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1. XD( wiek w biologr - fundamenty mikrobiologii

Do połowy )ilx wieku istoty zrye były przedmiotem obserwacji i opisu.
Udoskonalenie mikroskopii pozwalało widziec cotaz więcej i dokładniej. Roz.
wijała się fizjologia badająca funkcje organizmu i jego struktur. Dochodziło do
zespolenia fizjologii z chemiąciała ozywionego' ale dogmat ,,siły zyciowej,, przyj.
mowany był powszechnie. Takze medycyna wkroczyła w wiek XIX z przekona.
niem o istnieniu ducha epidemii (genius epidemicus), miazmatÓw Hipokrate-
s a i tajemniczych kontagionÓw - zarazkÓw wynyślonych ptzez )il/I.wiecznego
|ekarua z Werony i poety _ G. Fracastorusa. W połowie )ilX wieku na.
stępuje zwrot w naukach biologicznych. Dzieje się tak za sprawą Darwiil&,
Mendla, VirchoW&, Pasteura' Życie zaczyna badać się inaczej niz dotąd,
zainteresowanie budzi jego historia, powstawanie, prawidłowości rządzące funk.
donowaniem organiznrÓw i ich części. opis uzupełniany jest doświadczeniem.
Przyrodnicy i lekarze cotaz uwazniej przyglądają się tajemnicze,mu jeszcze świa-
towi mikrobÓw. Jedni uwazają je za mikroskopijne rośliny, inni za malutkie
mtieruęta. Ludwik Pasteur (1822-1895) głÓwnie swymi pracami nad fermen.
tacjami i ,,samorÓdztwem'' stworzył fundamenty nowej dyscypliny nauk przyrod-
niczych - mikrobiologii. Wcześniejsze opisy i fantazje zastępuje eksperyment
mikrobiologiczny. Drugi ośrodek badaó bakteriologicznych, starszy od francu.
skiego rozwrjającego się wokÓł Pasteura, znajduje się w Nie,mczech, we Wroc.
ławiu. Zotgaruzował go botanik, twÓrca pierwszego Instytutu Fizjologii Roślin
- Ferdynand C o h n (1828 - 1898). Jego praca pt. ,,Cykle zyciowe mikroskopo-
wych glonÓw i grzybÓw'' ukazała się w roku 1853. Dotyczyła ona takzę,,tr&j-
mniejszych z wszystkich organizmÓw'' _bakterii. Cohn zgodnie z duche'm czasu
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Robert Koch (1843 - 1910).
Wg wspomnięnia pośrniertnego w Dtsch. med. łIroch.

zajmujący się na polzątku jedynie opisem bakterii, po Zapoznaniu się z pracami
Pasteura, uznał konieczność stosowania nowego podejścia w badaniach bak-
teriologicznych. w Instytucie Fizjologii Roślin kierowanyln przez Cohna opi.
sano i nanłano wiele gatunkÓw bakterii, stosując dla nich nazwę rodzajową
i gatunkową, co stało się podstawą ich klasyfikacji. C o h n był także pierwsz)nn'
ktÓry opisał przetrwalniki u bakterii i określił cykl zyciowy bakte i zarodnikują-
cych. Do hodowli, oprilcz podtoży płynnych, wyciągu z mięsa i siana, zastosował
podłoże stałe _ plasterki ziemniaka. Podał pierwszy opis kolonii bakteryjnej.

W roku |837, |ekaru zajmujący się neurologią i anbriologią _ R. Remak
opisał pierwszy mikroorganiznn patogenny d|a człowieka. Był to gtzyb nazwany
Achorion schoenleinii (dziś nazywany Trichophyton). w roku 1840 J. Henle,
patolog, ogłosił pracę o miaznatach i kontagionach.- sprawcach chorÓb Za.
kuźnych. Praca miała charakter tomłażaó teoretycznych, a kontagion będący
induktorem choroby miał się rorma7lu6 wykazując właściwości istoty zy*ęj.
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Nazwany został contagion animatum zatazek zywy. Według Henlego nie
choroba jest ptzekazywana, |ecz Ów zywy induktor. H e n l e wskazywał na
potruebę wyhodowania poza organizrnem chorego tego ciągle jeszcze hipotetycz.
nego kontagionu' a w dalszej kolejności dokonania zakazenia nim zdrowego
nłieruęcia. Są tu więc juz te myśli, ktÓre legły u podstaw tzw, postulatÓw
Kocha. Henle był profesorem na Uniwersytecie w Getyndze w czasie, gdy
Koch studiował tam medycynę.

w roku 1863 ukazała się ptaca K. J. D a v a i I|, &, w ktÓrej opisał twory
pałeczkowate obecne we krwi zvtierząt padłych na skutek wąglika. Te twory
naz:wał' bakteridiarri. Tenrrin ten był także stosowany ptzez Pasteura, a cza-
sem ptzez Kocha na określenie bakterii. Krew zau,ierająca bakteridia przeno-
siła, Iw warunkach eksperymentalnych, chorobę na z-łierzęta zdrowe.

2. Na scenę wkraczŁ nieznany lekarz z Wolsztyna - R. Koch

Robert Koch (1843_1910) studiował medycynę w Getyndze. ProfesorÓw
miał znakomitych. Anatomię studiował u HenleBo, ktÓry stworzył podstawy
nowoczesnej koncepdi zakazenia. Pog!ądy Henlego nie mo{y pozostać bez
wpływu na przyszhe badania Kocha. Profesorem chemii był F. wohler,
ktÓry pierwszy przeprowadził syntezę zvtiązku organicmlego _mocznika z kwasu
cyjanowodorowego' co nie oznacza, ze tyrr samym odrzucił wiarę w istnienie
,,siły życiowej''. Duży wpływ na rozwÓj rrmiejętności laboratoryjnych K o c h a
miał Meissner, fizjolog, ekspert doświadczen na zwierzętach. Ta umiejętność
odegraławazną rolę w życiu naukowym Kocha. Pod kierunkiem Meissnera
K o c h wykon ał' pracę o powstawaniu kwasu bursztynowego w organimrie czło-
wieka. Studia ukoriczył ncltm lattde,,, a w roku 1866 przedstawił dysertację
doktorską wy gł,aszając wykład (po łacinie): De acido succinio in organismo huma-
no. Zaraz na początku swej pracy w zawodzie |ekarza zaintetesował się mikro-
skopią i patologią. W Hamburgu, gdne pojawiła się wÓwczas epidenria cholery
Koch po ruz pierwszy zetknął się z jęJ przebiegiem. Potem pracował w kilku
miasteczkach na wschÓd od odry, by w korlcu na wiele lat zadomowić się
w Wolsztynie jako ,,Kreisphysikus''. Był rok 1869. Leczył' mieszkaócÓw miastecz-
ka, glÓwnie PolakÓw i ŻydÓw. Pierwszyln tłumaczelTL była polska stuząca. Wzy.
wany był, głÓwnie nocą' do polskich chłopÓw do okolicznych wsi. ,,Ptzychodnia''
lekarska mieściła się ptzy ulicy am weissenn Berge 12 (obecnie ulica dr Roberta
Kocha) na parterze, W dużyn pokoju, gdzie pć:źniej ,,Pdfr doktor'' umieścił także
swą pracownię i ciemnię fotograficzną. Na pierwszym piętrze mieszkała rodnna
KochÓw. Robert Koch skonstruował wÓwczas ''maszynę elektryc7ną,,, ktÓrą
stosował do elektryzacji swych pacjentÓw. A w wolnyn czasie grał' na cyttze,
czytał czasopisma medyc7:nę i botaniczne - głÓwniez pracowni Cohil&, oglądał
świat istot mikroskopowych, hodował w ogrÓdku pfzy domu krÓliki' myszy polne



(myszy białe nie były jeszcze stosowane jako młlieruęta doświadcza|ne), zaby,
a nawet małpę, czw niewątpliwie budził sensadę w miasteczku'

W czasie praktyki na wsi Zapoznał się z problemem wąglika, choroby ktÓra
zabijała zwierzęta i ludzi. Koch zaczął badać przy:zyny tej choroby. Niewąt-
pliwie znał. onprace Davaine'a. Alenajwiększym autorytete,m bakteriologicz.
nyrn był botanik z Wrocławia. Gdy wyniki obserwacji i doświadczen na zwieruę.
tach zamykaĘ się w całość, bakteriolog-samouk z Wolsztyna napisał list do
sławnego Ferdynanda Cohna. Napisał mi$zy innymi: ,,Czcigodny Profesorze!
Pana praca opublikowana w Beitrtige zur Biologte der PJlanzen wzbud nła moje
najwyzsze zainteresowanie. od pewnego czasu pracuję nad zarazkiem wąglika...
odkryłem pełny cykl zyciowy Bactllus anthracis..' jednakze Zan:rm opublikuję swą
pracę' chciałbym by Pan, czcigodny profesorze, najlepszy ekspert bakterii, chciał
przyjrzeć się moim badaniom''.

odpowidź Cohna była natychmiastowa. Koch miał przyjechac,,w naj.
b|izszą niędzielę''' Po latach C o h n napisał', ze bez entuzjazmu zapraszał wÓw-
czas ,,nieznanego lekarza z polskiego miasteczka". W ostatnich dniach kwietnia
1876 zjawiŁ się w Instytucie Fizjologii Roślin (mieścił się on wÓwczas vis a vis
głÓwnego grn*ehu Uniwersytetu, nad muzeum mineralogii) gość z Wolsztyna.
Sensację buddł Zapewne swym bagazem głÓwnie klatką, w ktÓrej ptzywilzł'
krÓlika' myszy i zaby. K o c h przywi 6zł rlwnieŻ mikroskop, ktÓrego stolik był
podgtzewany płomi*niem larnpki' Podziały bakterii, a nawet wytwarzanie endo-
spor obserwował bezpośrednio pod mikroskopem, hodując bakterie w wilgotnej
komorze na szkiełku. Hodowla prowadzofia była w kropli ciała szklistego z oka
cielęcia, Po zaszczępieniu krwią myszy padłej na skutek zakazenia wąglikiem.
Nie trzeba podkreślać, ze ta procedura była pomysłem bakteriologa-samouka.
Demonstracje w Instytucie Fizjologii Roślin prowadzone byb przez trzy dni.
Pierwszymi obserwatorami byli botanicy C o h n i jego asystenci, wkrÓtce
dołączyl i  Z Instytutu Patologi i  prof .  Cohnheim i  weigert ,  L ichte im
*internista, Auerbach _ histolog i Znany chemik _ Traube. Powtarzane są
słowa C o h n h e im a:,,Rzućcie wszystko i idźcie zobaczyc K o c h a. Ten czło-
wiek dokonał wielkiego odkrycia''. Był to pierwszy pełny dowÓd niezbicie już
wskazujący na bakterie określonego gatunku, jako sprawcę choroby zakaźnej.
Dla świata narodził się sławny wkrÓtce bakteriolog. W przeszłość odchodził duch
epidemii, miannaty i tajemnicze kontagiony. Zaczął' się też okres tzw. czystych
kultur w bakteriologii, nie tylko na powierzchni ziemniaka (według C o h n a), ale
takie in vivo, w wątrobie myszy i, w tym przypadku, pod skÓrą zaby. Dla
Kocha był to początek wielkiego marszu ku dalszym wielkim odkryciom. Po
kilku dniach pobytu we Wroctawiu (wieczorami odwied zał wrocławskie piwiar-
nie, a na koniec pobytu znany ogrÓd zoologiczny) wrÓcił K o c h na cztery jeszcze
lata do Wolsztyna. w grudniu tegoz roku w botanicznym czasopiśmie C o h n a
ukazała się pierwsza bakteriologiczna praca Koe ha o etiologii wąglika i cyklu
zyciowym Bacillus anthrocis.
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Koch nadal przyjmuje chorych, drugim lekarzem praktykującym jest
dr Zielewski' Z Wolsztyna do druku i w świat idą pierwsze wykonane przez
Kocha fotografie laseczek. Fotografie technicznie doskonałe! Wcześniej Koch
musiał ulepszyć techniki barwienia i mikroskopii. Jako pierwszy do celów
bakteriologicznych stosuje obiektyw immersyjny i mikroskop z kondensorern
Abbego. Z ostr1m atdkiern na Cohna i  Kocha występuje von Negel l i ,
botanik szwedzki, zwolennik poglądu nazwanego pleomorfizmm. Zarzlca
Cohnowi i Kochowi, że ich koncepcja niezmiennego gatunku bakterii jest
zupełną fikcją. Bakterie to jednolita grupa istot, które charakteryzuje zmięnnośó
ksztaftu i innych cęch _ a więc wielopostaciowość' Koch, który podobnie jak
Cohn stał na gruncie monomorfianu bakterii zarzug,ł' Negelli'emu pod-
stawowy błąd techniczny _ nieumiejętność wyprowadzenia czystej hodowli.
Podobny zres^ą zarzut postawił pózniej Koch Pasteurowi. Bardziej nie-
miłe dla Kocha musiało być negatywne wobec poglądów Kocha stanowisko
Rudolfa Virchowa, sławnego biologa, patologa i |ekarza. Virchow obalił
dotąd istniejący pogląd o możliwości powstawania komórek tnaczej niż tylko
z komórek. Powiedział: ,,wszędzie gdzie pojawia się komórka musiała istniec inna
komórka'' (słynne omnis cellula ex cellula)' Teoria komórkowa Virchowa
opiera budowę istot żywych, właściwości, a takze chorobę nie na blizej nieokreś-
lonych właściwościach systemu lecz na obserwacji mikroskopowej. W jego jedno.
litej koncepcji patologii i choroby nie bylo miejsca na bakterie-zarazki. Stąd
d.Tns do Kocha i jego poglądów, która przybrała szczególnie ostrą fonrrę po
pózniejszych odkryciach K och a'

W roku 1880 Koch rozpoczął'praĘ w Cesarskim L)rz$ae Zdrowiaw Ber-
|iue' Z tytułem |ekarza rządowego otrzymał upragnione laboratorium i pierw-
szych asystentów - byli nimi G. Gaffky i F. Lóffler.

3. Na bopie innych zarazków

Koch _ badacz miał przed sobą trzy jasno wyznaczone celę: udoskonalenie
technik badania bakterii, poszukiwanie zarazklw bakteryjnych innych chorób
i walka z nimi.

W pierwszym roku pracy Kocha w ,,IJrz$z)e,' ukaĄe się nowe czaso-
pimo współredagowane przez Kocha, publikujące prace jego i współpraco.w-
ników, do których dołącza Heuppe i chmik Proskauer. Tuogłoszono
historyczną praę Kocha o technice płytkowej, r,azwar,ą pomiej niblią uak-
teriologii. Zdantęm Kocha ,,Czysta hodowla jest podstawą wszelkich badań
chorób zakłźnych,,' P a s t e u r i jemu współcześni otrzymywali czyste hodowle na
podłozach pĘnnych poprzez odpowiednie ich rozcięnczenia kontroĘ ąc zas7rze-
pione podloże pod mikroskoperrr. Koch opisał metodę stosowaną powszechnie
do dziś.- na płytkach i na podłożu stałym, w takich rozcięilczpniach ty otrzy'mać
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pojedyncze hodowle. Ale na początku Koch nie miał jeszee do dyspozycji
agaru (wprowadził go w roku 1884) ani też płytek Petriego, które^zacz$
stosować w roku 1887. Substancją zestalającą pożywkę byłaże|atyna, a podłozs
wylewano na płytki szklane chronione przed infekcją i wysuszenierr naŁrywką
szklaną. Metodę płytkową zalecał' Koch nie tylko do otrzymywania czystych
kultur, a|ę takżrc w celu określenia liczby drobnoustrojów w powietran, wodzie,
glebie' Gdy Pasteur ustyszał o nowej metodzie wyrzek| sławne zdanie: ,,C'est
grand progrćs, Monsieur'' ' Plźntej wielcy rywale nię mieli sobie już nic miłego do
powiedzenia, w najlepszyrn przypadku ignorowali wzajemnie swoje odkrycia.

Zb|lżał się dzień wielkiej chwały Kocha. Przygotowania otoczone byĘ
tajemnicą. W sierpniu t881 roku zaszezepiona została pierwsza świnka morska
tkanką płucną małpy zakazonej gruźlicą. Koch postępował już, zgodnie ze
schematem zalecanym w słynnych ,,postulatach Kóchi;'. wyniti badań ho-
dowlanych i na zwierzętach zostały przedstawione pruez Kocha 24 matą,
l882 roku na posiedzeniu Berlińskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Znwzględu
na osobę i poglądy Virchowa nie było możliwe wygłoszenie donięsienia o od-
kryciu w jednym z towarzystw lekarskich. Koch bowiem przedstawił dowod.y
niezbicie wskazująe, że gruź|icę wywofuje bakteria, którą odkrywca nazltał.
laseczką gruzlicy. W świecie medycznym, poza bardzo nielicznpli wyjątkami,
gl.oźIicy nie uwazano za chorobę zakaźną' Wielkim autorytetem był Virchow,
który na podstawie badań mikroskopowych uznał', że ptzyczyną choroby
jest patologia komórek tworzących chorą już tkankę. Virchow juz wczesnie;
odkrycia bakteriologiczne K o c h a nazwal,,nieprawdopodobnym interesern'l
a bakterie gruź|icy ,,tak zwaną laseczką gruźĄicy,,' Ale ani Viróhow ani inni
oponenci nie mogli już wpłpąć na losy odkrycia i na siłę dowodów Kocha.

Koch pracował nad metodami dezynfekcji i sterylizag.i. Pozostawił bakterio-
logom metody stosou/ane do dnia dzisiejszego. w rotu l884 opublikował wyniki
dalszych badań nad zarazkiwt gruź|icy przedstawiając w ostaiecznej formie swe
,,postulaty".

W roku 1883 Lóffler opisał bakterię wywołującą dyfteryt, potern inni
współpracownicy Kocha podążając drogą mistrza opisali zarazki ięzra, rózy,
nosacizny,-zapalenia płatowego płuc, epidemicznego zapa|enia mózgu i opon
mózgowych.

- - W roku 1883 epidemia cholery zagrozi|a Europie, zatrzymując się w Egipcie.
Na miejsce epidemii wyjechały dwie ekipy rządowe - riancuśta w składzie:
Nocard, Roux, Thui l l ier  i  Strtus,  oraz niemiwka z Kochem,
Gaffky 'm, F isherem i  Treskowem. W ekip ie francuskiej  n ie było Pas.
teura, który uległ wówczas częściowemu paraliżowi. Francuzi wrócili iokonani,zarazki cholery spowodowały śnierć ThuilIiera, zanim zostały wytropione'
W'pogrzebie wziął udzial K o c h. Jernu też sprzyjało szczęście. w treści ielit i icn
nabłonkrr mtarłych ofiar epideurii wykrył lasL"ii, o**"n" przecinkowcem cho-
lery. Nie ńdała się jednak hodowla zirazkai próby wywołania infekcji uzoiterząt'
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A tymczasem epidemia, tak jak pojawiła się, rÓwniez gwałtownie wycofała się
z Egiptu. WÓwczas Koch wtaz ze wspÓłpracownikami wyjechali do Indii, gdzie
choroba miała charakter endemiczny.Tam było jej gniazdo. W lutym 1884 roku
Vibrio cholerae został, przez Kocha ,,uwięziony'' w podłozu z zę|atYtrą, gdzie
zaczął, się rounnazać. Była to następna bakteria w niewoli człowieka. Ale na
wolności zyje się jej nadal dobrzę, a od czusu do czasu zb|iza się nawet dziś do
granic Europy. Stary profesor higieny - Pettenhofer uznat,odkrycie Kocha
za następną bzdurę, fl& dowÓd czego wypił kieliszek hodowti zarazk w cholery
i nie zachorował. Bakterie, według Pettenhofera stają się zarazkami dopiero
w glebie, pod wpływem obecnych tam miaznratÓw i jadÓw.

W roku 1885 Koch został profesorem higieny na Uniwesytecie w Bęrlinie.

4. Odkrycie fuberkuliny i pierwsza por tka

Mijały |ata, bakteriolodzy tropili zararki, a medycyna' a nade wszystko cho.
tzy czekali na leki. Przełom nastąpił w roku 1885, gdy Pasteur ogłosił sposÓb
leczenia choroby zakażnej - wścieklizny, Zarazek, jak orzekł Pasteur, był
niewidzialny w mikroskopie, nazwał go wirusem, bo tak czasem nazywane bvty
mikroby chorobotwÓrcze (dopiero w roku 1894 Lciffler i Froch donieśli
o przesączalności zarazka pryszczycy). Badania Kocha okryte były tajemnicą,
ale wiadome było, ze szuka leku przeciw gruźlicy. Na X Międzynarodowp
Kongresie Medycyny w Berlinie, w roku 1890 Koch wygłosił referat pt. ,,Bada-
nia bakteriologiczne''. Koricząc,.jakby mimochodem, donosił o wykryciu sub.
stancji, ktÓra zaszczepiona zdrowym świnkom morskim uodparniała je ptzeciw
gruźlicy, chore świnki leczyła. Wszystko wskazywało na nowy sukces K o c h a.
Po trzech miesiącach ukazał, się artykuł wskazląący na skuteczność tajenrniczego
preparatu w przypadkach rlznych postaci gruźlicy u ludzi. Substancja ta, wedtug
K o c h a, jest mało skuteczna gdy proces choroby jest bardzo zaawansowany, trP.
w rozległych mtianach jamistych w płucach. Pasteur przysłał telegram z gra.
tulacjami, Ehrlich sam poddał się lęczeniu. w Instytucie Higieny pod nad.
Zorem wynalazcy zaczęto juz produkcję do własnych badar1 klinicznych i na
sprzedaż. Do Berlina zaczę|i zjeżlzać lekarze i chorzy.Samych lekarzy przyjecha-
ło ponad 100, chorych nikt nie liczył. Chorzy otrzymywali preparat w kilku
spedalnie zorganizowanych ośrodkach, większość w pokojach hotelowych, gdzie
przyjmowali lekarze i szarlatani' Preparat nazywano rÓznie: ,,Limfą Kocha'',
,,Płynem Kocha'', ,,Bacyliną''. Stan wielu chorych uległ gwałto.wnemu pogor-
szeniu, mnożyły się tez ptzypadki śmierci

Koch wierzył,jednak, zejest to skutec7ny lek, ptzez lata go tez udoskonalał,
do tragicznego w skutkach błędu nigdy nie przyział' się. Ale lekkomyślność
wykazali także inni, a nawet lekarze tej miary co J. Lister. Dziś tuberkulina
jest stosowana z powodzenierr do celÓw diagnostycznych. Ale K o c h wÓwczas
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wiedział, ze wszedł na właściwą drogę _ walki z najmniejszymi i najgroźniej-
szymi wrogami człowieka _ tak bowiem namlał' bakterie. Teraz Koch zaządat
utworzenia Instytutu Chorob Zakaźnych. Instytut został otwarty w 1901 roku,
nowymi asystentami zostali sławni wkrÓtce bakteriolodzy i immunolodzy:
Behr ing,  K i tasato,  Proskauer,  Wasserman, Ehr l ich,  Pfe i f fer .
w tymże roku Behring jako pierwszy otrzymał nagrodę Nobla w zakresie
fizjologii _ Za pracę nad seroterapią błonicy. K o c h dostał nagrodę Nobla za
badanie gruźLl'cy _ w r'oku 1905.

5. Numquam odiosus

W roku 1902 wybucha cholera w Hamburgir. K o c h jest przekonany, ze
zrodłem zakazen jest woda zanieczyszczona odchodami ludzkimi. Za|eca filt-
rowanie wody pitnej przez filtry z piasku. Z ironią mÓwi o zwolennikach po-
glądćrrv e ,,kosmicznym'', telurycznym (ł'ac. tellus _ ziemia) lub ,,meteorologicz.
n5rm" pochodzeniu zatazy .

K o c h pracuje nieustannie w Afryce nad zakaźnymi chorobami bydła,
w Indiach _ nad dżumą, W0 Włoszech bad a malarię. Juz pa przejściu na emery.
turę, w roku 1904 prowad zi prace nad śpiączką afrykariską i innymi chorobami
tropikalnymi. Zajrnuje się epidemią duru brzusznego w Niemczech, wykrywa
zjawisko nosicielstwa. Dedykując ojcu swą pierwszą pracę badawCZ4,jako motto
swego zycia określit' ,,nltmquam odiosus,, (nigdy bezczynny). Hasłu temu był
wierny do korica.

Zmarł. w roku 1910 po kolejnym ataku serca. Prochy umieszczono w Insty.
tucie ChorÓb Zakaźnych Roberta Kocha w Berlinie.

Nawet wÓwczas, gdy był już u szczytu sławy nazywano go często po prostu
,,doktore1Tl'' lub nawet ,,doktorem z Wolsztyna,,. Był lekarzem i jego zaintereso.
wania miały zawszę podłoże praktyczne. Nie interęsował się ani chemią ani
tworzoną przez Pastęura fizjoiogią mikrobÓw. Mozna go nazwać twÓrcą
bakteriologii chorÓb zakaźnych. Miał w życiu wrogÓw' Krytykowano go ostro za
pochopne zastosowanie tuberkuliny jako leku przeciw gruźlicy. K o c h nie przy-
znawał się do błędow. Przyjanność sprawiaty mu honory i tytuły. Ale, gdy został
posądzony a ezerpanie osobistych korzyści materialnych ze sprzedaży tuberkuliny
_ w obronie Kocha stanął jego wrÓg -  Virchow.

K o c h zna|azł, się przy koricu zycia w pułapce swych sztywnych poglądÓw,
nazywanych ptzez wielu z ironią,,dogrnatem Cohna-Kocha''. Dotyczył on
nieanienności gatunku i jed noznaczności określających go cech _ w tym patogen-
ności. W tzw. czystej hodowli bakterii, kazde choćby najmniejsze odstępstwo od
nonny wyklucza przyfiależność komÓrki (a w konsekwencji kolonii) do okreś.
lonego gatunku. W żargonie bakteriologicznym mÓwi się wÓwczas o ,'zakażeniu''
hodowli. Takie podejście wyklucza wszelką zniennosc bakterii. Idąc tym tokiem
rozumowania K o c h twierdził, ze gtuźLicę u człowieka wywołuje zarazęk ludzki,
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a u bydła ntierzęcy. Mozliwość zakazenta człowieka zarazkiem bydlęcyn
K o c h odrzucał a priorf, nie widząc sensu sterylizacji mleka i innych produktÓw
mlecznych. Na szczęście ten pogląd nie został przyjętY, & po Mi$Zynarodowym
Kongresie Gruźliczp w Waszyngtonie w roku 1908 (na ktÓryrn Koch był
obecny) pasteryzacja mleka stała się powszechnie stosowanym zabiegiem.

Koch, ktÓry za młodu doświadczył goryczy a nawet upokorzen ze strony
VirchoW&, sam gdy osiągnął' szczyty sławy zachowywał się podobnie wobec
innych. Do korica i zawsze na polu bakteriologii chciał być ostatecznym auto-
rytetem. Ale czas gdy był jednym spośrÓd kilku zaledwie bakteriologÓw już
minął. Mikrobiologia stala się dyscypliną nauk biologicznych, ktÓrej rozwÓj był
gwahowny i pomyślny. Wraz ze śmiercią K o c h a zakonczył się okres budowa-
nia jej fundamentÓw. Pierwszymi budowniczymi byli: botanik Ferdynand
Cohn, chemik - Ludwik Pasteur, oraz|ękarz z Wolsztyna_ Robert KoCh,
ktÓrego pamięci w 150 rocznicę jego urodzin ten artykuł poświęcźlmy.
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