
Prof. dr hab. Hans Peter Zenner – Kierownik uniwersyteckiej Kliniki 

Otolaryngologicznej w Tybindze 

 

Tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu nadany na wniosek Rady Wydziału Lekarskiegom I w 1998 r. 

 

Urodził się 13 listopada 1947 r. w Essen. W 1972 r. ukończył studia na Wydziale 

Lekarskim Uniwersytetu w Moguncji, gdzie rozpoczął pracę naukową w Klinice 

Otolaryngologicznej. Swoje badania kontynuował w Klinice Otolaryngologicznej 

Uniwersytetu w Würzburgu. Tam też otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. W 1981 r. 

został mianowany doktorem habilitowanym, a w 1986 r. profesorem. W 1988 r. profesor H. P. 

Zenner objął funkcję Kierownika Katedry Otolaryngologicznej na Uniwersytecie w Tybindze, 

stając się wówczas jednym z najmłodszych kierowników klinik w Niemczech. Funkcję tę 

pełni do dziś. Zainteresowania badawcze prof. H. Zennera obejmują szereg zagadnień  

z zakresu onkologii, immunologii, alergologii oraz foniatrii i audiologii. Do jego znaczących 

osiągnięć należy wyodrębnienie markerów nowotworowych raka głowy i szyi oraz 

monoklonalnych przeciwciał przeciwko komórkom raka krtani. Ponadto prof. H. Zenner, jako 

jeden z pierwszych badaczy na świecie, wyizolował i utrzymał przy życiu in vitro komórki 

rzęskowe ucha wewnętrznego. Jego wybitne dokonania z dziedziny otolaryngologii utorowały 

drogę kolejnym badaniom i doświadczeniom naukowym dotyczącym fizjologii receptorów 

słuchowych. 

Prace prof. H. Zennera cieszą się wielkim uznaniem. W 1982 r. został wyróżniony 

nagrodą Antona von Troltscha – Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologicznego oraz 

Chirurgów Głowy i Szyi. W 1987 r. jako pierwszy lekarz uzyskał nagrodę Gottfrieda 

Wilhelma Leibnitza – najwyższą nagrodę naukową Niemieckiego Towarzystwa Badawczego. 

W 1988 r. otrzymał nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Laryngologicznego, natomiast w 

2014 r. medal Towarzystwa Niemieckich Przyrodników i Lekarzy. 

Prof. H. Zenner należy również do licznych towarzystw naukowych i pełni w nich 

ważne funkcje. Jest członkiem Niemieckiej Akademii Nauk, Collegium 

Otorhinolaryngologicum Amicitatiae Sacrum, Frankfurt Academy of Science, Advisory 

Board Bundesarztekammer, Akademie der Naturforscher Leopoldina, a także członkiem 

honorowym Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.  Warto 

podkreślić również silne związki prof. H. Zennera z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, 

przejawiające się w ścisłej współpracy naukowej, wspieraniu Poznańskiej Kliniki 

Otolaryngologii oraz fundowaniu stypendiów umożliwiający wyjazd i podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych w Tybindze. 

Jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Pleven i Sofii oraz Akademii 

Medycznej w Poznaniu. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego nadała prof. H. 

Zennerowi ten zaszczytny tytuł w 1998 r., a promotorem doktoratu był prof. Zygmunt 

Szmeja. 

 

Piśmiennictwo: 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Peter_Zenner, dostęp 5 czerwca 2017 r. 
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