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To zaprojektowane ujęcie? Właściwie trudno jest ustalić, że wynaleziono inokulację. Być 
może faktycznie był używany w dawnych czasach w Chinach, Indiach, a nawet Persji. Jednak 
nasz zespół zdaje sobie sprawę, że Edward Jenner był pierwszą osobą, która jako pierwsza 
zarejestrowała strzał w świecie zachodnim. Dowiedz się więcej na stopnop.pl 
 
Edwarda Jennera, a także Progression of Inoculation 
 
Jako chorobę naturalną źródło ospy prawdziwej można określić jako prymitywny styl życia, 
kiedy pojawiła się ona około 10 000 lat pne w północno-wschodniej Afryce. Matki, w tym 
matka faraona Ramzesa V, dostarczają najwcześniejszych najbardziej przekonujących 
dowodów na istnienie ospy prawdziwej 3000 lat temu w imperiach egipskich. 
Najprawdopodobniej Indianie przejęli tę dolegliwość od egipskich sprzedawców, jak 
omówiono w historycznych treściach sanskryckich. W tym momencie pojawił się w Chinach 
(1122 pne), a także został przeniesiony do Azji w VI wieku. 
 

 
 
W Europie ospa pojawiła się między V a VII wiekiem i rozprzestrzeniła się jak zaraza wraz ze 
wzrostem populacji, w średniowieczu, a także odnotowana w całej Europie do XVI wieku. 
Panował on i był katastrofalny na całej planecie przez cały XVIII wiek, pozbywając się co roku 
400 000 ludzi w samej Europie, a także rujnując rozwój zachodniej strony świata.  
 
Śmiertelna choroba była identyczna dla robotników i książąt królewskich, a także była 
nazywana kropkowanym stworzeniem do okaleczania własnych spadkobierców. Niestety, 
maluchy i dzieci były właściwie jednymi z najczęściej powracających osób cierpiących na tę 
dolegliwość niemal wszędzie. 
 

Wariolacja: unikanie 
 
Często mocno wierzono, że osoby, które przeżyły atak ospy, były po tym faktycznie odporne i 
nie zachorują ponownie. Tym samym podjęto próbę działań zapobiegawczych, 
wprowadzając próbki pochodzące z pęcherzy ospy wprost w zadrapaną skórę lub nos dobrze 
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wyważonych celów. Właściwie chciano, aby ta imitacja natury mogła wywołać pewien 
stopień oporu u innych ludzi. Ten proces zwany wariolacją lub inokulacją był faktycznie 
wykonywany w Chinach w ciągu X wieku, a tuż przed nim w Indiach około tysiąca lat pne. 
 
Wariolacja została faktycznie wprowadzona w Anglii przez kobietę Mary Wortley Montague 
(1689-1762); która w rzeczywistości sama była ofiarą ospy, ilustrując własną skuteczność u 
swoich dzieci. Chociaż wariolacja została później skutecznie zbadana również na jeńcach, 
jednak pomysłowa procedura zapobiegawcza była bardzo ryzykowna, ponieważ zaszczepieni 
ludzie cierpieli na dość zjadliwy okres choroby. 
 

Edward Jenner: Ojciec immunologii 
 
Angielski lekarz i naukowiec Edward Jenner stworzył i uogólnił metodę zastrzyku przeciwko 
niepokojącej chorobie ospy. Chociaż z pewnością nie zapoczątkował idei ataku ospy krowiej 
na odporność na myślenie grupowe w porównaniu z ospą, to jednak jego praktyki i badania 
zmieniły standardową ideę w wytyczne dotyczące ochrony niezliczonych istnień ludzkich. 
 
Jego dochodzenie było w rzeczywistości oparte na dokładnych studiach przypadków, a także 
na przeglądzie medycznym trwającym ponad sto lat, tuż przed tym, jak naukowcy mogli 
samodzielnie wyjaśnić wirusy. Jego przełomowe odkrycie położyło podwaliny pod 
współczesną immunologię. Dopiero końcowy wynik jego strzału sprawił, że do dnia 
dzisiejszego ospa pozostaje jedyną chorobą przenoszoną przez człowieka, która została 
faktycznie wytępiona z tego świata. 
 

Jego życie i kariera 
 
Edward Anthony Jenner urodził się 17 maja 1749 roku w małym miasteczku Berkeley w 
hrabstwie Gloucestershire w Anglii. Miał do czynienia ze swoim znacznie starszym 
rodzeństwem, a także został wychowany przez rodzeństwo po tym, jak został osierocony w 
wieku 5 lat. Jego zainteresowanie przyrodą i badaniami naukowymi wywodzące się z jego 
wczesnych lat w szkole trwało przez cały jego styl życia . Po dziewięciu latach jako uczeń 
chirurga udał się do St. George's Health Centre w Londynie, aby analizować skład, a także 
operację chirurgiczną pod kierunkiem słynnego specjalisty Johna Seekera. 
 
Edward Jenner interesował się różnymi cechami, w tym balonami wodorowymi, 
zachowaniem, a także anatomią kukułek, geografią oraz chorobami serca. Po 2 latach opuścił 
Huntera i wrócił do Berkeley w 1773 roku, aby zająć się podstawowymi lekami i zabiegami 
chirurgicznymi, a także skupił się na szczepieniach. W trakcie tego okresu zajmował się 
również świadomością kliniczną swoimi okazjonalnymi publikacjami w czasopismach 
medycznych. Następnie jego badania nad ściśle tajnym stylem życia kukułki zapewniły mu 
stypendium Królewskiej Kultury. 
 
Jego indywidualna obserwacja, organiczne instynkty i towarzystwo uczonych facetów z jego 
okazji ostatecznie zmotywowały go do wyhodowania zastrzyku na ospę. 
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Postęp szczepień 
 
Sam Edward Jenner został zaszczepiony w wieku 8 lat iz pewnością nigdy nie zachorował na 
ospę. Podczas swojej praktyki u dr. Daniel Ludlow, słyszał wzmiankę o mleczarce, 
 
„Nigdy nie powinienem zachorować na ospę, ponieważ miałem ospę krowią. Z pewnością 
nigdy nie będę miał brzydkiej, dziobatej skóry”. 
 
Zafascynowany ludowym przekonaniem, że dojarki z pewnością nie chorują na ospę, Jenner 
przypuszczał, że ropa w ranach, które dostały dojarki, pochodząca z ospy krowiej 
(dolegliwość identyczna z ospą, ale o wiele mniej groźna) chroniła dojarki przed ospą. Musiał 
jednak poczekać na okazję, aby zmienić tę historię na kliniczną weryfikację poprzez 
definitywne zabezpieczenie celów za pomocą ospy krowiej, a następnie celowe ujawnienie 
ich wszystkich ospie w celu ustalenia obecności oporności. Ta szansa pojawiła się w 1796 
roku, kiedy dojarka Sarah Nelms zachorowała na krowiankę. 
 

 
 
 
14 maja 1796 roku zaszczepił 8-letniego chłopca Jamesa Phippsa, używając materii z ran 
Nelmsa, a także odnotował jego własną reakcję. Miesiąc później ochronił go ropą od 
mężczyzny wraz z ospą, ale chłopiec z pewnością nie zaraził się chorobą. Kilka miesięcy 
później eksperyment został powtórzony i ponownie przeprowadzony przez dzieciaka na 
pewno nie zachorował na ospę. To właściwie naprawiło tajemnicę powszechnej ospy 
prawdziwej, której całkowicie pozbyto się 2 wieki później, jak sam Jenner napisał: 
 
„… unicestwienie ospy prawdziwej, jednej z najbardziej przerażających przypadłości 
gatunku ludzkiego, musi być faktycznie wynikiem…” 
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Wraz ze swoimi pragmatycznymi próbami i błędami Edward Jenner wykazał tę medyczną 
prawdę, że infekcja wraz z ospą krowią zapewnia odporność na ospę. Pokazał właściwie 
swoje spekulacje przed odkryciem mikroorganizmów, a także bakteryjnej teorii chorób. 
Wielu uważałoby Louisa Pasteura za pierwszego immunologa, ale Edward Jenner pozostaje 
pierwszym, który wyciąga wnioski na temat sposobu medycznego po przeprowadzeniu 
eksperymentu w celu sprawdzenia spekulacji. 
 
 
Śmierć Edwarda Jennera 
 
Jenner znajdował się w stanie apopleksji 25 stycznia 1823 r., A jego idealna strona była 
niepełnosprawna. Nigdy nie wyzdrowiał całkowicie, a także ostatecznie zmarł w wieku 73 lat 
z powodu ewidentnego szoku w swoim rdzennym Berkeley w Gloucestershire 26 stycznia 
1823 r. 


