
1. Wstêp

100 lat temu 27 V 1910 r. w Baden-Baden zmar³ na
atak serca Robert Koch. Mia³ 67 lat. Zgodnie z jego
wol¹ prochy umieszczono w Instytucie Chorób Zaka�-
nych jego imienia w Berlinie. Wszystko, czego doko-
na³ i opisa³ pozostaje aktualne do dzisiaj. Dokonuj¹c
swoich odkryæ na pewno nie przewidywa³ jak wiele
istnieñ ludzkich ocali. Zas³ugi Roberta Kocha dla
rozwoju bakteriologii chorób zaka�nych, zrozumienia
ich roli w patogenezie ludzi i zwierz¹t nale¿¹ do
najwiêkszych w �wiecie. Obok Ludwika Pasteura po-
zostaje On twórc¹ nowoczesnej bakteriologii chorób
zaka�nych.

Do koñca ¿ycia pozosta³ lekarzem a jego zaintere-
sowania i prace badawcze mia³y zawsze pod³o¿e prak-
tyczne. Nawet wtedy, gdy by³ u szczytu s³awy nazywa-
no go czêsto �doktorem� lub �doktorem z Wolsztyna�.
Pierwsza samodzielna praca naukowa i praktyka
lekarska Uczonego rozpoczê³a siê w³a�nie w Wolszty-
nie. I chocia¿ w tamtych czasach Wolsztyn, jak ca³a
Wielkopolska, nale¿a³ administracyjnie do Zaboru

Pruskiego i by³ pod ich administracj¹, ale chorzy,
których leczy³ byli narodowo�ci polskiej i warunki,
w których pracowa³ cechowa³a polsko�æ. Praca nauko-
wa, któr¹ rozpocz¹³ w Wolsztynie ukszta³towa³a pó�-
niejsze losy badacza i zaprowadzi³a go na szczyty
s³awy naukowej uhonorowanej Nagrod¹ Nobla.

2. Robert Koch � fakty biograficzne

Robert Herman Koch urodzi³ siê 11 grudnia 1843 r.
w Clausthal w górach Harzu jako trzecie dziecko spo-
�ród 13 dzieci Hermana i Matyldy Kochów. Jego ojciec
by³ in¿ynierem-górnikiem z tytu³em sztygara. Warto
dodaæ, ¿e Herman Koch zna³ osobi�cie szwedzkiego
in¿yniera górnictwa Alfreda Nobla obaj prowadzili
pierwsze próby z nitrogliceryn¹ w kamienio³omach
w górach Harzu.

 Robert Koch by³ bardzo zdolnym dzieckiem,
w wieku 5 lat rozpocz¹³ szko³ê i bardzo szybko na-
uczy³ siê czytaæ, graæ w warcaby i szachy. Dziêki
atmosferze rodzinnego domu rós³ i dojrzewa³ w kulcie
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Goethego i innych znakomito�ci XIX w. Uczêszcza³
do lokalnego gimnazjum i ju¿ wtedy wykazywa³ du¿e
zainteresowanie naukami przyrodniczymi oraz, po-
dobnie jak jego ojciec, zami³owaniem do podró¿y.
Robert Koch by³ utalentowany artystycznie. Gra³
nie�le na fortepianie i cytrze, potrafi³ �piewaæ, dobrze
rysowa³. W czasie pobytu u wuja w Hamburgu pozna³
ówczesn¹ sztukê fotografii tzw. dagerotypiê, któr¹
sprawnie pos³ugiwa³ siê. Ta umiejêtno�æ okaza³a siê
bardzo przydatna w latach pó�niejszych przy dokumen-
towaniu prac badawczych. By³ m³odzieñcem powa¿-
nym, odznaczaj¹cym siê b³yskotliw¹ inteligencj¹. Fi-
zycznie by³ �rednio rozwiniêty, raczej drobnej postury,
od dzieciñstwa by³ krótkowidzem. By³ ch³opcem zdro-
wym, zahartowanym i biologicznie odpornym. Biegle
pos³ugiwa³ siê oprócz jêzyka ojczystego niemieckie-
go, jêzykiem angielskim, francuskim, ³acin¹ i grek¹,
a w pó�niejszych latach równie¿ polskim i hebrajskim.

3. Robert Koch student i m³ody lekarz

W 1862 r. Robert Koch zda³ z wyró¿nieniem maturê
i w tym samym roku rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie
w Getyndze. Pocz¹tkowo, przez 3 semestry studiowa³
matematykê, fizykê i botanikê, potem przeniós³ siê na
medycynê. Po wielu latach wspomina³, ¿e studia bota-
niczno-matematyczne da³y mu podstawy racjonalne-
go i logicznego oceniania swoich badañ mikrobiolo-
gicznych. Manuskrypt pierwszej samodzielnej pracy,
któr¹ dedykowa³ ojcu nosi³ has³o: Numquam otiosus
� Nigdy bezczynnym. Has³o to stanowi³o motto ¿ycio-
we i towarzyszy³o Kochowi przez ca³e jego ¿ycie.

W siódmym semestrze studiów otrzyma³ nagrodê
naukow¹ (dyplom i 80 talarów), ufundowan¹ przez
Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu w Getyndze za opra-
cowanie �O wystêpowaniu komórek zwojowych
w macicy�, która zosta³a wydana drukiem w 1865 r.
Nastêpna praca z okresu studiów dotyczy³a powsta-
wania kwasu bursztynowego w organizmie ludzkim.

W wieku 22 lat Koch by³ ju¿ autorem dwóch po-
wa¿nych prac naukowych og³oszonych drukiem. Na
Uniwersytecie w Getyndze pozna³ wielu interesuj¹-
cych wyk³adowców, w�ród nich profesora anatomii
prawid³owej i patologicznej Jakuba Henle, który wy-
war³ wielki wp³yw na rozwój europejskiej histologii.
Publikacja profesora Henle z 1840 r. w której rozwi-
n¹³ my�l, ¿e przyczyn¹ chorób zaka�nych s¹ ¿ywe, pa-
togenne organizmy, niewidoczne dla oka ludzkiego
tylko ze wzglêdu na ich bardzo nik³¹ mikroskopijn¹
postaæ, ale przy pomocy odpowiednich przyrz¹dów
optycznych bêd¹ widoczne. Ta teoria zrobi³a na Kochu
wielkie wra¿enie.

Ta ciekawa teoria Henle�go osiad³a g³êboko w m³o-
dym umy�le Roberta Kocha i zaw³adnê³a nim z nie-

bywa³¹ si³¹. W m³odym studencie zaczê³a siê budziæ
natura przysz³ego badacza i my�liciela.

Innym, wielce szanowanym przez Kocha nauczy-
cielem by³ chemik Fryderyk Wohler, który w 1828 r.
dokona³ syntezy mocznika. To on swoimi odkryciami
nad syntez¹ substancji organicznych zainspirowa³
Kocha do pracy nad kwasem bursztynowym. Studia
ukoñczy³ cum laude w Hanowerze 13 stycznia 1866 r.,
wyg³aszaj¹c po ³acinie wyk³ad: �O powstawania kwasu
bursztynowego w organizmie ludzkim� uprawniaj¹cy
go do wykonywania samodzielnej praktyki lekarskiej
i akuszerskiej. Ze wspomnieñ o Kochu wiadomo, ¿e
w pracach nad kwasem bursztynowym uczestniczy³
sam jako �obiekt do�wiadczalny�.

W tym samym czasie Wydzia³ Lekarski Uniwersy-
tetu w Getyndze nada³ mu za do�wiadczenia i publi-
kacje dotycz¹c¹ komórek zwojowych w macicy tytu³
doktora medycyny bez nowej dysertacji. W okresie
pomiêdzy promocj¹ doktorsk¹ a egzaminem pañstwo-
wym dla uzupe³nienia wiedzy fachowej przebywa³
w s³ynnej klinice berliñskiej Charité, gdzie spotka³
najwiêkszy autorytet medycyny niemieckiej Rudolfa
Virchowa. Koch chcia³ s³uchaæ wyk³adów wielkiego
profesora anatomii patologicznej. Zna³ jego podrêcznik
�Patologiê komórkow¹� i pogl¹dy Virchowa �¿e
wszystkie choroby powinny byæ rozpatrywane jako
wynik zjawisk destrukcyjnych w komórkach�. Koch
by³ niezadowolony z pobytu w Charité, poniewa¿
w klinice przebywa³o wielu m³odych sta¿ystów. T³ok
jaki panowa³ w czasie omawiana trudnych przypadków
uniemo¿liwia³ z nim wszelki kontakt. Bez mo¿liwo�ci
osobistego spotkania Virchowa, po czterech tygodniach
wyjecha³ z Berlina. W latach pó�niejszych profesor
Virchow sta³ siê zaciek³ym antagonist¹ Kocha w dzie-
dzinie zapatrywañ na przyczyny chorób zaka�nych,
a w szczególno�ci gru�licê, której etiologiê przypi-
sywa³ chorobie nowotworowej. Virchow zaprzecza³
twierdzeniu, ¿e bakterie w ogóle mog¹ byæ przyczyn¹
chorób. Do koñca swoje ¿ycia nie zaakceptowa³ bak-
teryjnej etiologii gru�licy.

4. Praca zawodowa

Po skoñczonych studiach medycznych Koch zwle-
ka³ z podjêciem decyzji: pozostaæ w Niemczech, wy-
jechaæ za granicê, np. jako lekarz w Petrersburgu (sk¹d
nota bene jego podanie odrzucono) czy zaci¹gn¹æ siê
na statek w charakterze lekarza okrêtowego. Rodzice
obawiali siê rozstania z synem i radzili mu podjêcie
pracy blisko siebie, w Hamburgu.

Swoj¹ pierwsz¹ pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w po³o-
wie 1866 r. jako lekarz w szpitalu ogólnym w Hambur-
gu, pó�niej w zak³adzie wychowawczym i opiekuñczym
dla dzieci duchowo zaniedbanych w Langenhangen pod
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Hanowerem. Oprócz tego prowadzi³ prywatn¹ prakty-
kê, która poza Langenhangen obejmowa³a 6 innych
gmin. Bardzo szybko zdoby³ zaufanie pacjentów, co
znacznie poprawi³o jego warunki materialne. Koch
móg³ teraz pomy�leæ o za³o¿eniu rodziny.

5. Robert Koch � ¿ycie rodzinne

M³odzieñcza przyja�ñ z kole¿ank¹ szkoln¹ Gemmy
Adolfin¹ Fraatz przerodzi³a siê w mi³o�æ i w 1868 r.,
w dwa lata po ukoñczeniu studiów, zawarli zwi¹zek
ma³¿eñski. W tym¿e roku osiedlili siê w Nemegk
w pobli¿u Poczdamu, gdzie przysz³a na �wiat ich jedy-
na córka Gertruda. Truda uwielbia³a ze wzajemno�ci¹
ojca i pomaga³a mu w pracach badawczych. Wysz³a
pó�niej za m¹¿ za lekarza wojskowego, pó�niejszego
wspó³pracownika Kocha, profesora Eduarda Pfuhl�a
(1852�1917), z którym mia³a troje dzieci, a nastêp-
nie dziesiêcioro wnuków. Jeden z prawnuków Kocha
in¿. architekt Wolfgang P f u h l, mieszkaj¹cy w Nien-
burgu w Niemczech jest cz³onkiem Rady fundacji
R. Kocha. Utrzymuje sta³y kontakt z Polsk¹ i czêsto
odwiedza muzeum w Wolsztynie.

Krótki pobyt w Nemegk by³ dla niego i m³odej
Emmy jednym z najciê¿szych i najbardziej przykrych
okresów w ¿yciu. Brakowa³o im �rodków do ¿ycia.
Niektóre �ród³a opisuj¹ sytuacjê finansow¹ rodziny
Kochów jako �materialn¹ ruinê, granicz¹c¹ z g³odem
i nêdz¹�. W tej sytuacji zdecydowa³ siê po raz drugi na
przestrzeni jednego roku, na ponown¹ zmianê miejsca
w poszukiwaniu pracy. W rok pó�niej (1869 r.) prze-
niós³ siê do Rakoniewic, miejscowo�ci odleg³ej o 12 km
od Wolsztyna w prowincji poznañskiej, gdzie zajmo-
wa³ siê po³o¿nictwem i ogóln¹ praktyk¹ lekarsk¹ co
poprawi³o znacznie sytuacjê materialn¹ rodziny. Praca
ta bardzo go absorbowa³a, nie pozostawiaj¹c wiele
czasu na badania naukowe.

Wiele lat pó�niej Koch prze¿y³ romantyczn¹
mi³o�æ. Zakocha³ siê, w m³odszej od siebie o 30 lat
Hedwig Freiburg. Hedwig studiowa³a sztukê aktorsk¹
i wystêpowa³a w teatrze Schillera w Berlinie. By³a nie-
zwykle uzdolniona artystycznie, gra³a g³ówne role
w spektaklach, �piewa³a i malowa³a. Romans dopro-
wadzi³ do rozwodu z Emm¹, a w 1893 r. Koch po�lubi³
Hedwig. W�ród go�ci weselnych by³a obecna córka
Kocha, Truda wraz z mê¿em prof. Edwardem Pfuhl�em.
Nowa mi³o�æ i nowa ¿ona wywo³a³y ogromne porusze-
nie w �wiecie medycznym Europy. W czasie Kongresu
w Lipsku w 1892 r., profesorowie bardziej interesowali
siê romansem Kocha ni¿ jego niezwyk³ymi wyk³adami.
Aktorka wiernie towarzyszy³a mê¿owi w jego ¿yciu
wype³nionym badaniami medycznymi. Gdy podró¿o-
wali razem do Pary¿a aktorka i malarka by³a bardzo
zainteresowana sztuk¹ Luwru, razem zwiedzali miasto,

wieczory spêdzali w teatrach, a potem w kafejkach
i kabaretach na Montmartre. Koch okaza³ siê dosko-
na³ym znawc¹ sztuki, by³ przewodnikiem po muzeach
i mimo przekroczenia 60 r. ¿ycia czu³ siê m³odo.

Wiele dalekich podró¿y do Indii, Afryki i innych
w ostatnich 10 latach ¿ycia badacza odbyli wspólnie.
Hedwig umar³a w 1945 r.

6. Koch w Wolsztynie

Podczas wojny francusko-niemieckiej by³ wcielo-
ny jako ochotnik do wojska i na prze³omie lat 1870/71
pracowa³ jako lekarz w szpitalu wojskowym. Skiero-
wany pocz¹tkowo do 11 lazaretu polowego X Armii,
pó�niej przeniesiono go do lazaretu dla chorych na dur
brzuszny w Neuf-Chateau w Lotaryngii. Opieka nad
chorymi ¿o³nierzami i przebieg kliniczny choroby
przywiod³y mu na my�l hipotezê nauczyciela uniwer-
syteckiego z Getyngi, Jakuba Henle o Contagium. Po
roku, na ¿¹danie ludno�ci Rakoniewic i okolicy wróci³
na swoje poprzednie stanowisko lekarza-praktyka.

 W marcu 1872 r. po z³o¿eniu przed komisj¹ w Berli-
nie obowi¹zkowych egzaminów na stanowisko lekarza
powiatowego uzyska³ nominacjê na lekarza powiatu
�fizyka okrêgowego� � dzisiaj tytu³ i urz¹d odpowia-
daj¹cy dyrektorowi stacji sanitarno-epidemiologicznej
� babimojskiego z siedzib¹ w mie�cie Wolsztynie. Sta-
nowisko gwarantowa³o mu uzyskanie �rodków na pro-
wadzenie badañ naukowych.

Przychodnia lekarska mie�ci³a siê przy ulicy Weis-
senn Berg 12 (Bia³a Góra 12) � obecnie ulica Roberta
Kocha, na parterze, w najwiêkszym pokoju, gdzie pó�-
niej umie�ci³ tak¿e swoj¹ pracowniê i ciemniê foto-
graficzn¹. Dwupiêtrowy dom, który zajmowa³ Koch
by³ ³adnie usytuowany, zdobiony sztukateriami przy
brukowanej, g³ównej ulicy. Wybudowany dawno temu
w stylu neogotyku angielskiego, jego pierwotnym
przeznaczeniem by³ szpital dla biednych. St¹d pocho-
dzi nazwa �Szpital pod Samarytaninem�. Na pierw-
szym piêtrze mieszka³a rodzina Kochów. Gabinet swój
przedzieli³ Koch kotar¹, za któr¹ urz¹dzi³ sobie
laboratorium, z d³ugim sto³em, butelkami z odczynni-
kami, instrumentami, mikroskopem i du¿¹ naftow¹
lamp¹. Za domem w ogrodzie rós³ wielki kasztano-
wiec, pod którym odpoczywa³ Koch wraz z ulubio-
nym psem jamnikiem. Kasztanowiec ten ro�nie po dzi�
dzieñ w tym samym parku.

By³ rok 1869. Koch leczy³ mieszkañców Wol-
sztyna, g³ównie Polaków i ¯ydów. Pierwszym jego
t³umaczem by³a polska s³u¿¹ca Julia. Wzywany by³,
g³ównie noc¹ do polskich ch³opów z okolicznych wsi.
W wolnych chwilach gra³ na cytrze, czyta³ czasopis-
ma medyczne i botaniczne, ogl¹da³ �wiat istot mikro-
skopijnych, hodowa³ w ogródku przy domu króliki,



142 ZOFIA ZWOLSKA

myszy polne (myszy bia³e nie by³y jeszcze stosowane
jako zwierzêta do�wiadczalne), ¿aby, a nawet ma³pê,
co budzi³o sensacjê w miasteczku. Koch by³ popular-
ny i lubiany w�ród polskiej ludno�ci. Zarobki wystar-
cza³y mu nie tylko na zaspokojenie potrzeb rodziny,
ale równie na zorganizowanie ma³ego laboratorium,
które wyposa¿y³ w mikroskop Hartnak�a. Oprócz tego
mia³ ma³y mikroton, oraz zbudowany z w³asnej inwen-
cji inkubator. Pozwoli³o mu to rozpocz¹æ prace nad
algami, które szybko zamieni³ na chorobotwórcze
mikroorganizmy. Laboratorium by³o równie¿ wyposa-
¿one w urz¹dzenie do mikrofotografii i posiada³o
ciemniê zrobion¹ z szafy ubraniowej. W takich wa-
runkach powsta³y jedne z najwiêkszych odkryæ nauko-
wych w �wiecie dotycz¹ce etiologii chorób zaka�nych.

8. Badania nad w¹glikiem

W roku 1850 francuski weterynarz Pierre Rayer
(1793�1867) og³osi³ odkrycie laseczki w¹glika (Ba-
cillus anthracis) we krwi zwierz¹t pad³ych z powo-
du anthrax., które to bakterie uda³o mu siê prze-
nie�æ na zdrowe zwierzêta. Piêæ lat pó�niej, w 1855 r.
Franz Antoine Pollender (1800�1879) opublikowa³

to samo odkrycie, oparte na obserwacjach poczynio-
nych w 1849 r., kiedy to z krwi pad³ych zwierz¹t
wyizolowa³ tê sam¹ bakteriê patogenn¹. Kolejno, fran-
cuski lekarz i parazytolog Casimir-Joseph Davaine
(1812�1882) stwierdzi³ te same bakterie we krwi
ludzi chorych na podobn¹ chorobê. Zainspirowany
pracami Pasteura (1822�1895), Davaine w 1863 r. po-
twierdzi³, ¿e krew zdrowych owiec by³a wolna od bak-
terii obecnych u zwierz¹t chorych. Ale na tym etapie
obserwacji daleko by³o jeszcze do pe³nej wiedzy
o w¹gliku. Davaine nie posiada³ laboratorium, a zwie-
rzêta, na których prowadzi³ obserwacje przechowy-
wa³ w ogrodzie przyjació³. Mimo trudnych warun-
ków uda³o mu siê wywo³aæ objawy kliniczne w¹glika
w warunkach eksperymentalnych, przenosz¹c milio-
now¹ objêto�æ kropli chorego zwierzêcia na zdro-
wego. Nastêpne etapy pracy by³y udzia³em R. Kocha.
W 1873 r. R. Koch rozpocz¹³ pracê nad w¹glikiem,
a ukoñczy³ j¹ po 3 latach. Koch nie posiada³ od-
powiednio wyposa¿onego laboratorium, by³ daleko
od bibliotek i kontaktów z innymi naukowcami � by³
zdany sam na siebie.

Badania rozpocz¹³ szczegó³owym przegl¹dem pod
mikroskopem du¿ej kolekcji rozmazów krwi zwierz¹t
z objawami klinicznymi w¹glika. Do badañ u¿y³ pa-
dliny owiec. Jako kontroli u¿ywa³ rozmazów krwi
zwierz¹t zdrowych. Ju¿ pierwsze wyniki by³y zadawa-
laj¹ce. W polu widzenia mikroskopu spostrzeg³ pomiê-
dzy pojedynczymi erytrocytami obce twory w kszta³-
cie laseczek, analogiczne do domniemanych zarazków
w¹glika, jakie opisywa³ wcze�niej Pollender i inni
wspó³cze�ni badacze. Obserwowane w mikroskopie
twory by³y jednak martwe, nie porusza³y siê i nie wy-
kazywa³y tendencji do rozmna¿ania. Dla Kocha by³o
jasne, ¿e obserwowane �twory� u zwierz¹t chorych s¹
przyczyn¹ �miertelnej choroby. Koch bardzo chcia³
aby drog¹ eksperymentaln¹ wykazaæ, ¿e obserwowa-
ne pod mikroskopem �martwe i nieruchome� � jak siê
wydawa³o drobnoustroje � s¹ w rzeczywisto�ci ¿ywe
i w pe³ni zdolne do przenoszenia infekcji.

Z powodu braku pieniêdzy nie móg³ takich eks-
perymentów przeprowadzaæ na du¿ych zwierzêtach
(owcach lub kozach), podj¹³ wiêc jako pierwszy ba-
dacz próby na gryzoniach. Myszy okaza³y siê w pe³ni
przydatne do wielu rodzajów eksperymentów bakte-
riologicznych. Stopniowo wprowadzi³ z powodzeniem
inne drobne ssaki � króliki i �winki morskie. Ekspe-
rymentuj¹c na myszach u¿y³ do przeniesienia mate-
ria³u z tkanki chorego zwierzêcia drewnianego patycz-
ka zanurzonego we krwi. Drewniana bagietka zosta³a
wprowadzona pod naciêt¹ w okolicê ogona skórê
myszy. Mysz pad³a po 24 h, a w czasie sekcji Koch
stwierdzi³ zmiany anatomopatologiczne odpowiadaj¹-
ce w¹glikowi, za� we krwi typowe laseczki. Potwier-
dzi³y siê wyniki analogicznych badañ przeprowa-

Portret Roberta Kocha
(ze zbiorów Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie)
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dzonych wcze�niej przez Davaine�a, ¿e laseczki w¹g-
lika w niedogodnych warunkach przechodz¹ w postaæ
przetrwalnikow¹ i w tym stanie mog¹ trwaæ ca³e lata,
odzyskuj¹c ¿ywotno�æ w ustroju ¿ywym. Ponadto,
udowodniona zosta³a przydatno�æ gryzoni do ekspe-
rymentów medycznych.

Zamys³em Kocha by³o prowadzenie badañ in vitro,
poza normalnymi warunkami makroustroju. Do tego
typu hodowli mikroorganizmów potrzebne by³y od-
powiednie warunki biochemiczne, g³ównie po¿ywki
inkubacyjne.

W 1872 r. lekarz-mykolog, uczeñ Cohn�a Joseph
Schroeter (1837�1894) odkry³, ¿e bakterie wytwarza-
j¹ce barwnik wyrastaj¹ w postaci kolonii na po¿yw-
kach sta³ych wzbogacanych ziemniakiem, zestalon¹
mas¹ jajow¹, miêsem, lub chlebem i daj¹ pocz¹tek ko-
lejnym koloniom. Te obserwacje da³y impuls Kochowi
do pracy, któr¹ przedstawi³ 5 lat pó�niej. Chocia¿ kon-
cepcja mo¿liwo�ci prowadzenia hodowli mikroorga-
nizmów poza organizmem gospodarza by³a dzie³em
Pasteura, to wprowadzenie techniki czystych kultur
bakteryjnych jest dzie³em Kocha.

 Badania K o c h a  nad w¹glikiem da³y pierwszy,
prawdziwy dowód zwi¹zku zaka¿enia bakteriami pa-
togennymi i konkretnym schorzeniem. W 3-letnich
eksperymentach oprócz odkrycia cyklu ¿yciowego
Bacillus anthracis, rozwin¹³ techniki badawcze, typy
hodowli i sposoby barwienia. Ponadto w³asnymi zdjê-
ciami spod mikroskopu udokumentowa³ do�wiadcze-
nia nad w¹glikiem.

9. Fotografowanie mikrobów

Wizualizacja obrazów mikroskopowych sta³a siê
kolejnym wa¿nym zadaniem bakteriologów. Kiedy
w 1839 r. odkryto fotografiê, wydawa³o siê, ¿e bêdzie
ona tylko u¿yteczna w dokumentowaniu sztuki. Wcze�-
niej badacze pos³ugiwali siê rysunkami. W Europie
rozwinê³y siê dwie techniki Daguerre�a we Francji
i Talbot�a w Anglii. Dagerotypia by³a odbierana jako
technika bardziej wyszukana i szybko zosta³a zasto-
sowana w archeologii i botanice. Wkrótce fotografia
znalaz³a zastosowanie w medycynie. Koch zosta³
wprowadzony w now¹ technikê przez Cohna i odt¹d
uwa¿a³ fotografiê za podstawowe narzêdzie w doku-
mentowaniu i porównywaniu mikroorganizmów. Przyj-
muje siê, ¿e Koch pierwszy wprowadzi³ fotografiê do
prezentowania bakterii, ich ró¿nych form i postaci.
Planowa³ nawet przygotowaæ ksi¹¿kê z fotografiami
bakterii, która mog³aby byæ pomocna przy wykrywaniu
i ró¿nicowaniu ich gatunków. Niestety, plan ten nie
zosta³ zrealizowany. W koñcu 1876 r. Koch zapro-
ponowa³ u¿ycie odbitki zamiast fotolitografii. Koch
dokona³ kilku ulepszeñ w mikrofotografii poprzez
zmiany w budowie aparatu, ulepszenie mikroskopu

�wietlnego i technikê wykonywania odbitek. W 1900 r.,
w Instytucie Chorób Zaka�nych w Berlinie otworzy³
pracowniê fotografii, gdzie rozwijano techniki foto-
graficzne. Od tego roku Instytut dokumentuje prace
i posiada bogat¹ kolekcjê fotograficzn¹. Dokonania
K o c h a  w dziedzinie dokumentacji fotograficznej
da³y podwaliny nowoczesnej mikrobiologii, która roz-
winê³a siê w XX w.

10. Koch � bakteriolog

W 1877 r. Koch opublikowa³ bardzo wa¿ny arty-
ku³ o hodowaniu, przechowywaniu i fotografowaniu
bakterii. Praca by³a ilustrowana bardzo dobrymi mi-
krofotografiami w³asnego autorstwa. W pracy opisy-
wa³ metody przygotowywania cienkich rozmazów na
szkie³kach i utrwalaniu ich przez ³agodne podgrzewa-
nie, a ponadto przedstawi³ szczegó³owo metodykê ho-
dowania bakterii w kropli wisz¹cej.

Koch postanowi³ zaprezentowaæ swoje badania
Virchowowi, z nadziej¹ na uzyskanie jego poparcia.
Pojecha³ z Wolsztyna do Berlina, przedstawi³ wiel-
kiemu patologowi w sposób zwiêz³y i krotki swoje
eksperymenty, otrzymane wyniki i przekaza³ swój
manuskrypt o w¹gliku. Virchow potraktowa³ nie-
znanego, prowincjonalnego lekarza ch³odno, a nawet
lekcewa¿¹co, odrzucaj¹c z góry, bez dyskusji odkry-
cia i p³yn¹ce z nich wnioski, a na koniec wyda³ bardzo
lakoniczn¹ opiniê: �to wszystko wydaje siê bardzo
nieprawdopodobne�. Koch by³ ju¿ wtedy cz³owiekiem
pewnym swoich racji i z du¿ym dystansem odebra³
opinie Virchowa.

Rok pó�niej, w 1878 r. Koch opublikowa³ pierw-
sz¹ monografiê podsumowuj¹c¹ swoje badania nad
etiologi¹ infekcji przyrannych. By³a to doskona³a praca
potwierdzona badaniami in vivo, wykazuj¹ca zró¿nico-
wan¹ patogenno�æ bakterii dla odmiennych gatunków
zwierz¹t i wskazuj¹ca zwierzêta do�wiadczalne jako
doskona³e medium do hodowli mikroorganizmów. Wy-
niki opisa³ w wydaniu ksi¹¿kowym w 1879 r. �Badania
nad etiologi¹ infekcyjnych chorób przyrannych�.

Celem kolejnych prac by³o udoskonalenie techniki
mikroskopowania. K o c h  planowa³ wprowadziæ do
swojej pracy nowszy system mikroskopii. Wyposa¿y³
swój mikroskop kolejno w nowy kondensor Ernesta
Abb�ego, maksymalnie skupiaj¹cy �wiat³o na ogl¹da-
nym przedmiocie i w system immersji olejowej z ma-
nufaktury Carl�a Zeissa w Jenie. Nale¿y dodaæ, ¿e sam
Koch dokona³ wielu ulepszeñ w systemie immersji
olejowej i ulepszy³ przyrz¹d o�wietlaj¹cy, co pozwoli³o
mu wykrywaæ mikroorganizmy znacznie mniejsze ni¿
Bacillus anthracis. Ten typ mikroskopu u³atwi³ mu
pó�niejsz¹ pracê na etiologi¹ gru�licy.

W 1879 r. za namow¹ Cohna, Koch przeniós³ siê do
Wroc³awia, gdzie obj¹³ stanowisko lekarza miejskiego.
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Niska p³aca i brak praktyki prywatnej spowodowa³y,
¿e po 3 miesi¹cach powróci³ do Wolsztyna. Praca nad
w¹glikiem wymaga³a ogromnej liczby zwierz¹t, �winek
morskich, królików, ¿ab, przepiórek i wróbli, a kolejno
podjête badania nad nawracaj¹c¹ gor¹czk¹, spowodo-
wan¹ zaka¿eniem krêtkami z rodziny Spirochaetaceae
wymaga³y ma³p. ¯ona Kocha wraz z córk¹ Trud¹ mu-
sia³y karmiæ i opiekowaæ siê zwierzêtami. O�miolet-
nia praca w Wolsztynie i okolicach sprawi³a, ¿e Koch
na skutek obcowania z polsk¹ ludno�ci¹ nauczy³ siê
mówiæ po polsku. Z wielu dokumentów wynika, ¿e by³
ulubionym lekarzem w�ród ludno�ci Wolsztyna.

10. Prace w laboratorium nad czystymi kulturami

K o c h  rozpocz¹³ wiêc prace nad izolowaniem
czystych kultur bakteryjnych. Technika, któr¹ zasto-
sowa³ wydaje siê nam obecnie bardzo prosta, trzeba
jednak pamiêtaæ, ¿e wtedy, w odleg³ych czasach,
w mikrobiologii nie stosowa³ jej jeszcze nikt. Z p³ynnej
hodowli pobiera³ kroplê zawiesiny i rozprowadza³ j¹
na plastrze ugotowanego ziemniaka, na którym po
pewnym czasie obserwowa³ wzrost pojedynczych ko-
lonii. Kolejn¹ technik¹, któr¹ opracowa³ i opisa³ by³a
metoda hodowania bakterii, stosowana powszechnie
do dzi�. Jest to zak³adanie hodowli na po¿ywkach
sta³ych, na p³ytkach w celu otrzymania pojedynczych
kolonii. Do zestalania po¿ywek pocz¹tkowo u¿ywano
¿elatyny, potem agaru. Tê metodê zaleca³ Koch tak¿e
do okre�lania liczby bakterii w wodzie, glebie i po-
wietrzu. W 1881 r. opisa³ technikê hodowania bakterii
na p³ytkach zestalanych ¿elatyn¹ w artykule pt. �Bi-
blia Bakteriologii�

W 1881 r., podczas VII Miêdzynarodowego Kon-
gresu Medycznego w Londyni, Koch zaprezentowa³
opracowane przez siebie techniki otrzymywania czys-
tych kultur bakteryjnych. W�ród s³uchaczy by³ Ludwik
Pasteur. Józef Lister (1827�1912) obecny równie¿ na
kongresie i bardzo przyjazny Kochowi, zdecydowa³
siê doprowadziæ do spotkania obu naukowców. Nie
by³o to zadanie ³atwe. Wzajemny antagonizm miêdzy
Niemcami i Francuzami by³ bardzo g³êboki, a Pasteur
nie móg³ zapomnieæ wojny francusko-pruskiej i swoj¹
g³êbok¹ nienawi�æ jawnie demonstrowa³.

11. Badania nad gru�lic¹

Robert Koch przyst¹pi³ do badañ nad gru�lic¹
z pobudek humanitarnych, uwa¿aj¹c chorobê za naj-
gro�niejsz¹ klêskê spo³eczn¹, wobec której medycyna
by³a w³a�ciwie bezradna. Kiedy Koch rozpoczyna³
prace nad etiologi¹ gru�licy dane epidemiologiczne
przedstawia³y siê nastêpuj¹co: co siódmy zgon w Euro-

pie by³ spowodowany gru�lic¹, a w�ród ludzi m³odych-
doros³ych umiera³a z tego powodu co 3 osoba. Praca
Kocha nad gru�lic¹ by³a precyzyjnie zaplanowana
i pragmatycznie realizowana. Warto po�wiêciæ im wiê-
cej uwagi, szerzej opisuj¹c pierwsze do�wiadczenia.

Pierwszy wycinek tkanki pochodzi³ z autopsji
zmar³ego na gru�licê 32 letniego robotnika Heinricha
Güntera. Kliniczne objawy chorobowe: kaszel, go-
r¹czka, bóle w p³ucach i wychudzenie wyst¹pi³y
u mê¿czyzny na 3 tyg. przed �mierci¹. W 4 dni po
przyjêciu do szpitala chory zmar³. Przy pomocy dwóch
wygrzanych no¿y Koch pobra³ wycinki z ¿ó³tawych
guzków gru�liczych i wszczepi³ je do oczu królików
oraz pod skórê �winek morskich. Z zaka¿onej tkanki
wykona³ rozmaz na szkie³ku i przyjrza³ siê mu wnikli-
wie przez mikroskop. Nie zobaczy³ jednak wiele. Ko-
mórki by³y ma³e wielko�ci oko³o 1/3 laseczek w¹glika,
zbite w agregaty. Po wielu godzinach moczenia roz-
mazu w ró¿nych barwnikach, bakterie nabra³y wresz-
cie koloru, który odró¿nia³ je od t³a. W tym czasie,
wcze�niej zaka¿one zwierzêta zaczê³y kolejno padaæ.
Koch dezynfekowa³ ich sier�æ roztworem sublimatu
i wykonywa³ sekcjê obserwuj¹c podobne ¿ó³te guzki,
jak w narz¹dach zmar³ego mê¿czyzny. Mikroskopowe
badanie przedstawia³o te same blado niebieskie bak-
terie. Nie by³o w¹tpliwo�ci � by³a to pierwsza identy-
fikacja bakterii wywo³uj¹cych gru�licê.

Teraz Koch chodzi³ do berliñskich szpitali, sk¹d za-
biera³ próbki tkanek od pacjentów zmar³ych na gru�-
licê. Zaka¿a³ nimi �winki morskie, króliki, polne
myszy, szczury, psy, koty, kurczaki i go³êbie a nawet
�wistaki. Zawsze obserwowa³ równie¿ zwierzêta zdro-
we. Tylko w tkankach chorych ludzi i zwierz¹t wykry-
wa³ pod mikroskopem blado niebieskie bakterie.

Kolejny etap badañ wymaga³ wyhodowania in vitro
bakterii wywo³uj¹cych gru�licê. Koch posiewa³ wy-
cinki tkanek na bulion i nie uzyskiwa³ wzrostu. Wnios-
kowa³ zatem, ¿e bakterie gru�licy maj¹ specjalne wy-
magania wzrostowe. Zastosowa³ surowicê krwi jako
po¿ywkê. Surowicê rozlewa³ do w¹skich probówek
i podgrzewa³ j¹ nad p³omieniem palnika do momentu
przej�cia surowicy w galaretkê.

Przygotowa³ wiêc agar z surowic¹ pobran¹ od �wi-
nek morskich, wysiewa³ homogenaty tkanek i umiesz-
cza³ w inkubatorze. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e
pierwsza hodowla in vitro by³a przygotowana w szkla-
nym lub porcelanowym naczyniu podobnym do p³ytek
Petriego, do których dodano ¿elatynê lub skoagulowa-
n¹ surowicê. Dni mija³y i nie wyrasta³a ani jedna kolo-
nia. Koch by³ ju¿ mocno zniechêcony, gdy po 15 dniach
zobaczy³ przez lupê delikatne kolonie na powierzchni
agaru. Powtórzy³ wielokrotnie do�wiadczenia uzysku-
j¹c dostatecznie obfity materia³ do inokulacji �winek
morskich. Po 6 miesi¹cach samotnej pracy Koch wy-
izolowa³ pr¹tki gru�licy. Ich rola w etiologii gru�licy
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by³a udowodniona. Potwierdzi³a siê hipoteza, posta-
wiona du¿o wcze�niej przez Koch, ¿e ka¿da choroba
ma swoj¹ specyficzn¹ przyczynê.

12. 24 Marzec 1882 r.

Tego dnia w Towarzystwie Fizjologicznym w Ber-
linie w ma³ej sali-czytelni, Koch zaprezentowa³ swoje
odkrycie. Dokumenty historyczne opisuj¹ ten wielki
dzieñ. W pi¹tek 24 marca 1882 r. o 7 po po³udniu Koch
rozpocz¹³ prezentacjê. Historycy podaj¹, ¿e zachowa³
siê nawet rêkopis jego wyk³adu, ale jest trudny do od-
czytania z powodu bardzo drobnego pisma i licznych
korekt. Na sali pocz¹tkowo panowa³ ha³as, który stop-
niowo zmniejsza³ siê, a¿ w koñcu zaleg³a cisza. Na
sali by³ równie¿ Rudolf Virchow, senior niemieckich
naukowców. Po prezentacji Kocha bez s³owa komen-
tarza opu�ci³ salê i s³ychaæ by³o tylko stukot jego la-
ski. Paul Ehrlich, wspomina³ potem, ¿e wieczór ten
�by³ dla niego najwa¿niejszy w ca³ym zawodowym
¿yciu�. Kiedy Koch skoñczy³ prezentacjê na sali za-
panowa³a cisza. Nie by³o pytañ, nie by³o gratulacji,
nie by³o ¿adnego aplauzu. S³uchacze oniemieli. Powoli
wstawali ze swoich miejsc i podchodzili do mikrosko-
pu, aby spojrzeæ na barwione rozmazy na szkie³kach.
Po raz pierwszy w ¿yciu zobaczyli na w³asne oczy
pr¹tki gru�licy.

W pracy Koch udowodni³ dwie podstawowe tezy:
pierwsza dowodzi³a, ¿e za pomoc¹ nowej techniki bar-
wienia i dziêki zastosowaniu sta³ych po¿ywek, uda³o
siê we wszystkich gru�liczo zmienionych narz¹dach
znale�æ nowy gatunek bakterii, druga, ¿e przyczyn¹
zmian chorobowych s¹ pa³eczki gru�licy. Nastêpnego
dnia pierwsze strony wszystkich gazet donosi³y o epo-
kowym odkryciu.

Dla upamiêtnienia tego dnia, ka¿dego roku 24 ma-
rzec jest obchodzony na ca³ym �wiecie jako �Dzieñ
walki z gru�lic¹�. W tym samym roku 1882 odby³ siê
w Genewie Kongres Higieny, na którym Koch ponow-
nie spotka³ Pasteura. Obaj nie wyzbyli siê niechêci do
siebie. Zazdro�æ i ma³ostkowo�æ by³a udzia³em dwóch
najwiêkszych bakteriologów na �wiecie. Przysz³a pora
na udoskonalenie obrazu mikroskopowego. W 1882 r.
K o c h  szczegó³owo opisa³ przygotowanie rozmazów
na szkie³kach, ich suszenie, utrwalanie i barwienie. Nie
by³o to jednak barwienie ró¿nicuj¹ce. W pierwszych
rozmazach Kocha pr¹tki by³y widoczne w mikroskopie
jako cienkie, blado niebieskie laseczki. Dzia³o siê to za
spraw¹ mieszaniny barwnika o nastêpuj¹cym sk³adzie:
nasycony alkoholowy roztwór b³êkitu metylenowego,
woda destylowana i 10% roztwór ³ugu potasowego
(KOH). T³o by³o podbarwiane wezuwin¹ (br¹z Bismar-
ka), dziêki której by³o ono br¹zowe. Niestety, niebieski
barwnik zabarwia³ równie¿ inne gatunki bakterii.

Wkrótce uda³o siê Ehrichowi udoskonaliæ sposób
barwienia, wykorzystuj¹c cechê kwasooporno�ci pr¹t-
ków. Do dalszego udoskonalenia techniki barwienia
pr¹tków przyczynili siê dwaj m³odzi niemieccy leka-
rze: Franz Ziehl (1857�1926), neurolog z Lubeki,
asystent Kliniki Medycznej w Heidelbergu i Friedrich
Carl Adolf Neelsen (1854�1894) � patolog, asystent
Instytutu Patologii w Dre�nie (Neelsen zmar³ na gru�-
licê w wieku 40 lat).

Podziw budzi ogromna praca, jak¹ czterej badacze
wykonali zaledwie w jeden rok i opublikowali 12 sierp-
nia 1882 r., tj. w 5 miesiêcy po s³ynnej prezentacji
Kocha o wykryciu pr¹tków gru�licy.

Ju¿ w nastêpnym roku Franz Ziehl opisa³ przypadki
znalezienia pr¹tków w rozmazach wykonanych z plwo-
cin pobranych od 73 chorych podejrzanych o gru�licê.
Pierwsze wnioski z jego badañ brzmi¹ bardzo wspó³-
cze�nie i s¹ aktualne do dzisiaj.

13. Postulaty Kocha

Pr¹tki mo¿na uznaæ za czynnik przyczynowy gru�-
licy je¿eli zostan¹ spe³nione cztery warunki:

1. powinno siê je znale�æ w ka¿dym przypadku
choroby

2. posiane na po¿ywce musz¹ wyrastaæ w postaci
czystych kolonii

3. pobrane z hodowli i wprowadzone do ustroju
zwierz¹t wra¿liwych musz¹ wywo³aæ gru�licê

4. materia³ pobrany ze zmian z narz¹dach chorych
zwierz¹t i posiany na po¿ywki musi dawaæ czy-
ste kolonie tych samych pr¹tków.

Postulaty Kocha sta³y siê kanonem w diagnozowaniu
równie¿ innych chorób zaka�nych. Nale¿y dodaæ, ¿e
czynnik etiologiczny tr¹du Mycobacterium leprae powo-
duj¹cy cierpienia milionów ludzi na �wiecie, wykryty
przez Hansena wcze�niej ni¿ pr¹tek gru�licy, nie wype³-
nia po dzi� dzieñ postulatów Kocha. Jak dot¹d nie uda³o
siê jeszcze ¿adnemu badaczowi otrzymaæ in vitro ho-
dowli pr¹tków tr¹du. Poza tr¹dem, niektóre inne choro-
by zaka�ne nie wype³niaj¹ równie¿ postulatów Kocha.

14. Prace nad choler¹

W 1883 r., gdy Koch by³ bardzo zajêty pracami na
gru�lic¹ zosta³ mianowany liderem zespo³u do badania
epidemii cholery w Egipcie. Wraz z nim do Aleksan-
drii przybyli: Gaffky i Bernhard Fischer (1852�1915),
przywieziono mikroskopy i zwierzêta do�wiadczalne.
Spraw¹ wyja�nienia przyczyny powsta³ej zarazy zaj¹³
siê Koch bardzo skrupulatnie badaj¹c chorych i pro-
wadz¹c prace laboratoryjne. Równocze�nie rz¹d fran-
cuski za namow¹ Pasteura, obawiaj¹cego siê dotarcia
epidemii do Europy, wys³a³ francusk¹, czteroosobow¹
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grupê badawcz¹, w�ród których byli Emil Roux i Louis
Thullier. Ten ostatni, 27-letni lekarz zakazi³ siê choler¹
i zmar³. Przed swoja �mierci¹ us³ysza³ z ust Kocha, ¿e
�miertelny zarazek zosta³ zidentyfikowany. Kiedy epi-
demia wygas³a, Koch wróci³ do Berlina z licznymi
wycinkami zaka¿onych tkanek. Odkry³ ma³e, ruchliwe,
przybieraj¹ce kszta³t przecinka, z pojedyncz¹, biegu-
now¹ rzêsk¹ bakterie (Vibrio cholerae), które uda³o siê
hodowaæ na po¿ywkach ¿elatynowych, potem agaro-
wych, zbogaconych wyci¹giem miêsnym.

Wkrótce Koch wyjecha³ równie¿ do Indii w regio-
ny, gdzie choroba wystêpowa³a endemicznie od dawna.
Badania prowadzone w Bengalu potwierdzi³y odkry-
cia dokonane w Egipcie.

W wydalinach chorych i ich jelitach znalaz³ zarazki
przecinkowca cholery, opracowa³ metody hodowli, zba-
da³ oporno�æ bakterii na czynniki chemiczne i fizyczne
i opisa³ �ród³a infekcji, wskazuj¹c naturalne i sztucz-
ne zbiorniki wody jako miejsca prze¿ywania bakterii.
W koñcowym raporcie z przeprowadzonych w Indiach
badañ ( 4 marzec 1884 r.), wskaza³ na wodê z wiej-
skich stawów jako �ród³o epidemii cholery.

Badania nad choler¹ zakoñczy³y siê kolejnym trium-
fem Kocha, 2 maja 1884 r., z r¹k cesarza Wilhelma
otrzyma³ Order II klasy z Gwiazd¹, od urzêdu miasta
100.000 marek, a Berliñskie Towarzystwo Medyczne
wyda³o z tej okazji uroczysty bankiet. W 1885 r. Koch
otrzyma³ nominacje na profesora higieny i bakterio-
logii na Uniwersytecie w Berlinie oraz tytu³ Tajnego
Radcy Medycznego.

15. Tuberkulina

Kolejnym zamiarem Kocha by³o znalezienie sub-
stancji, która mog³aby uodporniæ ustrój na zaka¿enie
pr¹tkami gru�licy lub s³u¿yæ leczeniu gru�licy. Prace
zmierzaj¹ce do tego celu rozpocz¹³ w 1890 r. Prze-
prowadza³ dziesi¹tki eksperymentów na �winkach
morskich, podczas których zauwa¿y³ ciekawe zjawi-
sko, które pos³u¿y³o pó�niej do stworzenia przez
C. Pirqueta pojêcia alergii tuberkulinowej.

Opis pierwszego do�wiadczenia Kocha brzmia³ na-
stêpuj¹co gdy zakazi siê zdrow¹ �winkê morsk¹ ho-
dowl¹ pr¹tków gru�licy, w miejscu szczepienia powsta-
je po up³ywie 14 dni twardy guzek, który wkrótce
przechodzi w owrzodzenie, utrzymuj¹ce siê a¿ do
�mierci zwierzêcia. Równocze�nie pojawia siê silny
odczyn w okolicznych wêz³ach ch³onnych. Inaczej
przedstawia siê ten sam odczyn u �winki chorej na
gru�licê. Po powtórnym zaka¿eniu tworzy siê w miejs-
cu injekcji, ju¿ w ci¹gu pierwszych 3 dni naciek, który
szybko ulega martwicy. Powstaje p³askie owrzodzenie
szybko siê goj¹ce. S¹siednie wêz³y ch³onne nie ulegaj¹
¿adnym zmianom. Koch obserwuj¹c ró¿n¹ reakcjê

zwierz¹t doszed³ do wniosku, ¿e pr¹tki gru�licy mog¹
spe³niaæ rolê szczepionki chroni¹cej ustrój przed zacho-
rowaniem. Ustrój broni¹c siê przed pr¹tkami, powtór-
nie wprowadzonymi miejscowym stanem zapalnym,
nie dopuszcza do uogólnienia zmian chorobowych.

To klasyczne do�wiadczenie Kocha da³o pocz¹tek
nauce o alergii gru�liczej. Dalsze badania doprowadzi³y
do uzyskania tuberkuliny, która stanowi³a zagêszczony
przes¹cz zabitej hodowli pr¹tków na bulionie z glice-
ryn¹. Taka substancja podawana �winkom morskim,
chorym na gru�licê, powodowa³a cofniêcie siê zmian.
Trzeba dodaæ, ¿e ta prosta metoda by³a wcze�niej u¿y-
wana przez Emile Roux (1853�1933) to wyodrêbnie-
nia toksyny dyfteryjnej. Nie wiadomo dlaczego Koch
uwa¿a³, ¿e wyci¹g z zabitych pr¹tków mo¿e leczyæ
gru�licê. Na wiadomo�æ o pomy�lnych wynikach wstêp-
nych badañ z tuberkulin¹ w³adze niemieckie wywar³y
na Kocha nacisk, aby wyst¹pi³ z nowym odkryciem
publicznie. 4 sierpnia 1890 r. Koch zaprezentowa³ ba-
dania na X Miêdzynarodowym Kongresie Medycz-
nym w Berlinie i zreferowa³ wyniki dzia³ania tuberku-
liny na zwierzêta. Piêæ miesiêcy pó�niej Koch mia³
równie¿ wyniki pierwszych, klinicznych obserwacji
u chorych. Prace te prowadzili dwaj lekarze: E. Pfuhl
� jego ziêæ i A. Libbertz, który od 1892 r. nadzorowa³
w firmie Hoechst AG. produkcjê tuberkuliny. Wyniki
sta³y siê sensacj¹ zarówno w �wiecie medycznym jak
i w�ród chorych. Nazwisko Kocha by³o na ustach wszyst-
kich; osoby prywatne, towarzystwa naukowe i zarz¹-
dy miast przysy³a³y gratulacje. Koch otrzyma³ m.in.
list gratulacyjny od Pasteura. Cesarz Wilhelm przyzna³
mu odznaczenie � Wieki Krzy¿ Czerwonego Or³a.

Powszechnie s¹dzono, ¿e badania prowadzone przez
Kocha nad tuberkulin¹ zosta³y ca³kowicie sprawdzone
i ukoñczone. Zapomniano o wstrzemiê�liwo�ci i oglêd-
nych s³owach uczonego, który informowa³, ¿e badania
s¹ zaledwie w fazie pocz¹tkowej. Rozpoczê³y siê piel-
grzymki chorych, czêsto w beznadziejnym stanie do
Berlina. W krótkim czasie berliñskie szpitale, kliniki,
hotele, pensjonaty wype³ni³y siê chorymi na gru�licê
p³uc. Miasto odda³o do dyspozycji Kocha szereg od-
dzia³ów szpitalnych. Zagraniczni uczeni przybywali
do Berlina, aby na miejscu zapoznawaæ siê z now¹
metod¹ leczenia gru�licy.

Koch, który przez 11 ostatnich lat zajmowa³ siê wy-
³¹cznie prac¹ badawcz¹ sta³ siê znowu lekarzem prak-
tykiem. W 1891 r. stworzono dla niego Instytut Cho-
rób Zaka�nych w Berlinie z laboratoriami oddzia³em
klinicznym licz¹cym 128 ³ó¿ek. Tuberkulina nie spe³-
ni³a pok³adanych w niej nadziei i rozczarowa³a zarów-
no lekarzy jak i chorych. W prasie fachowej, g³ównie
angielskiej ukazywa³y siê artyku³y krytykuj¹ce Kocha
za propagowanie tajnego, niebezpiecznego leku.

Do Berlina przyby³ znany lekarz angielski Artur
Conan Doyle (s³awny pó�niej jako twórca nowoczesnej
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powie�ci kryminalnej). Dotar³ do Kocha z trudno�ci¹,
a po powrocie do Anglii napisa³ artyku³ dyskwalifiku-
j¹cy tuberkulinê jako lekarstwo na gru�licê. Conan
Doyle przewidzia³ jednak mo¿liwo�æ u¿ycia tuberku-
liny jako �rodka diagnostycznego. W styczniu 1891 r.
Rudolf Virchow, jak zawsze sceptycznie nastawiony
wobec odkryæ Kocha, opublikowa³ wyniki badañ auto-
psyjnych 21 chorych leczonych tuberkulin¹. Wszyscy
chorzy zmarli na gru�licê prosówkow¹, a obserwowa-
ne zmiany by³y du¿o ciê¿sze, ni¿ patolog kiedykol-
wiek widzia³. Te wyniki doprowadzi³y Kocha do zmia-
ny pogl¹dów na temat leczniczej roli tuberkuliny.

Dzisiaj próby tuberkulinowe nale¿¹ do powszechnie
stosowanych i niezast¹pionych metod badania, które
nie tylko rozstrzygaj¹ o tym, czy badany ustrój prze-
szed³ zaka¿enie pr¹tkiem gru�licy (zjawisko to nazwa-
no fenomenem Kocha), lecz tak¿e okre�laj¹ natê¿enie
alergii tuberkulinowej. Pierwszymi, którzy zastoso-
wali tuberkulinê do odczynów tuberkulinowych byli
C. Pirquet, C. Mantoux, E. Moro i A. Wolf-Eisner.
Doznany zawód w badaniach nad tuberkulin¹ nie znie-
chêci³ Kocha. Nie zrezygnowa³ on z dalszych prac nad
gru�lic¹, chocia¿ ostatnie lata badacza up³ynê³y poza
Instytutem i by³y po�wiêcone chorobom tropikalnym.

16. Inne choroby zaka�ne

W latach 1891�1904 Robert Koch prowadzi³ dal-
sze badania nad chorobami zaka�nymi.

W 1892 r. cholera dotar³a do Hamburga. W ci¹gu
10 tygodni 18.000 ludzi zachorowa³o, a 8.200 zmar³o.
Koch by³ przekonany, ¿e �ród³em zaka¿eñ jest woda
zanieczyszczona odchodami ludzkimi. Wraz z asys-
tentami natychmiast zaj¹³ siê chorymi, badaniami bakte-
riologicznymi, izolacj¹ l¿ej chorych, dezynfekcj¹ wody
pitnej i ekskrementów. Zaleci³ filtrowanie wody pitnej
przez filtry piaskowe, pó�niej wprowadzi³ do dezyn-
fekcji wody chloraminê. Trzeba dodaæ, ¿e Hamburg,
stare niemieckie miasto czerpa³o wtedy wodê bez fil-
tracji wprost z £aby. Kolejno, Koch rozpocz¹³ pracê
w zagranicznych ekspedycjach naukowych, zajmuj¹c
siê chorobami tropikalnymi. W 1896 r. Koch wybra³ siê
w kolejn¹ podró¿ naukow¹ do Po³udniowej Afryki,
gdzie zaj¹³ siê nieznan¹ wówczas chorob¹ byd³a, spo-
tykan¹ równie¿ u owiec i �wiñ, powoduj¹c¹ gor¹czki,
zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego i inne
objawy. Koch nie odkry³ wprawdzie przyczyny choro-
by zwierz¹t, ale znacznie ograniczy³ ich �miertelno�æ
poprzez wstrzykiwanie zdrowym zwierzêtom ¿ó³ci
pobranej z woreczka ¿ó³ciowego chorych zwierz¹t.

Kolejno pracowa³: w Indiach nad d¿um¹, w Afryce
nad malari¹ (Plasmodium falciparum) i ciê¿kimi jej
powik³aniami oraz zaka¿eniami wywo³anymi u byd³a
i koni przez Trypanosoma evansi. Powróci³ do Nie-
miec i znów wyjecha³ do W³och aby pracowaæ nad
malari¹. Zarazek malarii (Plasmodium) zosta³ wy-
kryty wcze�niej przez brytyjskiego bakteriologa sir
Ronalda Ross�a (1857�1932), laureata Nagrody Nobla
w 1902 r. za odkrycie cyklu ¿yciowego Plasmodium.
Ale to Koch jako pierwszy wprowadzi³ do profilaktyki
i leczenia malarii chininê.

Lata 1901�1902 po�wieci³ siê pracy nad tyfusem
brzusznym. Jego badania doprowadzi³y do nowego
spojrzenia na tê chorobê. Stwierdzi³, ¿e jest transmito-
wana znacznie czê�ciej pomiêdzy lud�mi ni¿ z pitnej
wody do ludzi. Od tego zacz¹³ siê nadzór i prawid³o-
wa walka z tyfusem.

W grudniu 1904 r. Koch wyjecha³ do niemieckiej
Wsch. Afryki badaæ ró¿ne choroby byd³a. Przy okazji
zajmowa³ siê takimi paso¿ytami, jak Babesia, Trypa-
nosoma, Spirocheta a po powrocie do Berlina prace te
kontynuowa³ w laboratorium.

W 1906 r. powróci³ do Centralnej Afryki aby pra-
cowaæ nad trypanosomiaz¹ u ludzi (�pi¹czk¹ afrykañ-
sk¹), �mierteln¹ chorob¹ przenoszona przez muchê
tse-tse. Koch stwierdzi³, ¿e atoxyl (arsanilan sodowy)
by³ aktywny wobec pierwotniaków z rodzaju Trypa-
nosoma, podobnie, jak chinina wobec malarii. Gdy
powróci³ z dalekich ekspedycji medycznych, na nowo
zajmowa³ siê problemem gru�licy.

Pomnik Roberta Kocha w parku w Wolsztynie
(fot. Z. Zwolska)
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Warto dodaæ, ¿e Koch pracuj¹c z wybitnie wiru-
lentnymi mikroorganizmami, bez zabezpieczeñ sto
sowanych i wymaganych dzisiaj, nie uleg³ ¿adnemu
zaka¿eniu.

17. Nagroda Nobla

10 XII 1905 r. Robert Koch otrzyma³ Nagrodê Nobla
za ca³okszta³t prac badawczych nad gru�lic¹.

W �nie¿ny zimowy dzieñ, 12 grudnia 1905 r.
w Sztokholmie, wyg³osi³ wyk³ad pt.: �O obecnym sta-
nie walki z gru�lic¹�. W prezentacji nawi¹za³ do innych
uczonych, którzy pracowali nad etiologi¹ gru�licy,
wskaza³ �ród³a transmisji pr¹tków, omówi³ sytuacjê
epidemiologiczn¹ gru�licy w kilku krajach europej-
skich, proponuj¹c dzia³ania jakie nale¿y podj¹æ aby
ograniczyæ rozmiar choroby.

Wskaza³ na konieczno�æ izolowania od otoczenia
chorych na gru�licê, propagowania o�wiaty zdrowot-
nej w�ród ludzi zdrowych i chorych, profilaktykê i po-
pularyzacjê wiedzy o chorobie. Jego wyk³ad, ocenia-
ny dzisiaj, wydaje siê bardzo nowoczesny, a zawarte
w nim tezy s³uszne. W wyk³adzie Koch powróci³ do
kontrowersyjnego tematu gru�licy odzwierzêcej przy-
rzekaj¹c zaj¹æ siê ponownie tym zagadnieniem.

Koch, oprócz nagrody pieniê¿nej (w 1901 r. wyno-
si³a ona 150.800 koron, obecnie 10 mln. koron) otrzy-
ma³ piêknie zdobiony dyplom wykonany wg projektu
Agi Lindegren oraz medal. Nale¿y podkre�liæ, ¿e dy-
plomy s¹ niepowtarzalnym dzie³em artystów, projek-
towanym dla ka¿dego laureata oddzielnie.

Oprócz Kocha laureatami byli 2 inni Niemcy fizyk
Philipp Edward Anton Lenard (1862�1947) i chemik
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Bayer (1835�1917)
oraz Polak � Henryk Sienkiewicz (1846�1916), laureat
literackiej Nagrody Nobla. Podobizny laureatów znalaz-
³y siê m.in. na okoliczno�ciowych znaczkach poczto-
wych. Na jednym z nich mo¿emy zobaczyæ R. Kocha
w towarzystwie H. Sienkiewicza. Czy Koch rozmawia³
z Sienkiewiczem, czy rozmawia³ w jêzyku naszego ro-
daka, nie wiadomo. Uroczysto�æ zakoñczono bankietem.

18. Odznaczenia i honory

Zas³ugi Roberta Kocha na polu walki z gru�lic¹
i innymi chorobami zaka�nymi zosta³y nale¿ycie do-
cenione przez Rz¹d i naród niemiecki. Kolejno otrzy-
ma³ nastêpuj¹ce tytu³y honorowe i odznaczenia:

● Tajnego radcy i nominacjê na starszego lekarza
sztabowego I-klasy

● przyznanie Wielkiego Krzy¿a Orderu czerwone-
go Or³a

● honorowe obywatelstwo miast Clausthal, Wolsz-
tyna i Berlina

● cz³onkostwa honorowe wielu towarzystw me-
dycznych

● stworzono (dla Kocha) Instytut Chorób Zaka�-
nych w Berlinie

● Stopieñ Genera³a majora od Senatu Akademii
Wojskowej Cesarz Wilhelma

●  Nagroda Nobla
●  Zbiórka spo³eczna 1.000.000 marek na stworze-

nie Fundacji R. Kocha
● 1907 w³adze przyzna³y Kochowi tytu³ Eksce-

lencji.
Oprócz tego Koch otrzyma³ wiele innych tytu³ów

i presti¿owych odznaczeñ zagranicznych równie¿ po-
�miertnie.

Po skoñczeniu 60 lat Koch podj¹³ decyzjê przej�-
cia na emeryturê. Otrzyma³ od prze³o¿onych propozy-
cjê pozostania w Instytucie w charakterze konsultanta
ds. higieny. Jego nastêpc¹ by³ Gaffky, ulubiony uczeñ,
wspó³pracownik i przyjaciel, który do koñca pozosta³
lojalny wobec Wielkiego Nauczyciela. Oprócz usta-
wowej emerytury, Kochowi przyznano roczne hono-
rarium w wysoko�ci 10.000 marek. Cesarz odznaczy³
Kocha Orderem Wilhelma.

Jedno z jego ostatnich wyst¹pieñ mia³o miejsce
7 kwietnia 1910 w Akademii Nauk. Wyg³osi³ wów-
czas wyk³ad pt.: �Epidemiologia gru�licy�, w którym
podsumowa³ ca³y dorobek swojej 28-letniej dzia³al-
no�ci, po�wiêconej walce z gru�lic¹. Na pocz¹tku maja
1910 bêd¹c ju¿ ciê¿ko chorym, zd¹¿y³ opracowaæ
uwagi do projektu nowego szpitala dla chorych na
gru�licê w Berlinie.

Zmar³ na kolejny atak serca 27 V 1910 r. siedz¹c na
tarasie w fotelu w hotelu w Baden-Baden. Mia³ 67 lat.
Zgodnie z jego wol¹ prochy umieszczono w Instytucie
Chorób Zaka�nych Roberta Kocha w Berlinie.

19. Muzeum w Wolsztynie
Stowarzyszenie Naukowe im. Roberta Kocha
Fundacja im. Roberta Kocha

 W Wolsztynie, w domu, w którym mieszka³ i pra-
cowa³ Robert Koch powsta³o muzeum.

Otwarto je 2 maja 1996 r. z inicjatywy Fundacji
Polsko-Niemieckiej i Stowarzyszenia Naukowego
Roberta Kocha. Muzeum jest kontynuacj¹ otwartej
21 listopada 1958 r. Izby Pamiêci po�wiêconej uczo-
nemu. Z artyku³u Z. Domos³awskiego dowiadujemy
siê, ¿e muzeum ma jeszcze d³u¿sz¹ historiê siêgaj¹c¹
1930 r., kiedy to staraniem w³adz polskich (jak podaj¹
�ród³a niemieckie) powsta³o muzeum. Eksponowane
s¹ w nim pami¹tki zwi¹zane z prac¹ i pobytem Roberta
Kocha w Wolsztynie, g³ównie fotografie i fotokopie
dokumentów.

Obok bogatej ekspozycji muzealnej obrazuj¹cej
jego ¿ycie i dzia³alno�æ, na szczególna uwagê za-
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s³uguje wyposa¿enie laboratorium, z zachowanym
mikroskopem uczonego i faksymilia dokumentów
osobistych Kocha.

Na domu widniej¹ tablice po polsku i niemiecku
z inskrypcj¹: W tym domu mieszka³ od 1872 do
1880 roku jako lekarz okrêgowy pó�niejszy Tajny Rad-
ca Ekscelencja Profesor Robert Koch. Tutaj rozpocz¹³
swoje wspania³e odkrycia z dziedziny chorób infekcyj-
nych, które da³y podstawy utworzenia wiedzy bakte-
riologicznej, a jego uczyni³y jednym z najwiêkszych
dobroczyñców ludzko�ci.

W oficynie budynku mie�ci siê: Stowarzyszenie
Naukowe im. Roberta Kocha i Fundacja im. Roberta
Kocha, powo³ane 3 maja 1995 r. Stowarzyszenie, od
momentu za³o¿enia, organizuje sympozja naukowe
i konferencje, upowszechnia wiedzê o ¿yciu i dzia³al-
no�ci wielkiego uczonego, wspó³pracuje z Instytutem
Roberta Kocha w Berlinie.

W 2005 r. Wolsztyn obchodzi³ uroczy�cie 100-let-
ni¹ rocznicê przyznania Kochowi Nagrody Nobla. Z tej
okazji odby³y siê sesje naukowe polsko-niemieckie,
ukaza³o siê wydanie specjalne G³osu Wolsztyñskiego
po polsku i niemiecku. Kapitu³a Medalu uhonorowa³a
zas³u¿one osoby i instytucje Medalami Roberta Kocha.

W 2010 r. w Wolsztynie oby³a siê sesja po�wiêcona
R. Kochowi z okazji 100-letniej rocznicy Jego �mierci.
Na uroczysto�æ przyjechali potomkowie Uczonego
i przekazali podarunki z epoki pradziadka do zbiorów
muzeum.
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