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HELENA SPARROW-GERMA (1891-In0)
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Helen Sparrow-Germa (l 891-1970)
Abslract: Helen Sparrow was the lirst pioneer woman who started treating public health on
a world scale; she was a doctor in theory as well as in practice (she struggled with the outbrea.kof
contagiousdiseases).Dr. Sparrow was a notable Polish and Frerrchmimobiologist.Born in 1903near
KijÓw, she died in 1970in Corsica where she lived near the errd of her life. In |9f0 together with her
fa:nily she moved to Poland. Working in the Polish Higiene Institute for 13 years she initiatod a lively
scientilic interest rnainly in typhoid fever. She also took part in administering vaccines against
diphtherią scarlet fever and t1phoid fever.
Having received a scholarship from the Pasteur Instifute in France, next shęwent to Tunis where
she cooperated with Prof. Ch. Nicollę till 196l. orre of the main zubjectsof her researchwere diseases
causedby ricketsja which arę tansnritted by lice and fleas. In the scientific expeditions in Mexico and
Guatemala she used a personally made preventivevaccination against tlphus. She also took an active
pafi in the production of the BCG vaccine.

Urodziła się w Bogusławiukoło Kijowa w 1891r. ojciec Leopold był z pochodzenia Anglikiem. w domu rodzinnym panowałaatmosfera żarliwegopa.
triotyrmu i wysokiejkultury"
do liceum w Ifijowie, ktÓre ukoóczyła ze z}otymmedalenn,p6źIJczęszlzał,a
niej studiowałana Wydziale Medyciny tamtejszegoUniwersytetu,ukoóczyła go
w r. 1915cum laude.
Jako lekarz zostałaskierowana na front rosyjsko.niemięcki,aby zwalczać
szetzącesię epidanie dziesiątkującearrrię rosyjską. Były to epidenniecholery,
tyfusu plamistego, gorączki powrotnęj, dezynterii i ospy. Taki był jej pierwszy
kontakt z chorobami zakaźa\}rmi,
z ktÓrymi walczyćbędzie ptzez całezycie.W tej
salnejekipie sanitarnejpoznitłachirutgabarona Roberta von Kuegelgena
z Estoni, za ktÓrego wyszłaZa'mązw 19I7 r. Po ślubiemałżonkowiewyjezdzają
do Dorpatu, gdzie Helena rozpoczyna pracę w Klinice Uniwersyteckiej.
Po powrocie do Kijowa kontynuujeją jako asystęntkaw tutejszyn Instyfucie
Mikrobiologii pod kierunkiem prof. Lindem ana} pilźruejszęgo
profesora
InstytutuWeterynariiw Warszawie[1].
Po wybuchu rewolucji rodzina repatriuje się do Polski i w Warszawię
w r. IgfI dr Sparrow zostaje zaafiEazowanado pracy jako kięrownik laboratorium' następnie kierownik Działu Szczepieó w utworzonym pt7'ezprof.
L. Rajchmana PaóstwowyfilZaktadzieEpidemiologicznym(1921r.).
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Bezpośredniopo wojnie sytuacja epidemiologiczna w kraju stała się wręcz
katastrofalna: nleustająCe przemieszczenia się ludnościjak rÓwnież z}e warunki
bytowania przyczyniły Się do rozszerzania się chorÓb zakanlych i powstawania
epidemii.
Jej pierwszym zadanian w niepodległej Polsce stała się walka z epidanią

choleryw Grodnię.Po jej opanowaniudr Sparrow przeprowadzIłaszczepienia
profilaktycznezarownowśrodwojska,jak i ludnościcywilnej'
Wobec Zna:Zflegowzrostu ilościrepatriowanychze wschodu PolakÓw zachodziłakonieczność
właściwej
kontroli sanitarnejna granicywschodniej.W tym
celu w |922t. Zorganizawała
4 traboratoriawzdtuz tej granicy. A tymczasem
pojawiłysię nowe wyzwania:epidanie szkarlatynyi dyfterytu tozprzestrzeniały
sięw całejpopulacji,niezależnie
od wieku i nie tylko u nas, ale na całymobszarze
Europy Wschodniej.Biorąc aktywny udziałw opanowaniutych epidemii opracowałaona program szczepieriprofi|aktycznychprzeciw dyfterytowidla tej części
Europy [2].
Następniewyjechałana stypendiurndo Instytutu Pasteuraw Paryzu, gdzie
w pracowni prof. Ręne Legroux słuchała
wykładÓwnajwiększych
rnistrzÓw
mikrobiologii.Tu poznajeprof. Charles'a Nicolle (laureatanagrodyNobia
ll6

wspÓłpfacowac
w dziedzinie medycyny w 1928r.), z ktÓrym będzie potem ściśle

przęzwiele iat. Po zakonczeniustypendiumpowrÓciła do pracy w FZH (1925).
się badaniom
Na pocz4tkuswej naukowejkariery dr Sparrow poświęciła
nad tyfusem plamistym, ktÓry po wojnie częstowystępowałw postaci epidemii
wśrÓduchodźcÓw,zoŁnierz'yi ludnościwiejskiej
w tej częiniEuropy siejącśmierć
znajdującejsię w r}ych'warunkach higienicznych.
W tym okresięrozpoczę|aposzukiwania szczepionkiprzeciw tyfusowi i prze.
prowadzata doświadczenian& nłierzętach laboratoryjnych celęm osłabienia
zatazka. Dla przeprowadzeniapewnego dowodu naukowego odwazyłasię tvyna tyfus [3].
prÓbować go najpierw na sobie - niestetycięzko zach'orowała
Wysoko ceniłsobie wspÓłpracęz nią prof. Henryk B r o km &fr, ktÓry tak
wspÓłpracowaćz kol. Sparrow nad etiologiąanginy
napisał:,,Miałemszczęście
Plaut-Yincenta, nad zfialł"ęniernleczniczyfrl surowiCy ptłffiiwbłoniczejhomologiczneji byłan Zawszepod więlkim urokienr jej inteligendi i żywegozainteresowania się przedmiotembada '' [4].
w |923 r. obroniła doktorat medycy na Uniwersyteciew Poznaniu i po
dalszychf LatachzostałakierownikiernDziatu Szczepie Profilaktycznychw ZakładzięSerologii i Mikrobiologii {kierownik:prof" Roman Nitsch). W jego
Zakładziepo złozęniurozprawy pt" ,,Probleiny szczepieriprzeciw tyfusowi plarnistemu'',oraz po zdantu colłaqiumotrzyrnujetytułdocenta'
Jęst to dla niej okręs bardzo owocnejpracy, ktorej poświęcasię całkowicie
kontynuującpracęnad tyfusemi leptospirozą"Jako kierownikKatedry Baktęrio.
1ogiiUW (r. 1928)zajrnujesię dydaktyką araz problernamihigienypublicznej.
W czasie swej wieloletniej ptaly w Paristwowym Zakł'adzieEpidemiologicz.
nym przemianowanympotem na Paristwowy Zakład Higieny, ktÓryn kierował
prof.L. Hirszfeld, doc. Spaf row zostaładyrektofemkursÓw doksztaŁcających w zakresięmikrobiologii. Szkoii więc tak bardza potrzebnychw tej dned;zt.
nie specjalistÓw,uczestniczyaktywnie w zyciu naukowynr Instytutu inspinrjąc
prace innych kolegÓw oraz pobudzającdyskusjęna zebraniachnaukowych.
W tym okresiętr)epartament
Higieny Ligii NarodÓw pfzyznaŁjejstypendium
wInstytuciePasteura"
Wyjezdzado Lille by t&ZQ,Tt|
zAlbertern Calmętte i jego
wspÓłpracownikięnr
Camille'm Guirin prowadzićbadania nad gruźlicąOt&z
partycypowaćwę wstępnychprzygotowaniach szczepionkiBCG'
Uczestniczyław wyzszp kursie baktęriologii,po czym kontynuowałaswoje
badani&we wspÓłpracy
z prof.A. Besrecką w Paryżtl,
z prof. J.B. Bordet
w tsrukselii z prof. A. Bcrellę w Strassburgu.
Badała tyfus epidmniczny i ęndęmiczny u szczurÓw jak rÓwniez inne
ricketsjfrZy{R. rocha lirnae}.Usiłowałamniejszyć zjacliwość
tyfusu epice'tnieanęgo i szczurzęgs na wszach. WspÓlnie z prof. Charles Nioolle
i Faul
Giroud badaławydalaniezarazkÓw tyfusu brzusznegoz maczem.Prowadrłła
hodowlę R. prowazeki w płucachmyszy uzywając do tego wszy zakaz*nych
metodąWeigla [5].
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W centrum jeJ ,anteresowa lezal rÓwnież dur powrotny z.at.Ównoten przenoszony prizez,wszy' jak i przezKesznrp. Posługującsię zarazkami duru powrotnego o slabejpatogenności
Helena Sparrow zdobyładuze doświadcrenie
dotycząoetych infekcji onz stwierdnłaistnienie form przejściowych
między dwoma
rodzajami vczepÓw tyfusu nawracającego:dla hodowli zararka duru powrotnego użyrvałanowo narodzonych myszy i szczur.Ów.
Po upowszechnieniujej badan nad tyf[sem plamistyn w 1933r. otrz1mała
zaproszeniedo pracy z Charles Nicolle w Tunisie. Zostałaczłonkiemnaukowej ekipy profesora, początkowona stanowiskuszefalaboratorium, a od t. |949
jako szef Dziafu Instytutu. Nie opuściła
tej placÓwki do 1961r. Prawie 30 lat
swej twfirczej pracy poświęciła
badaniom w dziedrzniebakteriologii w Tunisie.
Należy podkreślić,ze w t. I92|, a potem ptzez caŁy okres badan nad
tyfusem wspÓlpracowala z laboratorium prof. Rudolfa Weigla ze Lwowa.
w wyniku wieloletnich badaó wyjaśniłon biologię zatazka duru plamistego
R,prowazeki. Do Tunisu dr Sparrow przeniosłametodę Weigla ra,kazenia
wszy drogą analną.
Tak ukierunkowanąaktywność
naukowąkontynuowałaptzezwiele lat w Tunisie oraz w czasie podrÓży naukowych do Meksyku (badałatyfus plamisty
meksykaóski, r. 1939) i do Gwatemali, gdzie zastosowałaszczspionkęuodpar.
niającą, 7fr,anąpod namłą szczepionkaDurand-Sparrow. w Tunisie w latach
30-tych wyszła za mąz za inzyniera agronoma Francuza stając się ptzez to
obywatelkąfrancuską [6l.
Druga Wojna Światowa zastałająjako szefalaboratorirrmw Tunisie. Mimo
zagtozenia nie opuściłaswego miejsca pracy i śpieszyła
z pomocą wszystkim
potrzebującym:w swoim domu ukrywała polskich zohrierzy, ktilruy rdezęrtero.
wali w Tunisie, udzielała tez azylu uchodźcom- Francuzom z Ruchu oporu,
wielokrotnieprzyjmowataA. Gide'a przybyrvającego
do TuneĄi z misją poli.
tycną. Dla najubozszych,emigrantÓw zakupiłana cmentarzupod miastem duży
grobowiec'w ktÓrym spoczywawielu PolakÓw.
W okresiemi$zywojennp przyjeztzałaczęstodo Polski, występowałazawszę
jako gorliwa patriotka biorąc aktywny udziałw żnychwydarzeniachw kraju.
Po zako czeniu wojny (mimo przekroczeniagranicy wieku) nadal pehriłaswe
funkcje. Do jej pracowni ptzyjeżlzałona szkoleniewielu bakteriologÓw amefykaóskich i angielskich.od r.|949 prowadziładzrał,szczepieó BCG, na ktÓre
czekałopo wojnie miliony zagrozonych gruzLicądzieci. Swoje zaintęresowania
skupia przede wszystkim na produkcji szezepionki,sposobiejej stosowaniai na
ocenie skuteczności[6J.
Zoryaruzowała progrnrn szszepien dla Tunezji Qltzeciw grvźĄicy,tyfusowi
i gorączcepowracającej).Następnie zostaje oddelegowanapfizez Światową organizaqę frrowia do Etiopii celem u{prowadzeniatam kompleksowych badan
epidęnriologicznych,Wykazala ona' ze lasy etiopskie stanowią duzy rozsadnik
zalazkÓw duru powrotnego' przenoszonegoptzez wszy i kleszcze.
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Gdy w latach 60-tychmąz jej zostajearesztowanyi udajemu się potem zbiec
na Korsykę, Helena podąza za nim G. 1962).osiedlają się w Bastii, gdzie po
jej dalsząPraĘ, rrmieratu w wieku 79 |at.
długiejchorobie, ktÓra uniennozliwiała
Była autorką 109 oryginalnych prac z zakresu mikrobiologii i medycyny
publikowanych w Compte Rendus de L,Acadćmie de Science,
doświadcza|nej
Compte Rendus de L,Acadćmie de Mćdicine, Pathologie Exotique, w Archives
L,Institut Pasteur otaz w PrzeglądzteEpidemiologicznym(Warszawa).
Pierwszą nagrodę przyznaną przez Akade'mię Medycyny w Krakowie otrzy.
mała w r. 1922,ponadto srebrny medal Vermeil jak rÓwnież inne odznaczetna
francuskiei tunezyjskie.
Profesor R. Debrć, z ktÓrym przyjaźntła
się do koóca zycta,napisało niej:
inteligendą, widzą
,,T* upłynęłozycie tej wspaniałejkobiety, ktÓra zasłynęła
i odkryciami naukowytni, a ktÓra była ponadto osobą ujmującą o czarując}m
sposobiebycia".
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