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Eksperyment chłodzenia, który wygenerował początkowe szczepienie 
 

Ospa była w rzeczywistości straszną chorobą. 
 
Jednak nie to było najgorsze. 
 
Na dodatek dostałbyś okropnej, zniekształcającej wysypki na całym ciele – krosty wypełnione 
ropą na skórze głowy, stopach, szyi, a także w płucach – i po kilkukrotnym wyschnięciu 
wypaść i zacząć spadać” – podkreśla specjalista. Zobacz także na BLOG i dowiedz się więcej. 
 
Wraz ze wzrostem światowego pola i rozprzestrzenianiem się dziedzin, ospa zniszczyła 
społeczności na całym świecie. Z pewnością oczekuje się, że około jedna trzecia dorosłych 
chorych na ospę umrze, a także 8 na 10 niemowląt. Szacuje się, że na samym początku XVIII 
wieku stan zdrowia eliminował około 400 000 ludzi rocznie w samej Europie. 
 

 
 
Automaty były szczególnie narażone. Epizod ospy prawdziwej z 1721 r. W amerykańskim 
mieście Boston usunął 8% populacji. Ale nawet jeśli mieszkałeś, stan ten miał trwałe skutki, 
pozostawiając niektórych spadkobierców ślepych, a wszyscy z paskudnymi bliznami. 
 
„Kiedy skorupy się zmniejszały, zostawiały cię dziobatego i rannego – niektórzy ludzie 
poświęcili się samobójstwu, zamiast zająć się bliznami” – mówi specjalista. 
 
Możesz też tak: 
 

• Plan szczepionki z prędkością warp, który się nie powiódł 

• Szkodliwe wirusy, które zniknęły 

• Nieplanowane zalety szczepień 
 
Procedury były różne, od bezsensownych po dziwaczne (i podobnie bezużyteczne). Polegały 
one na umieszczaniu ludzi w palących pomieszczeniach, a czasem nawet chłodnych 
pokojach, rezygnacji z jedzenia kantalup, okrywaniu pacjentów czerwonym ubraniem, a 
także - według XVII-wiecznego medyka dostarczającego pacjentowi „12 butelek małego 
piwa” co 24 godziny -godzina. Pijaństwo może przynajmniej stłumić ból. 
 
Istniało jednak jedno prawdziwe lekarstwo. Znany jako szczepienie lub wariolacja, 
obejmował pobieranie ropy pochodzącej od osoby cierpiącej na ospę i drapanie jej 
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bezpośrednio w skórę zdrowej osoby. Dodatkowa strategia polegała na wdmuchiwaniu do 
nosa strupów ospy. 
 
Po raz pierwszy ćwiczone w Afryce i Azji, zanim zostały podane w Europie w XVIII wieku, a 
także w Stanach Zjednoczonych przez uwięzionego faceta o imieniu Onesimus, szczepienia 
zwykle prowadziły do umiarkowanej choroby. Jednak na pewno nie stale. Niektórzy ludzie 
zachorowali na ospę prawdziwą, a wszyscy wstrzyknięci stali się usługodawcami choroby, 
przypadkowo przekazując ją ludziom, których spotkali. Potrzebna była znacznie lepsza opcja. 
 
W XVIII wieku w wiejskiej Anglii było stosunkowo wiadomo, że zespół ludzi uodpornił się 
na ospę. Dojarki raczej zachorowały na stosunkowo lekką chorobę bydła zwaną ospą 
krowią, która pozostawiła niewiele blizn. 
 
W trakcie epidemii ospy prawdziwej, która w 1774 roku szerzyła się w zachodniej Anglii, 
rolnik Benjamin Jesty postanowił czegoś spróbować. Uszkodził trochę ropy z ran po ospie 
krowiej na wymionach krowy w skórę swojej żony i dzieci. Żaden nie zatrudnił ospy. 
 
Niemniej jednak dopiero po latach ktokolwiek dowiedział się o pracy Jestya. Człowiek, 
któremu przypisuje się tworzenie ujęcia, a co ważniejsze, jego popularyzację, stworzył 
podobne obserwacje i dotyczył porównywalnych werdyktów. 
 
Edward Jenner był wiejskim lekarzem działającym w wiosce Berkeley w Gloucestershire. 
Szkolił się w Londynie pod okiem czołowych chirurgów tamtych czasów. Uważa się, że na 
entuzjazm Jennera w leczeniu ospy prawdziwej wpływa jego młodzieńcza wiedza na temat 
szczepionki przeciw ospie. 
 
W 1796 roku, po zebraniu poszlak pochodzących od rolników, a także dojarki, Jenner 
podjął decyzję o przeprowadzeniu eksperymentu 
 
W rzeczywistości mówi się, że Jenner był psychicznie przerażony tym ujęciem, część jego 
inspiracji polegała na tym, jak przerażająco to zlokalizował” – mówi Specjalista, kierownik 
Domowego Muzeum Dr Jennera. „Właściwie zakładał:„ Pragnę znaleźć substytut, coś, co jest 
właściwie bezpieczniejsze, co jest właściwie mniej przerażające”. 
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W 1796 roku, po zebraniu poszlak pochodzących od rolników i dojarzy, Jenner postanowił 
przeprowadzić eksperyment. Potencjalnie śmiertelny eksperyment. na dziecko. 
 
Pobrał trochę ropy ze zmian ospy krowiej na rękach młodej dojarki, Sarah Nelms, i uszkodził 
nią skórę ośmioletniego Jamesa Phippsa. Po kilku lekkich dolegliwościach James odbił się 
wystarczająco, aby Jenner mógł chronić dziecko wraz z troską wynikającą z oparzeń ospy. 
James z pewnością nie stworzył ospy, ani nie przeprowadził niektórych osób, z którymi miał 
bliski kontakt. 
 
Chociaż eksperyment się udał, jak na dzisiejsze standardy był dość kłopotliwy. 
 
„To naprawdę nie było badanie kliniczne, a także opcja tego, kogo leczyli, zdecydowanie 
sprawia, że czujesz się nieswojo asant”, wspomina Sheila Cruickshank, wykładowca 
immunologii na Uniwersytecie w Manchesterze. 
 
Żaden z przeprowadzony przez Jennera nie rozpoznaje nauki leżącej u podstaw odkrycia. W 
rzeczywistości nie było zrozumienia, że ospa została faktycznie wywołana przez infekcję ospy 
wietrznej, a działanie układu odpornościowego organizmu nadal stanowiło zagadkę w 
tamtym czasie. 
 
„Mnóstwo tego, co robili, polegało na tworzeniu odporności, wytwarzaniu przeciwciał, 
wytwarzaniu momentu, a oni nie mieli o tym pojęcia” — stwierdza Cruickshank. „To 
właściwie myśli wiejące, nieco przerażające w tym samym czasie”. 
 
Jenner nie chciał zarabiać na swoich szczepionkach, nie był zainteresowany ich 
opatentowaniem - Specjalista Specjalista. Niezależnie od tego, Jenner zdał sobie sprawę, że 
jego zastrzyk na ospę – etykieta pochodzi od łacińskiego określenia ospy krowiej, krowianki – 
może ulepszyć leki, a także oszczędzić styl życia. Zrozumiał jednak, że po prostu zatrzyma 
chorobę, jeśli będzie mógł leczyć tak wiele osób, jak to tylko możliwe. 
 
„Jenner nie dążył do uzyskania jakichkolwiek pieniędzy ze swojej szczepionki, nie był 

zainteresowany jej opatentowaniem” – mówi Specjalista. „Wolał tylko, aby ludzie o 
tym rozumieli i chciał o tym dyskutować”. 

 
Przekształcił rustykalny domek letniskowy w swoim krajobrazie prosto w swoją Świątynię 
Vaccinia i zaprosił lokalnych mieszkańców na niedzielne leczenie po parafii. 
 
„Skontaktował się z różnymi innymi lekarzami, używając próbek materiału do szczepienia i 
motywując ich wszystkich do samodzielnego wykonania szczepienia, aby upewnić się, że 
poszczególne osoby zostały zaszczepione przez zaufanego eksperta ds. zdrowia w pobliżu” – 
wspomina Specjalista. „Właściwie jest to temat, który znajdujemy teraz w zakresie 
propozycji szczepień, a także zapewnienie zatwierdzenia zastrzyku jest najlepszą dostarczoną 
informacją ze względu na idealną osobę”. 


