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Apiparodontoterapija

S slovenskim medicinskim medom nad parodontalno bolezen
Kaj imajo skupnega ateroskleroza in nekatere druge
srčno-žilne bolezni, aspiracijska pljučnica, prezgodnji
porod in majhna porodna teža novorojenčka? Študent
medicine bi moral verjetno precej pobrskati po
spominu oziroma podatkih s področja stomatologije.
Našteto je namreč lahko posledica – parodontitisa.
Za učinkovitejšo obravnavo te zelo razširjene
bolezni obzobnih tkiv strokovnjaki ob nujni boljši
preventivi in že znanih načinih zdravljenja raziskujejo
nove možnosti. Ena takih, ki je videti obetavna, je
apiparodontoterapija, to je zdravljenje z medicinskim
medom.
Dragica Bošnjak
O tem smo se pogovarjali z dr.
Marto Kocjan Anžič, dr. dent.
med., specialistko za zobne, ustne
bolezni in parodontologijo.
Na splošno je znano, da različne
nevarne bakterije v ustih ogrožajo dlesni in zobe, povezane pa so
tudi z vrsto drugih bolezni. Lahko
na kratko pojasnite te bolezenske
procese?
Za nastanek dveh najpogostejših
oblik bolezni dlesni, to sta gingivitis
in parodontitis, je pomembna prisotnost bakterij v zobnem plaku ali biofilmu. Gingivitis je začetno vnetje
dlesni, ki ga je mogoče z intenzivno
ustno higieno v prvi fazi še obvladati in preprečiti napredovanje v
naslednjo. Bistveno bolj trdovraten
in težko popravljiv pa je parodontitis, kronično vnetje, ki zajame tako
dlesen kot obešalna vlakna zoba ter
kost okoli zoba in prizadene zobni
cement. Za ta razdiralni proces so
največkrat krive po Gramu negativne in anaerobne parodontopatogene bakterije, takšne, ki so aktivne
brez prostega kisika in se zadržujejo
pod robom dlesni v biofilmu parodontalnih žepov.
Organizem se na biofilm odzove z
nizom reakcij, v katerem nastanejo
tako imenovani mediatorji vnetja,
ki po eni strani uničujejo bakterije,
lahko pa povzročijo razgradnjo obzobnih tkiv in nastanek globljih parodontalnih žepov. Pretiran vnetni
odziv je povezan tudi z boleznimi
in motnjami na organih in tkivih
na oddaljenih mestih v organizmu.

Inhibicijske cone pri kliničnem
izolatu P. intermedia po 45-urni
inkubaciji z medom manuka – To
pomeni, da protibakterijsko aktivnost
tudi izmerijo v milimetrih. Čim večja
je inhibicijska cona, toliko večja je
protibakterijska učinkovitost.
Vir Diplomska naloga sanje poDržaj

Včeraj se je v Buenos Airesu
začel svetovni čebelarski kongres
Apimondia, ki se ga udeležuje
tudi Franc Šivic, podpredsednik
slovenske čebelarske zveze. Med
drugim bo predstavil rezultate
v pogovoru omenjene študije
o protibakterijskih lastnostih
slovenskih vrst medu.

število se je v omenjenem obdobju
povečalo z 20 na 47 odstotkov. Po
ocenah naših strokovnjakov takšen
poseg danes potrebuje najmanj
400.000 Slovencev.
Vrnimo se k v uvodu napovedani
raziskavi o protibakterijski učinkovitosti različnih vrst medu na parodontopatogene bakterije in ustne
streptokoke. Kaj so pokazale dosedanje laboratorijske raziskave?
Pri kliničnem delu pogosto potrebujem pomoč strokovnjakov laboratorija za bakteriološko diagnostiko respiratornih okužb, ki deluje

Dr. Marta Kocjan Anžič, dr. stom. Foto Dragica Bošnjak
Parodontitis je torej značilen dejavnik tveganja za nastanek različnih
sistemskih bolezni.
Za kronični parodontitis so klinično značilni več kot 3 mm globoki
obzobni žepi, zobni kamen pod nivojem dlesni, odmikanje in krvavitev dlesni ter majavost zob, ki vodi v
njihovo izgubo. To tveganje je večje
pri pomanjkljivi ustni higieni, pri
starejših, kadilcih, znaten pa je tudi
vpliv genetike, stresa, sladkorne in
nekaterih drugih bolezni.
Za preprečevanje bolezni in zdravljenje je najpomembnejša osebna
vsakodnevna ustna higiena ter luščenje in glajenje zobnih korenin,
ki ga v pravilnih časovnih intervalih opravljata zobozdravnik in ustni
higienik. Ko bolezen kljub ustrezni
obravnavi napreduje ali pa se ponavlja, je treba opraviti mikrobiološka
testiranja na parodontopatogene
bakterije, krvne in imunološke preiskave, na podlagi tega pa sistemsko
in lokalno antibiotično zdravljenje
ter ustrezne kirurške posege.
Omenili smo že, da je parodontalna bolezen močno razširjena.
Lahko to podkrepite z nekaj podatki?
Pandemične razsežnosti v svetu
in pri nas med drugim potrjuje študija, ki so jo naredili na ljubljanski
stomatološki kliniki, na oddelku za
ustne bolezni in parodontologijo. V
dvajsetih letih so v treh zaporednih
kliničnih raziskavah na skupinah
Ljubljančanov, starih med 15 in
85 let, ugotovili, da ima 97 odstotkov odraslih vsaj enega od znakov
parodontalne bolezni. Narašča pa
število preiskovancev med 35. in
85. letom, ki zaradi napredovanja
parodontalne bolezni potrebujejo
parodontalno-kirurški poseg. To

pri inštitutu za mikrobiologijo in
imunologijo na ljubljanski medicinski fakulteti. Sodelujem z vodjo
laboratorija prof. dr. Katjo Seme,
dr. med., specialistko klinične mikrobiologije, in mag. Marjo Furlan, diplomirano mikrobiologinjo.
Tako je treba pri napredovani
obliki kroničnega parodontitisa in
agresivnem parodontitisu s posebnim molekularnim micro-IDent testom preveriti, ali so prisotne tudi
takšne združbe parodontopatogenih bakterij, ki ovirajo zdravljenje.
Četudi je ustna higiena ustrezna
in mehansko zdravljenje korektno,
bolezen napreduje ali pa se znova
pojavi po že končanem zdravljenju. V takšnem primeru je izredno
pomembna tudi določitev ustrezne
sistemske antibiotične terapije.
Zaradi naraščajoče odpornosti
bakterij proti različnim vrstam antibiotikov in nekaterih neugodnih
učinkov kemičnih protibakterijskih sredstev, ki se uporabljajo za
zdravljenje parodontalne bolezni,
pa sem prišla do zaključka, da je
treba raziskati še druge načine protibakterijskega zdravljenja. Tudi z
naravnimi zdravilnimi učinkovinami, seveda pod strogimi pogoji, ki
jih v takšnih primerih postavlja komisija za medicinsko etiko. Za to so
potrebne najprej in vitro raziskave
za ugotovitev morebitne protibakterijske učinkovitosti medu, pozitivne rezultate pa je pozneje treba
potrditi s kliničnimi študijami na
bolnikih.
Raziskava se je torej posvetila parodontopatogenim bakterijam ...
Sanja Podržaj je v diplomski
nalogi z naslovom Protibakterijska
učinkovitost različnih vrst medu

na parodontopatogene bakterije in
ustne streptokoke pod mentorstvom
prof. dr. Katje Seme v svojo in vitro
raziskavo vključila sedem kliničnih
izolatov parodontopatogenih bakterij. To so Prevotella intermedia,
Prevotella oris, Prevotella veroralis,
Prevotellabuccalis, Porphyromonas
gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, referenčna izolata
Porphyromonas gingivalis in Eicenella corrodens ter klinična izolata
vrste Capnocytophaga in Bacteroides. Bakterije, ki jih določajo z
micro-IDent testom, so prav iz teh
skupin. Poleg tega so bili v raziskavo vključeni klinični izolati ustnih
streptokokov, kot so Streptococcus
salivarius, Streptococcus oralis in
Streptococcus sanguis, ter dva referenčna izolata Streptococcus mutans. Te bakterije povezujejo z nastankom kariesa.
Protibakterijska
učinkovitost
medu je bila določena z agar difuzijsko metodo, ki temelji na vnosu
medu ali razredčine medu v luknjico v agarskem gojišču, vnaprej
pripravljenem za rast bakterij. Po
določenem času inkubacije pa so
bile odčitane inhibicijske cone v
milimetrih.
In zdaj najpomembnejše vprašanje, katere vrste medu bi bile lahko
kos tem, v ustih očitno najbolj odpornim bakterijam?
Za ugotavljanje protimikrobnega
učinka medu je bilo uporabljenih
sedem vrst slovenskega medu: kostanjev, hojev, cvetlični mešanega
izvora, lipov, gozdni mešanega izvora, repični in akacijev, zraven pa
še v medicinski rabi že znan novozelandski med manuka z oznako
UMF 10, kar pomeni »unikatni manuka factor« 10. Ta ustreza učinkovitosti 10-odstotne antiseptične
raztopine fenola. Koncentracije
medov so bile 100-, 50-, 25-, 12,5- in
10-odstotne. Različne vrste medu
se po svoji učinkovitosti delijo na
peroksidne, takšen je slovenski
med, in na neperoksidne, tak je
med manuka. Glavne sestavine
medu so ogljikovi hidrati oziroma sladkorji, teh je največ, sledijo
voda in v minimalnih količinah
organske kisline (s pH vrednostjo
med 3,2 in 6,5), mineralne snovi
in aminokisline. In kopica drugih
snovi, ki so morda izvor posebnih
zdravilnih učinkovin, podobno kot
pri medu manuka.
Na odgovor, katera vrsta medu
bo uporabna kot zdravilo oziroma
medicinski med, pa je treba poča-

kati, da bodo znani rezultati vseh
nadaljnjih raziskav.
Naj še omenim, da me je prav
sodelovanje z dr. Marjetko Kralj
Kunčič, mikrobiologinjo iz Tosame, ki je vodila razvoj protibakterijskih oblog za celjenje ran na koži
s sterilnim kostanjevim medom,
spodbudilo k razmišljanju, da bi
morda tudi v klinični parodontologiji preizkusili delovanje ene od
vrst slovenskega medu.
Kakšni so bili rezultati protibakterijskih učinkov različnih vrst
medu na parodontopatogene bakterije in ustne streptokoke?
Pred raziskavo smo pričakovali, da med, pridelan v Sloveniji, po
svojih protibakterijskih lastnostih
ne bo zaostajal za novozelandsko,
že preizkušeno vrsto manuka. Pomembno sporočilo te študije je, da
so bile vse vrste slovenskega medu
in manuka uporabljeni v raziskavi
ter protibakterijsko učinkoviti. Vse
vrste medu so imele največji protibakterijski učinek proti izolatu
Aggregatibacter actinomycetemcomitans. To se nanaša na repični in
lipov med, ki imata visoko peroksidno dejavnost, ki bakteriji zelo
škoduje, sledil je učinek proti vrsti
P. intermedia. Protibakterijski učinek proti vrsti P. gingivalis pa je bil
opazen pri vseh vrstah medu, a je
bil znatno manjši.
Prav te bakterije so v različnih
deležih razširjene kot različno zastopane združbe in pogosto slabo
reagirajo na mehansko zdravljenje.
Sistemsko antibiotično zdravljenje
je precej pogosto z enim ali dvema
antibiotikoma. Pri polovici izolatov
je bil uspešnejši med manuka, pri
drugi pa vrste slovenskega medu,
kot so hojev, gozdni, kostanjev,
repični in cvetlični. Proti ustnim
streptokokom je bil učinkovitejši
med manuka.
O zdravilnih lastnostih medu je
znanega že veliko, odkrivajo se še
nove. Katere so torej tiste snovi v
medu, ki bi jih morda lahko uporabili v parodontologiji pa tudi sicer v
stomatologiji?
Sestava medu je splet vplivov
okolja, podnebja in botaničnega
izvora. Pomembna je vrsta čebel,
prav tako čebelarjevi postopki pri
pridelavi. Človek, ki je zanesljivo naredil največ za medicinsko
uporabo medu manuka v svetu, je
profesor biokemije Peter Molan z
univerze Waikato v Hamiltonu na
Novi Zelandiji. Svoje izkušnje in
raziskave sodelavcev je predstavil
na številnih strokovnih srečanjih,

Bo mogoče tudi s slovenskim medom zdraviti parodontalno bolezen?

med drugim tudi na Ameriški akademiji za zobne raziskave (AADR).
A na kratko torej še o načinu
delovanja aktivnih učinkovin v
medu, v našem primeru v parodontologiji. Na splošno je že znano, da
je protibakterijski učinek posledica vsebnosti sladkorjev v medu. Ti
ustvarijo hipertonične razmere, kar
vodi v plazmolizo, se pravi propad
bakterijske celice. Med namreč vsebuje kisline, ki povečajo protibakterijsko aktivnost in encim glukozno
oksidazo (encimi izvirajo iz rastlin
kot tudi iz žlez čebel). Ta oksidira

novi ustne sluznice po obsevanju,
med obsevanjem pa lokalno dovajanje medu zmanjšuje bolečino.
Med že uporabljajo namesto zobne paste in tudi pri ustnem zadahu,
saj veže pline. Prav tako se množijo
raziskave, ki dokazujejo, da med z
visokim UMF ni dejavnik tveganja
za karies in demineralizacijo sklenine. Pilotne študije nakazujejo, da
med zmanjšuje količino plaka in
klinične znake gingivitisa, kar kaže
na možnost preventivne uporabe
medicinskega medu oziroma njegovih pripravkov. Najbolj pa opogu-

Učinkovitost različnih vrst medu
proti A. Actinomycetemcomitans
povprečni premer inhibicijskih con pri bakterijskem izolatu
A. Actinomycetemcomitans v odvisnosti od vrste in koncentracije medu
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Učinkovitost različnih vrst medu
proti izolatom parodontopatogenih bakterij
povprečni premer inhibicijskih con pri najpomembnejših izolatih
parodontopatogenih bakterij pri različnih vrstah nerazredčenega medu
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glukozo v glukonsko kislino in vodikov peroksid, ki že v majhnih količinah učinkuje protibakterijsko.
Pomembno za ustno okolje je, da
glukozna oksidaza deluje v razredčenem medu. Med vsebuje antioksidante, ki delujejo protivnetno.
To je značilno predvsem za manove
medove, ki v nasprotju z nektarnimi izvirajo iz rastlinske mane. Vse
opisano je, kot so potrdili laboratorijski poskusi, značilno tudi za slovenski med.
Za med manuka je že znano, da
vsebuje aktivno učinkovino metilglioksal, ki je neperoksidna substanca, povezana z izvorom medu
iz določene rastline.
Profesor Molan odpira vprašanja vpliva medu na celično in humoralno imunost in v enem svojih
člankov opisuje uporabnost sterilnega medicinskega medu manuka
v oralni kirurgiji, v preventivi in
zdravljenju ran po izdrtju zoba. Pri
tem nastane možnost za zdravljenje
parodontalne bolezni ter celjenje
rane po kirurškem posegu. Poseben
pomen ima nanašanje medu pri ob-

mljajo najnovejše študije z manuko,
ki potrjujejo, da med topi tudi biofilm, ki je povsem organiziran.
Ali po vašem mnenju obstaja
možnost, da se slovensko cvetje in
seveda marljiva kranjska sivka skupaj s čebelarji in raziskovalci postavita ob bok »medonosnemu« grmu
Leptospirum scoparium z Nove Zelandije, kjer jim je uspelo, da so postali vodilni v svetu pri pridobivanju medu manuka?
Slovenski med je pokazal izjemno protibakterijsko učinkovitost.
To je osnova za nadaljnje fizikalnokemične, mikrobiološke, farmakološke in klinične raziskave. Po
opravljenih raziskavah pa je treba
takšen medicinski sterilni med, ki
bi izkazal najboljše rezultate, tudi
registrirati. Slovenija zanesljivo
premore strokovnjake, ki bi bili
pripravljeni sodelovati. Upam, da
se bo našel tudi denar. Pri tem so
nam lahko za vzor novozelandski
čebelarji, ki so toliko zaupali svojim
čebelam in medu, da so izdatno finančno podprli raziskave. Pa tudi
medicina ni nasprotovala.

rezultatov, v nasprotju z običajnim
deskriptivnim pristopom v medicini. Še eden izmed mojih učiteljev
je bil pomemben, moj mentor A.
V. Hill, ki sem ga vsakih štirinajst
dni obiskoval med študijem medicine v Londonu. Vedno me je zelo
konstruktivno usmerjal. Ko sem
ga nekega dne iskal, ga ni bilo. Povedali so mi, da je dobil Nobelovo
nagrado! Resnično sem imel vélike
učitelje!
Kaj je vaš največji strokovni dosežek?
Menim, da je za vsakega učitelja
največje delo vzgojiti dobre učence, sodelavce, naslednike, ki stroko razvijajo in širijo v mednarodni
prostor. V pregledu mojih učencev
je več kot 350 imen. To so strokovnjaki, razširjeni po vsem svetu.
Kako ste ohranjali stik z domovino?
S Slovenijo sem sodeloval tako,
da sem na Univerzo McGill v Kanadi vabil naše strokovnjake, ki so se
ukvarjali z dihalno problematiko. Z
Golnika sta bila na šolanju profesorja Jurij Šorli in Matjaž Fležar, iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana sem imel na izobraževanju
nekaj anesteziologov in specialistov
intenzivne medicine, prav tako sem
prihajal v Slovenijo in na Tržaško,
kjer sem imel večkrat predavanja, ki
so jih obiskovali tudi slovenski strokovnjaki za respiracijo.
Vaši ljubljanski učenci, intenzivist
dr. Tomislav Mirković, anesteziologinja-intenzivistka Ana Špec Marn
in anesteziologinja dr. Tatjana Stopar poudarjajo vašo sposobnost za
razumljivo predstavitev zahtevnih znanstvenih problemov. Zanje
je bilo posebnega pomena razumevanje vpliva mehanske ventilacije (in PEEP, Positive End-Expira-

tory Pressure) na transport kisika
pri politravmatiziranih in septičnih
bolnikih, ki jih je v intenzivnih kliničnih oddelkih vedno veliko.
Moje delo s temi slovenskimi
zdravniki je potekalo tako v Kanadi
kot med srečanji v Sloveniji, pa tudi
ob različnih srečanjih, ki jih tržaški
in italijanski kolegi organizirajo v
Trevisu. Intenzivist dr. Mirkovič je
leto dni delal pri meni na Inštitutu
Meakins-Christie v Montrealu. Sodeloval je pri različnih raziskovalnih protokolih respiracije in o tej
temi pripravil doktorsko disertacijo. Takrat smo se na inštitutu največ
ukvarjali s problemom obstrukcije
dihalnih poti in razvili napravo, ki
med izdihom v dihalne poti aplicira
negativni tlak. Pri bolniku s hudo
obstrukcijo dihalnih poti, ki ima ne
glede na silo med izdihom omejen
pretok, ta negativni tlak ne more povečati pretoka, zato se reče, da ima
omejen pretok v izdihu. Ta naprava se zdaj uporablja pri kliničnem
delu za objektivizacijo ugotavljanja
obstrukcije dihalnih poti, tako pri
spontano dihajočih bolnikih kakor
pri tistih, ki so umetno predihavani.
Dr. Mirkovič je tudi soavtor članka,
ki smo ga takrat objavili v ugledni
reviji o dihalih Chest.
Kaj za znanstvenika pomeni nadnacionalno in nadpolitično
delo v mednarodnem prostoru? Ta
vprašanja zame niso bila nikoli pomembna. Imel sem to srečo, da sem
si povsod znal ustvariti dom in se v
njem počutil domače. Z ženo sva si
v Kanadi ustvarila družino s štirimi
otroki in imava prijazno življenje.
Tudi moj sin Andrew Emili je raziskovalec, molekularni biolog, med
drugim je bil član skupine znanstvenikov, ki so razvozlali človeški
genom.

Pogovor: zdravnik fiziolog Jožef Milič Emili

O Nobelovi nagradi nisem zares sanjal
Prof. dr. Josip Milič Emili, rojen 27. maja 1931 v
Sežani, je svetovno znan strokovnjak za fiziologijo
dihanja, ki je bil celo desetletje med nominiranci
za Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo.
Ukvarjal se je s kvantitativno analizo delovanja pljuč
in izmenjave dihalnih plinov in je pri tem prišel do
pomembnih izvirnih spoznanj. Številni znanstveni
dosežki uvrščajo prof. Miliča med mednarodno
najbolj uveljavljene slovenske zdravnike. Priznanje
njegovi ustvarjalnosti je članstvo v najuglednejših
mednarodnih znanstvenih ustanovah, tudi Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti.
Zvonka Zupanič Slavec
Prof. Milič, najprej se ustaviva pri
vašem imenu. V vaših starih dokumentih je večinoma le priimek Milič, povsod v javnosti pa vas srečujemo z dodanim priimkom Emili.
Rodil sem se v slovenski družini
z izvornim priimkom Milič. Po prvi
svetovni vojni, ko smo Primorci
prišli pod Italijo, je moja družina,
kot številne druge, dobila italijanski
dekret, s katerim so družinsko ime
poitalijanili v Emili. Tako smo se
morali podpisovati do razpada Italije leta 1943. Dokumente ljubljanske
in tržaške slovenske gimnazije sem
imel s priimkom Milič, ostale pa s
priimkom Emili. Dolgo po drugi
svetovni vojni ni bilo mogoče dobiti
s sežanskega matičnega urada potrdila, da gre pri spričevalih in dokumentih za istega človeka. Potem mi
je pomagal italijanski konzulat, ki je
to potrdil, da sem se lahko zaposlili
na univerzi v Kanadi; salomonsko
sem obdržal oba priimka.
Kje ste se šolali in kam vas je vodila poklicna pot?
Moje življenje je bilo polno vsakršnih naključij. Obvezno šolanje

sem opravil v Sežani in Trstu, nižjo gimnazijo s privatnimi izpiti po
vojni v Ljubljani, preostala srednješolska leta pa sem preživel na slovenski gimnaziji v Trstu. Medicino
sem študiral v Milanu in leto dni na
University College of London ter bil
leta 1955 promoviran za zdravnika.
Že med študijem sem spoznal, da
me zanima znanstvenoraziskovalno delo. V istem obdobju sem našel
tudi področje, ki sem mu ostal zvest
vse življenje: fiziologijo in patofiziologijo dihanja. Delo znanstvenika
pa ne pozna meja, tako sem tudi jaz
po prvih letih raziskovalnega dela
na milanski univerzi konec 50. let
odšel v Liège (Belgija), kjer sem bil
sicer zadovoljen, a je moja soproga,
ki je Londončanka, želela živeti v
večjem anglofonskem mestu. Bolj
za šalo kot zares sem poslal vlogo
na najprestižnejšo ameriško univerzo, Harvard v Bostonu, in kmalu
dobil pozitivni odgovor. Naključje
je hotelo, da je vloga prišla v roke
recenzentu enega mojih zgodnjih
člankov. Tri leta sem ostal tam in
sodeloval v raziskovalni skupini
prof. J. Meada, nato pa sem se ustalil na kanadski univerzi McGill v

Montrealu, postal profesor fiziologije in eksperimentalne medicine
ter prevzel vodenje laboratorija
Meakins-Christie, kar sem počel
vse do leta 1995. Od leta 1973 do
1978 sem vodil tudi laboratorij na
matični montrealski univerzi.
V svetu vas imajo za pionirja fiziologije pljučnih dogajanj. Kje vse v
praksi uporabljajo vaša spoznanja?
Spoznanja o patofiziologiji pljuč
uporabljajo predvsem pri boleznih,
povzročenih z onesnaženim zrakom in cigaretnim dimom, pri astmi
in pljučnem edemu, prav tako sem
preučeval jetrno cirozo in starostne
pojave. S sodelavci sem razvil več
novih preiskovalnih metod za rutinsko testiranje pljuč v normalnih
in bolezenskih okoliščinah. Z raziskavami o vplivu težnosti na dihanje smo s sodelavci prispevali nova
spoznanja tudi v vesoljski medicini.
S svojimi deli ste se v 70. in 80.
letih uvrstili med tisoč najpogosteje citiranih znanstvenikov vseh
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strok na svetu. Z razpravami o lokalni porazdelitvi plinov pa ste bili
med letoma 1965 in 1970 s svojimi
članki celo med sto najpogosteje
citiranimi avtorji s tega področja
kliničnih raziskav in bili celo desetletje na listi nominirancev za Nobelovo nagrado.
V življenju ni nobena stvar nedosegljiva. Izredno močna želja, hotenje, vztrajnost in delo lahko vodijo
do največjih dosežkov. Tudi razvijanje preiskovalne metode je zelo pomembno, saj zagotavlja objektivnost
in ponovljivost poskusa. Sam nikoli
nisem bil zelo ambiciozen, prej radoveden in delaven. Tudi o Nobelovi nagradi nisem zares sanjal. Velike
stvari si je namreč treba zelo, zelo
želeti in hoditi po začrtani poti, da se
uresničijo. Sicer pa je za tako prestižnim znanstvenim priznanjem velika politična igra z lobiranjem! Bil
sem Slovenec, Jugoslovana se nisem
počutil, imeli so me tudi za Italijana
in Kanadčana, kar pa prav tako nisem bil. Če bi bil državljan ekonomsko močne države, bi za sabo imel
močan lobi, ki bi me podpiral, in bi
morebiti dobil to nagrado …
Kaj vas je torej spodbujalo k raziskovanju?
Za raziskovalno delo je zelo pomembna potreba ali celo nuja po
nekem izumu, ki vodi raziskovalno
skupino do novih rešitev. Dobiti
pri raziskavi konkretno nalogo je
za raziskovalca izziv. Pri tem je bil
moj najboljši učitelj dr. J. M. Petit iz
Liègea, ki je bil najboljši na področju raziskovalnega dela, kar sem jih
kdaj spoznal. Z milanskim profesorjem R. Margario, ki je bil odličen
teoretik, sta bila idealen tim. Zanju
ni bilo nerešljivega problema. Ob
takih sodelavcih raziskovalec izjemno hitro napreduje in spretno

razvija metodologijo dela, ki je pomembna, saj mora biti vsak znanstveni poskus ponovljiv. Naj navedem primer z začetka svoje prakse
v Belgiji. S sodelavci smo morali
izmeriti električno aktivnost trebušne prepone. Odločili smo se
za prostovoljce in pri sinu dekana
tamkajšnje medicinske fakultete se
je zgodila nerodnost, ki je takoj pomagala razviti ustreznejšo metodo.
Z dolgo iglo smo namreč prebadali steno prsnega koša, da bi merili
električno aktivnost prepone, in
povzročili umetni pnevmotoraks,
ki je neljub zaplet. Nato smo se takoj domislili, da bi lahko prišli do
odgovora brez težav, če bi elektrode
namestili v požiralnik.
Nadalje smo z balončkom v požiralniku merili tlak v prsnem košu, s
pomočjo radioaktivnih plinov merili porazdelitve vdihanih plinov,
uvajali smo neinvazivne metode
za kontrolo dihanja pri intenzivni
negi itd. V praksi se je obnesla tudi
posebna metoda za nadzorovanje
dihalnega aparata pri kroničnem
obstruktivnem dihanju. Prvi so jo
začeli uporabljati prav v Sloveniji, v bolnišnici za pljučne bolezni
na Golniku, nato se je razširila po
vsem svetu.
Kaj spodbuja znanstveno rast in
pot do novih idej?
Učitelj. Če v splošnem pomeni
šolanje za mladino linearno naraščanje znanja skozi čas, pomeni
srečanje s pravim učiteljem skokovito napredovanje, spodbudo, da
posameznik slej ko prej začne sam
iskati svojo pot. V meni je ustvarjalnost spodbujala že moja učiteljica
Turšičeva, največji vpliv name pa je
imel milanski fiziolog prof. Rodolfo
Margaria, ki me je naučil grafičnega in matematičnega prikazovanja

