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ACCIDENTE
FERICITE

Cartea cu cele mai multe
gres‚ eli din istorie
Traducere: Laura Danilevici

Guma de s,ters
Anglia, 1770
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Edward Nairne și-a petrecut întreaga viaţă
inventând mașinării electrice complexe,
instrumente optice și barometre.
Era un inginer cu o fire practică și s-a bucurat
de o reputaţie internaţională.
Într-o zi, în timp ce desena planurile pentru
o nouă mașinărie, a confundat o bucată de
cauciuc care se afla prin grămada de hârtii
și de tot felul de materiale de pe masă cu
cocoloşul de pâine pe care îl folosea pentru
a șterge însemnările făcute cu creionul.
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Ce accident fe
ricit! Nairne a re
ușit
să șteargă scrisu
l cu creionul
folosind bucat
a de cauciuc.
Astfel, inventat
orul abil și-a dat
seama că a des
coperit guma d
e
șters. A fost ce
a mai simplă din
tre
descoperirile sa
le, dar și cea m
ai
folosită de cătr
e restul oamen
ilor.
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Penicilina
Anglia, 1928

Alexander Fl

În timpul Primului Război Mondial, doctorul
Alexander Fleming îngrijea soldaţii răniţi în
luptă. Impresionat de marea lor suferinţă și de
mortalitatea ridicată, cauzată de rănile infectate
produse de șrapnel*, s-a întors la Londra cu
gândul de a găsi un remediu.
* Proiectil de artilerie încărcat cu gloanţe care sunt
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împrăștiate prin explozie într-un anumit punct de pe
traiectorie. (n. red.)
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Medicul și-a început experimentele în
laboratorul din subsolul Spitalului St. Mary.
Fleming a dezvoltat culturi de bacterii în
căutarea unei substanţe care să le distrugă,
dar după câteva încercări nereușite s-a hotărât
să plece într-o vacanţă. Timp de o lună,
a abandonat experimentele din laboratorul
lăsat în dezordine, aflat în subsolul spitalului.
Când s-a întors din vacanţă, într-o zi de vineri,
pe 28 septembrie, doctorul și-a găsit munca de
cercetare distrusă. Fleming își uitase probele
lângă o fereastră deschisă, iar mucegaiul îi
contaminase culturile de bacterii.

Penicilina

Penicilina

Ce accident fericit! Când Fleming a analizat

la microscop dezastrul produs, a descoperit că
mucegaiul distrusese bacteriile. Era vorba despre
ciuperca Penicillium, un remediu infailibil împotriva
infecţiilor (un antibiotic).

Penicilina a salvat milioane de vieţi și de aceea
este una dintre cele mai importante descoperiri
din istorie. În 1945, Fleming a obţinut,
alături de colegii săi de laborator,
Ernst Boris Chain și Howard Walter Florey,
Premiul Nobel pentru Medicină.
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