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Vnitřní protředí  
organismu –  
několik jmen

A. Jabor

Vnitřní prostředí organizmu definoval poprvé Clau-
de Bernard. K poznání vnitřního prostředí a jeho 
funkcí přispěla velká řada vědců zabývajících se 
vodou, ionty, acidobazickou rovnováhou a souvisejí-
cími problémy. Následující přehled zmiňuje několik 
světově uznávaných pracovníků, kteří k našim 
znalostem o vnitřním prostředí a k metodám jeho 
poznání přispěli významným způsobem.

Agre, Peter
Narozen 30. 1. 1949
Americký lékař a molekulární biolog. Nositel Nobe-
lovy ceny 2003 v chemii za objev vodních kanálů.

AstruP, Poul BjorndAhl
1915 - 30. 11. 2000
Dánský lékař a klinický chemik. V první polovině 
50. let 20. století navrhl a zkonstruoval první rutin-
ně použitelný acidobazický přístroj pro měření 
pCO2 ekvilibrací. Zakladatel moderní "dánské" 
acidobazické školy společně s Ole Siggaard-
Andersenem. Pracoval po celý život v Kodani, od 
roku 1964 jako profesor klinické chemie. Kromě 
odborných publikací napsal monografii o historii 
acidobazické rovnováhy a monografii o úloze soli 
v lidské historii. Opakovaně navštívil Českoslo-
vensko a mezi českými klinickými biochemiky 
měl řadu přátel. 

BernArd, ClAude
12. 7. 1813 - 10. 2. 1878
Francouzský fyziolog. Koncipoval kromě jiného 
pojem "vnitřní prostředí". Živý organizmus vyžaduje 
okolní prostředí jako zdroj živin a dalších látek či 
podnětů, ale je na něm relativně nezávislý. Nezávis-
lost na vnějším prostředí je podle Bernarda dána 
ochranným vnitřním prostředím - cirkulujícími 
tekutinami.

Bert, PAul
17. 10. 1833 – 11. 11. 1886
Francouzský lékař, fyziolog a politik. Byl žákem 
Clauda Bernarda, stal se profesorem fyziologie. 
Po roce 1870 vstoupil do politiky. Nejvýznamnější 
práce se týkají působení sníženého a zvýšeného 

barometrického tlaku na organizmus. Bertův efekt 
(Paul Bert effect) je pojem týkající se toxicity kyslíku 
při hyperbaroxii. Zabýval se rovněž vlivem různých 
xenobiotik na znecitlivění a dýchání.

ClArk, lelAnd C. jr.
4. 12. 1918 - 25. 9. 2005
Americký chemik a pedagog. Vynalezl polarogra-
fickou elektrodu, kterou prezentoval poprvé v roce 
1956. Kromě jiného změnil původní Sorensenův 
symbol PH na pH. Profesor chemie a biochemie na 
univerzitě v Ohiu.

donnAn, FrederiCk george
6. 9. 1870 - 16. 12. 1956
Irský chemik, působil v Londýně. Autor teorie 
rovnováh na polopropustné membráně (membrána 
je propustná pro rozpouštědlo i pro některé ionty, 
ne však pro všechny - například pro proteiny není 
propustná). Teorii popsal v roce 1911 (Z. Elektro-
chem. 1911,17, 572). Označuje se jako Donnanova 
rovnováha, Gibbsova - Donnanova rovnováha nebo 
Donnanův potenciál.

FenCl, VlAdimír
27. 3. 1923 - 14. 1. 2002
Český lékař a respirační fyziolog. Působil zpočát-
ku v Praze, v roce 1966 emigroval, pracoval a žil 
v Bostonu do roku 2002. Jako Associate Professor 
of Medicine působil na Harvard Medical School 
a na Pulmonary Division Brigham and Women´s 
Hospital. Autor ucelené koncepce klinické interpre-
tace acidobazické rovnováhy v kritických stavech. 
Aplikoval Stewartovu teorii SID a koncipoval pojem 
hypoalbuminemické alkalózy. 

giBBs, josiAh WillArd
11. 2. 1839 - 28. 4. 1903
Americký matematik, fyzik a chemik. Společně 
s Donnanem autor teorie rovnováhy na polopropust-
né membráně. Jeho příspěvek vědě je mnohem širší 
a velmi významný, zabýval se vektorovou analýzou, 
termodynamikou (a jejím uplatněním v chemii), 
krystalografií, astronomií a dalšími oblastmi.

hAsselBAlCh, kArl AlBert
1. 11. 1874 - 19. 9. 1962
Dánský fyzik a chemik . Původní Hendersonovu 
rovnici převedl v roce 1916 do logaritmické formy. 
Zabýval se rovněž transportem kyslíku ve vazbě 
na hemoglobin a vztahem mezi oxidem uhličitým 
a vazbou kyslíku. Citace: Hasselbalch, K. A. Bio-
chem. Z. 1916, 78, 112.
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henderson, lAWrenCe 
josePh
1878 - 1942
Americký fyziolog, chemik, biolog, filozof a soci-
olog. Autor řady prací o acidobazické rovnováze, 
věnoval se roli pufrů, plic, erytrocytů a ledvin 
v regulaci kyselin a bazí. V roce 1908 definoval 
tzv. Hendersonovu rovnici, kterou posléze v roce 
1916 převedl Hasselbalch do logaritmické formy. 
Citace: Henderson, L. J., J. Physiol. 1908, 21, 
173; 427

jAFFé, mAx eduArd
25. 7. 1841 - 1911
Německý (polský, resp. židovský) farmakolog 
a chemik. Narozen v Grünbergu (Slezsko), 
medicínu vystudoval v Berlíně (promoval 1862) 
a v letech 1865 až 1872 byl asistentem v uni-
verzitní nemocnici v Königsbergu, kde se stal 
soukromým docentem (1867) a as. profesorem 
(1872) lékařské chemie. V roce 1873 byl univer-
zitou jmenován profesorem farmakologie. V roce 
1880 byl zvolen členem německé zdravotní komi-
se ("Gesundheitsamt") a získal titul "Geheime 
Medizinalrat." Historickou publikací v roce 1886 
položil základ dodnes používané Jaffého reakce 
pro stanovení kreatininu. 

jAnoVský, jAroslAV V.
4. 5. 1850 - 17. 6. 1907
Český chemik. Narozen v Praze, popsal v roce 1886 
komplex mezi kreatininem a kyselinou pikrovou 
s maximem absorbce při 485 nm. Komplex (Janov-
sky, J. V., Erb, L.: Chem. Ber., 19, 1886, s. 2155) nese 
jméno Janovského komplex. Jméno Janovského je 
tak těsně spojeno se jménem Jaffého.

mACinnes, dunCAn A.
31. 3. 1885 - 23. 9. 1965
Americký fyzikální chemik a pedagog. Vyvinul 
miniaturní pH elektrodu a společně s Malcolmem 
Dolem zdokonalil sklo pro zajištění její optimální 
funkce (později známé jako 015 pH Corning 
Glass). Zabýval se rovněž výzkumem potenciálu 
kapalinových spojů (liquid junction potential). 
Profesorem chemie od roku 1921, editor publikace 
Principles of Electrochemistry (1939).

seVeringhAus, john W.
Narozen 6. 5. 1922
Americký lékař a fyzik, profesor anestezie. Vyná-
lezce elektrody pro měření parciálního tlaku oxidu 
uhličitého (společně se Stowem, v roce 1954). Již 

předtím se ale zabýval exaktními způsoby měření 
a výpočtů v oblasti pH a krevních plynů. Po uvedení 
Clarkovy polarografické elektrody sestrojil v roce 
1958 první acidobazický analyzátor pro měření pH, 
pCO2 a pO2. Jako lékař se zabýval problematikou 
respirační fyziologie v intenzivní medicíně. Je 
držitelem řady ocenění.

siggAArd-Andersen, ole
Narozen 10. 12. 1932
Dánský lékař, klinický biochemik. Spolupracovník 
Poula Astrupa, autor řady matematických odvození 
v oblasti acidobazického metabolismu (base excess, 
disociační křivka hemoglobinu a další), autor 
nomogramů a algoritmů (spojnicový nomogram 
pro určení base excess, dvojitý graf extra- a intra-
celulárního prostoru, graf acidobazické regulace, 
oxygen-status algorithm a další).

sorensen, soren Peter 
lAuritz
9. 1. 1868 - 12. 2. 1939
Dánský biochemik. Zavedl pojem pH jako deka-
dický logaritmus koncentrace protonu. Zkratka 
pH pochází z "pondus hydrogenii", tedy potenciál 
způsobit aciditu při nadbytku protonů. Pracoval 
v laboratoři pivovaru Carlsberg, kterou zřídil 
zakladatel pivovaru J. C. Jacobsen. Po tragické smrti 
prof. Kjeldahla Sorensen tuto laboratoř vedl.

stArling, ernest henry
17. 4. 1866 - 2. 5. 1927
Britský fyziolog. Jeden z nejvýznamnějších 
fyziologů 20. století. Zabýval se ději na kapilár-
ní stěně, fyziologií srdečního stahu, sérovými 
proteiny, regulací gastrointestinálního traktu. 
Poprvé použil termín hormon. Popsal (společně 
s Verayem) reabsorpci vody v tubulárním aparátu 
ledvin.

steWArt, Peter A.
1921 - 1993
Kanadský chemik a fyziolog. Autor pojmu Strong 
Ion Difference (SID) a konceptu interpretace 
acidobazické rovnováhy na základě "nezávislých 
proměnných". Jeho teorie se snaží přispět k poro-
zumění acidobazické rovnováhy na základě 
fyzikálně-chemického přístupu. Základní pub-
likace z roku 1981 a 1983 byly výchozím bodem 
práce Fencla a spolupracovníků. Stewartova 
teorie není všeobecně přijímána, má zastánce 
i odpůrce. Nové vydání jeho knihy se připravuje 
na rok 2008.
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stoW, riChArd W.
1916 - 8. 2. 1995
Americký biofyzik, vývojový pracovník a pedagog. 
V padesátých letech se zabýval vývojem elektrody 
pro měření parciálního tlaku oxidu uhličitého, jejíž 
prakticky použitelnou verzi prezentoval v srpnu 
roku 1954 (byla mimo jiné odmítnuta společností 
Beckman) a posléze zdokonalil s Johnem Seve-
ringhausem. Vyvinul přístroje pro měření průtoku 
krve v kapilárách a pro fyziologické experimenty. 
Profesor lékařské fyziky na univerzitě Ohio.

VAn slyke, donAld dexter
29. 3. 1883 - 4. 5. 1971
Americký biochemik. Zabýval se aminokyselina-
mi a procesem tvorby urey v játrech, zdokonalil 
přístupy k interpretaci poruchy vody a iontů. 
Přispěl zásadním významem k rutinnímu využití 
acidobazických měření v klinice. V roce 1924 
zkonstruoval manometrický přístroj pro měření 
tzv. alkalické rezervy plazmy, do roku 1930 ino-
voval řadu laboratorních metod, konstruoval řadu 
užitečných nomogramů.

Článek je upravenou kapitolou z připravované publikace Vnitřní prostředí (Antonín Jabor a kolektiv, Grada, 
2008).


