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V medicinski literaturi bomo komaj našli kakšno delo,
ki bi spričo takšne enostavnosti idej in skromnosti oblik
imelo tako pomembenvpliv
na zdravniško prakso, kakršnegaso imele Listrove publikacije o antisepsi.
M. D. Grmek: Joseph iúÍislter (Med. enCiiJkIlO[JeclJija6, str430).
Uvod

Letos je mimlo sto let, odkar je Joseph Lister (1827-1912) v znanem angleškem zdravniškem časopisu rLancet priobčil dva članka o svoji izkušnji z novim
načinom, s katerim lahko uspešno rlatiramo gnojenje in raJzpadanje slučajnih in
operacijskih ran C»Ona New Method of Treating Compound Fracture, A!bscessetc.,
with Observations on the Conditions of Supuration« in »On the Antiseptic Principle
in the Practice of Surgery«).
Potem ko so se Listrove nove ideje raz'širile po svetu in so jih zdravniki sprejeli ter začeli praktično uporabljati, se je v zgodovini kirurgije začela nova, tako
imenovana antiseptična doba, ki je z razvojem bakteriologije v sodobni medicini
prešla v aseptično dobo.
Do druge polovice preteklega stoletja sta bili dve veliki oviri, ki sta zmanjševali ali celo onemogo'ČaIiuspešnost operativnih posegov in zdravljenje poškodb
v medicini. Po eni plati so neznosne bolečine o,nerirancev sUile kirurge, da so
moraIi pri operacijah zelo hiteti; daljših posegov pa sploh niso mogIi tvegati.
Tedanji kirurgi so moraIi zategadelj biti zelo spretni. Pomislimo samo na to, da
je slavni Napoleonov vojni kirurg baron D. Jean Lanrey (1766-1842) po bitki
v Eylau-u v enem dnevu opravil več kot 200 amputacij zaradi razdrobljenih končin
po strelnih ranah.Za amputacijo je porabil povprečno še mala manj kot minuto.
šlo je za to, da čimbolj skrajša neizogibne bolečine med operacijo.
Po drugi plati pa je bila umrljivost operiranih in poškodovanih bolnikov
izredno velika, saj so bili proti boleznim inficirane rane povsem nemočni. Tako
so se izidi še taká posl1ečene operacije izjalovili samo zaradi poznejše infekcije.
Zato je bíla vsaka večja poškodba huda nevarnost za prizadetega, vsaka operacija
pa poseg, za katerega so se mogli odločiti le po temeljitem preudarku, če so, bile
neuspešne vse druge vrste zdravljenja. Tako je veIiki ruski kirurg Nikolaj Ivanovič
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(1810-1881)
leta 1854 napisal članek !»Osreči v ltirurgiji«, pn čemer je
predvsem mislil na negatavast nadaljnjega celjenja ran.
Prva ovira sQ. odpravili s tem, da sa se prav v tem staletju fzpalnile želje
kirurgav pa splašni amamL Tako sa v kratkem času našli kar tri ra:zUčnesnavi,
ki vdihane pavzračija papalna anestezija. Prva je bila smehO'vec(dušikav aksidul),
ki ga je ameriški Zldravnik Homce Wells leta 1844 prvič uparabil pri aperaciji
v ustih. Patem je leta 1846 ameriški zabozdravnik Milliam M071ten napravil prva
eterska narkarz;O',
tej pa je pa enem letu sledilaše narkaza s klarofarmam.
Kljub ternu da sa kirurgi zdaj lahka aperiraU balnike, ki nisa več čutili
balečin in si zaradi njih na;penja1imišic, je infekcija ran še vedna agražala vsa prizadevanja kirurgav. Prav ta zadnja avira pa je na padlagi raziskavanj Louisa
Pasteurja (1822-1895) odpravil angleški kirurg J. Lister.

Pirogov

Definicija

antisepse in asepse

Beseda antisepsa (antisepsis), ki pride iz grškega anti = proti in sepein =
narediti gnitje, je bila prvatna v rabi za baj prO'ti trahnenju in gnitju. V dI'IUgi
palavici 19. staletja pa pameni antisepsa navO' ravnanje kirurgav pri zdravljenju
odprtih zlamav kasti in agnajenih ran. Danes uparabljama pajem antiserpse v kirurgiji za z'atiranje okužbe in k1Užnih.klic v mnah in v vsem, kar pride kakarkali
v stik z ranamL
Beseda asepsa ('asepsis), ki pride iz grškega a (alfa) = braz in sepein = narediti gnitje, pa pameni metada dela, s katerO' v medicini, zlasti v kirurgiji in pri
zdravljenju ran vnaprej preprečima mO'žnast slučajne 'zunanje akužbe aU anečiščenje delavnega padračja in vsega, kar se pri delu uparablja. Gre za ta, da paprej
s pasebnim ravnanjem papalnama zanesljiva adpravima patogene kali z vsega,
kar pri tem delu uparabljama. Stanje asepse lahka dasežema rz;različnimi fizikalnimi pastopki, ki jih imenujema sterilizacijo. Taka prideja danes v stik z rana
sama taki predmeti, ki jih poprej stenlizirama v vreU vadi ali v vrači parL

življenje

in delo Josepha Listra

Kvekerska družina lListrav je dalga časa živell),v mestecu Bingleyu v Yarkshiru. Jažefav ded Jahn Jacksan Lister je bil trgavec z vinom, ki se je že preselil
v City. Njegav ače Jaseph Jacksan Lister je bil prav taka trgavec z vinam. Kat
samau!k si je pridabil precejšnje znanje iz matemattke, latinščine in nemščine,
pasebna pa ga je mikala aptika. Naučil se je brusiti leče in je iznašel akramatični
mikraskap, ki je mačna pO'spešil raziskavanje s ta priprava. Tega premožnega
samauka - 'znanstvenegaa:rnaiterja sO' leta 1832 iZbrali celO'za člana Kraljevske
družbe.
Kvekerji sa bili paseibna verska 10'čina,ustanavljena v 17. stO'letju; O'rganizirani sa >bili v Društvu prijateljev, zatO' sa ,se na kratka nazivaU »prijatelji«
(Friends). ženili sa se sama v azkem krogu privržencev; kdar je prekršil ta
pravila, sa ga takaj izključili iz svaje srede. Ker kvekerji ni80' hateli padpisati
39 tačk pravilnika univel'lZv Oxťardu aU Cambridgeu, ki sta bili dalga časa edini
vseučilišči v Angliji, nisa magli študirati prava in medicine, prav taka seveda tudi
ne tealogije. Ker sa se straga držali »krščanske zapavedi prati vsaki vO'jni«,tudi
nisa magli postati aficirji v armadi ali marnaricL 'ZatO'80' se ukvarjali največ
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s trgavina in abrtja. Ker jim vera ni davaljevala, da hadijO' na zabave, nisa zahajali ne v gledališča ne na plesišča in tudi dama se nisO'ukvarjali z glasba. Prepavedani sa jim bili tudi >mečimrni.špO'rti«.Edina, kar jim je preastala, je bila vzgaja
in znanast. V takem vzdušju se je 5. aprila 1827 radil Jaseph Lister kat četrti otrak
in drugi sin istaimenskega ačeta in matere Izabele roj. Harris, bivše učiteljice.
Prva temeljnaznanje iz klasikav, naravaslavja in sadabnih jezikav je mladi
Joseph dabil v privatnišali v Tattenhamu. Že zgadaj je pakazal rzanimanje za
naravoslavneznanasti
in kmalu je ačetu izrazil željo, da bi rad pastal kirurg.
Očetu, ki je verjel, da narava'zna sama !Zdravitisvaje balezni, ta nekvekeI1skisinav
poklic ni bil preveč pri srcu. Vendar je papustil sinavi želji. Ker mladi Lister kat
kveker ni magel biti sprejet na univerza v Orlardu ali Cambridgeu, ga je šestnajstletnega ače vpisal na University CalIege v [,andanu. Ta učnizavad, asnO'vandevetnajst let pred tem na pavsem neverski padlagi, je imel izvrstne predavatelje. Ka je
mladi Jažef leta 1847 kančal dveletni tak a imenavani filozofski študij z diplama
(lbakalavreatam), se je leta 1848 vpi!sal na medicinski tečaj istega calIegea.
Na University CalIegeu saštudenti že na začetkuštudija zahajali v balniške
sobe in bili navzači pri aperacijah. čeprav je bila balnišnica tega calIegea majhna,
je bila pavsem sadabna. Taka je Liston tam že decembra 1846 prvi v Angliji apravil
večja aperacija v etrski narkazi. Lister je bil kat devetnajstletni navinec asebna
navzoč pri izvajanju te nave ameriške meta de splašne anestezije.
Prati kancu študija je ma gel Lister pakazati že majhen uspeh svajih raziskavalnih prizadevanj: mikrO'skopska je dakazal, kaka delujeja míšice šarenice (trisa)
in drabne kožne IJlišice naježevalke, ki napravija, da se dlaka nasrši, in pavzračija
občutek »kurje palÍi«.
Leta 1852 je iLister pastal daktar medicine. Pa diplallIŮje kratek čas delal
kat asistent kirurgije v University CalIege HaspitaIu. Da bi si pred praksa pridabil
več izkušenj, je mladi daktor adšel na pot, kjer naj bi se spOIznalše z drugimi medicinskimi 'šalami. Taka je s priparočilam profesarja Sha1Y[Jeya leta 1853 prišel
v Edinburgh k takrat ,slavečemu kirurgu Jamesu Symeu (1799-1870). Ta središče
škatske, ki je pa industrijski revaluciji hitra abegatela, se je tudi intelektualna
dabra razvijala. Industrija je stimulirala znanast, nava znanast pa je paspeševala
tudi medicina.
štiriinpetdesetletni kirurg James Syme je bH takrat na vrhuncu svaje dejavnosti. Bil je zela daber diagnastik; pri aperacijah, ki jih je apravljal zanesljiva,
lahka in adlačna, pa je kazal yelika spretnast in iznajdljivast. še študent je adkril,
da gumo lahka raztopima v nafti in da platnO' pOlsrtanenepremačljiva, če ga namačima v tej Ta!ztapin!i.Ta pastopek je pozneje patentiral Mackintosh.
Edinburški predavatelji sn Ibili,tudi izvrstni pedagagi. Taka je bil Symeav
sO'delavecpraf. Joseph Bell (1837-191'1) znan ne sa!:mapn diagnazah, a!:mpaktudi
pa apažanju nadrabnasti pri svajilh balnikih, ki jih je preiskaval s takšna b~stra·
umnastja, da sa bili študentje presenečeni. LZ metadična izšalanim pagledam je ta
kirurg Z" orlavskim obrazam hitreje, pagasta v trenutku, zvedel O' stanju svajih
balnikav več kakO'r kdO'drog z dO'lgimi~raševanjem. Med BelIavimi učenci je bil
tudi Conarn Doyle (1859-1930), ki je kmalu zapustil zdravniški paklic in zaslavel
katpisatelj. Padaba Sherlacka Halmesa je v mnagih spisih pasnel pa asebnasti in
dejavnasti svajega učitelja HelIa, a katerem je trdil, da bi delal prave čudeže, če
bi bil detektiv.
Kamaj se je 'Lister mala razgledal pa balnišnici, se mu je pasebna p:dljubil
praf. Syme, ki je spaznal tudi 'Listrave zmažnasti. ZatO' ga je kmalu nastavil za
»hišnega kirurga« v balnišnici. Dadeli! mu je 12 študentav, ki naj bi pad njegavim
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nadzar5tvom previjali rane in zdravili ibalnike;Lister sam pa naj bi svaje paciente
aperiral pa lastni uvidevnasti. iSymea je Lister občudaval ne 113 kat spretnega aperaterja, kat iiZkušenegaklinika, marveč tudi kat vi5aka etičnega zdravnika. iListra
samega pa je od1i~ovala zlasti njegova velika vestnost pri. delu in pozornost
. naspr·oti balnikam.
Prvatna je Lister nameraval astati v Edinburghu sama kak mesec, potem pa
abiskati še druge kirurgičnešale na kantinentu. Ker pa se je taka dabra pačutil
kat »šef« pri llgaspodarju« Symeu (tak vzdevek sa jima dali študenti), je kančno
zaprasilza izpraznjena stalno mesta v balnišnici, ki ga je tudi dabil.
~a se je Lister dakančna adlačil, da pastane kirurg, je bila kirurgija še 2:ela
neprivlačen paklic za mladega zdravnika. število aperacij je bila sorazmerna
majhna in če se je kirurg pa daljšem obotavljanju vendarle odlačil zanja, je bolniku grazila huda nevarnast ad infekcije, pa če je aperacija še taka dobro uspela.
Več kat tretjina balnikav z amputiranimi kančinami je umirala od ta:ka imenava:nih '}~špitalskihbalezni«, ki sa bile v večjih bolnišnicah še pasebna številne. Ka·
tere sa 'bile te }}špitalskebalezni«? Razen erizipela in tetanusa so apedrance in
ranjence agrožale še tele infekcije: 1. Piemija, pd kateri 5'0 mislili, da se je gnoj
iz rane zlil v velikeŽile. Ta balezen se je začela nenadama s tresavica in visoka
vročina; operacijska raDa pa je posta:la zela občutljiva. Sledi! je !hiter padec in
zopetni skak vračine. Pri obdukcijah balnikav sa največkrat našli v natranjih organih številne gnajne metastaze. 2. Pri Iseptikemiji sa damnevali, da gre za gnitje
žive krvi. Ta balezen se je v primerjavi s piemijo razvijala balj počasi. I'zcedek iz
rane je postajal sivarjav, raDa pa je bila manj abčutljiva. :Pa~osto Je rana v glabini mačna krvavela; splašna stanje se je :s papuščajača (remitirajoča) vračino
poslabšala inbalnikava življenje je bila na niti. 3. Pri taka imenavani llšpitalslki
gangreni« sa se na pavršini rane naredili umazani oblogi mrtvine, ki sa počasi
pradirali v glabina in širino. Včasih je balnik s špitalska gangreno kljub velikemu
razdejanju tkiva cela ozdravel. Nekateri domnevaja, da je bila ta gangrena IZvečine
nasledek infekcije z difterija.
Pa uparabi splašne anestezije so klrurgi uvedli več navih operacij in so
aperirali tudi take bolnike, ki bi jih paprej prepuščali usodi. Vse ta pa je še
pavečevala umrljivost aperirancev.
Tudi aperacijske sabe so bileše takšne, da bi se sadabni kirurg kar zgrolZil.
Bile sa podabne današnjim padeželskim pmsekturam: sredi sabe je bila stara
lesena mi'za, ob steni majhna amara z nekaj inst,l'UQwnti,par veUkih nažev, škarje
in kljuka lIZlesenimi držaji. 'v enem katu sobe je bil"majhen umivalnik in 113 mirz:a
z aprema za narkaza jespaminjala na ta, da se v tem prastaru aperira. Dejanska
sa v istem pl'Ostaru, na isti mizi in ab pomači istega balnišničnega strežnika pagosta tudi abducirali. Pod je bil patresen z žaganjem, na katerem so dalj časa
astajale številne kepe strjene krvi. Kirurgi sa apravljali aperacije kar v vsakdanjih
ablačilih: slekli sa suknjič in zavihali rakave; nekateri pa 8'0 sama zavihali rakave.
Drugi sa svaje 8tare suknjiče, ki nisa bili več za ra:ba, shranjevali, da bi jih ablekli, kadar bi šli operirat. Bili 5'0 tudi taki, ki sa se panašali 8 strdki krvi na svojih
suknjičih. Menili sa:čim več takih madežev, tem večji kirurg. Instrumente 80 čistili zela nemarna, padajali sa jih iz rake v raka in pa uparabi pri enem balniku
sa jih rabili pri drugem in tretjem. Rane več balnikav sa brisali kar z ista gaba.
Tudi nega balnikav ni bila nič baljša. Sicer je imel Syme, katerega addelek
je imelšest sab z 72 balniki, nekaj spasabnih sester, med njimi najbolj energična
gaspo Parter. Navadne balničarke pa sa bile pa izjavi omenjenega Jasepha Bella
»nesrečne, brezkoristne sUŽDje,pal strežnice, pal ~ečke delavke, ki sa redko
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ostale dalj časa v tej službi, popolne nevednice, skoraj vedno pijane, včasih gluhe,
kdaj pa kdaj slaboumne ... Ubaga bitja, ki so jih ob enajstih ponači nagnali na
delo v žalostnem sprevadu, vsaka z adejo čez rame, :sa morale skrbeti rza bolnike
in ponači kuriti pečL Ob petih IZjutrajso začele pospravljati ,sobe,pomivati posoda
in pripravljatizajtrk
za paciente. Potem so malo poklepetale in pomagale pri
pripravljanju kosila, pozneje čaja; kančno pa so aib petih zvečer zapuščale služba,
da bi se malo adpočile; po manj kot šestih urah pa so 'spat začele znova. Seveda
so panači, če je bilo le magače, tudi malce zaJdremale,zlasti če je bila v sobi kaka
prazna postelja. ZaraJdi nešalanih pomačnic ISO marali vestni kirurgi po pet
noči zaporedama nadzoravati nego bolnikov po aperacijah, da bi jih obvarovali
pred nemarnostja in nepravilnim ravnanjem bolničark«.
S ,tem, da je sprejel službo pri Symeu, je Lister pastal tudi predavatelj (profesor) kirurgije. Za svaja predavanja si je ilZbraltema a vnetju, ki ga je že dalj
časa privlačevala. Eksperimentiral je na žabah z dražili (vročo voda in gorčico)
tel' pri tem apazoval krvne žile in abtok krvi. Ugotovil je, da se barva žabje kaže
pti draženju pojači zaradi zbiranja in razhajanja delčkov pigmenta kot nasledek
živčne reakcije. Te poskuse je delal, da bi si razložil pojave pri celjenju ran.
Razislmval je tudi problem strjevanja krvi, pri ,čemer pa ni dasegel posebnih
rezultatov.
Mladi Lister je bil lep moški. Pa navadi kvekerjev je nasil doJge rjave lase.
Gavoril je holj tiha in čeprav je mala jec1jal, je bil njegov glas lepo doneč. Leta
1856 je za žena naprosil hčerko svajega predstajnika Agneza Syme. Paraka je bila
na tastovem gradu, kjer je stari gojil različne eksatičnerastline. Pa poraki sta
mlada zakonca oašla na daljše poročno patavanje, ki ga je Lister sebi v prid
spremenil v študijska potavanje. Obšla sta vse vadilne medicinskešale v Evrapi.
Razen v Paviji in Firencah sta bila še v dvajsetih drugih vseučilišonih mestih. Ker
mladi par ni imel otrok, se je Listrava žena lalhko pavsem pasveti1a njemu in
njegovemu zdravniškemu in znanstvenemu delu. Bila mu je nekakšna tajnica, ki je
po nare"ku na rolm pisala vse njegave številne za.piske. Taka sta zakanca Lister
živela 37 let v azkem 5adelavanju in srečnem tovarlštvu. Ker žena ni bila iz kvekerske družine, ISO'
ga njegavi verski privrženci zbřisali ilZDruštva prijateljev.
Ko se je devetindvajsetletni Lister vmil v Edinburgh, je neutrudna delal
v balnišnici. Njegava takratna privatna praksa je bila prav skramna, zatO'se je tem
laže ukvarjal zznanstvenim raziskavanjem. Leta 1858 je imel Lister nastapna predavanje, na katerem je maral čakati 10 minut, da se je zbrala nekaj študentav.
Njegava tearetična tema a vnetju, ki ni imela neposredne zveze s kirurgična prak50, študentav ni privlačevala.
)
Ka 50' leta 1860 upakajili prafesarja kirurgije v Glasgawu, 50' Listra izbrali za
njegavega naslednika. Taka, je komaj triintrldesetletni Lister postal redni prafesar
in predstajnik največje ,kirurgične šole v Angliji. čeprav je v Glasgowu leta 1861
prevzel navo zgradbo, namenjeno za kirurgijo, mu je ta veselje grenilo dejstva,
da 50' paviljan za kirurgija postavili prav na kraju, kjer 50 pred dvanajstimi leti
abepidé~iji kalere pakapavali njene žrtve. Taka je bila pod njegovim oknom nagrmadena cela skladovnica pokravav z mrtvaških rakev. Razen tega sa pri zidavi balnišnice premalo upoštevali higienske predpise. Zlasti ni bilo davolj prilažnasti za
umivanje zdravnikov in sester. Operacijska saba in dve bolniški sobi sa bili
najbalj nezdravi prostari v balnišnici. Pri preurejaJllju !Zastarele predavalnice je
Lister kar sam globoko segel v žep, saj je imel veliko osebno premaženje. Kljub
ternu da je v svoji balnišnici zboljšal snago in prezračevanje bolniških sab, je bila
umrljivost zaradi gnajnega vnetja ran in zastrupljenja krvi na njegovi kliniki taka
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velika, da je že misli1 na t'O,da bi zaJPustilGlasgow. Po statistiki je v letih 1864 da
1866 umrlo na Listrovem oddelku kar 45 adstotkov bolnikov, ki so jim napravili
amputacijo.
IV tem času je Lister izumil nekaj navili pr~ktičnih priprav in prijemov, med
njimi klešče za odstranjevanje čepov iz ozkih arganov, škarje s topim vrhom za
snemanje ŠiV10V i(da se ne rani balnik), nove peane za ustavljanje krvavitev in še
kaj. Pri tuberkulO'zi v ročnih sklepih pa je iznašel novo metodo za odstranjevanje
od tuberkuloze prizadetih delav, da bi tako preprečil amputacijo roke.
Prav v Glasgowu je bilo takrat !Zeloveliko odprtih zlomov kosti po nesrečah
železničarjev in delavcev pti novih strojih po tovarnah. Pravte poškodbe pa so se
kaj rade prisadile in poskodovanci so umirali za sepso. Ti nesrečni primeri so
Listra podžigali k razmišljanju. Vedel je, da ježe John Hunter (1728-1793) pred
njim trdil, da kraste na pavršini rane paspešujejo celjenje v globini. Zato so menili, da pride sepsa od tega, ker je odprta rana izpostavljena vplivu atmasfere,
zlasti zraku in kisiku. Ta mnenje Listra ni ,popolnomazadovoljevalo. Ko pa ga je
njegov kolega na vseučilišču v Glasgowu, profesor kemije Thomas Anderrson
(1819-1874),
opa!Zorilna spise francoskega kemika Louisa Pasteurja, ki je dokazoval, da kipenje, gnitje in gnojenje nastajajo zaradi mikraorganizmov, ki so v pralhu
v zraku pa tudi na trdnih telesih in tekočinah, je Lister tak oj zaslutil, da tudi
gnojenje ran njegovih bolnikov povzročajo mikroorganizmi. Ker je Pasteur trdil,
da lahlm zrak steriliziramo z vročino in filtriranjem, ki odstranjuje prah, je Lister
preudarjal takole: če z uporabo strupa labko uničimo uši na otroški glavi, zakaj
ga ne bi rabi1i tudi za uničenje Ibakterij v rani? Ker bolnikove rane ne moremo
zdraviti z vrelo vodo, kakor je delal Pasteur s svojimi mikrooz;gamzmi, in čeprav
so njega dni kirurgi izžiga1i ranez raJZbeljenim železom, je Lister hotel nekaj
podobnega doseči s kakim kemičnim pripomočkom. Preizkušal je razne kemične
snovi (med njimi dnkov klorid in neke su1fite), vendar brez pasebnega uspeha.
Po naključju pa je tedaj bral v časOlpisu,da so v angleškem mestu Carlisle že
z majhno množino karbolne kisline (fenolam) uspešna odpravili smrad v kanalih.
Ta kisli ekstrakt katrana so kot postranski praizvod pri izdelovanju svetilnega
plina v velikih kaličinab dobivali iz premoga. Kemik Anderson mu je dal na voljo
nekaj te jedke, goste, črne katranaste te!měine, ki jo je Lister prvič uporabil
v marcu 1865. leta. Uspehi ga spočetka niso zadovoljevali. Ko pa -sa v avgustu
istega le,ta v ordinacijo privedli enajstletnega dečka Jamesa Greenlessa, ki ga je
prek leve noge povozil prazen vo!z,mu je Lister ranD takoj zmočil z neraJZredčeno
karbalno kislino. Ko je dečku uravnal zlomljeno kos,t, mu je končino povil s rpovojem, namočenim s to kislino, povoj pa prekril z lističem kositra, da bi karbol prehitra ne izhlapel. Pod tem povojem se je iJzkrvi in kisline naredila krasta, ki se ni
zagnojila, in rana se je lepo celi1a.
Pravzapravje Uster vse življenje izpopolnjeval svoj povnj. Na kancu je bil
njegov pastopek takle: zrak v akolici 'rane je očistil z razpršeno karbolno kislino.
Na ranD je dajal varovalni 'zav'Oj,se pravi osem plasti gaze, namočene v karbolni
kislini, srnoli in parafinu, med sedmo in osmo rplast pa je dal vložek iz "Mackin·
toshove tkanine, ki srno jo že omenili in je danes znana kot Bi11rothovbatist. To
je bil kla,sični Listrav oklUlzivnipovoj, ki je kmalu zaslovel PO',"sem svetu.
Pri nadaljnjem izpopolnjevanju zdravljenja ran je Listerzbolj'šal tudi material
za spodvezovanje žil. !Koje prišel v Glasgaw, so kirurgi hodili na vizito in operacije ,še s tako imenovanim ,»konopcem (pokcem) za bič«, ki 80 ga imeli obešenega
prek leve roke. To 80 bile povoščene umazane niti, ki so rabile kirurgom za spod·
vezavanje poškadovanill:J.arterij. 'Lister je te nečiste konopce, ki sa v rani povzro128

čaU huda gnojenja, zamenjal najprej s svilo, ki jo je za daljčasa vlo:mlv karbolno
kisUno. Bo daljših eksperimentih na živalih pa je končno začel stpodvezovati
žile' s strunami izživalskega črevesa (catgut), ki jih je namakal v karbolni kislini
in nekaliko utrdil v kromovi kisUni. Odkritje tega nevega :materiala za spodvezovanje, ki se v organi'zmu pO'srka, je po mnenju profesorja Antona 1/). Eiselsberga
(1860-1939) med veUkimidejanji v zgodovini kirurgije.
Po prvem uspehu s svaji:m povojem je Lister na enak načinzdravil še druge
bolnike in od enajstiJh pacientov z edprtim zlomem kosti jih je devet povsem
ozdravelo. Ta uspeh je bil dokazilen, saj bi vsaj nekaj teh bolnikov umrle, če bi jih
zdravil po starem. Listrova statistika iz prvih treh ,let po uvedbi njegove metode
pri zdravljenju ran je pakazala, da ja imel v tem času en sam rprimer šena zaradi
rane, 'llšpitalska gangrena« pa je postala prav redka in blažja. Od 40 pacientov
z amputacijlllffiijih je umrlo samo šest (torej 15%). Zato je Lister o tej iznajdhi
hotel napisati knjigo, vendar mu pisanje ni šlo kaj prida i:zpod peresa. Znano je
namreč, da je še cele svoje članke, v katerilh sazgolj jasne in odločne izjave, le
z veliko težavo iztisnil iz sebe.
~o je leta 1867 (torej pred sto leti) izšel v Lancetu njegov prvi članek 00 nevem način1,lzdravljenja odprtih fraktur,.se je povijanje ran s smrdljivim industrijskim proizvodom zdelo mnogirn kirurgom rpovsem nemogače. Pojavili so se tudi
prvi kritíki, ki so meniU, da to zdravljenje ni nič novega, saj je že stari Hipokrat
(460-377 pro n. Š.) priporočal katran pri zdnwljenju ran in je 1e-te izrpiral z mačnim grškim vinom. Med najhujšimi Listravimi na,spratniki pa je bil prof. James
Young Simpsen (1811~1870),velik nasprotnik 'Listrovega tasta Symea. S pikrimi
opazklllffiiga je ja'vno smešil na sestanku britanskih zdravnikov v Dublinu leta
1867,kjer je Lister poročal a isvaji antiserptični kirurgiji. Na te opazke je še istega
leta ostro edgovoril s svojim drugim člankom v Lancetu. Kmalu po izidu le-tega
pa je v llEdinburgh Daily Rewiew« izšel anonimni članek, ki ga je prav gotovo
napisal sam Simpson. V njem je trdil, da je pariški lekarnar Frangois Jules Lemaire (rojen leta 1814) že v svoji knjigi, ki je i!zšla leta 1863,trdil, da karbolna
kislina ubija mikroorganizme in da jo je priporQ,čalza preprečevanje gnojenja
v ranah inše za marsikaj drugega, ;Brž .ko je Lister dobil v roke to knjigo, je
na lSimpsonovo trditev odgovoril, dll. je Lemaire brez ustrezne metode in brez
raziskav navedel celo vrsto primerov lZauporabo karbolne kisline v medicini. še
več! Trdil je celo, da je mogoče tudi raka ozdraviti, če ga namažeme IZvodno
, raztopino te ki!sline.
Listru so spodbijali tudi,prioriteto njegove metode, češ da je že J. Ph. Semmelweis (1818-1865) pred njim delal nekaj podobnega. Porodničarjem in babicam
je namreč priporačal, naj si pred preiskavo porodnic poprej temeljito umijejo
roke v klorovern apnu. Njegovo priporočilo pa je ostalo glas vpijačega v puščavi.
Tako je tudi Lister prvič zvedel Iza Semmelweisovo metodo šele na kancu osemdesetih let prejšnjega ,stoletja. Rad je priznal, da se Semmelweisov nauk v bistvu
sklada z !ljegovo metodo zdravljenja ran. Vendar moramo priznati, da Semmelweis
ni, kakor Lister, imel živih klic za povzročiteljice gnojenja ran, marveč nekak'šoo
llrazpadlo živalsko isnav«, 1ci. se s kontaktna infekcijo prenaša na rane od mrličev,
pa tudi ad bolnikov.
Leta 1864je Lister zaprosil 1.2:a
katedro kirurgije v Edinlburghu, kjer so mu
ra:P.Z:mere
bolj godile, imel bi pa tudi več časa za znanstveno ra:P.Z:iskovalno
dela.
Vendar ni bil i1.2:voljen.
Tudi mesta na llUniversity Collegeu«, za katero se je leta
1866potegoval, ni dobil. Ko pa je prafesorja Symea v Edinburghu zadela kap in so
ga upokojili, 50 Listra leta 1869i:menovaUza tastovega naslednika, za vodilnega
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kirurga na škotskem. Zdaj so študenti kar drli v njegovo predavalnico in tudi
privatna praksa mu je ovetela kot še nikoli. Kmalu je prišlo tudi prvo veliko
priznanje za njegovo delo: kraljica Viktorija je Listra imenovala za stalnega telesnega zdravnika na ,Škatskem.
Leta 1870/71sa v prusko-francoski vojski kirurgi obeh vojskujačih se dr~av
mno~ična preskusili vrednost 'Ustrove antisepse pri zdravljenju ran. Uspeh je bil
zadavoljiv.
Leta 1874je Lister prvič pisal Pasteurju glede nekega svojega bakteriološkega
raziskovanja, ki mu ni šla prav izpad l'ak. V odgavoru se je Pasteur čudil, da se
more kdo, ki se ukva:rj'as kiturgijo, zraven tega pa je glavni kirurg v veUki bolnišnici, pasvečati še znanstvenim raziskavam, in ta s tako natančnostjo in paznavanjem eksperimentalnih metod.
Listra sa ~e dalj čaJsapregovarjali prijatelji, naj se preseli v London. Ko 50
leta 1877v Kraljevskem collegeu {King's College) prav /Zanjustanovili drugo katedro za klinična kirurgijo, je to mesta sprejel, čeprav ni bil povsem samostojen,
pa tudi navi dohodki so bili znatno manjšL V tej službi je Lister astal dO'leta
1892,ka je odšel v pakaj.
V Landan sta Listra vlekli dve 'stvari: bližina njegave družine i:o.želja, da
prenese antiJseptična kirurgija v Landan, kjerše ni uspevala. Lister jezvabil y Landan tudi pet najbaljših a~istentav iz Edinburgha. V glavnem mestu angleškega
imperija pa ga nisa 5prejeli preveč prijazna. 'Zdravniki nisa hateli pašiljati balnikav na Listrav oddelek in tudi študentje sa bolj redka prihajali na njegova predavanja, ker iz njegavega predmeta nisa bili predpisani i:llpiti.Taka je Ibil Listrav
addelek, ki je imel sama 12 postelj, spačetka skoraj vedna orez balnikov. Razen
tega se tudi bolničarke, ki so bile navajene na tradicionalno zdravljenje, nilSo
hotele pokaravatizdravnikavim ukazom.
Kljub ternu Lister ni papustil, mimo je delal, predaval in pisal članke. Edina
za:dovoljstvosa mu bili bivši učenci iJzGlasgowa in Edinburgha, ki sa v splašno
zadovaljstvo delali pa raznih bolnišnicah Anglije. Kmalu sa tudi nemški kirurgi
prevzeli njegovo metada in jo ,širili dalje. Med njimi je bil Richard v. Volkma:nn
(1830-1889), sloveči prafesor kirurgije v Halleju, ki je leta 1874poročal a imenitnrh uspehih Listrave metode na ~svajiklinikL V tem paračilu lahka beremo, da je
leta 1872na Volkmannavi klinikizdravljenje ran pa paškadbah in operacija:h zbujala talikšna skrb, da je kot predstajnik klinike že resno mislil na ta, da bi jo
kratka in mala /Zaprl.
Pri operacijah je bil 'Lister bolj pačasen, vendar temeljit in taka pazljiv, da
sa mu ta nekateri celo oporekali. Ostal je splašni kirurg in se ni specializiral za
kakšno pasebno vrsto aperacij. Dasti je ~boljšal operacije na ~enskih prsih in na
mehurju ter metode pri a:mputacijah. Z njegava antiseptična kirurgija pa 80 lahka
2JDaVa
uravnavali slabo zaceljene frakture in popravljali deformacije, kar je bilo
paprej preveč tvegana. Ko je Lister svojo antilseptično metada izpapolnil dO'kraj a, '
je pa opisu njegovega biagrafa R. Jahna Gadleea takale aperiral: }lKa,.sa Listra
klicali v privatna hišo, da bi tam aperiral, je najprej zaJhtevaldve skledL V eno
je dal 5-adstotna, v drugo pa 2,5-adstatna raztarpina karbalne kisl1ne. Pa zadnji
aperaciji skrbna umite, tada ne sterilizirane instrumente je dal za pal ure v 5-adstatna raJZtapina karbalne kisline, ki JO' je tik pred paraba nekoliko razredčil.
Gabe, ki jih je pazadnji operacijiačistil ,sama v vadi, je dal v 2,5-adstatna raztopinG karbolne kisline. Patem ISO balnika prinesli v saho. Nekaj minut je Lister
čistil aperacijska palje s 5-odstatna raJZtapina karbalne kisline; patem je slekel
suknjič in zavihal rokave, prek telovnika pa je dal nesterilizirana brisača, s čimer
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ni varaval pacienta, marveč sebe. ,Pred IZačetkamoperacije si je umil rake v 5-adstatni ramtapini karbalne kisline, ki ji je čestO' dadal še sublimat. Patem je
O'peraeijska padročje addelil zrjuhami, ki sa bile poprej vprav takO' 5-adstatni
ra;ztapini kaIfualne kisline. Lister ni uporabljal ne maske (krinke) ne rakavic. Med
aperaeija, ki JO'je vselej apravljal pačasi in s preudarnim mirO'm,sa vsi udeleženei
pagosta pamakali rake v 2,5-adstatna ra;zbapina karbalne kisline. Gobe sa, če sa
bile onesnažene, umivali v mrzli ali bopli vadi in jih dO' zapetne uparabe vlagali
v 2,5-O'dstO'tnara:zoopina karbalne kiJsline.Razprševanje karbalne kisline pa zra;ku
in pa aperaeijlskem palju je Lister takrat že apustil. :Areden je zašil operaeij8ka
rana, sa kO'nčna tudi nja izmili z 2,5-ódstatna razbapina karbalne kisline. Krvaveče
žile je Lister spodvezaval z lastnim katgutam, abdelanim z žveplam in kromam, ki
ga je pal ure pred operacija vlažil v 5"adstatna raztapino karbalnekisline. Za
šivanje je uparabljal svila ali Isrebma žiea, ki ju je prav taka namakal v raztapini
karbalne kisline. Madifieiran Listrav pavoj je tedaj abstajaliJz debele plasti ga;ze,
ki JO'je impregpiral z živasrebrnim cinkavim cianidam, vse ta pa prekril s salicHna vata. Plasti pavoja, ki naj bi nerpasredna pakrivale pavršino rane, sa bile
namačene v 2,5-adstatni raztapini kalrbalne kisline.«
Nadrabnejši opis te aperaeije sem sprejel v pričujači članek samo 'zatO',da bi
naši bralci lahko priJmerjali aperacije v antiseptični dO'bi kirurgije z današnjimi
a:septičnimi aperaeijami.
KO'nčna sa marali Listra priznati tudi v ,Landanu in kmalu sa ga začeli
absipati sčastmi in adlikavanji. Pastal je tajnik Kraljevskega društva, od leta
1895dO'1900pa je bil cela njegav predsednik. Leta 1883je pastal balron, ob jubileju
kraljice 'Viktarije ~leta 1897 pa lard. Bil je med prvimi dValnajstimi adlikavalnoi
z redamza zasluge. ImenO'vali sa ga za člana ikraljevskega sveta; dabil pa je tudi
mnaga tujih adlikavanj, med njimi pruski red za zasluge pa še številne častne
diplamezdravniških društev z vsega sveta. Največja čast pa je Ustra dO'letela
leta 1892,ko je v imenu Izdravnikav vsega sveta na Sarbani čestital Pasteurju za
sedemdesetletnica. Lister je bil tudi dO'pi'sničlan Franeaske akademije. Pa njem
sa imenavali Listrav inštitut za preventivna medicina, mesta Glasgaw pa ga je
iJzvalila Iza častnega meščana. Leta 1902 je dabil medalja Capley, ki je najvišje
adlikavanje Kraljevskega društva.
KJaje Listru 1893umrla žena za pljučniea, se je ob izgubi svaje pažrtvavalne
sadelavke čutil zela O'samljenega. Istega leta je apustil dela v King's Callegeu.
Vendar je še nadalje pripravljal predavanja za internaeianalne kangrese dama in
na tujem in 8e ukvarjal z 2JnariÍltvenimraziskavanjem.
Proti kancu življenja, ka je bil Lister skaraj papolnama slep in gluh, je živel
ab marju v Walmerju (Kent). Umrl je 10. februarja 1912v 85. letu stal1Osti.Pakapali sa ga palegžene na pokopališču v West Hampsteadu, v westminstrski opatiji
pa sa mu pastavili spaminska plašča zraven Darwinave in Wattave.
Naj ta kratek življenjepis i!znajditelja antisepse kančam z besedami, ki jih je
ab stO'letnici Listrovega rajstva leta 1927 napiJsal znani dunajski kirurg praf.
A. v Eiselsberg: »ListI'ava stvarjenje antisepse, je naši generaciji menda že tuje,
tada njena vrednost je nedataknjena na pragu tistega človeškega veledela, ki kat
,maderna kirurgija' pameni pojav agramnega tearetičnega in praktičalega pO'mena«.
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