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Twórcy fundamentów współczesnej 
medycyny : 

HIPOKRATES GALEN    VESALIUS 



Hipokrates 

„Żywność może być lekarstwem, ale.....  

również trucizną.” 



Innowacja/PRZEŁOM 

• PRZEŁOM – zwrotny przełom  „w czymś” 

 

• INNOWACJA - czy to faktyczna wartość?  



INNOWACYJNOŚĆ A SKUTECZNOŚĆ 

   J.SCHUMPETER- ojciec definicji innowacji:  

   „to istotna zmiana funkcji produkcji, polegająca 

na odmiennym niż uprzednio kombinowaniu 

tzn. łączeniu ze sobą czynników produkcji(…)” 



INNOWACYJNOŚĆ A SKUTECZNOŚĆ 
  

Peter Drucker określił innowację  

 „jako szczególne narzędzie przedsiębiorców, za 
pomocą którego zmiany czynią okazję do 

podjęcia nowej działalności gospodarczej lub 
do świadczenia nowych usług”. 

        Wg Druckera jest to pojęcie bardziej 
ekonomiczne lub społeczne niż techniczne! 



SKUTECZNOŚĆ A INNOWACJA 

 Ch. Freeman  

„o innowacji mówimy wówczas gdy po raz 
pierwszy stanie się ona przedmiotem handlu” 

 

ALE… 
Od jakiej wartości sprzedanej można mówić        

o innowacji ? 

 



SZCZEPIENIA-niewątpliwy przełom 

OSPA PRAWDZIWA 

POLIO 

WŚCIEKLIZNA , WĄGLIK 

To jedno z największych dobrodziejstw w historii ZDROWIA  
PUBLICZNEGO 

 

Jeśli pojawi się szczepionka na Helicobaterium Pylori to 
radość czy kłopot ? 



HPV  

• Szczepienia - przełom czy innowacja ? 

• NOBEL 2008 za odkrycie onkogennych 
właściwości wirusów opryszczki  

• Rak szyjki macicy to ponad 20 czynników 
ryzyka. Wiemy, że to wirusy, ale czy sama 
szczepionka  jest przełomem ?. 

• Finowie w latach 70-tych XX wieku prowadząc  
szeroko zakrojoną profilaktykę i edukację - 
poradzili sobie bez szczepionki. 



Nadciśnienie Tętnicze 

• Mnóstwo innowacji, a gdzie przełom?  

 

HYDROCHLOROTHIAZYD  

Od połowy lat 50-tych badany, a największe badanie 
kliniczne, jak na te czasy,  na początku lat 60-tych 

(Veterans Cooperative Study Group) dowiodły           
i ciągle dzisiaj obowiązują, że pierwszym lekiem         

z wyboru w terapii HA jest lek moczopędny ! 

To był PRZEŁOM !!! 



STATYNY 

• 1984 w badaniach wieloośrodkowych LRC-CPPT 
udowodniono ,że niższy cholesterol to mniej zawałów 

• 1985 nobel GOLDSTEIN/COHEN-za odkrycie 
metabolizmu cholesterolu 

• Pierwsza statyna LOWASTATYNA (meniwolina, 
monakolina k) 1979-1987 (na rynku) 

• NOBLA powinien otrzymać Polak Prof. J.Supniewski 
który pod koniec lat 50-tych zsyntetyzował pierwszy lek 
obniżający LDL kwas2-metylo2-butenokarboksylowy 
(MBCA) po jego śmierci w 1964 r. jego dzieło przepadło       
A TO BYŁBY  PRZEŁOM !!! 



1895  
Kwas acetylosalicylowy 

• Hoffman w 1897 r. wynalazł jako formę użytkową kwas 
acetyloslicylowy przynosząc ulgę w bólach 
spowodowanych reumatyzmem swojemu ojcu, (jako 
substancja Kac był znany od1853r ale nie udało się jej 
opracować w formie użytkowej ) Hoffman również 
zsyntetyzował  diacetylomorfinę jako nieuzależniający 
substytut morfiny (zakazano jej sprzedaży w 1910 r. ) 

• 1982 r. sir JOHN VANE, Samuelsson, Bergstrom, za 
prostaglandyny i Cox -1 rolę ASPIRYNY w profilaktyce 
miażdżycy. 

Wskazania te stały się już drugim przełomem 
w ciągu 100 lat dla Kwasu Acetylosalicylowego. 



  1923  
  CUKRZYCA 

• Banting McLEOD 
• Pominięto Besta 
• Historia odkrycia Insuliny to ciąg skandali z udziałem wielu 

naukowców z całego Świata, jedną z istotnych ról odegrał 
rumuński naukowiec NICOLAE PAULESCU. Przerwy w 
badaniach spowodowała I Wojną Światową.  

• Największą autopromocją popisał się McLeod najbardziej 
skrzywdzono BESTA (nie otrzymał Nobla).  

• Pierwszą komercyjną firmą produkującą (nie bez 
problemów) wyciąg alkoholowy z trzustki była LILLY 
PRZEŁOM  nad PRZEŁOMY. 

• BANTING, to w Kanadzie czwarty obywatel w historii tego 
KRAJU.I to on wprowadził nazwę INSULINA 

 



1983 

• Ludzka insulina genetycznie modyfikowana. 
 

• Pacjenci wybierają: insulinę wieprzową wysoko 
oczyszczoną lub genetycznie modyfikowaną. 
 

• Sprzeciw wobec „wizji genetycznej”. 



Insuliny 
„genetycznie modyfikowane” 

 

Chorych coraz więcej a groźba braku trzustek do 
produkcji insuliny wieprzowej realna. 

 

 

Insuliny „genetycznie modyfikowane”. 



1955 

DELAY i DENILER 

Lek, który jako pierwszy odmienił los chorych  

z psychozami 

CHLORPROMAZYNA   

Leki psychotyczne działające na RECEPTORY 
SEROTONINOWE  - KLOZAPINA ! 



1950  

TADEUSZ REICHSTEIN  

(szwajcar, polskiego pochodzenia)  

NOBEL za odkrycie hormonów KORY 
NADNERCZY ich budowy i działania 
biologicznego. 

 
 

POSTĘP – możliwość zastosowania w szerokiej 
praktyce klinicznej, aż do dziś. 



B-BLOERY itp.. 

  

JAMES W. BLACK 
NOBEL 1988 r.  
 
• BETA – BLOKERY - Rewolucja w medycynie o 

bardzo szerokim zastosowaniu (od 10 do 600 
mg./dobę), od kariologii po nerwice i ciężkie 
zaburzenia w psychiatrii. 

 
NOBEL- „ …odkrycie ważnych zasad leczenia 

farmakologicznego. ” 
  

 
 
 



1967 CH. BARNARD (RPA)        
Przeszczep serca  

• WASHKANSKY TRANSPLANTOLOGIA 
(immunosupresja) 

• NOBEL – dopiero w 1990 r. DONNAL THOMAS – 
„…za odkrycia dotyczące transplantacji narządów        
i komórek. „ 

• Przeszczep twarzy ze wskazań życiowych - Światowy 
przełom udziałem POLSKICH LEKARZY (Nie 
kosmetycznych) 

• CHIMERY Przełomem w transplantologii 
• Wraz z narządem dawcy  dodaje się komórki 

odpornościowe dawcy np. macierzyste. Taki 
himeryczny układ nie jest rozpoznawany jako obcy.  

• Korzyści  nie szukamy odpowiednich dawców i nie 
trzeba podawać przewlekle Immunosupresjii. 

• Doświadczenia Loventahl’a i Ilstadt’a w przeszczepie 
nerek rokują przełom w Transplantologii 
 



 
 
 
 
 

2007  
 
 

 
                                                                                      

„British Medical Journal” ogłosił listę przełomów    
w medycynie w ostatnich 150 latach 

 
1. HIGIENA 
2. ZNIECZULENIE OGÓLNE 
3. ANTYBIOTYKI* 
4. EBM ! * 



ANTYBIOTYKI  NISZCZYŁY BAKTERIE      
A CZŁOWIEK NISZCZY ANTYBIOTYKI 

• Nadzieja w BAKTERIOFAGACH 

• Początek był obiecujący :  

1-PC 600 tys. uratowanych w II wojnie Światowej Nobel za 
wyjątkiem Roosvelta (dostali odkrywcy i ci którzy wyizolowali 
aktywną substancję ) 

2-SM(NOBEL-WAKSMAN) 

• Firmy przestały inwestować w nowe tego typu technologie, 
jako mało opłacalne. 



 EBM 
EVIDENCE of BASED MEDICINE 

z tego narodziło się  : 

• H T A 

• Nie tylko  skuteczność i bezpieczeństwo, ale 
efektywność kosztowa i wpływ na budżet 
PŁATNIKA zaczęła się liczyć. 

• Do medycyny wkroczyła EKONOMIA.  

 

 



CHOROBY WIRUSOWE 

  
leki przeciwretrowirusowe znacznie przedłużają życie 

 
 

MILOWY krok -2008r.  
I-lek Inhibitor INTEGRAZY(RALTEGRAVIR ) 

 
• Integraza to jeden z trzech enzymów które replikują HIV (dwa inne 

enzymy proteaza i odwrotna transkryptaza to te które, powodują  
łączenia się HIV z komórką - są już też inhibitory tych enzymów !!! ). 

 
• Czekamy na szczepionkę, która byłaby przełomem w profilaktyce  
     i leczeniu AIDS. 

HIV  
 



WZW C z genotypem 1 i 4 nowe leki    
w ramach terapii bezinterferonowej 

• OMBITASVIR  
• PARIPATREVIR  
• RITONAVIR  
• DASABUVIR 
- Czy w każdym przypadku dochodzi do pełnej trwałej 

eradykacji wirusa ? 
- Czy od wprowadzenia terapii bezintereforonowej minęło 

wystarczająco dużo czasu, żeby epidemilogicznie 
stwierdzić, że u zakażonych wirusem z genotypem ¼ 
wystąpi mniej powikłań nowotworowych i marskości 
wątroby ? 



CHOROBA HANSENA -TRĄD 
 

INDIE 70% 
BRAZYLIA 
BIRMA  
MADAGASKAR 

 
• Choroba zakaźna o małym stopniu zaraźliwości 

• Choroba leczona pod auspicjami WHO 

• THALIDOMID - ”wyklęty lek”, ale przełomowy w leczeniu 
trądu, zwłaszcza w postaci guzowatej. W ciągu ostatnich 30 
lat wyleczono ok.16 mln. chorych 



Czy ludzkość zaakceptuje TERAPIE 
GENOWE ? 

• NIE WSZYSCY są przekonani, że terapia genowa stanie 
się „cudowną pigułką” przyszłości. 

• Z sondaży wynika ,że NIE WSZYSCY mogą sobie życzyć 
analizowania ich genotypu. 

• Istnieją też obawy przed terapią genową jako 
NIEBEZPIECZNĄ ingerencją w procesy NATURALNE. 

• Trudno przewidzieć późne następstwa terapii genowej !!  



CHOROBY RZADKIE, zwłaszcza genetycznie dziedziczone (trudno 
liczyć ,że nastąpi to za mojego życia) będą przełomowe i możliwe 
będzie ich leczenie (wyleczenie). 

PACJENCI MÓWIĄ : „ nie dawajcie nam nadziei na życie, dajcie nam 
dostępność do leku, na który stać mój kraj”. 

TERAPIA GENOWA TO NADZIEJA ? 

25.10.2012 KE dopuściła pierwszy lek 
w ramach terapii genowej  -GLYBERA 

Cena-1,2mln.Euro 

 

W Polsce na ta  śmiertelną chorobę 
choruje 40-80 osób. 



Nowotwory 
• IPERYT AZOTOWY 

• PBS – NICHOLAS LYDON, BRIAN DRUCHER, SAWYERS LASKER-
DE-BAKEY otrzymali w 2009 prestiżową nagrodę 
(porównywalną z Noblem) za syntezę leku, dzięki któremu od 
tego czasu PBS uznano za chorobę przewlekłą . 

• RAK CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ, A NIE ŚMIERTELNĄ. 

• To niewątpliwy przełom: „Dziecko musi się w końcu 
przekonać, że choć wdrapie się na barki kolegi, nie zerwie 
wszystkich jabłek z drzewa. Część najdorodniejszych owoców 
jest na wierzchołku jabłoni, wciąż poza zasięgiem jego rąk.”   

• Pomimo kosmicznego postępu w leczeniu nowotworów, to do 
pełnej uleczalności niektórych, jeszcze kilka kroków. 

• Nadzieja  w Nanotechnologii ?  



   U S A  
 

• Pojęcie terapii przełomowych w Hematologii 
wprowadzono w 2012 r.  

LEKI WYDŁUŻAJĄ ŻYCIE I ZMIENIAJĄ PRZEBIEG  
BIOLOGICZNY CHOROBY.   

• Pierwszy lek o takim statusie w USA zyskał 
OBINUTUZUMAB w P B L . (przciwciało-
monoklonalne)                



Nanotechnologia  
– „małe jest piękne” 

• 1 nanometr jest 1-bilionową częścią metra  
i 1-milionową częścią milimetra (wielkość receptora czy enzymu 
de facto mniejsza od ludzkiej komórki) 

• Nanotechnologia jest nauką o małych rzeczach. 

• Oznacza tworzenie nowych produktów i inicjowanie procesów 
przy wykorzystaniu „nośników” o bardzo małych rozmiarach. 
Wykorzystywany jest fakt, że w nanoskali zmieniają się 
właściwości różnych materiałów. 

• Zasadnicze obszary zastosowania nanotechnologii  
w przemyśle spożywczym obejmują bezpieczeństwo żywności, 
jej pakowanie oraz tzw. „produkty interaktywne”. 



W medycynie nanotechnologia: 
 

• Nanosrebro-właściwości bakteriobójcze 

• Poprawa farmakokinetyczna leków głównie  
nowotworowych : PAKLITAKSEL,DOXORUBICYNA 

• Diagnostyka  z zastosowaniem tzw. kropek kwantowych 

• Chelatowanie białek w o.u.n. w chorobie Alzheimera 

• Terapia peptydowa – insulina w formie aerosoli lub 
doustnie z wykorzystaniem chitozanu itd. 

• Wykorzystanie nanotechnologii w medycynie to ciągle 
przyszłość. 



1979    
 

• Ale zanim to wszystko zaistniało w 1895 
WILHELM RöENTGEN przypadkowo w czasie 
badań nad elektrycznością stwierdził istnienie 
promieni przenikających przez ciało, lecz nie 
przez kości. Nazwał je X bo nie wiedział skąd 
pochodzą. Pierwszy obraz szkieletu wykonał u 
własnej żony BERCIE. 

 
• Lekarze mogli zaglądać w głąb ciała bez 

konieczności rozcinania tkanek!!! 
 

Tomografia komputerowa odmieniła współczesną medycynę 

CT  w Szwecji była pierwszym który został poddana ocenie wg. zasad 
HTA . 

 



2015 

• NOBEL za lek na malarię dla You you Tu  

• NOBEL za iwermektynę dla Satoshi Omury  

                      i Williama C. Campbella  

• PASOŻYTY będą unicestwione, a MALARIA 
mniej groźna, co jest istotne w naszym 
globalnym Świecie, zwłaszcza dzisiaj przy 
globalnej migracji (EMIGRACJI ). 

Iwermektyna i Artemisin  uratowały już 3mld 
istnień ludzkich w ŚWIECIE !!!!! 



Przełom w 2016 

 
 
 
 

 
J. MLLES  

   „ten jest moralny który racjonalnie dba o Budżet swojego 
Państwa” 

PACJENT 

DECYDENT LEKARZ 

AOTMiT 




