VARIA

Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Historii
Nefrologii

Janusz OSTROWSKI1
Boles³aw RUTKOWSKI2

Historia medycyny jest czêci¹ historii ogólnej, z której mo¿na i nale¿y czerpaæ wiedzê na temat wzlotów i upadków w dziedzinie nauk i praktyk medycznych. Historia nefrologii sta³a siê g³ównym zadaniem Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Historii Nefrologii, które zosta³o powo³ane do ¿ycia w roku 1994.
Skupia ono grono lekarzy interesuj¹cych siê histori¹, a tak¿e zawodowych historyków. Jak dot¹d odby³o siê szeæ kongresów tego stowarzyszenia, na których przedstawiano referaty dotycz¹ce dziejów badañ nad nerkami i ich schorzeniami od czasów staro¿ytnych do wspó³czesnoci. Warto wspomnieæ, ¿e jeden z kongresów w roku 2005 zosta³ zorganizowany w Gdañsku, a kolejny w
roku 2010 odbêdzie siê w Toruniu. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki aktywnoci reprezentantów naszego kraju we w³adzach IAHN. Niniejsze opracowanie ma na celu
przybli¿enie tematyki zwi¹zanej z histori¹ nefrologii oraz dzia³alnoci tej organizacji szerszemu gronu lekarzy zajmuj¹cych siê t¹ dziedzin¹.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 179-182)
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History of medicine is a part of the general history from which one may learn
about up and downs in medical science and practice. History of nephrology
became the main goal of the International Association for the History of Nephrology which started activity in 1994. This Association assemble a many physicians interested in the history and some professional historians. Six consecutive congresses of this association have taken place, where many interesting
subjects were presented showing long perspective of the studies on kidneys
and their diseases from antiquity to the present time. It is worth to mention that
one of these congresses was organized in 2005 in Gdañsk and the next one in
2010 will be organized in Toruñ. These facts were possible thanks to the activity
of Polish representatives in IAHN council. Presented paper is enables a wide
presentation of this association and general problems of the history of nephrology to physians representing this medical discipline.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 179-182)
Nefrologia jako jedna z dyscyplin medycyny wewnêtrznej wyranie zaczê³a siê
kszta³towaæ w po³owie XX wieku. Odniesienia do niej pojawia³y siê jednak ju¿ du¿o
wczeniej i siêgaj¹ czasów przed narodzeniem Chrystusa. W lad za rozwojem tej
dziedziny medycyny pojawia³y siê pierwsze
kliniki nefrologiczne, towarzystwa naukowe
nefrologiczne oraz czasopisma naukowe
przedstawiaj¹ce zagadnienia dotycz¹ce
schorzeñ uk³adu moczowego. W niektórych
wydarzeniach polskie rodowisko nefrologiczne ma swój znacz¹cy udzia³.
Klinika Nefrologii zorganizowana przez
prof. Zdzis³awa Wiktora w 1958 roku w Akademii Medycznej we Wroc³awiu by³a prawdopodobnie pierwsz¹ tego typu klinik¹ w
Europie [1]. Mniej wiêcej w tym samym czasie w Lund w Szwecji prof. Nils Allwal organizowa³ inny orodek nefrologiczny, który
obiektywnie by³ wówczas bardziej znany w
Europie g³ównie z najwiêkszych osi¹gniêæ i
dowiadczeñ w zakresie leczenia nerkozastêpczego za pomoc¹ hemodializoterapii. W

lad za pierwszymi klinikami nefrologicznymi pojawia³y siê miêdzynarodowe towarzystwa (European Renal Association - European Dialysis &Transplantation Association,
International Society of Nephrology) oraz
narodowe towarzystwa nefrologiczne, brytyjskie, francuskie, w³oskie, amerykañskie i
in. Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
(PTN) powsta³o w 1983 roku [1,7,8]. Pojawiaj¹ce siê nowe tytu³y czasopism by³y oficjalnymi organami towarzystw naukowych
(Nephron, Nephrology, Dialysis&Transplantation, Kidney International). PTN posiada
swoje czasopismo zatytu³owane Nefrologia
i Dializoterapia Polska ukazuj¹ce siê od
1997 roku.
Nefrologia jako dziedzina nauki przez
wielu uczonych uwa¿ana jest za bardzo
istotn¹ dziedzinê medycyny. Hipokrates, ojciec medycyny, ze wzglêdu na fakt odnoszenia siê w swoich pracach do zagadnieñ
dotycz¹cych nerek, uwa¿any jest tak¿e za
ojca nefrologii klinicznej [3]. Du¿y wp³yw
nefrologii i osi¹gniêæ z ni¹ zwi¹zanych na
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rozwój ca³ej medycyny sk³oni³ wybitnego
polskiego internistê i nefrologa, Profesora
Franciszka Kokota do nazwania nefrologii
ko³em zamachowym medycyny [5].
Te wszystkie wczeniejsze wydarzenia
sk³oni³y grupê nefrologów pochodz¹cych
g³ównie z Europy zachodniej do powo³ania
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Historii Nefrologii (International Association for
the History of Nephrology - IAHN). Dosz³o
do tego na za³o¿ycielskiej konferencji w
Monte Cassino we W³oszech w padzierniku 1994 roku. Pierwszym Prezydentem Stowarzyszenia na lata 1994-1996 zosta³ prof.
Natale De Santo z Kliniki Nefrologicznej w
Neapolu we W³oszech (rycina 1). Stowarzyszenie posiada swoje logo przedstawione
na rycinie 2.
G³ównym zadaniem Stowarzyszenia
by³a promocja tej dziedziny medycyny m.in.
poprzez organizacjê spotkañ i konferencji
naukowych, stymulowanie i wspieranie badañ naukowych i studiów nad wszystkimi
aspektami zwi¹zanymi z nerkami i drogami
moczowymi, a tak¿e publikowanie prac naukowych w czasopismach medycznych.
Bardzo istotnym faktem jest prowadzenie
dzia³alnoci wy³¹cznie dla celów edukacyjnych, a nie dla zysku. Stowarzyszenie cile wspó³pracuje z Komisj¹ Historyczn¹ Miêdzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego oraz z Miêdzynarodowym Towarzystwem Historii Medycyny. W tym miejscu
warto wspomnieæ, ¿e Zarz¹d G³ówny PTN
uzna³ za wskazane zajêcie siê histori¹ nefrologii i powo³a³ w 2008 roku Sekcjê Historyczn¹ PTN z prof. B. Rutkowskim na czele.
Kolejnymi Prezydentami Stowarzyszenia byli: prof. Garabed Eknoyan (19961998), prof. Shaul Massry (1998-2001), prof.
Spyros Marketos (2001-2003), prof. Charles George (2003-2005), prof. Alain Touwaide (2005-2008). Prezydentem na lata 2008
-2010 zosta³ prof. Guido Bellinghieri (rycina
3.). W tym miejscu godnym odnotowania
faktem by³o pe³nienie przez prof. Boles³awa
Rutkowskiego funkcji cz³onka Zarz¹du Stowarzyszenia w latach 2005 - 2008.
Stowarzyszenie wybiera tak¿e swoich
Cz³onków Honorowych. Wród wielu wybitnych osobistoci w dziedzinie nefrologii jest
tak¿e wybrany w 2001 roku w Taorminie,
zmar³y w 2008 roku, jeden z twórców polskiej nefrologii i transplantologii prof. Tadeusz Or³owski.
Pierwszy Kongres IAHN odby³ siê w
1996 roku w miejscu urodzenia Hipokratesa, na wyspie Kos, w Grecji. Kolejne Kongresy odbywa³y siê w Padwie we W³oszech
(1998), Taorminie na Sycylii we W³oszech
(2001), Monte Cassino we W³oszech (2003)
i w Gdañsku w 2005 roku. Pierwsze doniesienie zwi¹zane z Polsk¹ zosta³o przedstawione w roku 2001 na Kongresie w Taorminie przez prof. S. Massrego i prof. M. Smogorzewskiego z Los Angeles. Dotyczy³o ono
choroby g³odowej w Gettcie Warszawskim.
Podkrelono w nim rolê, któr¹ odegra³ w
przechowywaniu i odzyskaniu po II wojnie
wiatowej dokumentacji zgromadzonej
przez lekarzy ¿ydowskich w gettcie, nestor
polskiej nefrologii  Prof. Tadeusz Or³owski
[6]. Podczas Kongresu w Monte Cassino
przedstawiony zosta³ referat dotycz¹cy prac
prof. Jakuba Pensona nad problemem ostrej
niewydolnoci nerek rozwijaj¹cej siê u pa-
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Rycina 2
Logo IAHN.
Logo of IAHN.

Rycina 1
Prof. Natale G De Santo- jeden z za³o¿ycieli i pierwszy prezes IAHN.
Prof. Natale G De Santo- one of the founders and
first president of IAHN.

Rycina 3
Kolejni prezydenci IAHN: od lewej: prof. A. Touwaide, prof. G. Bellinghieri, prof. B. Rutkowski.
Consecutive IAHN presidents: from left: prof. A. Touwaide, prof. G. Bellinghieri, prof. B. Rutkowski.

cjentów podczas epidemii tyfusu plamistego w Gettcie Warszawskim [10]. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego Kongresu IAHN, który odby³ siê w Gdañsku w
sk³ad, którego wchodzili pracownicy Kliniki
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych Akademii Medycznej by³ jej Kierownik, prof. B. Rutkowski. W Kongresie
uczestniczy³o wielu wybitnych, wiatowej
s³awy nefrologów, a wród nich m.in. prof.
prof. Shaul Massry, Stewart Cameron, Richard Glassock, Garabed Eknoyan i Gabriel
Richet (rycina 6). W czasie obrad wyg³oszono wiele referatów, w tym kilka przez polskich autorów, prof. prof. B. Rutkowskiego,
F. Kokota, S. Czekalskiego, M. Lao, M. ¯ydowo i dr P. Rutkowskiego [1,4,11,12,13].
By³ to pierwszy tego typu Kongres, który
odby³ siê w Europie rodkowej. Sta³ siê on
tak¿e okazj¹ do prezentacji dziejów nefro-

logii w Polsce a tak¿e w krajach Europy rodkowo-wschodniej [1,11,12,15,16]. Wszystkie prace zaprezentowane podczas sesji
naukowych zosta³y wydrukowane w numerze specjalnym Journal of Nephrology w
2006 roku (rycina 4, 5). Organizacja oraz
poziom naukowy zosta³ wysoko oceniony
przez uczestników pochodz¹cych zarówno
z Polski jak i z zagranicy [2].
Ostatni Kongres IAHN odby³ siê w
dniach 2-4 padziernika 2008 roku w Giardini Naxos na Sycylii we W³oszech [7]. Podczas obrad Polskê reprezentowa³a bardzo
skromna, w porównaniu np. z Kongresami
EDTA, trzyosobowa grupa lekarzy. Wród
nich byli pisz¹cy te s³owa oraz prof. Miros³aw Smogorzewski pracuj¹cy obecnie w
Los Angeles w Stanach Zjednoczonych, a
poprzednio w Instytucie Transplantologii w
Warszawie (rycina 9). Prof. M. SmogorzewJ. Ostrowski i wsp.

Rycina 4
Journal of Nephrology zawieraj¹cy materia³y Kongresu IAHN w Gdañsku.
Journal of Nephrology including proceedings of IAHN Congress in Gdansk.

Rycina 5
Program Kongresu IAHN w Gdañsku
Congress of IAHN Program in Gdañsk

Rycina 6
Uczestnicy V Kongresu IAHN w Gdañsku: od lewej: prof. R. Glassock, prof. D. Armanini, prof. O. Smoleñski.
Participants of the V IAHN Congress in Gdansk: from left: prof. R. Glassock, prof. D. Armanini, prof. O.
Smoleñski.

ski wyg³osi³ wyk³ad pt.: Historical perspective on the role of the kidney in acid - base
regulation [14]. Natomiast autorzy tego opracowania: prof. B. Rutkowski i dr med. J.
Ostrowski zaprezentowali pracê zatytu³owa-

n¹: Tadeusz Reichstein, from description of
coffee aroma to the cortisone and aldosterone discovery. Wartym podkrelenia jest
fakt, ¿e bohater ostatniego wyk³adu, prof. T.
Reichstein urodzi³ siê w Polsce we W³oc³aw-
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ku w 1897 roku, w 1950 roku wraz z dwoma
innymi naukowcami, Edwardem Kendallem
i Phillipem Henchem z Mayo Clinic otrzyma³ Nagrodê Nobla w dziedzinie fizjologii i
medycyny za odkrycie kortyzonu, a w 1994
roku nadano mu tytu³ doktora honoris causa Akademii Medycznej w Gdañsku [13,15].
6 Kongres IAHN w Giardini Naxos mia³
jeszcze inne, wa¿ne akcenty dotycz¹ce
Polski. W dniu otwarcia Kongresu prof. B.
Rutkowski otrzyma³ z r¹k prof. Shaula Massrego Medal Uniwersytetu w Messynie za
wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie nefrologii
na arenie miêdzynarodowej, a na zakoñczenie Kongresu og³oszono, ¿e zosta³ wybrany Prezydentem - Elektem IAHN na lata
2008-2010 (rycina 7, 8).
Dope³nieniem polskich osi¹gniêæ w czasie tego bardzo interesuj¹cego kongresu,
odbywaj¹cego siê w malowniczym miejscu
Sycylii by³o powierzenie stronie polskiej, a
cilej mówi¹c prof. B. Rutkowskiemu, organizacji kolejnego, siódmego Kongresu
IAHN, który odbêdzie siê w czerwcu 2010
roku w historycznym Toruniu, miecie s³awnego polskiego astronoma, a tak¿e lekarza,
Miko³aja Kopernika. Przed organizatorami,
wród których poza prof. Boles³awem Rutkowskim wymieniæ trzeba dr n. med. Marka
Muszytowskiego z Torunia i dr n. med. Janusza Ostrowskiego z W³oc³awka, stoi zatem kolejne wa¿ne wyzwanie powtórzenia
sukcesu sprzed kilku lat z Gdañska.
Patrz¹c na dotychczasow¹ dzia³alnoæ
IAHN, w padzierniku 2009 roku minie 15

181

Rycina 8
Medal Uniwersytetu w Messynie.
Medal of the Messyna University.

Rycina 7
Wrêczenie medalu Uniwersytetu w Messynie prof. Boles³awowi Rutkowskiemu.
Medal of the Messyna University hand over to prof. Boleslaw Rutkowski.

Rycina 9
Grupa polskich uczestników kongresu IAHN w Giardini Naxos na Sycylii.
Group of the Polish participants of the IAHN Congress in Giardini Naxos (Sicily).

lat dzia³alnoci Towarzystwa, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e polska strona ma mocn¹ pozycjê we
w³adzach, a tak¿e wykazuje siê zauwa¿aln¹ aktywnoci¹ na polu naukowym jak i organizacyjnym, nie ustêpuj¹c w tym krajom
posiadaj¹cym bogatsz¹ historiê dotycz¹c¹
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rozwoju nauki, w tym medycyny, a zw³aszcza nefrologii. Wydaje siê, ¿e godne polecenia jest zainteresowanie siê t¹ interesuj¹c¹ i wa¿n¹ dziedzin¹ medycyny szerszego grona nefrologów polskich.
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