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Streszczenie
Celem pracy jest przybliżenie sylwetki i dorobku na-
ukowego Wiktora Arkina (1894-1982). Był lekarzem 
okulistą, kierownikiem Kliniki Okulistycznej Instytutu 
Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich (w póź-
niejszym okresie Studium Doskonalenie Lekarzy Aka-
demii Medycznej w Warszawie) oraz pionierem trans-
plantologii rogówki w Polsce. 
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Abstract
The aim of the work is to present the figure and scientif-
ic achievements of Wiktor Arkin (1894-1982). He was 
an ophthalmologist, head of the Ophthalmology Clinic 
of the Institute of Improvement and Specialization of 
Medical Staff (later the Improvement Study of Physi-
cians of the Medical Academy in Warsaw) and a pio-
neer of corneal transplantation in Poland.
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Wstęp
Wiktor Arkin (1894-1982) był lekarzem okulistą, 

kierownikiem Kliniki Okulistycznej Instytutu Dosko-
nalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich (w późniejszym 
okresie Studium Doskonalenie Lekarzy Akademii Me-
dycznej w Warszawie). Należał do Polskiego Towarzy-
stwa Okulistycznego, był honorowym członkiem Insty-
tutu Barraquera w Barcelonie.

Biografia:
Wiktor Arkin [Ryc. 1] urodził się 8 kwietnia 

1894 roku w Warszawie w rodzinie żydowskiej. Był sy-
nem Juliusza i Róży [1]. Od 1904 do 1912 roku uczęsz-
czał do VI Gimnazjum Filologicznego w Warszawie. 
Studia medyczne rozpoczął zaraz po ukończeniu gim-
nazjum, w 1912 roku na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W 1917  roku uzyskał dyplom 
lekarza na Cesarskim Uniwersytecie w Rostowie n. Do-
nem. Dyplom nostryfikował w Warszawie w 1920 roku. 
Od 1918 do 1923  roku pracował jako wolontariusz 
w przychodni Instytutu Oftalmicznego w Warszawie, 
od 1921  roku w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu 
Warszawskiego w szpitalu św. Ducha. W latach 1923-
1940 pracował w Szpitalu Starozakonnych na Czystem 
w Warszawie. Od 1949 roku piastował stanowisko or-
dynatora oddziału w Szpitalu św. Ducha, zlokalizowa-
nym w dawnym Szpitalu Starozakonnych, późniejszym 
Szpitalu Miejskim nr 1. [2]. Wiktor Arkin doktoryzo-
wał się w 1949 roku na podstawie pracy: Badania nad 
dziedziczeniem zeza i ich znaczenie dla wyjaśnienia 
przyczyny powstawania zaburzeń równowagi mięśnio-
wej oczu; habilitował się w 1951 roku na podstawie pra-
cy pt.: O wpływie ciśnienia wewnątrzgałkowego jednego 
oka na ciśnienie drugiego. W 1954 roku został miano-
wany profesorem nadzwyczajnym [3, 4]. 

W 1953  roku kierowany przez Arkina oddział 
w Szpitalu św. Ducha przeszedł w gestię Instytutu Do-
skonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich (w później-
szym okresie Studium Doskonalenie Lekarzy Akade-
mii Medycznej w Warszawie), jako Zakład Okulistyki, 
jednak już w 1959 roku przemianowano go na Klinikę 
Okulistyczną. Arkin przeszedł na emeryturę w wieku 
70 lat (1 października 1964  roku), ale jeszcze przez 
kilkanaście lat pozostawał konsultantem kliniki (po-
tem oddziału), której kierownikiem została prof. Zofia 
Trzcińska-Dąbrowska (1890-1977). W ostatnich latach 
życia pracował w Konsultacyjnej Przychodni Profesor-
sko-Ordynatorskej w Warszawie [2, 4, 5].

Arkin podczas swojej pracy zawodowej był również 
działaczem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 
od 1960 do 1962 był zastępcą przewodniczącego. We 
wrześniu 1964 roku Towarzystwo nadało mu godność 

członka honorowego. Arkin był również honorowym 
członkiem Instytutu Barraquera w Barcelonie. Od 
1953 roku należał do komitetu redakcyjnego czasopi-
sma „Klinika Oczna”. W lipcu 1955 odznaczony zo-
stał Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Wiktor Arkin zmarł bezdzietnie 7 stycznia 1982 roku 
w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Ży-
dowskim w Warszawie przy ulicy Okopowej [4].

Analiza dorobku naukowego
Arkin był bardzo wszechstronnym okulistą i jego 

prace dotyczą bardzo szerokiego zakresu zagadnień 
okulistycznych zarówno w zakresie badań eksperymen-
talnych na zwierzętach, leczenia zachowawczego i chi-
rurgicznego. Jego główne chirurgiczne zainteresowania 
naukowe dotyczyły w okresie przedwojennym głównie 
jaskry, odwarstwienia siatkówki oraz zaćmy, natomiast 
w okresie powojennym przeszczepów rogówki. 

Prace dotyczące jaskry
W pracy pt. Układ nerwowy a jaskra opublikowanej 

w 1924 roku Arkin zwrócił uwagę na role układu współ-

Ryc. 1. Wiktor Arkin (1894-1982), źródło: Akta osobowe Wiktora 
Arkina, Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki  

w Warszawie.
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czulnego i adrenaliny w możliwym wywołaniu napadu 
jaskry. [6] W pracy pt. Rola ustroju w jaskrze opubli-
kowanej w 1924  roku Arkin przedstawił ówczesny 
stan wiedzy nt. ogólnoustrojowych czynników ryzyka 
rozwoju jaskry.[7] Zaliczył do nich m.in. starszy wiek, 
płeć żeńską, predyspozycję genetyczną (jaskra rodzin-
na), ogólnoustrojowe choroby naczyniowe, co znajduje 
potwierdzenie we współczesnej wiedzy. Co ciekawe, za-
prezentowana przez niego definicja jaskry pierwotnej 
jako schorzenia, którego „nie udało się ustalić przy-
czyny lub nawet wywołać ją doświadczalnie” jest nadal 
bardzo aktualna, choć w ostatnich latach udało się już 
wywołać doświadczalnie jaskrę u zwierząt. W pracy pt. 
Sclerenoleisis-nowa operacja przeciwjaskrowa, przeto-
kowa opublikowanej w 1935 roku opisał wprowadzony 
przez siebie oryginalny rodzaj operacji przeciwjaskro-
wej.[8] Operacja ta miała „na celu wytworzenie blizny 
filtrującej” i polegała na: „wprowadzeniu do kątów rany 
dwóch płatków twardówki celem uniemożliwienia cał-
kowitego sklejenia się obu warg rany”. W dwóch pracach 
pt. O przyczynie zwężenia nosowej części pola widzenia 
w jaskrze opublikowanych w latach 1948 i 1949 zajmo-
wał się zaburzeniami pola widzenia w jaskrze i zwracał 
uwagę, że ich charakter odpowiada przebiegowi włókien 
nerwowych w siatkówce. [9,10] Ponadto w pracy pt. 
O gonioskopii i jej klinicznym zastosowaniu opublikowa-
nej w 1958 roku przedstawił zasady i wskazania gonio-
skopii oraz zwrócił uwagę, że chociaż jest to ważne bada-
nie w diagnostyce jaskry, jednak o roli pomocniczej. [11] 
Ponadto zwracał uwagę, m.in. w pracy pt. O zmianach 
metabolizmu soczewki po operacjach przeciwjaskrowych 
na ryzyko przyśpieszonego rozwoju zaćmy u pacjentów 
po operacji jaskry. [12] Niewątpliwie podsumowaniem 
dorobku Arkina i wyrazem jego obszernej wiedzy na ten 
temat była wydana w 1966 roku książka pt. „Jaskra i jej 
leczenie.” [13] (Ryc. 2) Stanowi ona bardzo cenne źródło 
ówczesnej wiedzy, w tym np. na uwagę zasługuje przed-
stawienia zapomnianych obecnie tonometrów, np. Ma-
kłakowa (Ryc. 3) oraz elektronicznego Muellera (Ryc. 4). 

Prace dotyczące chirurgii okulistycznej
W pracy pt. O zabiegach gałkowych w stanie zapal-

nych oczu z roku 1929 autor zwrócił uwagę na trudności 
i zdecydowanie gorsze rokowanie operacji przeprowa-
dzanych w ostrym stanie zapalnym. [14] Obserwacja 
ta jest ciągle prawdziwa. W pracy pt. O dawkowaniu 
w operacjach zeza z roku 1930 autor omówił korzyści 
i problemy z dwuetapowej operacji zeza. [15] 

W pracy pt. O operowaniu w warunkach ambulato-
ryjnych opublikowanej w 1934 roku Arkin szczegółowo 
omówił ówczesne wskazania i przeciwskazania do ope-
racji ambulatoryjnych w okulistyce oraz przedstawił 

Ryc. 2. Strona tytułowa Arkin W. Jaskra i jej leczenie. PZWL, 
Warszawa, 1966. 

Ryc. 3. Tonometr Makłakowa. Źródło: Arkin W. Jaskra i jej leczenie. 
PZWL, Warszawa, 1966. 



153153KATARZYNA PAWLIKOWSKA-ŁAGÓD, ANDRZEJ GRZYBOWSKI WIKTOR ARKIN (1894-1982) – PIONIER…

grupy zabiegów, które jego zdaniem 
można było operować w warunkach 
ambulatoryjnych oraz szpitalnych.[16] 
Praca ta zaczyna się bardzo oryginalnie 
jak na czas, z którego pochodzi:

„Na pierwszy rzut oka zadawałoby 
się, że każda operacja oczna może być 
wykonywana ambulatoryjnie. Przytła-
czająca większość zabiegów ocznych 
dokonywuje się w znieczuleniu miej-
scowym, przy użyciu tak małych środ-
ków narkotycznych, że ich ogólne 
działanie jest nieznaczne. Zabiegi są 
krótkotrwałe i na ogół mało bolesne, 
operacje na samej gałce może nawet 
mniej bolesne niż inne. Cięcia przy za-
biegach są tak małe, że nie grożą prze-
ważnie większym krwotokiem”. [16] 
Opis ten mógłby śmiało pochodzić 
z XXI wieku. Jednak już szczegółowe 
omówienie wskazań i przeciwskazań 
do zabiegów ambulatoryjnych różni się 
zasadniczo od praktyki współczesnej. 
Do bezwzględnych przeciwskazań 
zaliczył zabiegi wymagające narkozy 
oraz zabiegi, po których „chorych bez-
względnie powinien pozostawać w łóż-

Ryc. 4. Tonometr elektroniczny Muellera. Źródło: Arkin W. Jaskra i jej leczenie. PZWL, Warszawa, 1966.  

Ryc. 5. Schemat dna oka w cukrzycy. Źródło: Arkin W., O powikłaniach ocznych  
w cukrzycy. w: Postępy Okulistyki. T. III. Warszawa 1956: 48-64.
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ku, a więc operację zaćmy, daleko posuniętej jaskry, 
odklejonej siatkówki”. Do względnych przeciwwskazań 
zaliczył autor m.in. względy społeczne, czyli kiepskie 
warunki higieniczne w domu, brak opieki w domu, etc. 
Do zabiegów wykonywanych ambulatoryjnie Arkin za-
liczył zabiegi dotyczące powiek i spojówki, ale co cieka-
we także niektóre zabiegi oczodołowe, usunięcie gałki 
ocznej oraz operacje zeza. Autor podał, że ówcześnie 
w Ambulatorium Kasy Chorych w Warszawie wyko-
nywano ok. 500 operacji ambulatoryjnych. W pracy 
pt. O zaletach i wadach niektórych sposobów operowa-
nia zaćmy z 1935 roku Arkin przedstawił zalety i wady 
operacji zewnątrztorebkowej i wewnątrztorebkowej za-
ćmy oraz omówił różne techniki dotyczące tej drugiej 
metody. [17] W pracy pt. O powstaniu i roli przedarć 
w odwarstwieniu siatkówki z 1948  roku omówił rolę 
przedarć w etiopatogenezie odwarstwienia siatkówki 
oraz znaczenie ich zaopatrzenia dla skuteczności ope-
racji. [18]

Prace dotyczące wybranych zagadnień 
okulistycznych

W pracy pt. O znaczeniu klinicznym perymetrji na 
powierzchni kulistej z 1925 roku omówił zasady różnych 
perymetrów i kampimetrów oraz różne wskazania i ko-
rzyści do ich stosowania. [19] W pracy pt. O barwiku oka 
i jego roli w patologii narządu wzrokowego z 1926 roku 
przedstawił różne schorzenia oka przebiegające z zabu-
rzeniami barwnikowymi, w tym m.in. zwrócił uwagę 
na występowanie jaskry barwnikowej poprzez odkła-
danie się barwnika w kącie przesączania. [20] W pra-
cy pt. O powikłaniach ocznych w cukrzycy z 1956 roku 
scharakteryzował chorobę cukrzycową oka, opisując 
zmiany dot. siatkówki (Ryc. 5; Ryc. 6), ale i tęczówki 
oraz soczewki. [21] Arkin opisał również dwa ciekawe 
urządzenia w 1937 roku model taniej lampy operacyjnej, 
a w 1956 roku – zastosowanie uproszczonego wziernika 
Gullstranda do fotografii dna oka. [22, 23]

Prace dotyczące przeszczepów rogówki
W okresie powojenny prowadził różne badania 

eksperymentalne dotyczące przeszczepów rogówki 
u zwierząt.[24-32] Był też jednym z pionierów polskiej 
klinicznej transplantologii rogówki. Jego podręcznik 
pt. „Przeszczepienie rogówki (keratoplastyka)” wydany 
w 1956, a następnie jako drugie wydanie w 1969 roku 
stanowił bardzo obszerne omówienie ówczesnej wiedzy 
i podstawowe źródło informacji dla polskiego okulisty.
[33] (Ryc. 7) Zawiera on też ciekawe omówienie historii 
transplantologii rogówki. Arkin podał, iż do 1969 roku 
przeprowadził wraz ze swoimi współpracownikami 
około 500-600 przeszczepów rogówki. 

Ryc. 6. Retinopatia cukrzycowa. Źródło: Arkin W. O powikłaniach 
ocznych w cukrzycy. w: Postępy Okulistyki. T.III. Warszawa 1956: 

48-64.

Ryc. 7. Strona tytułowa. Źródło: Arkin W. Przeszczepienie rogówki 
(keratoplastyka). Warszawa 1956. Państwowy Zakład Wydawnictw 

Lekarskich.
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Podsumowanie
Wiktor Arkin był wszechstronnym okulistą, który 

zajmował się w pracy naukowej i klinicznej ważnymi 
zagadnieniami, takimi jak jaskra i odwarstwienie siat-
kówki, jednak zapamiętany zostanie jako pionier trans-
plantologii rogówki w powojennej Polsce. 
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