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Streszczenie: Wac³aw Mayzel jako pierwszy opisa³ podzia³ mitotyczny w komórkach zwierzêcych (w
rogówce ¿aby, królika i kota). Opublikowa³ swoje obserwacje w czasopismach: Medycyna, czasopismo
tygodniowe dla lekarzy (1875; 3(45), 409412 z dat¹ 25.10. 1875) oraz Centralblatt f. die Med.
Wissenschaften (1875, 50: 849852). Zeskanowana praca W. Meyzla ze zbiorów Biblioteki Jagielloñskiej jest przedstawiona po tym artykule.
Summary: Waclaw Mayzel descibed as the first the process of the mitotic division in animal cells (the
frog, rabbit and cat cornea). He published his observations in the journals: Medycyna, czasopismo tygodniowe dla lekarzy (1875; 3(45), 409412 dated 25. 10. 1875) and in Centralblatt f. die Med. Wissenschaften (1875; 50: 849852). Scan of his original paper archived in the Jagiellonian Library follows the
present article.

Wiedza o podziale mitotycznym komórek zwierzêcych jest, równie¿ i w naszych
czasach, podstaw¹ dla rozbudowanych badañ biologicznych, biotechnologicznych,
in¿ynierii tkankowej i narz¹dowej oraz wielu badañ metabolicznych. Bez tej wiedzy
ogromny postêp w badaniach biomedycznych nie by³by mo¿liwy. Autorem pierwszych publikacji o podziale mitotycznym jest uczony warszawski, przez wiele lat
zwi¹zany z Zak³adem H. F. Hoyera (sen.) dr Wac³aw Mayzel (18471916).
W roku 1875 Medycyna czasopismo tygodniowe dla lekarzy praktycznych zamieci³o jego
pracê: O szczególnych zjawiskach przy dzieleniu siê j¹der w komórkach nab³onkowych.
Autor obserwowa³ goj¹cy siê ubytek uszkodzonego nab³onka rogówki ¿aby i w jego s¹siedztwie
znalaz³ komórki ró¿ni¹ce siê wygl¹dem od innych. Materia³ by³ poddany obróbce histologicznej
przed ogl¹daniem w mikroskopie (by³ utrwalony w kwasie chromowym lub w kwasie octowym
z dodatkiem koloidalnego z³ota, a preparaty wybarwiono karminem). Autor szczegó³owo opisa³
j¹dra komórek, rozró¿niaj¹c kilka typowych obrazów morfologicznych, które pasuj¹ do obrazów
faz mitozy, zauwa¿y³ równie¿ brak j¹derek. Oczywicie w owym czasie pojêcia chromosomów,
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chromatyny, wrzeciona podzia³owego i pojêcia zwi¹zane z mitoz¹ nie by³y znane, ale Autor
przedstawi³ tak dok³adny opis obserwowanych komórek, ¿e na tej podstawie mo¿na bez
w¹tpliwoci uznaæ, ¿e widzia³ fazy podzia³u mitotycznego. Dr W. Mayzel nie uzna³ jednoznacznie,
¿e jego opis dotyczy podzia³u mitotycznego, ale tak¹ wyran¹ sugestiê w pracy zamieci³.
Podobne opisy w komórkach rolinnych opisali kilka miesiêcy wczeniej Strasburger i Buszli
(Zeitschr. f. wiss. Zoologie, 25: 201, 1875), jednak nie uwa¿ali oni, ¿e opis mo¿e odpowiadaæ
podzia³owi komórek. Natomiast Mayzel napisa³: Mniemanie wszelako, ¿e mamy do czynienia
z nieprawid³ow¹ spraw¹ lub sztucznymi tworami zdaje siê ma³o prawdopodobnym, s¹dz¹c
z tego, co bezporednim postrzeganiem stwierdzili Buszli i Strasburger. Przeciwnie  w¹tpiæ prawie nie mo¿na, ¿e mamy przed sob¹ prawdziwe zjawiska
podzia³u komórek i j¹der. Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e faktyczne odkrycie mitozy
zawdziêczamy W. Mayzlowi i od niego rozpoczê³y siê rozleg³e badania nad podzia³em
porednim, które znalaz³y tak liczne implikacje. Kilka tygodni po og³oszeniu swoich
obserwacji po polsku dr Mayzel wyda³ tê sam¹ pracê po niemiecku (Ctbl. f. d.
med. Wissenschaften 1875, 50: 849852), tym samym wyniki zosta³y przedstawione
szerokiemu wiatu nauki.
Doktor Wac³aw Mayzel urodzi³ siê 12 wrzenia 1847 roku w Kunowie. Z.
Woniewski (1949) odnalaz³ jego metrykê (w kociele parafialnym w Kunowie) i zamieci³ jej odpis w swojej
pracy. M³ody Wac³aw Mayzel wykszta³cenie rednie zdoby³ w Liceum w.
Anny w Krakowie, a w roku 1865
rozpocz¹³ studia lekarskie w Szkole
G³ównej Warszawskiej, zakoñczone
uzyskaniem dyplomu lekarza w 1870 r.
Bêd¹c studentem napisa³ pracê Poszukiwania nad powstawaniem ropy, która zosta³a wyró¿niona z³otym
medalem przez Wydzia³ Lekarski b.
Szko³y G³ównej. Pracowa³ w Zak³adzie
Fizjologii i Histologii pod kierunkiem
H.F. Hoyera. Tam te¿ powsta³y obserwacje nad podzia³em komórek, ale
tak¿e innymi tematami. W póniejszych czasach W. Mayzel zajmowa³ siê
ocen¹ wód, co wynika³o ze wspó³pracy
z tzw. Komisj¹ Wodn¹. Zajmowa³ siê
równie¿ analiz¹ moczu oraz stworzy³
Dr Wac³aw Mayzel (18471916)
jeden z pierwszych podrêczników analitycznych oceny moczu Wskazówki
do rozbioru moczu (1890). Warto równie¿ przypomnieæ, ¿e pierwsze polskie
t³umaczenie dzie³a K. Darwina O powstawaniu gatunków drog¹ naturalnego
doboru (wyd. Niwa 1873) jest jego zas³ug¹. Ogó³em w jego dorobku znajduje siê
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21 prac oryginalnych i 11 przek³adów z jêzyków obcych. Od roku 1895, prawdopodobnie w zwi¹zku z odejciem Hoyera z Uniwersytetu, przesta³ pracowaæ w
uczelni i zajmowa³ siê niemal wy³¹cznie analityk¹ lekarsk¹. Córka W. Mayzla, Zofia
Gi¿owska wspominaj¹c ojca poda³a, ¿e by³ on entuzjast¹ muzyki. Przyjani³ siê z
wybitnymi muzykami miêdzy innymi z Karolem Szymanowskim i Ludomirem
Ró¿yckim, którzy czêsto go odwiedzali. Lubi³ zwiedzaæ muzea i ogl¹daæ seanse
kinowe (kinematografowe). By³ wiêc osob¹ o wszechstronnych zainteresowaniach.
Zmar³ w Warszawie 19 kwietnia 1916 roku i zosta³ pochowany na Pow¹zkach.
Pomimo trwaj¹cej wojny i koncentracji zainteresowañ spo³ecznych na jej przebiegu i
losach Polski, ukaza³o siê po jego mierci kilka wspomnieñ, w których przypomniano
jego rolê w naukach medycznych, a zw³aszcza w opisie mitozy komórek zwierzêcych.
Doktora Wac³awa Mayzla warto pamiêtaæ i warto te¿ przypominaæ, ¿e jedno z
podstawowych zjawisk w dzisiejszej nauce  podzia³ mitotyczny komórek zosta³
przez niego zaobserwowany i opisany. W latach 19071988 opublikowano o nim
13 wspomnieñ i artyku³ów, poza wzmiankami w encyklopediach. Aby umocniæ tê
pamiêæ, Wydzia³ Nauk Medycznych PAN utworzy³ w roku 1998 honorowe wyró¿nienie dla studentów pracuj¹cych naukowo. Wyró¿nienie nosi nazwê Laur Medyczny
im. Doktora Wac³awa Mayzla i nadano ju¿ kilkanacie tych wyró¿nieñ. W 1975 r.
Akademia Medyczna w Warszawie dla upamiêtnienia setnej rocznicy odkrycia
wyda³a jego pracê w formie druku bibliofilskiego.
Nale¿y siê cieszyæ, ¿e Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki
postanowi³ przyznawaæ corocznie nagrodê naukow¹ im. W. Mayzla za najlepszy
artyku³ opublikowany w czasopimie Postêpy Biologii Komórki wybijaj¹cym siê
pracownikom nauki, jest to bowiem cenne po³¹czenie tradycji naukowych ze
wspó³czesnoci¹.

