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profesor zwyczajny
w Pañstwowym Zak³adzie Higieny w Warszawie,
wirusolog

W dniu 5 maja 2007, zmar³ prof. zw. dr hab. med.
Miros³aw K a ñ t o c h, cz³onek rzeczywisty Polskiej
Akademii Nauk, wybitny wirusolog, twórca wspó³czesnej wirusologii polskiej, ekspert WHO ds. wirusologii
lekarskiej, inicjator i g³ówny wykonawca programów
naukowych wspólnie z Center for Disease Control
w Atlancie, powiêconych zaka¿eniom wirusowym
o spo³ecznym znaczeniu w Polsce.
Miros³aw K a ñ t o c h urodzi³ siê 13.01.1928 roku
w Sosnowcu, studiowa³ na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wroc³awiu, gdzie w 1951 roku
uzyska³ dyplom lekarza medycyny. By³ uczniem,
a nastêpnie asystentem prof. Ludwika Hirszfelda. Pracê doktorsk¹, której promotorem by³ prof. Henryk
Makower, obroni³ na AM we Wroc³awiu w 1956 roku
i uzyska³ stanowisko adiunkta równolegle w Zak³adzie
Mikrobiologii Lekarskiej AM i w Zak³adzie Wirusologii Instytutu Immunologii i Terapii Dowiadczalnej
PAN. W 1956 roku zorganizowa³ Pracowniê Mikroskopii Elektronowej, której by³ kierownikiem przez
blisko 10 lat. W 1961 roku, w wieku 33 lat, przedstawi³ pracê habilitacyjn¹ oraz zda³ kolokwium, a nastêpnie wyjecha³ na stypendium z Fundacji Rockefellera do
Baltimore, gdzie pracowa³ pod kierownictwem prof.
F.B. Banga. W swoich opowiadaniach prof. Kañtoch
zawsze wymienia³ nazwiska profesorów L. Hirszfelda,
H. Makowera i F.B. Banga jako swoich nauczycieli,
a zdjêcia tych trzech profesorów zawsze wisia³y w jego
gabinecie.
Trzy lata po powrocie z USA, w 1965 roku, prof.
M. K a ñ t o c h zosta³ przeniesiony s³u¿bowo przez
Ministra Zdrowia do Warszawy, na stanowisko kie-

rownika Zak³adu Wirusologii w Pañstwowym Zak³adzie Higieny, które zajmowa³ do 2000 roku.
Tytu³ profesora nadzwyczajnego uzyska³ w 1970 roku, profesora zwyczajnego w 1978 roku, za w 1986
zosta³ kolejno cz³onkiem korespondentem PAN oraz
w 1994 na cz³onkiem rzeczywistym PAN.
Prof. M. K a ñ t o c h bra³ udzia³ w pracach szeregu Komitetów w PAN, miêdzy innymi Komitetu
Mikrobiologii, Komitetu Immunologii, Komitetu Ekologii Cz³owieka, Komitetu Etiopatogenezy, Komitetu
Immunologii i Etiopatogenezy Zaka¿eñ Cz³owieka.
By³ cz³onkiem honorowym Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów, Towarzystwa Epidemiologów, Mikrobiologów i Lekarzy Chorób Zakanych im. I.I. Miecznikowa w Rosji, cz³onkiem zagranicznym New York
Academy of Science, cz³onkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakanych,
cz³onkiem zespo³u ekspertów wiatowej Organizacji
Zdrowia.
Prof. M. K a ñ t o c h zasiada³ w Radach Naukowych wielu instytutów naukowych, m.in. Instytutu
Immunologii i Terapii Dowiadczalnej im. Ludwika
Hirszfelda PAN, Instytytu Hematologii i Transfuzjologii, Pañstwowego Zak³adu Higieny, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. By³ cz³onkiem
komitetów redakcyjnych szeregu czasopism naukowych m.in.: Przegl¹du Epidemiologicznego, Postêpów
Mikrobiologii, Medycyny Dowiadczalnej i Mikrobiologii, Postêpów Higieny i Medycyny Dowiadczalnej,
Polish Journal of Microbiology oraz cz³onkiem miêdzynarodowego komitetu redakcyjnego Acta Virologica.
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Prof. M. K a ñ t o c h w³o¿y³ wielki wk³ad w rozwój badañ naukowych dotycz¹cych etiopatogenezy,
immunologii i immunoprofilaktyki zaka¿eñ wirusowych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Jego wk³ad
w badania nad bezpieczeñstwem, skutecznoci¹ i rozpowszechnieniem szczepieñ przeciwko wirusowi polio,
odry i ró¿yczki oraz badania, w tym czasie pionierskie,
nad teratogennym dzia³aniem wirusa ró¿yczki jak równie¿ wystêpowaniem wad wrodzonych spowodowanych
zaka¿eniem matek w okresie ci¹¿y innymi wirusami takimi jak wirus cytomegalii, herpes simplex (opryszczki
wargowej) i varicella zoster (ospy wietrznej i pó³paca). Kontynuuj¹c dzie³o prof. Feliksa Przesmyckiego,
prof. M. K a ñ t o c h sta³ siê wspó³twórc¹ polskiej wirusologii lekarskiej.
Wspomniane powy¿ej badania znajduj¹ udokumentowanie w ponad dwustu pracach dowiadczalnych,
kilkudziesiêciu doniesieniach zjazdowych, których
Prof. M. K a ñ t o c h jest autorem lub wspó³autorem.

Profesor jest równie¿ autorem szeregu monografii
oraz kilku wydañ podrêcznika Wirusologia Lekarska przeznaczonego g³ównie dla studentów i lekarzy
medycyny.
Wspominaj¹c prof. M. K a ñ t o c h a, nie mo¿na
pomin¹æ jego dzia³alnoci dydaktycznej. My, pracownicy Zak³adu Wirusologii PZH, pamiêtamy Profesora
przede wszystkim jako opiekuna, promotora prac doktorskich oraz Osobê, która nas inspirowa³a i wymaga³a przygotowania prac habilitacyjnych. Profesor by³
promotorem 20 prac doktorskich, z których 17 wysz³o
z Zak³adu Wirusologii PZH, a 3 doktoraty pochodz¹
z okresu Jego pracy we Wroc³awiu. Pamiêtamy Profesora jako Osobê bardzo wymagaj¹c¹, wiedzielimy
jednak, ¿e w ka¿dym przypadku mo¿emy liczyæ na
jego pomoc, opiekê i obronê.
Pracownicy Zak³adu Wirusologii
Pañstwowego Zak³adu Higieny

