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Rok 1889 – objev 

pankreatického diabetu

K objevu došlo v roce 1889 ve Strassburgu na 
 Naunynově klinice, která se zabývala studiem dia-
betu a rovněž byla zaměřena na patologii a farmako-
logii. Objev byl umožněn díky chirurgické zručnosti 
Oskara Minkowského a jeho předchozím zkuše-
nostem z experimentálního  výzkumu. Od samého 
počátku byl význam tohoto objevu správně chápán 
a Minkowskému se podařilo chytře uspořádat všech-
ny experimenty (10, 14).

Objevu pankreatického diabetu v roce 1889 
předcházely důležité zdánlivě náhodné události.

Joseph von  Mering zastával dogmatický názor 
opakovaný od časů Claude Bernarda, že zvířata nikdy 
nepřežijí exstirpaci pankreatu.  Minkowski se domníval, 
že psi by přežít mohli.  Naunyn jim na to řekl, že když do-
kázali exstirpovat  játra, mohli by exstirpovat i  pankreas 
a psi by to přežili ještě snadněji. O několik dní později 
provedl  Minkowski v Naunynově  laboratoři první exstir-
paci pankreatu. Von  Mering mu při tom asistoval a krát-
ce poté odjel. Následující den mu  Minkowski sdělil, že 
pes má těžký diabetes s 5 % cukru v  moči. Von  Mering 
sám o sobě žádnou exstirpaci pankreatu neprovedl, ba 
dokonce se o ni ani nepokusil.

O 37 let později, v roce 1926, byl  Minkowski obvi-
ňován z poškozování kreditu von Meringa. Nebránil 
se otevřeně. Připravil dopis, kde popsal všechny 
události související s objevem. Tento dopis uložil 
ve vratislavském archivu pro případ, „že by se ně-
jaký student v budoucnu zajímal o skutečná fakta“. 
 Minkowski napsal:

„ Naunyn jako vedoucí pracoviště, kde k ob-
jevu pankreatického diabetu došlo, dobře znal své 
pracovníky. Já sám bych nikdy nechtěl poškodit 
Meringovu památku. Nemívali jsme spolu spory a až 
do jeho smrti jsme byli přáteli. Vždycky jsem mu byl 
vděčný za to, že mi navrhl provést pankreatektomii. 
Mrzí mě, že jsem ještě za jeho života podrobněji 
nepopsal samotnou historii objevu pankreatického 
diabetu. Jednou jsem potkal von Meringa, který ne-

dlouho před tím doporučil Lipanin (olej s obsahem 
6 % volných mastných kyselin) jako náhražku za tuk 
z tresčích jater.  Mering se mě zeptal, zda Lipanin 
často používám. Odpověděl jsem, že ne, že dáváme 
pacientům pouze kvalitní čerstvé máslo. Von  Mering 
odpověděl: „Zdravý člověk musí umět  tuky rozložit. 
Jestliže ale  pankreas nefunguje dobře, je třeba podá-
vat  tuky již rozštěpené.“ Zeptal jsem se: „Dokázal jste 
to experimentálně?“ Von  Mering odpověděl: „To není 
tak snadné, neboť lipolytické enzymy pankreatu pro-
nikají do střeva, i když se podaří pankreatický vývod 
uzavřít.“ Řekl jsem na to: „Tak odstraňte celý  pankre-
as.“  Mering odvětil: „To je nemožná  operace“. Protože 
jsem neznal Claude Bernardovo učení, že zvířata 
nemohou přežít totální pankreatektomii, zvolal jsem: 
„Dejte mi psa a provedu pankreatektomii ještě dnes!“ 
Tak se i stalo. Von  Mering mi při této operaci asistoval. 
Při nálezu  glykosurie u operovaného psa jsem si nej-
prve myslel, že von  Mering před pankreatektomií léčil 
psa delší dobu floridzinem. Proto jsem potom v krátké 
době provedl pankreatektomii u tří dalších psů, kteří 
před výkonem glykosurii neměli. Dva z nich zahy-
nuli s glykosurií do dvou dnů na nekrózu duodena. 
Poslední přežil, avšak  glykosurie u něho nevymizela. 
Když jsem se pak s von Meringem setkal, řekl jsem 
mu, že se u všech operovaných psů rozvinul diabe-
tes.  Mering odpověděl, že tento problém je zajímavý 
a že jej musíme řešit. Potom jsem provedl pankre-
atektomii u řady psů, přičemž von  Mering mi někdy 
asistoval. Jedenkrát operoval sám, avšak pes zahy-
nul v průběhu  operace na těžké krvácení. Na konci 
semestru jsem von Meringovi navrhl, že bychom měli 
výsledky  výzkumu společně publikovat a že dál bych 
mohl pokračovat v práci sám, abych ušetřil jeho čas. 
Von  Mering souhlasil a dovolil mi připravit rukopis. 
V době dokončení rukopisu byl von  Mering na do-
volené a já jsem nechtěl publikaci odkládat. Nebylo 
však možno mu publikaci předložit k posouzení. 
 Naunyn neměl žádné námitky proti publikaci, takže 
 Mering práci četl až při její poslední stránkové korek-
tuře. Když jsem práci psal, uvedl jsem von Meringa 

jako autora na prvním místě, jednak ze zdvořilosti, 
jednak proto, že  Mering byl poněkud starší než já 
a také proto, že i podle abecedy bylo jeho jméno před 
mým (26). Z toho důvodu se někteří začali domnívat, 
že zásluhy von Meringa jsou větší než moje.“

 Mering a  Minkowski zjistili, že po exstirpaci pan-
kreatu vzniká diabetes. Dospěli k závěru, že v pan-
kreatu vzniká něco, co má pro vychytávání glukózy 
velký význam. Tyto poznatky vedly nakonec k tomu, 
že byl získán pankreatický extrakt obsahující  inzulin. 
Období mezi r. 1889 a 1921 se označuje jako „éra 
Minkowského“.  Minkowski se právem nazývá „dě-
dečkem  inzulinu“.

Bez prací Oskara Minkowského a Josefa von 
Meringa, které v r. 1889 vedly k objevu pankreatické-
ho diabetu, by po následující třicetileté přestávce ani 
 Paulescu ani  Banting a  Best  inzulin pravděpodobně 
neobjevili.

Pankreatický diabetes objevil nepochybně 
 Minkowski, který exstirpoval psovi  pankreas a ná-
sledně zjistil cukr v jeho  moči. Jeho experimenty 
otevřely novou a plodnou éru ve studii diabetu a byly 
přínosem pro léčbu a  výzkum chorob látkové přemě-
ny a endokrinních onemocnění.

 Minkowski byl nejen schopným experimentáto-
rem, ale vyznačoval se i vysoce kolegiálním a ote-
vřeným přístupem vůči von Meringovi, kterého při 
publikaci svých výsledků uvedl jako spoluautora. 
Oba objevitele pak čekala uznávaná lékařská i vě-
decká kariéra.

Životopis Oskara Minkowského

 Minkowski se narodil dne 13. 1. 1858 ve měs-
tě Kaunas (Alexoten) v Litvě. Studoval na gym-
náziu v Kaunase. Absolvoval lékařskou fakultu 
v Königsbergu. Odtud odešel s prof.  Naunynem do 
Strassburgu, kde se později stal přednostou inter-
ní kliniky. Byl znám svou manuální zručností. Jako 
první úspěšně provedl hepatektomii. V r. 1905 se 
ujal vedení interní kliniky v Greifswaldu a poté ve 
Vratislavi.
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V roce 1894 si  Minkowski vzal za manželku 
Annu Marii Siegelovou. Jejich dcera Laura byla 
vzhledem k protižidovské politice nacistů v roce 
1938 přinucena emigrovat. Laura Sieglová tak by-
la zřejmě poslední židovskou občankou Německa, 
které se podařilo koncem roku 1940 pomocí přátel 
vycestovat. Usadila se v Buenos Aires, kde v r. 1983 
zemřela.

Oscar  Minkowski zemřel dne 18. 6. 1931 ve 
Fürstenbergu v severním Německu, kde je pohřben.

V r. 1966 začala Evropská asociace pro studium 
diabetu ( EASD) udělovat Minkowského cenu za vy-
nikající práce v diabetologii.

Joseph Freiherr von  Mering

Joseph Freiherr von  Mering pocházel ze šlech-
tické rodiny. Prožil důstojný život vědce, který obje-
vil floridzinový diabetes a ve spolupráci s Emilem 
Fischerem vyvinul veronal. Je mimo veškerou 
pochybnost, že von  Mering pankreatický diabetes 
neobjevil a že po své první publikaci s Oscarem 
Minkowskim se  výzkumu diabetu nevěnoval.

Rok 1921 – objev  inzulinu

V učebnicích se řadu let traduje, že  inzulin ob-
jevil Frederick  Banting a Charles  Best na univer-
zitě v Torontu. Známý je též John James Richard 
 Macleod, přednosta fyziologického ústavu, kde 
byly experimentální  výzkumy na psech provádě-
ny, a James Bertram  Collip, který připravil čistěný 
extrakt pankreatu k aplikaci člověku. V roce 1923 
byla za objev  inzulinu Bantingovi a Macleodovi udě-
lena Nobelova cena.  Banting se o svůj díl rozdělil 
s Bestem,  Macleod s Collipem.

Skutečným objevitelem hypoglykemizující-
ho účinku pankreatického extraktu je Nicolae C. 
 Paulescu, který účinek aplikace extraktu pankre-
atu (tzv. pankreinu) na zvířeti pozoroval a popsal 
v Bukurešti nejméně 8 měsíců před pozdějšími no-
siteli Nobelovy ceny z Toronta.

Nicolae Constantin  Paulescu

Nicolae C.  Paulescu se narodil v Bukurešti dne 
30. října 1869. V roce 1888 byl přijat ke studiu na 
lékařské fakultě v Paříži. V roce 1891 se mu zde po-
dařilo získat místo v nemocnici Hotel Dieu, vedené 
profeso rem E. Lancereaux. Jeho houževnatá spo-
lupráce s profesorem Lancereaux vedla k vy dá ní 
učebnice medicíny o téměř 4000 stranách. V roce 
1900 nastoupil  Paulescu na místo přednosty oddě-
lení fyziologie v Bukurešti, které vedl až do své smrti 
v roce 1931 (11–13, 15–20, 22).

Za svého života  Paulescu publikoval řadu prací 
z různých oborů vnitřního lékařství, mezi nimi i čtyř-
dílnou učebnici lékařské fyziologie (první svazek 
vyšel v roce 1903 a poslední v roce 1930). Většina 
jeho sdělení je zaměřena na endokrinní sekreci 
pankreatu. Od roku 1911 do roku 1922 se  Paulescu 
soustředil na izolaci vnitřního působku z pankreatu. 
Retrospektivně lze jeho činnost rozdělit do násle du-
jí cích stadií:
1. Vývoj originální chirurgické techniky exstirpace 

pankreatu.
2. Důkaz vlivu pankreatického extraktu na glyko-

gen v játrech (1907–1913).
3. Zjištění biochemických změn, k nimž dochází po 

totální exstirpaci pankreatu u psů (1914–1915).
4. Registrace vlivu intravenózního podání pankrea-

tického extraktu psům, u kterých se po pankrea-
tektomii rozvinul diabetes, s cílem zvrátit bio-
chemické změny jako vysoká glykemie a  glyko-
surie 1916. Účinnou látku obsaženou v extraktu 
pankreatu  Paulescu pojmenoval PANCREIN.

5. Důkaz fyziologické úlohy pancreinu, tj. důsled-
ků intravenózní aplikace pancreinu normálním 
psům (1919–1920). Pozorně byla sledována 
i farmakodynamika nového  hormonu. V průběhu 
první světové války byl  výzkum přerušen.

6. Důkaz specificity účinků pancreinu (1921).
7. Žádost o patent, nazvaný „Pancrein a postup při 

jeho přípravě“.

Dne 31. srpna 1921 se v belgickém časopise 
Archives Internationale de Phy sio logie, Liege, Vol. 
XVII, p. 85, objevil článek  Paulescu N.: Recherche 
sur le role du pancreas dans l´assimilation nutriti-
ve (21).  Paulescu zde podrobně popsal výsledky 
dvanácti experimentů na pankreatektomovaných 
zvířatech, kterým byl nitrožilně apli ko ván extrakt 
z pankreatu (pancrein). Nejdůležitějším výsledkem 

těchto experimentů bylo, že po intravenózní aplika-
ci pancreinu pankreatektomovanému zvířeti došlo 
k poklesu glykemie.

Začátkem roku 1922 proto  Paulescu požádal 
o patentování postupu přípravy pancreinu (obrá-
zek 1). Patent byl registrován 10. dubna 1922 pod 
číslem 6 255.

James Richard  Macleod 

a Frederick  Banting

Mezi 17. květnem a 30. červnem 1921 profesor 
 Macleod, přednosta Fyziologic kého ústavu uni-
verzity v Torontu, vyhověl návrhu svého asistenta 
Bantinga a dal souhlas k ex pe rimentální studii o dia-
betu na psech. Slavná „Bantingova idea“, kterou si 
 Ban ting poznamenal 30. 8. 1920 do svého bloku, 
byla následující: podvázat pankrea tické vývody psa, 
vyčkat degenerace acinární tkáně a pak izolovat 
vnitřní sekret, který brání glykosurii. V další fázi mělo 
být přikročeno k vyjmutí degene ro va né ho pankreatu 
s pod vázanými vývody. Z tohoto pankreatu se měl 
připravit extrakt pro aplikaci jiným psům s diabetem.

Oskar Minkovsky (1858–1931)

Joseph Freiherr von  Mering (1845–1908)

Nicolae Constantin  Paulescu (1869–1931)

James Richard  Macleod (1876–1935)

Frederick  Banting (1891–1941)
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Charles  Best

Bantingovi měl pomáhat student medicíny 
Charles  Best, který ovládal metodu stanovová-
ní glykemie. Poté  Macleod odjel na dovolenou 
a  Banting s Bestem provedli mnoho pokusů, které 
většinou končily nezdarem. Z 19 pokusných psů 14 
uhynulo, avšak jenom dva z nich podle výzkumné-
ho plánu.

Podle záznamů v Bestově a Bantingově deníku 
byl pokles glykemie po aplikaci extraktu pankreatu 
psovi poprvé zjištěn dne 30. července 1921.

Mezi 30. červencem a 21. zářím  Banting 
s Bestem podle dalších aktuali zo va ných pokynů 
Macleoda radikálně změnili svou pra covní techniku. 
Nová metoda byla téměř identická s metodou popsa-

nou Paulescem v jeho učebnici lékařské fyziologie 
a v několika časopiseckých pracech.

První systematicky uspořádané výsledky byly 
na lékařské fakultě v Torontu k dis pozici 14. listopa-
du 1921: protokol jednoznačně ukazuje vliv aplikace 
30 ml extraktu na glykemii pankreatektomovaného 
psa. Extrakt dostal původně název ISLETIN, ale 
Maleod ho vzápětí přejmenoval na INSULIN. 

James Bertram  Collip

Pozornost Bantinga a Besta se tady vedle sna-
hy o izolaci upínala především k purifikaci účinného 
 hormonu. Nezávisle na nich pracoval na tomto úkolu 
od listopadu 1921, rovněž pod vedením Macleoda, 
biochemik James Bertram  Collip.

Dne 20. prosince 1921 aplikoval  Banting svému 
spolužákovi Joemu Gilchristovi tajně první injekci 
nečistěného extraktu pankreatu, která neměla žád-
ný účinek.

První před nášky o výsledcích experimentů 
s extraktem ( inzulinem) na psech přednesli  Banting 
i  Macleod na schůzi Fyziologické společnosti v New 
Haven 30. 12. 1921. Mezi posluchači byl přítomen 
i ředitel  výzkumu firmy Eli Lilly George Clowes, který 
ihned projevil zájem o další osud nového působ-
ku. Na této schůzi se pro je vila i určitá rivalita mezi 
Bantingem a Bestem na straně jedné a Macleodem 
a Collipem na straně druhé (1, 3–8).

Dne 11. ledna 1922 aplikovali  Banting s Bestem, 
tentokrát již se souhlasem Macleoda, svůj nečistěný 
extrakt pankreatu mladému diabetikovi Leonardu 
Thomp sonovi. Po aplikaci bohužel došlo k projevům 
alergie.

Teprve 23. ledna 1922 byl zaznamenán nespor-
ný léčebný úspěch u člověka: Dr. Campbell vstřikl 
stejnému pacientovi (L. Thompsonovi) extrakt pan-
kreatu připravený Collipem (tzv. „Collipův extrakt“), 
který již byl dobře purifikován a nevedl k zjevným 
nežádoucím projevům alergie. Také jeho účinek na 
glykemii byl přesvědčivý.

Prioritní publikace

První Bantingova a Bestova publikace o výsled-
cích experimentů se psy vyšla v J. Lab. Clin. Med. 
až v únoru 1922. Článek nesl název „Vnitřní sekrece 
pankreatu“(2). Závěry přesně odpovídaly závěrům, 
které o osm měsíců dříve publikoval  Paulescu. V té-
to práci autoři Paulescovy závěry sice citovali, ale 
bohužel nějakým nedopatřením zcela chybně. Píší: 
„ Paulescu ukázal, že v jeho experimentech neměla 
injekce extraktu pankreatu do periferní žíly žádný 
účinek a druhá injekce měla ještě menší účinek 
než injekce první.“ Za toto nedopatření se Charles 
 Best po téměř padesáti letech (tedy asi za 40 let po 
Paulescově smrti) omluvil.

Osobní spory v Torontu

Na akademické půdě se málo hovoří o tom, že 
mezi Bantingem a Collipem do chá zelo k neakade-
mickým střetům, vyvolaným pravděpodobně touhou 
po prvenství při objevu dlouho hledaného  inzulinu. 
Po Bantingově smrti v roce 1941 časopis Time 
Magazine o jednom takovém střetu napsal: V roce 
1921 byl po objevu  inzulinu biochemik J. B.  Collip vy-
zván, aby dopracoval metodu jeho extrakce. Získaná 
látka dostala název Collipův extrakt. Jednoho dne 
 Banting v univerzitní hale napadl Collipa, povalil ho 
takovým způsobem, že mu hlava udeřila o zem, a kři-
čel: „Takže se tomu bude říkat Collipův extrakt, že 
ano!“ Jakkoliv nutno u této zprávy připustit určitou 
novi nářskou nadsázku, o nekolegiálních rozporech 

James Bertram  Collip (1892–1965)Charles  Best (1899–1978)

Obrázek 1. Přihláška patentu prof. Paulesca na postup přípravy pancreinu 
PANCREIN a postup při jeho přípravě
Dávám tento název aktivní látce, kterou jsem objevil v extraktu pankreatu. (Viz  Paulescu N.: Recherche sur le role du 
pancreas dans l´assimilation nutritive. Archives Internationale de Phy sio logie, Liege, Vol. XVII, p. 85.)
Tato substance má pozoruhodné vlastnosti, které se projevují po aplikaci do krve zvířete, u něhož byl exstirpací pan-
kreatu vyvolán diabetes:
a) snižuje nebo dokonce přechodně potlačuje hyperglykemiii a glykosurii
b) snižuje ureu v krvi a  moči
c) snižuje aceton v krvi a  moči.

Abych mohl oddělit co největší množství pancreinu od ostatních  bílkovin, postupoval jsem následujícím způsobem:
Za dodržení pravidel antisepse odeberu část pankreatu čerstvě usmrceného zvířete.
Žláza je rozmělněna (přístroj Broyeur Latapie) a sterilizována v pícce.
K rozmělněnému pankreatu se přidá destilovaná voda v desetinásobném množství jeho váhy. Poté jsem směs mno-
hokrát protřepal a uložil do chladničky.
Po několika hodinách (6–24) je rozmělněný  pankreas přefiltrován přes sterilní dvojitý gázový obvaz, aby byly odstra-
něny jeho velmi objemné tuhé časti.
Barva filtrátu, který je kalný, je víceméně růžová. K filtrátu přidáme čistou kyselinu (hydrochloric acid) – 10 pp 1000, což 
vede k vypadnutí velkého množství proteinové sraženiny.
Šedý precipitát je separován sterilním gázovým filtrem, a protože tekutina je kyselá, je neutralizována pomocí hydro-
xidu sodného (caustic soda).
Tak vznikne velké množství nového precipitátu.
Nový precipitát je separován pomocí Berzeliova papíru a sterilizován.
Přefiltrovaná tekutina je čirá a průhledná a stále dává bílkovinnou reakci.
Nakonec je objem tekutiny zmenšen evaporací při teplotě, která nesmí přesáhnout 50 °C.
Aby mohl být pancrein použit k léčbě diabetu u člověka, musí být připraven ve velkém množství, což vyžaduje vel-
ký kapitál.
Kromě toho je naprosto nezbytné při přípravě preparátu striktně dodržet pravidla antisepse.
Současně musí být pečlivě sledovány a dodrženy všechny fyzikálně-chemické požadavky, zejména to, že teplota ka-
paliny nesmí překročit 50 °C.
Nebudou-li všechny kroky přesně splněny, může se lék stát zdrojem infekce vedoucí ke katastrofě nebo může ztratit 
svoji fyziologickou účinnost.
Aby bylo zajištěno splnění těchto základních podmínek přípravy a aby byl rovněž uchován vědecký standard produk-
tu, považuji za nezbytné žádat o patentování.
Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že jde o objev organického pankreatického produktu, který po injikování do krve vede ke snížení nebo do-
konce k přechodnému potlačení příznaků diabetu. 
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mezi Bantingem a Collipem hovoří v po dob ném du-
chu i jiné zdroje.

Přes všechny vnitřní neshody se kanadské sku-
pině v Torontu poprvé v historii podařilo připravit rela-
tivně netoxický extrakt pankreatu použitelný k léčbě 
diabetu u člo věka. Zásluha za to patří zřejmě přede-

vším Collipovi a Macleodovi, tedy nikoliv Bantingovi 
a Bestovi. Je třeba též podotknout, že podobně doko-
nalá technika přípravy extraktu pankreatu je popsána 
v přihlášce Paulescova patentu na pancrein ze dne 
22. dubna 1922. Nedostatek financí v Bukurešti však 
bohužel nedovolil dotáhnout tento vývoj do konce.

Ve dnech 2. až 3. června 1922  Banting a  Collip 
poskytli v Indianapolisu společnosti Eli Lilly informa-
ce o získávání a čistění extraktu pankreatu potřebné 
k vý robě  inzulinu.

Sporná  historie: 

Bukurešť nebo Toronto?

Po udělení Nobelovy ceny za objev  inzulinu 
Bantingovi a Macleodovi v r. 1923 se  Paulescu snažil 
uvést věci na pravou míru a poslal Nobelově nadaci 
odvolání (obrázek 2).

Toto odvolání však vyznělo naprázdno. V listo-
padu 1923  Paulescu poslal výtahy ze své práce také 
Macleodovi a Bantingovi, což zůstalo bez odezvy.

Podrobné memorandum obdržela od Paulesca 
i Lékařská akademie v Paříži. Vyhýbavá odpověď 
jejího prezidenta profesora   Acharda (obrázek 3) je 
pozoruhodná.

Profesor Nicolae C.  Paulescu zemřel v roce 
1931, aniž by se mu dostalo uznání za práci, jejíž 
plody sklidila kanadská skupina. Naděje, kterou 
 Paulescu vkládal v prezidenta Nobelovy nadace 
i v další kolegy, se nenaplnily. V dalších desetiletích 
se na Fyziologic ký ústav v Bukurešti skoro zapomně-
lo. Mezitím preparáty  inzulinu pronikly díky americké 
firmě Eli Lilly a dánským firmám Novo a Nordisk do 
celého světa a  Banting s Bestem získali za objev  in-
zulinu zdánlivě nehynoucí slávu.

Jak napravit chybu?

Teprve koncem šedesátých let si Ian Murray, 
skotský diabetolog a historik, znovu všiml, že o anti-
diabetickém  hormonu pancreinu psal také  Paulescu. 
Murrayovi se navzdory obtížné politické situaci po-
dařilo navázat kontakt s buku rešťským profesorem 
Ionem Pavlem a nová fáze historického pátrání za-
čala.

V říjnu 1969 napsal profesor  Pavel poslednímu 
žijícímu členu kanadské skupiny profesoru Charlesi 
Bestovi dopis s otázkou, proč ve své práci v únoru 
1922 s Bantingem neuznali Paulescovy zásluhy na 
objevu  inzulinu.  Best Pavlovi odpověděl (obrázek 4).

Není známo, že by po tomto omluvném dopise 
 Best v některé ze svých četných prací o objevu  inzu-
linu veřejně uznal Paulescovo prvenství. I když zřej-
mě nebyl hlavní příčinou nesprávného rozhodování 
o prioritě, možná svým mlčením promarnil příležitost 
zlepšit etický kredit torontské skupiny. Profesor Uni-
ver zity v Torontu Charles  Best zemřel v roce 1978.

V roce 1971 E.  Martin ve svém článku „Problems 
of  priority in the discovery of insulin“, publikovaném 
ve Schweizerische medizinische Wochenschrift 101: 
164–167, napsal: „V době, kdy se připravujeme oslavit 
50. výročí objevu  inzulinu, je správné a důležité zdů-
raznit, aniž bychom chtěli snižovat zásluhy Bantinga 
a Besta, že nejdůležitější byl objev Paulescův; tento 

Obrázek 2. Plné znění odvolání prof. N. C. Paulesca Nobelově nadaci
Univerzita v Bukurešti
Lékařská fakulta
 Laboratoř fyziologie
Bukurešť  6. listopadu 1923

Vážený pane prezidente!
Z časopisů jsem se dověděl, že komise Nobelovy ceny pro medicínu udělila pánům Bantingovi a Macleodovi z Toronta 
(Kanada) vědeckou poctu za objev antidiabetických účinků pankreatického extraktu, který označili jako  inzulin.
Hledám příležitost, abych protestoval proti skutečnosti, že toto ocenění bylo uděleno lidem, kterým nepatří.
Ve skutečnosti objev těchto fyziologických a léčebných účinků přísluší v plném rozsahu mně.
Dne 22. června 1921 jsem poslal široce čtenému vědeckému časopisu Archives Internationales de Physiology of Lie-
ge práci, která byla publikována v srpnu téhož roku pod názvem „Výzkum úlohy pankreatu při asimilaci živin“ s podtitu-
lem „Účinky pankreatického extraktu injikovaného do krve diabetického zvířete“.
Jako důkaz přikládám kopii článku z tohoto časopisu, se kterým spolupracuji.
V této práci jsem ukázal:
1. Jestliže zvířeti, u kterého byl exstirpací pankreatu vyvolán diabetes, vstřikneme do jugulární žíly pankreatický ex-

trakt, pozorujeme:
a) snížení a dočasné vymizení hyperglykemie, která může být vystřídána hypogly kemií a snížením nebo dokonce 

dočasným vymizením  glykosurie,
b) pozoruhodný pokles urey v krvi a v  moči,
c) výrazné zmenšení ketonémie a ketonurie.
 Účinek pankreatického extraktu na glykemii a glykosurii se mění podle intervalu od injekce tak, že se začíná 

projevovat okamžitě po injekci, dosahuje vrcholu asi za dvě hodiny a trvá asi 12 hodin. Účinek rovněž závisí na 
množství pankreatu, použitého na přípravu extraktu.

2. Jestliže je pankreatický extrakt vstřiknut do žíly zdravého nediabetického zví ře te, lze pozorovat zřetelný pokles gly-
kemie a urey v krvi i v  moči.

3. Podobných účinků, zejména ovlivnění diabetické glykemie a  glykosurie, nelze dosáhnout
a) intravenózní injekcí fyziologického roztoku,
b) intravenózní injekcí extraktu z jiného orgánu než z pankreatu,
c) intraspinální injekcí roztoku sodium nucleátu, který způsobuje horečku.

Tímto způsobem byla léčba diabetu již objevena a bylo třeba ji pouze aplikovat na člověka.
Moje publikace měla velký ohlas především v Severní Americe a v listopadu 1921 jsem obdržel blahopřejné dopisy od 
amerických vědců, mezi nimiž byl i docent fyziologie kolumbijské univerzity v New Yorku MUDr. Ernest L. Scott.
Za jeden a půl roku, v prosinci 1922, tedy přesně za dobu nezbytnou k opa kování mých experimentů, pánové  Banting 
a  Macleod společně s dalšími kanad skými lékaři publikovali první výsledky svého  výzkumu:
•  Banting,  Best,  Collip, Campbell a Fletcher: Pancreatic extracts in the treatment of  diabetes mellitus (Pankreatické 

extrakty v léčbě  diabetes mellitus).
•  Banting,  Best,  Collip,  Macleod a Nobble: The effect of pancreatic extract (Insulin) on normal rabbits (Účinky pankre-

atického extraktu/ inzulinu/na normální králíky).

Tyto práce nepřinesly nic jiného než údaje týkající se snížení glykemie a  gly kosurie, poklesu urey v krvi a v  moči a po-
klesu ketonémie a ketonurie po intra ve nóz ní injekci pankreatického extraktu diabetickému zvířeti, které jsem uvedl již 
dříve.
Váš výbor tudíž omylem udělil pocty lidem, kteří vlastně využili práci jiného.
V naději, že dosáhnu u Vás spravedlnosti, zůstávám, vážený pane prezidente, v hluboké úctě

N. C.  Paulescu, M. D.
doktor medicíny a přírodních věd pařížské univerzity,

profesor fyziologie na lékařské fakultě v Bukurešti

Obrázek 3. Odpověď prezidenta Lékařské akademie v Paříži C.  Acharda na memorandum profesora Paulesca
Kancelář generálního sekretáře
Lékařská akademie
Bonapartova ulice 16, Paříž 19. 2. 1924

Vážený pane kolego!
Nepochybuji o tom, že Váš  výzkum úlohy pankreatu u diabetu doplnil dřívější nálezy kanadských fyziologů, kteří ob-
jevili  inzulin.
Je třeba vzít v úvahu, že v tomto případě existuje řada dalších publikací a ka nadští fyziologové uspěli pouze s přípra-
vou endokrinního extraktu, který se dá injikovat člověku.
Naproti tomu Vaše práce nebyla publikována v buletinu Lékařské akademie, a je proto obtížné si činit nárok na prioritu 
před autory, kteří v tomto buletinu také nic nepublikovali. Z toho důvodu Vám akademická rada nemůže pomoci.
Přijměte, prosím, vážený pane kolego, mé nejsrdečnější pozdravy.

C.  Achard
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objev byl kanadským lékařům znám, avšak byl jimi 
špatně interpretován a v důsledku toho zůstaly rozho-
dující výsledky rumunského fyziologa zastíněny.“ (19)

Ze slovenských a českých autorů se o objasnění 
a publicitu historických souvis los tí, spojených s obje-
vem  inzulinu a s osobností Nicolae Paulesca, zaslou-
žili především profesoři  Korec a  Páv (15–18, 22).

Závěr

Nejdůležitější historické události, související 
s diagnostikou diabetu a léčbou  inzuli nem, uvádí 
tabulka 1.

Skutečnost, že objevitel pankreatického diabetu 
 Minkowski dal přednost kolegovi von Meringovi při 
citaci objevu a zůstal na druhém místě, nikterak ne-
zmenšila význam objevu.

Jiná skutečnost, že objevitel  inzulinu  Paulescu 
zůstal za svého života nedoceněn, také nezmenšila 
význam  inzulinu.

Nejde však jen o objev pankreatického diabe-
tu a  inzulinu. Touha být prvním zvyšuje výkonnost 
(i rivalitu) sportovců na olympiádách a ne jednou vý-
znamně urychluje řešení výzkumných úkolů. Bohužel 
první nejednou pozapomene, že bez druhých, třetích 
a dalších by se na první místo možná nikdy ne dostal. 
V zapomínání mu napomáhají všichni, kteří jeho je-
dinečné prvenství neúměrně oslavují.

Všichni účastníci objevných experimentů s  in-
zulinem již zemřeli. Šlechetný příklad Minkovského 
je hodný následování. Nekolegiální jednání někte-
rých jinak nesmírně pilných a vzdělaných odborníků 
v Torontu však zřejmě také zapustilo hluboké kořeny 
a zasahuje i do současnosti. Jako kdyby někdejší 
zbytečná rivalita mezi Bantingem a Collipem a jejich 
nedocenění Paulescovy  priority byly prokletím, které 
postihuje i některá dnešní diabetologická pracoviště 
na různých koncích světa.

Před žijícími současníky zůstává otázka, jak od-
činit chybu švédského krále, který v roce 1923 za 
objev  inzulinu omylem udělil Nobelovu cenu lidem, 
kterým ne patřila. Ještě důleži tější je ale přijít na to 
co dělat, abychom se uchránili před „toront skou klet-
bou“ narušených mezi lid ských vztahů.

Naštěstí diabetik dnes díky  inzulinu může nor-
málně žít a nemyslí na drama jeho objevu. Otázka 
osobnosti objevitele životodárného léku je při kaž-
dodenní léčbě nepodstatná.  Objev má vlastně 
největší význam tehdy, když se pro všechny stane 
úplnou samozřejmostí.

Z nastíněného ohlédnutí za Meringem 
a Paulescem a jejich spolupracovníky vzniká otázka, 
do jaké míry má smysl být nejlepší a první. Lze soudit, 
že lékař, když je dobrý, bude pro svého pacienta tím 
nejlepším. Moderní vědec, když jde správ ným smě-
rem, dojde k cíli. Možná jako první, ale určitě ne jako 
jediný.

Pro pacienta není koneckonců rozhodující, kdo 
co objevil. Je ale téměř jisté, že bez kolegiální spo-
lupráce odborníků žádný objev k pacientovi nepro-
nikne.

doc. MUDr. Rudolf  Chlup, CSc.
 Ústav fyziologie a  II. interní klinika LF UP v Olomouci
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc  
e-mail: rudolf.chlup@fnol.cz

Tabulka 1. Nejdůležitější historické události související s diagnostikou diabetu a léčbou  inzuli nem
1855  výzkum homeostázy, funkce jater, punkce spodiny IV. komory Claude  Bernard
1869 popis ostrůvků v pankreatu Paul  Langerhans
1889 totální exstirpace pankreatu a objev pankreatického diabetu Oscar  Minkowski 

(a Joseph von  Mering)
1912 počátek  selfmonitoringu  glykosurie Benediktovým činidlem
1921 objev účinného extraktu pankreatu (PANCREIN) a popis jeho 

zpracování
Nicolae Constantin  Paulescu

1922 purifikace extraktu pankreatu (ISLETIN-INSULIN) a jeho první použití 
u člověka

James Bertram  Collip

1922 léčba diabetu pankreatickým extraktem vyrobeným firmou Lilly Frederick  Banting, Charles H.  Best, 
John James R.  Macleod

1923 začátek velkovýroby  inzulinu Eli Lilly,  Welcome
1924 šíření  inzulinu v ČSR (9) L.  Syllaba, J.  Červenka
1934 vývoj  depotních inzulinů  Hagedorn, Scott
1955 popis struktury molekuly  inzulinu Frederick  Sanger
1970 experimentální použití senzoru
1974 první  glukometr (Eytone) Ames
1978 nositelná  inzulinová pumpa (Mill Hill) John  Pickup
1980 lidský  inzulin
1983 ruční dávkovače  inzulinu ( MADI, Novopen) META, Ostrava, Novo, Dánsko
2000  kontinuální  monitoring koncentrace glukózy v intersticiu  Minimed, CA, USA
2006  inzulinová pumpa ( Paradigm) s integrovaným systémem pro 

kontinuální monitorování glykemie
 Medtronic  Minimed, USA

Obrázek 4. Odpověď profesora Charlese Besta profesorovi Pavlovi z října 1969
Univerzita v Torontu
Institut „Charles  Best“
Oddělení „ Banting a  Best“ pro lékařský  výzkum
Toronto 15. října 1969

Prof. I.  Pavel
Profesor kliniky pro choroby výživy a dietologii
Nemocnice Cantacuzino
6 Intrarea I. L. Caragiale S. 2
Bucharest 13, Rumunsko

Vážený pane doktore!
Odpovídám na Vaši otázku z 8. října. Jsem rád, že se chystáte oslavovat padesáté výročí uveřejnění práce profesora 
Paulesca o sekreci pankreatu. Velice lituji, že v našem překladu článku profesora Paulesca byla chyba. Po tak dlou-
hé době si již přesně ne vzpomínám, jak k tomu došlo. Protože již uplynulo téměř padesát let, nevzpomínám si, zda 
jsme spoléhali na svou nedokonalou francouzštinu, nebo zda jsme si nechali článek přeložit. V každém případě se vel-
mi omlouvám za tuto nešťastnou chybu a věřím, že Vaše snaha o uznání profesora  Paulescu se setká s velkým úspě-
chem.

Se srdečnými pozdravy
Charles H.  Best
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