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The adventurous discovery of 
Yersinia pestis as an example of 
personal conflicts and scientific 
controversies 

Abstract at the end of the article

Η περιπετειώδης ανακάλυψη  
της Yersinia pestis ως παράδειγμα 
προσωπικών αντιπαλοτήτων  
και επιστημονικής διαμάχης

Παρουσιάζεται η ανακάλυψη του βακτηριδίου της πανώλης, της Yersinia 
pestis, από τους Alexandre Yersin και Shibasaburo Kitasato, η οποία έγινε 
στη διάρκεια της 3ης πανδημίας στο Hong Kong, το 1894. Οι δύο νεαροί 
επιστήμονες βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας φοβερής επιδημίας, αλλά και 
μιας επιστημονικής διαμάχης. Η ιστορία διαδραματίστηκε σε μια πόλη με-
σούσης της επιδημίας, πλαισιωμένη από γαλλοβρετανικές αποικιοκρατικές 
έριδες και προσωπικές φιλοδοξίες. Ο ρόλος του Σκωτσέζου ιατρού Lowson, 
η επιστημονική συμμαχία Βρετανίας, Ιαπωνίας, Γερμανίας και η διαμάχη της 
με το Ινστιτούτο Pasteur και τη Γαλλική Ακαδημία Επιστημών συνθέτουν 
το σκηνικό αυτής της ανακάλυψης. Για 100 χρόνια μετά, η επιστημονική 
κοινότητα θα παραμείνει διχασμένη σε μια δεύτερη διαμάχη για το επίσημο 
όνομα του βακτηρίου, μέχρι την τελική του ταξινόμηση στο γένος Yersinia 
της οικογένειας των εντεροβακτηριακών.

η αντιπαλότητα για την πατρότητα της ανακάλυψης της 
ινσουλίνης ή του ιού HIV αποτελούν τυπικές περιπτώσεις 
διαπροσωπικών ή εθνικών αντιπαραθέσεων, η αντικομ-
φορμιστική ενέργεια του Robert Koch να μεταφέρει στους 
ώμους του το φέρετρο ενός Γάλλου ερευνητή, αδιαφο-
ρώντας για το αντι-γαλλικό μένος των Γερμανών κατά το 
γαλλοπρωσικό πόλεμο, αναδεικνύουν το μεγαλείο και την 
παγκοσμιότητα της επιστήμης.

το βακτήριο της πανώλης, Yersinia pestis, ανακαλύφθη-
κε εν μέσω της τρομερής επιδημίας του Hong Kong το 
1894, κατά τη διάρκεια της 3ης πανδημίας της νόσου που 
ενέσκηψε το 19ο αιώνα και έμεινε γνωστή ως «η πανώλη 
των ωκεανών». Δύο νεαροί επιστήμονες συνέδεσαν τα 
ονόματά τους με την ανακάλυψη, ο Ελβετός με γαλλική 
υπηκοότητα Alexandre Yersin (1863–1943) και ο Ιάπωνας 
Shibasaburo Kitasato (1852–1931). Οι δύο επιστήμονες 
βρέθηκαν άθελά τους στο επίκεντρο μιας απίστευτης 
διαμάχης, όπου κυριάρχησαν οι προσωπικές φιλοδοξίες 
και οι αποικιοκρατικές έριδες με υπόβαθρο μια πόλη στα 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πανώλη, μεταφέροντας την κληρονομιά του Μαύρου 
Θανάτου και των ιστοριών γοτθικού τρόμου, προκαλεί 
διαχρονικό δέος. Εκτός από πηγή λογοτεχνικής έμπνευσης, 
η νόσος αποτελεί και διαχρονικό ιατρικό πρόβλημα, αφού 
ενδημεί σε πολλές περιοχές του πλανήτη.1 Οι δραματικές 
πολιτικές αλλαγές στις αρχές του 21ου αιώνα έφεραν στο 
προσκήνιο και μια άλλη πτυχή της νόσου, τη δυνατότητα 
χρήσης του βακτηριδίου της νόσου (Yersinia pestis) ως 
βιολογικού ή βιο-τρομοκρατικού όπλου μαζικής κατα-
στροφής.2 Στην εργασία αυτή εξιστορείται το χρονικό της 
ανακάλυψης του αιτιολογικού παράγοντα της νόσου, ανα-
δεικνύοντας επίσης μια λιγότερο ρομαντική πτυχή, αυτή 
της αντιπαλότητας ανάμεσα σε επιστήμονες στο επίπεδο 
της προσωπικής αναγνώρισης. Στην Ιστορία της Ιατρικής 
δεν εκλείπουν φαινόμενα εκμετάλλευσης του ήθους και της 
φήμης κορυφαίων ερευνητών, που σε παλαιότερες εποχές 
βρέθηκαν άθελά τους εγκλωβισμένοι σε διακρατικές διε-
νέξεις με πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις. άν όμως 
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πρόθυρα της εξέγερσης. Η πορεία των δύο βακτηριολόγων 
μέχρι την τελική συνάντησή τους στο Hong Kong χαρακτη-
ρίζεται από συμπτώσεις και τυχαία γεγονότα που άλλαξαν 
την επιστημονική τους σταδιοδρομία.

2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

το 1889, ο Yersin (εικ. 1) είχε επιλεγεί να συμμετάσχει 
στην επιστημονική αποστολή του Ινστιτούτου Pasteur 
στην άυστραλία. Εκείνη την περίοδο τα κονικλοτροφεία 
της άυστραλίας πλήττονται από μια άγνωστη επιδημία, με 
σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τη χώρα.3 Ο Yersin 
ήταν γνωστός στη Γαλλία, αφού είχε ασχοληθεί με τη 
φυματίωση και τη διφθερίτιδα ως συνεργάτης του émile 
Roux. λίγες ημέρες πριν από την αναχώρησή του για την 
άυστραλία, ο έκπληκτος Yersin καλείται να εγκαταλείψει την 
αποστολή χωρίς περισσότερες εξηγήσεις. άναχώρησε τότε 
από το Παρίσι φανερά θιγμένος για να μεταβεί στη γαλλική 
Ινδοκίνα, ό που θα συνδύαζε το ιατρικό του έργο σχετικά με 
τη λύσσα και την ευλογιά, αλλά και τα ενδιαφέροντά του στη 
βοτανολογία και τη Μετεωρολογία. Παράλληλα, εργάστηκε 
ως ιατρός σε πλοίο της ναυτιλιακής εταιρείας “Messageries 
Maritimes” ικανοποιώντας το πάθος του για τα ταξίδια. το 
1891, ο Albert Calmette –γνωστός από την ανακάλυψη του 
εμβολίου BCG– θα μεταβεί στη Saigon προκειμένου να 
ιδρύσει το πρώτο παράρτημα του Ινστιτούτου Pasteur. Ο 
Calmette θα θέσει τον Yersin στη διάθεση του Ινστιτούτου 
Pasteur της Saigon, για να καταλήξει τελικά στην κωμόπολη 
Nha-Trang, σε ένα υποβαθμισμένο εργαστήριο-παράπηγμα 

της γαλλικής αποστολής στην Ινδοκίνα.4

την περίοδο που ο Yersin αναχωρούσε για την Ινδοκίνα, 
στα εργαστήρια του άυτοκρατορικού Ινστιτούτου Υγείας 
στο βερολίνο ένας άλλος νεαρός βακτηριολόγος, ο Ιάπωνας 
Shibasaburo Kitasato (εικ. 2), κατάφερε να αναπτύξει μια 
καλλιέργεια Clostridium tetani με ένα πρωτότυπο θρεπτικό 
υλικό δικής του επινόησης. ταυτόχρονα, ήταν ο πρώτος που 
ανακάλυπτε ότι τα συμπτώματα του τετάνου προέρχονται 
από την ισχυρότατη τοξίνη του κλωστηριδίου. Ο Shibasaburo 
Kitasato ήταν ήδη καταξιωμένος στη Γερμανία ως στενός 
συνεργάτης του Robert Koch και του Emil von Bering, για 
τις μελέτες του σχετικά με τον άνθρακα, τη χολέρα και τη 
φυματίωση.5 Η επιθυμία του όμως να γυρίσει στην πατρίδα 
του ήταν πολύ ισχυρή και αμέσως μετά από την επιστροφή 
του προσπάθησε να οργανώσει ένα ινστιτούτο στο τόκιο. 
Οι οικονομικές δυσκολίες ήταν όμως αξεπέραστες και 
αποκαρδιωμένος πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη 
Γερμανία. ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από την αναχώρησή 
του ενημερώθηκε ότι το Υπουργείο Εκπαίδευσης της χώρας 
του ενέκρινε τελικά την πολυπόθητη επιχορήγηση για την 
ίδρυση ινστιτούτου ερευνών και εκμάθησης νέων επιστη-
μόνων, παραμένοντας έτσι για πάντα στην Ιαπωνία.

3. ΔΥΟ ΚΥΝΗΓΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟ hOnG KOnG

τον άπρίλιο του 1894 ενέσκηψε στην καντόνα (Guang-
zhou) επιδημία πανώλης. Ένας Σκωτσέζος ιατρός, ο James 
Lowson (εικ. 3), μετέβη στην πόλη προκειμένου να συντάξει 
επείγουσα αναφορά προς τον κυβερνήτη του Hong Kong, 
Sir william Robinson (εικ. 4). άν η Ινδία αποτελούσε στην 
άνατολή το πετράδι του βρετανικού στέμματος, το Hong 
Kong ήταν μια ιδιαίτερη αποικία τεράστιας οικονομικής 
σημασίας, η οποία κινδύνευε άμεσα. Εξάλλου, το Hong 

Εικόνα 1. Alexandre Yersin (1863–1943). Εικόνα 2. Shibasaburo Kitasato (1852–1931).
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Kong ήταν από μόνο του κάτι το ξεχωριστό, κάνοντας τους 
φλεγματικούς βρετανούς ιδιαίτερα υπερήφανους, αφού το 
πρώτο φως της ημέρας στην άλλη άκρη της γης έβρισκε τη 
φρουρά του Hong Kong να ανεβάζει την “Union Jack” όταν 
στην καραϊβική ήταν ακόμη νύκτα, επιβεβαιώνοντας έτσι το 
δόγμα της αχανούς αυτοκρατορίας ότι «η βρετανική σημαία 
δεν υποστέλλεται ποτέ». Ο Lowson, μετά την επιστροφή 
του από την καντόνα, εισηγήθηκε τον αποκλεισμό όλων 
των ποτάμιων λιμένων ανάμεσα στις δύο πόλεις καθώς και 
τον έλεγχο όλων των ποταμόπλοιων. Παρόλα αυτά, στις 8 
Μαΐου είχε το θλιβερό προνόμιο να διαγνώσει πρώτος τα 
συμπτώματα της πανώλης σε 20 ασθενείς στην κινεζική 
συνοικία του Hong Kong, Tai Ping Shan.6 Με επείγουσα 
αναφορά του ενημέρωνε τις υγειονομικές αρχές της αποικίας 
ότι η πανώλη έφθασε στο Hong Kong, ενώ κατηγορούσε 
προσωπικά τον κυβερνήτη, ο οποίος δεν εισάκουσε την 
εισήγησή του για αποκλεισμό. Η επείγουσα εκείνη αναφορά 
χαρακτηρίστηκε από τον κυβερνήτη ως «… εγωιστική και 
φλύαρη, από έναν άνθρωπο που επιζητά την προσωπική του 
προβολή…».6 Δυστυχώς, η «φλύαρη» αναφορά του Lowson 
επιβεβαιώνεται με το χειρότερο τρόπο τις επόμενες 48 
ώρες, με την καταγραφή 100 νέων κρουσμάτων, και το 
βράδυ της 10ης Μαΐου 1894 έλαβε χώρα η θυελλώδης 
συνεδρίαση της Υγειονομικής Επιτροπής της άποικίας και 
του κολεγίου των Ιατρών του Hong Kong. Ήταν γνωστή 
στο Hong Kong η αμοιβαία αντιπάθεια των Robinson και 
Lowson, σε σημείο που δεν δίσταζαν να ανταλλάσσουν 
προσβολές και ύβρεις ακόμα και στις δημόσιες εμφανί-
σεις τους και η συνεδρίαση βρήκε, κατά το σύνηθες, τους 
αξιωματούχους να προσπαθούν να ηρεμήσουν τους δύο 
άνδρες. Ο κυβερνήτης Robinson δεν είχε εναλλακτική 
λύση και φανερά εκνευρισμένος διόρισε απρόθυμα τον 
Lowson ως επικεφαλή της Επιτροπής Υγείας. Ο υπερήφανος 
Σκωτσέζος θα θυμάται για πάντα εκείνη τη νίκη και όπως 
θα γράψει στο ημερολόγιό του «…έδωσα ένα μάθημα στον 
Κυβερνήτη για το τι πρέπει να κάνει και από ποιους πρέπει να 
ακούει συμβουλές…».7

Με την πάροδο των ημερών η κατάσταση έγινε εκτός 
ελέγχου. Μια κανονιοφόρος του βρετανικού βασιλικού 
Ναυτικού που μετέφερε ασθενείς από την κινεζική συνοι-
κία για καραντίνα στο πλωτό νοσοκομείο «Υγεία» δέχθηκε 
επίθεση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μικρής έκτασης εξέ-
γερση. Οι βρετανοί στρατιώτες φρουρούσαν το νοσοκομείο, 
ενώ ακόμη και οι ιατροί οπλοφορούσαν, αφού συχνά οι 
οπλισμένοι συγγενείς επιχειρούσαν με τη βία να πάρουν 
τους ασθενείς, κινούμενοι από έλλειψη εμπιστοσύνης στην 
ιατρική των αποικιοκρατών, τους οποίους και θεωρούσαν 
υπεύθυνους της συμφοράς.6 Η κατάσταση ήταν απελπιστι-
κή στον κινεζικό τομέα της πόλης, ενώ και το ευρωπαϊκό 
«γκέτο» μετρούσε εκατοντάδες νεκρούς. Οι κινέζοι άρχι-
σαν να εγκαταλείπουν όχι μόνο την πόλη, αλλά και τους 

Εικόνα 3. James Lowson (1866–1935).

Εικόνα 4. Sir william Robinson (1836–1912).
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Στο απέραντο νεκροταφείο του Hong Kong συνα-
ντήθηκαν δύο κυνηγοί μικροβίων, ένας Ελβετός και ένας 
Ιάπωνας. Οι δύο νεαροί επιστήμονες ήταν οι μαθητές των 
δύο «ιερών τεράτων» της Μικροβιολογίας (Pasteur και 
Koch) και εκπρόσωποι δύο διαφορετικών σχολών, της 
Γαλλικής και της Γερμανικής, με διαφορετική μεθοδολογία 
και τεχνολογία. Η πρόκληση για εθνικό γόητρο ήταν, στην 
ουσία, η μελέτη της πανώλης. Η επιδημία του Hong Kong 
αποτελούσε μια πρώτης τάξης ευκαιρία και ο αγώνας τα-
χύτητας για το ποιος θα ανακάλυπτε πρώτος το βακτήριο 
της πανώλης μόλις άρχιζε.

4. AlEXAndRE yERSIn ΕΝΑΝΤΙΟΝ  
 ShIBASABuRO KITASATO

Ο Kitasato κατέφθασε στο Hong Kong με μια άριστα, 
κατά τα γερμανικά πρότυπα, οργανωμένη πολυπληθή 
αποστολή, η οποία είχε ορκιστεί ότι θα τιμήσει τον άυτο-
κράτορα της Ιαπωνίας ανακαλύπτοντας πρώτη το βακτήριο 
της πανώλης. Στον αντίποδα, ο Yersin κατέφθασε μόνος 
έχοντας μαζί του ένα παλαιό μικροσκόπιο, ένα τρυβλίο με 
άγαρ και όλη την ηθική συμπαράσταση του Ινστιτούτου 
Pasteur. Ο μόνος σύντροφος σε αυτή την περιπέτεια θα ήταν 
ο γαλλομαθής Ιταλός ιερέας Vigano, μέλος της καθολικής 
Ιεραποστολής του Hong Kong, ο οποίος θα εκτελούσε 
χρέη μεταφραστή.9

Στις 12 Ιουνίου 1894 ο Kitasato έφθασε στο Hong Kong, 
όπου δέχθηκε το εγκάρδιο καλωσόρισμα του Lowson. το 
κύρος του Kitasato και η παγκόσμια επιστημονική του 
αναγνώριση από τη θητεία του στη Γερμανία δίπλα στον 
Koch ήταν αρκετά ώστε να κάνουν τον Lowson να θέσει 
τον εαυτό του και όλο το νοσοκομείο στη διάθεση των 
Ιαπώνων.6 άντίστοιχα, στις 15 Ιουνίου αφίχθη στην πόλη ο 
Yersin. Η είδηση όμως ότι το Ινστιτούτο Pasteur απέστειλε 
τον παγκοσμίου φήμης Calmette στο Hong Kong μόνον 
οργή μπορούσε να προκαλέσει στους βρετανούς. Η αποικι-
οκρατική αντιπαλότητα βρετανών και Γάλλων ήταν έκδηλη 
ακόμα και σε επιστημονικό επίπεδο. Πραγματικά, ήταν με-
γάλη η ανακούφιση του Lowson όταν πληροφορήθηκε τον 
ερχομό ενός άσημου νεαρού αντί του ίδιου του Calmette. 
Ο Lowson αρνήθηκε να συναντήσει το νεαρό «Γάλλο που 
δεν μιλάει αγγλικά», όπως ο ίδιος έγραψε στο ημερολόγιό 
του.7 Οι μόνοι βρετανοί που έσωσαν τα προσχήματα ήταν 
οι χειρουργοί του άποικιακού Υγειονομικού Σώματος του 
Hong Kong, Ayres, για τον οποίο ο Yersin έγραψε στη μη-
τέρα του ότι «είναι πιο κύριος και από κύριος!» και Cantlie, οι 
οποίοι του υποσχέθηκαν κάθε δυνατή βοήθεια.10 Ο Yersin, 
σε αντίθεση με τις ανέσεις που απολάμβανε η ιαπωνική 
αποστολή, εγκατέστησε το πρόχειρο εργαστήριό του σε 
μια καλύβα στα περίχωρα της πόλης (εικ. 6).

νεκρούς μέσα στα σπίτια τους. Σύμφωνα με την τελευταία 
απογραφή του 1890, το άναρχα δομημένο Hong Kong είχε 
πληθυσμό 221.441 κατοίκους.8 Με απόφαση του Lowson, 
οι βρετανοί στρατιώτες έψαχναν για εγκαταλελειμμένα 
πτώματα σε κάθε οικία του πολυδαίδαλου Hong Kong. το 
θέαμα ήταν φρικτό ακόμα και για τους πιο σκληροτράχηλους 
στρατιώτες. Ολόκληρες οικογένειες βρίσκονταν νεκρές, 
με τα μικρά παιδιά ακόμη στις αγκαλιές των γονέων τους. 
τα νέα της απελπιστικής κατάστασης έκαναν το γύρο του 
κόσμου μέσω του τύπου (εικ. 5).

Με επείγον τηλεγράφημα από το Ινστιτούτο Pasteur 
των Παρισίων, ο Calmette κλήθηκε να αποστείλει στο Hong 
Kong από τα εργαστήρια της Saigon το νεαρό «Παστεριανό» 
Alexandre Yersin. Στο τόκιο, οι Ιαπωνικές άρχές βρέθηκαν 
σε εγρήγορση, ύστερα από το επείγον τηλεγράφημα των 
βρετανικών αρχών του Hong Kong που καλούσαν σε βο-
ήθεια. Ο Robert Koch από το άυτοκρατορικό Ινστιτούτο 
Υγείας του βερολίνου κάλεσε τότε τον πρώην μαθητή του 
Shibasaburo Kitasato να μεταβεί και αυτός επειγόντως στο 
Hong Kong.

Εικόνα 5. βρετανοί στρατιώτες ψάχνουν τις οικίες του Hong Kong για 
ασθενείς και νεκρούς. Εξώφυλλο του περιοδικού “The Graphic”, 1894.
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Στις 16 Ιουνίου και ύστερα από πιέσεις των Ayres και 
Cantlie, ο Lowson δέχθηκε απρόθυμα να κάνει έναν περί-
πατο με τον Yersin, χωρίς βέβαια να του υποσχεθεί κάποια 
βοήθεια, αλλά κυρίως χωρίς να του αναφέρει ότι στις 14 
Ιουνίου ο Kitasato είχε δει ένα άγνωστο βακτήριο, στο πρώ-
το κιόλας υλικό που έλαβε από μια νεκροτομή. Ο Kitasato 
αμφέβαλε όμως, επειδή κατά τη γνώμη του είχαν περάσει 
11 ώρες από το θάνατο του ασθενούς και χρειαζόταν πιο 
πρόσφατο υλικό. Επίσης, «αμέλησε» να ενημερώσει τον 
Yersin ότι τα ξημερώματα της 15ης Ιουνίου και, παρά τις 
έντονες αντιρρήσεις του Kitasato, έστειλε επείγον τηλεγρά-
φημα προς τον εκδότη του περιοδικού “The Lancet” στο 
λονδίνο, όπου ανακοίνωνε την ανακάλυψη του βακτηρίου 
της πανώλης από τον Kitasato, εκθειάζοντας παράλληλα 
και την προσωπική του συνεισφορά.7 Ο Lowson σημείωνε 
επίσης στο τηλεγράφημά του ότι «μετά τον Koch, ο Kitasato 
είναι ο μεγαλύτερος βακτηριολόγος του κόσμου!», ενώ την 
επόμενη ημέρα ο Yersin θα ανακάλυπτε ότι με απόφαση 
του ίδιου του είχε απαγορευτεί η είσοδος στο νοσοκομείο, 
όπου στο νεκροτομείο είχαν πρόσβαση μόνο οι Ιάπωνες. 
Ο Yersin, εκτός από την αντιπάθεια του Lowson, πίστευε 
ότι είχε να αντιμετωπίσει και τις δωροδοκίες του Kitasato, 
όπως είχε εκμυστηρευτεί σε μια επιστολή προς τους γονείς 
του, κάτι όμως που σύντομα αποδείχθηκε αναληθές.11

άναπάντεχος σύμμαχος του Yersin βρέθηκε να είναι ο 
ίδιος ο Kitasato, ο οποίος πολύ ευγενικά ανταποκρίθηκε 
στην παράκλησή του να συναντηθούν. Η επικοινωνία στη 
συνάντηση ήταν δυσχερής, αφού δεν υπήρχε κοινή ξένη 
γλώσσα συνεννόησης των δύο επιστημόνων. Παρόλα 
αυτά, σε μια επίδειξη ιαπωνικής αβρότητας αλλά κυρίως 
συναδελφικότητας, ο Kitasato επέτρεψε στον Yersin να 
παρακολουθεί τις νεκροτομές που εκτελούσαν οι Ιάπωνες 
και του υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια. Στην πρώτη 

κιόλας επίσκεψή του στο νεκροτομείο, ο οξυδερκής Yersin 
παρατήρησε ότι οι Ιάπωνες αφαιρούσαν από τις σορούς 
εσωτερικά όργανα και αίμα, αγνοώντας παντελώς τους 
επηρμένους βουβωνικούς αδένες, χαρακτηριστικούς γι’ 
αυτή τη μορφή της πανώλης. άυτό που για τον Yersin ήταν 
έκπληξη, για τον Kitasato ήταν απολύτως φυσιολογικό, 
αφού ως γνήσιος μαθητής του Koch πίστευε ότι η σηψαι-
μική κατάληξη της πανώλης είναι παρόμοια με αυτή του 
άνθρακα και επομένως έπρεπε να μελετήσει τη νόσο στα 
εσωτερικά όργανα και κυρίως στο αίμα.12,13

Ο Yersin προέβη τότε σε μια ενέργεια που θύμιζε τους 
ανατόμους του Μεσαίωνα, υιοθετώντας μια παράξενη 
πρόταση του Ιταλού ιεραποστόλου. Με την προτροπή 
και τη βοήθεια του Vigano, δωροδόκησε τους βρετανούς 
ναύτες που φρουρούσαν το νεκροτομείο και το βράδυ της 
20ής Ιουνίου αφαίρεσε κρυφά βουβωνικούς αδένες από τις 
σορούς, στις οποίες οι Ιάπωνες είχαν εκτελέσει νεκροτομές 
το πρωί.9 Δύο ημέρες αργότερα, όταν ο Lowson συνειδητο-
ποίησε τι είχε συμβεί, ενημέρωσε αμέσως τον Kitasato ότι 
στο εξής πρέπει να εξετάζονται και οι λεμφαδένες. Ήταν 
όμως πλέον πολύ αργά.

Ο Yersin δεν δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει στο παρα-
σκεύασμα “..une véritable purée de microbes…”.14 Μετά τον 
ενοφθαλμισμό σε ποντίκια και ινδικά χοιρίδια, τα οποία 
πέθαναν τάχιστα, ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την ανα-
κάλυψή του. Ο Yersin, ενήμερος για τις τεταμένες σχέσεις 
των δύο ανδρών, ενημέρωσε απευθείας στις 22 Ιουνίου τον 
κυβερνήτη Robinson για την πρόοδό του, παρακάμπτοντας 
επιδεικτικά τον Lowson, αναφέροντας συγχρόνως και τις 
κωλυσιεργίες του.6 Στο άκουσμά τους, ο κυβερνήτης του 
χορήγησε αμέσως άδεια πρόσβασης στο Νοσοκομείο, 
αφού πάντα έψαχνε ευκαιρίες για να πλήξει το Σκωτσέζο 
ιατρό. Ο Yersin θα επέστρεφε τελικά στη βάση του στη 
Nha Trang για την τελική ταυτοποίηση του βακτηριδίου. 
Όταν ο Lowson πληροφορήθηκε τη χορήγηση άδειας στον 
Yersin, εισέβαλε βίαια στο γραφείο του κυβερνήτη και 
ακολούθησε ένας απίστευτος διάλογος μεταξύ ύβρεων και 
απειλών που σίγουρα δεν άρμοζε σε βρετανούς κυρίους. Ο 
Lowson θεωρούσε άσκοπη την περαιτέρω παραμονή του 
Yersin στο Hong Kong, αφού κατ’ αυτόν οι Ιάπωνες είχαν 
ήδη ανακαλύψει το βακτήριο. Εξάλλου, επί μία εβδομάδα 
και εν μέσω της επιδημίας, περιέφερε την ιαπωνική απο-
στολή σε επίσημα δείπνα και δεξιώσεις για να δουν όλοι 
από κοντά τον Kitasato, τον άνθρωπο που ανακάλυψε το 
μικρόβιο της πανώλης, αποπροσανατολίζοντάς τον έτσι 
από το επιστημονικό του έργο. Στο μεταξύ ο Yersin, σίγου-
ρος πλέον για την ανακάλυψή του, απέστειλε από τη Nha 
Trang επιστολή προς τη Γαλλική άκαδημία Επιστημών με 
την περιγραφή της μορφολογίας του βακίλου.

Εικόνα 6. Ο Alexandre Yersin στο εργαστήριό του στα περίχωρα του 
Hong Kong.



άΝάκάλΥΨΗ τΗΣ YERSINIA PESTIS 693

5. lAnCET ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Στις 4 άυγούστου το περιοδικό “The Lancet” (εικ. 7), σε 
ένα μεθοδευμένο και κατευθυνόμενο άρθρο, αναφέρει ότι 
ο καθηγητής Kitasato ανακάλυψε το βάκιλο της πανώλης 
στο Hong Kong και με έναν άκρως αντιδεοντολογικό 
τρόπο συνεχίζει «…ότι θα υπάρξουν πολλοί σοφοί, οι οποίοι 
θα υποστηρίξουν ότι ανακάλυψαν το βάκιλο, των οποίων οι 
ανακοινώσεις αναμφίβολα θα πλήξουν αυτή την τιμή (του 
Kitasato)…».15 Με προκλητικό τρόπο, η λέξη «σοφοί» ήταν 
γραμμένη στα γαλλικά, προκειμένου να γίνει κατανοητή 
από τον Yersin και τα μέλη της Γαλλικής άκαδημίας, «που 
δεν μιλούν αγγλικά». καθοριστική ήταν η συμπεριφορά του 
Lowson με τη βιασύνη του να τηλεγραφήσει στο λονδίνο, 
ενώ από το ημερολόγιό του φαίνεται η προτίμησή του στον 
παγκοσμίου φήμης ερευνητή Kitasato και όχι στον άσημο 
Yersin. Υπάρχουν δύο προτάσεις στο ημερολόγιό του, όπου 
στη μια αναγνωρίζει ότι «ο Γάλλος πήρε το βάκιλό του», αλλά 
στην άλλη δείχνει το πείσμα και τις μελλοντικές του κινήσεις 
«κανένας όμως δεν θα τον αναγνωρίσει…».7

Ύστερα από πιέσεις του Lowson, ο Kitasato απέστειλε 
απρόθυμα τα σχέδια του βακίλου στο λονδίνο, τα οποία 
δημοσιεύτηκαν στις 11 άυγούστου στο “The Lancet” αλλά 
και στο “British Medical Journal”.16,17 και τα δύο περιοδικά 
δίνουν έμφαση στα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηρι-
στικά του βακτηρίου. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχέδια, 
ο βάκιλος, εκτός από μικρό μέγεθος, έδινε την εικόνα 
διπλόκοκκου που περικλείεται από κάψα (έλυτρο). Στις 18 
άυγούστου, το περιοδικό “The Lancet” αναδημοσιεύει την 
επιστολή του Yersin προς τη Γαλλική άκαδημία Επιστημών 
με τον τίτλο «Ο βάκιλος της κινεζικής πανώλους». Ο βρετανός 
εκδότης του περιοδικού, σχολιάζοντας την επιστολή του 
Yersin και τη στάση της Γαλλικής άκαδημίας, αναφέρει 
ότι «…πρόκειται βέβαια περί πλάνης, αφού κάποιος τόσο 
προσεκτικός και ακριβής παρατηρητής, όπως ο Καθηγητής 
Kitasato, δεν θα προέβαινε στη δημοσίευση, αν δεν είχε 
πρώτος την ικανοποίηση της ακρίβειας των παρατηρήσεων 
και των πειραμάτων του…».18

το θέμα πλέον είχε ξεφύγει από το επιστημονικό επί-
πεδο και είχε περάσει στη σφαίρα της εθνικής υπόθεσης. 
Γαλλία και Ιαπωνία ερίζουν για την τιμή της ανακάλυψης. 
Στον κίνδυνο να χαθεί η πρωτιά, επιστρατεύονται τα δύο 
ιερά τέρατα της Μικροβιολογίας, ο Pasteur και ο Koch, 
υποστηρίζοντας ο καθένας το μαθητή του. Σε επιστημονικό 
επίπεδο, ο εκδότης του περιοδικού “The Lancet” μιλούσε 
περί πλάνης, γιατί σε μια εποχή όπου ήταν ακόμα άγνωστος 
ο πλειομορφισμός της Yersinia οι δύο επιστήμονες είχαν 
δει δύο διαφορετικές μορφές του ίδιου μικροοργανισμού. 
άπλά, οι παρατηρήσεις του Kitasato αφορούσαν στη μορ-

φή του βακίλου που περιβαλλόταν από έλυτρο, ενώ στην 
επιστολή του Yersin προς τη Γαλλική άκαδημία Επιστημών 
ο Yersin περιγράφει την καθαρή μορφή.

τα προβλήματα του Kitasato και του Lowson άρχισαν από 
την πρώτη και πιο απλή απορία της επιστημονικής κοινότητας. 
το βακτήριο ήταν Gram-θετικό ή Gram-αρνητικό; Ο Kitasato 
βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένος, όπως η εγκλωβισμένη 
μορφή του βακτηρίου που ανακάλυψε. Η ειρωνεία είναι 
μεγάλη, αλλά προφανώς ο εγκρατής Ιάπωνας λησμόνησε 
το παρόμοιο πάθημα του δασκάλου του Robert Koch, 
όταν και εκείνος πιέστηκε να ανακοινώσει τη φυματίνη 
ως το θαυματουργό φάρμακο κατά της φυματίωσης, που 
οι θανατηφόρες ανεπιθύμητες ενέργειές της λίγο έλειψε 
να καταστρέψουν τη φήμη του.19 Στην καλλιέργεια του 
βακτηρίου της πανώλης που μελέτησε είχε αναπτυχθεί 
και Streptococcus pneumoniae, σε τέτοιο βαθμό που δεν 
μπορούσε να απαντήσει αν ο μικροοργανισμός που ανα-
κάλυψε ήταν Gram-θετικός ή Gram-αρνητικός.20 άρκέστηκε 
να στείλει μια νέα επιστολή στο περιοδικό “The Lancet”, 
αναφέροντας λανθασμένα ότι το βακτήριο παρουσίαζε μια 
μικρή κινητικότητα. άντίθετα, και με πιο μεγάλη ακρίβεια, 
ο Yersin είχε παρατηρήσει ότι ο βάκιλος ήταν ακίνητος και 
βέβαια Gram-αρνητικός.21

Στην είδηση της περιγραφής του βακτηρίου από τον 
Yersin, ο Kitasato συνειδητοποίησε πλέον πόσο είχε παρα-
συρθεί από τον Lowson, κάτι που θεώρησε ανεπίτρεπτο 
για τον εαυτό του με βάση την επιστημονική του εμπειρία. 
Επίσης, μέχρι τότε ο Kitasato δεν είχε ποτέ δημοσιεύσει 
μελέτη σε αγγλόφωνο περιοδικό, τη στιγμή που σίγουρα 
θα προτιμούσε να αποστείλει τη μεγάλη ανακάλυψη σε 
γερμανικό έντυπο, στη χώρα που τον ανέδειξε. Στο σημείο 
αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, εν μέσω της γαλλοϊαπωνικής 
διένεξης, ο εκδότης του φημισμένου γερμανικού περιοδικού 
της εποχής εκείνης “München Medizinische Wochenschrift” 
επιλέγει μυστηριωδώς να δημοσιεύσει την ανακοίνωση του 
Yersin και όχι του Kitasato, προς μεγάλη βέβαια απογοήτευση 
του Koch. Η εμμονή του Lowson να αποσταλεί η ανακά-
λυψη σε βρετανικό περιοδικό, όπου θα γινόταν γνωστή 
η συνεισφορά του, σίγουρα εξυπηρετούσε το προσωπικό 
του όφελος. Ο Kitasato, στη συνέχεια, ποτέ πια δεν έστειλε 
μελέτη του σε βρετανικό περιοδικό και ποτέ δεν ανέφερε 
ξανά το όνομα του Lowson, ο οποίος, παρά το δύστροπο 
και οξύθυμο χαρακτήρα του, έχαιρε πάντα κολακευτικών 
σχολίων στην αποικία για τις εξαιρετικές ιατρικές του 
γνώσεις. τελικά, το σχόλιο του κυβερνήτη Robinson ότι ο 
Lowson «επιζητά την προσωπική του προβολή» πιθανόν να 
μην απείχε και πολύ από την πραγματικότητα. Πράγματι, ο 
Lowson στην περίπτωση της επιδημίας αυτής προτίμησε 
να διοχετεύσει την ενεργητικότητά του περισσότερο στις 
δημόσιες σχέσεις και στην προβολή του Kitasato παρά 
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Εικόνα 7. Η πανώλη του Hong Kong, “The Lancet”, 4 άυγούστου 1894.
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στην ουσιαστική επιστημονική βοήθεια προς τον Ιάπωνα 
ερευνητή. καταληκτικά, ο Lowson δεν έλαβε κάποια ανα-
γνώριση από τη βρετανική ή την παγκόσμια επιστημονική 
κοινότητα για τη συμμετοχή του στην έρευνα του βακτηρί-
ου, ενώ λόγω των συνεχιζόμενων προστριβών του με τον 
κυβερνήτη Robinson και την Υγειονομική Επιτροπή της 
άποικίας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει απογοητευμένος το 
Hong Kong και να επιστρέψει στη Σκωτία. Εγκαταστάθηκε 
στο Forfar, όπου άσκησε το ιατρικό επάγγελμα και πέθανε 
το 1935, ξεχασμένος απ’ όλους.

Η επιδημία του Hong Kong άφησε πίσω της περίπου 
100.000 νεκρούς. Με βάση την απογραφή του 1890, η 
θνησιμότητα προσέγγιζε ποσοστό της τάξης του 45% 
των κατοίκων της πόλης.22 Όσον αφορά στην αιτιολογία 
της νόσου, ουσιαστικά, ο Kitasato είχε πρώτος την τιμή να 
αναγνωρίσει το βάκιλο, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να τον 
περιγράψει σωστά λόγω τεχνικών δυσκολιών. Ο Yersin, από 
την πλευρά του, αν και άργησε να εντοπίσει το βακτήριο με 
τις κωλυσιεργίες του Lowson, κατάφερε τελικά να έχει στη 
διάθεσή του καθαρή καλλιέργεια της Yersinia, την οποία 
και περιέγραψε με ακρίβεια. Ό,τι και αν συνέβη εκείνο το 
καλοκαίρι του 1894, η γαλλική τιμή honneur και η αντίστοιχη 
ιαπωνική homare μικρή σημασία έχουν. άναμφισβήτητο 
θα παραμένει το γεγονός ότι και οι δύο επιστήμονες δια-
κινδύνευσαν αδιαφορώντας για τη ζωή τους εν μέσω μιας 
φοβερής επιδημίας και η συνεισφορά τους στη μετέπειτα 
αντιμετώπιση της πανώλης ήταν ανεκτίμητη.

6. Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ

Η πολυδιάστατη αντιπαλότητα που περιγράφηκε όσον 
αφορά στην ανακάλυψη της Yersinia, συνεχίστηκε επίσης 
αναφορικά με το όνομα που θα δινόταν στο βάκιλο ο 
οποίος προκαλεί την πανώλη. Μέχρι την τελική αποδοχή 
της σύγχρονης ονομασίας, είχαν προταθεί κατά καιρούς 
εναλλακτικές ονοματοδοτήσεις, οι οποίες δημιουργούσαν 
σχεδόν για έναν αιώνα προβλήματα στην επιστημονική 
κοινότητα.

Ο Yersin, μετά από την ανακάλυψη του βακτηρίου, με-
τέβη στο Παρίσι για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 
Μετά την οριστική ταυτοποίηση του μικροοργανισμού 
ως υπεύθυνου για την πρόκληση της πανώλης τέθηκε το 
θέμα της ονομασίας του και το πρώτο όνομα που δόθηκε 
στο βακτήριο ήταν “Bacterium pestis”. Η επιλογή αυτή θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως καθαρά φιλολογική, αφού 
ακόμα δεν είχαν μελετηθεί πλήρως τα χαρακτηριστικά του 
μικροοργανισμού. κατά τη διάρκεια της παραμονής του 
στο Παρίσι, ο Yersin αποφάσισε να ονομάσει το βακτή-
ριο Pasteurella pestis προς τιμήν του μέντορά του Louis 
Pasteur.23,24

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανακάλυψη του βακτηρίου 
ώθησε στη μελέτη του και άλλους επιστήμονες. το 1896 
και ενώ ακόμα η Γαλλία αντιμετώπιζε την επιστημονική 
συμμαχία Ιαπώνων, Γερμανών και βρετανών, οι Lehmann 
και Neumann εισηγήθηκαν το όνομα Pestisella pestis, που 
αποδείχθηκε βραχύβιο, αφού η επιστημονική προτίμηση 
στράφηκε προς το Pasteurella pestis. Μέχρι το 1900, οι δη-
μοσιεύσεις όσων δέχονταν τη γαλλική άποψη ότι ο Yersin 
είχε ανακαλύψει πρώτος το μικρόβιο χρησιμοποιούσαν το 
Pasteurella pestis, αν και συχνά επικρατούσε το «ουδέτερο» 
όνομα Bacterium pestis.22 Για να αμβλυνθεί η αντιπαλότητα, 
ορισμένοι ερευνητές χρησιμοποιούσαν αυθαίρετα το πλέον 
ουδέτερο όνομα Bacterium Yersin-Kitasato. Η καλοπροαί-
ρετη αυτή ιδέα άνοιξε δεύτερο κύκλο διένεξης, αφού η 
επιστημονική κοινότητα εμφανίστηκε διχασμένη σχετικά με 
το ποιος ανακάλυψε πρώτος το βακτήριο και το ερώτημα 
ήταν αν ο βάκιλος έπρεπε να αναφέρεται ως Bacterium 
Yersin-Kitasato ή Bacterium Kitasato-Yersin.

Στην αρχή του 20ού αιώνα, στον ιατρικό τύπο εμφα-
νίστηκε ένα νέο όνομα (Bacillus pestis), το οποίο χρησι-
μοποιήθηκε μέχρι το 1923, όταν επισήμως το μικρόβιο 
άρχισε να ονομάζεται Pasteurella pestis, ονομασία που 
διατηρήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1980.25 Στο μεταξύ, 
το 1944 εμφανίστηκε στον ιατρικό τύπο για πρώτη φορά 
η πρόταση του van Loghem να ονομαστεί το βακτήριο 
Yersinia pestis, προς τιμή του Alexandre Yersin.26 Έπρεπε 
όμως να περάσουν από τότε άλλα 40 χρόνια, μέχρις ότου 
το 1985 γίνει επίσημο, οριστικά δεκτό και κοινά αποδεκτό 
το όνομα Yersinia pestis24 (εικ. 8).

7. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ YERSINIA

Η ταξινόμηση της Yersinia pestis ακολούθησε τον ίδιο 

Εικόνα 8. Yersinia pestis.
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δύσκολο δρόμο επιστημονικής αμφισβήτησης και αντι-
παλότητας. την εποχή που ο Yersin αποφάσισε να ονο-
μάσει το βακτήριο Pasteurella pestis προς τιμή του Louis 
Pasteur, υπήρχε ήδη ένα γένος το οποίο έφερε το όνομα 
του δασκάλου του, αυτό των Pasteurellae. το γένος αυτό 
είχε προταθεί το 1887 από τον Trevisan, προκειμένου να 
συμπεριλάβει μια ομάδα διαφορετικών ειδών κόκκων, 
οι οποίοι ήταν Gram-αρνητικοί, ακίνητοι και με μέγεθος 
0,5–0,7 μm.27 Ήταν κυρίως βακτήρια τα οποία προκαλού-
σαν αιμορραγική σηψαιμία στα βοοειδή και στα ερπετά, 
ενώ κάποια άλλα προκαλούσαν χολέρα στα ορνιθοειδή. 
Σημαντικότερος εκπρόσωπος του γένους ήταν η Pasteurella 
septica, η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε Pasteurella 
multocida και το 1880 είχε αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 
για παρασκευή εμβολίου από τον Louis Pasteur.28 Η Pasteur-
ella pestis ταξινομήθηκε επίσης στο γένος των Pasteurellae. 
Στο όνομα του γένους των Pasteurellae προστέθηκε στη 
συνέχεια αυτό του Trevisan, με αποτέλεσμα το έτος της 
ανακάλυψης της Yersinia pestis, το γένος να ονομάζεται 
πλέον Pasteurella-Trevisan.28

Η σταδιακή ανακάλυψη νέων ειδών του γένους Pasteurel-
lae δημιούργησε συνακόλουθη σύγχυση στην ταξινόμησή 
τους, η οποία συντηρήθηκε έως το 1937. Σημειώνεται ότι 
ο τρόπος ταξινόμησης των βακτηρίων είχε παγιωθεί από 
το 1936, μετά από εισήγηση του Kluyver, που πρότεινε να 
βασιστεί η ταξινόμηση στο μέγεθος, το σχήμα, τις τυχόν 
ιδιομορφίες της κυτταρικής μεμβράνης, την ύπαρξη ή μη 
μαστιγίων, την κινητικότητα και, τέλος, τον τρόπο αναπα-
ραγωγής του βακτηρίου.29

το 1937 προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Otto 
Rahn μια στοιχειώδης ταξινόμηση με βασικό μορφολογικό 
κριτήριο το μέγεθος του βακτηρίου. Πιο συγκεκριμένα, τα 
είδη Pasteurella pestis, Pasteurella pseudotuberculosis, Pas-
teurella multocida, Pasteurella haemolytica και Pasteurella 
tularensis ταξινομήθηκαν οριστικά στο γένος Pasteurella-
Trevisan, από το οποίο αφαιρέθηκαν άλλοι βάκιλοι λιγό-
τερο συγγενικοί προς την Pasteurella.30 Επίσης, ο Rahn 
πρότεινε την υπαγωγή του γένους αυτού στην οικογένεια 
των Parvobacteriaceae. Σύντομα όμως αυτή η ταξινόμηση 
χαρακτηρίστηκε ως ατυχής, επειδή οι Pasteurella pestis και 
Pasteurella pseudotuberculosis είχαν μέγεθος μεγαλύτερο 
όχι μόνο σε σχέση με τους υπόλοιπους μικροοργανισμούς 
του γένους Pasteurella-Trevisan, αλλά και με άλλα βακτή-
ρια, των οποίων τα γένη επίσης ανήκαν στην οικογένεια 
Parvobacteriaceae. Η οικογένεια Parvobacteriaceae, πλέον 
γνωστή ως Brucellaceae, περιείχε γένη τα οποία είχαν βα-
κτήρια εξαιρετικά μικρής τάξης μεγέθους. Παρόλα αυτά, 
η ταξινόμηση έγινε αποδεκτή λόγω μη ύπαρξης εναλλα-
κτικής πρότασης.

το 1944, ο van Loghem ταράζει τα επιστημονικά δεδο-

μένα της εποχής προτείνοντας την «απόσχιση» των ειδών 
Pasteurella pestis και Pasteurella pseudotuberculosis από το 
ισχύον γένος Pasteurellae και την υπαγωγή τους σε ένα νέο 
γένος, το οποίο και ονόμασε Yersinia προς τιμή του Alexandre 
Yersin. ταυτόχρονα, πρότεινε οι Pasteurella pestis και Pas-
teurella pseudotuberculosis να μετονομαστούν σε Yersinia 
pestis και Yersinia pseudotuberculosis, αντίστοιχα.26

Η «επαναστατική» πρόταση του van Loghem άφηνε 
όμως και πάλι ανοικτό το θέμα της οικογένειας των Par-
vobacteriaceae. Οι αντιδράσεις των επιστημονικών κύκλων 
της εποχής ήταν εντονότατες και έφθασαν στο σημείο της 
απαξίωσης προς το πρόσωπο του van Loghem. Η κοινή 
πεποίθηση ότι τα είδη με συναφή χαρακτηριστικά πρέπει 
να ανήκουν στο ίδιο γένος καθιστούσε αυτόματα απαγο-
ρευτική κάθε σκέψη να ταξινομηθούν σε άλλο. Οι όποιες 
ιδιαίτερες ιδιότητες των Pasteurella pestis και Pasteurella 
pseudotuberculosis δεν ήταν αρκετές για να στηρίξουν 
μια πρόταση για μια τέτοια αλλαγή. Εκτός από τη, βάσιμη 
ή μη, επιστημονική απάντηση προς τον van Loghem, στο 
παρασκήνιο της όλης διένεξης, κάποιοι ιδεολόγοι επιστρά-
τευσαν ηθικο-δεοντολογικό θέμα «αρχών», με τρόπο που 
δεν διέφερε καθόλου από τις απολυταρχικές συμπεριφορές 
και τακτικές του «τσάρου της Γερμανικής Ιατρικής» Rudolf 
Virchow, έναν αιώνα νωρίτερα. το ισχύον γένος των Pas-
teurellae έφερε τη βαριά κληρονομιά του ονόματος του 
Louis Pasteur, υπενθυμίζοντας ότι το 1894 ο Yersin, αν και 
θα μπορούσε, προτίμησε να μη δώσει το δικό του όνομα 
στο νέο βακτήριο. Η πρόταση του van Loghem δεν έγινε 
τελικά αποδεκτή από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, 
αλλά συνέχισε να διχάζει για τις επόμενες δύο δεκαετίες 
δημιουργώντας οπαδούς και αντιπάλους.

το 1964, ο Frederiksen τολμά να διαταράξει για άλλη 
μια φορά την ισχύουσα ταξινόμηση των Pasteurellae με 
την ενέργειά του να κατατάξει στο υπό αμφισβήτηση γέ-
νος της Yersinia το βακτήριο Pasteurella X (συνώνυμο του 
Bacterium enterocoliticum), το οποίο είχε απομονωθεί από 
τους Schleifstein και Coleman το 1939.31 τότε, το συγκε-
κριμένο βακτήριο είχε αμφισβητηθεί, όμως ο Frederiksen 
απέδειξε την ύπαρξή του.32

Η διαμάχη ανάμεσα στους οπαδούς της Pasteurella και 
εκείνους της Yersinia διατηρήθηκε για άλλες δύο δεκαετίες 
περίπου. βέβαια, πέρα από τον εμφύλιο των δύο γενών 
εκκρεμούσε και το θέμα της οικογένειας, αφού έγινε σαφές 
ότι η οικογένεια των Parvobacteriaceae δεν ήταν πλέον 
σε θέση να καλύψει τα είδη της Yersinia.33 Η ανακάλυψη 
νέων στοιχείων για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των 
διαφόρων ειδών των γενών Pasteurella-Yersinia έφερε με-
γαλύτερη σύγχυση, σε μια εποχή μάλιστα που οι επιδημίες 
πανώλης στη νοτιοανατολική άσία ενέσκηπταν σε ετήσια 
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The adventurous discovery of the bacterium of bubonic plague (Yersinia pestis), by Alexandre Yersin and Shibasaburo 

Kitasato during the third pandemic in Hong-Kong (1894) is presented. The two young scientists met at the peaks of 
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