoterapia je liečenie pomocou pijavice lekárskej Hirudo medicinalis, prípad-
ne iných príbuzných druhov. V súčasnosti sa pre terapeutické účely používajú viaceré 
druhy pijavíc, najmä Hirudo medicinalis a Hirudo verbana, ktoré sa často vzájomne za-
mieňajú. Príležitostne sa využívajú aj Macrobdella decora (pijavica 
americká),  Hirudo michaelseni, Hirudo nipponia, Hirudo 
orientalis a Hirudinaria granulosa. Je vedecky dokáza-
né, že liečebný účinok prikladania pijavíc je za-
ložený na súbore viacerých farmakologicky 
významných bioaktívnych molekúl, ktoré 
sú obsiahnuté v ich slinách.360

3. 1. História využitia pijavíc

Človek pravdepodobne spoznal pijavice pri tradičnom love rýb. Spočiatku ich ur-
čite pokladal za nepríjemnú súčasť rybolovu, ktorý sa prevádzal rukami alebo oštepmi, 
stojac priamo vo vode. V niektorých lokalitách sa pijavice vyskytovali v hojnom počte, 
najmä pri zarastených brehoch riek, v tichých a teplých vodách močarísk a ak sa vyskytla 
v blízkosti vhodná korisť, okamžite na ňu zaútočili. Hoci ľudia veľmi rýchlo zistili, čo 
sa stane, ak sa pijavica prisaje na človeka alebo na teplokrvné zviera, predsa prešlo dlhé 
obdobie, kým spoznali účinky a využitie tohto – v podstate – nepríjemného, ale predsa 
aj užitočného živočícha. Je pravdepodobné, že ho poznali jednak ako liečivo v ľudskom 
i veterinárnom liečiteľstve, ale aj ako parazita nielen na ľudskom tele, ale aj na rybách 
a žabách. Na jedno prisatie pijavica vycicia okolo 10 – 15 gramov krvi, ktorej strávenie 
trvá asi 200 dní. Za optimálnych okolností sa dožije až dvadsať rokov, ale na lekárske 
účely sa najlepšie hodí vo veku troch až piatich rokov.361

Je nepochybné, že práve charakteristická vlastnosť pijavíc im dala aj meno – vo 
väčšine jazykov nájdeme odkaz na schopnosť sať krv. V Európe sú známe dva druhy 
pijavice lekárskej: pijavica hnedej farby, na chrbte so šiestimi žltými alebo hrdzavočerve-
nými pásmi (Hirudo offi  cinalis L, Sanguisuga offi  cinalis Savigny), ktorá žije v južnejších 
polohách, kým olivovozelená pijavica (Hirudo medicinalis L., Sanguisuga medicinalis 
L.), nazývaná aj „nemeckou“, sa vyskytuje v severnejších oblastiach. Grécke označenie 
bdellos znamená sať, sací, latinský názov hirudo je odvodené od slova haeredo, ktoré 
v preklade znamená držať sa, uviaznuť. Taktiež latinské pomenovanie Sanguisuga jedno-
značne poukazuje na charakteristickú vlastnosť živočícha – cicanie krvi, ktoré prebrala 
aj francúzština (sangsue). Nemecký Blutegel taktiež nesie v sebe odkaz na krv. Slovanské 
jazyky poznajú tohto vodného červa pod dvoma označeniami – pijavica alebo pijavka, 
čo taktiež neomylne odkazuje na jeho podstatu. 

Archeológovia predpokladajú, že niektoré nástroje, pochádzajúce z doby kamennej, 
slúžili na púšťanie krvi. Úľava, ktorú človek v určitých prípadoch pociťoval pri strate 

360 KOZÁNEK, M., ČAMBAL, M., TAKÁČ, P.,  MAJTÁN, J. Hirudoterapia a jej využitie v klinickej 
praxi. Bratislava 2012, s. 18.
361 Tamže, s. 14– 15.
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menšieho množstva krvi, prešla počas mnohých storočí dlhodobým procesom empiric-
kých pozorovaní. Počiatky cieľavedomého využívania pijavíc na tento účel sú zastreté 
tajomstvom. 

K najstarším známym zachovaným výtvarným dôkazom patrí nástenná maľba 
v egyptskej hrobke, datovaná do obdobia asi 1500 rokov p.n.l.362 V „Knihe mŕtvych“ 
starého Egypta sa píše, že pijavice prvé vítajú boha Ra, keď vychádza nad vodami Nun. 
Sú známe aj správy, že bohyňa so supou hlavou Nechebit a Vadžet, bohyňa – kobra, 
využívali pijavice na ovládnutie magnetických síl a vrátenie mladosti. Egypťania boli 
presvedčení, že pijavice sú schopné liečiť a boli atribútom aktívnych síl, ktoré vládnu 
svetu. Na príkaz faraóna Ptolemaia I. (4. stor. p.n. l.) sa pijavice chovali vo zvláštnych 
chovoch, a potom predávali do Ázie a Afriky. Táto činnosť sa stala v tom období jedným 
z najvýnosnejších podnikaní Egypťanov. S pijavicami je zviazaná aj legendárna egyptská 
kráľovná Kleopatra (69 – 30 p.n.l.), ktorá v záujme zachovania svojej moci potrebovala 
porodiť Juliovi Cézarovi následníka. Lenže nemohla otehotnieť, hoci na nej odskúša-

li všetky možné zaklínadlá, liečebné kúry 
a rituály. Až po niekoľkých seansách, keď 
jej grécky lekár Kleomen nasadil pijavice, 
sa Kleopatre podarilo otehotnieť a porodiť 
Cézarovi potomka a potom ešte ďalšie tri 
deti. Na počesť svojho vyliečenia vydala 
príkaz zobrazovať pijavice na stenách hro-
biek 10 pokolení egyptských faraónov.363

Staré čínske pramene spred nášho 
letopočtu uvádzajú, že pijavice efektívne 
pomáhajú pri bolestiach, ktoré sa dajú 
priradiť k prejavom rakovinových ochore-
ní.364 Tradičná čínska medicína využívala 
pijavice súčasne s akupunktúrou. Prikla-
dali sa na akupunktúrne body, kde zvy-
šovali účinnosť terapie, predovšetkým pri 
liečení rôznych horúčkovitých ochorení, 
chorobách pečene a krvných zrazeninách. 
Niektoré zdroje uvádzajú aj liečenie obezi-

ty. V jednom zo starých spisov môžeme nájsť nasledujúce verše: „Pijavica bola oporou 
sveta, zabezpečujúca ho tak materiálom, ako aj energiou. Ona sa zdá byť príčinou i pred-
stavou, a tiež silou temnoty“.365

Zmienky o pijaviciach sa našli už v starých perzských, hebrejských a indických tex-
toch. Prvý konkrétny popis terapie pijavicami, kde ide v podstate o púšťanie krvi, bol 
nájdený v texte Sushruta Samhite (datovaný do obdobia asi 600 p.n.l.). Je to jeden z troch 

362 MUNSHI, Y., ARA, I., RAFIQUE, H., AHMAD, Z. Leeching in the History – A Review. In 
Pakistan Journal of Biological Sciences, 11, 2008, č. 13, s. 1650 – 1653.
363 Dostupné: http://hirudopuntura.com/ru/ [prístup: 20.4.2013].
364 Tamže.
365 Dostupné: http://www.m-eubel.de/heilpraktiker/traditionelle-chinesische-medizin/05b_
blutegel.html [prístup: 20.4.2013].

Obr. 22 Alokprasad: Maharishi Sushrut
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základných textov ajurvédy (indickej tradičnej medicíny) a jeho autorom je indický lekár 
Sushruta, považovaný za otca plastickej chirurgie. Sushruta opísal asi 6 druhov pijavíc 
a rozdelil ich na jedovaté a nejedovaté. Terapia pijavicami bola podľa neho indikova-
ná najmä v prípade rôznych kožných chorôb, ischiasu a bolestí pohybového aparátu.366 
V Indii nadobudla v 5. storočí p.n.l. terapia pijavicami takú popularitu, že sa zriadili 
chovy. Napokon, aj bohyňa Šrí Dhanvantari drží v jednej zo svojich štyroch rúk práve 
pijavice. Na území Th ajska sa pokladali za mimoriadne účinný prostriedok proti obezite. 
Dodnes sú zachované rukopisy, v ktorých sa píše, že po piatich aplikáciách pijavíc človek 
stratil 5 až 10 kg hmotnosti.367

Staroveké krajiny Východu považovali pijavice za strážcov života a nesmrteľnosti.  
Je známa legenda, podľa ktorej ochraňujú vchod do tajomnej jaskyne, kde sa skrýva 
múdrosť a sila ľudskosti. Podľa legendy sa vlasy ľudí, ktorí chceli preniknúť do tejto zaká-
zanej jaskyne, premieňali na pijavice.  Správy potvrdzujú medicínske využívanie pijavíc 
aj v starovekom Japonsku, ale nielen inde rozšíreným prikladaním živých zvierat, ale aj 
použitím substancie a prášku z pijavíc. V Perzii sa pijavice zobrazovali ako dvojjediný 
tvor, ktorého jedna polovica je temná a druhá svetlá. 

Pijavice sa ako liečebný prostriedok sporadicky spomínajú v tzv. Hippokratovej 
zbierke (Corpus Hippocraticum),  ktorej vznik sa odhaduje približne od 5. storočia p.n.l. 
do 2. stor. n.l. Z tohto obdobia je potvrdené, že grécky lekár, gramatik a básnik Nikan-
dros z Kolofónie (197? – 130? p.n. l.) pokladal pijavice za užitočný protiliek pri pohryz-
nutí jedovatým zvieraťom. Prikladal ich na miesto pohryzenia, aby vysali jed. V iných 
prameňoch sa významné zásluhy pripisujú Aeskulapovmu žiakovi Th emisonovi z Lao-
dicey (123 – 43p.n.l.), ktorý ich predpisoval pri všetkých chorobách označovaných ako 
„status strictus“, napríklad pri horúčkovitých ochoreniach, chronických bolestiach hlavy 
či artritíde. Grécky lekár Areteus z Kapadócie odporúčal ich použitie pri zápale pečene 
namiesto bankovania, pretože to spôsobuje hlbšie rany. Taktiež ich nasadzoval do oblasti 
pohlavných orgánov na hrádzu pri prílišnej „bujarosti“ (satyriasis) a  priložené na chrbát 
účinne pomáhali pri bolestiach chrbta a krížov (lumbago).

Pijavice podrobne popísal rímsky prírodovedec Caius Plinius Secundus (23/24 – 79 
n.l.), označovaný ako Plinius Starší. Vo svojom monumentálnom 37 zväzkovom diele 
Naturalis historia venoval štyri diely zoológii a z toho jeden (v poradí 9.) zvlášť vodným 
živočíchom. Okrem nesporného vedeckého prínosu diela, v ktorom sústredil encyklo-
pedické poznatky z prakticky celého dovtedy známeho sveta, Plinius upozornil aj na 
to, že tieto krv sajúce živočíchy vyvolávajú v tele pozitívne zmeny a pomáhajú prekonať 
každú bolesť a horúčku. Odporúčal ich použitie najmä na zapálené žily a hemoroidy, pri 
„plnokrvnosti“ – kde ich tiež pokladal za vhodnejšie ako banky – a napokon tvrdil, že 
pijavice dokážu vyčistiť aj upchaté potné póry.

Po Pliniovi venoval pijaviciam zvláštnu pozornosť Claudius Galenus (Galénos, oko-
lo 129 – 201 (216?) n.l.), ktorý sa do dejín medicíny zapísal ako jeden z najväčších rím-
skych lekárov, farmakológov a anatómov. Pochádzal zo zámožnej rodiny, jeho otec bol 
staviteľ a veľmi dbal o synovo vzdelanie. Sám Galénos vo svojich memoároch spomína, 
že keď mal asi 14 rokov, zjavil sa jeho otcovi vo sne boh lekárov Asklepios a presvedčil 

366 Dostupné: http://www.infinityfoundation.com/mandala/t_es/t_es_agraw_susruta.htm 
[prístup: 20.4.2013].
367 Dostupné:  http://hirudopuntura.com/ru/ [prístup: 20.4.2013].
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ho, aby syna dal na lekársku dráhu. Otec poslúchol a vytvoril synovi všetky podmienky 
na to, aby mohol študovať, najprv v rodnom Pergamone. Po otcovej smrti pokračoval 
v štúdiách v Smyrne, na Kréte, v Korinte a inde, a ako 28 ročný sa vrátil už ako uznávaný 
lekár do rodiska. Stal sa najvplyvnejšou a najbohatšou osobnosťou Malej Ázie. Pôso-
bil dlhé roky ako lekár gladiátorov, neskôr sa usadil v Ríme a stal sa osobným lekárom 
cisára. 

Galénovu lekársku prax silne ovplyvňovala humorálna patológia. Základom tejto 
teórie je, že organizmus pri istých chorobách vylučuje isté tekutiny, napríklad pri zápa-
loch sliz, pri pokazenom žalúdku žlč – žltú alebo čiernu. Humorálna patológia predpo-
kladá, že telesné šťavy zodpovedajú štyrom živlom, ovplyvňujú všetky chorobné sklony 
tela a sú v súvislosti s určitými špeciálnymi časťami tela. Ak sa rovnováha naruší, človek 
ochorie. Práve pre zachovanie rovnováhy je potrebné sledovať najdôležitejšiu telesnú 
tekutinu – krv. 

 ŠŤAVA368 ŽIVEL KVALITY ČASŤ TELA

 Krv Vzduch Horúca a mokrá Krv

 Hlien Voda Studená a mokrá Mozog

 Žltá žlč Oheň Horúca a suchá Pečeň

 Čierna žlč Zem Studená a suchá Slezina

Teória štyroch telesných štiav bola po dlhé stáročia prijímanou, uznávanou a faktic-
ky nespochybnenou teóriou, na ktorej sa zakladala liečba prakticky všetkých vnútorných 
chorôb. Rôzne kombinácie prebytku jednotlivých štiav – prípadne ich nedostatku – dá-
valo vysvetlenie väčšiny zdravotných problémov. Najdôležitejšou telesnou „šťavou“ bola 
krv, preto bolo mimoriadne dôležité udržať ju v dokonalej rovnováhe. Galénos v tejto 
súvislosti opísal možnosti lekárskeho využitia sacieho refl exu pijavíc, ale upozorňoval, 
že pred použitím je potrebné povrch kože pacienta umyť mydlom, pijavicu zase jeden 
deň prikrmovať krvou, aby sa z nej uvoľnili jedy, ktorými je nasiaknutá. Podľa Galéna 
pijavica dokonale nahrádza púšťanie žilou hlavne vtedy, ak sa jej počas sania odsekne 
chvost. Odporúčal jej nasadenie aj v prípadoch melanchólie a hypochondrie. 

V rímskom období sa však pijavice využívali aj na oveľa atraktívnejšie účely, než 
len na liečenie. Rímske patricijské ženy venovali nekonečne veľa času svojej kráse, teda 
aj svojim vlasom a účesom. Zložitosť a vyumelkovanosť účesov bola akýmsi status-sym-
bolom, ktorým sa odlišovali od barbarov, ale aj od obyčajných žien a najmä otrokýň. 
Hojne sa využívali aj parochne, vyrobené z ľudských vlasov a zafarbené na módne farby. 
Blond vlasy pochádzali od germánskych otrokýň, čierne z Indie. Ak však neboli do-
vozové originálne vlasy, tak sa obyčajné farbili rôznymi farbami. Používala sa henna, 
zmiešaná s inými rastlinami na získanie červených vlasov, šafránové kvety pre žltú farbu 
a na zafarbenie na havraniu čiernu sa použil nasledujúci recept: „Pijavice nechaj postáť 
40 dní vo víne a touto šťavou si farbi vlasy“. Na odfarbovanie sa používal peroxid alebo 
draselná voda.369

368 DUINOVÁ, N., SUTCLIFFOVÁ, J. História medicíny. Od praveku do roku 2020. Bratislava 
1997, s. 18.
369 Dostupné: http://thehistoryoft hehairsworld.com/haar_alten_zeiten_2.html [prístup: 12.5.2013].
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3. 1. 1.  Hirudoterapia v stredovekej medicíne 

V ranom období stredoveku sa liečenie chorých opieralo o poznatky gréckych a rím-
skych textov, ktoré sa zachovali najmä v kláštoroch. Postupne sa však na tieto texty zabu-
dlo, názory na pôvod a liečbu chorôb  sa prispôsobili dobovému pohľadu na svet, v kto-
rom faktory, ako osud, hriech a hviezdne vplyvy hrali mimoriadne veľkú úlohu. Efekt 
použitých liečiv sa viazal najmä na vieru pacienta a lekára, ako na skutočnú účinnosť. 
So šírením a upevnením kresťanstva sa zvyšovalo aj napätie medzi cirkvou a ľudovým 
liečením, ktoré vedľa rôznych rastlinných a živočíšnych liečiv systematicky používalo 
zariekanie, čarovanie a rôzne magické prvky. Je pravdepodobné, že pijavice sa aj v tom-
to období pravidelne objavovali vo výbave liečiteľov, tak svetských, ako aj z mníšskych 
rádov. Posun nastal v 12. storočí, keď sa do latinčiny preložilo viacero gréckych, ako aj 
moslimských textov. Tieto vychádzali z tzv. Unani systému,370 ktorý je v podstate totožný 
s humorálnym systémom. Najdôležitejšie texty, ktorým sa dostalo aj najväčšej publicity 
a využitia, bola zbierka grécko-arabskej lekárskej vedy Kánon medicíny (Al-Kánún fi  tti-
bb, okolo roku 1030) od arabského lekára Avicennu. Dielo, ktoré bolo vrcholom medicí-
ny svojej doby, sa stalo vedľa Galénových spisov najdôležitejším prameňom liečenia, slú-
žilo ako základná učebnica tak pre kresťanských, ako aj moslimských adeptov lekárstva. 
Len v priebehu 15. – 17. storočia sa vie o najmenej 36 vydaniach knihy, ktorá bola až do 
začiatku 19. storočia základom výučby medicíny aj na európskych univerzitách. Spis vy-
niká systematickosťou a vynikajúcim usporiadaním faktov, je rozdelený do piatich kníh, 
z ktorých každú tvorí niekoľko dielov a každý diel pozostáva z viacerých kapitol. Prvá 
kniha sa zaoberá obecnými princípmi, teóriou prvkov, telesných štiav, temperamentu, 
anatómiou, fyziológiou a hygienou, venuje sa etiológii, symptomatológii a liečbe rôz-
nych chorobných stavov. Témou druhej knihy je materia medica, popisujúca fyzikálne 
vlastnosti jednotlivých liečivých látok a návody, ako ich uchovávať a zbierať. Tretia kniha 
podáva prehľad špecifi ckých chorôb od hlavy až k päte, venuje sa ich etiológii, symptó-
mom, diagnostike, prognóze a liečbe. Štvrtá kniha venuje pozornosť chorobným stavom 
postihujúcim celý organizmus (napr. horúčky), sleduje vredy, vyrážky, fraktúry, ako aj 
otravy. V piatej knihe sú popísané liečivá – teriaky, lektvary, emetiká, pesary, masti a aj 
ich použitie.371 Avicenna sa taktiež zasadzoval za používanie pijavíc. Podobne ako on, 
používanie pijavíc odporúčal aj ďalší arabský lekár Abú´l-Kásim Chalaf ibn al Abbás al 
Zahraví, známejší pod kratším menom Albucasis (963 – 1013).

Jeho rozsiahle lekárske kompendium sa venuje všetkým v jeho dobe známym a po-
užívaným liečebným metódam, vrátane výchovy detí, pôrodov, bankovania a podobne, 
ale najväčšia časť je venovaná chirurgii. Pijavice sa mali prikladať na tú časť tela, ktoré 
bolo vhodné aj na bankovanie. Odporúčal pijavice z čerstvej vody: „Nechaj ich deň a noc 
v čistej čerstvej vode, kým nebudú hladné a nič nebudú mať v bruchu. Postihnutú časť je 

370 Bližšie pozri: Azad, H. L., Tanzeel, A., Mohd, A., Shahida, H., Gh, S., Hashmat, I. Leech 
Th erapy- A Holistic Approach of Treatment in Unani (Greeko-Arab) Medicine. In Anc Sci Life, 
31, 201, č. 1, s. 31 – 35. Dostupné: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articlrs/PMC3377041/ 
[prístup: 20.6.2013].
371 PORTER, R. Největší dobrodiní lidstva. Historie medicíny od starověku po současnost. Praha 
2001, s. 120 – 122.
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potrebné trochu poškrabať – len aby sa začervenalo – a potom umiestniť pijavice. Keď sú 
plné krvi, samé budú odpadávať.“372

Jedným z prekladateľov Avicennovho diela bol aj katalánsky alchymista, astrológ 
a lekár Arnold de Villa Nova (1235 – 1311), ktorý napísal celú kapitolu o pijaviciach, 
v ktorej skonštatoval, že tie pijavice, ktoré majú na chrbte modrasté pásy a svetlejší po-
vlak, sú jedovaté.373 Z toho istého obdobia sa zachovalo dielo dominikánskeho mnícha 
Th omasa Cantimpratensisa (1201 – 1270/2), ktorý uvádza, že pijavice odstraňujú len 
chorú krv pacienta, zdravú nie.374 Vo svojom obsiahlom diele o prírode ich opísal aj 
Konrad von Megenberg (1309 – 1374).375 Práca, ktorá je kompendiom znalostí o príro-
de, bola už v 14. storočí preložená do nemčiny a krátko potom, ako sa knihy začali tlačiť, 
ju v Augsburgu roku 1475 vydali s mimoriadne pôsobivými ilustráciami. 
372 SAAD, B., SAID, O. Greco-Arab and Islamic Herbal Medicine: Traditional System, Ethics, 
Safety, Effi  cacy and Regulatory Issues. Hoboken : Wiley 2011, 544  s. Dostupné: http://books.
google.sk/books?id=-WQVF8nhKf4C&printsec=frontcover&hl=sk#v=onepage&q&f=false 
[prístup: 15.5.2013].
373 KNOLZ, J. J. Naturhistorische Abhandlung über die Blutegel, und ihren medicinischen 
Gebrauch. Wien 1820, s. 69 – 70. Dostupné: urn:nbn:de:hbz:061:2-10118  [prístup: 28.5.2013].
374 CANTIMPRATENSIS, T. Liber de natura rerum. Berlin 1973.
375 Von Megenberg, C. Naturbuch, von nutz, eigenschafft  , wunderwirckung vnd Gebrauch aller 
Geschoepff , Element vnd Creaturn, Dem menschen zu gut beschaff en: nit allein den aertzten vnd 
kunstliebern, Sonder einem ieden Hauszuatter iu seinem hause nützlich vnd lustig zu haben zu 
lesen vnd zu wissen. Frankfurt am Main 1540.

Obr. 23 Albucasis: Liber theoricae

Obr. 24 Cronaca fi orentina
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Zaujímavý príbeh opisuje vo svojej kronike „Cronaca fi orentina“ z rokov 1378 – 1385 
Marchionne di Coppo Stefani (1336 – 1385).

Keď sa začiatkom 14. storočia v Európe rozšírila epidémia moru, vyskúšali sa všetky 
možné prostriedky a postupy dobovej medicíny, ale nepodarilo sa ho zastaviť. Za obeť 
mu padli milióny ľudí. Vojvoda z Florencie, ktorý bol presvedčený o efektívnosti pijavíc, 
nariadil, aby sa profylakticky rozdali a nasadili pijavice každému obyvateľovi mesta, tak 
dospelým, ako aj deťom. Na počudovanie mnohých mor ustúpil. Marchionne di Coppo 
vo svojej kronike poznamenal: „Keby sme boli začali používať pijavice na liečenie moru 
čo i len o rok skôr, mohli sme zachrániť životy desiatkam tisícom ľudí“.376

Z tohto obdobia však už máme zmienku o pijaviciach aj z nášho územia, aj keď je 
iného charakteru. Pochádza z roku 1408 a spomína miesto, ktoré sa nazýva Pijavičné 
blato.377 Lokalita sa nachádzala v blízkosti obce Dolné Kočkovce, dnes však už miesto nie 
je presne známe. V tom okolí však existuje ešte tzv. Starý potok, rozbahnená cesta, kde 
bývalo ešte v polovici minulého storočia mnoho pijavíc.378

Na konci stredoveku roku 1502 vy-
dal Ambrosius Calepinus (1435 – 1511), 
taliansky augustiniánsky mních, obsiahly 
latinský lexikón, ktorý sa zakrátko dožil 
mnohých vydaní až v 11 jazykoch. 

V desaťjazyčnom lyonskom vydaní 
z roku 1585 sa už nachádza opis pijavice aj 
v maďarčine. Tento slovník sa od 16. sto-
ročia pokladá za jeden z najrozšírenejších 
aj na území Uhorska.379

Charakteristická vlastnosť pijavíc sa 
samozrejme odrazila aj v prenesenom vý-
zname. Označovali sa takto aj ľudia – prí-
živníci alebo takí, ktorí ťažili z nešťastia 
alebo slabosti iných. Známy uhorský re-
formovaný kazateľ, jazykovedec a spiso-
vateľ, Albert Molnár Szenci (1574 – 1634), 
ako napovedá prídomok, rodák zo Senca, 
vo svojom slovníku (1604) taktiež píše 
o pijaviciach, ale zaujímavejší je jeho pre-
klad moralisticko-fi lozofi ckej práce Geor-
ga Zieglera Discursus de summo bono 

376 Dostupné: http://hirudopuntura.com/ru/
377 „Cuiusdam loci arenosi et viminosi wlgo Nadalsaar sclauonicum autemn Pyewyczneblatho 
dicti“ – In: MályusZ E. Zsigmondkori oklevéltár II. (1400 – 1410), (MOL kiadványai 2. sorozat: 
Forráskiadványok 4). Budapest 1958, s. 153; uvádza: GRYNAEUS, T. Nadály és nadályosok. 
In Communicationes ex Bibliotheca historiae medicae hungarica. 26. Budapest, 1962, s. 130; 
Historický slovník slovenského jazyka III., Bratislava 1994, s. 522. 
378 PAULÍNY, E. Kultúra spisovnej slovenčiny po  vzniku Československej republiky. In Jazykovedný 
časopis, X., 1959, s. 25.
379 Dostupné: www.kislexikon.hu/calepinus.html [prístup: 15.5.2013].

Obr. 25 Gaetano Matteo Monti: Ambrosius 
Calepinus
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(Rozprávanie o najvyššom dobre), kde píše: „Tieto krv pijúce pijavice svojich podria-
dených až do základov zderú a aj špik im z kostí vysajú“. Pijavica, ako krv pijúci živo-
čích (vo význame zlého človeka), sa objavuje aj v Uhorskej encyklopédii Jánosa Apáczai 
Csereho (1625 – 1659),380 a v celom rade iných prác: „lichwari gsu pigawice, ktery krew 
a pot chudich wicezuju“.381 V hanlivom význame sa používalo aj na ženy – pijanky. „Gesli  
maty tagna pijawica, y dcera bude tagna ožranlica“ – píše sa v kázňach z 18. storočia.382

Humanista Henrik Rantzau (1526 – 1598) vo svojom diele o zachovaní zdravia383 
opísal, že svojho času vyšli tieto zvieratá úplne z módy, pritom ich dávnejšie používali na 
vysatie melancholickej krvi z tela. Jeho vlastná teta, abatiša v kláštore, ktorá bola údajne 
mimoriadne vitálna, dožila sa v zdraví 80 rokov práve vďaka týmto živočíchom. Raz roč-
ne si nechala priložiť na každú nohu po štyri a na každú ruku po dve pijavice. Koncom 
16. storočia sa o „revitalizáciu“ liečenia pijavicami zaslúžili nemecký lekár a alchymis-
ta Daniel Sennert (1572 – 1637) a portugalský lekár Zacutus Lusitanus (1575 – 1642). 
V 17. storočí sa objavili prírodovedci, ktorí špeciálne spracovali možnosti medicínskeho 
využitia darov prírody, pričom pijavice zaradili do tzv. materia medica, teda klasifi ko-
vali ich ako liek. Ján Amos Komenský vydal roku 1685 v Levoči, v tlačiarni Samuela 
Brewera, svoj slávny štvorjazyčný slovník Orbis sensualium pictus quadrilinguis (Swet 
wyditedlny). Obsiahle dielo, ktoré ilustroval Jonáš Bubenka, v latinskom, maďarskom, 
nemeckom a českom jazyku popisuje takmer všetky oblasti života a okolitého sveta. Tri-
dsiata tretia kapitolka sa zaoberá „rybami potočnými a jazernými“, a ako posledné me-
dzi vodnými živočíchmi spomína Komenský pijavice, o ktorých stručne píše: „Pigawice 
wisywá krew“.384

Pijavice – ako všetky liečebné metódy – mali svojich podporovateľov a aj odpor-
cov. Spory sa však neviedli ani tak o účinnosti alebo vhodnosti použitia pijavíc, ale skôr 
o tom, pri ktorých chorobách je ich nasadenie adekvátne a pri ktorých môžu len po-
škodiť. Názory sa líšili, lekári vychádzali jednak z vlastnej praxe, jednak aj zo skúsenos-
ti iných. Známy a uznávaný nemecko-švajčiarsky lekár, botanik, astrológ a alchymista 
Paracelsus385 (1493 – 1541) odporúčal používať ich aj pri žltačke, na druhej strane však 
Franciscus Mercurius van Helmont, fl ámsky lekár a polyhistor (1614 – 1699)386 ich od-
mietol použiť pri zapálenej zlatej žile, pretože pokladal každú stratu krvi apriori za ne-
zmyselnú a škodlivú. 

380 APÁCZAI CSERE, J. Magyar Enciklopédia. Az az minden igaz és hasznos bölcsességnek 
szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása Apáczai Csere János által. Utrecht, 
1653 – 1655.
381 Lekcionár. (Preklady zo Starého a Nového zákona, homílie, rozjímania a životy svätých) 1730, 
– rukopis MTAK Budapešť, sign. Egyh. és Bölcs. 2°, 47.
382 (Keď je mať tajná pijavica, aj dcéra bude tajná ožranka) – [Misionárske kázne]. 18. stor., 355 
s. – rukopis UK Bratislava, sign. Ms 1231. 
383 RANTZAU, H. De conservanda valetudine. Leipzig 1576; Antverpen 1580 a ďalšie vydania.
384 KOMENSKÝ, J. A. Orbis sensualium pictus quadrilinguis. Levoča 1685, s. 69. (Reprintové 
vydanie Praha 1979.
385 PARACELSUS [Philippus Aureolus Th eophrastus Bombastus von Hohenheim] – tretí diel jeho 
kníh a spisov (medicínske a fi lozofi cké state), Basel 1589.
386 Van HELMONT, F. M. – zozbierané spisy. Sulzbach 1683.
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Používanie pijavíc však aj napriek 
všetkým uznaným pozitívam koncom 
stredoveku ustúpilo v profesionálnej me-
dicíne do úzadia. Väčšina tlačou vydaných 
lekárskych kníh zo 16. – 17. storočia – ak 
ich vôbec spomína – odporúča radšej chi-
rurgické púšťanie žilou – venesekciu, fl e-
botómiu alebo skarifi káciu. Išlo pritom 
o veľmi rozšírený a hojne používaný po-
stup, pri ktorom sa chirurgicky otvorila 
žila, z ktorej sa vypustilo potrebné množ-
stvo krvi. Úkon sa prevádzal väčšinou na 
tzv. vena mediana, strednej lakťovej žile, 
ale aj iných, podľa povahy choroby alebo 
podľa zváženia lekára, respektíve chirur-
ga, ktorý tento úkon prevádzal. Ležiacemu 
alebo sediacemu pacientovi za na rame-
no nad lakeť umiestnilo škrtidlo, ktorým 
sa priškrtil prietok krvi a žila vystúpila. 
Ostrým nástrojom, lancetou alebo skal-
pelom sa žila narezala, pričom rez sa vie-
dol smerom dole. Používali sa aj špeciálne 
vyvinuté nože. Niekedy sa používal aj tzv. 
skarifi kátor, prístroj v podobe krabičky 
o rozmeroch asi 3 × 2 × 0,5 cm, ktorý mal 
na boku gombík, stlačením ktorého z dna vyskočili trojhranné nože, ktoré žilu narezali. 
Pre nepresnosť a aj z hygienických dôvodov sa však tento nástroj príliš nepresadil. Po 
vypustení dostatočného množstva krvi – obvykle 200 – 300 cm3 sa škrtidlo odstránilo 
a na miesto zárezu sa pritlačil obväz. Púšťanie žilou bolo nesmierne obľúbené a rozšíre-
né, pokladalo sa za akúsi „očistu“ tela od nežiaducich zlých tekutín, predovšetkým krvi, 
a preto sa v stredoveku a novoveku bežne vykonávalo v holičských ofi cínach (dielňach), 
v kúpeľoch a samozrejme aj u lekárov. Žilou púšťali často aj babice pri pôrodoch a rôzni 
samozvaní liečitelia. Riziko zákroku bolo však veľmi vysoké – v prvom rade sa nedodr-
žiavala hygiena a jedným nástrojom sa rezali všetci pacienti, teda hrozili rôzne infekcie 
a sepsa. Neraz sa nešikovnosťou narezala žila natoľko, že pacient vykrvácal. O skutočnej 
indikácii venesekcie je zrejme v mnohých prípadoch aj zbytočné hovoriť. 

Niekedy sa namiesto púšťania žilou prevádzalo bankovanie, predovšetkým tzv. 
mokré bankovanie, kde sa koža najprv mierne narezala alebo poškrabala a na poranené 
miesto sa prikladali banky. Tie mohli byť sklenené alebo vyrobené z kravského rohu, 
malých tekvičiek alebo podobne. Sklenená alebo rohovinová banka sa nahriala a prilo-
žila na liečené miesto, pričom vznikol podtlak a banka sa prisala na kožu a „zlá“ krv sa 
zachytávala do nej. Pri tejto metóde boli riziká infekcie rovnako vysoké, ako pri vene-
sekcii alebo skarifi kácii.

Obr. 26 Paracelsus
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3. 1. 2. Pijavice v ľudovom liečiteľstve a v receptároch zo 16. – 18. storočia

Obdobie od 16. storočia sa v Uhorskom kráľovstve vyznačuje zvýšením všeobecnej 
vzdelanosti, najmä čo sa týka gramotnosti niektorých spoločenských vrstiev obyvateľ-
stva. Vďaka tomu sa z tohto obdobia zachovali už aj rukou písané receptáre, do ktorých 
sa zapisovali rôzne lieky, recepty a terapeutické postupy, ktoré sa používali v ľudovom 
liečiteľstve, ale aj na šľachtických dvoroch. V Uhorsku až do poslednej tretiny 18. sto-
ročia nebola lekárska fakulta, vznikla až roku 1769 v Trnave, ale pôsobila iba sedem 
rokov. V krajine naďalej pretrvával nedostatok lekárov, keďže štúdium na zahraničných 
univerzitách bolo nákladné. Zdravotná starostlivosť zostávala na nízkej úrovni, venovali 
sa jej chirurgovia, kúpeľníci, holiči (tí boli aspoň remeselne vzdelaní), rôzne bylinkárky 
a pôrodné babice. Na dvoroch uhorskej šľachty patrila starostlivosť o zdravie do sféry 
povinností šľachtičnej, panej domu a dvora. Práve z tohto prostredia sa nám zachovalo 
viacero zbierok receptov, ktoré dokumentujú šírku dobových empirických vedomostí 
z liečiteľstva. Mnohokrát nás udivia dokonalou znalosťou anatómie, diagnostiky, terapie, 
podrobným poznaním liečivých bylín a ich účinkov, na druhej strane však odzrkadľujú 
aj hĺbku poverčivosti, mystifi kácie a kŕčovitého pridržiavania sa starých „osvedčených“ 
tradícií. 

V receptároch sa sporadicky spomínajú aj pijavice, a to v dvoch formách. Používali 
sa tradičným spôsobom, teda prikladaním na telo pacienta za účelom vysatia nadbytoč-
nej a nezdravej krvi (vychádzajúc z primitívnej, ľudovej humorálnej patológie), ale neraz 
sa používali aj vo forme práškov z usušených pijavíc ako súčasť liečiv na rôzne druhy 
chorôb. „Úlohou“ pijavíc bolo odstrániť „zlú krv“, „zlomenú krv“, „čiernu krv“ či „blatnú 
vodu“. Využívali sa aj vo veterinárnom liečiteľstve, najmä pri poraneniach dobytka, keď 
zvieraťu opuchla noha.387 V 16. – 18. storočí však používanie pijavíc ustúpilo podstatne 
jednoduchšiemu a obyčajnejšiemu púšťaniu žilou, ktoré bolo možné vykonať hocikedy 
a bez toho, aby bolo potrebné zadovážiť si živočíchy a starať sa o ich prežitie a správnu 
aplikáciu. Púšťanie žilou bolo všeobecne a mimoriadne rozšírené, aplikovali ho rovnako 
študovaní lekári, ako aj chirurgovia a liečitelia. Bežne sa vykonávalo v kúpeľoch a holič-
ských ofi cínach, ako aj doma. Využitie pijavíc sa posunulo do úzadia, ale celkom nevy-
mizlo. Ako príklad uveďme niekoľko receptov: 
1. Pri puchnutí rúk alebo nôh

Pijavice nakrájaj nadrobno, dobre umy dážďovky a oboje vhoď do bieleho vína 
a dobre ich uvar. Potom ich povyberaj, a opäť ich var v oleji dovtedy, až dážďovky 
začnú pukať. Vtedy najprv povyberaj pijavice, posekaj ich a keď uschnú, rozdrv 
ich na prášok, preosej a tak vo forme prášku zamiešaj do oleja; je to veľmi dobré 
a užitočné na natieranie opuchov.

2. Na pestovanie vlasov alebo ochlpenia
Mäso slimákov, ktoré žili na pichliačoch, včely, osy, pijavice a pálenú soľ v rovna-
kej miere daj do hlineného hrnca a nechaj tam, dokedy z nich uniká nejaká tekuti-
na. Tú pozbieraj, najprv plešatú hlavu utri drsnou handrou a nasekanou morskou 
penou, potom umy pozbieranou tekutinou.388

387 GRYNAEUSZ, T. Nadály..., s. 147.
388 Tamže, s. 131.
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3. Ak chceš, aby sa opilcovi zhnusilo víno
Chyť jednu pijavicu, usuš ju a potlč na prach, daj to vypiť opilcovi v pohári, nikdy 
viac nebude piť.389

4. Odstraňovanie ochlpenia tela zrejme ďaleko nie je moderným výstrelkom dneška. 
V stredoveku sa odporúčalo na tento účel použiť na prach spálenú pijavicu (poprípade 
počas horúceho potného kúpeľa natrieť želané miesto rozdrvenými, s octom pomieša-
nými semenami žihľavy. Tento postup sa nachádza už v stredovekom kódexe, presne 
takto: „Ak chceš, aby vlas (chlp) nerástol, zober pijavicu, daj ju do hrnca a spáľ na prach. 
Vtedy, keď chlp začína vyrastať, daj naň prášok“.390 Domáce receptáre vytrvalo opakovali 
metódu odstraňovania chlpov pijavicami, spálenými na prach. Ešte roku 1860 Gollman-
nov „Toaletný lexikón pre elegantný svet“391 tento recept odporúčal ako vyskúšaný a ove-
rený.     

3. 2. Renesancia hirudoterapie a dielo Josepha J. Knolza 

V 18. storočí vzniklo viacero prác s vedeckými ambíciami, ktorých témou bolo vy-
užitie pijavíc. I. G. Stahl napísal prácu o ich užitočnosti,392 Henricus Hannes spolu s I. G. 
Leidenfrostom na túto tému obhájil dizertačnú prácu roku 1763,393 francúzsky chirurg 
Sauveur Francoise Morand im venoval pozornosť vo svojej práci z roku 1739394 a známy 
švédsky prírodovedec Karol Linné roku 1765.395

18. – 19. storočie sa dá nazvať obdobím renesancie pijavíc. Zo zápisov o vojne, ktorú 
viedol Napoleon Bonaparte sa vie, že pijavice boli základným a univerzálnym liečivom, 
ktorým liečili jeho vojakov. Zvyčajne ich doviezli z Uhorska, v priebehu jedného roka 
sa ich údajne spotrebovalo až 6 miliónov kusov.396 Najznámejším zástancom a propa-
gátorom terapie pomocou pijavíc bol syn bretónskeho lekára Francois Joseph Victor 
Broussais (1772 – 1838).

Slúžil vo francúzskej republikánskej armáde ako seržant, potom vyštudoval medicí-
nu, titul doktora získal v Paríži v roku 1803. Tri roky strávil v Napoleonovej armáde ako 
chirurg. V tom čase vypracoval svoju teóriu chorôb, ktorú (veľmi zjednodušene) môže-
me charakterizovať ako proces dráždenia a rozčuľovania. Zdravý človek dokáže podráž-
denie rovnomerne rozložiť po celom tele, zatiaľ čo chorému človeku sa sústredí v jednom 

389 Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla 
gyűjtéséből. Ed. Hoff mann Gizella. Budapest, 1989, s. 234.
390 Tamže; Karlsruhe, Kodex St. Georgen 73, fol. 205v a 214r.
391 GOLLMANN, W. Toilette-Lexikon für die elegante Welt:kosmetisches Nachschlagebuch für 
Damen und Herren zur Erhaltung und Erhöhung ihrer Schönheit, Anmuth und Gesundheit. 
Leipzig 1860.
392 STAHL, I. G. resp. COLLER, J. I. De sanquisugarum utilitat. In Halleri disput. path. Tomus VI., 
No. 240. Halle 1699.
393 LEIDENFROST, I. G. resp. HANNES, H. De hirudinibus sanquisugis. Duisburg 1763.
394 MORAND, S. F. Mèmoire de l´Academie des sciences 1739, s. 191.
395 LINNÉ, C. Hirudo medicinalis. In Amoenitates Academicae; seu Dissertationes variae physicae, 
medicae, botanicae, antehac seorsim editae, nunc collectae et auctae cum tabulis aenaeis. Vol. 
VII. Upsaliae 1765. 
396 Dostupné: http://xn--80aebefb r3clfdwge.xn--p1ai/index.php/istoriya-lecheniya-piyavkami-
girudoterapii
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mieste (jednom orgáne), obvykle v gastro-
intestinálnom trakte. Skúsený lekár teda 
obmedzí pacientovi stravu, ktorá je zdro-
jom čerstvej sily a tým aj potenciálnym 
zdrojom nového dráždenia a na postih-
nuté miesto prikladá pijavice.  Broussais 
bol presvedčený, že niet takého miesta na 
ľudskom tele, kam by sa pijavica nemohla 
prisať. U chorého človeka by malo postačiť 
na odňatie dostatočného množstva krvi 
5 až 8 pijavíc, ale pri vysokej teplote ich 
odporúčal aj päťdesiat naraz. Jeho teória 
sa zakrátko stala najobľúbenejšou teóriou 
v Paríži, ale nakoniec skončila fi askom. 
Broussairova liečba epidémie cholery 
v roku 1832 dopadla katastrofálne, lekár 
upadol do nemilosti a nakoniec tragicky 
zahynul rukou rojalistov.397 Hirudoterapii 
však výrazne pomohol presadiť sa. Len 
v parížskych nemocniciach sa v rokoch 
1827 – 1836 spotrebovalo ročne päť až šesť 
miliónov pijavíc v hodnote jeden a pol mi-
lióna frankov. V každej „lepšej“ nemocnici 
sa denne nasadilo okolo 500 – 600 kusov 
malých savých červov, a to napriek tomu, 
že odporcovia metódy nahlas protestovali: 
hovorili dokonca o vampirizme a tvrdili, 
že týmto spôsobom sa prelialo viac krvi, 
ako počas francúzskej revolúcie a napole-
onských vojen spolu.398 Hamburský lekár 
Alexander Simon v roku 1830 napísal: 
„najstrašnejšie je, ako Broussairova teó-
ria v poslednom čase narába s pijavicami. 

Istý doktor Frappart predpísal pacientovi v priebehu choroby, ktorá sa skončila úmr-
tím, rovných 1800 pijavíc. Iný lekár zase pánovi Martainvillovi priložil na opuchnutý 
prst 500 pijavíc, ale pacienta to z dny nevyliečilo. Pri drobných poruchách je bežných 
60 – 80 pijavíc. Žiaľ, takéto prehnané prikladanie pijavíc našlo svojich prívržencov aj 
v Nemecku.“399

Úžasná spotreba pijavíc si žiadala nové „náleziská“ – a tie sa našli v Rusku, ktoré sa 
stalo hlavnou exportnou krajinou v Európe. Podľa niektorých zdrojov sa vývoz pijavíc 

397 François Joseph Victor Broussais (1772 – 1838) System of Physiological Medicine. JAMA,  209, 
1969, č. 10, s. 1523. Dostupné: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=348316# 
[prístup: 22.6.2013].
398 Dostupné: http://mein.sanofi .de/?ID=201 [prístup: 22.5.2013].
399 SCHOT, H. a kol. Kronika medicíny. Bratislava 1994, s. 255.

Obr. 27 F. J. V. Broussais

Obr. 28 Zber pijavíc na okraji močiara
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z krajiny dostal na úroveň exportu kukurice, ktorá bola najväčším zdrojom fi nancií pre 
štátnu pokladnicu. Do Francúzska, ale aj do Nemecka sa ročne vyviezlo okolo 70 mili-
ónov týchto živočíchov, pričom dopyt bol taký veľký, že ruská vláda bola nútená v roku 
1848 vydať zákon zakazujúci zber pijavíc v období ich množenia – teda v mesiacoch 
máji, júni a júli. 

Samozrejme, pijavice slávili úspech aj doma v Rusku, nielen za hranicami. Zdra-
votná starostlivosť v krajine bola viac ako biedna, stála a padala viacmenej len na ľu-
dovom liečení. Profesionálnych lekárov mohla využívať jedine šľachta. Ale aj študovaní 
lekári sa uchyľovali k využívaniu pijavíc, ktoré pokladali – nie celkom neoprávnene – za 
univerzálny liek, navyše všeobecne dostupný. Slávny ruský romantický básnik a prozaik 
Alexander Sergejevič Puškin zomrel 10. februára 1837 na následky zranení, ktoré utŕžil 
v súboji s Georgesom d’Anthèsom. Jeho priateľ, vojenský lekár V. I. Dahl v márnej snahe 
pomôcť priložil smrteľne ranenému Puškinovi na brucho 25 pijavíc. Zápal a nadutosť 
brucha ustúpili, pulz sa stabilizoval a ako neskôr Dahl napísal, „bola to minúta nádeje“. 
Žiaľ, na vnútorné zranenia nestačili ani pijavice a po dvoch dňoch básnik skonal. Podob-
ne tragická – možno až neuveriteľná – bola smrť ďalšieho veľkého ruského spisovateľa 
a dramatika Nikolaja Vasiljeviča Gogoľa (1829 – 1852). Vladimír Nabokov vo svojom 
kritickom diele opísal Gogoľovu smrť nasledovne: „Nikolaj Gogoľ, jeden z najčudnej-
ších spisovateľov a básnikov Ruska skonal v jedno štvrtkové ráno krátko pred ôsmou, 
4. marca 1852 v Moskve. Mal skoro 43 rokov – čo je pozoruhodne veľa, ak zoberieme 
do úvahy, v akom smiešne mladom veku pomreli ostatní príslušníci jeho generácie. Fy-
zická vyčerpanosť, ktorá bola dôsledkom hladovky (tým sa chcel postaviť proti diablo-
vi) a lekárske ošetrovanie, ktoré pokladalo za najlepší liek na všetky choroby purgáciu 
a púšťanie žilou, v nemalej miere prispela ku Gogoľovej smrti. Dr. Auver potom, čo sa 
mu podarilo stanoviť úplne zlú diagnózu, posadil svojho pacienta do horúceho kúpeľa, 
pričom mu na hlavu lial ľadovú vodu. Potom vyčerpaného spisovateľa uložil do postele 
a na nos mu nasadil pol tucta pijavíc. Gogoľ sa nahý triasol v posteli a žadonil, aby mu 
aspoň tie pijavice odstránili, pretože mu neustále lezú do úst“.400

Ruský lekár N. I. Pirogov, pôsobiaci v ruskej armáde počas Krymskej vojny 
(1853 – 1856) medzi Ruskom, Francúzskom, Anglickom, Sardíniou a Osmanskou ríšou, 
vo svojich zápiskoch poznamenal, že denne aplikoval okolo 100 až 200 pijavíc. Prikladal 
ich aj na prosté zlomeniny, kde sa ukazoval čo i len malý opuch.401 Neoverené zdroje 
tvrdia, že aj Grigorij Jefi movič Rasputin (1869 – 1916) liečil mladého ruského cáreviča 
Alexeja, trpiaceho hemofíliou, okrem iného aj prikladaním pijavíc. Je málo pravdepo-
dobné, že za nakoniec úspešnú liečbu možno ďakovať práve týmto živočíchom, keďže 
antikoagulanciá, ktoré pijavice vylučujú, by hemofíliu zhoršili a mohli by viesť k fatálne-
mu koncu. V každom prípade aj táto nepravdepodobná fáma potvrdzuje mimoriadnu 
obľúbenosť liečby pijavicami v Rusku. 

Okrem Ruska druhou najväčšou exportnou krajinou pijavíc bolo Uhorsko. S úmys-
lom zabrániť živelnému a nekontrolovanému výlovu (a s veľkou pravdepodobnosťou 
aj úniku fi nancií) sa Miestodržiteľská rada začala zaujímať o túto otázku a v decembri 

400 Dostupné: http://www.elitmed.hu/ilam/gondolat/parbajban_a_gonosszal_9849/ [prístup: 22.5. 
2013].
401 Dostupné: http://xn--80aebefb r3clfdwge.xn--p1ai/index.php/istoriya-lecheniya-piyavkami-
girudoterapii
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1833 si vyžiadala informácie o stave lovu a predaji pijavíc. Vzápätí, už vo februári na-
sledujúceho roku, vydala nariadenie, ktoré do podrobností predpisovalo obdobie, kedy 
je povolený ich lov, ako aj spôsob odchytu a zabezpečenie nerušiteľnosti miest, kde sa 
pijavice chovali. Samostatne sa pojednávalo aj o spôsobe a podmienkach ich dopravy 
a uchovávania. V krátkom čase nasledovali ešte dve doplňujúce nariadenia, ktoré špeci-
fi kovali niektoré otázky.402

Nariadenia sa však nedodržiavali. Väčšinou sa ani nedostali k tým, ktorí boli v otáz-
ke zainteresovaní, v opačnom prípade ich ignorovali, čiastočne preto, že boli nezmysel-
né a tiež preto, lebo siahali na existenciu ľudí, ktorí sa lovom pijavíc živili. Nariadenie 
totiž napríklad predpisovalo, že pijavice sa majú chytať na jeseň, pričom zaužívaným 
a optimálnym časom bolo teplé, slnečné počasie. Zber sa obvykle začal po Veľkej noci 
a najlepšie úlovky boli počas mimoriadne horúcich letných dní. Obchodníci s pijavica-
mi veľmi rýchle našli spôsob, ako obísť nariadenie, a exportovali pijavice aj do Ameriky 
a Alžírska. Podľa lekárskeho časopisu z roku 1831 sa v špeciálne upravených vozoch 
vyviezlo do Francúzska viac než pol milióna kusov pijavíc, ktoré parížski obchodníci 
s pijavicami (bolo ich desať) ďalej predávali. Takýto veľký a nekontrolovaný vývoz niesol 
so sebou aj následky, ktoré sa Miestodržiteľská rada snažila riešiť. Z jednej z najvýnos-
nejších oblastí výskytu pijavíc, Čanádskej stolice (na území dnešného stredného Maďar-
ska) podľa hlásenia v niektorých sezónach predali peštianski obchodníci Wurm a Lichtl 
až 10 – 15 metrických centov pijavíc, ich konkurenti Hermann a Fein predali parížskemu 
obchodníkovi vraj až 24 metrických centov, po 250 zlatých za cent. Niet sa čo čudovať, že 
začiatkom 40. rokov v tomto regióne úplne vykynožili všetky pijavice.403

Neoceniteľné svedectvo podal o love pijavíc a o živote lovcov svetoznámy uhorský 
orientalista, rodák zo Svätého Jura Ármin Vámbéry (vlastným menom Hermann Wam-
berger, 1832 – 1913). Potom, ako osirel, jeho matka sa vydala za dunajskostredského 
krčmára Fleischmanna. Vo svojich pamätiach o týchto časoch píše: „…krčmu bolo po-
trebné zavrieť a výčap bol nahradený novým druhom obživy: obchodom s pijavicami, 
ktorý sa stal takpovediac rodinným podnikom dunajskostredských Fleischmannovcov. 
Popravde, bol to veľmi biedny spôsob podomového obchodu. Bratia Fleischmannovci 
skúpili veľké množstvá pijavíc, ktoré sedliaci z okolia nazbierali v nespočetných močia-
roch, a potom po ich triedení predávali v hornouhorských lekárňach. Tak som sa aj ja 
veľmi skoro zoznámil so všetkými tajomstvami obchodu. Blahobyt či bieda rodiny zále-
žala v plnej miere od odbytu pijavíc. V Uhorsku sa v tých časoch (30. roky 19. storočia) 
husto prikladali pijavice na chorých, ale pretože pokroková medicína bola zásadne proti 
každému znižovaniu množstva krvi, pomaly pijavice vyšli z módy a tak, ako strácali tieto 
zvieratá na svojej cene, tak sa zvyšovala bieda v dome mojich rodičov.“404

Etnologické výskumy mapovali túto činnosť, ktorá najmä v južných častiach Uhor-
ska,  na území dnešného Chorvátska a Srbska a v južných, teplých močaristých oblas-
tiach dnešného Slovenska zabezpečovala živobytie mnohým chudobným ľuďom. Keď 
prišlo obdobie vhodné na odchyt, vybrali sa lovci s celými rodinami do bažinatých tep-

402 GRYNAEUSZ, T. Nadály, s. 135, cituje z: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae. Tom. III., 
Sectio IV., p. 622, č. 3166. 
403 Tamže, s. 137 – 138.
404 VÁMBÉRY, Á. Küzdelmeim. Budapest 1905, s. 10. Dostupné: http://mek.oszk.hu/03900/03975/
[prístup: 15.6.2013]. 
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lovodných pomaly tečúcich riečok či jazierok a vlastným telom lovili. Systém chytania 
bol veľmi primitívny a jednoduchý – po kolená sa postavili do vody a potom už len sú-
stredene sledovali, kedy zacítia uhryznutie. Čakali, až kým sa im mierne zatočila hlava 
od straty krvi, vtedy vyšli z vody a pozbierali na nohy prisaté pijavice. Obvykle ich dávali 
do veľkého uhorkového pohára, alebo, ak ho nemali, do tekvice. Používala sa na to špe-
ciálna tekvica, nazývaná fľaškovec či indická uhorka (Lagenaria siceraria), ktorá dostala 
svoj názov podľa fľaškovitého tvaru a dobre vyhovovala účelu uchovania pijavíc.405

Asi do polovice 20. storočia pretrvával záujem o pijavice, i keď tendencia bola vý-
razne klesajúca. Bolo to iste zapríčinené aj stále nedostatočnou lekárskou starostlivosťou, 
ktorá najmä na vidieku nebola ľahko dostupná a na druhej strane mnohí jednoduchí 
ľudia ani vzdelaným lekárom neverili. K postupnému zániku remesla „lovcov pijavíc“ 
prispeli okrem upadajúceho záujmu o ne a nástupu antibiotík a iných účinných liečiv 
aj melioračné práce a regulácia riek, počas ktorých sa zničili prirodzené miesta výskytu 
týchto červov.  

V 19. storočí sa v súvislosti s rozmáhajúcimi sa epidémiami detských chorôb, pre-
dovšetkým záškrtu a horúčkovitého zápalu mozgových blán, upriamila pozornosť eu-
rópskych lekárov aj na možnosti liečby pijavicami, najmä na ich správne využitie v te-
rapii a pri aplikácii. Seriózny výskum uskutočnil viedenský lekár a univerzitný profesor 
Joseph Johann Knolz (1791 – 1862), ktorý roku 1820 napísal a vydal dizertačnú prácu 
o využití pijavíc.406

V diele, ktoré v úvode stručne načr-
táva fyziológiu a tiež históriu používania 
pijavíc, sa hlavná pozornosť zameriava na 
využitie tejto starej, ale účinnej možnosti 
liečby v modernej medicíne. Podľa Knolza 
je používanie pijavíc porovnateľné s vene-
sekciou a skarifi káciou, vrátane všetkých 
pozitívnych, ako aj negatívnych vedľajších 
účinkov. Prednosti a škody, ktoré vyplý-
vajú z vypustenia krvi, sú známe a nespo-
chybniteľné, veď je nepopierateľné, že krv 
je zdrojom života a krv je aj roznecova-
čom chorôb. Všeobecne sa účinok, ktorý 
ovplyvňuje celý organizmus, zakladá na 
znížení absolútneho množstva krvi v tele. 
Knolz,  ktorý ešte nemohol poznať účinnú 
látku zo slín pijavíc – hirudín, defi noval 
pozitívny vplyv pijavíc na ľudský organiz-

405 GRYNAEUSZ, T. Nadály..., s. 134.
406 KNOLZ, J. J. Dissertatio Inauguralis Historico-Naturalis-Medico-Chirurgica De Hirudinibus. 
Earumque Usu Medicinali. Publicae Disquisitioni Submittit. Wien 1820, XII, 121 s. (Vyšlo aj 
v nemčine: Naturhistorische Abhandlung über die Blutegel und ihren medicinischen Gebrauch. 
Medizinische Dissertation, Universität Wien 1820. Wien 1820, XII, 121 s.). V nemeckom jazyku 
Dostupné: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/vester/content/pageview/1481807 [prístup: 6.7. 
2013].

Obr. 29 J. Kriehuber: J. J. Knolz (foto Peter 
Geymayer)
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mus vo vyprázdnení, teda odľahčení od krvi, ktorá je základným reprezentantom vegeta-
tívneho a normálneho stavu a neodmysliteľnou podmienkou k riadnemu fungovaniu ži-
votných procesov.407 Účinky videl v lokálnom odstránení krvi, ktorá sa v abnormálnom 
množstve nahromadila v postihnutom orgáne, všade, kde v dôsledku narušeného obehu 
dochádza ku kongescii408 a životné procesy sú narušené alebo prerušené kvantitatívnym 
alebo kvalitatívnym nedostatkom či chybou krvi, a tiež tam, kde by všeobecné odstráne-
nie väčšieho množstva krvi (pustenie žilou) mohlo byť nežiadúce.409

Knolz vypočítal choroby, ktoré si vyžadujú všeobecné zníženie krvnej masy 
prostredníctvom pijavíc:410 patria sem všetky stenické (aktívne) vnútorné zápaly, zápaly 
s príznakmi zvýšenej dráždivosti a arteriálnou činnosťou u detí do 8 rokov, na odstráne-
nie ktorého sa u dospelých užíva pustenie žilou. V prípade detských pacientov je oveľa 
vhodnejšie použiť pijavice, ktoré nielenže znížia objem krvi, ale prispejú aj k tomu, že 
sa chorobne zvýšená činnosť postihnutých častí tela zníži cieleným odstránením krvi. 
Prednosťou takéhoto postupu je, že zároveň sa pomalým odstránením krvi postihnuté 
časti ochránia. Pri rýchlom vypustení krvi môže totiž nastať únava, v niektorých prípa-
doch až bezvedomie, a pod. Nevýhodou využitia pijavíc je strach dieťaťa z nepríjemného 
a nie pekného zvieraťa – je teda potrebné počítať s krikom, strachom a nepokojom bo-
jazlivých a odporujúcich detí, ktoré prestane obvykle až po odstránení pijavíc. Vyteka-
júcu krv je treba zachytiť špongiou. Aj v naliehavých prípadoch, kedy je potrebné rýchle 
odstránenie väčšieho množstva krvi a každé malé zdržanie môže znamenať riziko, na-
miesto venesekcie odporúčal nasadenie väčšieho množstva pijavíc. Ide najmä o nasledu-
júce zápalové ochorenia detí:411

horúčkovitá mozgová vodnatieľka ( ■ hydrops acutus cerebri), pri ktorej sa v závislosti 
od stupňa ochorenia, veku a iných okolností vytvára v mozgových dutinách, za uša-
mi a na spánkoch voda; v týchto prípadoch sa podľa zváženia a praktických skúse-
ností lekára má terapia niekoľkokrát zopakovať; 
prípady silného návalu krvi do hlavy alebo pri blepharophtalmii (zápale očného  ■
viečka) novorodencov, keď hrozí oslepnutie alebo phrenitis (encefalitída, zápal 
mozgových blán). Pri týchto prípadoch sú pijavice mimoriadne  cenným pomocní-
kom, ako v štúdii z roku 1813 uvádza Dr. Rust, z 90 prípadov, keď použil pijavice na 
uši alebo spánky, ani v jednom nedošlo k strate zraku dieťaťa;
prípady inak zdravých a silných detí, ktorým ochorejú zuby ( ■ dentitio diffi  cilis) a  ako 
fyziologický dôsledok sa prejaví horúčka a návaly krvi do hlavy;
záškrt – najlepší nemeckí, anglickí a francúzski lekári stále častejšie využívajú pija- ■
vice pri záškrte. Mimoriadne pozitívne výsledky sa dosiahli pri ich priložení v ra-
nom štádiu ochorenia;
zápal pľúc a pohrudnice detí (peripneumonia, pleuroperipneumonia infantum) – tu  ■
je taktiež veľmi vhodné priložiť pijavice hneď na začiatku terapie, ešte pred použitím 
rôznych potopudných, utišujúcich alebo prchavých dráždidiel, ktoré často nepo-
môžu, ale sa nimi dosiahne úplne opačný účinok; 

407 KNOLZ, J. J. Dissertatio..., s. 73.
408 Kongescia – zvýšené prekrvenie alebo nahromadenie krvi v orgáne.
409 KNOLZ, J. J. Dissertatio..., s. 76.
410 Tamže, s. 78. 
411 Tamže, s. 81.
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zápal pečene, obzvlášť v prípadoch, keď sú silné lokálne prejavy ako tlak, horúčosť,  ■
ťažoba v oblasti pečene;
osýpky, vyššie štádiá šarlachu, rubeola, kŕče sánky a rôzne iné kŕče; ■
prípady lokálnych zápalov u dospelých pacientov alebo detí nad 8 rokov pri stálej  ■
horúčke zo zápalu, najmä ak pre zápal nie je možné použiť pustenie žilou a tiež aj 
iné choroby, ktoré vyžadujú relatívne, alebo takzvané miestne vypustenie krvi. 
pijavice je vhodné využiť pri prakticky všetkých druhoch zápalových ochorení –  ■
napr. zápale miechy, uší, zápale príušných žliaz (mumps), jazyka, hltana, pažeráka, 
hrtana, pri bronchitíde, zápale pľúc, pohrudnice, perikardu, srdca, bránice, žalúdka, 
pečene, ľadvín, sleziny, čriev, žlčníka, maternice, bedrového svalu a iných svalov, 
ako aj kĺbov.412

Dr. Knolz na základe vlastného dlhodobého pozorovania a praxe pri lôžku kon-
štatoval, že pijavice majú blahodarný účinok nielen pre odľahčenie od krvi, ale aj ich 
farmakologické vlastnosti sú veľmi užitočné. Uvádza, že priloženie šiestich – siedmich 
pijavíc na spánky v plnej miere nahradí pustenie žilou nielen pri horúčke, ale aj zápale 
mozgu z úpalu. Pri zápaloch vnútorných orgánov, okrem pečene, pri veľmi vysokom 
stupni ochorenia už neprináša úľavu pustenie žilou v takej miere, ako pri zápale orgánov 
umiestnených v hrudi a v prípade zápalu pečene. Vo väčšine prípadov je účinok sotva 
badateľný. Avšak pijavice nasadené vo väčšom množstve v týchto prípadoch pôsobia 
lokálne a šetrne, a ako uvádzajú praktizujúci lekári, treba ich uprednostniť pred púšťa-
ním žilou. Rovnako účinná sa táto terapia javí pri rôznych druhoch reumatických bo-
lestí – napríklad hlavy, očí, uší a zubov, ale aj pri reumatickom pichaní v boku (pleuritis 
spuria), bolestiach v krížoch, chrbta, chrbtového nervu, a tiež stehenného nervu. Podľa 
Knolza je použitie pijavíc pri rôznych reumatických zápaloch kĺbov mimoriadne vhod-
né, najmä ak je s týmito ochoreniami spojená reumatická horúčka so zápalom a lokálne 
bolesti sú veľmi intenzívne. 

3. 2. 1.  Aplikácia pijavíc, praktické rady na ich zber a uchovávanie, objavenie 

 hirudínu 

Pod pojmom aplikácia pijavíc Knolz rozumie odborný chirurgický úkon, pri ktorom 
sa chirurg pokúsi priložiť jednu alebo viac pijavíc na konkrétne miesto na tele pacienta 
a nechá ich zahryznúť sa. Účelom prikladania pijavíc je buď lokálne, alebo všeobecné 
odstránenie istého množstva krvi na dosiahnutie zlepšenia choroby, zápalu, alebo vyvo-
lanie určitej reakcie organizmu. Aj keď sa pri aplikácii nevyžaduje mimoriadna zručnosť 
a väčšinou to zvládne aj laik, predsa nie je zbytočné pridržiavať sa istých chirurgických 
operačných pravidiel.

Pri použití pijavíc Knolz odporúča dodržiavať tieto úkony: zistenie indikácie a kon-
traindikácií, upokojenie pacienta, príprava nástrojov a obväzového materiálu, uloženie 
pacienta do pohodlného pokojového stavu, očistenie miesta aplikácie, výber optimálnej 
metódy a stanovenie počtu prikladaných pijavíc.

K zvlášť dôležitým všeobecným  kontraindikáciám patria: 
a) vysoký vek – pričom tu sa nemyslí počet rokov pacienta, ale individuálna sla-
bosť organizmu, keďže existujú mladí starci a starí mladíci; 

412 Tamže, s. 83 – 84.
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b) mimoriadna slabosť 
c) krátky čas od prekonania nejakej ťažkej choroby. 

K zvláštnym kontraindikáciám Knolz zaradil: 
a) také chorobné stavy kože na mieste aplikácie pijavice, kde nie je možné, aby sa 
zahryzli; 
b) prílišný odpor a hnus pacienta voči zvieraťu. 

Čo je potrebné pri nasadzovaní pijavíc? K nástrojom patrí viacero lekárskych, ešte 
nepoužitých pijavíc, ktoré však pred použitím nemôžu byť bez vody alebo v suchej utier-
ke, ale v malej, vodou naplnenej fľaši. Je potrebné mať poruke vždy dvojnásobný počet 
zvierat, než s akým počtom nasadených počítame. Ďalej potrebujeme nožnice, britvu, 
trochu mydla a skalpel, trochu mlieka alebo cukrovej vody, kúsok ľanového plátna alebo 
cylindricky zrolovaný kartónový pás alebo aj sklenú skúmavku s uzáverom, niekoľko 
prísaviek, ak chceme pustiť väčšie množstvo krvi, ľadovo studenú a teplú vodu, viacero 
hubiek, trochu kuchynskej soli, viacero chumáčov charpie,413 tlakový obväz, obväz, ser-
vítky, vypraté ľanové plátno a podložky pri krvácaní. 

Čo sa týka miesta, pravidlo vraví vo všeobecnosti, že pijavice treba prikladať tak 
blízko chorého miesta, ako je to len možné. Pri zápale mozgových blán sa dávajú za uši 
alebo na okolie spánkov, pri zápale očí – aby sme sa vyvarovali následnému trombu – nie 
na horné viečko, ale vždy blízko jedného alebo druhého očného kúta. Pri bolesti zubov 
ich umiestňujeme na ďasná, na vyvolanie krvácania z nosa (epistaxis) do nosných die-
rok, pri zápale hrdla najmä u detí, ak sa zápal stupňuje, na hornú časť hrudnej kosti, pri 
zameškanej menštruácii na vonkajšie pohlavné orgány, pri hemoroidoch na konečník 
a samotné zapálené uzly. Je však dôležité dbať na to, aby sme sa vyhli najväčším žilám 
a tepnám. Poloha pri prikladaní pijavíc musí byť vždy taká, aby pacient bol v pokoji a po-
hodlí, až kým krvácanie neustane, aby sa chirurg ľahko dostal k ošetrovanému miestu.

V súvislosti s očistením miesta aplikácie je potrebné dlhé vlasy ostrihať nožnica-
mi a potom oholiť, v prípade, že miesto je zašpinené alebo ošetrené liečivom, treba ho 
dôkladne očistiť, odstrániť zbytky liečiva resp. náplaste, umyť vlažnou vodou čo najviac 
dočista. 

Je dôležité spomenúť, že samotné prikladanie pijavíc vyžaduje istú skúsenosť a prax. 
Úkon samozrejme nemožno nazvať chirurgickou operáciou, ale napriek tomu, pri tomto 
chirurgickom odbornom úkone je v každom prípade potrebný cvik. Za dobrú sa môže 
pokladať každá metóda, ktorou chirurg rýchlo prinúti pijavicu prisať sa. Počet prilo-
žených pijavíc sa odvíja od množstva, koľko krvi je potrebné odstrániť, v závislosti od 
intenzity ochorenia, veku pacienta, individuálnej telesnej konštitúcie.414 Pijavica strednej 
veľkosti v priemere vycicia asi pol unce krvi.415

J. J. Knolz vo svojej práci opísal aj praktické rady ohľadom zberu a uchovávania 
pijavíc. Na zber pijavíc je najlepší čas, keď sa ryby v prvom jarnom teple začnú trieť, 
potom je vhodný jún a júl, pri silnom slnečnom svite a bezvetrí, poprípade slabom juž-
nom vetre. Pri studenom počasí alebo severáku si pijavice hľadajú úkryt, je ťažšie ich 

413 Charpie – chumáčovitý materiál z vlákien ľanu alebo bavlny, používané do začiatku 20. 
storočia ako obväzový materiál. Keďže bola vyrábaná ručne, pre vysokú kontamináciu mikróbmi 
sa nehodila na ošetrovanie otvorených rán, postupne ju vytlačila obväzová vata.
414 KNOLZ, J. J. Dissertatio..., s. 88.
415 1 unca = 28,3495231 gramov.
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loviť. Pijavice vhodné na lekárske využitie žijú v malých jazerách a močiaroch, v riekach 
v údoliach a na teplejších miestach. V lesných porastoch sa nachádzajú len konské pija-
vice, nevhodné na lekárske využitie. Čím je jazero teplejšie, o to je výživnejšia aj pôda, 
a tým sú aj pijavice tučnejšie. Tie, ktoré pochádzajú z jazier bohatých na ryby, nie sú 
také ochotné sať, ako tie, ktoré žijú v chudobnejších vodách. Čerstvo ulovené pijavice sa 
najrýchlejšie prisajú; ak sú už dlhšiu dobu uchovávané a sú často prekladané z teplejšej 
do chladnejšej vody, ich chuť zahryznúť sa stráca. Pri zbere treba dávať pozor najmä na 
to, aby sa zbierali také pijavice, ktoré sa zdržiavajú v čistých a priezračných vodách, naj-
lepšie s pieskovým dnom; pretože aj lekárske pijavice môžu niekedy spôsobiť nepríjemné 
zápaly, silné bolesti a opuchy, ak sú z bahnistých a nečistých vôd. Ulovené pijavice sa 
nesmú uchovávať v riečnej alebo studňovej, ešte menej v slanej tvrdej vode. Optimálne je 
držať ich v dažďovej vode. V nádobe s objemom asi 2 litre môže byť maximálne 50 kusov, 
pre prístup vzduchu treba nádobu prikryť perforovanou blanou z prasacieho mechúra 
alebo pevne uviazanou ľanovou handrou. V  teplom letnom období je potrebné meniť 
vodu denne, v zime najmenej raz za týždeň, pričom treba dbať, aby voda nebola veľmi 
studená. Občas je vhodné dať ich na poludňajšie slnko. Nikdy sa nesmú miešať už použi-
té a nasaté pijavice s ešte nepoužitými a nikdy sa nesmú prikrmovať krvou.416

Prelom v dovtedy viac či menej živelnom liečení pijavicami priniesli dva objavy – 
jeden na konci 19. a druhý, zásadný, v polovici 20. storočia.417 Profesor fyziológie v Bir-
minghame a Edinburgu John Berry Haycraft  (1857 – 1923) objavil roku 1884 antikoagu-
lačné vlastnosti slín pijavíc. Na jeho výsledky po dlhšom čase nadviazal Fritz Markwardt 
(1924 – 2011), nemecký lekár a farmakológ, ktorý sa vo svojej výskumnej práci v 50. 
rokoch 20. storočia zameral na izolovanie a charakteristiku substancií v pijaviciach, kto-
ré zabraňujú zrážaniu krvi. Jeho výskum a práce, ktoré uverejnil, sú dodnes základným 
východiskom medicínskeho využitia hirudínu a pre vývoj rekombinantov hirudínových 
preparátov.418

3. 3. Konkrétne zdokumentované príklady využitia pijavíc v lekárskej
 praxi

V preštudovanej literatúre je zdokumentované obrovské množstvo príkladov vyu-
žitia pijavice lekárskej na liečebné účely. V nasledujúcom texte je výber zo zaujímavých 
prípadov, ktoré však slúžia výlučne len na ilustráciu dobového presvedčenia, že pijavice 
sú prakticky všeliekom a môžu sa použiť takmer všade a na všetky ochorenia. Prípady 
nie sú však overené a neraz je ich výsledok viac než spochybniteľný, preto v žiadnom prí-
pade nemajú slúžiť ako inšpirácia na nekontrolované pokusy individuálneho liečenia. 

Už spomínaný portugalský lekár Zacutus Lusitanusvo svojich spisoch uvádza prí-
pad, ako vyliečil zápal mozgu spôsobený zameškaným mesačným krvácaním prilože-
ním štyroch pijavíc na vonkajšie rodidlá pacientky.

416 KNOLZ, J. J. Dissertatio..., s. 65.
417 Spracované (ak nie je uvedené inak) podľa KOZÁNEK, M., ČAMBAL, M., TAKÁČ, P., 
MAJTÁN, J. Hirudoterapia a jej využitie v klinickej praxi. Bratislava 2012, s. 18 – 21.
418 NOWAK, G., Schrör, K. Hirudin – Th e Long And Stony Way From an Anticoagulant Peptide 
in Th e Saliva of Medicinal Leech to a Recombinant Drug and Beyond In: Th rombosis and 
haemostasis,98, 2007, č. 1, s. 116 – 119.
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Zdravá, 26-ročná mladá žena, kto-
rá nikdy nebola chorá, raz prechladla pri 
praní v potoku. Ochorela, dostala zimni-
cu, silný smäd, krátko na to ostré bolesti 
v celom bruchu. Liečila sa Hoff mannový-
mi kvapkami, rôznymi horkými kvapka-
mi a preháňadlami, ale nič nepomohlo. 
Jej stav sa po 10 dňoch natoľko zhoršil, že 
ju museli hospitalizovať a diagnostikovali 
jej peritonitídu. V rámci liečby predpísali 
pustenie žilou na ramene, vnútorne calo-
mel (chlorid ortutný Hg2Cl2) vo vysokých 
dávkach, olejové kvapky a vlažné hlieno-
vité nápoje, ako aj preháňadlá a teplé ob-
klady na brucho. Liečba čiastočne zabrala 
a stav sa dočasne zlepšil, ale potom nastal 
relaps a prejavili sa komplikácie, silná pá-
livá bolesť v bruchu, ktorá silnela pri naj-
menšom podráždení kašľom a dýchaním, 
tlak v bruchu, zvýšená teplota a plynatosť. 

Keď sa pacientka dostala do kritického stavu, ako posledný pokus jej namiesto venesek-
cie opakovane nasadili 15 pijavíc na pupok, pričom sa pokračovalo aj v podávaní liečiv. 
Pacientka cítila po odpadnutí pijavíc výrazné zlepšenie, ale v noci nastala remisia. Ráno 
opäť nasadili 12 pijavíc a situácia sa zopakovala, stav sa po krátkom zlepšení výrazne 
zhoršil. Nakoniec urobili ešte jeden pokus s 10 pijavicami. Po ich aplikácii sa stav začal 
zlepšovať a postupne sa pacientka po 28 dňoch vyliečila.419 Podobne pijavicami vyliečili 
mladú 18-ročnú ženu, ktorá v dôsledku prechladnutia prestala menštruovať a po ne-
úspešnom liečení sa zápal rozšíril aj do tráviaceho ústrojenstva. Pacientka bola hospita-
lizovaná, diagnostikovali jej chronickú metritídu (zápal maternice) a nariadili pustenie 
žilou, teplé obklady na podbruško a lieky. Po 10 dňoch bolo evidentné, že liečba, vrátane 
venesekcie, nezaberá. Prikročili k hirudoterapii, na vonkajšie pohlavné orgány nasadili 
12 pijavíc. Najprv sa stratila bolesť, po 14 dňoch sa vrátilo riadne mesačné krvácanie 
a krátko na to mohla pacientka opustiť nemocnicu.420

Mimoriadne dobré výsledky sa hirudoterapiou dosiahli v oft almológii. Pre očného 
lekára sú pijavice nevyhnutným terapeutickým prostriedkom pri všetkých zápaloch očí, 
najmä ak sa pôvodný lokálny zápal rozšíril. V takom prípade je potrebné čo najskôr za-
čať s liečbou. Očný chirurg Schmucker uviedol, že priložením 6 – 8 pijavíc na obe očné 
viečka sa darí za niekoľko hodín znížiť zápal, ktorý sa nepodarilo stiahnuť ani 6 až 8 ná-
sobným pustením žilou, pričom už hrozilo oslepnutie pacienta alebo strata oka.421 Svoje 
využitie pijavice našli aj pri odstraňovaní škvŕn z rohovky. Tu sa najprv nasadili pijavice 

419 KNOLZ, J. J. Dissertatio..., s. 87.
420 Tamže, s. 88.
421 Tamže, s. 91.

Obr. 30 Zacutus Lusitanus (1575 – 1642)
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na vnútornú stranu spodného viečka, podali sa potrebné protizápalové lieky, a potom sa 
chirurgicky odstránili sklerotizované časti rohovky.422

Napriek mnohým pozitívnym skúsenostiam s liečebným účinkom pijavíc predsa sú 
aj také ochorenia, kde nie je ich použitie vhodné. Istý Dr. D. Bloch odmietal použitie pi-
javíc pri vnútorných očných zápaloch, ale sú aj také všeobecne chronické ochorenia, ako 
napríklad kachexia (chorobný úbytok hmotnosti), ktoré vyplývajú z chybnej rovnováhy 
štiav, nedostatku krvi a nedostatočnej výživy, prejavujú sa v malátnosti, chudnutí a strate 
životných síl. V týchto prípadoch nie je využitie pijavíc vhodné, s výnimkou tuberkulózy 
pľúc, kde lokálne vyprázdnenie pľúc od krvi môže pacientovi uľaviť. Zacutus Lusitanus 
z vlastnej praxe chváli použitie pijavice pri zahnisaných pľúcach; iní lekári ich tiež úspeš-
ne skúšali pri suchotách, slabosti pľúc, skorbute, dokonca pri bolestiach hlavy, kde užitie 
ópia bolo kontraproduktívne a stav pacienta len zhoršovalo, pijavice však poslúžili ako 
účinný paliatívny prostriedok.

Oveľa častejšie využitie majú pijavice pri ochoreniach zapríčinených retenciou (za-
držiavaním). Najrýchlejší a najistejší účinok je preukázaný pri chýbajúcej menštruácii 
a ťažkostiach so zlatou žilou. Neexistuje účinnejšia terapia na obnovenie normálnej čin-
nosti maternice, a to aj v prípade žien v období prechodu. Päť-šesť-násobné opakované 
nasadenie pijavíc je nielen účinnejšie, ako pustenie žilou, ale dokonale zastúpi aj radi-
kálnu liečbu.  

V prípade istého hypochondra zabrala terapia pijavicami pri vyliečení problémov so 
zlatou žilou. Niekoľkomesačné systematické púšťanie žilou nebolo účinné. Nasadenie 12 
kusov pijavíc po troch mesiacoch úplne vyliečilo všetky prejavy.423

Zaujímavý prípad opísal Karol Linné: istá 48-ročná žena mala prakticky celý život 
problémy s veľmi slabým mesačným krvácaním, zároveň mala 20 rokov nehojace sa bo-
lestivé vredy na predkolení. Liečili ju vnútornými i vonkajšími liečivami, neúspešne, pri-
čom sa v priebehu choroby žily extrémne roztiahli nielen na končatinách, ale aj v koneč-
níku. Po nasadení pijavíc sa stratili len rozšírenia na cievach konečníka, iné symptómy sa 
nezmenili. Po 4 týždňoch sa zopakoval proces na končatinách, tentokrát s úspechom. Po 
troch týždňoch sa však stav opäť zhoršil a vredy sa opäť zapálili, nasadili sa po tretíkrát 
pijavice. Dostavilo sa dostatočné mesačné krvácanie, vredy sa zhojili a po 6 týždňoch 
úplne vyliečili.424

Od zlatej žily (hemoroidov) pochádza celý rad rôznych chorôb, napríklad haema-
túria (krv v moči), lumbago, bolesti chrbta, chrbtového nervu, zadržiavanie moču (is-
churia), ťažkosti s močením, závrate, mánie, hypochondria, melanchólia a mnohé iné. 
Pri všetkých je potrebné umelo odstrániť krv, pričom sa k tomu najviac hodí terapia 
pijavicami. Už nizozemský lekár Nicolaus Tulpius (1593 – 1674) ich pokladal pri lieč-
be za najvhodnejšie. Polemizovalo sa však o optimálnom mieste prikladania. V prípade 
zastavenia činnosti pečene, sleziny a pri melanchólii sa odporúčalo prikladať ich čo naj-
bližšie k chrbtici. Ak však bolo nutné odstrániť horúčky, choroby obličiek a pľúc, mali 

422 SHMIDT, C. CH. Jahrbücher der in-und ausländischen gesammten Medecin. Lipsko, zv. 19, 
1838, s. 23. Dostupné: http://books.google.hu/books?id=Kw9FAAAAcAAJ&printsec=frontcov
er&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=BLUTEGEL&f=false [prístup: 
6.7.2013].
423 KNOLZ, J. J. Dissertatio..., s. 91 – 92.
424 Tamže, s. 93 – 94.
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sa nasadiť viac smerom von, teda ďalej od chrbtice. Zacutus Lusitanus navrhoval pred 
aplikovaním pijavíc povytiahnuť konečník bankovaním. Uvádza sa prípad sedemdesiat-
ročného muža, ktorý od upchanej zlatej žily mal závrate a neskôr ochrnul na pravú stra-
nu. Liečil ho známy chirurg, priekopník neurochirurgie Wilhelm Fabricius von Hilden, 
známy ako Hildanus (1560 – 1634) priložením pijavíc na konečník. Touto jednoduchou 
liečbou sa jeho problém vyriešil.

Rovnako dobre sa pijavice uplatnili aj pri „hypochondrických“ osobách, sťažujúcich 
sa na problémy v brušnej dutine; dokonca sa nimi podarilo vyliečiť aj strumu. Účinnosť 
pijavíc sa prejavila aj u dvoch melancholických mužov a jednej ženy, ktorým nasadenie 
pijavíc okolo konečníka prinieslo okamžitú úľavu, hoci všetky iné známe možnosti boli 
neúčinné.425

Rozšírený problém chronických hemoroidov vo viacerých prípadoch úspešne liečili 
prikladaním pijavíc. V ťažkých stavoch sa po trojnásobne opakovanej terapii podarilo 
pacienta vyliečiť, a to napriek tomu, že ani potom nedodržiaval predpísanú diétu, predsa 
sa hemoroidy nevrátili.

Nepríjemným ochorením trpel istý štátny minister – mal problém so zadržiavaným 
močením a trpel silnými bolesťami, kým sa mu podarilo dostať zo seba niekoľko kvapiek 
krvavého moču. Po neúspešnej liečbe všetkými dostupnými medikamentmi mu nasadili 
pijavice. Sotva sa pijavice prisali, pacient pocítil úľavu a po štvrť hodine naplnil veľkú 
fľašu krvavým močom, plnú krvných zrazenín. Uvoľňovanie pokračovalo, pri tretej fľaši 
už bolo bezbolestné.426

Veľkou skupinou ochorení, ktoré sa 
dobre liečia lokálnym vypustením krvi, sú 
nervové choroby. Použitie pijavíc je indi-
kované pri nastavení rovnováhy v nervo-
vom systéme medzi centrálnymi orgánmi 
a ich periférnym zakončením. Vynikajúce 
výsledky sa dosiahli pri bolestiach hlavy, 
uší a zubov, neraz pri dne, vždy boli účin-
né pri šumení v ušiach, pri duševných po-
ruchách, epilepsii, závratoch, malátnosti 
a mŕtvici, teda v prípadoch, keď sa krv 
navalí do hlavy. Je známy prípad 50-roč-
ného muža, ktorý trpel silnými bolesťami 
od dny a vytvoril sa mu aj vodnatý nádor. 
Ťažkosti sa napravili, keď si na päty apliko-
val pijavice. V inom prípade istý 40-ročný 
muž dlhodobo trpel zimnicou a prudkými 
bolesťami chodidiel, ktoré sa na celý rok 
stratili po nasadení piatich pijavíc. Pred-
tým sa liečil kúpeľmi, odvarmi, a elektro-
liečbou, avšak bez účinku. Iný muž trpel 
podagrou, na nohách sa mu stenčila koža 

425 Tamže, s. 94 – 95.
426 Tamže, s. 96.

Obr. 31 Wilhelm Fabricius Hildanus



117

a vytvorili sa zapálené vodnaté pľuzgiere. Nasadil si na prsty a kĺby chodidiel pijavice 
a po šiestich mesiacoch bol ešte stále bez príznakov a zbavil sa bolesti.427

V ženskom lekárstve sa pijavice – ako už bolo spomenuté – taktiež uplatnili, pričom 
tu sa vyskytol ešte aj ďalší problém – a to problém s prudérnosťou a z nej vyplývajúcej 
neochoty dať sa vyšetriť zo strany ženy, respektíve vyšetrovať zo strany lekára – muža. 
V Európe bola morálka prísnejšia, než napríklad v zámorí. Postupom času a neustálym 
pokrokom v lekárskej vede sa situácia pomaly začala zlepšovať. Odborná učebnica gy-
nekológie z roku 1864 už akceptuje vyšetrenie ženských pohlavných orgánov a uvádza 
medzi liečebnými metódami aj prikladanie pijavíc na krček maternice za účelom zmen-
šenia opuchu, zápalu a zastavenie vaginálneho výtoku. Poznamenáva však, že je nutné 
presne spočítať pijavice pred zavedením do pošvy a po ich vybratí, aby sa zabránilo ich 
nebezpečnému zotrvaniu vo vnútri tela.428

Švajčiarsky ľudový kalendár „Neuer Berner-Kalender“  roku 1839 uverejnil okrem 
iného domáci prostriedok na liečbu pichania v boku. Problém, ktorý začína obvykle zim-
nicou, pokračuje vysokými teplotami, smädom, tlakom na hrudi, zrýchleným a skráte-
ným dýchaním a pichavými a pálivými bolesťami, ktoré sťažujú dýchanie, pričom sa pulz 
zrýchli a stvrdne. Okrem liečivého čaju z bazy na vyvolanie potenia, najmä ak nie je  po 
ruke okamžitá lekárska pomoc, je účinné priložiť  6 – 8 – 10 pijavíc na hruď.429

Mimoriadnu obľúbenosť pijavíc v Rusku nepotvrdzuje len to, že sa dostali aj do 
slávneho Tolstého románu Vojna a mier, ale okrem iného aj rôzne správy uverejnené 
na stránkach lekárskeho periodika „Medicinskij žurnal“. V čísle z roku 1836 odporúčal 
napríklad pri silných bolestiach hlavy, šialenstve a pri silne začervenanej tvári priložiť po 
tri pijavice za uši. „Vračebnaja gazeta“ z roku 1846 odporúča pri horúčke zo zápalu pri-
ložiť na brucho v oblasti žalúdka 3 až 5 pijavíc, potom neskôr podľa veku pacienta vyššie 
i nižšie v línii brucha ešte 6 kusov.430

Nemecký odborný lekársky časopis, ktorý vychádzal v 30-tych rokoch 19. storočia, 
prináša taktiež veľké množstvo popísaných prípadov účinného využitia pijavice lekár-
skej. Z viacerých zaujímavých opísaných prípadov spomeňme aspoň niektoré: u pacien-
ta s nervovo-žlčníkovou horúčkou pomohlo priloženie 40 pijavíc na podbrušie a ricí-
nový olej. Štvrtý deň sa priložilo 6 pijavíc na okolie bolestivých slabín. Pijavice zabrali 
aj v prípade akútnej pleuritídy (zápalu pohrudnice) a zápalu pľúc. Aj v prípade novoro-
denca so zápalom pľúc použili pijavice, a to 1 – 2 kusy na hrudník. Úspešne nimi liečili 
koxartrózu, spondylitídu (zápal stavcov), zlomeninu lebky bez trepanácie, meningitídu 
(priložením 20 pijavíc). Na liečenie syfi lisu opakovane prikladali 4 – 5 kusov pijavíc, 
pri zápale maternice v období šestonedelia však bolo potrebných až 12 – 36 kusov, pri-
ložených na podbruško pacientky. Za raritný je možné pokladať opis vyliečenia otravy 
cibuľou jesienky obyčajnej (Colchicum autumnale) pijavicami. Hepatitídu (žltú horúčku) 
liečili priložením 30 pijavíc na hlavu, 15 po chrbte a 5 na análny otvor. Druhá fáza terapie 
bola rovnaká s polovičným množstvom pijavíc. Extrémne množstvo pijavíc – 80 až 200 – 

427 Tamže, s. 97.
428 DUINOVÁ, N., SUTCLIFFOVÁ, J. História medicíny..., s. 68.
429 Siff ert, E. Die Pocken im Kanton Bern während dem 18. und 19. Jahrhundert. Lizenziatsarbeit. 
Bern 1993. Dostupné: http://www.siff ert.ch/liz/titel.html [prístup 12.5.2013].
430 Dostupné: http://hirudopuntura.com/ru/
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použili pri liečení pacienta s otorinolaryngitídou, kombinovanou so zdanlivo nesúvisia-
cou bolesťou v stehnách.431

Podľa viacerých – už klinickými štúdiami podložených prác zo 40. – 60. rokov 20. 
storočia sa pijavice s dobrým výsledkom dajú využiť pri potrebe odstrániť určité množ-
stvo krvi, ale pripisoval sa im aj močopudný účinok. Lokálne účinky: v prvom rade zabrá-
nenie zrazenia krvi, zamedzenie vytvárania trombov, zlepšenie obehu lymfy, v dôsledku 
čoho sa zlepšuje venózny a kolaterálny obeh, a zlepšuje sa dýchanie buniek, rýchlejšie sa 
vstrebávajú infekčné látky a toxíny. Zvyšujú baktericidné účinky, fagocytické vlastnosti 
leukocytov, majú kladný vplyv na uvoľnenie kŕčov žíla tiež pôsobia proti bolesti. Baktérie, 
žijúce (parazitujúce) na pijaviciach zamedzujú rast stafylokokov tvoriacich hnis. Z toho 
vyplývajú relatívne široké možnosti využitia: pri všetkých akútnych a chronických zá-
palových ochoreniach, perikarditída, zápal pohrudnice, zápal pľúc, zápal žlčníka, para-
metritída, zápal kĺbového puzdra, ekzémy, zápaly kostí a tuberkulóza kĺbov, rôzne formy 
trombózy a z nej vytvorené vredy, choroby pečene, migrény, angina pectoris, vysoký 
krvný tlak, menštruačné problémy, lumbago, gangrény, neuralgie, pásový opar (herpes 
zoster), pred- a popôrodná eklampsia, rôzne také ťažkosti, kde nie je možné vykonať 
venesekciu. Mimoriadne dobré výsledky dosiahol francúzsky lekár V. Dias pri brušnom 
týfuse. V predantibiotickom období využitím pijavíc dosiahol zníženie mortality týfusu 
na desatinu. Po sebe nasledujúce dni prikladal po 4 pijavice pacientom na oblasť hlavy za 
ušami, na Petitov trojuholník (v bedrovej oblasti) a na okolie konečníka.432

Mimoriadne dobre sa pijavice osvedčili v mikrochirurgii. Až do začiatku 20. sto-
ročia bola strata končatín alebo prstov konečná – takmer za zázrak sa pokladalo, ak 
pacient takú traumu vôbec prežil. Opätovné prišitie stratených údov začalo byť teore-
ticky možné po roku 1908, keď Alexis Carrel vynašiel metódu zašívania ciev (roku 1912 
za to dostal Nobelovu cenu). Ale až v roku 1968 chirurgovia Komatsu a Tomai úspešne 
implantovali odtrhnutý palec, a to vďaka novým objavom v chirurgii nervov. Pri ďalšom 
zdokonaľovaní rekonštrukčnej techniky chirurgovia popri prevratnom operačnom mik-
roskope začali využívať pri operácii aj úplne primitívnu metódu – nasadzovali pijavice. 
Pri opätovnom zošití sa niekedy tepny a cievy nezregenerujú hneď, ale replantované 
končatiny potrebujú byť zásobené kyslíkom. Bez umelo vytvoreného vývodu sa prišitý 
úd môže príliš prekrviť, a to ohrozí jeho prežitie. V takom prípade je nasadenie pijavíc 
optimálnou metódou, pretože okrem času stráveného priamo na operovanom mieste 
pôsobí pijavicou vylučovaný hirudín ešte aspoň 12 hodín i po jej odstránení, čím sa 
obmedzí možnosť vytvorenia trombov zo zrazenej krvi. Samozrejme, moderná farma-
kológia je v stave vytvoriť hirudín aj umelo, ale použitie pijavíc je omnoho lacnejšie 
a prirodzenejšie.433

3. 4.  Hirudoterapia na prelome 20. a 21. storočia

Hirudoterapia prežíva v posledných desaťročiach svoju renesanciu. V jednotli-
vých krajinách sa – pravdepodobne aj v súvislosti so starými tradíciami – viac či menej 

431 SCHMIDT, C. CH. Jahrbücher..., 1838, passim.
432 GRYNAEUSZ, T. Nadály..., s. 148; na základe nemeckej, francúzskej, ruskej a anglickej odbornej 
lekárskej literatúry.
433 DUINOVÁ, N – SUTCLIFFOVÁ, J. História medicíny..., s. 139.



119

začínajú objavovať ponuky liečby rôznych problémov pomocou pijavíc. Samozrejme, 
kvalita týchto služieb je mimoriadne rôznorodá – od samozvaných ľudových „liečiteľov“ 
cez kozmetické salóny, strediská alternatívnej medicíny až po špičkové špecializované 
zdravotnícke zariadenia. 

 V prvom rade je potrebné spomenúť Rusko a ďalšie krajiny zo sféry bývalého 
Sovietskeho zväzu, najmä Ukrajinu. Ako už bolo spomenuté, tu má používanie pijavíc 
mimoriadne silnú tradíciu a je pochopiteľné, že opätovné oživenie tohto druhu liečenia 
našlo silnú odozvu a záujem. Na internetových stránkach rôznych fi riem, kliník i súk-
romných liečiteľov sú nespočetné ponuky dodávky pijavíc, ako aj poskytnutia adekvátnej 
terapie. Niektoré z týchto stránok už na prvý pohľad pôsobia málo hodnoverne.

 Zrejme k erudovanejším všeobecným príručkám možno priradiť dielko autorky 
Lidije Kuplevskej,434 ktorá uvádza hlavné indikácie liečby pijavicami i spôsob aplikácie 
pijavíc. Je to však len jeden príklad množstva podobných kníh poskytujúcich základné, 
ale aj viac či menej spoľahlivé a overené poznatky. K vyhľadávaným  liečiteľom  patrí 
„hirudogynekologička“ Galina Afanasievna Chačaturová z Jekaterinburgu. V Rusku je 
údajne z takmer 40 miliónov žien v reprodukčnom veku asi 6 miliónov neplodných. 
Chačaturová sa špecializuje práve na liečenie neplodnosti, cýst na vaječníkoch, hypo-
pláziu maternice, endometriózu a podobne. Používa americké pijavice, ktoré nakupuje 
v Petrohrade. Pracuje s akupunktúrnymi bodmi – maternicu lieči napríklad prilože-
ním pijavice medzi palec a ukazovák ruky. Dosahuje vynikajúce výsledky predovšetkým 
v liečbe neplodnosti, kde prevažnej časti pacientok sa údajne darí do roka od začiatku 
terapie otehotnieť. V podstatne menšej miere, ale na liečenie neplodnosti hirudotera-
piou k nej chodia aj muži.435

O obľúbenosti, ale aj tradícii hirudoterapie v Rusku svedčí aj vážnosť, ktorej sa teší 
katedra hirudoterapie a prírodných metód liečenia pri Akadémii medicínsko-sociálne-
ho riadenia v Petrohrade (Sankt Peterburg), ktorej zakladateľom je hirudológ profesor 
Albert Ivanovič Krašenjuk, ktorý využíva účinky pijavíc pri liečení malých detí, ktoré 
vôbec neboli schopné chodiť v dôsledku detskej cerebrálnej paralýzy, ale aj pri rôznych 
iných ochoreniach.436 Jeho metódy sa využívajú aj na iných klinikách a odvolávajú sa na 
ne aj liečitelia, kde však je predpoklad skôr reklamného ťahu. V každom prípade je jed-
noznačné, že Rusko je dnes na poprednom mieste vo využívaní hirudoterapie.

V Nemecku, Francúzsku a Švajčiarsku tiež zažíva záujem o liečenie pijavicami re-
nesanciu a vzniká tu množstvo pracovísk, poskytujúcich rôzne formy ich využitia. Po 
obrovskom „boome“ hirudoterapie v 18. a v prvej polovici 19. storočia záujem o ňu po-
stupne ochaboval a z ofi ciálnej medicíny pijavice prakticky celkom vymizli. Pri niekto-
rých ochoreniach pretrvávala v platnosti predstava o potrebe zníženia množstva krvi, 
ale oveľa jednoduchšie sa vykonávala venesekcia, púšťanie žilou. Pijavice však naďalej 
zostávali dostupnými a žiadanými v ľudovej medicíne, kde boli podľa dobových predstáv 
univerzálne použiteľné takmer pri každej chorobe a napriek všetkému medicínskemu 
pokroku zostávala dôvera k storočiami overenej pijavici v ľudových vrstvách neotrasená. 

434 Kuplevska L. Použití pijavice lékařské. Praktická doporučení. Lvov, 2011, s. 1 – 68, z tohto 
diela vychádzajú aj autori vysokoškolskej učebnice KOZÁNEK, M., ČAMBAL, M., TAKÁČ, P., 
MAJTÁN, J., Hirudoterapia..., pričom ju podrobujú relatívne prísnej kritike. 
435 Dostupné: http://www.lesya.ru/girudo/kinder.php
436 Bližšie o klinike Dostupné: http://academia-hirudo.ru/ [prístup: 1.7.2013].
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Nezanedbateľným aspektom bolo, že pijavice boli obvykle cenovo dostupnejšie, ako lieč-
ba u lekára a prakticky stále sa dali zakúpiť v lekárňach. 

Hlavným dôvodom ústupu hirudoterapie bolo prekonanie tzv. humorálnej teórie, 
založenej na rovnováhe telesných štiav a celkový rozvoj medicíny a farmakológie. V dru-
hej polovici 19. storočia sa však stále viac vynárala otázka, či je púšťanie žilou, alebo 
akékoľvek iné zníženie množstva krvi v tele človeka skutočne potrebné a prospešné.

Vo Francúzsku, ktoré patrilo v 18. a 19. storočí k najväčším spotrebiteľom pijavíc, 
svedčí o úpadku tejto terapie aj fakt, že viac než 150 rokov nevyšla na túto tému žiadna 
zásadná publikácia.437 Až roku 2008 vyšla práca, v ktorej autorka deklarovala svoj cieľ 
opäť oživiť hirudoterapiu a upozorniť na nové možnosti tradičnej liečby.438

V nemecky hovoriacich krajinách tiež došlo k poklesu záujmu, čo bolo badateľné 
aj na produkcii vedeckej i populárnej literatúry o pijaviciach. Výskum v tejto oblasti 
nenapredoval. Niekoľko prác sa objavilo v 30-tych rokoch 20. storočia, ktoré mali skôr 
všeobecný charakter a o pijaviciach pojednávali len parciálne.439 Najmenej štyri vydania 
mala kniha o využití pijavíc v lekárskej praxi, ktorá svedčí o tom, že v 70. rokoch sa záu-
jem o túto terapiu začal intenzívnejšie prebúdzať.440 Od posledných desaťročí tento záu-
jem nielen pokračoval, ale stával sa všeobecnejším.441 Od roku 2000 je evidentný nárast 
záujmu rôznych medicínskych odborov o hirudoterapiu, čo sa odzrkadľuje na množstve 
novopublikovaných vedeckých štúdií. Rovnako vychádzajú aj populárnovedecké a po-
pulárne, všeobecne dostupné práce, určené laickej verejnosti.442

Významná časť výskumu sa zaoberá problémom možnej infekcie pri použití pijavi-
ce lekárskej. Zistilo sa, že pri zahryznutí môže pijavica prenášať zárodky ochorení ako 
AIDS, hepatitídy, syfi lisu, kvapavky a iných. Štúdia vedcov bochumskej univerzity preu-
kázala v afrických pijaviciach pochádzajúcich z Kamerunu vírusy HIV a hepatitídy typu 
B, v krvi pijavíc z nemeckého chovu zasa 11 rozličných druhov baktérií (toxoplazma, 
trypanozóma, plazmódium, aeromonas hydrophila a pod.), z čoho vyplýva, že pijavice 

437 Začiatkom 19. storočia vydal knihu o medicínskom využití pijavíc lekár Vitet, L. Traité de la 
sangsue médicinale. Paris 1809. Po necelých dvoch desaťročiach nasledovala publikácia Moquin-
Tandon, A. Monographie de la Familles des hirudinées. Paris 1827, 2. vyd. 1846. Išlo o prvú 
klasifi káciu pijavíc, relatívne jednoduchú, opravenú v druhom vydaní. Zaujímavou je aj brožúrka 
o obchode s pijavicami od parížskeho obchodníka: Martin, J. Histoire pratique des sangsues. 
Paris 1845. Tesne po polovici storočia vyšli ešte dva tituly – od hlavného lekárnika nemocnice 
Salpétrière v Paríži Fermond, M. CH. Monographie des sangsues médicinales. Paris 1854 
a lekára Ebrard, E. Nouvelle monographie des sangsues médicinales. Paris 1857, o jeho osobných 
skúsenostiach s liečením pijavicami. V 20. storočí vyšla len brožúra o anatómii pijavíc Chambron, 
P. La sangsue médicinale. Lyon, 1938.
438 Kähler Schweizer, D. La thérapie par les sangsues. Secrets et bienfaits de l‘hirudothérapie. 
[Saint-Julien-en-Genevois], 2008.
439 Bottenberg, H. Biologische Th erapie des praktischen Arzt. München 1936; Bottenberg, H.
Die Blutegelbehandlung. Stuttgart-Leipzig 1935, ďalšie vydania 1948, 1983.
440 KUPPE, K. O. Der Blutegel in der ärztlichen Praxis. Stuttgart 1955; ďalšie vyd. 1971, 1976, 
1977.
441 Abele, J. Propädeutik der Humoraltherapie. Heidelberg 1992; Pukownik, P. Blutegel-Th erapie, 
den Körper entgift en. München 1995.
442 Müller, I. W. Handbuch der Blutegeltherapie. Heidelberg 2000; Moser, C. / Moser, K. So hilft  
Ihnen die Blutegel-Th erapie. Heidelberg 2002.
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sú potenciálnym vektorom niektorých ľudských i zvieracích patogénov.443 Podľa tímu 
hannoverskej lekárskej školy sa infekcie vyskytujú v intervale 2,4 – 20 %, ale vyskytnúť 
sa môže aj anémia.444 V odborných časopisoch vyšlo množstvo článkov, popisujúcich 
výskyt infekcií po rôznych zákrokoch a operáciách, pri ktorých boli použité pijavice. Ob-
vykle po nasadení antibiotickej liečby príznaky do štyroch dní zmizli.445 Celkom raritné 
prípady sú popísané z Indie – kde došlo k vaginálnemu krvácaniu u dvoch dievčatiek 
následkom uhryznutia pijavicou pri kúpaní v rieke. V týchto prípadoch bol použitý na 
dezinfekciu betadine.446

Na druhej strane sú opísané prípady, kde sa účinkom pijavíc pripisuje vyliečenie 
ťažkých, život ohrozujúcich infekcií – napríklad meningokokovej infekcie u 5 týždňo-
vého dieťaťa.447 Vo všeobecnosti sa v praxi používajú profylakticky antibiotiká, podá-
vané tesne pred a počas hirudoterapie. Účinným sa javí ciprofl oxacín. Problémom však 
je, že baktérie, ktoré infekcie spôsobujú sa veľmi rýchlo dokážu stať rezistentnými voči 
antibiotikám.448

Široké využitie našli pijavice v plastickej chirurgii. V posledných desaťročiach sa 
tento medicínsky odbor mimoriadne rýchlo rozvíjal aj vďaka veľkému dopytu po re-
konštrukčných a kozmetických úpravách. Pijavice sa využívajú predovšetkým na dočas-
né zvýšenie úrovne perfúzie krvi a na udržiavanie fyziologických procesov v koži. Na 
mieste uhryznutia pijavice  pokračuje krvácanie aj po jej odstránení (odpadnutí), čím sa 
znižuje riziko vytvorenia trombov a upchatia ciev.449

Hirudoterapia si úspešne prebíja cestu aj v kozmetike. Keďže v tomto odbore ide 
v prvom rade o obchod, reklama často vysoko prevyšuje skutočné možnosti liečby pi-
javicami. Viaceré fi lmové herečky a celebrity sa podrobili kozmetickým úpravám tváre 
i postavy pomocou hirudoterapie, napríklad Demi Moore, ktorá je otvorenou propa-

443 Nehili M., Ilk C., Mehlhorn H., Ruhnau K., Dick W., Njayou M. Experiments on the possible 
role of leeches as vectors of animal and human pathogens: a light and electron microscopy study. 
In Parasitology Research, 80, 1994, č. 4, s. 277 – 290.
444 KNOBLOCH, K., GOHRITZ, A., BUSCH, K, VOGT, P. M. Hirudo medicinalis-Anwenungen in 
der plastischen und rekonstruktiven Mikrochirurgie – eine Literaturübersicht. In Handchirurgie, 
Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie, 39, 2007, č. 2, s. 103 – 107.
445 Maetz, B., Abbou, R., Andreoletti, J. B., Bruant-Rodier, C. Infections following the application 
of leeches: two case reports and review of the literature. In Journal of  Medical Case Reports, 6, 
2012, č. 1, s. 364. Ďalších najmenej 100 článkov je prístupných v plnom znení alebo v abstraktoch. 
Dostupné: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
446 SAHA, P. K., ROY, S., BHUIYA, A. Leech Bite: A Rare Gynecologic Emergency. In Medscape 
General Medicin 7, 2005, č. 5, s. 73. 
447 Dippenaar, R., Smith, J., Goussard, P., Walters, E. Meningococcal purpura fulminans treated 
with medicinal leeches. Pediatric Critical Care Medicine,  7, 2006 č. 5, s. 476 – 8.
448 Wilmer, A., Slater, K., Yip, J., Carr, N., Grant, J. Th e role of leech water sampling in choice 
of prophylactic antibiotics in medical leech therapy. In Microsurgery, 33, 2013 č. 4, s. 301 – 
304; Patel, K. M., Svestka, M., Sinkin, J., Ruff , P. Ciprofl oxacin-resistant Aeromonas hydrophila 
infection following leech therapy: a case report and review of the literature. In Journal of Plastic, 
Reconstructiv and Aesthetic Surgery, 66, 2013 č. 1,s. e 20 – 22. 
449 Conforti M. L., Connor N. P., Heisey DM, Hartig G. K. Evaluation of performance characteristics 
of the medicinal leech (Hirudo medicinalis) for the treatment of venous congestion. In Plastic 
and Reconstructive Surgery, 109, 2002, č. 1, s. 228  – 235.



122

gátorkou tejto terapie. Najčastejšie sa používajú na omladzovanie pleti, vyhladzovanie 
vrások, odstránenie opuchov najmä v okolí očí, odstránenie celulitídy, a tiež na zlepše-
nie farby pleti. Pijavice účinne liečia akné a pigmentáciu v dôsledku posilnenia imunity 
a stimulácie metabolických procesov v organizme. Sliny pijavice obsahujú viacero biolo-
gicky aktívnych látok, ako hyaluronidázu a lipázu, ktoré sú dôležité pri liečbe celulitídy. 
Hyaluronidáza podporuje štiepenie väzivového tkaniva a lipáza štiepi tuky v tkanivách. 
Vďaka ďalším biologicky aktívnym látkam v slinách pijavice sa zlepšuje mikrocirkulácia 
v tkanivách, odstraňujú sa opuchy a výpotky, zvyšuje sa látková výmena a obnovuje sa 
prietok lymfy.450

Sliny pijavice obsahujú rad biologicky aktívnych látok, ktoré majú protizápalový 
účinok a podobné vlastnosti, ako anestetiká. V snahe využiť tieto danosti sa začali pija-
vice používať na terapiu u pacientov s osteoartrózou a výsledky sú povzbudivé.451

Na Slovensku sa hirudoterapia, okrem stále prežívajúceho ľudového liečiteľstva,452  
začína sľubne rozvíjať na vedeckom, resp. medicínskom základe. Perspektíva liečenia 
pijavicami je dobrá, dostáva sa jej stále širšieho uznania a využitia. V medicínskych za-
riadeniach, pri kontrole použitých zvierat a zvážení indikácií a kontraindikácií sa ob-
jektívne riziká dajú znížiť na minimum. Informácie o projekte zavádzania bioterapií do 
praxe sú prístupné aj na webovej stránke Spoločnosti Scientica. Táto spoločnosť projekt 
bioterapeutických metód, ktorý začal Ústav zoológie SAV spolu s partnerským pracovis-
kom, Lekárskou fakultou UK v Bratislave, zastrešuje.453

450 KOZÁNEK, M., ČAMBAL, M., TAKÁČ, P., MAJTÁN, J. Hirudoterapia..., s. 55.
451 Rai, P. K., Singh, A. K., Singh, O. P., Rai, N. P., Dwivedi, A. K. Effi  cacy of leech therapy in 
the management of osteoarthritis (Sandhivata). In Ayu, 32, 2011 č. 2, s. 213 – 217; Michalsen, 
A., Klotz, S., Lüdtke, R., Moebus, S., Spahn, G., Dobos, G. J. Eff ectiveness of leech therapy in 
osteoarthritis of the knee: A randomized, controlled trial. In Annals of Internal Medicine, 139, 
2003, s.724 – 730.
452 Etnologický výskum na Slovensku sa nevenoval liečeniu pijavicami (resp. v etnologickej 
bibliografi i nie sú uvedené žiadne záznamy) – analogicky môžeme vychádzať z výskumu 
maďarských národopiscov, ktorí mapovali aj niektoré oblasti Slovenska a tiež z osobného 
rozhovoru autorky so staršími osobami, ktorí si liečenie pijavicami pamätajú z vlastnej skúsenosti 
ešte v 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia. 
453 Dostupné: www.scientica.sk
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4. BAKTERIOFÁGOVÁ TERAPIA

Pojem bakteriofágová terapia (skrátené fágová terapia) označuje využitie bakterio-
fágov (fágov) pri prevencii a liečbe bakteriálnych ochorení.454 Bakteriofágy sú vírusy 
prirodzene napádajúce len bakteriálne bunky. Vyskytujú sa v miestach, kde je väčšie 
množstvo ich hostiteľských baktérií i vo voľnom prostredí. Ich veľkosť sa pohybuje od 20 
nm do niekoľko sto nm (vláknité fágy) a ich klasifi kácia je založená zvlášť na tvare a type 
nukleovej kyseliny. Z hľadiska tvaru môžu byť sférické, pleomorfné, s ikosaedrickou hla-
vičkou a bičíkom, tyčinko-
vité alebo vláknité. Väčšina 
má genetickú informáciu 
uloženú vo forme dsDNA, 
ostatné obsahujú ssDNA, 
dsRNA alebo ssRNA.455

Pokroky v bakterioló-
gii v 50-tych rokoch otvorili 
nové možnosti pre štúdium 
bakteriofágov. Dôkaz, že nu-
kleová kyselina fága obsa-
huje genetickú informáciu, 
znamenal prevrat nielen 
v štúdiu bakteriofágov, ale 
v podstatnej miere ovplyvnil 
výskum živočíšnych a rast-
linných vírusov. Fágy sa 
ukázali ako veľmi výhodný 
model pre molekulárnych 
biológov, virológov, bioche-
mikov, biofyzikov a geneti-
kov.456

4. 1. Nový fenomén – bakteriofágy

Používanie bakteriofágov na liečenie bakteriálnych infekcií je datované takmer o 20 
rokov skôr ako aplikácia penicilínu. Prvá zmienka o tomto fenoméne je z roku 1896, 
keď si britský chemik Ernest Hanbery Hankin, ktorý pracoval vo vládnom laboratóriu 
v Agre (India) všimol, že epidémia cholery sa nešíri pozdĺž rieky Gangy, považovanej 

454 GÓRSKI, A., BORYSOWSKI, J., MIEDZYBRODSKI, R., WEBER-DABROWSKA, B. 
Bacteriophages in medicine. In McGrath, S., van Sinderen, D. (Ed.) Bacteriophage genetics and 
molecular biology. Norfolk 2007, s. 127. 
455 SKURNIK, M., STRAUCH, E. Phage therapy: Facts and fi ction. In International Journal of 
Medical Microbiology, 296, 2006, s. 6.
456 RAJČÁNI, J., ČIAMPOR, F. Lekárska virológia. Bratislava 2006, s. 15. 

Obr. 32 Stavba bakteriofágu
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odborníkmi za ohnisko nákaz a zaujímal sa, prečo to tak nie je.457 Medzi obyvateľstvom 
Indie prevládalo presvedčenie, že Ganga je svätá rieka a má uzdravujúcu silu. V domác-
nostiach po celej krajine uchovávali malé medené nádoby naplnené vodou z rieky, aby 
chránila ich šťastie a prosperitu. Hankin urobil laboratórne rozbory vody z Gangy458, kde 
pochovávali aj mŕtvych a zistil, že voda obsahovala „antiseptický prostriedok“, ktorý bol 
silnejší ako baktérie cholery. Túto „čudnú“ samočistiacu schopnosť rieky Gangy nemo-
hol vysvetliť. Niečo vo vode zničilo baktérie skôr, ako mohli postupovať dole prúdom 
a infi kovať celé prostredie. Pokračoval v ďalších experimentoch s pitnou vodou z vodo-
vodov a vodou zo studní. Dospel k záveru, že pitná voda ani voda zo studní nezabíjala 

baktérie cholery, teda nemala tú schop-
nosť čo voda z Gangy. Hankin publikoval 
článok o novom fenoméne, ale nevedel si 
vysvetliť, čo to spôsobuje. Bol prvým, kto 
upozornil na túto skutočnosť.459

V roku 1898 si ruský bakteriológ Ni-
kolaj F. Gamaleya všimol podobný feno-
mén. Publikoval článok, v ktorom popi-
soval lýzu Bacillus anthracis v destilovanej 
vode, po ktorej voda získala schopnosť 
rozkladať bunky iných Bacillus antracis. 
Objav ale ďalej neskúmal.460

V roku 1915 britský časopis Lancet 
uverejnil článok profesora bakteriológie na 
univerzite v Londýne, Frederika Williama 
Tworta, v ktorom popísal, že počas labora-
tórneho výskumu pozoroval tzv. „aktívnu 
priehľadnú hmotu“ („ultramikroskopický 
vírus“), ktorá vzniká pri niektorých bak-
teriálnych kolóniách a nejakým spôsobom 
zabíja baktérie v roztoku. Bola to prvá 
práca o bakteriofágoch. Twort nevedel vy-
svetliť jav, ktorý pozoroval. Domnieval sa, 
že išlo o produkt samotných baktérií.461

457 ADHYA, S., MERRIL, C. Th e road to phage therapy. In Nature, 443, 2006, s. 754.
458 Hankin zobral jednu vzorku vody na mieste kde rieka vstupovala do mesta Agra a druhú vzorku, 
kde rieka vystupovala z mesta. Mikroskopickým vyšetrením zisťoval počet Vibrio cholerae na 
kubický milimeter vody. Kým v prvej vzorke bolo sto tisíc infi kovaných jednotiek na kubický 
milimeter, v druhej vzorke sa ich počet znížil na deväťdesiat. 
459 SULAKVELIDZE, A., ALAVIDZE, Z., MORRIS, J. G., Jr. Bacteriophage therapy. In 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 45, 2001, č. 3, s. 649. 
460 SAMSYGINA, G. A., BONI, E. G. Bacteriophages and phage therapy in pediatric practise. In 
Pediatria, 4, 1984, s. 67 – 70. 
461 TWORT, F. W. An investigation on the nature of ultra-microscopic viruses. In Lancet, 11, 
1915, s. 1241 – 1243; TWORT, F. W. Th e discovery of the bacteriophage. In Sci News, 14, 1949, 
s. 35 – 43.

Obr. 33 Frederick W. Twort
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Za objaviteľa bakteriofágov je rovnako 
považovaný francúzsko-kanadský vedec 
Félix d’Herelle, ktorý nezávisle na Tworto-
vi objavil tento fenomén. Na rozdiel od F. 
W. Tworta sa výskumu bakteriofágov ve-
noval celý život.462

D’Herelle sa narodil v roku 1873 ako 
syn francúzskych emigrantov v Montrea-
le. Po smrti otca sa rodina presťahovala do 
Paríža, kde študoval na lýceu. Po ukončení 
lýcea získal od matky dar tri tisíc frankov, 
ktoré použil na trojmesačný pobyt v Južnej 
Amerike. Na ceste z Rio de Janeiro do Pa-
ríža vypukla na lodi žltá zimnica a v prie-
behu 8 dní zomrelo 20 osôb. Tento silný 
zážitok ho viedol k rozhodnutiu, venovať 
sa výskumu infekčných ochorení.463 Svo-
ju vášeň pre mikrobiológiu začal rozvíjať 
už v mladom veku. V roku 1891 niekoľko 
mesiacov navštevoval prednášky na uni-
verzite v Bone. Bol samoukom vo vedách. 
Medzi 16 – 24 rokom veľa cestoval. Na jednej zo svojich ciest sa v Turecku zoznámil 
s dcérou tamojšieho francúzskeho veľvyslanca Marie Caire, ktorá sa neskôr stala jeho 
manželkou.464 Ako 24 ročnému sa mu narodila dcéra a spolu s rodinou sa v roku 1894 
presťahoval do Kanady. Vybudoval si domáce laboratórium a začal študovať mikrobio-
lógiu z odbornej literatúry a zo svojich vlastných experimentov. Okrem d’Herelleho sa 
o štúdium mikróbov v Kanade zaujímal iba Dr. Bernier, neskôr prvý profesor mikrobio-
lógie na univerzite v Montreale. Bakteriológia bola rodiacou sa disciplínou.

Vďaka rodinným kontaktom získal poverenie od kanadskej vlády študovať fermen-
táciu a destiláciu javorového sirupu na šnaps a nadviazal kontakty s Pasteurovým in-
štitútom v Paríži. D’Herelle rovnako pracoval ako lekár pre geologickú expedíciu do 
Labradoru, hoci nemal lekárske vzdelanie ani skúsenosť. Spolu s bratom investoval sko-
ro všetky peniaze do čokoládovej továrne, ktorá skoro zbankrotovala a takmer prišiel 
o všetky peniaze. Aby mohol fi nančne zabezpečiť rodinu, ktorá sa medzitým rozrástla, 
prijal miesto bakteriológa vo všeobecnej nemocnici v Guatemale. Určitá časť jeho pra-
covných povinností spočívala aj v organizovaní ochrany proti malárii a žltej zimnici.465 

462 EATON, M.,D., BAYNE-JONES, S. Bacteriophage therapy. In J. Am. Med. Assoc., 103, 1934, 
č. 23, s. 1769.
463 KUCHMENT, A. Th e forgotten cure. New York 2012, s 4 – 5.
464 HÄUSLER, T. Gesund durch Viren. Ein Ausweg aus der Antibiotika-Krise. München 2003, 
s. 68.
465 Tiež študoval miestnu hubovú infekciu kávových plantáží a objavil, že okysličovanie pôdy 
môže slúžiť ako efektívne ošetrenie.

Obr. 34 Félix d’Herelle
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Súčasne experimentoval s možnosťami výroby whisky z banánov. Oveľa neskôr vyhlásil, 
že jeho vedecká cesta sa začala na tomto mieste.466

V roku 1907 prijal ponuku mexickej vlády pokračovať vo svojich štúdiách o fermen-
tácii.  Spolu s rodinou sa presťahoval na agávovú plantáž blízko Mérida v Yucatáne.467  
Podarilo sa mu úspešne vytvoriť metódu na prípravu agávového šnapsu. Stroje na jeho 
výrobu boli však objednané v Paríži, kde d’Herelle dohliadal na ich výrobu. Vo voľnom 
čase pracoval ako dobrovoľník v laboratóriách Pasteurovho inštitútu. V Mexiku sa stre-
tol aj s entomológom, ktorý ho upozornil na veľkú epidémiu kobyliek. D’Herelle izoloval 
baktériu Coccobacillus aeridorium (v súčasnosti známa ako Enterobacter aerogenes)468 
a motivovaný túžbou použiť tieto baktérie pri potlačení epidémie kobyliek, uskutočnil 
veľké množstvo pokusov v Mexiku, Tunise a v Guyane. 

Ako mnoho veľkých vedeckých objavov aj d’Herelle objavil bakteriofágy náhodou. 
Počas výskumu epidémie kobyliek si všimol nejasný fenomén; uprostred jeho bakteri-
álnych kultúr sa nachádzali tzv. „taches vierges“ – čisté škvrnky na zahmlenom pozadí. 
D’Herelle sa začal zaujímať o fenomén, ale nevedel, na čo ho využije. Myslel si, že škvrny 
boli nejakým spôsobom spojené s chorobou kobyliek, ktorú nebol schopný identifi ko-
vať pod mikroskopom. „Obraz“ si vryl do pamäte. Elektrónový mikroskop bol objave-
ný neskôr a bakteriofágy boli príliš malé, aby mohli byť viditeľné za pomoci vtedajších 
prístrojov.

D’Herelle sa začiatkom roku 1911 presťahoval s rodinou do Paríža a začal pôsobiť 
ako neplatený asistent vo svetoznámom výskumnom centre – Pasteurovom inštitúte, 
kde mal možnosť spolupracovať s najväčšími autoritami v oblasti medicínskeho výsku-
mu.469 Jeho výskumným zameraním sa stalo monitorovanie infekčných chorôb a výro-
ba vakcín. Pobyt v inštitúte mu nesmierne pomohol v ďalšom profesionálnom raste. 
Loius Pasteur dokázal, že mnohé infekčné ochorenia sú spôsobené živými organizmami. 
Vytvoril teóriu o pôvode infekčných chorôb a stal sa priekopníkom antisepsy. Svetovú 
slávu mu prinieslo ochranné očkovanie proti besnote a slezinovej sneti. Poslaním in-
štitútu bolo rozširovať zakladateľovo poznanie, pokračovať v ňom a skúmať, akú úlohu 
zohrávajú mikróby pri vzniku chorôb. S týmto cieľom založil sieť fi liálnych inštitúcií cez 
celé francúzske koloniálne impérium.470 D’Herelle získal pozornosť vedeckej komunity, 
keď boli publikované výsledky jeho úspešného pokusu o boji proti moru kobyliek. Počas 
I. svetovej vojny d’Herelle a jeho asistenti, medzi nimi jeho žena a dcéry, sa podieľali na 
výrobe liečiv pre spojeneckú armádu. 

466 „Wenn ich an Guatemala denke, dann überkommt mich immer ein Gefühl der Zuneigung. In 
diesem  Land habe ich meine Lehre fürs Leben gemacht und meine wissenschaft liche Karriere 
begonnen.“ HÄUSLER, T. Gesund..., s. 70.
467 ACKERMANN, H. W., MARTIN, M., VIEU, J. F., NICOLLE, P. Felix d’Hérelle: His life and 
work and the Foundation of a Bacteriophage Reference C enter. Dostupné: http://jxzy.lzptc.edu.
cn/ziyuan/92/wdjpkc/jpkc/wsw/newindex/wswfzjs/pdf/480882p345.pdf [prístup: 19.8.2011].
468 Tamže.
469 Inštitút založil francúzsky chemik a mikrobiológ Louis Pasteur (1822 – 1895). V r. 1888 sa stal 
riaditeľom inštitútu. Pasteurovým dielom sa začínajú dejiny bakteriológie. In. SCHOTT, H. a kol. 
Kronika medicíny. Bratislava 1994, s. 300 – 301.
470 PORTER, R. Největší dobrodiní lidstva. Historie medicíny od starověku po současnost. Praha 
2001, s. 471 – 479.
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Po uverejnení článku dr. Tworta o prenosných bakteriálnych lýzach, si d’Herelle 
pri jeho čítaní spomenul na svoje vlastné pozorovania v Mexiku a v Tunise. Objavenie 
a znovuobjavenie bakteriofágov d’Herellem po Twortovi je spájané s vypuknutím silnej 
dyzentérie v Maissons-Laffi  tte. V roku 1916 vypukla epidémia dyzentérie medzi jednot-
kami jazdectva na predmestí Paríža, vzdialenom od francúzsko-nemeckého frontu iba 
50 míľ. D’Herelle sledoval ochorenie a analyzoval vzorky stolice z infekčného materiálu, 
aby zistil, či vojaci trpeli novou silnejšou formou infekcie. Výskum potvrdil novú formu 
infekcie, ale zatiaľ čo analyzoval vzorky pacientov, opäť uvidel „taches vierges.“471 Pocho-
pil, že tento fenomén sa neobmedzoval len na coccobacilli, rod shaped bacteria (tyčinko-
vé baktérie) kobyliek, ale rovnako je na ne náchylný aj človek. Čoskoro spozoroval niečo 
oveľa zaujímavejšie. Zdalo sa, že „taches vierges“ sa objavujú iba v bakteriálnych vzor-
kách pacientov, ktorí sa uzdravovali. To, čo zo začiatku považoval za príčinu choroby,sa 
v skutočnosti ukázalo ako „nástroj uzdravenia.“ Svoju hypotézu hneď začal overovať. 
Do nemocnice pri Pasteurovom inštitúte bola prijatá nová pacientka s dyzentériou. D’He-
relle starostlivo monitoroval jej liečbu nielen počas choroby, ale aj v rekonvalescencii.472 

471 SULAKVELIDZE, A., ALAVIDZE, Z., MORRIS, J. G., Jr. Bacteriophage..., s. 649. 
472 Každý deň vzal niekoľko vzoriek stolice a zmiešal ich s niekoľkými kvapkami mäsového bujónu 
a tak dostal priehľadnú žltú tekutinu v ktorej sa živili a rozmnožovali baktérie. Zmes prefi ltroval 

Obr. 35 Pasteurov ústav, Paríž (foto Luca Borghi)
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Pozorovaním a každodenným testovaním stolice zistil, že „neviditeľné mikróby“ po-
hlcovali baktérie, ktoré spôsobovali dyzentériu. Nazval ho bakteriofág („pojedač bak-
térií“).473

D’Herelleho objav bol prezentovaný v septembri 1917 na konferencii pracovníkov 
francúzskej Akadémie vied a následne uverejnil štúdiu, v ktorej uviedol: „izoloval som 
neviditeľný mikrób s vlastnosťami, ktoré sú v antagonizme s bacilom dyzentérie-Shigel-
la dysenteriae.“ Objav bol prísľubom novej terapie, ale zmenil aj dovtedy pretrvávajúci 
názor, že baktérie sú najmenším živým organizmom. V uvedenom článku vysvetlil pro-
ces izolovania bakteriofágov a hypotézu existencii bakteriofágov aj pre iné typy chorôb. 
Konštatoval, že bakteriofágy sú živé organizmy 40-krát menšie ako baktérie. Na základe 
laboratórnej práce podrobne dokázal, že bakteriofágy boli schopné reprodukcie v rámci 
bakteriálnej kultúry. Tvrdil, že každý bakteriofág je špecifi cký a môže zaútočiť len na 
jednotlivý druh alebo poddruh baktérie a dospel k názoru, že fág môže byť upravený, 
aby zničil nejaký mikrób. K prezentovaným výsledkom dospel po úspešnom rozmno-
žovaní fágov proti iným druhom dyzentérie. V skutočnosti mal d’Herelle sčasti pravdu, 
pretože fág rýchle mutuje, aby atakoval príbuzné druhy určitej baktérie. Ale iba veľmi 
málo fágov je schopných ničiť viac druhov baktérií. V súčasnosti vedci vedia, že existu-
je toľko druhov rôznych bakteriofágov, koľko druhov baktérií a iba veľmi malá čiastka 
z nich bola identifi kovaná. Ďalší záver, ktorý sa neskôr ukázal nesprávny, bol d’Herelleho 
predpoklad, že bakteriofágy sú „pravé mikróby imunity“, teda hlavný činiteľ zodpovedný 
za vyliečenie pacienta. Chybné bolo aj jeho tvrdenie, že protilátky nehrajú žiadnu úlohu 
pri uzdravovaní. 

D’Herelleho objav sa stával známym veľmi pomaly. V roku 1920 bol publikovaný 
celý rad článkov v súvislosti s novým fenoménom. Zatiaľ čo veľa vedcov úspešne overo-
valo účinnosť výsledkov d’Herelleho v laboratóriách, iní ich spochybňovali. K najväčším 
odporcom d’Herelleho výskumu patril riaditeľ pobočky Pasteurovho inštitútu v Bruseli 
– Jules Bordet,474 ktorý spolu s kolegom Mihaiom Ciucom publikoval dva články. V roku 
1920 výsledky d’Herelleho výskumu podali v kontexte svojich vlastných teórií, dokonca 
spochybňovali existenciu bakteriofágov. J. Bordet a M. Ciuca o rok neskôr oznámili, že 
d’Herelle nebol prvým vedcom, ktorý pozoroval lytický fenomén. Odvolávali sa na prá-
cu F. W. Tworta. D’Herelle na ich obvinenia reagoval tvrdením, že sa nejedná o ten istý 
objav, ale o úplne iný fenomén. Nakoniec akceptoval skutočnosť, že výskum fágov bol 
nezávisle objavený nielen ním, ale aj T. W. Twortom. Určitú dobu bol objav známy ako 
„Twort-d’Herelleho fenomén“, ale čoskoro  ho nahradil termín d’Herelleho bakteriofág.

Zakrátko po objavení začal d’Herelle používať fágy na liečbu dyzentérie, čo bol prav-
depodobne prvý pokus používania bakteriofágov terapeuticky. Dyzentéria bola zvlášť ne-
bezpečná pre detskú populáciu, seniorov a osoby, ktoré sa infi kovali na kontaminovaných 

keramickým fi ltrom za účelom sterilizácie. Filter umožnil preniknúť iba „taches vierges“ a nie 
baktériám. D’Herelle pridal fi ltrát do testovacej skúmavky obsahujúcej bakteriálne bunky 
dyzentérie. 
473 SULAKVELIDZE, A., ALAVIDZE, Z., MORRIS, J. G., Jr. Bacteriophage..., s. 650.
474 Jules Jean Baptiste Vincent Bordet (1870 – 1961) belgický bakteriológ, profesor univerzity 
v Bruseli, od r. 1901 riaditeľ odbočky Pasteurovho ústavu v Bruseli. V r. 1919 získal Nobelovu 
cenu za objasnenie mechanizmu imunizácie. In Malá československá encyklopedie A – Č. Praha 
1984, s. 517 – 518.
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latrínach. Výskum uskutočnil v roku 1919. O spoluprácu požiadal francúzskeho priateľa, 
pediatra Victora Henri Hutinela v detskej nemocnici v Paríži. S jeho súhlasom začal 
liečiť deti, predtým však demonštroval sám na sebe bezpečnosť bakteriofágov. D’Herel-
le, ktorý už dovtedy užil množstvo ampuliek bakteriofágov navrhol inú skúšku na sebe 
samom – použil bakteriofágy v dávke stokrát väčšej ako chcel podať deťom. Malý pohár 
fágov vypili aj viacerí stážisti prítomní pri pokuse a profesor Hutinel. Všetci skonšta-
tovali, že chuť bakteriofágov nebola príjemná, ale ani príliš odporná. Fágy boli poda-
né chlapcovi s ťažkou dyzentériou. Pacientove symptómy ustúpili po jedinom podaní 
a chlapec sa uzdravil do niekoľkých dní. Efektívnosť fágového preparátu sa potvrdila aj 
krátko potom. V nemocnici boli hospitalizovaní traja bratia v ťažkom stave vo veku 3 až 
7 rokov, ich sestra krátko predtým zomrela na dyzentériu. Každému z nich boli injekč-
nou formou podané bakteriofágy. Všetci sa do 24 hodín začali uzdravovať.475 Výsledky 
týchto štúdií však neboli publikované. Prvý výskum o podaní fágov pri liečení infekč-
ných chorôb u ľudí podal Richard Bruynoghe a Joseph Maisin v roku 1921.476 Používali 
fágy na liečbu stafylokokových ochorení kože. Bakteriofágy vpichli do rany a jej okolia. 
Regresia infekcie sa potvrdila od jedného do dvoch dní. O tejto problematike bolo pub-
likovaných niekoľko štúdií.477

Prvú masovú aplikáciu bakteriofágov uskutočnil d’Herelle v roku 1927 v nemocni-
ci Campbell Hospital v Kalkate.478 Štatistické dáta z troch nemocníc v Kalkate priniesli 
ďalšie potvrdenie d’Herelleho teórie. Paradoxne najnižšia miera úmrtnosti na choleru – 
27 % bola zaznamenaná v nemocnici pre chudobných v Campbell Hospital, zatiaľ čo naj-
vyššiu mieru úmrtnosti – 86 % vykazovala nemocnica pre bohatých European Hospital. 
Pričom nemocnica pre privilegované vrstvy sa vyznačovala vysokou hygienou a prísnym 
dodržiavaním sanitárnych podmienok. Zaujímavosťou bolo, že nízka úmrtnosť bola 
v nemocnici, kde liečebná a hygienická starostlivosť bola minimálna.479

4. 1. 2.  Testovanie a výskum bakteriofágov 

D’Herelle povzbudený priaznivými výsledkami pokračoval vo výskume terapeu-
tického využitia fágov. Sústredil sa na testovanie fágov proti ďalším baktériám vrátane 
moru a cholery. Zistil, že fágy sa nachádzajú všade, kde sa množia baktérie: v kanáloch, 

475 HÄUSLER, T. Gesund..., s. 57 – 58. 
476 DERESINSKI, S. Bacteriophage Th erapy: Exploiting Smaller Fleas. In Clinical Infectious 
Diseases, 48, 2009, s. 1098.
477 RICE, T. B. Use of bacteriophage fi ltrates in treatment of suppurative conditions: report of  300 
cases. In Th e American Journal of the Medical Sciences, 1930, 179, s. 345 – 360; SCHLESS, R. A. 
Staphylococcus aureus meningitis.: Treatment with specifi c bacteriophage. In American Journal 
of Diseases of Children, 44, 1932, s. 813 – 822. 
478 CHANISHVILI, N. Experience of the Eliava Institute of Bacteriophage, Microbiology and 
Virology in development of the innovative bio-preparations and their commercialization. Dostupné: 
http://www.istc.ru/istc/istc.nsf/va_WebResources/News_Drug_Design&Development/$file/
Chanishvili_Nina.pdf [prístup: 24.10.2011]
479 FRUCIANO, E. Phage as an antimicrobial agent: d’Herelle’s heretical theories and their role 
in the decline of phage prophylaxis in the West. In Can J Infect Dis Med Microbiol., 18, 2007, 
č. 1, s. 19 – 26. Dostupné: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2542891/ [prístup: 
17.4.2012]
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v zamorených riekach, v stolici pacientov a i. V roku 1920 počas epidémie moru d’He-
relle izoloval bakteriofág, keď pracoval v Pasteurovom ústave v Saigone. Fágy získal z vý-
kalov od potkanov, ktoré boli šíriteľmi moru a z potkana na človeka ho prenášajú blchy. 
Šanca testovať fágy nastala v roku 1925, keď pracoval v egyptskej Alexandrii. D’Herelle 
zanechal prácu v Pasteurovom ústave v Paríži a zamestnal sa v  karanténnej službe v Ale-
xandrii.480 V lete roku 1925 boli štyria pasažieri na palube dvoch lodí kotviacich v ale-
xandrijskom prístave diagnostikovaní s bubonickým morom.481 O rok neskôr d’Herelle 
vo svojej knihe „Th e Bacteriophage and Its Behavior“ popísal aj prípad, ako sa po apli-
kácii bakteriofágov uzdravil pacient infi kovaný morom. Pre laickú i odbornú verejnosť 
v Egypte a iných krajinách kde zúril mor sa objavila nová nádej na uzdravenie chorých. 
D’Herelle začal bakteriofágmi zabezpečovať potreby egyptského zdravotníctva. 

Správy o jeho úspechu v Egypte sa rýchlo šírili a do roku 1930 d’Herelle a jeho 
spolupracovníci podnikli početné expedície do Číny, Laosu, Indie, Vietnamu a Afriky.482  
Zásielku bakteriofágov si vyžiadal aj Haffk  inov inštitút v Bombaji. Zakladateľ inštitú-
tu – Vladimír Haffk  ine, rodák z Odesy, objavil vakcíny proti cholere a moru (účinkovali 
preventívne), ale nemohli liečiť už infi kovaných pacientov. V roku 1926 inštitút reali-
zoval kontrolovaný pokus bakteriofágovej terapie v Hyderabade a v Agre. Experiment 
zlyhal, pretože vírus izolovaný v Indočíne nebol účinný proti baktériám v Bombaji. Na-
sledujúci rok sa d’Herelle vrátil do Indie, aby uskutočnil pokus proti cholere v Pandžábe. 
V skupine 33 pacientov liečených tradičnými metódami (ako aplikácia tekutín a soli), 
dosahovala úmrtnosť 40%,  zatiaľ čo zo 16 pacientov liečených fágmi nezomrel nikto. 
Pri ďalšom pokuse d’Herelle sústredil v priebehu šiestich mesiacov informácie o 166 
pacientoch. Fágy podal 74 z nich, pričom úmrtnosť u nich dosiahla 8 %, ale v neliečenej 
skupine stúpla na 63 %.483 Výsledky sa stretli s entuziazmom, boli nariadené  ďalšie skúš-
ky, d’Herelle však prijal funkciu profesora bakteriológie na lekárskej fakulte univerzity 
v Yale a odmietol ponuku naďalej pracovať v Indii.

V experimente pokračoval J. Morison, úradujúci riaditeľ Haffk  inovho inštitútu a Igor 
Asheshov, juhoslovanský bakteriológ, navrhnutý d’Herellem. V dvoch vybraných regió-
noch, Naogaon a Habiganj, ktoré sa vyznačovali vysokým výskytom epidémií, študovali 
efektívnosť fágov proti cholere. Predstavitelia správnej oblasti Habiganj sa však odmietli 
zúčastniť pokusu, napriek tomu sa stali súčasťou experimentu – ako porovnávací sub-
jekt. Počas trvania štúdie od roku 1930 do roku 1935 sa cholerové epidémie v Naogaone 
nevyskytli, hoci v Habiganj sa ohniská epidémii objavili niekoľkokrát, v roku 1930 – 
1931. Od roku 1932 začali aj v tomto regióne aplikovať fágovú terapiu. Odvtedy až do 
roku 1935 mali obidve sledované oblasti nízku úmrtnosť, na choleru zomieralo ročne 

480 HÄUSLER, T. Gesund..., s. 84.
481 Žľazová, čiže bubonická forma moru (pestis bubonae) sa vyvíja po poštípaní blchou, 
prejavovala sa malátnosťou, bolesťami hlavy, vracaním, zimnicou a horúčkou okolo 40 °C. 
Postupne nastáva delirantný stav, asi na 4. – 5. deň opuchnú lymfatické uzliny, obyčajne na dolných 
končatinách. Koža nad uzlinami je modročervená, 8. – 10. deň ochorenia nastáva jej nekróza, 
fi stulácia a vyteká sangvinolentná tekutina. Po prevalení poklesne horúčka a v priaznivých 
prípadoch nastane postupné vyliečenie. V nepriaznivých prípadoch sa stav zhoršuje a pacient 
zomiera. In Vademecum medici. Martin 1985, s. 1283 – 1284. 
482 CHANISHVILI, N. Phage therapy – History from Twort and d’Herelle through Soviet 
experience to current approaches. In Advances in Virus Research, 83, 2012, s. 7.
483 KUCHMENT, A. Th e forgotten...., s. 12. 
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približne 10 osôb, hoci v blízkom dištrikte Sunanganj, kde bakteriofágy neboli používa-
né, iba v roku 1933 zomrelo 1505 ľudí.484 Morison dokázal, že bakteriofágy aplikované 
orálne môžu predísť cholere. Ďalší výskum bol žiaľ nepresvedčivý, čiastočne spôsobený 
nedostatkom fi nančných prostriedkov, slabou spoluprácou zo strany regionálnej vlády 
a nemocničného personálu.

Postupne sa stále viac vedcov začalo venovať výskumu bakteriofágov. D’Herelleho 
objav zaujal vedeckú obec od Nemecka cez Japonsko až do Južnej Ameriky. V začiat-
koch bola prevažná časť aktivít v oblasti bakteriofágovej terapie podnietená d’Herelleho 
správou o dramatických výsledkoch v súvislosti s liečbou a prevenciou cholery. D’He-
relle konštatoval, že aplikácia bakteriofágov per os by mohla výrazne znížiť úmrtnosť 
pacientov na choleru.485 Na ukončenie epidémie cholery podľa neho stačilo v infi kova-
ných oblastiach pridať bakteriofágy do studní s pitnou vodou. D’Herelleho vyhlásenie 
potvrdil aj experiment J. Morisona. Už v prvej polovici 20-tych rokov minulého storočia 
boli k dispozícii viaceré bakteriofágové prípravky,486a o ich účinnosti boli publikované 
početné články. 

Experimentálna práca postupovala rýchlym tempom a výsledky v súvislosti s lieč-
bou brušného týfusu, kožných infekcií a sepsy, boli uverejnené v odborných periodi-
kách. Inštitút Oswalda Cruza v Rio de Janiero začal s produkciou bakteriofágov proti 
dyzentérii v roku 1924. Do jedného roku vyprodukoval 10 tisíc ampuliek s fágmi do ne-
mocníc a ambulancií v krajine. Táto forma liečby sa stala bežnou praxou v celej Brazílii. 
V priemere sa pacienti začali uzdravovať do jedného alebo dvoch dní po aplikácii fágov. 
Rýchly spôsob uzdravenia vzbudzoval vo vedeckej obci obrovský úžas. D’Herelleho ob-
jav znamenal obrat v liečbe bakteriálnych infekcií v 20. a 30. rokoch minulého storočia 
a položil základ pre rozvoj nástupcu mikrobiológie – molekulárnej biológie. 

Začiatkom 30-tych rokov 20. storočia bakteriofágová terapia prežívala vrchol využí-
vania v medicíne, hoci stále patrila len k experimentálnym metódam. O bakteriofágovej 
terapii bolo publikovaných množstvo odborných štúdií, ale aj popularizačných člán-
kov, esejí atď. Dokonca Sinclair Lewis sa stal prvým americkým spisovateľom, ktorý bol 
v roku 1930 ocenený Nobelovou cenou za literatúru, sčasti aj na základe románu, ktorý 
sa venoval problematike bakteriofágovej liečby.487 Žiadny spisovateľ neprispel k spopu-
larizovaniu bakteriofágovej terapie ako S. Lewis svojou knihou Arrowsmith, ktorá vyšla 
v roku 1925, skôr než sa široká verejnosť dozvedela o d’Herelleho objave. Niektoré as-
pekty z Arrowsmithovho života sa zhodujú s d’Herellem. 

Farmaceutické spoločnosti uviedli na trh bakteriofágové preparáty a lekári v USA, 
Európe a Ázii, ich predpisovali na rôzne druhy chorôb, od infekcií močových ciest až 
po dyzentériu a choleru. Výsledky boli rôzne, keď fágy rýchlo zaúčinkovali, boli pova-
žované takmer za zázrak a zdalo sa, že môžu byť odpoveďou na potlačenie zničujúcich 

484 Tamže, s. 13.
485 Podľa odhadov publikovaných v tom čase vďaka aplikácii bakteriofágov bolo možné znížiť 
úmrtnosť na choleru v Indii na 10 %. CHANISHVILI, N. Phage therapy..., s. 7.; tiež DEBATTISTA, 
J. Phage therapy: where East meets West. In Expert Rev. Anti Infect. Th er., 2, 2004, č. 6, s. 815.
486 Bakteriofágne prípravky boli vyrábané v komerčných ale aj v nekomerčných laboratóriách. 
487 V románe Arrowsmith opísal S. Lewis príbeh energického mladého lekára, ktorý za pomoci 
objaveného preparátu zdolal epidémiu cholery na tropickom ostrove a musel sa brániť proti 
možnému zneužitiu svojho výskumu.
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infekčných chorôb. Farmaceutický gigant Eli Lilly a množstvo podnikateľov začalo s fág-
mi obchodovať, ich výsledky však boli rôznorodé. Pri niektorých pacientoch boli dosiah-
nuté vynikajúce výsledky, pri iných nie. Nejednotnosť bola vodou na mlyn pre kritikov 
bakteriofágovej terapie z Americkej lekárskej spoločnosti v roku 1934. Nedostatočné in-
formácie o fágoch viedli k situáciám, že pacienti často užívali fágy, ktoré neboli vhodné 
pri týchto druhoch infekcií. Rovnako bakteriofágové produkty neboli dostatočne čiste-
né a obsahovali endotoxíny.488 Nie všetci lekári v Spojených štátoch amerických poznali 
túto formu liečby. Na Stanfordskej univerzite v oddelení bakteriológie a experimentál-
nej patológie založil bakteriofágové laboratórium profesor E. W. Schulz. Pripravovali 
v ňom fágy prvotriednej kvality pre lekárov, za výrobnú cenu dva doláre. Tieto produkty 
predstavovali jediný spoľahlivý preparát na západom pobreží na rozdiel od prípravkov 
komerčných fi riem.

Ďalšie centrum na výrobu bakteriofágov vzniklo na Kolumbijskej univerzite, pod 
vedením bakteriológa Warda MacNeala a na odbore zdravotníctva v Michigane pod 
vedením Newtona Larkuma. Rovnako fungovali aj súkromné spoločnosti, ktoré distri-
buovali fágy na vedecké účely. Tri farmaceutické spoločnosti Eli Lilly, E. R. Squibb & 
Sons and Swan-Myers a divízia Abbottových laboratórií tiež produkovali rôzne fágové 
produkty, neboli však nikdy ofi ciálne schválené úradmi.489 Bakteriofágové produkty pri-
chádzali na trh vo forme roztokov v ampulkách alebo ako želé s názvami: „Staphylo-jel, 
Strepto-jel, Colo-lysate.“ Ďalšie vyrábané produkty napr. Colo-lysate, Ento-lysate, Ne-
iso-lysate a Staphylo-lysate sa používali na liečbu rôznych infekcií horných dýchacích 
ciest, hnisavých rán a pod. Mnoho vedcov a lekárov, ktorí vyskúšali fágy pri liečbe na 
ľuďoch potvrdzovalo ich vynikajúce výsledky: rýchlo účinkovali, nemali vedľajšie účin-
ky a pravdepodobne podporovali imunitu organizmu. Ako dokazovali štatistické údaje, 
priaznivé výsledky boli dosiahnuté aj pri liečbe kožných stafylokokových infekcií, pri 
abscesoch, zápale pobrušnice a i. V niektorých prípadoch sa fágy aplikovali vo forme 
napustených obväzov alebo sa vstrekovali priamo do rán. Títo pacienti bez bakteriofá-
govej terapie nemali šancu prežiť. Bakteriofágy sa začali používať aj pri chronických in-
fekčných ochoreniach močových ciest, ich úspešnosť však dosahovala len 48%, zatiaľ čo 
pri akútnych stavoch sa vyliečilo až 87 %.490 Napriek dosiahnutým výsledkom v lekárskej 
obci prevládala váhavosť, či sú fágy vhodné na liečbu urologických infekčných ochore-
ní. Postupne došlo k prelomeniu pochybností a spopularizovaniu liečby. Verejnosť bola 
prekvapená skutočnosťou, že existuje organizmus menší ako baktéria, ktorý sa dokonca 
môže využiť pri prinavrátení zdravia. 

Félix d’Herelle ako profesor bakteriológie na Lekárskej fakulte v Yale veľa cestoval 
a usiloval sa o založenie súkromného laboratória na výrobu fágov vo Francúzsku. Nako-
niec sa dostal do konfl iktu s dekanom a ako šesťdesiatročný 10. mája 1933 rezignoval na 
miesto profesora a odišiel za svojou rodinou do Francúzska. D’Herelle cítil za svoj objav 
zodpovednosť, chcel zabezpečiť výrobu kvalitných fágov, ich správne použitie a komerčný 

488 FISHETTI, V. A., NELSON, D., SCHUCH, R. Reinventing phage therapy: are the parts greater 
than the sum? In Nature Biotechnology, 24, 2006, č. 12, s. 1508 – 1509.
489 PIRNAY, J. P., VERBEKEN, G., ROSE, T., JENNES, S., ZIZI, M., HUYS, I., LAVIGNE, R., 
MERABISHVILI, M., VANEECHOUTTE, M., BUCKLING, A., De VOS, D. Introducing 
yesterday’s phage therapy in today’s medicine. In Future Virol., 7, 2012, s. 381. 
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záujem, ako sám zdôrazňoval, nebol uňho na prvom mieste. V roku 1933 založil v Paríži 
komerčné laboratórium – „Laboratoire du bacteriophage“ pre rozvoj a produkciu bak-
teriofágovej terapie, ktoré sa stalo dôležitým vedeckým centrom.491 Produkovalo najme-
nej päť fágových preparátov: Bacté-coli-phage, Bacté-rhino-phage, Bacté-intesti-phage, 
Bacté-pyo-phage a Bacté-staphy-phage proti rôznym bakteriálnym infekciám. Predávali 
sa francúzskou spoločnosťou, ktorá sa neskôr stála známym kozmetickým gigantom pod 
názvom – L’Oréal.492

Pokračujúce polemiky o podstate bakteriofágov pretrvávali až do začiatku 40-tych 
rokov 20. storočia, neotriasli však d’Herelleho dôverou a neodradili ho od snahy uviesť 
objav do praxe.

4. 2. Georgij Eliava a začiatky bakteriofágovej terapie v Gruzínsku

V roku 1933 dostal Félix d’Herelle ponuku na spoluprácu od svojho priateľa, gru-
zínskeho bakteriológa Georgija Eliavu (1892 – 1937). Išlo o založenie bakteriofágového 
inštitútu v Tbilisi. V 30-tych rokoch 20. storočia sa hlavný medicínsky výskum sústre-
ďoval v Nemecku, Francúzku, Veľkej Británii, USA a Sovietsky zväz sa zúfalo usiloval 
ich dobehnúť. Snažil sa získať kľúčových vedcov a inžinierov zo zámoria. Jedným z nich 
bol aj d’Herelle, ktorého ponuka nadchla, stretol sa s Eliavom a čoskoro sa spriatelili. 
Obidvaja sa povahovo navzájom dopĺňali. Na rozdiel od výbušného, odmeraného a ušti-
pačného d’Herelleho, Eliava bol kultivovaný, veľmi miernej povahy a ústretový.493 Elia-
va podobne ako d’Herelle pôsobil určitý čas v Pasteurovom inštitúte a bol nadšencom 
bakteriofágovej terapie. V roku 1921 publikovali spolu dva články, jeden z nich obsahuje 
d’Herelleho prehlásenie, že fágy sú živé organizmy. V tom istom čase d’Herelle ukončil 
výskum v Pasteurovom inštitúte a Eliava sa vrátil do vlasti. Eliava pochádzal z rodiny 
prominentného lekára, ktorá mala bohaté spoločenské kontakty. Študoval literatúru na 
Odeskej univerzite, ale za účasť na podzemnom hnutí bol takmer vylúčený a pod poli-
cajným dozorom odtransportovaný naspäť do rodiska. V rokoch 1912 – 1914 študoval 
na univerzite v Ženeve, kde absolvoval sériu prednášok o bakteriológii. Po vypuknutí I. 
svetovej vojny nemohol pokračovať v štúdiu, ale vďaka rodinným kontaktom začal štu-
dovať medicínu na univerzite v Moskve, kde v roku 1916 promoval.494

Po skončení štúdia bol mobilizovaný a odvelený do Trabzbondu na území dnešné-
ho Turecka, kde viedol mikrobiologické laboratórium, ktoré sa podieľalo na likvidácii 
ohnísk epidémií v rámci ruskej imperiálnej armády. V roku 1918 sa presťahoval do Tbi-
lisi, (v tomto období sa mesto nazývalo Tifl is), aby viedol tamojšie centrálne laborató-
rium. Koncom roku 1918 bol vyslaný do Pasteurovho inštitútu, kde študoval vakcíny, 
produkciu sér a zakúpil zdravotnícke zariadenia pre novú demokratickú gruzínsku vlá-
du.495 Celková zdravotnícka starostlivosť v Rusku výrazne zaostávala za západnou Eu-
rópou a I. svetová vojna situáciu ešte zhoršila. Škvrnitý týfus, kiahne a svetová pandémia 
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chrípky spôsobovali najvyššiu morbiditu a mortalitu aj tak vyčerpaného obyvateľstva.496 
Keď sa boľševici dostali k moci, Lenin v roku 1917 určil za jednu z najdôležitejších prio-
rít ochranu verejného zdravia. 

G. Eliava sa vrátil do Tbilisi v roku 1921 (v Pasteurovom inštitúte pôsobil aj v ro-
koch 1925 – 1927 a 1931 – 1932) so zdravotníckym materiálom (vakcíny séra a i.) v cel-
kovej hodnote sto tisíc frankov.497 Z dotácií ministerstva zdravotníctva rozšíril laborató-
rium v Tifl iskom bakteriologickom inštitúte, začal vývoj bakteriofágov a výrobu vakcín 
proti cholere, kiahňam, týfusu. Po prvýkrát bolo Gruzínsko schopné vyrábať vlastné 
lieky. Eliava sa stal predsedom oddelenia mikrobiológie na Tbiliskej univerzite a vďaka 
kontaktom ponúkol d’Herellemu post profesora na škole pre ďalšie vzdelávanie lekárov 
a pozíciu konzultanta v bakteriologickom inštitúte, o ktorej sníval, že sa v budúcnosti 
stane centrom pre štúdium bakteriofágov. 

D’Herelle pricestoval do Gruzínska v roku 1933.498  Počas pobytu v Tbilisi pomáhal 
pri založení budúceho bakteriofágového inštitútu. Neskorší riaditeľ novovzniknutého 
ústavu Irakli Georgadze uviedol, že d’Herelle bol napriek svojmu veku vo vynikajúcej 
kondícii a mladší spolupracovníci s ním len ťažko dokázali držať krok.499 Pomáhal aj pri 
zariaďovaní pracoviska, z Francúzska na vlastné náklady priviezol laboratórne zariade-
nie a aj po návrate do Paríža v r. 1935 pokračoval v zasielaní laboratórnych prístrojov do 
Tbilisi. D’Herelle cestoval po Sovietskom zväze, prednášal o bakteriofágoch a kontakto-
val sa s lekármi, ktorí prejavili záujem o uvedenú liečbu. V rokoch 1934 – 1936 založil tri 
fágové laboratória – v Kyjeve, Charkove a v Tbilisi.500 V Sovietskom zväze sa popri práci 
zoznámil aj s osobnosťami politického a kultúrneho života a precestoval časť krajiny. Ko-
misár pre verejné zdravotníctvo v Sovietskom zväze – Grigorij Kaminsky ho pozval, aby 
pokračoval v ďalšom výskume v Moskve. Šéf rezortu zdravotníctva tu plánoval založiť 
samostatnú vedeckú inštitúciu zameranú na výskum bakteriofágovej terapie. D’Herel-
le ponuku odmietol aj kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu. Medzitým dokončil 
ďalšiu prácu o bakteriofágoch. Knihu preložil Eliava do ruského a gruzínskeho jazyka 
s venovaním J. V. Stalinovi, vyšla v roku 1935.501 Medzitým sa politická situácia v ZSSR 
značne skomplikovala, čo viedlo k početným politickým procesom. V roku 1933, ešte 
pred príchodom d’Herelleho bol Eliava zatknutý s ďalšími sedemnástimi prominent-
nými Gruzíncami a obvinený zo sabotáže a špionáže. Eliava so svojím aristokratickým 
pozadím, kontaktmi v cudzine, intelektuálnym zázemím, patril k jedincom, ktorí sa stali 
terčom prenasledovania. Zatknutí boli na pokyn Lauria Beriu, ktorý sa neskôr stal šéfom 
sovietskej tajnej polície. Všetci členovia skupiny museli pod nátlakom priznať absurdné 
aktivity. Neskôr boli oslobodení, ale Eliavove problémy neskončili, pretože sa dostal do 
konfl iktu s Beriom. Spolupracovníci G. Eliavu neskôr svedčili o osobnej rivalite medzi 
Eliavom a Beriom. Keď Eliava dokončil preklad d’Herelleho knihy, poslal ju cez svojho 
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priateľa priamo Stalinovi, čím si znepriatelil Beriu, ktorý bol šéfom v Zakaukazku. Oveľa 
zložitejší problém nastal, keď chcel Eliava získať súhlas na založenie bakteriofágového 
inštitútu a svoju žiadosť zaslal priamo Stalinovi, prostredníctvom svojho priateľa, pri-
čom obišiel Beriu. V liste podrobne zdôvodnil, prečo chce založiť inštitút a s akým cie-
ľom. Stalin so založením inštitútu súhlasil a osobne nariadil Beriovi, aby zariadil všetko 
potrebné. Beria túto skutočnosť nemohol prehltnúť.

V roku 1936 získal Beria v Gruzínsku obrovskú moc a krátko potom si začal „vy-
bavovať účty.“ Jedným z nich bol aj Eliava. V januári 1937 polícia zatkla Eliavu, jeho 
manželku, neskôr aj ich dcéru. Eliava bol obvinený, že na príkaz Trockého pripravuje 
baktérie aby infi koval sovietske obyvateľstvo. Informácie o zločinoch v Tbilisi prenikli aj 
do Paríža a d’Herelle presvedčil francúzsku vládu, aby zasiahla v jeho prospech. Stalin si 
zavolal Beriu s cieľom vyšetriť kauzu ohľadom Eliavu a inštitútu. On mu však oznámil, 
že Eliava bol krátko predtým popravený. V skutočnosti ho dal usmrtiť až po rozhovore 
so Stalinom. O smrti Eliavu kolovalo viacero verzií. Jedna  z nich tvrdila, že Beria mal 
záujem o Eliavovu manželku,502 ďalšia, že Beria  považoval Eliavu za rivala v súvislosti 
so záujmom o knihovníčku Tinatinu Jikia, pracovníčku bakteriofágového inštitútu.503 Po 
procese sa objavila v novinách správa, že Eliava pripravoval baktérie týfusu, ktoré spôso-
bili smrť viac ako 50 ľudí, preto si zaslúžil smrť.

D’Herelle sa pôvodne plánoval vrátiť do Sovietskeho zväzu a pokračovať v spoloč-
nom projekte. Nové skutočnosti jeho rozhodnutie zmenili. Smrťou Eliavu sa prerušila 
spolupráca ZSSR so zahraničím na výskume bakteriofágov na pol storočia. D’Herelle na-
ďalej žil v Paríži a užíval si spokojný život v kruhu rodiny. Počas II. svetovej vojny žil vo 
Vichy a napísal dva objemné rukopisy, ktoré však neboli nikdy publikované. Nobelova 
cena sa mu vyhla, ale získal niekoľko uznaní z vedeckej obce. V roku 1947 bol ocenený 
aj medailou Pasteurovho inštitútu. O rok neskôr mu Francúzska akadémia vied udelila 
Prix Petit-d’Ormoy za prírodné vedy. Zomrel v roku 1949. Parížske laboratórium d’He-
relleho vyrábalo fágy pre potreby zdravotníctva na rôzne druhy chorôb a fungovalo pod 
vedením jeho zaťa až do 70-tych rokov 20. storočia. 

4. 3. Zavedenie antibiotickej liečby a ústup bakteriofágovej terapie

Lekári v Spojených štátoch pokračovali v experimentoch s fágovou terapiou, ale ich 
úspech bol poznamenaný nesprávne vedeným výskumom, chýbala systematická kon-
trola pri aplikáciách bakteriofágovej terapie u pacientov. V polovici 30-tych rokov sa 
ozývalo stále viac hlasov, aby bol výskum na pacientoch prísne sledovaný. Vzhľadom 
na protirečivé výsledky, vedecká medicína zaujala k bakteriofágovej terapii zdržanlivý, 
dokonca až odmietavý postoj. Na druhej strane farmaceutické spoločnosti produkovali 
široké spektrum fágových produktov, ich zisk rástol, pričom chýbal primeraný štátny 
dozor nad liekmi. Úrad pre kontrolu potravín a liekov formálne začal hodnotiť lieky 
z pohľadu bezpečnosti a účinnosti v širokom meradle až od roku 1938, kedy došlo k vy-
daniu zákona o potravinách, liekoch a kozmetike. V tom čase bol do praxe zavedený 
tzv. double blind studies (dvojitý slepý pokus). Týkalo sa to experimentu, pri ktorom ani 
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experimentátor nevie, ktorá skupina je kontrolovaná a ktorá kontrolná.504 Mnohí lekári 
s tým neboli spokojní, pretože prakticky sa odmietla sľubná liečba pre určitú skupinu 
pacientov. 

Americká lekárska asociácia varovala pred fágmi už v roku 1929, keď sa objavil kri-
tický editoriál v jej časopise, pretože sa nekontrolovane rozmnožovali komerčné bakte-
riofágové produkty a rástol počet lekárov a pacientov, ktorí ich používali. K negatívnym 
faktorom poškodzujúcim prínos bakteriofágovej terapie patril nedostatok placebom 
kontrolovaných štúdií. Najmä vo fáze tzv. rannej histórie fágovej terapie, ich nedostatok 
viedol ku kontroverzným výsledkom. S cieľom objasniť experimenty si Rada pre farmá-
ciu a chémiu Americkej lekárskej asociácie vyžiadala recenziu prístupnej literatúry o fá-
govej terapii. Monroe D. Eaton a Stanhope Bayne-Jones preskúmali viac než sto článkov 
o bakteriofágovej terapii a v roku 1934 publikovali podrobnú správu.505 Jeden z jej záve-
rov konštatoval: „D’Herelleho teória, že skúmaný materiál je žijúci vírus parazitujúci na 
baktérií nebola dokázaná. Naopak, fakty indikujú, že materiál je neživý. Pravdepodobne 
sa jedná o enzým.“506 Autori ďalej uviedli: „Odkedy sa neukázalo, že bakteriofág je živý 
organizmus, je bezdôvodné pripísať mu vplyv na baktérie alebo ich možnú terapeutickú 
účinnosť. Súčasnosť ukázala, že tieto názory nie sú správne.“507 Štúdia mala negatívny 
vplyv na ďalší výskum. Podobné hodnotenia podala aj správa z roku 1941 od Alberta 
P. Kruefera a E. Jane Scribnerovej. Konštatovali, že bakteriofág je proteín a fágove rozto-
ky nie sú kvalitnejšie ako iné známe preparáty.508 V roku 1941 nebolo známe na čom je 
vlastne založený liečebný účinok bakteriofágov. Vedci sa nemohli zhodnúť ako fágy pra-
cujú v tele pacienta.509 Eaton a Bayne-Jones tvrdili, že bakteriofágové preparáty pracujú 
iba cez imunologické vlastnosti a lýza je irelevantná vo vzťahu k liečebným účinkom.510 
Na základe týchto štúdií Americká lekárska asociácia hodnotila bakteriofágovú terapiu. 
Nepriaznivé recenzie prakticky stopli výskum bakteriofágovej terapie v USA.

Mnoho prominentných vedeckých pracovníkov stále nechápalo, čo bakterio-
fág vlastne je. Kritici v Th e Journal of the American Medical Association zase dospeli 
k nesprávnemu záveru, že bakteriofág je „možno neživý enzým“. Iná skupina vedcov 
už v roku 1922 tvrdila, že fágy sú vírusy, čo sa neskôr aj potvrdilo, boli žiaľ v menšine. 
Z piatich učebníc publikovaných v rokoch 1929 – 1936 iba dve dávali za pravdu d’Herel-
lemu, že fágy parazitujú na baktériách. Ďalšie tri sa prikláňali k Bordetovi, ktorý tvrdil, 
že ide o enzýmy. D’Herelle nemal výraznú oporu v akademickej obci aj vďaka svojej kon-
fl iktnej povahe. Literatúra o používaní fágov bola prevažne kontroverzná, autori v Th e 
Journal of the American Medical Association upozorňovali, že jediná choroba, na ktorú 
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by sa bakteriofág mohol používať, boli kožné infekcie, ale aj to iba vďaka reakcii imunit-
ných proteínov. Krátko po uverejnení recenzie, počet článkov o fágovej terapii výrazne 
klesol. 

V roku 1932 tím vedcov pracujúcich v nemeckej chemickej spoločnosti Bayer ob-
javil nový liek pod názvom Sulfanilamid, ktorý znamenal novú éru syntetických lie-
čiv. Na rozdiel od bakteriofágov, výsledky pri jeho aplikácii u pacientov boli relatívne 
rovnaké a bolo jednoduché ich otestovať aj v laboratóriách. V prospech Sulfanilamidu 
vynikla aj skutočnosť, že mal širšie spektrum účinnosti ako fágy. Liek sa dostal z Ne-
mecka, Francúzska a Anglicka do USA, kde lekári za jeho pomoci zachránili aj život 
prominentného pacienta – syna amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta ml.511 
Rozšírenie sulfonamidov znížilo záujem o fágovú terapiu. Fágová terapia nebola vyu-
čovaná na lekárskych fakultách a mnoho lekárov na ňu úplne zabudlo, iní zase neverili, 
že funguje, zvyčajne preto, že sa nesprávne používala. Začiatkom 40-tych rokov autori 
v Th e Journal of the American Medical Association potvrdili väčšie šance moderných 
chemoterapeutických prístupov na úspešnú liečbu pacientov na rozdiel od bakteriofá-
gov. Od roku 1942, takmer dve desaťročia nebola publikovaná žiadna štúdia o fágovej 
terapii vo významnejšom lekárskom časopise. Začal sa výskum na ďalšej látke, ktorá sa 
ukázala sľubnejšou ako sulfónamidy. 

Objav antibiotického účinku penicilínu v roku 1928 Alexandrom Flemingom sa zo 
začiatku nestretol s veľkým ohlasom. Jeho výskum postupne viazol, lebo výroba účinnej 
látky vo veľkom bola spojená so značnými problémami. O desať rokov neskôr Ernest Bo-
ris Chain (1906 – 1979), mladý nemecko-židovský biochemik, znovuobjavil starý článok 
Alexandra Fleminga. Po vypuknutí II. svetovej vojny sa práce na vývoji lieku zintenzív-
nili, lebo penicilín bol vnímaný ako potenciálny liek na vojnové infekcie. Skôr ako lekári 
začali penicilínom zachraňovať milióny ľudských životov, bolo ho potrebné prečistiť, pu-
rifi kovať, vyskúšať na rôznych baktériách, otestovať a začať masovo vyrábať. Podarilo sa 
to vďaka veľkej snahe mnohých vedcov, vrátane Austrálčana Howarda Waltera Floreya 
(1898 – 1968) a E. B. Chaina.512 Akútne potreby ozbrojených síl boli základom záujmu 
priemyselnej elity o penicilín, ktorá docenila význam nového lieku a do rozbehnutia 
jeho veľkovýroby sa investovali značné fi nančné prostriedky. Jeho výroba dosiahla vyso-
ké obrátky najmä po vstupe USA do vojny v decembri 1941. V roku 1943 začali britské 
fi rmy vyrábať penicilín vo veľkom. Liek bol zo začiatku k dispozícií len pre armádu, až 
koncom vojny sa stal dostupným aj pre civilné obyvateľstvo. Objav penicilínu znamenal 
radikálny obrat v liečbe infekcií. Továrenská výroba penicilínu sa stále zdokonaľovala 
a jeho cena začala klesať. Penicilín bol vyskúšaný pri všetkých chorobách a v začiatkoch 
bol jeho význam značne preceňovaný. Postupne sa indikácie presne vymedzili.513 Synte-
tické lieky v ďalšom období hrali prím.

Prognózy, že zavedenie penicilínovej liečby ukončí navždy éru bakteriofágovej tera-
pie sa ale nestali skutočnosťou. Lekári v Rusku, Gruzínsku a v Poľsku používali bakterio-
fágy samostatne alebo v kombinácii s antibiotikami. Užívanie bakteriofágov bolo dôležité 
z dôvodu rezistencie antibiotík na niektoré ochorenia, napr. dyzentérie rozšírenej počas 
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512 A. Flemingovi a obom vedcom udelili v roku 1945 Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu. 
513 GONZÁLEZ-CRUSSI, F. Medicína..., s. 151 – 153; DUINOVÁ, N., SUTCLIFFOVÁ, J. História 
medicíny..., s. 136 – 137. 
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druhej svetovej vojny medzi vojakmi. Na jednej aj na druhej strane armád bola sna-
ha likvidovať ochorenie, ktoré značne paralyzovalo vojenské ťaženia. Počas II. svetovej 
vojny bakteriofágovú terapiu používala aj nemecká armáda. Dokazovali to aj skonfi š-
kované zdravotnícke balíčky od vojakov vrchného veliteľa nemeckej armády v Afrike 
Erwina Rommela, ktoré obsahovali fágové preparáty a ďalšie lieky.514 Pravdepodobne 
sa nemecké jednotky pri okupovaní Gruzínska zmocnili fágových produktov v jednom 
z d’Herelleho vedeckých centier.515 René Dubos, známy bakteriológ francúzskeho pôvo-
du z Rockefellerovho Inštitútu pre lekársky výskum navrhol, aby sa pri liečbe dyzentérie 
začali znovu užívať fágy. Americká vláda súhlasila s uvoľnením fi nančných prostriedkov 
na výskum v oblasti bakteriofágovej terapie, ale v roku 1944 ho zastavila.

Po skončení vojny sa v USA intenzívne začali používať antibiotiká a bakteriofágová 
terapia upadla do zabudnutia. Na druhej strane bakteriofágy začali hrať dôležitú úlohu 
v rozvíjajúcej sa disciplíne – molekulárnej biológii. Prínos fágov sa osvedčil vo výskume 
regulácie buniek, v porozumení podstaty DNA, v genetike a iných otázkach. Skupina vý-
skumných pracovníkov ich začala používať pri experimentoch základného prvku života. 
Podarilo sa im dať odpoveď na dve základne otázky: určiť, či sú fágy živými organizma-
mi, alebo nie a či vôbec ničia baktérie.516 K tejto skupine vedcov patrili aj Max Delbrück 
a Salvador Edward Luria. Obidvaja sa zaoberali výskumom v oblasti molekulárnej bioló-
gie. Do Spojených štátov utiekli pred fašizmom. Stretli sa koncom roku 1940 na kongre-
se Americkej fyzikálnej spoločnosti vo Filadelphia krátko potom začala ich spolupráca. 
V priebehu niekoľkých mesiacov sa im podarilo sústrediť okolo seba skupinu vedcov 
z rôznych odborov, známych ako „Th e Phage Group,“ ktorí verili, že bakteriofágy sú bio-
logickým ekvivalentom atómu vodíka: najjednoduchšími a najmenšími formami života. 
Max Delbrück podnietil a nasmeroval výskum fágov organizovaním ročných fágových 
kurzov na stretnutiach v Cold Spring Harbor, Long Island.517 Pre spoluprácu sa snažili 
získať ďalších biológov, fyzikov a chemikov, aby začali používať bakteriofágy ako nástroj 
na výskum génov. Objav elektrónového mikroskopu umožnil prvýkrát sledovať objekt 
ich záujmu. S. E. Luria priniesol mikroskop v roku 1942. Problém, ktorý bolo potrebné 
objasniť, súvisel s otázkou, ako fágy vnikajú do baktérie a ako sa v nej rozmnožujú. Pod 
mikroskopom sa totiž zdalo, že baktériofág zostáva na vonkajšej strane baktérie. Do 50-
tych rokov vedci objavili, že bakteriofág je zložený z DNA, ktorý sa nachádza vo vnútri 
fágu (v hlave) a z proteínu, ktorý tvorí obal a chvostík. Stále však nevedeli, či proteín 
alebo DNA vytvára genetický materiál. 

Pokroky v bakteriológii v 50-tych rokoch otvorili nové možnosti pre štúdium bakte-
riofágov. V roku 1952 Alfréd D. Hershey a jeho spolupracovníčka Martha Chase označili 
DNA fágu a fágový proteín dvoma rôznymi druhmi rádioaktívnych stôp. Potom zlúčili 
fágy s baktériou E. coli,  zmes odstredili v mixéri, vložili do centrifúgy a separovali ťažšie 

514 SUMMERS W. C. Bacteriophage therapy. In Annual Review of Microbiology, 55, 437 – 451, 
2001; tiež SQUIRES, R. A., FREITAG, T. Flirtations with Phage Th erapy. Presented at 1-day 
meeting of the European Small Animal Medicine Society on April 19th 2006. Dostupné: http://
eprints.jcu.edu.au/18325/1/Squires_0._Flirtations_with_Phage_Th erapy.pdf [prístup: 18.9.2012]
515 FRUCIANO, E. Phage as an antimicrobial agent... 
516 KUCHMENT, A. Th e forgotten..., s. 43.
517 Evergreen Meeting History. Dostupné: http://blogs.evergreen.edu/phage/meetings/evergreen-
meeting-history. [prístup: 17.1.2013].
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infi kované baktérie od ľahších fágových častíc. Hershey a Chase testovali baktérie a fágo-
vé častice na rádioaktivitu. Pritom zistili, že väčšina DNA fágu prenikla do bakteriálnej 
bunky a väčšina z fágového proteínu zostala vonku. Bol to dôkaz, že DNA je genetický 
materiál a nie proteín.518 Objav pripravil cestu pre Jamesa Watsna a Francisa Cricka, 
ktorí došli v roku 1953 k prelomovému objavu štruktúry DNA – pochopeniu, ako sa 
gény zdvojujú. Ďalšie výskumy ukázali, že d’Herelle mal pravdu – potvrdil, že fágy sú 
žijúce organizmy a nie enzýmy. Podrobné bádania ďalej ukázali, ako sa bakteriofágy 
množia a prenikajú do baktérií.519 V roku 1969 M. Delbrück, E. Hersthey a S.E. Luria 
získali Nobelovu cenu za objav mechanizmu množenia vírusov a genetickú štruktúru 
bakteriofágov.520

518 HERSHEY, A. D., CHASE, M. Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth 
of bacteriophage. Dostupné http://jgp.rupress.org/content/36/1/39.full.pdf [prístup: 20.11.2012]
519 Bakteriofág sa pripojí na bakteriálnu bunku a vystriekne svoju DNA dovnútra, kde sa jej 
čiastočky rozmnožujú a v priebehu 10 – 15 minút sa až tisíc nových fágov môže formovať vo 
vnútri baktérie, čím môže dôjsť až k roztrhnutiu bunky a fágy sa rozšíria do nových buniek. In 
LEVIN, B. R., BULL, J. J. Population and evolutionary dynamics of phage therapy. In Nature 
Reviews. Microbiology, 2, 2004, s. 166 – 73.
520 Luria Salvador Edward (1912 – ?) americký mikrobiológ talianskeho pôvodu získal Nobelovu 
cenu spolu s M. Delbrückom a E. Herstheyem za objav mechanizmu množenia vírov. In Mala 
československá encyklopédia1986, I – L, s. 890.

Obr. 36 Alfred Hershey, 1969 Obr. 37 Martha Chase
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Sú považovaní za zakladateľov mo-
lekulárnej biológie a M. Delbrück zmenil 
bakteriofágový výskum z hmlistého empi-
rizmu na exaktnú vedu. D’Herelleho intu-
ícia o množení fágov sa potvrdila.

4. 4. Sovietsky zväz – populárna 
terapia

Počas niekoľkých rokov boli prístup-
né viaceré bakteriofágové prostriedky pre 
medicínu, ale po 20. rokoch extenzívne-
ho klinického používania názor na efek-
tívnosť bakteriofágovej terapie bol stále 
diskutabilný. Výsledky bakteriofágovej 
terapie boli rozporuplné a často priniesli 
sklamanie. Účinnosť fágových preparátov 
bola kontroverzná, čo mohlo byť spôsobe-
né absenciou živých fágov, nízkou koncen-
tráciou fágov a inými faktormi. S prícho-
dom antibiotík sa bakteriofágová terapia 
vo väčšine západných krajín prestala pou-
žívať. Rozsiahly výskum a klinická apliká-

cia tejto terapie prebiehali však naďalej v bývalom Sovietskom zväze, východnej Európe 
a v menšej miere vo Francúzsku. Výskum sa nedávno stretol s opätovným záujmom aj 
na Západe.521

Popularita fágovej terapie v ZSSR mala stúpajúcu a klesajúcu tendenciu, ale na roz-
diel od USA, nikdy sa neprestala používať. Zásluhou d’Herelleho a Eliavu počet fágo-
terapeutických laboratórií v krajine stúpal, vznikli napríklad v Moskve, Gorkom, Alma 
Ate, Kazachstane.  Prvá masová aplikácia bakteriofágov proti dyzentérii v ZSSR bola 
uskutočnená v Alchevsku v Donbaskom regióne na Ukrajine v roku 1930. Experiment 
s profylaktickým používaním fágov bol úspešne vykonaný aj neskôr v roku 1935 na ti-
síckach ľudí v regiónoch s vysokým výskytom dyzentérie. Výsledky boli prezentované 
na vedeckých konferenciách v rokoch 1934 a 1936 v Kyjeve a v roku 1939 v Moskve, 
po ktorých boli fágové preparáty ofi ciálne schválené na profylaxiu dyzentérie.522 Podľa 
Krestnikovovej bolo odporúčané, aby sa opakovane sezónne používala fágová prevencia 
v oblastiach, kde sa dyzentéria vyskytovala endemicky.523 Neskoršie modifi kácie zahŕňali 
zásoby fágov na prevenciu dyzentérie vo formách piluliek. 

V moskovskej nemocnici „Ostroumovskaja“ sa pod vedením Dr. G. A. Kokina 
a jeho kolegov uskutočnil výskum septických infekcií a zranení, ktorý viedol k rozvinu-
tiu metód na vnútrosvalovú a vnútrožilovú aplikáciu fágov. Metódy boli kľúčové pri in-
fekciách všeobecne a výsledky boli prezentované v roku 1940. Finálne metódy a návody 

521 DEBATTISTA, J. Phage therapy..., s. 815.
522 CHANISHVILI, N. Phage therapy..., s. 28.
523 HÄUSLER, T. Gesund..., s. 152.

Obr. 38 Max Delbrück (foto Jonathan Delbrück)
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na aplikáciu bakteriofágov boli schválené Najvyšším sovietskym sanitárnym vojenským 
úradom Červenej armády. Následne sa aplikovali pri liečbe vojakov Červenej armády 
počas II. svetovej vojny a pokračovali aj neskôr. Lekári podávali fágy vo forme roztokov, 
tabletiek pri infekciách kože, očí, uši. Vo forme sprejov sa aplikovali pri infekciách dý-
chacích ciest, intravenózne pri sepse. 

K jedným z najaktívnejších zástancov bakteriofágovej terapie patril Alexander Tsu-
lukidze, profesor všeobecnej chirurgie na Tbiliskom lekárskom inštitúte. V roku 1931 
začal používať fágové preparáty na liečbu rôznych chorôb. Ako prvý aplikoval fágy v pre-
vencii a v liečbe pooperačných infekcií, v rokoch 1935 – 1957 publikoval 14 štúdií. V jed-
nej zo svojich prác opísal priaznivé skúseností s aplikáciou fágovej terapie u pacientov po 
operáciách tráviaceho traktu. V roku 1938 odporúčal používanie fágov aj prominentný 
sovietsky chirurg N. N. Burdenko, ktorý sa neskôr „preslávil“ falzifi kovaním sovietskych 
štúdií o Katynskych vrahoch poľských dôstojníkov.524

Počas II. svetovej vojny lekári používali fágy, aby mohli liečiť alebo predísť infekčným 
chorobám na bojisku. Lekárka Magdaléna Pokrovskaja, ktorá spolupracovala s d’Herel-
lem, viedla experimenty s fágovou terapiou v roku 1939 u vojakov zranených počas in-
vázie Sovietskeho zväzu do Fínska. Používala fágy z Eliavovho a Mečnikovho  inštitútu. 
Bakteriofágy aplikovala preventívne v troch motorizovaných oddieloch:

I. brigáde boli podávané bakteriofágy 2500 vojakom. Medzi nimi sa symptómy gan- ■
grény objavili v 35 prípadoch, t. j. 1,4 %. V kontrolnej skupine bolo 7918 vojakov 
a gangréna bola zaznamená u 342 osôb, teda 4,3 %.
II. brigáde podala fágy 941 vojakom, z nich iba 14 ochorelo – t. j. 1,5 %. V kontrol- ■
nej skupine bolo nakazených 6,8 %.
III. brigáde boli fágy aplikované 2584 vojakom, gangréna sa rozvinula v 18 prípa- ■
doch , t. j. 0,7 %. Zatiaľ čo v kontrolnej skupine výskyt infekcie dosahoval 2,3 %.525

Vo väčšine prípadov aplikovala fágy striekaním na rany. Pri ďalších pacientoch fágy 
podala vo forme podkožných injekcií, intravenózne u chorých so sepsou. Celkový stav 
pacientov liečených bakteriofágmi bol veľmi dobrý. Rany sa pomerne rýchlo hojili, pa-
cienti boli menej náchylní na infekcie, najmä ak sa fágy aplikovali do 24 hodín po zra-
není. V publikovanej štúdii priaznivo hodnotila úlohu fágov pri liečbe zranení a zdôraz-
nila, že táto forma liečby predstavuje efektívny nástroj modernej chirurgie. Dotkla sa aj 
otázky, prečo účinnosť fágovej terapie bola v mnohých prípadoch otázna a odôvodnila 
to skutočnosťou, že účinnosť fágov sa znehodnocovala ich nesprávnym uskladňovaním. 
Ampulky užívané na fágové preparáty mali byť vyrobené zo skla vysokej kvality, v opač-
nom prípade dochádzalo k uhynutiu fágov. 

Vojna a potreba terapeutických preparátov inšpirovala sovietskych lekárov k reali-
zácii nových pokusov. Toto obdobie bolo jedno z najprínosnejších v rozvoji fágovej te-
rapie v ZSSR. Profesor A. P. Tsulukidze aplikoval fágovú terapiu pri liečbe chirurgických 
rán počas II. svetovej vojny. Mnoho pacientov trpelo vážnou otravou, gangrenóznymi 
zápalmi a bolo potrebné vybrať im z tela časti projektilov, úlomky dreva a i. Liečba tých-
to pacientov začínala vyčistením rán (napr. za pomoci jódu a alkoholu a i. ), a potom 
ich nasprejovali fágmi. Súčasne im injekčne podali 5 – 10 ml fágov do ramena, stehna, 

524 N. Burdenko (1876 – 1946) zakladateľ ruskej neurochirurgie. Skúmal liečbu šoku, zaoberal sa 
výskumom metód liečby šoku a i. Jeho vedecká kredibilita bola spochybnená týmto činom.
525 CHANISHVILI, N. Experience of the Eliava...
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vzdialene od rany. Rana bola previazaná gázou, ktorá bola ponorená vo fágoch. Tampó-
novanie a drenáž rán neuskutočňovali. Podľa správ žiadny z takto liečených prípadov 
nevyžadoval ďalšiu chirurgickú liečbu. Zvyčajne po dvoch aplikáciách fágov sa telesná 
teplota normalizovala a vo všeobecnosti liečba za pomoci fágovej terapie trvala iba nie-
koľko dní na rozdiel od štandardnej terapie, ktorá zabrala niekoľko týždňov.526

Po II. svetovej vojne americký chirurg Stuart Muddatt, ktorý navštívil ZSSR, si 
všimol, že fágovú terapiu používali v celom Rusku a v Gruzínsku. Centrálny inštitút 
epidemiológie a mikrobiológie v Moskve okrem vakcín produkoval aj bakteriofágy. So-
vietski vedci počas vojny rozptyľovali bakteriofágy do pôdy, vody, jedla a podávali ich 
aj vojakom na prevenciu dyzentérie. Mudd vo svojej správe uviedol, že v rámci celého 
Sovietskeho zväzu sa bakteriofágy používali aj pri prevencii hnačiek u detskej populácie, 
najmä ak išlo o hromadné akcie, napr. pri letných táboroch. Aplikovali sa každých desať 
dní v mesiacoch máj – október.527

Antibiotiká sa do ZSSR dostali v tom istom čase ako do USA. Na Teheránskej kon-
ferencii sa dohodlo aj o vyslaní štyroch vedcov; dvoch z USA a dvoch z Anglicka, aby 
informovali Sovietov o nových pokrokoch západnej vedy. Veľkú Britániu reprezentova-
li Howard Florey z Oxfordskej univerzity a Gordon Sanders, experti na penicilín. Do 
ZSSR pricestovali v roku 1944 a priniesli so sebou vzorky najčistejšieho penicilínového 
extraktu. Svojich hostiteľov informovali o ďalších asi 12 objavoch. Za fi nančnej pomoci 
Veľkej Británie začal ZSSR veľmi rýchlo produkovať penicilín. Napriek sľubným začiat-
kom sa výroba antibiotík v ZSSR po zastavení fi nancovania zo Západu spomalila. Sovieti 
sa mohli spoľahnúť len na svoje obmedzené zdroje, nemali dostatok vyškoleného per-
sonálu a zariadení, preto výroba antibiotík bola limitovaná. V ZSSR penicilínovú liečbu 
mohli civilným osobám aplikovať až v roku 1949, dovtedy bol liek dostupný iba pre 
potreby armády.528

Vzhľadom na nedostatok fi nancií sovietske zdravotníctvo začalo uprednostňovať 
alternatívne formy terapie, napr. využívanie liečivých rastlín, balneoterapiu a i. Ame-
rické farmaceutické spoločnosti zatiaľ dosahovali obrovské zisky z nových liekov, ich 
výroby a patentovania. V ZSSR boli všetky zdravotnícke služby poskytované zdarma, 
fi nancované štátom, ale zdravotnícka starostlivosť stagnovala. Kým v americkej nemoc-
nici mali k dispozícii v 70-tych rokoch 60 druhov antibiotík v moskovskej 8.529 V USA 
bola lekárska kultúra založená na vede a technológii, pacienti a lekári sa spoľahli na 
lieky, ktoré prešli klinickým testovaním pod úradnou kontrolou. Alternatívna medicína 
nebola populárna, až začiatkom 90-tych rokov 20. storočia začali poisťovne preplácať aj 
fytoterapiu, akupunktúru a terapeutickú masáž. Na rozdiel od západných krajín alter-
natívne zdroje liečby tvorili v ZSSR podstatnú súčasť medicíny ako záloha, vzhľadom 
na nedostupnosť  štandardných foriem liečby. Lekárne mali k dispozícií rôzne preparáty 
z liečivých rastlín. Z tohto dôvodu sa bakteriofágová terapia mohla oveľa ľahšie zakoreniť 
v ZSSR, kde obyvateľstvo dôverovalo prírodným prostriedkom. Zároveň vláda cielene 

526 CHANISHVILI, N. Phage therapy..., s. 13.
527 KUCHMENT, A. Th e forgotten...., s. 55.
528 Aj ďalšie antibiotikum Streptomycín, ktoré objavil Selman Waksman (1888 – 1973), americký 
biológ (narodený v Rusku) so svojimi kolegami z Rutgerskej univerzity sa pri liečbe pacientov 
v Rusku začalo používať oveľa neskoršie. In GONZÁLEZ-CRUSSI, F. Medicína..., s. 164 – 165. 
529 KUCHMENT, A. Th e forgotten..., s. 56.
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„programovala“ svojich obyvateľov proti chemickým liečivám, pretože nebolo v jej silách 
zabezpečiť ich v dostatočnom množstve.

Sovietski lekári používali anticholerový bakteriofágový preparát aj vo východnom 
Pakistane v roku 1958 a v Afganistane. Uskutočnili profylaxiu cholery za pomoci fágov 
približne u 30 tisíc osôb v siedmych veľmi zaľudnených oblastiach východného Pakis-
tanu. O dva roky neskôr prevenciu proti cholere sponzorovala vo východnom Pakista-
ne aj Svetová zdravotnícka organizácia.530 Cholerová epidémia v Afganistane začala 6. 
augusta 1960. Hospitalizovaní boli len jedinci s ťažkou formou ochorenia. Na odpo-
rúčanie sovietskych lekárov boli títo pacienti izolovaní. 7. – 8. októbra začali s fágovou 
profylaxiou, ktorá zahŕňala spolu 1600 osôb pacientov aj zdravotnícky personál. Boli im 
podané fágové preparáty a ako výsledok týchto opatrení zaznamenali 4 úmrtia zo 119 
pacientov u ktorých prepuklo ochorenie. V nemocnici sa neobjavili ďalšie nové prípady 
u osôb, ktoré sa podrobili profylaxii. Masová profylaxia za pomoci fágov sa v severnom 
Afganistane realizovala v roku 1960. Preparáty boli podané približne 270 tisíc jedincom. 
Výsledky boli priaznivé.531

Dobrým príkladom fungovania aplikácie fágovej terapie a antibiotík bola výstavba 
Bajkalsko-Amurskej magistrály v 70-tych rokoch minulého storočia. Robotníci bývali 
v stanoch bez kúrenia, čistej vody, hygienické podmienky boli katastrofálne, preto sa 
rýchlo rozšírili infekčné ochorenia. Vyslaný lekársky tím, ktorý mal zabezpečovať zdra-
votnícku starostlivosť začal používal fágy vyrobené v Tbiliskom vedeckom inštitúte vakcín 
a sér (Eliavov inštitút), pretože stafylokoková infekcia, ktorá vypukla medzi robotníkmi 
bola na antibiotiká rezistentná. Pacientom začali podávať tzv. „kokteil“ – obsahoval po-
četné bakteriofágy proti rôznym druhom stafylokokov. Títo lekári užívali fágovú terapiu 
pri osteomyelitídach, infekciách rán, kože a pri sepse. Aplikácia prebiehala: v injekčnej 
forme do svalu (intramuskulárne), cievy (intravenózne), vo forme obväzov, ale aj tam-
pónovaním, umývaním a i. Zvyčajne fágy ordinovali raz za 5 až 7 dní. Pacienti sa začali 
uzdravovať a rany sa rýchlo zaceľovali. Informácie z inštitútu v Tbilisi potvrdzovali, že 
aplikácia bakteriofágovej terapie nespôsobuje žiadne vedľajšie účinky ani komplikácie. 
V mnohých ruských mestách boli bakteriofágy prístupné popri antibiotikách. Dopyt po 
fágoch, omnoho lacnejších ako antibiotiká, stúpal. Eliavov inštitút zamestnával v tomto 
období až 1200 pracovníkov a produkoval niekoľko ton bakteriofágovych preparátov za 
deň, na tucet bakteriálnych ochorení.532

Pracovníci Eliavovho inštitútu na kurzoch v rámci celého Sovietskeho zväzu uči-
li lekárov ako používať bakteriofágové preparáty. Súčasne prebiehali rozsiahle projekty 
o účinnosti terapie. Jeden z najväčších výskumov o terapeutickom prínose fágov pre 
profylaxiu infekčných chorôb, konkrétne bakteriálnej dyzentérie sa uskutočnil v rokoch 
1963 – 1964. Experiment zahŕňal vzorku 30769 detí vo veku od šiestich mesiacov do 
sedem rokov. Výskum bol uskutočnený špeciálne školeným personálom tbiliského Inšti-
tútu vakcíny a séra v spolupráci s regionálnou sanitárno-epidemickou stanicou v dvoch 
tbiliských regiónoch. Špeciálna pozornosť sa venovala  metóde výberu experimentálnej 
a kontrolnej skupine detí. Deti, ktoré žili v obidvoch dištriktoch, boli registrované a roz-
delené do dvoch rovnakých skupín podľa sanitárno-epidemických podmienok. Profy-

530 SQUIRES, R. A., FREITAG, T. Flirtations with Phage Th erapy... 
531 CHANISHVILI, N. Phage therapy..., s. 30 – 31.
532 SULAKVELIDZE, A., ALAVIDZE, Z., MORRIS, J. G., Jr. Bacteriophage..., s. 650.
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laktické fágovanie uskutočnili na jednej strane ulice, a tie, ktoré boli na druhej strane 
ulice, fágy nedostali, z nich  utvorili kontrolnú skupinu. Lekári navštevovali obidve sku-
piny aspoň raz za týždeň a všetko zaznamenávali. Fágy dostali deti vo forme piluliek 
pred jedlom alebo dve hodiny po jedle. Deti vo veku 6 mesiacov až päť rokov dostali 
jednu tabletku a deti nad 5 rokov dve tabletky. Výskyt akútnej dyzentérie v kontrolnej 
skupine bol o 3,8 krát vyšší než v experimentálnej.533 V roku 1989 sa v ZSSR sledovala 
klinická efektívnosť bakteriofágov a antibiotík, pri 131 onkologických pacientoch lieče-
ných na hnisavé a zápalové komplikácie. Kým aplikácia antibiotík dosahovala úspešnosť 
v 60.6 prípadoch, kombinovaná terapia za pomoci fágov a antibiotík priniesla pozitívne 
výsledky v 81.5 prípadoch.534 Podobné štúdie, ale v menšom meradle, boli realizované aj 
v iných centrách ZSSR.

Najväčší rozmach bakteriofágovej terapie v ZSSR bol v 70. – 80-tych rokoch minu-
lého storočia. Sovietska armáda bola snáď najväčším konzumentom fágových prepará-
tov. Užívala ich aj počas vojny s Afganistanom. Gruzínski vojaci bojujúci v Abcházsku 
(90. roky) nosili plechovky naplnené fágmi proti piatim vírusom: Staphylococcus aureus, 
Escherichia colli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes a Proteus vulgaris. Je-
den z najväčších klientov Eliavovho inštitútu bol aj VAZ – továreň na výrobu automo-
bilov v Togliatti. Fabrika vlastnila nemocnicu s kapacitou tri tisíc lôžok a fágovú terapiu 
využívala vo vysokej miere.535

Rozsah fágovej produkcie z Eliavovho inštitútu pokrýval v minulosti potreby väčši-
ny Sovietskeho zväzu, vrátane kaukazských a stredoázijských republík. Po rozpade ZSSR 
inštitút stratil široký trh, produkcia fágov sa však nezastavila, hoci rozsah bol omnoho 
menší.536 Niekoľkí mikrobiológovia začali vyrábať vlastné produkty v súkromnom labo-
ratóriu. Novú formu aplikácie bakteriofágovej terapie navrhol Guram Gvasalia, profesor 
chirurgie na Tbiliskej lekárskej fakulte. Prišiel s myšlienkou vyrobiť tekutý obväz, ktorý 
sa nastrieka priamo do rany a  rana sa nemusí preväzovať. Koncom 90-tych rokov Zem-
phira Alavidze pracovníčka Eliavovho inštitútu spolu s Ramazom Katsaravom expertom 
na polyméry na Gruzínskej technickej univerzite vyvinuli PhagoBioDerm – biologický 
rozložiteľný obväz schopný postupne uvoľňovať fágy do rán.537 V roku 2010 spoločnosť 
začala exportovať fágy do Azerbajdžanu. Iný odštepný závod, spoločnosť Eliava Dia-
gnostics, prijíma denne 50 – 60 pacientov, ktorým sa aplikuje fágová terapia. Často po 
zlyhaní antibiotickej liečby. V roku 2010 bola otvorená denná klinika Th e Eliava Phage 
Th erapy Center, ktorá začala poskytovať služby miestnym a zahraničným pacientom. 
Pozitívne výsledky by neboli možné bez intenzívneho výskumu Eliavovho inštitútu v úz-
kej spolupráci s medzinárodnou vedeckou komunitou. V rokoch 1995 – 2010 tu prebie-
halo viac ako 50 medzinárodných projektov.538

533 SULAKVELIDZE, A., ALAVIDZE, Z., MORRIS, J. G., Jr. Bacteriophage..., s.651 – 653.
534 DEBATTISTA, J. Phage therapy..., s. 816.
535 KUCHMENT, A. Th e forgotten..., s. 58.
536 STONE, R. Stalin´s Forgotten Cure: In Science, 298, 25 october 2002, s. 729.
537 DERESINSKI, S. Bacteriophage... s. 1098.
538 CHANISHVILI, N. Phage therapy..., s. 32.
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4. 5. Centrum bakteriofágového výskumu v Poľsku 

Prvý dokumentovaný prípad pacienta úspešne liečeného fágmi v Poľsku je z roku 
1942, keď bol za pomoci bakteriofágov vyliečený známy poľský spisovateľ z akútnej 
infekcie močových ciest.539 Centrom fágovej terapie v Poľsku sa stal Hirszfeldov Inšti-
tút imunológie a experimentálnej terapie Poľskej akadémie vied vo Wroclave. Bol je-
diným inštitútom okrem ZSSR, ktorý zabezpečoval výrobu fágov pre pacientov. Inšti-
tút zozbieral impozantný počet dát o liečbe a mal svoj vlastný časopis, ktorý vychádzal 
v angličtine.540

Ludwik Hirszfeld krátko po založení inštitútu zomrel a Poľská akadémia vied vy-
menovala na čelo inštitútu mladého imunológa Stefana Slopeka, ktorý riadil pracovisko 
až do 80-tych rokov minulého storočia a stal sa vedúcou osobnosťou fágovej terapie 
v Poľsku. V 50. a 60. rokoch sa inštitút zameriaval na klasifi káciu fágov. Získali okolo tri 
tisíc Shigella druhov a vytvorili medzinárodný súbor pre tieto druhy. Inštitút imunológie 
predával fágy do okolitých krajín vrátane Švédska, Nórska, Ruska, Bulharska a Maďar-
ska. Používali sa v prvom rade na diagnostické a vedecké účely. Počas 60-tych rokov 
sa Poľsko stalo lídrom v oblasti klinickej 
fágovej liečby.541

V 70-tych rokoch vypukla v Poľsku 
epidémia dyzentérie v miestnych siro-
tincoch, ktorá sa vyznačovala kŕčmi, kr-
vavými hnačkami a vysokou horúčkou. 
Malé deti, najmä podvyživené, vykazovali 
vysokú úmrtnosť. Inštitút poskytol bak-
teriofágy na liečbu detí. Krátko potom 
rozšíril svoje aktivity na boj s infekciami, 
ktoré boli rezistentné na antibiotiká. Fágy 
pre pacientov poskytoval zdarma. Začiat-
kom 80-tych rokov už pacienti museli za 
bakteriofágovú terapiu platiť, pretože mi-
nisterstvo pre vedu poskytovalo fi nančné 
prostriedky iba pre vedecké účely ale nie 
na liečbu. Na rozdiel od antibiotík poľské 
poisťovne nekryli výdavky spojené s fágo-
vou terapiou.542 V rokoch 1973 –1980 sa 

539 GÓRSKI, A., WEBER-DABROWSKA, B., DABROWSKA, K., OPOLSKI, A., MIEDZYBRODZKI, 
R., SVITALAJELEN, K., BORATYNSKI, J., NOWACZYK, M., KNIOTEK, M., WIERZBICKI, 
P. Clinical phage therapy: present and future. Dostupné: http://www.aite.wroclaw.pl/phages/
ASM0408.html [prístup: 4.12.2012]
540 Archivum Immunologiae et Th erapiae Experimentalis (AITE), založený v roku 1953 L. 
Hirszfeldom.
541 GÓRSKI, A., WEBER-DABROWSKA, B., DABROWSKA, K., OPOLSKI, A., MIEDZYBRODZKI, 
R., SVITALAJELEN, K., BORATYNSKI, J., NOWACZYK, M., KNIOTEK, M., WIERZBICKI, P. 
Clinical phage...
542 KUCHMENT, A. Th e forgotten...., s. 68.

Obr. 39 Ludwik Hirszfeld
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početné správy zaoberali úspechmi fágovej terapie v prevencii a liečení dyzentérie. Mulc-
zyk a Slopek informovali, že masové užívanie bakteriofágových preparátov je ekonomic-
ky a klinicky výhodnejšie ako sulfónamidy a antibiotiká, z ktorých bolo mnoho neefek-
tívnych v liečbe dyzentérie. Médiá už od začiatku 80-tych rokov začali upozorňovať na 
rastúci problém rezistencie na antibiotiká v dôsledku ich nadmerného používania. 

Najväčší objem prác sa uskutočnil počas 80. a 90. rokov poľským tímom vedeným 
Stefanom Slopekom v Inštitúte imunológie a experimentálnej medicíny. V roku 1983 
Slopek a jeho spolupracovníci oznámili priaznivé výsledky v liečbe otravy krvi za pomo-
ci bakteriofágovej terapie, keď zlyhali antibiotiká.Ich obsiahle štúdie o liečbe v 138 prí-
padoch ukázali, že 129 pacientov reagovalo priaznivo. Došli k záveru, že bakteriofágová 
terapia by mohla byť nápomocná pri liečbe dlhodobých hnisavých infekcií. 

S. Slopek a kolektív uverejnili sériu štúdií o efektívnosti fágov proti infekciám spô-
sobených bakteriálnymi choroboplodnými zárodkami, vrátane mutans rezistentných na 
antibiotiká.543 Tieto práce predstavovali jednu z najpodrobnejších správ o fágovej tera-
pii uskutočnenej na ľuďoch. Ich siedma štúdia sumarizuje výsledky. Rozsiahly výskum 
uskutočnili v rokoch 1981 – 1986 u 550 osôb s hnisavými bakteriálnymi infekciami.544 
Experiment prebiehal u pacientov na desiatich klinických oddeleniach a nemocniciach 
lokalizovaných v troch rozličných mestách. Vek pacientov bol od jedného týždňa do 86 
rokov. Liečba za pomoci antibiotík nebola úspešná u 518 z 550 pacientov. Správa neob-
sahovala žiadnu informáciu o tom, aké antibiotiká im boli podávané. Bakteriofágy boli 
pacientom aplikované:545

543 Konkrétne sa jednalo o práce: SLOPEK, S., DURLAKOWA, I., WEBER-DABROWSKA, 
B., KUCHAREWICZ-KRUKOWSKA, A., DABROWSKI, M., BISIKIEWICZ, R. Results of 
bacteriophage treatment of suppurative bacterial infections. I. General evaluation of the results. 
In Arch. Immunol. Th er. Exp., 31, 1983, s. 267 – 291; 

SLOPEK, S., DURLAKOWA, I., WEBER-DABROWSKA, B., KUCHAREWICZ-
KRUKOWSKA, A., DABROWSKI, M., BISIKIEWICZ, R. Results of bacteriophage treatment of 
suppurative bacterial infections. II. Detailed evaluation of the results. In Arch. Immunol. Th er. 
Exp., 31, 1983, s. 293 – 327;

SLOPEK, S., DURLAKOWA, I., WEBER-DABROWSKA, B., DABROWSKI, M., 
KUCHAREWICZ-KRUKOWSKA, A. Results of bacteriophage treatment of suppurative 
bacterial infections. III. Detailed evaluation of the results obtained in a further 150 cases. In Arch. 
Immunol. Th er. Exp., 32, 1984, s. 317 – 335; 

SLOPEK, S., KUCHAREWICZ-KRUKOWSKA, A., WEBER-DABROWSKA, B., DABROWSKI, 
M. Results of bacteriophage treatment of suppurative bacterial infections. IV. Evaluation of the 
results obtained in 370 cases. In Arch. Immunol. Th er. Exp., 33, 1985, s. 219 – 240;

SLOPEK, S., KUCHAREWICZ-KRUKOWSKA, A., WEBER-DABROWSKA, B., DABROWSKI, 
M. Results of bacteriophage treatment of suppurative bacterial infections. V. Evaluation of the 
results obtained in children. In Arch. Immunol. Th er. Exp., 33, 1985, s. 241 – 259; 

SLOPEK, S., KUCHAREWICZ-KRUKOWSKA, A., WEBER-DABROWSKA, B., 
DABROWSKI, M. Results of bacteriophage treatment of suppurative bacterial infections. VI. 
Analysis of  treatment of suppurative staphylococal infections. In Arch. Immunol. Th er. Exp., 33, 
1985, s. 261 – 273;
544 SLOPEK, S., WEBER-DABROWSKA,B., DABROWSKI, M., KUCHAREWICZ-KRUKOWSKA, 
A. Results of bacteriophage treatment of suppurative bacterial infections in the years 1981 – 1986. 
In Arch. Immunol. Th er. Exp., 35, 1987, s. 569 – 583.
545 Tamže. 
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1. orálne trikrát za deň pred jedlom a pred neutralizáciou žalúdočných kyselín podaním 
sódy bikarbóny alebo bikarbónovanej minerálnej vody, niekoľko minút pred podaním 
bakteriofágov, 
2. lokálne, aplikovaním obväzov obsahujúcich fágy priamo na rany, 
3. podaním niekoľkých kvapiek fágovej suspenzie do očí, stredného ucha a nosa. 

Dĺžka liečby trvala od jedného do šiestich týždňov. Miera úspechu sa pohybovala 
od 70 do 100 %. Negatívom bolo, že kontrolná skupina bez aplikácie bakteriofágových 
preparátov nebola zahrnutá do výskumu.

Výsledky výskumu boli nasledovné: 
Špecifi cká bakteriofágová terapia je vysoko efektívna pri infekciách spôsobených  ■
Stafylokokmi a Gram-negatívnymi baktériami (Klebsiella, Escherichia, Proteus, 
Pseudomonas). 
Fágová terapia je odporúčaná pri nasledujúcich patologických stavoch: ■

akútne infekcie zažívacieho traktu: dyzentéria, hnačky spôsobené Klebsiella, • 
Escherichia, Proteus, Pseudomonas,
otrave krvi nezávisle na pôvode,• 
pooperačné infekcie nezávisle na lokalizácii,• 
hnisavé kožné choroby a ochorenia lymfatických ciest, zvlášť bola terapia efektív-• 
na pri liečbe furunkulózy,
hnisavé infekcie dýchacích ciest, pľúc a pohrudnice,• 
infekcie močových ciest,• 
hnisavé infekcie kĺbov a kostí.• 

Bakteriofágovú terapiu odporúčali podávať per os, s vysokou efektivitou boli fágy  ■
aplikované aj vo forme obkladov na rany, oči, uši, ako nosné kvapky, infúzie do 
fi stúl, vymývanie nosných dierok, intravaginálne, vymývanie rán, abscesov a i.
Bakteriofágy zohrávajú dôležitú úlohu aj pri príprave pacientov na ortopedické, chi- ■
rurgické zákroky a pri transplantácií kože. 
Fágová terapia je zvlášť účinná pri pacientoch, kde zlyhala antibiotická liečba.  ■
Nepriaznivé výsledky liečby súviseli hlavne s oneskoreným nasadením bakteriofágo- ■
vej terapie a s veľkým vysilením pacientov, ak sa jednalo o dlhodobé ochorenie.546

Bakteriofágová terapia dosahovala vysokú liečebnú úspešnosť aj v nasledujúcich 
rokoch.547 V roku 2000 poľský tím publikoval výsledky z liečby 1307 pacientov s hnisa-
vými infekciami zapríčinenými baktériami, ktoré boli rezistentné na iné lieky. Experi-
ment prebiehal  rokoch 1987 – 1999. Bakteriofágová terapia priniesla vyliečenie u 85,9 % 
pacientov. Aj napriek tejto pôsobivej správe, výskum bol kritizovaný nielen s ohľadom 
na nedostatočne precízny výber prípadov, ale aj kontrolu. U väčšiny pacientov, ktorí sa 
zúčastnili experimentu, zlyhali všetky predchádzajúce spôsoby liečby a bakteriofágovú 
terapiu vnímali ako poslednú možnosť záchrany.548

546 SLOPEK, S., WEBER-DABROWSKA,B., DABROWSKI, M., KUCHAREWICZ-KRUKOWSKA, 
A. Results of bacteriophage..., s. 575 – 583.
547 GÓRSKI, A., MIEDZYBRODZKI, R., BORYSOWSKI, J., WEBER-DABROWSKA, B., 
ŁOBOCKA, M. FORTUNA, W., LETKIEWICZ, S., ZIMECKI, M., FILBY, G. Bacteriophage 
therapy for the treatment of infections. In Curr. Opin. Invest. Drugs, 2009, 10, 766 – 774. 
548 DIXON, B. Bacteriophage therapy...
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V roku 2005 po vstupe Poľska do Európskej únie inštitút získal právo otvoriť 5-izbo-
vú kliniku na liečbu pacientov, rezistentných na antibiotiká. V  súčasnosti v Poľsku iba 
malá skupina lekárov používa pri liečbe bakteriofágy. Žiaľ, skoro väčšina článkov publi-
kovaných v prestížnych biomedicínskych časopisoch nebrala do úvahy poľský prínos na 
poli fágovej terapie. Prinajlepšom sa zmieňovali o  Inštitúte Imunológie a experimentál-
nej terapie ako „doktori vo východnej Európe,“ s výnimkou ohlasu v časopise Science, 
kde vyzdvihli ich výsledky ako „pravdepodobne najdôležitejšie dáta, publikované v ang-
lickej literatúre.549

4. 6. Návrat fágovej terapie

Na kurzoch venovaných problematike bakteriofágov, organizovaných M. Delbrüc-
kom sa zúčastnil aj americký biochemik Carl Meryl. Pôsobil pri národnom inštitúte 
zdravia v Bethesde a rozhodol sa začať experimentovať s fágmi.550 V roku 1963 uskutoč-
nil niekoľko pokusov, v roku 1973 publikoval výsledky štúdie. Výskum prerušil a až po 
20-tich rokoch sa k nemu znova vrátil. Jeho prácu podporil aj Richard Carlton, zakla-
dateľ Clinical Trials Consulting. Spolu zostavili výskumný tím, do ktorého sa im poda-
rilo získať aj Sankara Adhya, známeho molekulárneho biológa pri Národnom inštitúte 
rakoviny a člena národnej akadémie vied. Na začiatku bolo málo dôkazov o tom, že 
fágy môžu zachrániť zvieratá. Jediné spoľahlivé testy od 40-tych rokov 20. storočia na 
infi kovaných zvieratách boli vedené dvoma britskými vedcami H. W. Smithom a M. B. 
Hugginsom v Houghton (Anglicko) na začiatku a v polovici 80-tych rokov. Úspešne 
liečili myši a teľatá s infekciou E coli, používajúc fágy. Tvrdili, že získali lepšie výsledky 
s fágmi ako s tetracyklínom a ampicilínom.551 Postoj k fágovej terapii v USA bol však 
negatívny. Meryl bol vystavený tvrdej kritike zo strany kolegov, dokonca mnohí z nich 
mu vyčítali, či sa nehanbí robiť tento druh práce. Fágy neboli potvrdené, ich reputácia 
bola poznamenaná aj dlhým spojením so sovietskou medicínou. Meryl, Carlton a Adhya 
sa nedali odradiť. Verili, že bakteriofágová terapia na Západe bola nespravodlivo mar-
ginalizovaná a chceli ju postaviť na miesto, ktoré jej právom patrí.552 Začali experimen-
tovať s E. coli a priaznivé výsledky publikovali aj v zborníku národnej akadémie vied. 
Ich výskum si všimol držiteľ Nobelovej ceny Joshua Lederberg, ktorý bakteriofágovú 
terapiu označil za sľubnú. Meryl, Carlton a Adhya založili novú spoločnosť a patento-
vali objavenú technológiu.  Carlton nazval svoju spoločnosť v Port Washingtone, N. 
Y. „Exponential Bioterapies.“ V roku 2001 dokončil prvú fázu klinických pokusov na 
preparáte VRE – Vancomycin-Resistant Enterococci v Anglicku. Začal spolupracovať aj 
s veľkými syrovými spoločnosťami na bakteriofágoch, ktoré zabíjajú listériu (baktéria, 
ktorá kontaminuje mäkké syry ako brie a camembert). Pri dozrievaní syrov sa nesmú 

549 STONE, R. Stalin’s Forgotten..., s. 731.
550 LEVIN, B. R., BULL, J. J. Population and evolutionary dynamics of phage therapy. In Nature 
Reviews. Microbiology, 2, 2004, s. 166 – 173. 
551 DIXON, B. Bacteriophage therapy. In British Medical Journal (Clinical Research Ed.) 294, 1987, 
s. 1168. Dostupné: http://www.researchgate.net/publication/20048035_Bacteriophage_therapy 
[prístup: 7.10.2012]
552 MERRIL, C., SCHOL, D., ADHYA, S. Th e prospect for bacteriophage therapy in Western 
medicine. In Nature Reviews. Drug Discovery, 2, 2003, s. 489 – 97.
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používať antibiotiká, pretože by zničili aj zdravé baktérie umožňujúce ich dozrievanie. 
Carlton nakoniec konštatoval, že bakteriofágová terapia nenahradí antibiotickú liečbu, 
ale predpokladal jej súčasne užívanie s antibiotikami. Veril, že neexistuje žiadna šanca, 
aby baktérie vzdorovali fágom aj antibiotikám.553

K ďalším kľúčovým osobnostiam v USA patrila od roku 1990 Elizabeth Kutter, fágo-
vá biologička. Začala organizovať výmenné pobyty medzi sovietskou a americkou aka-
démiou vied. Navštívila Tbilisi a nadviazala úzku spoluprácu s Eliavovým inštitútom. 
Každý rok pozývala jedného alebo dvoch študentov na univerzitu a zabezpečovala gran-
ty, ktoré umožňovali vedcom z Eliavovho inštitútu zúčastňovať sa pravidelných stretnu-
tí o fágoch.554 E. Kutter skontaktovala biznismena Caiseya Harlingtona s gruzínskymi 
vedcami v oblasti fágovej terapie v roku 1996.555 Začali uvažovať o spolupráci, ale ich 
vízia sa nerealizovala vzhľadom na rozdielne stanoviská k otázkam vedeckého výsku-
mu a vznikajúce komplikácie. Z tejto spolupráce bol zorganizovaný I. medzinárodný 
kongres o fágovej terapii v roku 1997 (neďaleko Tbilisi) a vznikol televízny dokument 
realizovaný spoločnosťou BBC.556

V roku 2000 v Bangalore (India) založil Janakiraman Ramachandran vlastnú fágo-
terapeutickú spoločnosť „Ganga Genesis.“557 Zo začiatku zamestnával niekoľko vedcov 
a asistentov, ktorí kontaktovali lokálne nemocnice a získavali vzorky. Krátko spolupraco-
val aj s inštitútom v Tbilisi. V roku 2001 získal investorov a svoju spoločnosť registroval 
v USA.

V období rokov 2000 až do súčasnosti začali vznikať viaceré spoločnosti so zame-
raním na výskum a využitie bakteriofágov aj v USA, napr. Intralytix, ktorý začal spo-
lupracovať s mäsovým a hydinárskym priemyslom. Medzníkom sa stal rok 2006, keď 
Intralytix prvýkrát v histórii získal od kompetentných orgánov súhlas používať fágy 
v potravinárskom priemysle.558

553 CARLTON, R. M. Phage therapy: past history and future prospects. In Archivum  Immunologiae 
et Th erapiae Experimentalis, 47, 1999, s. 267 – 74.
554 CHANISHVILI, N. Phage therapy..., s. 
555 C. Harlington založil spoločnosť Georgia Research, Inc. s biznis partnerom Richardom 
Honourom. 
556 HÄUSLER, T. Gesund..., s. 180 – 181.
557 Bol prezidentom odboru indického výskumu a rozvoja vo švédskej farmaceutickej spoločnosti 
AstraZeneca v Bangalore. V spoločnosti kde pracoval sa podieľal na vývoji liekov proti chorobám 
tretieho sveta (malária, cholera). In THIEL, K. Old dogma, new tricks – 21st Century phage 
therapy. In Nature Biotechnology, 22, 2004, s. 31 – 36.
558 Jednalo sa o sprejovanie kurčiat, moriek, mäkkých salám, rošteniek pred dodaním na trh, čím 
sa malo zabrániť vzniku listeria monocytogenes, baktérii, ktorou sa v USA ročne infi kovalo okolo 
2500 osôb. KUCHMENT, A. Th e forgotten..., s. 109.
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Vybrané komerčné spoločnosti s účasťou na výskume klinického využitia 
bakteriofágov

Spoločnosť Lokácia

Biophage Pharma Montreal, Quebec, Kanada
Enzobiotic /New Horizons 

Diagnostics Columbia, Maryland

Gangagen
Bangalore, Karnataka, India;

San Francisco, California;
Ottawa, Ontario, Kanada

Intralytix Baltimore, Maryland

Novolytics Coventry, Veľká Británia

Omnilytics Salt Lake City, Utah

Phage Biotech Tel Aviv, Izrael

Phico Therapeutics Cambridge, Veľká Británia

Zdroj: DERESINSKI, S. Bacteriophage Th erapy: Exploiting Smaller Fleas. In Clinical 
Infectious Diseases, 48, 2009, s. 1097.

V súčasnosti je fágová terapia schválená iba v niektorých bývalých sovietskych re-
publikách ako v Rusku a v Gruzínsku, kde sú komerčné fágové preparáty  predávané 
v lekárňach. V Poľsku je fágová terapia považovaná za experimentálnu liečbu a podáva 
sa iba vtedy, ak už neexistujú iné terapeutické možnosti. Vo Francúzsku bolo možné 
objednať fágové preparáty z Pasteurovho inštitútu v Paríži až do začiatku 90-tych rokov. 
Etickou komisiou v Belgicku bol schválený pilotný klinický pokus liečby popálenín za 
pomoci fágovej terapie.  V USA „Food and Drug Administration“ schválila prvú fázu 
klinických pokusov. Britská bakteriofágová spoločnosť uskutočnila prvú a druhú fázu 
klinických pokusov pri chronickej otitíde (zápal ucha). Aby sa zabránilo problémom 
s licenciami, niektoré spoločnosti v USA sa rozhodli vyvinúť fágové produkty na dekon-
tamináciu jedla, rastlín, polí a dobytka.559 Fágová terapia má veľký potenciál v klinickej 
práci, zvlášť v chronických prípadoch. 

História bakteriofágovej terapie má pohnutý osud. Striedali sa obdobia úspechov 
a pádov, na Západe sa obmedzila na veterinárnu medicínu a agrikultúru. Kým na Zá-
pade sa bakteriofágová terapia stala nástrojom pre čistý výskum na poli molekulárnej 
biológie, na Východe sa túto terapiu snažili používať ako klinický nástroj a často upo-
zorňovali na efektívnosť fágov pri liečbe ochorení. Fágy nie sú všeliekom, do budúcnosti 
sa predpokladá, že využitie fágov sa uplatní najmä pri liečbe pacientov alergických na 
antibiotiká, alebo u pacientov, u ktorých táto forma liečby zlyhala. Nové výskumy po-
tvrdili úspešnosť teórie o súčasnej aplikácii antibiotík a fágov pri viacerých ochoreniach. 
Bakteriofágy stále priťahujú záujem ako možná alternatíva alebo ako doplnok k tradič-
nej chemickej terapii. 

559 CHANISHVILI, N. Phage therapy..., s. 34.
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5. ICHTYOTERAPIA

Ichtyoterapia je slovo odvodené z gréckeho pomenovania slova ryba – Ichthys. Naj-
známejšou formou používania ichtyoterapie pri liečbe kožných ochorení je využitie ryb-
ky Garra rufa, známej aj ako „doktor ryba.“560 Jedinci s problematickou a chorou kožou 
vyhľadávajú stále nové formy liečenia a jednou z nich je aj ichtyoterapia. Terapia pôvo-
dom pochádza z tureckej oblasti Kangal, z termálnych prameňov Anatolu. Rybičky Gar-
ra rufa sa pre svoje ozdravujúce účinky v posledných rokoch vo svete tak rozšírili, že ich 
môžeme nájsť v hoteloch, reštauráciách, wellness centrách od Japonska až po Európu.561

5. 1. Kangalské pramene – vyhľadávané centrum ichtyoterapie

Pri pohľade do dejín medicíny je zrejmé, že uzdravujúce schopnosti prírodných 
zdrojov sa používali na liečbu tisícky rokov. Podľa Hippokrata príčina všetkých chorôb 
spočívala v nerovnováhe štiav a na jej prinavrátenie odporúčal aj kúpanie, prechádzky, 
masáže. Gréci a Rimania používali morskú vodu ako najrozšírenejší liečebný prostriedok. 
Galén ordinoval používanie vody na liečbu rôznych chorôb, pričom uprednostňoval stu-
denú vodu. V starom Ríme sa kúpele z morskej vody používali na liečbu psoriázy, tuber-
kulózy a reumatizmu. Rímske légie budovali svoje vlastné kúpele pri minerálnych a ter-
málnych prameňoch. Od 3. storočia s rozširujúcim sa kresťanstvom používanie morskej 
vody bolo zanedbané. Oživenie thalassotherapie – teda liečby za pomoci morskej vody, 

560 TAKÁČ, P., ZAUJEC, L., ČAMBAL, M., KOZÁNEK, M., MAJTÁN, J. Ichtyoterapia a jej 
využitie v klinickej praxi. Bratislava 2012, s. 6.
561 Dostupné: http://www.ichtyoterapia.sk/ichtyoterapia [prístup: 15.5.2013]

Obr. 40 Garra rufa (foto Dances)
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rias, bahna a piesku začalo až v polovici 18. storočia.562 Anglický lekár R. Russel v roku 
1749 napísal dizertačnú prácu „Dissertacio de tabe glandular, sive de uso aquae marinae 
in morbis glandularum.“ Táto práca sa zaoberá liečbou ochorení endokrinného systému 
za pomoci morskej vody a prakticky znamená „schválenie“ thalassotherapie.563

V roku 1778 boli vo francúzskom Dieppe otvorené prvé kúpele s použitím morskej 
vody. Liečebné procedúry sa čoraz viac dostávali do popredia a prvý kongres o mor-
ských kúpeľoch a vodnej terapii sa konal v Bologni v roku 1894. Terapia morskou vodou 
bola obhajovaná ako prospešná v liečbe tuberkulóznych, dermatologických a gynekolo-
gických chorôb. 

Pri liečbe psoriázy sa využívalo niekoľko metód. Pri thalassoterapii ide o aplikáciu 
morskej vody, rias, piesku a klímy všeobecne. Zo všetkých kožných chorôb na thalasso-
terapiu najviac reaguje psoriáza. Terapeutický účinok je dosiahnutý kombináciou týchto 
zložiek. 

Mŕtve more je svetovo známa oblasť na liečbu psoriázy. Je najnižšie položeným bo-
dom na zemi a vyznačuje sa výnimočnými klimatickými podmienkami. Čierne more 
má viac ako 50 ročnú skúsenosť s thalassoterapiou pre psoriatických pacientov v Bul-
harsku.564 Prvé klinické štúdie tu boli uskutočnené v 60-tych rokoch 20. storočia. Modrá 
lagúna v Grindaviku na Islande, využíva geotermálnu morskú vodu pri liečbe psoriázy. 
Ide o zmes 65 % morskej vody a 35 % normálnej vody. Priemerná teplota je 37 °C. 

Jedinečnú alternatívnu metódu predstavujú Kangalské horúce pramene v Turecku, 
kde sa začala uskutočňovať ichtyoterapia.565  Prvá správa o tejto terapeutickej možnosti 
je z časopisu Th e Lancet z roku 1989, ale detaily liečby boli publikované iba nedávno. 
Keď sa objavili prvé správy o tomto druhu liečby boli publikované mnohé nevedecké 
a zavádzajúce názvy pre tento druh terapie. M. Grassberger a W. Hoch navrhli termín 
ichtyoterapia v súvislosti s ďalšími bioterapeutickými konceptmi ako maggotová terapia, 
hirudoterapia a apiterapia.566 Kangalské pramene sú lokalizované 14 km od Kangalu, ma-
lého mesta v blízkosti Sivas. Kangal je vzdialený od hlavného mesta Ankary 450 km. Ter-
málne pramene sú výnimočné pre ich schopnosť liečiť psoriázu a stali sa súčasťou zdra-
votnej turistiky. Liečivú silu prameňa si podľa tradície prvýkrát všimol miestny pastier 
okolo roku 1900. Poranil si nohu a pri pasení stád dobytka sa vždy zastavil pri prameni 
a pravidelne si v ňom máčal nohu. Po nejakom čase sa noha uzdravila a chýr o liečivej 
vode sa postupne rozšíril do okolitých oblastí. Kúpele majú tiež mystickú povesť, pretože 
neexistuje žiadna informácia o tom, ako sa ryby tohto druhu dostali do regiónu. Verejné 
bazény boli postavené v roku 1963 a slúžia domácim a zahraničným turistom.567 Je tu 
päť kúpeľných bazénov s priemernou teplotou vody 350 C. Koncentrácia kyslíka je 2.9 
ppm a pH vody 7.8. Voda obsahuje minerálne látky ako kalcium, magnézium a selén. 
562 KAZANDJIEVA, J., GROZDEV, I., DARLENSKI, R., TSANKOV, N. Climatotherapy of 
psoriasis. In Clinics in Dermatology, 26, 2008, s. 478.
563 Tamže. 
564 Tamže, s. 481.
565 WARWICK, D.,  WARWICK, J. Th e doctor fi sh – a cure for psoriasis? In Lancet, 335, 1989, s. 
1093 – 1094.
566 GRASSBERGER, M., HOCH, W. Ichthyotherapy as Alternative Treatment for Patients with 
Psoriasis: A Pilot Study. In Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 3, 2006, 
s. 484.
567 Dostupné: http//:www.psoriasisfi scure.com/research/doctor_fi sh.htm
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Aj keď kúpele vynikajú najmä liečbou psoriázy, lieči sa tu aj reumatizmus, neurologické, 
ortopedické, traumatologické, kožné a gynekologické ochorenia.568 V Kangalských pra-
meňoch žijú dva druhy rýb, ktoré sa používajú pri ichtyoterapii: Cyprinion macrostomus 
a Garra rufa obtusa.569 Obidva druhy rýb patria do čeľade kaprovitých. Za pomoci týchto 
rýb sa lieči aj akné a exém. Dĺžka ich tela je kratšia (4 – 14 cm), než rýb rovnakej čeľade 
žijúcich v riekach danej oblasti. Napriek vysokej teplote vody, rybám sa tu darí dobre. 
Vzhľadom na to, že je tam veľmi málo prirodzenej potravy pre ryby, ľudská pokožka je 
pre nich atraktívny a ľahký zdroj potravy.570

Turecké ministerstvo zdravotníctva udelilo kúpeľom osobitný certifi kát. Kúpeľné 
stredisko ponúka pacientom možnosť vybrať si navrhovaný zdravotný program, ktorý 
zahŕňa aj 21 dennú liečbu psoriázy. Trojtýždňový program v zdravotníckom centre zahr-
ňuje pitie vody z prameňa pred raňajkami, návštevu bazéna po raňajkách, máčanie sa vo 
vode bohatej na minerály a ryby. Počas terapie pacient musí dodržiavať abstinenciu od 
alkoholu a neužívať medikamenty na liečbu psoriázy. Dvakrát denne trávi čas v bazéne 
približne 7,5 hodín. Rybky Garra rufa „napadnú“ najskôr poškodené miesta, ale môžu 
zasiahnuť aj normálnu pokožku. Toto správanie je spôsobené nedostatkom potravy v ba-
zénoch. Šupiny pacientov môžu vyčistiť za niekoľko hodín.

V roku 2007 sa v Kangale nachádzal pre hostí jeden hotel, dva motely a priestor na 
kempovanie pre približne 50 stanov. Hotel a motel mali spolu 137 izieb, celkom s 300 
posteľami. Kúpele majú 5 bazénov olympijskej veľkosti a 16 privátnych bazénov pre jed-
notlivcov. Kúpeľné centrum priťahuje dva typy návštevníkov. Prví ktorí sa prišli liečiť 
a druhá skupina na kratšie obdobie s rekreačnými záujmami za relaxom. 

5. 2. Ichtyoterapia u pacientov s psoriázou

Psoriáza je svetovo rozšírene ochorenie kože, v USA a v Európe postihuje asi 2 % 
obyvateľstva. Choroba prináša so sebou veľké problémy a jej liečba je spájaná s neuspo-
kojením. Niektorí pacienti sa spoľahnú na konvenčné farmakologické metódy, iní využí-
vajú alternatívne zdroje. Jednou z nich je ichtyoterapia.

Özçelik, S. a kol. skúmali účinnosť kangalskej ichtyoterapie na vzorke 87 pacien-
tov s diagnózou psoriáza vulgaris. Evaluácia bola realizovaná používaním hodnotiacich 
paramentrov zahrnutých v Psoriasis Area and Severity Index (PASI) testoch. Kontrolná 
dermatologická prehliadka sa uskutočnila na pacientoch, ktorí používali bazén na liečbu 
psoriázy počas výskumu každé tri dni. Autori štúdie nevplývali na dĺžku pobytu vo vode, 
záležalo to na rozhodnutí pacientov. Podľa tradičného presvedčenia maximálna dĺžka 
liečby (ichtyoterapie) trvala 21 dní. Po jej absolvovaní pacienti po určitom čase dostali 
dotazník v ktorom mali uviesť, či nastala u nich recidíva ochorenia. V sledovanej vzorke 

568 SAYILI, M., AKCA, H., DUMAN, T., ESENGUN, K. Psoriasis treatment via doctor fi shes as 
part of health  tourism: A case study of Kangal Fish Spring, Turkey. In Tourism Management, 28, 
2007, 626. 
569 ÜNDAR, L., AKPINAR, M. A., YANIKOĞLU, A. „Doctor fi sh“ and psoriasis. In Lancet, 335, 
1990, s. 470 – 471.
570 ÖZÇELIK, S., POLAT, H. H., AKYOL, M., YALÇIN, A. N., ÖZÇELIK, D., MARUFIHAH, M. 
Kangal Hot Spring with Fish and Psoriasis Treatment. In Th e Journal of Dermatology, 27, 2000, 
s. 387.
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bolo 43 mužov a 44 žien. Zo študijnej skupiny prišlo na ichtyoterapiu 52 pacientov pr-
výkrát, 35 navštívilo horúce pramene už aj predtým. Pacienti používali horúce pramene-
dva krát denne. V priemere bol jeden pacient v bazéne až sedem hodín denne. Analýza 
zozbieraných dát štúdie ukázala značné zlepšenie, hoci mnoho rôznych faktorov mohlo 
prispieť k pozitívnemu účinku tejto liečby. Efektivita liečby sa zvýši aj ultrafi alovým 
žiarením a rýchle čistenie psoriatickej pokožky vytvára pozitívny psychologický stav. 
Na účinok liečby rovnako vplýva zloženie vody s vysokou hladinou selénu a vírivkový 
efekt v bazénoch. Zozbierané informácie ukázali, že u pacientov, ktorí absolvovali ich-
tyoterapiu sa recidíva objavila neskoršie ako u tých, ktorí užívali len medikamentóznu 
liečbu.571

M. Grassberger a W. Hoch uskutočnili výskum ichtyoterapie v Rakúsku na vzorke 
pacientov s psoriasis vulgaris.572 V retrospektívnej štúdii hodnotili účinnosť a bezpeč-
nosť liečby v kombinácii s použitím krátkodobého ultrafi alového žiarenia. Retrospektív-
ne analyzovali 67 pacientov s psoriasou vulgaris, ktorí podstúpili 3-týždňovú ichtyote-
rapiu s ultrafi alovou radiáciou formou ambulantnej liečby v dolnom Rakúsku v období 
rokov 2002 – 2004. Všetci pacienti mali miernu alebo vážnu chronickú povlakovú pso-
riázu a dúfali, že za pomoci tejto liečby nastane u nich zlepšenie. Náklady na túto liečbu 
neboli hradené zdravotníckymi poisťovňami. Všetci pacienti boli pod stálym lekárskym 
dohľadom. Terapia trvala tri týždne. Dve hodiny denne strávili vo vani s rybkami, kde 
teplota dosahovala 36 – 37 °C. Jedinci, ktorí nemali žiadne kontraindikácie na ultra-
fi alové lúče, používali komerčné dostupné prístroje a po každom kúpeli sa vystavovali 
lúčom 3 – 5 minút v súlade s typom pokožky. Potom boli natretí krémom s obsahom 
glycerínu. Pacienti, ktorí mali psoriázu rozšírenú aj na hlave, si dali pred liečbou oholiť 
vlasy. Používali sa vane z plastov  s objemom 1100 litrov. V jednej sa nachádzalo 250 – 
400 rybičiek a naplnená bola do 80 %, podľa veľkosti a vážnosti ochorenia kože pacienta. 
Vodu stále fi ltrovali a sterilizovali, menili ju 3 – 4 krát za deň.573 Termostat sa používal 
na to aby udržiaval stálu teplotu, rybky, ktoré chovali v blízkom zariadení dosahovali 5 – 
10 cm dĺžku a boli staré jeden a pol roka. Na rozdiel od kangalských horúcich prameňov, 
kde je nedostatok živín, tieto rybky chovali komerčne dostupnou potravou, denne po 
liečebných procedúrach. Vzorky vody boli testované na rôzne baktérie, aby sa zabránilo 
možnej infekcii. Každý pacient dostal jemu pridelenú vaňu a počas celej liečby ju použí-
val len sám. Po ukončení liečby bola vydezinfi kovaná. 

Primárny výsledok bol meraný podľa PASI hodnotenia. Po trojtýždňovej liečbe 31 
zo 67 pacientov dosiahlo PASI – 75 a ďalších 30 dosiahlo PASI – 70. Celkovo bola 71,1 % 
redukcia v PASI hodnotení. Výsledky ichtyoterapie hodnotilo 87,5  % pacientov veľmi 
pozitívne, na rozdiel od iných terapií absolvovaných predtým. Až 65,1 % pacientov uvie-
dlo, že symptómy recidív boli menej závažné ako predtým. Vážne vedľajšie problémy 
neboli zaznamenané. Pacienti boli s ichtyoterapiou spokojní viac ako s inými druhmi 
liečby. 

571 ÖZÇELIK, S., POLAT, H. H., AKYOL, M., YALÇIN, A. N., ÖZÇELIK, D., MARUFIHAH, M. 
Kangal Hot Spring..., s. 387 – 390.
572 GRASSBERGER, M., HOCH, W. Ichthyotherapy as Alternative Treatment for Patients with 
Psoriasis: A Pilot Study. In Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 3, 2006, 
s. 484.
573 Tamže.
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Pacienti pozitívne hodnotili aj fyzický kontakt s rybou, vnímaný ako mikromasáž 
a skutočnosť, že vo vode trávili len 2 hodiny denne. Liečba mala pozitívny vplyv aj na 
psychickú pohodu. 

Tieto dva výskumy sa líšili v dvoch dôležitých bodoch:574

Počas výskumu realizovaného tureckým tímom pod vedením S. Özçelika pacienti  ■
trávili v bazénoch denne sedem hodín a jeden bazén používalo súčasne 10 – 20 
chorých. Tento princíp mohol byť pre niektorých klientov z hygienických dôvodov 
neakceptovateľný. 
Ichtyoterapia „odskúšaná“ pod vedením Grassbergera a Hocha vo výrazne kratšom  ■
čase – dve hodiny denne, pričom každý pacient mal svoju vlastnú vaňu a rybky sa 
dostali do kontaktu iba s jedným pacientom, podstatne obmedzila možné infekcie 
a stala sa prijateľnejšou. 
Napriek tomu, že je tu mnoho nezodpovedaných otázok, ktoré sa týkajú postu-

pu liečby, terapia zažíva v poslednom období boom a stáva sa čoraz obľúbenejšou aj 
v pedikúre.

574 Tamže, s. 487.
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6. HELMINTOTERAPIA 

Vo vysoko rozvinutých priemyselných krajinách existuje značne rozšírenie chorôb 
ako zápalové črevné ochorenia, skleróza multiplex, astma. Epidemiologické štúdie po-
tvrdzujú, že jedinci v organizme ktorých sa nachádzajú hlísty, menej trpia na ochorenia 
imunitného systému.575 Vystavenie sa hlístam znižuje aj aktivitu choroby u pacientov 
s Crohnovou chorobou. Táto interakcia medzi hlístami a hostiteľom má potenciálne dô-
ležité implikácie pre liečbu ochorení.576

Paleoparazitologická vzorka prehistorického človeka stará asi 10 tisíc rokov ukazu-
je, že infekcie z hlístovcami (Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermi-
cularis, Trichinella spiralis) pásomnicami (Taenia spp., Diphyllobothrium spp. Hymenole-
pis nana) motolicami (Fasciola spp, Schistosoma spp) boli všeobecne rozšírené. Infekcia 
s týmito organizmami sa často vyskytuje v menej rozvinutých krajinách aj v súčasnosti. 
Do začiatku 20. storočia väčšina populácie mala v organizme hlísty. So zavádzaním no-
vých liečiv došlo k odstráneniu „neželaných hostí“ z ľudského organizmu a tento vývoj 
pokračoval aj v nasledujúcich desaťročiach. 

6. 1. Infekcie spôsobené parazitmi – najstaršie záznamy 

Prvé písomné záznamy o parazitárnych infekciách pochádzajú zo starovekého Egyp-
ta ale aj z iných civilizácií. Ebersov papyrus obsahuje informáciu o črevných červoch 
a tieto záznamy sú potvrdené aj objavom kalcifi kovaných vajíčok v múmiách. Hippo-
krates vedel o červoch z rýb, domestikovaných zvierat a ľudí. Rímski lekári napr. Celsus, 
Galen poznali hlísty Ascaris lumbricoides (hlísta detská), Enterobius vermicularis a pá-
somnice patriace do rodu Taenia. Neskôr Paulus Aegineta popísal Ascaris, Enterobius, 
pásomnice a podal dobrý klinický popis ochorení, ktoré spôsobovali.577 Po páde rímske-
ho impéria sa štúdium medicíny presunulo do arabského sveta. Arabskí lekári zazname-
nali niekoľko detailných popisov rôznych chorôb, ktoré mohli byť spôsobené parazitmi 
(zvlášť horúčky). Neskôr tieto infekcie presnejšie opísal Rhazes a Avicenna. Vo svojich 
lekárskych prácach uvádzajú aj správy o chorobách zrejme spôsobených parazitmi. Avi-
cenna rozoznával nielen dovtedy známe druhy: Ascaris lumbricoides a Enterobius, ale 
aj Dracunculus medinensis – vlasovec medinský, ktorý bol známy najmä v oblasti okolo 
Červeného mora viac ako tisíc rokov. 

Naši predkovia pravdepodobne museli vedieť o bežných helmintoch ako hlísta 
(Ascaris) a pásomnice. Tieto domnienky sa opierajú o súčasné štúdie primitívnych kme-
ňov v Sarawaku a v Severnom Borneu, kde R. Hoeppli zistil, že väčšina ľudí si je vedomá, 
že ma intestinálne hlísty a pásomnice.578

575 Táto teória bola potvrdená aj na výskumoch so zvieratami. Napríklad myši infi kované helmintmi 
sú chránené od chorôb ako kolitída, encefalitída, diabetes I. typu, astma.
576 ELLIOTT, D. E., WEINSTOCK, J. V. Helminthic Th erapy: Using Worms to Treat Immune-
Mediated Disease. In Advances in Experimental Medicine and Biology, 666, 2009, s. 157.
577 COX, F. E. G. History of Human Parasitology. In Clin Microbiol Rev., 15, 2002, č. 4, s. 
595 – 612.
578 HOEPPLI, R. Th e knowledge of parasites and parasitic infections from ancient times to the 
17th century. In Exp. Parasitol., 5, 1956, s. 398 – 419.
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Odkazy na parazitárne ochorenia sa nachádzajú aj v stredovekej lekárskej literatúre. 
Začiatky vedy o helmintológii siahajú do 17. a 18. storočia. Carl Linné (1707 – 1778) 
vo svojom diele „Systema naturae“ (1735), opísal a pomenoval šesť helmintov: Ascaris 
lumbricoides, Ascaris vermicularis (= Enterobius vermicularis), Gordius medinensis (= 
Dracunculus medinensis), Fasciola hepatica, Taenia solium, a Taenia lata (= Diphyllo-
bothrium latum).

Kým začiatkom 20. storočia bolo 
u ľudí klasifi kovaných 28 druhov hlíst, do 
konca minulého storočia ich počet stúpol 
na približne 300. Niektoré z nich sú veľmi 
zriedkavé.

Ascaris lumbricoides, je jeden zo šies-
tich druhov hlíst evidovaných C. Linnem. 
Odhaduje sa, že v súčasnosti je ním infi ko-
vaná približne jedna miliarda ľudí. Infekcia 
spôsobená Ascaris je známa už v dávnych 
civilizáciách. Jej vajíčka sa našli v skame-
nených exkrementoch ľudí z Peru datova-
ných okolo roku 2277 p.n.l.,579 v Brazílii 
okolo roku 1660 – 1420 p.n.l. V staroveku 
sú záznamy o Ascaris v Egypte  v období 
Strednej ríše na múmii datovanej  z roku 
1600 p.n.l. a v Číne v  dynastii Ming me-
dzi obdobím 1368 – 1644 n.l. Prítomnosť 
tohto červa, ktorý dosahuje dĺžku od 15 – 
35 cm dokazujú aj početné písomné zázna-

my vrátane egyptských lekárskych papyrusov, Hippokratove diela z 5. storočia, čínske 
pamiatky z 2. – 3. storočia n.l., texty rímskych a arabských lekárov. Prekvapujúco až do 
konca 17. storočia nebola popísaná anatómia tohto červa. Prvýkrát ju opísal anglický 
lekár Edward Tyson a krátko po ňom Talian Francesco Redi. Rediho kniha „Osserva-
zioni intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi“ je prvou prácou 
o parazitológii. 

Ďalší druh parazitov tvoria machovce; infekciu spôsobujú dva druhy: Ancylostoma 
duodenale, má pôvod v Ázii a Necator americanus v Afrike. Infekcie u ľudí spôsobené 
týmito druhmi sú známe dlhé stáročia. Niektorí vedci tvrdia, že na území USA sa nachá-
dzali už v období pred príchodom Krištofa Kolumba (v roku 1492). 

Hoci prítomnosť hlíst bola v mnohých civilizáciách, väčšina infekcií u ľudí nebola 
s nimi dávaná do súvisu. Machovce u ľudí zistil taliansky lekár Angelo Dubini a spojenie 
medzi červami a chorobou nakoniec určil Wilhelm Griesinger v roku 1854. Vzťah medzi 
ochorením baníkov (anémia, úbytok na váhe a i. ) bol tiež spôsobený parazitom Ancylos-
toma duodenale. Upozornil na to Lucretius, ale až v roku 1879 sa podarilo talianskemu 
veterinárovi Edoardovi Perroncitovi stanoviť súvislosť s prácou v baniach. Skúmal totiž 
choroby baníkov v tuneli sv. Gottharda. Podmienky v baniach napomáhali množeniu 

579 HORNE, P. D. A review of the evidence for human endoparasitism in the preColumbian New 
World through the study of coprolites. In J. Arch. Sci., 12, 1985, s. 299 – 310. 

Obr. 41 Alexander Roslin: Karl von Linné
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lariev, ktoré potrebujú teplo a vlhkosť. Koncom 19. storočia sa zistilo, že larva Ancylos-
toma duodenale sa dostáva do ľudského tela „prevŕtaním sa“ cez kožu. Na začiatku 20. 
storočia bolo ochorenie vážnym problémom v USA a na jeho objasnení sa podieľala aj 
Rockefellerova nadácia, ktorá uvoľnila značné fi nančné prostriedky na výskum.580

6. 2. D. P. Strachan a hygienická hypotéza

Hygienickú hypotézu prvýkrát stanovil David P. Strachan v článku publikovanom 
v časopise British Medical Journal v roku 1989 pre vysvetlenie pozorovaní, že senná nád-
cha a ekzém, teda alergické ochorenia, sú menej časté u detí z väčších rodín, ktoré boli 
vystavené väčšiemu množstvu infekčných činiteľov prostredníctvom svojich súrodencov 
ako deti jedináčikov.581 Hygienická hypotéza tvrdí, že ak v ranom detstve organizmus 
nie je dostatočne vystavený infekčným činiteľom, symbiotickým mikroorganizmom pa-
razitom, zvyšuje sa u týchto jedincov náchylnosť k alergickým ochoreniam, v dôsledku 
utlmeného vývoja imunitného systému.582 Nárast týchto ochorení je vo väčšine populácie 
spojený so zavádzaním moderných hygienických praktík, ktoré zabraňujú vystavovaniu 
človeka parazitickým červom. Teóriu skúmali imunológovia a epidemiológovia a stala sa 
dôležitým teoretickým základom pre štúdium alergických ochorení. Teória sa používa 
na vysvetlenie nárastu alergických ochorení, ktorý nastal v období industrializácie vo 
vyspelejších krajinách.  Hygienická hypotéza zahrňuje aj vystavenie symbiotickým bak-
tériám a parazitom ako dôležitým modulátorom vývoja imunitného systému spoločne 
s ďalšími infekčnými činiteľmi.

Alergické ochorenia sú spôsobené neadekvátnou imunologickou reakciou na ne-
škodné antigény, riadené reakciou buniek TH2. Mnoho baktérií a vírusov vyvoláva reak-
ciu riadenú bunkami TH1, ktoré obmedzujú reakciu TH2. Prvý navrhnutý mechanizmus 
účinku hygienickej hypotézy tvrdil, že nedostatočná stimulácia TH1 vedie k nadmernej 
aktivite TH2, čo následne podmieni alergické ochorenie.583

Prvé navrhnuté mechanistické vysvetlenie hygienickej hypotézy nemôže vysvetliť 
nárast výskytu rôznych autoimunitných ochorení riadených TH1, vrátane idiopatických 
črevných zápalov (IBD), roztrúsenej sklerózy (SM) a diabetes mellitus I. typu. Hlav-
ným navrhnutým alternatívnym vysvetlením je, že vyvíjajúci sa imunitný systém musí 
prijímať podnety (od infekčných činiteľov, symbiotických baktérií a parazitov), aby sa 
náležite vyvinuli regulačné T-bunky. Inak bude náchylný na autoimunitné a alergické 
ochorenia, vzhľadom k nedostatočne regulovaným reakciám buniek TH1, resp. TH2.584

D. Strachan sa domnieval, že vzostup alergických autoimúnnych ochorení je spô-
sobený nárastom hygienických štandardov. Od roku 1989 keď vystúpil s touto teóriou, 
početné epidemiologické štúdie podporili jeho hypotézu a ukázali, že určité mikroorga-
580 COX, F. E. G. History..., s. 595 – 612.
581 STRACHAN, D. P. Hay fever, hygiene, and household size. In British Medical Journal, 299, 
1989, č. 6710, s. 1259 – 1260.
582 STRACHAN, D. P. Family size, infection and atopy: the fi rst decade of the „hygiene hypothesis“. 
In Th orax, 55, 2000, Suppl 1, s. 2 – 10.
583 FOLKERTS,  G., WALZL, G., OPENSHAW, P. J. Do common childhood infections ‚teach‘ the 
immune system not to be allergic ? In Immunol Today, 21, 2000, č. 3, s. 118 – 20.
584 BUFFORD, J. D, GERN, J. E. Th e hygiene hypothesis revisited. In Immunol Allergy Clin North 
Am., 25, 2005, č. 2, s. 247 – 62.
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nizmy zvlášť hlísty majú „immunomodulatory“ efekt (schopnosť modifi kovať imunitu). 
Realizovali sa početné klinické výskumy najmä s Trichuris suis. Tento druh bol vybraný 
preto, že je pre ľudí neškodný. Mnohé štúdie poukázali, že vajíčka Trichuris suis sú bez-
pečné. Ich účinnosť bola dokázaná u pacientov so zápalovými chorobami čriev a v jed-
nom prípade s alergiou na pekanové orechy. Táto informácia podporuje ďalšie výskumy 
vajíčok Trichuris suis u mnohých pacientov.585

Hlísty sú parazitické červy. Podľa klasickej defi nície parazitizmus je nerovnocenný 
vzťah medzi dvoma organizmami, ktoré patria do rôznych druhov, a v ktorej parazit má 
z toho vzťahu prospech. Hoci benefi t z tohto vzťahu pre parazita bol známy už dlhý čas, 
dôkazy z nedávnej minulosti naznačujú, že rovnako aj hostiteľ môže ťažiť z tejto symbió-
zy. Nový koncept sa objavil v širšom kontexte opätovného skúmania úlohy mikrobiolo-
gického prostredia v ľudskom zdraví. 

Infekčné choroby predstavovali počas celých dejín pre človeka veľké nebezpečen-
stvo. Toto nebezpečenstvo limitovali najmä hygienické opatrenia, očkovanie a antibio-
tická liečba. Ich vzrastajúce užívanie má v industriálnej spoločnosti veľký vplyv na pre-
žitie a kvalitu života. Z toho vyplýva, že by bolo nelogické tvrdiť, že rozvoj hygieny  je 
zhodný s nárastom alergických a autoimunitných chorôb v tých oblastiach sveta, kde sú 
hygienické normy štandardné. Hygienická hypotéza však predpokladá, že existuje prí-
činná súvislosť medzi prijatím modernej hygieny a vzostupom všeobecného rozšírenia 
dysfunkcií imunity.586

Následok tejto hypotézy je najzávažnejší u detí. Deti sa narodia s nezrelým imu-
nitným systémom. Ďalší vývoj imunitného systému sa začína v perinatálnom období 
s prítomnosťou („colonization“) komenzálnych mikroorganizmov v sliznici dýchacej 
a tráviacej sústavy. Súbežne druhotné lymfatické štruktúry sa rozvinú v črevnej sliznici. 
Sliznice samé o sebe hrajú dôležitú úlohu v procese vývoja ako fyzikálna bariéra a zdroj 
kontaktu buniek. Vrodené imunitné systémy sú na poprednom mieste v procese a kon-
trole dozrievania adaptívnych imunitných systémov.  Výsledok tohto vývojového pro-
cesu je mnohotvárny a kombinuje toleranciu na jedlo a na mikroorganizmy, ktoré nie 
sú nebezpečné, tak isto s obrannými mechanizmami proti choroboplodným zárodkom 
(patogénom). Počas evolúcie sa imunitný systém postupne vyvíjal a musel reagovať na 
prítomnosť rôznych mikroorganizmov, medzi ktorými boli aj hlísty. Myšlienka, že ľud-
ský imunitný systém ochraňuje organizmus  proti infekcii je dôverne známa. Iný aspekt 
tejto evolúcie je interakcia s určitými mikroorganizmami vrátane hlíst a mohla by byť 
dôležitým komponentom v dozrievaní imunitného systému.587

Bohaté dôkazy potvrdzujú, že okrem hlíst sa aj ďalšie mikroorganizmy podieľajú na 
ochrane proti alergickým ochoreniam. Tieto dôkazy sa opierajú o výskumy, ktoré potvr-
585 JOUVIN, M. H., KINET, J. P. Trichuris suis ova: Testing a helminth-based therapy as an 
extension of the hygiene hypothesis. In Clinical reviews in allergy and immunology, 130, 2012, 
č. 1. s. 3.
586 STRACHAN, D. P. Hay fever...
587 JACKSON, J. A., FRIBERG, I. M., LITTLE, S., BRADLEY, J. E. Review series on helminths, 
immune modulation and the hygiene hypothesis: immunity against helminths and immunological 
phenomena in modern human populations: coevolutionary legacies? In Immunology, 126, 
2009, s. 18 – 27; ROOK, G. A. 99th Dahlem conference on infection infl ammation and chronic 
infl ammatory disorders: Darwinian medicine and the „hygiene“ or „old friends“ hypothesis. In 
Clin Exp Immunol., 160, 2010, s. 70 – 79. 
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dili, že jedinci, ktorí vyrastajú na farmách s domácimi zvieratami alebo v preľudnenom 
prostredí majú ochranu proti alergiám. 

Epidemiologické dôkazy teda potvrdzujú hygienickú hypotézu. V 30. a 40. rokoch 
minulého storočia epidemiológovia nenašli prípad výskytu črevných porúch u detí, kto-
ré žili vo vidieckych oblastiach južných štátov USA. Obyvatelia sa pohybovali v blízkosti 
svojho dobytka, aj chov prasiat bol organizovaný na regionálnych základoch. Infekcie 
červami boli v týchto vidieckych regiónoch veľmi časté. Po odštartovaní národných 
programov na zníženie infekcií spôsobených červami, sa autoimunitné choroby me-
dzi vidieckou populáciou značne rozšírili.588 Podobné výsledky dokazujú aj skúsenosti 
z málo rozvinutých krajín. Populácie presťahované z rozvojových do industriálnych kra-
jín, po určitom čase ochoreli na autoimunitné choroby. Napríklad časť obyvateľstva, kto-
rá sa v 70. a 80. rokoch minulého storočia presťahovala z Indie (kde bolo veľké množstvo 
infekcií spôsobených červami) do Veľkej Británie (infekcie tohto druhu sú v UK zried-
kavé), počet ochorení u tejto populácie na Crohnovú chorobu rapídne stúpol. Početné 
štúdie potvrdili nepriamy vzťah medzi alergiou a prítomnosťou súčasnej alebo minulej 
hlístovej infekcie. Ďalšie štúdie porovnávali stav alergie pred a po antihlístovej liečbe. 
Tieto výskumy potvrdili nárast alergénovej reakcie kože po antihlístovej liečbe. Usku-
točnil sa rozsiahly výskum s 1400 vietnamskými deťmi žijúcimi na vidieku. Dve tretiny 
z nich boli infi kované s machovcami (črevné parazity) najmä Necator americanus a 7% 
s Ascaris lumbricoides. Deti sledovali počas deviatich mesiacov. Druhá bola kontrolná 
skupina.  Neliečená skupina detí nevykazovala vyššiu senzitivitu na alergény, ale u detí, 
ktoré absolvovali antihelmintickú liečbu, výrazne stúpla citlivosť kože na alergény. 

Ďalším obmedzením epidemiologických štúdií uskutočňovaných v rozvojových 
krajinách je, že rozvoj imunitného systému u týchto detí je vystavený parazitickému 
svetu od narodenia. Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že tento priaznivý vplyv na ich 
imunitný systém  nemohol byť úplne odstránený antiparazitickou liečbou. Potvrdil to aj 
výskum v Zanzibare.  Imunitný profi l dojčiat v Zanzibare sa výrazne nezmenil po lieč-
be s antiparazitickými liekmi. Rovnako aj štúdie na zvieratách potvrdzujú hygienickú 
hypotézu.589

6. 3. Výskumy s použitím Trichuris suis 

Prvé klinické štúdie s vajíčkami Trichuris suis iniciovali David Elliott, Robert Sum-
mers a Joel Weinstock začiatkom 21. storočia. Neskôr Weinstock spomínal: „vedeli sme, 

588  GRANT, B. Opening a Can of Worms. In Th e Scientist, 1. Február 2011. Dostupné  http://www.
the-scientist.com/?articles.view/articleNo/29485/title/Opening-a-Can-of-Worms/ [prístup: 20. 
11.2011]
589 HARTMANN, S., SCHNOELLER, C., DAHTEN, A., AVAGYAN, A., RAUSCH, S., LENDNER, 
M. et al. Gastrointestinal nematode infection interferes with experimental allergic airway 
infl ammation but not atopic dermatitis. In Clin Exp Allergy, 39, 2009, s. 1585 – 1596; KITAGAKI, 
K., BUSINGA, T. R., RACILA, D., ELLIOTT, D. E., WEINSTOCK, J. V., KLINE, J. N. Intestinal 
helminths protect in a murine model of asthma. In J Immunol., 177, 2006, s. 1628 – 1635; 
WOHLLEBEN, G., TRUJILLO, C., MÜLLER, J., RITZE, Y., GRUNEWALD, S., TATSCH, U., et. 
al. Helminth infection modulates the development of allergen-induced airway infl ammation. In 
Int Immunol., 16, 2004, 585 – 596. 
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že môžeme byť buď úplne ignorovaní, alebo vzbudiť záujem.“590 Viaceré štúdie potvrdili, 
že prípady zápalových chorôb čriev – infl ammatory bowel disease (IBD), boli koncen-
trované v západnom svete a zriedkavo v rozvojových krajinách. Parazit, ktorý sa nachá-
dza v ľudskom organizme bez toho, aby bol agresívny a spôsobujúci symptómy, môže 
mať terapeutickú hodnotu u pacientov s IBD. Takto vlastne prišli na myšlienku používať 
vajíčka Trichuris suis.591

Trichuris suis je hlísta z kmeňa hlístovcov (Nematoda). Keď ošípané strávia vajíčka 
Trichuris suis, ich larvy sa vyliahnu a „zavŕtajú“ do sliznice, ale nenastane žiadna systé-
mová invázia. Červy dospejú v tráviacom systéme a vajíčka, ktoré produkujú, sú elimino-
vané vo výkaloch. Trichuris suis je často pozorovaný na malých farmách, ale je zriedkavý 

v produkčných systémoch – halových 
veľkovýrobniach. U ošípaných je in-
fekcia Trichuris suis vo väčšine prípa-
dov bez príznakov, s výnimkou malých 
prasiatok, kde môže spôsobovať hnač-
ku a zabraňovať rastu. Ľudia nie sú 
prirodzenými hostiteľmi pre Trichuris 
suis. Predtým ako začali D. Elliott, R. 
Summers a J. Weinstock používať va-
jíčka Trichuris suis ako terapeutického 
činiteľa, bol publikovaný iba jeden člá-
nok o ľudskej infekcii s Trichuris suis.592 

Popisoval dvoch dobrovoľníkov, ktorí prehltli tisíc až 5 tisíc embryí vajíčok Trichuris suis 
a neprejavili sa u nich žiadne chorobné symptómy. 

Prvé štúdie s vajíčkami Trichuris suis boli uskutočnené na pacientoch s IBD. V  pr-
vej štúdii mali štyria pacienti aktívnu Crohnovu chorobu, traja ulceratívnu kolitídu. 
Bola im podaná dávka 2500 vajíčok Trichuris suis .593 Pri ďalšej štúdii bolo 29 pacientov 
s Crohnovou chorobou, ktorí dostali 2500 vajíčok, každé tri týždne počas 24 týždňov.594 
Pri ďalšom výskume 54 pacientov s vážnou vredovou kolitídou, prehltlo 2500 vajíčok 
každý druhý týždeň v priebehu 12 týždňov.595 Liečili ich aj kombináciou ďalších liekov. 
Vo všetkých troch štúdiách sa žiadny nepriaznivý účinok vajíčok Trichuris suis nepotvr-
dil. Niektorí z  pacientov podstúpili kolonoskopiu, pri ktorej zistili niekoľko hlíst rôznej 

590 GRANT, B. Opening ....
591 ELLIOTT, D. E., SUMMERS, R. W., WEINSTOCK, J. V., Helminths as governors of 
immunemediated infl ammation. In Int J Parasitol., 37, 2007, s. 457 – 464.
592 BEER, R. J. Studies on the biology of the life-cycle of Trichuris suis Schrank, 1788. In 
Parasitology, 67, 1973, s. 253 – 262. 
593 SUMMERS, R. W., ELLIOTT, D. A., QADIR, K., URBAN, J. F. Jr., THOMPSON, R., 
WEINSTOCK, J. V. Trichuris suis seems to be safe and possibly eff ective in the treatment of 
infl ammatory bowel disease. In Am J Gastroenterol., 98, 2003, 2034 – 2041. 
594 SUMMERS, R. W., ELLIOTT, D. A., URBAN, J.F. Jr., THOMPSON, R., WEINSTOCK, J. V. 
Trichuris suis therapy in Crohn’s disease. In Gut, 54, 2005, s. 87 – 90. 
595 SUMMERS, R. W., ELLIOTT, D. A., URBAN, J.F. Jr., THOMPSON, R., WEINSTOCK, 
J. V. Trichuris suis therapy for active ulcerative colitis: a randomized controlled trial. In  
Gastroenterology 128, 2005, s. 825 – 832. 

Obr. 42 Trichuris Suis (foto Universidad de Córdoba)
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veľkosti a dospelosti. Analýzy stolice uskutočnené počas štúdií boli negatívne na vajíčka 
a parazity u všetkých zúčastnených. 

Dôkaz o bezpečnosti tejto terapie je evidentný aj zo štúdie uskutočnenej na pacien-
toch so sklerózou multiplex (SM). Päť dospelých pacientov, ktorým ochorenie na SM 
boli len nedávno diagnostikované, liečili pomocou Trichuris suis. Dostali 2500 vajíčok 
každý druhý týždeň počas troch mesiacov. Neboli u nich zaznamenané žiadne vážne 
symptómy liečby, menšie problémy u troch jedincov s hnačkou a brušnými kŕčmi sa 
upravili spontánne. Pacienti, ktorí majú sklerózu multiplex a v ich organizme sú hlís-
ty, vykazujú miernejší priebeh ochorenia ako tí, ktorí hlísty nemajú.596 John Fleming 
z univerzity vo Wisconsine získal v roku 2004 od spoločnosti Multiplex Sclerosis Society 
grant na liečenie 18 pacientov so SM. Ale povolenie na ich liečbu dostal od centrálnych 
orgánov USA až v roku 2010. Fleming potreboval dôkazy, aby presvedčil US Food and 
Drug Administration (FDA). Zatiaľ čo čakal na povolenie, narazil na štúdiu od autorov 
z Argentíny, kde sledovali 12 pacientov so sklerózou multiplex, ktorí boli prirodzene in-
fi kovaní hlístami a porovnávali ich s inými 12 pacientmi bez tohto druhu infekcií. Zistili, 
že tí, ktorí mali hlísty, vykazovali podstatne nižšie neurologické poškodenia.597 Dôkazy 
o bezpečnosti z týchto IBD štúdií a štúdií so sklerózou multiplex boli považované za 
dostatočné pre FDA. 

Ďalšími pokusmi s cieľom zabezpečiť dôkazy o efektívnosti vajíčok Trichuris suis 
u pacientov so sklerózou multiplex sa zaoberali v roku 2012 na Madisonskej univerzi-
te vo Wisconsine. Bezpečnosť Trichuris suis bola potvrdená v kontrolnej štúdii na sto 
jedincoch so sennou nádchou. Pacienti, ktorí podstúpili tento výskum dostali placebo 
alebo vajíčkaTrichuris suis – osem dávok po 2500 vajíčok v trojtýždňových intervaloch. 
Ľahké gastrointestinálne vedľajšie účinky zaznamenali u 47 % pacientov, ktorých liečili, 
ale aj u 32 % pacientov v placebo skupine. Eozinofi lia598 bola prechodná a mierna eozi-
nofi lia sa objavila aj u pacientov liečených vajíčkami Trichuris suis. U žiadneho z pacien-
tov nemuseli liečbu prerušiť. 599

Realizoval sa aj výskum na šiestich dospelých jedincoch vo veku od 26 do 59 rokov 
s alergiou na arašidy a orechy. Táto alergia bola vybraná preto, že je najrozšírenejšou 
potravinovou alergiou v USA a  spontánne ustúpi iba u 20% prípadov.600 Dostali 8 dávok 
po 2500 vajíčok každý druhý týždeň a všetky vzorky stolice boli negatívne na vajíčka 
a parazity. Čiže existuje dôkaz s viac ako 200 osobami, ktoré sa zúčastnili na klinických 

596 Tamže, s. 158.
597 CORREALE, J., FAREZ, M. „Association between parasite infection and immune responses in 
multiple sclerosis“, In Ann Neurol, 61, 2007, s. 97 – 108; FLEMING, J. O. Helminth therapy and 
multiple sclerosis. In International Journal for Parasitology, 30, 2013, s. 1 – 16. 
598 Abnormáne zvýšenie eozinofílov v krvi. 
599 BAGER, P., ARNVED, J., RØNBORG, S. WOHLFAHRT, J., POULSEN, L. K., WESTERGAARD, 
T., et al. Trichuris suis ova therapy for allergic rhinitis: a randomized, double-blind, placebo-
controlled clinical trial. In J Allergy Clin Immunol., 125, 2010, 123 – 130; BAGER, P., KAPEL, 
C., ROEPSTORFF, A., THAMSBORG, S., ARNVED, J., RØNBORG, S. et al. Symptoms aft er 
ingestion of pig whipworm Trichuris suis eggs in a randomized placebo-controlled double-blind 
clinical trial. In PLoS One, 6, 2011, e22346; SUMMERS, R., W., ELLIOTT, D. E., WEINSTOCK, 
J. V. Trichuris suis might be eff ective in treating allergic rhinitis. In J. Allergy Clin Immunol., 125, 
2010, s. 766 – 767.
600 LACK, G. Clinical practice. Food allergy. In N Engl J Med., 359, 2008, s. 1252 – 1260. 
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pokusoch.601 M. H. Jouvin, patologička z Harwardu presvedčila FDA, aby jej dovolili 
pokusy s vajíčkamiTrichuris suis na 5 pacientoch s vážnou formou alergie na jedlo. 

Dva typy vedľajších účinkov boli pozorované pri skleróze multiplex, sennej nád-
che a pri štúdiách alergií na jedlo, ale nie pri štúdiách na IBD. Preparáty používané pri 
klinických pokusoch boli klinicky testované na prítomnosť infi kovaných patogénov, čo 
garantovalo ich mikrobiologickú bezpečnosť. Ďalší prvok, ktorý prispieval k všeobecnej 
bezpečnosti používania vajíčok Trichuris suis ako terapie, je dostupnosť antihelminitík, 
konkrétne: albendazol alebo mebendazol, ktoré sú účinné proti Trichuris suis a sú vše-
obecne považované za bezpečné, vrátane detskej populácie. Vedľajšie účinky pri pou-
žívaní vajíčok Trichuris suis neboli prítomné, alebo len veľmi mierne a spontánne sa 
vyriešili. 

Necator americanus bol testovaný vo Veľkej Británii a v Austrálii602 bez jasných kli-
nických účinkov na zdravých jedincoch, pacientoch s astmou a celiakiou.603  Uskutočnil 
sa aj pokus s Trichuris trichiura. Pacient s vredovou kolitídou rezistentnou na lieky si 
zvolil alternatívu za použitia vajíčok  Trichuris trichiura. Bez štandardnej liečby bol vy-
liečený na tri roky. Po troch rokoch, keď sa symptómy choroby znovu objavili, znova 
užíval vajíčka Trichuris trichiura a jeho stav sa opäť zlepšil. 

Doterajšie štúdie demonštrovali bezpečnosť použitia vajíčok Trichuris suis a za-
bezpečili dôkazy o ich účinnosti, objasnili mechanizmus používania parazitov s cie-
ľom využiť ich schopnosť modifi kovať imunitnú reakciu. Preukázala sa ich bezpečnosť, 
v budúcnosti by sa mali uskutočniť ďalšie klinické pokusy na pacientoch s alergickými 
chorobami, rovnako aj u detí, ktoré sú alergické na potraviny. Tieto alergie sú v detskej 
populácii veľmi vážne.604

6. 3. 1. Netradičná liečba autizmu – príbeh L. Johnsona 

Lawrence Johnson sa narodil v roku 1990 a keď mal dva a pol roka, diagnostikovali 
mu vážnu formu autizmu. Jeho zdravotný stav sa čoraz viac zhoršoval. Choroba sa uňho 
prejavovala sebaubližovaním, nepokojom, agresivitou, úzkosťou, obsedantnou neuró-
zou, strnulosťou v správaní a extrémnou citlivosťou na vonkajšie podnety. Neodpovedal 
na svoje meno, nevhodne používal  hračky, nevedel sa hrať, reagovať na druhé deti, ne-
bol schopný akceptovať zmeny v režime dňa, mal nízku toleranciu na frustráciu. Na-
šťastie rozprával a mohol čítať a písať. Keď začal dospievať, výrazne sa uňho vystupňoval 

601 JOUVIN, M. H., KINET, J. P. Trichuris suis ova: Testing a helminth-based therapy as an 
extension of the hygiene hypothesis. In Clinical reviews in allergy and immunology, 130, 2012, 
č. 1, s. 6.
602 Vzhľadom k tomu, že bolo problematické získať povolenie na klinické pokusy v USA. 
603 FEARY, J., VENN, A., BROWN, A., HOOI, D., FALCONE, F. H., MORTIMER, K., et al. Safety 
of hookworm infection in individuals with measurable airway responsiveness: a randomized 
placebo-controlled feasibility study. In Clin Exp Allergy, 39, 2009, s. 1060 – 1068;  FEARY, J. R., 
VENN, A. J., MORTIMER, K., BROWN, A. P., HOOI, D., FALCONE, F. H., et al. Experimental 
hookworm infection: a randomized placebo-controlled trial in asthma. In Clin Exp Allergy, 40, 
2010, s. 299 – 306; DAVESON, A. J., JONES, D. M., GAZE, S., McSORLEY, H., CLOUSTON, 
A., PASCOE, A., et al. In Eff ect of hookworm infection on wheat challenge in celiac disease– a 
randomised double-blinded placebo controlled trial. PLoS One, 6, 2011, s. e 17366. 
604 JOUVIN, M. H., KINET, J. P. Trichuris s..., s. 8.
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nepokoj,  úzkosť a sebaubližovanie; udieral si hlavu o stenu a hrýzol si ruky. Chlapec mal 
aj sezónne alergie a životu nebezpečnú alergiu na pekanové orechy. Nemohol sa dotknúť 
ničoho, čo sa nachádzalo v blízkosti orechov, lebo hneď opuchol.605

Krátko potom, ako mu diagnostikovali autizmus, sa začal liečiť. V období rokov 
1992 – 2005 vyskúšal rôzne terapie. Rodičia hľadali pomoc u viacerých lekárov. Na-
koniec našli pomoc u doktora Erica Hollandera, riaditeľa Saever Autism Center of 
Excellence a primára psychiatrického oddelenia nemocnice Mount Sinai v New Yor-
ku. Dr. Hollander bol ošetrujúci lekár L. Johnsona 12 rokov. Počas terapie boli použi-
té viaceré metódy, napr. tréning sociálnych zručností, pohybová terapia, rôzne diétne 
prístupy, muzikoterapia, a iné. Žiadna z nich nepriniesla výrazne zmeny. Obsedantná 
neuróza kombinovaná so strnulosťou v správaní a vysokou úrovňou úzkosti a nepokoja 
urobila z chlapca väzňa vo vlastnom dome.  Nemohol ísť do spoločnosti ľudí bez toho, 
aby kričal, škriabal sa a hryzol si ruky. Jeho otec intenzívne študoval literatúru a všetky 
dostupné zdroje, aby zistil ako mu pomôcť.

Chlapcov stav sa čiastočne zlepšil, keď mal horúčku,  symptómy choroby sa zase 
zhoršili, keď boli aktívne sezónne alergie.  V roku 2005 bol Lawrence v letnom tábo-
re a jeho správanie sa akoby šibnutím čarovného prútika naraz zmenilo. Zrazu sa stal 
pokojným a mohol sa zúčastňovať na organizovaných aktivitách. Keď ho rodičia brali 
z tábora, zistili, že je pokojný, koncentrovaný, dokonca ho mohli zobrať do reštaurá-
cie na obed, kde sa vzorne správal. Nevedeli si vysvetliť, čo sa stalo. Večer pri ukladaní 
chlapca do postele zistili niečo, čo ich šokovalo. Chlapcove nohy boli úplne poštípané 
larvou „chigger“ (roztoč čeľade Trombiculidae). Otec chlapca hľadal na internete zá-
kladné informácie o roztočoch.  Zistil, že ide o formu larvy, ktorá sa nachádza vo vlhkej 
tráve v rôznych častiach USA a prisaje sa na pokožku. Tieto roztoče spôsobujú imunitnú 
odpoveď organizmu a  táto reakcia spôsobuje svrbenie a nepríjemné pocity. Po dvoch 
týždňoch svrbenie a začervenanie pokožky u chlapca zmizlo a znovu sa objavili tie isté 
symptómy autizmu. Steward Johnson, chlapcov otec,  si uvedomil základné tri medzníky 
počas niekoľkoročného pozorovania zdravotného stavu syna: – zlepšenie stavu počas 
horúčky, – zhoršenie stavu počas sezónnych alergií, – prítomnosť roztočov získaných 
v tábore, ktoré majú „čo robiť“ s imunitným systémom syna. Uvedomil si, že tu musí 
existovať nejaký vzťah medzi autizmom a imunitným systémom a viedlo ho to k formu-
lovaniu nasledujúcej hypotézy: 

Určité symptómy autizmu, nepokoja, úzkosti a sebaubližovania sú výsledkom typic-
kej imunitnej reakcie a regulácia tejto imunitnej reakcie organizmu by mohla napomôcť 
zlepšeniu chlapcovho zdravotného stavu. Urobil ďalší výskum a zistil, že možnosť poten-
cionálnej  liečby je v oblasti tzv. hygienickej hypotézy.  Zistil, že tím pracovníkov David 
Elliott, Robert Summers a Joel Weinstock v Iowe urobili niekoľko klinických pokusov 
s vredovou chorobou a Crohnovou chorobou s použitím vajíčok hlíst Trichuris suis. Va-
jíčka použili na liečbu pacientov, ktorí nereagovali na inú dostupnú liečbu. Ich štúdie 
ukázali dramatické výsledky,  v mnohých prípadoch boli postihnutí ľudia oslobodení 
od symptómov  choroby. Po prečítaní ich prác zistil, že je to možno cesta k zmierneniu 
ochorenia jeho syna.  

605 Th e Story: Th e Hypothesis. Dostupné: http://autismtso.com/about/the_story/ [prístup: 12.1. 
2013]
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Steward Johnson napísal krátky prehľad o svojom výskume  Dr. Hollanderovi a jeho 
centrálna  hypotéza bola, že parazitická infekcia červom by mohla zmeniť Lawrencov 
imunitný systém a upokojiť zápal, ktorý spôsoboval jeho ničivé správanie. Dr. Hollander 
bol veľmi prekvapený jeho výskumom a povedal, že nikdy o tom nepočul. Bola to nová 
myšlienka a súhlasil, že zabezpečí vajíčka Trichuris suis. Ich chovom a testovaním sa 
zaoberala nemecká spoločnosť OvaMed v Európe. Dr. Hollander získal povolenie FDA 
aby uskutočnili výskum a so „súcitným používaním pravidiel“ mohli začať s liečbou. 
Lawrence mal 15 rokov, keď začali s liečbou. Podávali mu dávku tisíc vajíčok Trichuris 
suis raz za tri týždne, počas 26 týždňov. Žiaľ, chlapcov stav sa vôbec nezlepšil. Rodičia 
boli zúfalí, ale po rozhovore s riaditeľom OvaMed, ktorý navrhol dávku zvýšiť, pokračo-
vali v liečbe ďalej. Chlapcovi začali podávať 2500 vajíčok Trichuris suis každé dva týždne 
a už po desiatich týždňoch sa väčšina jeho autistických symptómov podstatne zlepšila.606 
Po dvoch rokoch dávku znížili na 1600 vajíčok každé dva týždne a opäť sa objavili symp-
tómy autizmu. Dávku opätovne zvýšili na 2500 vajíčokTrichuris suis a zdravotný stav 
chlapca sa zlepšil.

Chlapec bol schopný spontánne reagovať a prijímať aj väčšinu neplánovaných zmien 
v programe, zmizli problémy so sebaubližovaním, stratili sa nezmyselné denné rituály, 
ako napr. otváranie a zatváranie zásuviek, vyrovnávanie šampónových fľaštičiek a iné. 
Výsledok bol pre rodinu skoro ako zázrak. Počas liečby sa stratili aj všetky alergie. Naj-
mä životu nebezpečná alergia na orechy. Predtým, keď sa len dotkol predmetov umiest-
nených blízko pekanových  orechov, hneď opuchol. Alergia na pekanové orechy bola 
uňho najsilnejšia.  Niekoľko mesiacov po terapii mohol pekanové sušienky konzumovať 
bez problémov. Počas adolescencie sa uňho prejavili niekoľkosekundové záchvaty, ale 
nestratil vedomie. Začal na ne užívať lieky, ale bolo nepravdepodobné, že záchvaty sú 
v nejakom vzťahu s helmintoterapiou. 

Po roku podrobného monitorovania chlapca, Dr. Hollander poprosil Stewarta John-
sona, aby prezentoval svoje objavy jeho kolegom na konferencii organizovanej v roku 
2007 pri Seaver Autism Center. Vedci boli ohromení novými informáciami a súhlasi-
li s uskutočnením ďalších pokusov s autistickými pacientmi. Tím pracovníkov Seaver 
Autism Center požiadal FDA o povolenie importovať a aplikovať vajíčka Trichuris suis 
desiatim dospelým autistickým pacientom počas 16 týždňov. Klinický riaditeľ Seaver 
Autism Center, Alex Kolevzon neskôr potvrdil, že ho stalo veľa námahy, aby presvedčil 
nielen svojich spolupracovníkov ale aj FDA o potrebe uskutočniť tento výskum. „Musel 
som ich presvedčiť o tom, že je veľmi bezpečné používať túto medicínu.“607

Lawrence Johnson v roku 2012 dovŕšil 21 rokov. Vajíčka Trichuris suis užíval od 
roku 2008, neobjavili sa uňho žiadne vedľajšie účinky a bol oslobodený od agresivity, se-
bazničujúceho správania a alergií.608 Výrazne sa zlepšila kvalita jeho života a celá rodina 
si po dlhoročnom utrpení užívala pokoj a novú atmosféru v rodine. 

606 JOUVIN, M. H., KINET, J. P. Trichuris .... 
607 GRANT, B. Opening... 
608 JOUVIN, M. H., KINET, J. P. Trichuris..., s. 7.
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6. 4. Perspektívy liečby 

Počas minulých desiatich rokov imunológovia, epidemiológovia a parazitológovia 
urobili mnoho nových vzrušujúcich objavov na poli hlístami sprostredkovanej imunit-
nej regulácii. K tomu treba pridať mnoho experimentov na zvieratách, ktoré ukázali, že 
určité hlísty, alebo produkty derivované z hlíst môžu ochrániť myši od rozvíjajúcich sa 
alergických a autoimunitných chorôb. Bolo uskutočnených niekoľko klinických poku-
sov používajúcich vajíčka Trichuris suis alebo Necator americanus na liečbu alergických 
chorôb a zápalových črevných ochorení. Výsledky pokusov informujú o ich možnom 
použití na liečbu týchto chorôb. Akokoľvek, do dnešného dňa nebola helmintoterapia 
bežne aplikovaná na pacientoch. S cieľom priniesť nové lieky na trh a prevziať náklady, 
ktoré sú potrebné na rozvinutie takýchto terapií je potrebné, aby na tom participovali 
farmaceutické spoločnosti. V súčasnosti zdroje, ktoré farmaceutické spoločnosti venujú 
tejto myšlienke sú relatívne malé. Farmaceutické spoločnosti, teraz viac ako v minulosti, 
čelia tlaku v tom, že musia zaručiť vysokú klinickú úspešnosť nového lieku. Nový liek 
musí byť vysoko účinný, lepší než štandardná starostlivosť, patent musí byť chránený a  
mať potenciál, vytvoriť dostatočný zisk, ktorý by podporil ďalší výskum. Mnoho z po-
tenciálne nových liekov nemôže podať dôkazy o splnení týchto kritérií.609 Je potrebné 
získať väčšiu podporu a záujem farmaceutických spoločností pre helmintoterapiu a pre 
deriváty z hlíst. 

V súčasnosti je iba malá pochybnosť, že infekcie spôsobené hlístami majú schop-
nosť vplývať na rozvoj imunitnej činnosti. Štúdie na zvieratách a ľuďoch to opakovane 
dokázali a sú presvedčivé. Je potrebné  preukázať, že táto schopnosť má skutočný význam 
pre verejné zdravie. V skutočnosti vieme veľmi málo o interakcii medzi parazitmi a imu-
nitným systémom. Náš imunitný systém sa evaluoval na boj s infekciami a hlísty sa 
spolu vyvíjali s týmto systémom počas miliónov rokov.610 Je málo pravdepodobné, že 
prítomnosť alebo neprítomnosť infekcií spôsobených hlístami je jedinou najdôležitejšou 
odpoveďou na otázky vo vzťahu k alergiám, autoimunite a ďalším infekciám. Zostáva 
otázka: sú hlísty priatelia alebo nepriatelia? Na základe súčasnej literatúry nie je možné 
dať odpoveď na túto otázku.611

Používanie infekcií hlístami je v štádiu klinických pokusov ako nový prístup k lieč-
be alergických a autoimunitných chorôb.612 Toto rýchle napredovanie z pozorovacích 
štúdií, ktoré začali začiatkom 90-tych rokov minulého storočia, veľmi rýchlo pokračo-
valo ku klinickým štúdiám.  Kľúč k odomknutiu možnosti helmintoterapie je vo väčšom 
pochopení genomu imunity. Hlísty možno nebudú vhodné pre všetkých pacientov, ale 
nové informácie v oblasti imunologického genómu môžu viesť k elegantnému využíva-

609 TILP, C., KAPUR, V., LOGING, W., ERB, K. J. Prerequisites for the pharmaceutical industry to 
develop and commercialise helminths and helminth-derived product therapy.  In International 
Journal for Parasitolgy, 43, 2013, s. 319.
610 HELMBY, H. Helminths and our immune system: Friend or foe? In. Parasitology International, 
58, 2009, s. 121.
611 ERB, K. J. Can helminths or helminth-derived products be used in humans to prevent or treat 
allergic diseases? In Trends in immunology, 30,  2009, č. 2, s. 75 – 82. 
612 KHAN, A. R., FALLON, P. G. Helminth therapies: Translating the unknown unknowns to 
known knowns. In International Journal for Parasitology, 30, 2013, s. 1 – 7.
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niu hlíst na klinikách. Používanie experimentálnych infekcií hlístami alebo produktov 
z ich derivátov ako terapeutík patrí k sľubnej oblasti výskumu s významným potenci-
álom pre liečbu zápalových, alergických a autoimunitných chorôb. Chronické infekcie 
hlístami, zvlášť v gastrointestinálnom trakte, sú stále viac a viac akceptované ako súčasť 
prirodzenej fl óry, s ktorou sa ľudia vyvíjali počas tisícročí.  Boli uskutočnené mnohé 
štúdie, ktoré demonštrujú účinnosť živých hlístových infekcií, alebo podávanie hlísto-
vých produktov na potlačenie širokého spektra zápalových chorôb. Odborné diskusie sa 
v posledných rokoch dotýkajú otázok ako najlepšie priniesť „hlístovú terapiu“ na kliniky 
a k pacientom, ktorí by potenciálne mohli mať z nej úžitok.613

Aby helmintoterapia mohla úspešne zakotviť na klinikách, je potrebné uvažovať 
o krátkodobých benefi toch rovnako, ako aj o dlhodobých prioritách. V krátkodobých 
cieľoch by mohlo byť užitočné, ako navrhuje prof. Pritchard, sústrediť sa na podávanie 
živých hlíst. Existuje veľký počet pacientov, ktorí trpia na autoimunitné, zápalové, aler-
gické choroby a pri ich liečbe zlyhala tradičná terapia. Mnohí z nich sú ochotní vyskúšať 
experimentálnu terapiu vrátane helmintoterapie. Dokonca sú dokumentované príklady 
pacientov, ktorí  sa snažili infi kovať samých seba s gastrointestinálnymi nematódami 
(hlístovcami).614 V krátkodobom výhľade bezpečné hlístové terapie ako vajíčka Trichuris 
suis by mali byť skúmané na omnoho širšej škále na klinikách, kde by stanovili efek-
tívnosť, dĺžku a bezpečnosť liečby. Pri aplikácii týchto živých parazitov je aj niekoľko 
problémových okruhov, napr. pacientova spolupráca, rovnako stále nie je známe, či saT-
richuris suis môže ujať a pretrvať v ľudskom hostiteľovi a i. Podľa profesora Pritcharda 
používanie hlístových produktov ako terapeutík je odsúdené na neúspech, ale živá hel-
mintoterapia by mohla byť prístupná pacientom v blízkej budúcnosti.615

613 HEPWORTH, M. R., HARTMANN, S. Worming our way closer to the clinic. In International 
Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance, 2, 2012, s. 187.
614 BROADHURST, M. J., LEUNG, J. M., KASHYAP, V., McCUNE, J. M., MAHADEVAN, U., 
McKERROW, J. H., LOKE, P. IL – 22+ CD4+ T cells are associated with therapeutic Trichuris 
trichuria infection in an ulcerative colitis patient. In Sci. Transl. Med., 2, 2010. Dostupné: http://
stm.sciencemag.org/content/2/60/60ra88.abstract. [prístup: 8.9.2012.]
615 PRITCHARD, D. I. Worm therapy: How would you like your medicine? International Journal 
for Parasitology: Drugs and Drug Resistance, 2, 2012, s. 106 – 108.  
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SUMMARY

Th e publication ensued within the project „Research and development of new bi-
otherapeutic methods and their use in the treatment of some serious diseases.“ It is 
composed of six chapters. Th e paper captures major milestones of the development of 
biotherapeutic methods - maggot therapy, apitherapy, hirudotherapy, phage therapy, 
ichtyotherapy and helminthoterapy. Authors Anna Falisová, Tunde Lengyelová (rese-
archers of the Institute of History, Slovak Academy of Sciences) decided to pay a closer 
attention in their monograph to these less frequented themes. It is at the same time a fi rst 
attempt and a pilot project of the mentioned themes. 

Insects and its products were used as part of treatment as far back as in ancient ci-
vilizations. Bee products, leeches, also the larvae were commonly used in the treatment 
of patients until the introduction of antibiotics. At the end of the 20th century modern 
medicine began to be increasingly worried about the rising number of patients resistant 
to antibiotic therapy and this gave rise to renewed interest in biotherapeutic treatment 
methods. Propitious results were obtained using traditional methods of biotherapeutics 
where all means of treatment in current medicine failed; this led to their reintroduction 
into medical practice. 

Th e fi rst chapter of the monograph describes the beginnings of larval therapy from 
ancient civilizations to the present with emphasis on the eff ectiveness of larval therapy in 
the treatment of chronic wounds. Th e content of the second chapter is apitherapy. Par-
ticular attention is paid to the use of honey in ancient civilizations, analysis of bee pro-
ducts (honey, propolis, pollen, bee royal jelly, bee venom, wax) and their use in historical 
retrospect and now. Th e importance of medicinal leech is presented in the third chapter. 
It shows the importance of leeches in the treatment of various diseases, technical discus-
sions among diff erent experts, as well as attitude to the use of leeches in therapy, which 
varied in diff erent periods. Th e fourth chapter explains the nature of bacteriophage the-
rapy, the process of its discovery, research, contribution of personalities in this process, 
examining the eff ectiveness of phage preparations in the treatment of infectious disea-
ses, but also the limits and risks of this method that has almost fallen into oblivion by the 
introduction of antibiotic treatment. Th e fi ft h chapter is devoted to ichtyoterapy and its 
use in the treatment of skin diseases, especially psoriasis. Th e subject of the last chapter 
is helmintoterapy. It is followed by analysis of the studies examining its eff ectiveness in 
the treatment of multiple sclerosis, allergic diseases, and infl ammatory bowel diseases. 

Th is paper refl ects the state of progress of research and we believe that it will beco-
me initiating contribution for further research. 
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