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I PREKURSOR MIKROBIOLOGII

Stefan Gumi ski, Zbigniew A. Kwiatkowski

C o h n sam uwazał się za botanika, był jednak w rzeczywistości biologiem
w szerokim tego słowa 7nLaczęniu. Przedmiotem jego badari były głÓwnie glony
łącznie z sinicami, ale takze bakterie, grzybY a nawet nizsze zwierzęta _ wymoczki
i wrotki. Jemu zawdnęCzamy poznanie nowych gatunkÓw glonÓw oraz opis ich
rozwoju. Nalezą tu rodzaje: Bryopsis, Valonia, Spheroplea, oedogonium, Volvox,
Nitella, Hematococclls, Gonium, Chlamydomonas. opisywał i badał bakterie
_midzy innymi Leptothrtx, Crenothrix, Sarcina, Spirocłtetae, Bacillu.y. wymienić
na|ezy zaintęresowania C o h n a sinicą, ktÓrej nad ał' nazwę oscillaria, dziś znaną
jako oscillatoria, Podkreślić nalaZY, ze Cohn pierwszy dał wyraz przekonaniu,
iz sinice są spokrewnione z bakteriami a nie z właściwymi glonami (euka notycz-
ny|ni _ jak dziś je określamy). WspÓłcześni mikrobiolodzy zaLiczają sinice wogÓle
do bakterii, nazywając je cyanobakteriami.

SpośrÓd grzybÓw Cohn opracował w szczegÓlności rodzaje Achlya, Pilobo.
Ius i t6zne pasożyty' roślin i zwierząt, w tym znaną Empusa muscae. Badania jego
nad pasozytniczymi grzybami, będącymi szkodnikami w pojęciu rolnikÓw, przy.
niosły duzy pozytek dla nauk rolniczych (fitopatologii).

Takze w fizjologii roślin wyzszych Cohn dokonał odkryć zajmując się wraz-
liwością pylnikÓw bławatku, ruchami liści szczawiku oraz owadożernością roślin
z rodzaju Aldrowanda i Utrtcularia. Był autorem ksiązek botanicznych, między
innymi ,,Die Pflanze'', podkreślić nalezy jego udział w publikacji dzięła,,Krypto-
gamenflora Schlesien s".

Badał cykl zyciowy wymoczkÓw i rozm nazanie wrotkÓw. Badania mikro-
skopowe, ktÓrych C o h n był w znacznp stopniu pionierem pozwoliły mu
na ustalenie podobieristw i rÓżnic pomi ędzy nizszymi roślinami (do nich za|iczał'
takżs bakterie), ze wskazanian na podstawowe znaczęnie protop|aany w zja-
wisku zycia.

C o h n napotykał w swej pracy na Znaczne przeszkody. Nie dopuszczano go
we Wrocławiu do doktoratu poniew az był' Zydem (grob C o h n a znajduje się na
cmentarzłL żydowskim we Wrocławiu). Stopien ten uzyskał na Uniwersytecie
w Berlinie mając 19 lat. Jego dysertacja napisana po łacinie nosiła tytuł ,,Syrn-
bola ad semimis physiologiam".
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W roku 1866 Cohn uzyskał pomieszczęnia laboratoryjne w staryn budynhr
uniwersyteckim, będący|n niegdyś konwiktem. Nie nadawało się ono jednak
ani do pfacy badawczej ani dydaktycznej. Dopiero w roku 1888 Cohn dopiął
swego przez budowę nowego Instytutu Botanicrulego w ogrodzie Botanicznyn.
Miał trudności z uzyskaniem tytułu profesora ze wzglgdu Ia sprueciw 6wcze-
snego pruskiego ministra kultury' w koócu i te przeszkody udało się ptze-
zwycię,yć.

WśrÓd zasług C o h n a warto wspomnieć, ze przedstawił on światu nauki
nieznanego wÓwczas |ekarza z WolsztYfrt, sławnego potem bakteriologa
- Roberta Kocha. odkrywcza praca tego ostatniego na temat bakterii wąglika
została ogłoszona w czasopiśmie botanicznym redagowanyn ptzez Cohna
w jego Instytucie a nie w czasopiśmie lekarskim. Cohn zaprosił Kocha do
siebie i tutaj w Instytucie Botanicznym K o c h przedstawił swoje wyniki przd
dobranym gronem uczonych.

Gwałtowny rozwÓj bakteriologii, co niewątpliwie było zasługą Pasteura
i Kocha usunął w cierl Cohtr&, ktÓry od roku 1860 budował'wtaz ze sw1mi
asystentami podstawy bakteriologii. Kto dziś wie, ze pierwsze hodowle bakterii
w postaci kolonii wykonałuczen Cohna J. schroeter. Podłożem stałp
byt ziemniak przecięty w ten sposÓb, by na płaskiej powierzchni, tak jak dziś na
agatze' możliwy był u,ysiew zawiesiny bakterii. C o h n włączył wgląd kolonii do
klasyfikacji bakterii. on tez stworzył koncepcję tzw. czystej hodowli pilźntej
nazywanej ,,dogmatem Cohna-Kocha''. JuŻ w roku 1853 w czasie wielkiej
epidemii cholery Cohn wiązał'jej występowanie z bakteriami obecnymi w stu-
dniach. Była to oczywiście tylko hipoteza. W swej ksiązce pt. ,,Uber Bacterien,
die kleinsten lebendem Wesen'' (,,o bakteriach najmniejszych żywych istotach'')
Cohn napisał: ,,Bakterie tworzą granicę,poza ktÓrą zycie nie istnieje przynajm-
niej w tej postaci, jaką wykrywają nasze najsilniejsze mikroskopy'i. Pisał dalej:
,,Bakterie na|ezą do najszerzej tozprzestrzenionych organizmÓw. Są wszech-
obecne' w powiettT|;I) wodzie, przytwierdzone do powierzchni, ale tworzą sku.
piska tylko wtedy gdy odbywa się rozkład, niszczenie, fermentada lub 8nicie''.
Jeuczę przed odkryciami Kocha, Cohn wiązał' infekdę z bakteriami-
_zaruzkanti, nazywany|ni od wiekÓw ,,kontagionami''. WśrÓd chorÓb zakafoych
wymieniał ,,wszelkie epidemie, cholerę, dżumę, tyfus, dyfterię, ospę, szkarlatynę,
gangrenę szpitalną, epizoocje i inne''. Choroby te nie powstają według C o h n a
de novo, |wz za pośrednictwem kontagionu. Poglądy C o h n a miały niewątpliwie
wpływ na zainteresowania K o c h a i na uksztahowan ą ptzez niego,teorię za|eŻ-
ności pomiędzy zarazkienr-bakterią a chorobą nazywaną zakaźną.

w bibliotece Instytutu Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego znaleźć mozna
odbitki prac C o h n a. oraz czasopismo redagowane przez niego. Zna|eźn
można także monografię F. Rosena z roku 1899, w ktÓrej opisuje dzia|a|-
ność C o h n a _ zamieszczony tam spis publikacji sławnego biologa obejmuje
109 pozycji.
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