
Na UPJŠ LF prednášal významný parazitológ Michal Giboda 

 

V dňoch 11. a 12. októbra 2017 mali pedagógovia a študenti UPJŠ LF možnosť 
vypočuť si na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prednášky významného 
klinického parazitológa a publicistu RNDr. Michala Gibodu, CSc., Assoc. Prof., ktorý 
prednášal na tému „Paraziti a globálne zdravie“. Téma prednášok vychádzala 
z myšlienky, že dnes už nemôžeme jednoznačne deliť parazity na tropické a parazity 
mierneho pásma, pretože žijeme v dobe, keď sú ľudia sú v aktívnom pohybe a spolu 
s nimi migrujú i patogény... 

„Mladým ľuďom je potrebné otvárať obzory, aby vnímali svet komplexne, pretože je 
dnes už globálny a takto naň musíme nazerať. V posledných desaťročiach pribudlo 
na Slovensku i v Českej republike množstvo cudzincov, ktorí k nám prichádzajú 
okrem iného aj s istou parazitárnou výbavou, či cudzokrajnými ochoreniami, 
s ktorými sme sa v minulosti nestretávali, napríklad s exotickými motolicami,“ 
hovorí RNDr. Michal Giboda, CSc. 

Výskumnú činnosť začal pred štyrmi desiatkami rokmi počas svojho pôsobenia na 
oddelení parazitológie na Krajskej hygienickej stanici v Košiciach. Odtiaľ na pozvanie 
riaditeľa odišiel na Parazitologického ústavu ČSAV v Českých Budějoviciach, kde  
založil oddelenie tropickej parazitológie. Tam, okrem iného, vyšetril vyše 5-tisíc 
zahraničných študentov a robotníkov zo 60 zemí sveta, s ktorými prišli do Českých 
Budějovíc rôzne druhy exotických parazitov. Vzhľadom na jeho skúsenosti dostal 
v osemdesiatych rokoch ponuku ísť na ročný pobyt do Kambodže, kde pri práci 
v nemocnici, tri roky po páde Pol Potovej hrôzovlády, zbieral skúsenosti a materiál na 
svoj ďalší výskum. Pri neskoršom pôsobení v Centre malárie v hlavnom meste Phnom 
Pénh, kam ho pozvalo ministerstvo zdravotníctva Kambodže, hľadali nové liečebné 
postupy malárie, pretože pôvodca tej najťažšej formy malárie - „tropiky“, bol 
rezistentný na všetky dostupné lieky. 

„Vďaka zahraničným pracovným pobytom sa mi podarilo získať veľké množstvo 
materiálu na ďalší výskum. Napríklad v Laose sme zistili, že veľké množstvo 
pacientov s poruchou funkcie pečene, má v žlčových cestách malú motolicu 
Opistorchis viverrini, ktorá je spôsobuje rakovinu žlčových ciest. V Portoriku zasa 
bola v minulosti veľmi častá infekcia motolicou Schistosoma manson, ktorej vajíčka 
sa krvným obehom dostávajú do pečene, kde ich putovanie končí. V pečeni sa  
zapuzdria kolagénovým obalom a vytvoria granulóm, ktorý pretrváva v pečeni 
desaťročia. Zaujímavé je, že aj keď liekom červa usmrtite, granulómy 
v napadnutých orgánoch ostávajú a pečeň je neustále poškodzovaná a príznaky 
ochorenia naďalej pretrvávajú, pričom ľudia zomierajú na poškodenie pečene aj 
dlhé roky po infikovaní sa motolicou, poznamenáva RNDr. Giboda, ktorý s podporou 
grantu zo Svetovej zdravotníckej organizácie, hľadal - a našiel – látku, ktorá pomáha 
kolagén v granulóme rozpúšťať.  



Podľa odborníka je namieste  počítať aj v našich zemepisných šírkach s výskytom 
exotických parazitov, vedieť ich správne diagnostikovať a liečiť. Študentom Lekárskej 
fakulty UPJŠ prezentoval RNDr. Giboda okrem teoretických informácií a množstva 
vlastných skúseností aj množstvo zaujímavého fotografického materiálu zo svojich 
zahraničných pobytov. Zároveň zdôraznil, že pri vyšetrovaní parazitov je dôležitá 
nielen ich identifikácia, ale aj stanovenie intenzity infekcie – kvantifikácia daného 
parazita. Intenzita infekcie je rozhodujúca pri zhodnotení jej klinickej závažnosti 
a pomáha porozumieť všeobecnému javu, prečo je ďaleko viac infikovaných, než ľudí 
s prejavom ochorenia v dôsledku parazitárnej infekcie. 

 

Kto je RNDr. Michal Giboda, CSc., assoc. Prof.  

Narodil sa 16. novembra 1938 na Štefanovciach na východnom Slovensku. Vyštudoval 
najskôr aprobáciu biológia, telesná výchova, na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave 
(1960) a následne systematickú a ekologickú zoológiu na Univerzite Komenského (1968). 
Pracoval ako asistent na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (1962-64), vedúci 
parazitologického laboratória a neskôr oddelenia parazitológie na Krajskej hygienickej stanici 
v Košiciach (1964-81), ktoré sa pod jeho vedením stalo  Národným referenčným laboratóriom  
pre Slovensko (1978-81). V roku 1981 bol pozvaný riaditeľom Parazitologického ústavu ČSAV 
v Českých Budějoviciach, aby založil oddelenie tropickej parazitológie, kde pôsobil v rokoch 
1981-93.  Popri tom v rokoch 1983-84 pracoval v  nemocnici v Kambodži a v roku 1985 v 
Centre malárie v hlavnom meste Phnom Pénh (na pozvanie vlády Kambodže). Jeho ďalšie 
pôsobenie bolo ako Assistent Professor a neskôr Associated Professor (docent) a vedúci 
katedry na San Juan Bautista School of Medicine v Caguas v Portoriku (1993-99). Vyučoval 
takisto externe na Townshend International School v Hlbokej nad Vltavou (2002-05). 
Absolvoval výskumné pobyty  na Kube, v Južnom Jemene, Laose, Kambodži a v Kanade. Od 
roku 2017 externe spolupracuje so spoločnosťou AGEL a.s. Je autorom 87 vedeckých 
publikácií, z toho 70 cudzojazyčných a získal celý rad domácich i zahraničných ocenení. 

 
foto z pôsobenia RNDr. Gibodu v Centre malárie v Phnom Pénh 


