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DESPRE COMBATEREA RĂPCIUGII CAILOR 

Prof, Dr. V. BABEȘ,    
Şedinţa de la 16 Fevruarie 1901, 

n a fpempar 

I. Maleina. 

Aă trecut mai bine de qece ani de când, din diferite ţări, s'at co- 
municat resultatele unor cercetări întreprinse cu substanţe specifice, prin mijlocul cărora diferiţi cercetători ati credut să obţină diagnos- 
ticul morvei, prevenirea şi vindecarea acestei b6le. Cu tote acestea, 
opiniunile sunt în diverginţă, în ce privesce valdrea resultatelor. ob- ținute şi a metodelor cari trebuese urmărite. Din acest punct de ve- dere cred deci că este de dorit, ca cestiunea acâsta să fie discutată din punctul de vedere experimental şi critic. 

Atunci când sub impresiunea lucrărilor lui Z7ankin asupra produ- 
selor toxice ale cărbunelui, precum şi ale lui Rouz şi Chamberland 
asupra imunităţii prin substanţe solubile, am căutat să stabilim sub- 
stanțele chimice specifice ale bacilului morvei, ni s'a părut că am reuşit a găsi un mijloc specifie pentru acâstă b6lă. D-l Dr. A. Babeș, 
chimistul Institutului nostru, publicase atunci cercetările sale asupra 
substanţelor toxice obţinute din bacilii morvei, substanţe cari ne-ai | dat resultate încurajătâre în tratamentul. morvei, pe când în acelaşi 

To timp Helman preparase un extras din bacilii morvei, cu care susţineă 
că ar fi în stare să imuniseze animale în contra răpciugii. Mai cu SS sâma atunci când am precipitat cu alcool sai când am saturat cu să- 
ruri neutre, am reușit să obţinein o substanţă care a daţ reacţiunea SS albumoselor şi prin mijlocul căreia am putut trată cu succes cobaii in- 

S fectaţi cu morvă. In Iulie 1890, /Iankin a publicat resultatele n6stre la «Royal Medical Society» din Londra. 
La 1891, Helman, Kalning, A. Babeș şi Preusse ai continuat cer- cetările lor, încercând a prepară din produsele bacililor morvei o substanţă anal6gă tuberculinei. N'ar av6 nică o importanţă de a sta- 
Analele A. R.— Ton, XXIII.— Memoriile Secţ. Sciințifice. 1 
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bili cărui din acești autori i se cuvine dreptul de prioritate; atâta e 

cert, că primele publicaţiuni sunt datorite autorilor ruşi, mai ales lui 

Helman, care afirmase că un extras din bacilii morvei pâte fi între- 

buinţat pentru diagnosticul morvei, de Gre-ce extrasul acesta, injec- 

tându-se unor cai răpeiugoși, dă nascere unei ascensiuni termice şi 

unei tumori în locul injecţiunii. Cercetările nâstre personale datâză 
şi ele de la începutul anului 1891; ele se află descrise în tesa medi- 

cului veterinar A. Motoc, precum şi în două studii publicate în «Deu- 

tsche medicinische Wochenschrift» şi în «Archives de mâdecine expâri- 

mentale et d'anatomie pathologique.» Cu acâstă ocasiune noi am mai 
insistat asupra faptului, că aceste substanţe, întrebuințate un timp mai 

îndelungat şi în mod sistematic, ar put chiar să vindece răpeiuga. Vin- 

decarea acâsta am putut-o observă la o serie de cobai cari, după ce 
aii fost infectați cu morvă, aii fost trataţi cu dose crescânde, pe când 

animalele de control ai perit de răpciugă. Motoc şi A. Babeș ai tra- 

tat în modul acesta mai mulţi cai răpciugoși cu extrasul preparat din 

culturi de morvă, pe care acesta din urmă l-a numit «morvină»; după 

un tratament de 2—3 luni cu dose crescânde, aii dispărut tte simp- 

tomele de morvă şi animalele tratate nu mai presentai nici o reac- 
țiune, atunci când li se făceă câte o injecţiune de maleină. Tratamen- 
tul acesta aveă numai un inconvenient, datorit faptului că extrasul 

nostru a fost forte toxic; acâstă toxicitate însă a diminuat torte mult, 

îndată ce am modificat, modul de preparaţiune. Astădi morvina pro- 
duce reacţiunea febrilă şi locală, însă fără a presentă toxicitatea di- 

nainte, așă că până la un punct Gre-care s'ar put6 dice că a deve- 
nit toxiodă. Se pote însă că prin acâstă modificare, substanţa n6stră 
a perdut din acţiunea sa curativă. 

Cercetările acestea pericul6se aii causat mârtea lui Kalning şi a lui 
Bertuseh, colaboratorul lui Helman, şi au avut. drept resultat în- 

trebuinţarea maleinei sait a morvinei pe o scară mai largă, pentru 

diagnosticul morvei. O acţiune analâgă desfășâră şi substanţa prepa: 

rată de Preusse prin infusiunea culturii sterilisate în glicerină. 
In ce privesce modul de preparaţiune al diferitelor feluri de maleină, 

e suficient să trimitem la lucrarea lui Kresling. Autorul acesta crede 

că există maleine cari caus6ză numai o ascensiune termică, pe când 

alte maleine provâcă şi o reacțiune locală. 
„Ni se pare însă că acâstă părere nu este exactă, de 6re-ce autorii 
cari nu amintesc reacţiunea locală, la început ai trecut-o pote cu vede- 

rea. Se pretindeă la început, că numai culturile forte virulente pot da o 

maleină bună, pe când noi am putut constată mai târdiă, că nu trebue 
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să existe neapărat o legătură directă între virulență, toxicitate şi reac- țiune. In realitate obţinem adi aceeaşi reacțiune ca și în trecut, deşi nu întrebuințăm decât produse cari de abiă sunt toxice. Substanțele acestea se prepară de Pearson la Berlin, de Bromberg în Charcov, do Rouz la Paris, ete., putându-se deosebi între produse li- chide (Zelman, Kalning, Pearson, Bromberg, Prousse, Rouz- Nocard) şi produse solide (A. Babeş, Foti, Kilborn Şi Schaveinitz). TOte aceste produse derivă ain culturi cât se pote de virulente; virulenţa se obţine prin trecerea virusului prin epuri și prin pisici. Roua-Noeard fac în- sămînţări pe cartofi în epruvete din sângele unui epure mort după două ile; cultura se ține trei dile la 370, se amestecă cu puţină apă fiârtă şi, după ce s'a filtrat prin pânză, se injectâză unui epure în vina auriculară, menţinând ast-fel virulenţa. Maleina se obţine din cul- tură în glicerină şi bulion; bal6nele rămân o lună în termostat, după care se steriliseză, volumul lor fiind redus la a decea parte. Precum se vede, modul de preparaţiune se asâmănă cu acela al tuberculinei. Produsul acesta se păstrâză bine, însă după experienţa n6stră nu aşă de bine ca produsul pulveriform. Am constatat de asemenea că e ne- cesar ca la fie-care îvansport să so examineze dosa activă, de 6re-ce se întîmplă să existe deosebiri într'o expediţiune şi cea-laltă. Maleina n6stră (morvina) se prepară în modul următor: culturi bo. gate din material virulent se amestecă cu cartofi în formă de pastă; după ce ai stat 5—6 săptămâni la termostat, se pun în baia marină la 680, unde rămân timp de 3'/, câsuri; apoi se emulsionâză cu apă, se filtreză printr'un filtru VVitt, filtratul se precipită în alcool, se fil- îv6ză din noi, iar precipitatul din filtru se spală bine întâiă cu alcool şi apoi cu eter. Praful se usucă apoi repede în vid, după care pote să rămâe activ mai bine de trei ani. 
Produsul lui Foth, Malleinum siccum, se prepară din culturi viru- lente, cari ai fost trecute prin cobai; animalele mor după opt dile. Culturile r&mân 20 dile la termostat, după care volumul lor se re- duce la a decea parte, la 80, se precipită în 30 volume alcool abso- lut, se usucă la via prin ehlorură de calce, se amestecă cu apă și se precipită din noă. Trebue cu acâstă ocasiune să amintesc din not prioritatea şi superioritațea morvinei preparate de Dr. A. Babeş, care încă cu doi ani înaintea lui Fot/ a fost preparată în acelaşi mod, cu deosebire însă că produsul nostru a fost mai curat şi mai activ, căcă Foth, făcând precipitarea în alcool absolut, a precipitat şi diferite sub- stanțe inactive. 
De regulă, o dosă de 0.25--0.30 maleină Rouz-Nocad corespunde
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unei dose de 002—003 de-morvină A. Babeș şi la 005—006 maleină 

Poth. 

S'a tratat un mare număr de cai, în mod comparativ, cu morvina 

A. Babeş, cu maleina Rouz-Nocard şi cu maleina uscată a lui Fot/, 

și s'a găsit că mai cu deosebire dosa indicată din produsul Rouz- Nocard 

are aceeași acţiune locală şi generală ca şi produsul nostru, pe când 

dosa maleinei Fot/, arătată chiar de acest autor, provâcă o. ascensiune 

termică mult mai mare, de cum o produce preparatul nostru. Vom cită mai 

la vale numersele n6stre cercetări de control, însă dejă de pe acuma 

putem spune, că dosa indicată de Fot/, e prea mare, având în vedere 
ceea-ce am putut constată cu ocasiunea experienţelor nâstre; s'a în- 

tîmplat de mai multe ori ca animalele, cari n'aii fost atinse de morvă 
şi cari n'ai reacţionat la maleina NWocard, să presente totuşi o reac- 

țiune, atuncă când li s'a injectat maleina Poth. 
Spre a put obţine resultate uniforme și cu putinţă de a fi compa- 

rate între ele, se cere ca produsul în cestiune să fie încercat în primul 
rînd la animale morvâse afebrile, neîntrebuinţându-se dose prea mici, 

dar nici prea mari. Atunci când dosele sunt prea mici, temperatura 
se ridică, însă nu aşă de mult, ca ascensiunea acâsta să pâtă fi folosită 

din punctul de vedere al diagnosticului; se mai întîmplă ca reacţiu- 

nea locală și generală să nu fie destul de manifestă, şi vom vede că 

şi aceste două sunt necesare pentru punerea diagnosticului. 

La început, când lucram cu un produs f6rte concentrat, obţineam cu 

0010 ascensiune termică caracteristică de 2—30, pe când reacţiunea lo- 

cală eră neînsemnată. Atunci când am injectat 002—008, am mai obser- 
vat accelerarea pulsului şi a respiraţiunii, contrâcţiuni musculare, tre- 
murături şi adesea, la locul injecţiunii, un edem întins care persistă timp 

de mai multe dile. Morvina pe care o întrebuinţăm acuma e cu mult mai 

puţin toxică, aşă că cobaii sai şi caii suportă o dosă de 10—20 ori 
mai mare; reacţiunea caracteristică locală şi generală o obţinem atunci 

când se injectâză 002-—003. Morvina nâstră care are o vechime de 
1—2 ani, injectându-se în dose de 004, dă aceeaşi reacțiune tipică. 
Resultate anal6ge am obţinut cu maleina Fo, în injecţiuni de câte 

005; reacţiunea a fost mult mai fare în ceasurile în cari am injectat 
006—008, aşă cum a fost indicat de Foth. Injectând un sfert de cc. 
maleină Rouz, s'a putut constată de obiceiă o reacțiune ce-vă mai tare 
decât aceea provocată de produsul nostru. Resultă deci din compa- 

raţiunea n6stră, că în termen meâiii 0.25 maleină Rouz corespunde unei 

dose de 003 morvină și 005 maleină Folk. 
Cercetările n6stre ne-ai arătat, că nu există o distincţiune conside- 
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. rabilă între acţiunea acestor trei produse, aşă că diverginţa opini- unilor, în ce .privesce acţiunea maleinei, nu este datorită faptului, că fie-care maleină ar lucră în altfel, aşă cum se credeă adosea. In Îîncer- cările. nâstre făcute în mod comparativ cu aceste trei produse, nu numai ascensiunea termică, dar și tOte cele-lalte manifestaţiuni se- cundare ait fost absolut la fel. De alt-fel există diverginţe asupra acţiu- nii maleinei, în ce privesce diagnosticul morvei, chiar acolo unde s'a întrebuințat numai un singur produs. Așă, spre exemplu, pe când No. card recomandă maleina în mod călduros pentru diagnosticul morvei, Leblanc combate întrebuinţarea ei, iar alți cercetători francesi pă- streză în acâstă cestiune o posiţiune expectativă. In Germania, Schiitz, Siedemgrodzky, Engeler, Malkmus, Olt, ete. sunt contra însemnătăţii maleinei din punctul de vedere al diagnosticului, pe când Preusse, Johne, Kitt şi alţii, afirmă că pote aduce folâse reale în cunâscerea b6lei. Și în Rusia, maleina a fost recomandată de Semmer şi Wladi- îiroli, pe când medicii veterinari militari ai opinat în potriva între. buinţării ei. 
| 

Ţinend s6mă de faptul că pe lângă cercetările minuţi6se există şi un număr mare de indicaţiuni absolut insuficiente, cari aă contribuit Gre-cum să întunece judecata asupra maleinei, voii încercă să resum în puţine cuvinte, dar în mod critic, resultatele obținute de autorii de s6mă, cari ai făcut cercetările lor pe un număr mai mare de animale. Dacă examinăm comunicările partisanilor maleinei, nu putem să nu accentuăm asupra lipsei spiritului critic în aceste lucrări, Atunci când metoda lor nu dă nici un resultat, insuccesul acesta este pus în so- cot6la maleinei, care ar fi de rea calitate, sait a stării în care se află animalele, fără ca judecata acâsta să fie basată pe cercetări qe con- trol. Tot-deauna caii omoriţi sunt declaraţi Morvoşi şi oră-ce nodul, fie cât de mic, fără urmă de inflamaţiune sati de virulență, care se găsesce în plămâni sai în ficat, este luat drept nodul morvos. Sai e vorba de un număr mic de cai, 2—3—10, a căror maleinisare nu pâte contribui la elucidarea positivă a cestiunii. 
Preusse, care a fost unul din cei dintâi cari ai preparat 'maleina, apără produsul acesta şi însemnătatea sa, afirmând de alt-fel cu multă dreptate, că de multe ori focarele găsite în Plămânii animalelor cari ai reacţionat în mod tipic, deși calcarâse, sunt de natură mor- vosă. Nu se pâte însă afirmă, că natura morvâsă a acestor noduli a fost combătută numai din causă că infecţiositatea lor n'ar fi fost consta- tată cu ajutorul metodelor nouă de cercetare. Noi înşi-ne am avut ocasiunea a ne convinge, şi anume în casuri destul de numerâse, că
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îns&mînţările și inoculările făcute din nodulii găsiţi în organele unor 
animale, cari ai presentat o reacțiune tipică în urma maleinisării, ai 
remas negative; în majoritatea casurilor, nodulii aceștia nu conţin 
nici bacili, nici virusul viă. 

Indicaţiunile lui Preusse asupra reacţiunii tipice de asemenea nu con- 
cordă cu constatările făcute de mine. Preusse pretinde că ascensiunea ra- 
pidă a temperaturii cu 130 ar fi tipică, ceea-ce ar fi greşit, de Gre-ce 
acestă ascensiune termică se observă des la multe alte b6le, aşă spre 
exemplu la buba mânzului, la emfisem, etc. La morvă trebue să cerem 
o ridicare a temperaturii cu cel puţin 20 şi peste 400, ascensiune care 
trebue să dureze două dile. E drept că culminaţiunea repetată, în una 
şi aceeași di, a traseului, dovedesce existenţa unei reacţiuni ce-vă mai 
durabilă, însă acest simptom nu este nici constant, nici nu e suficient 
pentru diagnosticul morvei, pe când persistenţa febrei, care după 
Preusse war fi caracteristică, în urma experienţelor nâstre s'a dovedit 
a fi de o val6re capitală pentru reacţiunea tipică. Intr'un mod tot aşă 
nemotivat, Preusse neglijâză şi reacţiunea locală şi cea generală. 

Nocard, care dispune de un mare număr de observaţiuni, e cel mai 
însemnat partisan al maleinei. In instrucţiunile francese asupra ma- 
leinisării, datorite lui Nocard, se afirmă, că în casurile în cari caii 
sunt atinși de răpeiugă, în urma injecţiunii, ar apăr în tot-deauna în 
locul injecţiunii o tumefiare volumin6să, care ar persistă mai multe 
dile, precum și cord6ne limfatice. Aceste simptome n'ar lipsi în nici 
un cas. Pe de altă parte găsim că într'un alt loc se accentuâză asu- 
pra faptului, că şi caii nemorvoşi presentă la locul injecţiunii o tume- 
fiare mică, puţină ascensiune termică şi sensibilitate — fenomene cari 
ar trece repede. Din numerâsele n6stre experienţe însă reese că şi la 
caii morvoşi, tumefiarea în locul injecţiunii este adesea neînsemnată 
şi de scurtă durată. Simptomele indicate de Nocard, precum se vede, 
nu sunt constante, mai cu s6mă că cercetătorul acesta nu specifică cât 
de mare trebue să fie reacţiunea locală, și cât trebue să dureze, pen- 
tru ca tumefiarea acâsta să fie caracteristică pentru morvă. 

Arătările lui Nocard asupra ascensiunii termice, care apare în urma în- 
jecţiunii cu maleina sunt încă şi mai puţin lămurite. Acest autor distins 
se mulțumesce cu afirmaţiunea, că o ascensiune termică de 1.50, atunci 
când persistă cel puţin timp de două dile, e caracteristică pentru 
morvă. Constatările n6stre, făcute la un număr de mai multe mii de 
cai, au arătat că în cea mai mare parte a casurilor, în cari ascensiu- 
nea termică n'a fost mai mare de 39%, nu puteă fi vorbă de morvă. 
De pildă atunci, când calul presentă o temperatură de 370 5-4, fără a 
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se ridică, după injecţiune la 39, nu se p6te afirmă că e morvos. De 
asemenea reese din cercetările nostre, că şi ascensiunile termice până 
peste 39%, atunci când n'aă ajuns la 40 şi nu sunt de 20, nu sunt ca- 
racteristice pentru morvă. Ascensiunile termice indicate de unii au- 
tori germani, cari pun diagnosticul morvei atunci când temperatura 
s'a ridicat cu 1%, sunt încă şi mai puţin caracteristice. Dejă faptul a- 
cesta ne arată, că până acuma s'a procedat întrun mod prea puţin 
aprofundat. 
Nocard mai afirmă, că ori cât de tipică ar fi reacţiunea termică, 

atunci când lipsesce reacţiunea organică, ea e suficientă de a face ca 
animalul să fie privit ca suspect, adecă pote să fie morvos și fără să 
presente reacțiune locală, ceca-ce e în contradicere cu afirmaţiunea sa 
anteriGră, că reacţiunea locală trebue să existe ori de câte ori e vorbă 
de morvă. 

Nocard, ca să fie consecinte cu afirmaţiunea sa, că în casurile de 
morvă există iot-deauna o reacțiune locală însemnată, ar trebui să 
dică, că morva este exclusă atunci când animalul presentă reacţiunea 
termică tipică, atunci când acâsta nu este însoţită de reacţiunea lo- 
cală. In acâstă ordine de idei, Nocard ajunge la conelusiunea, com- 
bătută de cei mai mulţi autori, că <un animal qui ne reagit pas ă <une injection de mallâine n'est pas morveuy, quelle que soit l'appa- 
«rence des symptâmes observ6s.» 

Insuficienţa metodei lui Wocard se cunsce mai mult din ceea-ce 
na spune, decât din ceea-ce spune, ceea-ce concordă cu faptul, că n'a căutat să se convingă de valârea malcinei print”un număr mare de cercetări de control. Aşă, spre exemplu, am vădut numerâse casuri în cari am putut înregistră următorul fenomen important: Întrun înter- val de 1—2 săptămâni, unul și acelaşi cal a fost injectat de două ori, 
în mod succesiv, cu acelaşi fel de maleină; după întâia injecţiune, ani- 
malul a reacţionat, iar după a doua n'a reacţionat. Se vede că faptul 
acesta Nocard sai că nu-l cunâsce, saii că nu-i dă nicio importanţă. 
Nocard afirmă că caii suspecți de morvă urmâză să fie injectaţi cu 
maleină; atunci când nu reacţionâză, ei nu mai pot fi bănuiţi că sunt 
atinși de morvă; caii cari reacţionâză vor fi ţinuţi în observaţiune 
timp de 1—2 luni, după care interval se vor maleinisă din noii; atunci 
când acestă a doua maleinisare nu este urmată de reacțiune, anima- 
lele pot fi privite ca sănătâse. Nocard a şi publicat o serie de casuri, 
în cari animalele cari n'a reacţionat după a doua maleinisare, în- 
tr'un interval de 1 2 luni, n'a reacţionat în urmă nici după a treia 
sai a patra maleinisare.
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Cercetările nâstre însă multiple, făcute chiar cu produsul lui Vocard, 
ne pun în posiţiune de a afirmă, că cercetătorul acesta se înşlă. In 
primul rând trebue să observăm, că atunci când se fac două injecţiuni 
întrun interval de 8—14 gile, odată cu reacțiune şi altă dată fără re- 
acţiune, nu este admisibil de a crede, ca tocmai în răstimpul acesta 
scurt de 8 gile animalul să fi dobândit morva sai să se fi vindecat 
de acâstă b6lă. In unele publicaţiuni, Nocard sfătuesce ca a doua in- 
jecţiune să nu se facă prea curînd după prima maleinisare, de 6re-ce, 
crede domnia-sa, prima reacțiune ar put să influenţeze pe cea dea doua. 
Acâstă influențare noi n'am putut s'o semnalăm în casurile nâstre, 
cari representă un număr de mai multe mii. In ori-ce cas, resultatele 
contradictorii ale acelor două inoculaţiuni nu pot fi datorite acestui fapt, 
de 6re-ce prima injecţiune ma putut influenţă animalul într'atâta, în 
cât să nu presente reacţiunea după a doua injecţiune, după ce a pre- 
sentat-o în urma inoculaţiunii dintâi, sau şi vice-versa, nu însă odată 
într un fel şi a doua Gră într'alt fel. In casurile nâstre am vădut la 
mai multe sute de cai reacţiunea după întâia, și nu după a doua in- 
jecţiune şi vice-versa la alţi cai, în acelaşi număr. 

Apoi mai dispunem de un material numeros, din care resultă, că 
mulți cai, cari aii încetat de a mai reacţionă, reacţion6ză din noii în 
mod tipic, când maleina li se injecteză din noii. Faptul acesta ar pute 
[i tâlmăcit în multe casuri ca o infecţiune nouă, pe când în alte casuri, 
atunci când fenomenul acesta se repetă de mai multe ori, suntem ne- 
voiţi să admitem, că încetarea reacţiunii nu însemnâză tot odată şi 
încetarea morvei. In realitate s'a întîmplat de mai multe ori că caii, 
cari mau mai reacţionat, ai murit după un scurt timp de morvă. Din 
acestă pricină şi basaţi pe cercetările nâstre, noi nu putem aprobă 
procedeul şi conclusiunile lui Nocard. Este deci absolută nevoie ca să se 
găs6scă alte criterii pentru judecarea reacţiunii și un alt mod de între- 
buinţare a maleinei. 

Greșla capitală, atât alui Nocard, a lui Preusse cât şi a lui Johne, e cre- 
dinţa lor că reacţiunea maleinei ar indică tot-deauna, că organismul con- 
ţine bacili vii de morvă, ceea ce până agi nu e de fel dovedit. Din 
potrivă, nici bacteriologii cei mai distinși, cari ar fi avul tot înteresul 
de a dobândi vesultate positive, mai găsit bacili vii, prin nică un 
procedeii, în cea mai mare parte a cailor cari ati fost omorâţi după 
ce aii presental reacţiunea tipică. Faptul acesta, de mare importanţă, 
nu pote fi ignorat sai combătut printr'o afirmaţiune absolut nemoti- 
vată, cum că în organismul acestor cai tot se vor fi aflat unde-vă 
ascunşi bacilii vii ai morvei. 
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In ce privesce val6rea maleinei, Schindelka crede că diferiţii noduli pulmonari sunt datoriţi morvei. Reacţiunea tipică a observat-o însă câtţe odată şi la alte bâle, mai cu s6mă la emfisem. 
Instrucţiunile în vig6re în armata rusâscă fix6ză o ascensiune ter- mică de 2%, care trebue să se mănţină cel puţin timp de 36 ore. Atunci când nu există simptome suspecte, se face, după un interval de 14 dile, o a doua injecţiune; când resultatul e positiv, animalele se omâră. Din textul acestor instrucţiuni reese, că reacţiunea locală şi generală n'ar pute reclamă o însemnătate mai mare. Vom ved6 mai la vale, că instrucţiunile acestea se cam apropie de vederile nâstre, deşi ni se par de asemenea prea schematice și greii de executat, precum va reeşi din expunerile n6stre ulteridre. 
Foth, care a preparat şi dînsul un produs uscat, pe cât se vede fără a cunosce pe al nostru, l-a întrebuințat în dosa de 0.06—0.1 Dinsul se pote numără printre partisanii convinşi ai maleinei. D-sa afirmă: 1) Că ori-ce cal morvos reacţioneză (ceea-ce nu e exact); 2) Că caii cari nu suferă de morvă nu reacţionâză; 3) Că 'o ascensiune termică de peste 2 e o dovadă sigură de existenţa morvei (Şi aici avem de ob. servat că Folk greşesce; maleina sa, în probele întrebuințate de NO, desfăşoră o acţiune mai puternică decât morvina nâstră sai maleina Rouz-Nocard, atunci când se întrebuinţâză dosa indicată mai sus. De aicia resultă că o ascensiune termică obţinută cu maleina /Fot!/, de peste 2* corespunde unei ascensiuni termice de mai puţin de 25, ob- ţinută cu produsul nostru—o temperatură care, după experienţele nOstre, n'ajunge pentru a se put pune diagnosticul morvei.); 4) Re- acţiunea locală nu e sigură, ceea-ce concordă cu vederile n6stre ; 5) Că ascensiunile atipice nu se pot privi ca semne de morvă (Acestă afir- mare e în contradicere cu numerdsele nâstre experienţe controlate, de Gre-ce mai cu s6mă la caii cu morva manifestă se observă adesea reacţiunea atipică, care alternâză cu cea tipică. Trebue însă să recu- n6scem că reacţiunea atipică se observă câte odată şi la alte bâle, mai cu s6mă la buba mânzului.); 6) Pol crede că aceste reacţiuni atipice numai atunci pot avâ val6re, când avem a face cu cai Morvoşi sai suspecți de morvă (Acest punet de vedere pote fi util din punctul de vedere practic, însă nu e admisibil din punctul de vedere sciinţific.) ; 7) Atunci când se adiministrâză dose mai mici de maleină, şi ascen- siunea termică e mai mică, ne mai fiind aşă de caracteristică, ceea-ce şi noi putem confirmă, de Gre-ce reacţiunile cele mai caracțeristice se obţin cu un produs care, la caii Morvoși, provâcă o ascensiune termică cu mai mult decât 2 peste temperatura iniţială, însă fără a causă o
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temperatură excesivă, pe când produsul prea concentrat, administrat 

în dose de 002—01, pâte pricinui şi la caii cari nu suferă de morvă 
o ridicare a temperaturii, care ar put fi confundată cu morva; 

8) Poth nu ţine s6mă nici de manifestaţiunile locale, nici de cele gene- 
rale, când e vorba să judece reacţiunea (ceea-ce nu putem admite, 

căci ori cât de inexactă ar fi, după experienţele n6stre, caracteristica 

lui Nocard şi ori cât de exagerată ar fi în ochii lui Nocard însem- 

nătatea acestor manifesiaţiuni, totuşi nu putem fi de acord ca ele să 

fie trecute cu vederea, de 6re ce la caii morvoşi se observă de regulă 

o reacțiune locală şi generală fârte considerabilă— fapt dovedit în fârte 

multe casuri, pe cari am avut ocasiunea să le observăm). 
Precum vedem, procedeul recomandat de Fot/ nu este nemerit, de 

Gre-ce decretâză omorirea tuturor cailor, cari ar reacţionă cu o as- 
censiune termică de peste 20, ceea-ce nu e de fel necesar. Pentru ar- 
mata nostră, procedeul acesta ar însemnă o perdere de peste un mi- 

lion de lei. De alt-fel credem că și Foth a renunţat mai târgii la acâstă 
procedare legată de pagube colosale. 

Faţă de aceste resultate positive, se publică mereti nisce resultate 
negative. E suficient de a examină lucrurile de aprâpe şi a repetă 
injecţiunile, spre a ne convinge că, cu cât se controleză mai mult re- 
acțiunile, cu atât mai grea devine interpretarea, resultatului. Aşă de 
pildă, reese din cercetările n6stre şi din acele ale lui Tommili, Hap- 
pich, ete., că atunci când se repetă injecţiunile, caii odată reacţionâză şi 
alte ori nu reacţionâză saii reacționâză în mod atipic. Se vede că au- 
torii aceştia m'aii procedat aşă, cum ati procedat mulți partisani ai ma- 
leinei, cari ai examinat în mod fârte minuţios animalele omorite în 
urma reacţiunii, şi atunci când ai găsit în pulmoni unii noduli albi- 

cioşi, scleroşi sai calcaroși, nevirulenţi, de mărimea unui bob de linte, 
aii declarat că animalul a fost atins de morvă. Analisând comunica- 
rea acestor din urmă autori, raportorul dice, că cercetările acestea sunt 
silite şi insuficiente, de 6re-ce răpciuga se pâte vindecă. Insă acestă 

explicare nu pote fi întrebuințată atunci când într'un interval de opt 
dile calul a reacţionat odată și a doua 6ră nu saii vice-versa. 

Din momentul în care autorii se depărtâză de schema lui Wocard 
saii a celor-lalţi, lipsite tâte de ori-ce control, conclusiunile lor sunt 

negative. Sistemul lui Nocard este cel următor: Prima înjecțiune : 
Caii reacţion6ză saii nu reacţionâză; aceia cari reacţionâză însă fără 
a presentă simptome clinice r&mân două luni în observaţiune, după 
care interval se injectâză din noi. Şi după acâstă a doua injecţiune, 

unii reacţion6ză, alţii nu. Acei cari reacţionâză, mai rămân două luni 
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în observaţiune; acei cari n'ai mai reacţionat se consideră ca vinde- caţi. In modul acesta, ori-ce control e exclus, căci e suficient ca un ast-iel de animal, cu saă fără reacțiune, să fie injectat din noi după opt dile, pentru ca sistemul întreg să se prăbuşâscă; calul, care nu reacționase la a doua injecţiune, va reacţionă la a treia, şi vice-versa. Nocard însă a omorît animalele cari ai reacţionat şi în pulmonii sati în ficatul lor a găsit în tot-deauna cel puţin câți-vă noduli miliari — ergo, animalele ai fost morvâse. Numai că Wocard pare a neglijă faptul, că în cea mai mare parte a casurilor, nodulii aceștia ai fost cu totul indolenţi şi neinfecţioşi; de asemenea nu se sinchisesce de un alt fapt, anume că animalele din același grup, cari n'aă reacţionat, ai presentat de asemenea ast-fel de noduli; constatarea acâsta d-sa vrea să o înlăture, afirmând că animalele ati fost vindecate și nu mai conţi- neaii bacili. Insă s'a constatat că nici animalele cari aă reacţionat nu conţineaii bacili; în casurile acestea, crede Nocard, că bacilii n'ait fost căutaţi în de-ajuns. In modul acesta, se înţelege că Nocard şi partisanii săi nu se înș6lă nici odată. 
Schiilz se pronunţă în contra valorii inoculărilor cu maleină, afir- mând că reacţiunea se manifestă adesea şi la caii cari nu sunţ atinşi de morvă, pe când caii Morvoşi se întîmplă să nu reacționeze. No- dulii cari se găsesc în pulmonii și în ficatul animalelor cari au reac- ționat, după Schit nu sunt datoriţi morvei, ci în cea mai mare parte a casurilor iritaţiunii parasiţilor, a vermilor sai a ouălor lor. Sehiitz şi Olt presupun, că atunci când aceşti noduli ar fi de origine mor- v6să, neapărat ar trebui ca şi mucâsa aparatului respirator să presente alteraţiuni morvâse. In cercetările n6stre, e drept că nodulii aceştia ail fost constataţi că nu sunt infecţioşi. 
Opiniunea lui Sehiitz e de sigur şi mai puţin fondată decât aceea a lui Wocard. Nodulii în cestiune de obiceiii n'ai fost examinaţi din punctul de vedere al virulenţei lor ; ei conţin adesea-ori parasiţi animali, de multe ori însă nu. In general există numai unele cercetări istolo- gice, cari nu sunt în stare a ne lămuri în mod complet asupra ade- v&ratei însemnătăţi a acestor noduli, atât de importanţi pentru pre- ţuirea maleinei. Dacă nodulii aceştia în realitate ar fi de ordinar de natură morv6să, combaterea morvei sar alcătui cu totul alt-fel decât în casul în care nodulii de regulă n'ar indică existenţa morvei. Mai cu deosebire interesant e de a constată, dacă nodulii aceştia se irag din circulaţiune, sait sunt datoriţi unei alteraţiuni bronchiale; în ca- sul din urmă ar trebui să admitem, că ei corespund unei infecţiuni a căilor respiratâre, pe când atunci când sar propagă prin circulaţi-
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une, ar av6 numai caracterul unor metastase. Rămâne deci de discutat, 
dacă nodulii, cari după Nocard ar fi simptomul morvei, pot fi consi- 
deraţi cu drept ca afecţiuni morvâse primitive, aşă cum o fac Nocard, 
Preusse şi Johne. Analog cu ceea-ce se constată la alte bâle infecţi6se, 
ar trebui să admitem, că primele manifestaţiuni ale morvei urmâză 

„să se arăte la locul de invasiune saă ca manifestaţiuni generale, pe 
când localisaţiunea ulteridră, întrun organ depărtat, nu pâte av de- 
cât un caracter secundar, în tocmai precum abcesele metastatice cari 
se observă în pulmoni, în urma unei infecţiuni chirurgicale, nu sunt 
manifestaţiuni primive, ci secundare. Se vede că aicia avem a face cu 
o confusiune, de 6re-ce Johne amintesce şi de focare peribronchice şi 
bronchice, cari s'ar ivi în urma pătrunderii bacililor prin căile respi- 
ratore, pe când încercările lui Nocard se referă la nodulii cari s"ar 
manifestă în urma invasiunii bacililor pe cale intestinală. 

In ce privesce experienţele nâstre proprii, putem să ne basăm pe un 
material f6rte bogat, observat împreună cu d-nii medici-veterinari 
Prof. Locusteanu, Popescu, Prof. Persu, Furtună, Prof. Gavrilescu, Prof. 
P. Riegler şi cu chimistul Dr. A. Babeș, cari ai format comisiunea institu- 
ită de Guvern pentru studiul valorii şi întrebuinţării maleinei. Comisiu- 
nea acâsta a dirigiat maleinisarea unui număr aproximativ de 7.000 cai, 
studiind resultatele acestor operaţiuni în modul cel mai minuţios. In 
primul rînd s'a stabilit ce pâte oferi maleina din punctul de vedere 
al diagnosticului morvei. Intrun studii apărut în luna August 1894, 
în «Semaine Medicale» de la Paris, am publicat resultatul cercetă- 
rilor n6stre, din cari a reeșşit, că morva e forte răspândită în Ro- 
mânia şi că, în afară de casurile cu morvă manifestă, există numerâse 
casuri de morvă latentă ascunsă; în grajdurile în cari s'a iviţ morva, 
30—3509%, din numărul total al cailor suferă de morvă latentă. Mem- 
brii Comisiunii ai mai comunicat la Congresul internaţional de medi: 
cină veterinară din Berna, în anul 1895, resultatele obţinute, însă con- 
clusiunile de atunci ai trebuit să fie întru cât-vă modificate în urma 
cercetărilor ulteridre. Insă înainte de a studiă diferitele forme de 
morvă, dorim să amintim numerâsele încercări, cari ne-au permis a 
stabili în mod precis reacţiunea caracteristică în urma maleinisării, 

II. Reacţiunea datorită maleinei. 

Identitatea diferitelor produse fiind recunoscută, am putut stabili, 
că caii cari presentă simptome clinice de morvă, având însă o bună 
stare somatică şi nici o ascensiune termică, reacționâză în modul ur- 

 



591 DESPRE COMBATEREA RĂPCIUGII CAILOR. 13 
  

mător, atunci când li se face o injecţiune cu maleină: Acolo unde 
s'a făcut injecţiunea apare de regulă, după un interval de câte-vă ore, 
o tumefiare edematâsă, durerâsă, care până a doua di iea proporţiuni 
mai mari, persistând timp de câte-vă dile. Tot odată se observă, după 
vre-o șese ore de la injecţiune, o ascensiune termică rapidă de cel 
puţin 2% şi minimum până la 40 C. Temperatura se mănţine câte vă 
ore la acâstă înălțime, se coboră după 24 de ore şi se ridică din noi 
peste temperatura normală în giua următâre. 
Impreună cu acâstă reacțiune termică, precum am spus mai sus, se 

desvoltă de obiceiii în locul injecţiunii o tumefiare edematâsă de 
mărimea palmei saii şi mai mare, care p6te persistă două dile şi mai 
mult. Reacţiunea acâsta locală, dacă e mai mare decât palma şi durâză 
mai mult de două gile, o vom semnală printr'un cere cu punct (Q)), reac- 
țiunea mijlocie cu un simplu cerc (0) şi cea necaracteristică — mai 
mică decât palma şi cu o durată mai scurtă decât două dile — cu un 
simplu punct (-). 

In timpul acestor manifestaţiuni, calul este indispus, n'are poftă de 
mâncare şi presentă adesea contracţiuni musculare. După ce ai trecut 
vre-o 48 de ore de la inoculaţiune, calul revine la starea normală. 
Aceste manifestaţiuni le-am desemnat ca reacțiune tipică (x). Trebue 
însă să amintesc, că nu arare-ori caii, cari presentă semnele unei morve 
pronunțate, nu arată acestă reacțiune tipică, ci pot arătă alte forme 
de reacţiuni. In ast-fel de casuri, faptul acesta nu este de nici o im- 
portanță practică, de 6re-ce avem a face cu morva uşor de cunoscut 
în urma simptomelor clinice caracteristice. Adesea reacţiunea tipică 
apare de abiă după a doua injecţiune cu maleină. Insă pe când injec- 
țiunea cu tuberculină influenţâză organismul faţă de o a doua injec- 
țiune, injecţiunile cu maleină nu aă acestă calitate; caii răpeigoși, 
cari ai presentat o reacțiune tipică după prima injecţiune, pot. pre- 
sentă, în cea mai mare parte a casurilor, aceeaşi reacțiune tipică după 
o a doua injecţiune, care se face după vre-o 8—14 dile. E adevăraţ 
că se întîmplă, nu tocmai rar, ca un cal morvos să reacționeze după 
prima injecţiune şi nu după a doua injecţiune, saă vice-versa. Din 
acâstă causă am fost siliți a afirmă, că reacţiunea e caracteristică 
numai atunci când ea a fost observată, în mod tipic, după două injec- 
țiuni succesive făcute întrun interval de 8—20 dile. 

Interpretarea reacţiunii mai presentă şi o altă dificultate însemnată, 
şi anume din causa că mulţi cai morvoşi nu presentă nici un fel de 
reacțiune în urma maleinisării; lucrul acesta se observă mai cu s6mă 
la caii cu temperatura febrilă şi la aceia cari se află întrun stadii
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înaintat de cachexie. Faptul acesta, deşi nu presentă mare importanţă 
practică, de Gre-ce se referă la animale a căror morvă se pote diag. 
nostică şi fără ajutorul maleinej, totuşi urmâză a fi cercetat din pune- 
tul de vedere teoretice. 
Am putut constată, că mulţi cai Morvoşi reacționâză în mod alipie 

sait că reacţiunea tipică alterneză cu una atipică. Trebue să facem 
o deosebire între reacţiunea tipică mare și între aşă disa reacțiune 
tipică mică; acâstă din urmă reacțiune mulţi autori străini o consi- 
deră ca dovadă de existenţa morvei, pe când noi am putut să o con- 
statăm şi la cai sănătoşi. Ea se deosebesce de reacţiunea tipică prin- 
îmaceea, că ascensiunea termică e mai puţin decât 20 peste tempera- 
tură iniţială şi nu ajunge la 40; tot odată şi reacţiunea locală şi 
manifestaţiunile generale sunt mai puţin pronunţate (+). Sub denumirea 
de reacțiune atipicăi mare («9») înţelegem o ascensiune termică de fe- 
lul celeia observate la morva tipică, mai mult de 2 şi peste 400, însă 
fără a se mănţin6 la acâstă înălţime; după câte-vă ore, temperatura 
scade, fără a se ridică din noi. Reacţiunea acâsta se observă adesea 
la animale morvâse, însă de multe ori la animale cari nu suferă de 
răpciugă, ci de alte bâle, s. e. de buba mânzului, de emfisemă, de pneu- 
monie, etc. Reacţiunea atipică mică însemnâză o reacțiune cu un tra- 
seu asemănător, dar în care temperatura nu se ridică la 400(?). Atât 
într'un cas cât și în cel-lalt, reacţiunea locală pâte fi însemnată, de o 
durată mai lungă, saii ușâră şi trecătâre. De multe ori se observă la 
animalele morvâse o ipotermie considerabilă, care apare câte-vă ore 
după injecţiune; în urmă, temperatura se ridică numai puţin peste li- 
mita normală. Mai des se observă reacţiunea aceea la care tempera- 
tura se ridică, ca şi la reacţiunea tipică, însă fără a se reîntâree în 
aceeași di la limita normală, sai aprope de acâstă limită, spre a se 
ridică din noi în giua următâre, ci se mănţine la maximum, putând 
să se ridice a doua di peste temperatura maximală din prima di; reac- 
țiunea acâsta e destul de caracteristică pentru morvă şi pârtă denu- 
mirea de tip persistent sai chiar ascendent. 

A. Atitudinea animalelor cu morvă manifestă față de maleină. 

a). Animale morvâse cu o singură înjecjiune sai cu puţine 
înjecțiună. 

Din 31 cai morvoșşi, 12 ai avut temperatura normală; din aceştia 
din urmă 5, aii presentat reacţiunea tipică, 3 reacţiunea atipică, 2 cari 
n'aii reacţionat de fel aveai o ușră ipotermie în urma injecţiunii, şi 
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2 aii reacţionat, când în mod tipic, când în mod atipic, în urma injec- 
ţiunilor repetate. La alţi 2 cai morvoşi, cari ai fost maleinisaţi mai mulţi 
ani de-arîndul, reacţiunea, la început tipică, a devenit după câte-vă 
luni atipică; s'a putut constată în aceste casuri că reacţiunea se mic- 
şoră la fie-care inoculare, tipul treceă în atipie mare şi apoi în ati- 
pie mică, până ce la urma urmelor injecţiunea cu maleină n'a mai 
fost urmată de nici un fel de reacțiune. Numai că absenţa reacţiunii 
n'a persistat în amândouă casurile, de 6re-ce unul din aceşti cai reac- 
ţionă din noii după un timp 6re-care. 

De obicei, caii morvoşi cu temperatura febrilă pronunţată nu pre- 
sentă reacţiunea tipică; însă cea mai mare parte a cailor morvoși aii 
temperatura subfebrilă şi de regulă sunt sensibili faţă de injecţiunile 
cu maleină, aşă că caii cu o temperatură iniţială între 38%—38c pre- 
sentă după injecţiune o ascensiune termică peste 400 împreună cu cele- 
lalte caractere ale reacţiunii tipice. 

Nu vom vorbi în acest loc de acei cai la cari morva se arată în 
cursul maleinisării şi cari presentă împrejurări cu totul deosebite. Din 
66 cai morvoşi cu temperatura subtebrilă, 41 ai presentat în termen 
medii o temperatură de peste 38%, de regulă însă nu peste 38%; 25 
ati presentat reacţiunea tipică, 5 tipul mic și 11 nici un fel de reac. 
țiune. Caii morvoşi afebrili ai presentat de 9 ori reacţiunea tipică, de 
3 ori tipul mic şi de 7 ori nică o reacțiune. In ceasurile acestea se gă- 
siă de obiceiii şi o tumefacţiune locală considerabilă, care întreceă 
mărimea palmei; numai de trei ori tumetfacţiunea a fost mai mică Şi 
a trecut repede. 

b). Casuri de morvă fără reacţiunea maleinei. 

Se înţelege că casurile de morvă, în cară incorporarea maleinei nu 
provâcă nici febră, nici un fel de reacțiune, sunt de cel mai mare interes. 
In unul din aceste casuri primele două maleinisări n'aii dat nică o reacţi- 
une, a treia maleinisare n'a provocat febră, însă un tip mic, a patra, a 
cincea şi a şâsea, n'aii dat nici febră, nică reacțiune. La necropsie sait 
găsit ulceraţiuni pe septul nasal, tumefacţiunea ganglionilor cu hemo- 
ragii, noduli ramoliţi, miliari şi mai mari, în pulmoni. Ins&mînţările 
aii fost positive. In casul acesta se injectase o dosă mai mică de ma- 
leină, de cum se inject6ză de obiceiii, 002 în loc de 003. In casul al 
doilea se injectase aceeaşi dosă mică; trebue să recunâscem că îna- 
intea injecţiunii nu se semnalase existenţa unei febre continue, dar 
s'a constatat că de multe ori animalul presentase oscilaţiuni febrile
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trecătâre. Intr'un al treilea cas s'au făcut două injecţiuni; după prima 
injecţiune, reacţiunea a fost atipică, după a doua nică o reacțiune, ci 
numai o ușdră tumefacţiune locală. Câlul slăbise mult şi nu mai vrea 
să mănânce. La necropsie se constată ulceraţiuni caracteristice pe mu- 
cosa nasală, tumefacțiunea ganglionilor, noduli caseificaţi în pulmoni 
şi focare pneumonice. Calul al patrulea, marantic, fără febră, nu pre- 
sentă nică o reacțiune termică și nici o tumefacţiune locală. La necropsie 
se găsesc următrele : ulceraţiuni pe mucâsa nasală, tumefacțiunea he- 
moragică a ganglionilor și forte mulţi noduli miliară în pulmoni. Un 
al cincilea cal, marantic, cu temperatura subifebrilă, rămâne fără reac- 
țiune termică. La necropsie se constată ulceraţiuni nasale, numeroşi 
noduli caseificaţi în pulmoni, hepatisaţiune şi infarct hemoragic în pul: 
moni, precum şi tumefiarea ganglionilor. In casul al ș6selea avem a 
face cu un cal cam slăbit, apiretic. A fost maleinisat de 8 ori cu morvina 
și maleina Rouz într'un interval de 4 luni Şi nică odată n'a presentat 
vre-o reacțiune. A fost luat drept morvos şi împușcat. La necropsie 
se constată numerse ulceraţiuni și numeroşi noduli la septul nasal, 
precum şi la choane. In pulmonul drept sai găsit numeroși noduli 
miliari caseificaţi sai supuraţi, tumefacţiunea ganglionilor şi noduli 
miliari în ficat. In casul al ş&ptelea, calul a fost slab, apiretic, şi a fost 
maleinisat de trei ori întrun interval de o lună şi jumătate. Prima 
injecţiune n'a dat nici o reacțiune, a doua tip mic, a treia a rămas 
fără nici o reacțiune generală saă locală. La necropsie se constată nu- 
mer6se ulceraţiuni morvâse pe mucâsa nasală şi numeroşi noduli mor- 
voşi mică în pulmoni. 

Fără a intră în amănunţimi asupra diferitelor discuţiuni, cari ai 
urmat relativ la însemnătatea reacţiunii, vroim ca dejă acuma, când 
stabilim faptul, că animalele morvâse reacţionâză în urma inoculaţiunii 
cu maleină, să încercăm a explică, de ce în vre-o 10%, din ceasurile n6- 
stre, animalele n'a presentat reacţiunea așteptată. Pentru acest scop 
s'au întreprins încercări la Şc6la superidră de medicină veterinară 
de către d-l Profesor Paul Riegler, şeful secţiunii bacteriologice din 
Institutul nostru. 

Se puteă crede de la început, că lipsa reacţiunii în aceste casuri se 
datoresce p6te unei asociaţiuni bacteriene, care ar împedecă ivirea ei; 
încercările întreprinse aii dat însă un resultat negativ. Sa putut sta- 
bili, că diferite produse bacteriene, aşă de pildă tuberculina, pot 
să provâce de odată la animalele morvâse o reacțiune, care se pote 
asemă&nă cu reacţiunea maleinei. Insă și alte diferite proteine bacteri- 
ene, precum şi piocianeul sau diferite amestecuri de microbi, provâcă 
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la animalele morvâse o reacțiune generală sai locală; în unele din casurile n6stre am putut constată, că morva s'a revelat în urma in- jecţiunii unor cantități mai mari din aceste substanţe — un fapt pe care l-a cunoscut şi Boulayy, care obţine revelațiunea morvei ascunse prin injecţiunea unui licid putred. 
Sai injectat unor cai, cari ai presentat reacţiunea tipică, culturi omorite sai chiar vii, mai vechi, de piocianeii (cam la 10 cm c.), şi după câte-vă ore au fost din noi maleinisaţi ; reacţiunea a fost tipică. Intr'un al doilea cas, calul, care de 5 ori presentase reacţiunea, a căpătat un amestec de cultură de piocianeii, sterilisată la 650, cu dosa obicinuită de maleină; reacţiunea a fost tipică, asociată de un edem local considerabil. In casul al treilea s'a repetat experienţa prece- dentă și resultatul a fost analog. Experienţa a patra, cu cultură vie, a dat același resultat, ca şi experienţele cu un amestec de culturi vii și morte de piocianei, statilococ și coli comun. In a opta încercare s'aă injectat unui cal, care presentase de câte-vă ori reacţiunea tipică, numai 25 em. dintr'o cultură de piocianeii; a doua qi temperatura s'a urcat peste 400 şi s'a mănţinut trei gile de-arîndul peste 89—o0 atitudine care nu corespunde reacţiunii maleinei. După ce tempera- tura se scoborîse, animalul a fost din noii maleinisat ; reacţiunea a fost tipică. Caii morvoşi continuă a reacţionă şi atunci când coci pio- geni pătrund înt'o plagă produsă în mod artificial, dâna nascere unei stări septice cronice, Din aceste încercări reese deci, că stări infecţise anteriGre sai asociaţiuni microbiene nu influenţâză reacţiunea male- inei. 

O altă serie de încercări se raportă la întrebarea, dacă nu cum-vă în corpul unor anumite animale morvâse s'ar formă anti-corpuri, cari împedică ivirea reacţiunii. Am tratat cai și vite cu dose crescânde de maleină şi mai târgii cu culturi de morvă, încercând în tâte chipurile a obţin6 un ser eficace anti-morvos. Încercările făcute ati arătat că serul acesta posedă o Gro-care valdre terapeutică la animalele mai Sa Mici, precum reese din studiile n6stre publicaţe în «Analele Institu- Său de Patologie şi de Bacteriologie», în special în «Cercetările asupra SS II 
AȘ 

j 

acţiunii bacililor morţi ai morvei şi încercări de seroterapia morvei», publicate împreună cu d-nii Medici- Veterinari Prof. P. Riegler şi C. Po- daşcă, (volumul 1V, Bucuresci 1897, p. CCII). 'Trebue însă să amintim că încercările n6stre întreprinse cu scopul de a atenuă, prin acest, ser, efectele maleinci, ai dat un resultat negativ. Părţi egale de. ser şi maleină, amestecate în epruvetă, şi lăsate să steă ast-fel un timp mai scurt saii mai îndelungat, ai dat la animalele morvâse aceeaşi reac- 
Analele A. R.—Tom. XXUI.— Memoriile Seeţ. Sciinţifce. 
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țiune pe care o dă maleina singură. Un număr de 21 cai, cară ai reac- 
ționat în urma inoculaţiunii cu maleină, din cari 2 cu simptome clinice 
de morvă, aii fost trataţi a doua ră cu aceeași dosă de ser, însă de 
astă dată amestecat cu ser; t6te animalele aii presentat reacţiunea ti- 
pică, ca şi după prima injecţiune. Intro tesă susținută la Iuriev (Dor- 
pat) în 1899, Oskoloff afirmă că a obţinut resultate anal6ge. 

Nu r&mâneă decât să bănuim, că lipsa reacţiunii ar fi datorită pâte 
stării de slăbiciune, în care se afla caii morvoși inoculaţi cu maleină 
şi d-nii Medici Veterinari Prof. P. Riegler şi Ioan N. Ionescu ai între- 
prins o serie de încercări menite a lămuri acâstă cestiune. Cinci cai, 
cari ai presentat o reacțiune tipică, ai fost ţinuţi nemâncaţi 3 dile, 
după care interval au fost maleinisaţi din noi. Resultatul încercării 
a fost următorul: la prima injecţiune, temperatura iniţială a fost de 
37% şi se ridică în urma maleinisării în mod tipic la 40%; caii ati fost 
ţinuţi nemâncaţi timp de 3 dile, temperatura inițială a fost de 370, iar 
după injecţiune nu se constată nici o ridicare a temperaturii, ci numai 
un edem difus dureros în locul injecţiunii. 

Încercarea a doua: temperatura iniţială 3705, după maleinisare 40. 
După un post de 3 dile, în care timp s'a permis numai consumarea 
apei, temperatura iniţială a fost de 370. Nici o ridicare a tempera- 
turii, numai o reacțiune locală mare şi durerâsă. Calul a presentat de 
4 ori în mod succesiv o reacțiune tipică cu o temperatură de peste 
40 După un post de 3 gile, temperatura iniţială a îost de 37%, iar 
în urma înjecţiunii, temperatura s'a ridicat la 38%, însă fără a pre- 
sentă o reacțiune generală saii vre-o reacțiune locală mai considerabilă. 
După aceea calul este din noii bine hrănit şi apoi maleinisat; injec- 
țiunea face ca temperatura să se ridice de la 3104, la 390, presentând 
torma unei mici reacţiuni tipice. 

Imcercarea a patra: temperatura inițială a fost de 37%, după injec- 
țiune 39, cu o mică reacțiune tipică. După un post de 3 dile, tempe- 
ratura iniţială e de 370, a doua gi 38; maleinisarea a fost urmaţă 
de o mare reacțiune locală, însă nu de una termică. 

Acâstă serie de încercări a arătat deci în mod lămurit ce important e 
rolul abstinenţei în producerea reacţiunii termice, pe când reacţiunea 
locală pare a fi mai puţin legată de gradul de hrănire al animalelor. 
Este adevărat că atunci când starea somatică e mai bună, reacţiunea 
termică e mai caracteristică decât cea locală. Experiențele întreprinse 
în mai. multe rînduri ne-ai arătat, că reacţiunea locală se pâte ob- 
țin şi prin alte injecţiuni nespecifice, precum şi producând infecţiune, 
prin manipulaţiuni făcute cu puţină îngrijire la animale cari nu sunt 
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afectate de morvă; pe de altă parte s'a constatat că acestă reacțiune locală pote câte odată să lipsscă la animalele despre cari avem si- guranţă că sunt atinse de morvă. 
Precum vedem, reese din aceste cercetări că, deşi caii Morvoşi arată adesea o temperatură subfebrilă, totuşi în mai mult de jumătatea ca- surilor, maleina produce o reacțiune tipică. Același lucru se observă şi la animalele cari nu suferă de morvă manifestă. E drept că adesea se ob- servă și reacţiuni mici necaracteristice. Acolo însă unde la animalele morvâse nefebrile nu se observă nici o reacțiune, e sigur că acâsta se datoresce în parte unei greșeli făcute la experimentaţiune, iar în parte se explică prin starea rea de nutriţiune, în care se află anima- lele acestea. In casurile acestea şi reacţiunea locală a fost may puţin ca- racteristică ; câte odată, mai cu s6mă în casurile din urmă, a lipsit cu totul, atât atunci când am injectat morvina n6stră, cât şi atunci cânq am lucrat cu produsul Roua-Noeard. 

€). Casurile în cari morva s'a manifestat după 1—2 înjecțiuni. 
Un al doilea grup de 23 cai de sigur că de asemenea urmâză a fi însumat aicia, deşi simptomele morvei (scurgerea nasală, ulceraţiu- nile şi tumefacţiunea ganglionilor) se iviseră în mod lămurit abiă după o injecţiune de maleină. In aceste ceasuri s'aii găsit de 13 ori o uş6ră ridicare a temperaturii înaintea injecţiunii (38%—-3805); numai două din aceste casuri ai fost fără reacțiune, pe când cele-lalte aii presentat reacţiunea tipică caracteristică. Cei-lalţi cai afebrili ai arătat de 9 ori reacţiunea tipică mare şi odată reacţiunea atipică. Nu încape îndoiâlă că animalele acestea ati fost morvose dejă înainte de a se ivi reacţiunea; ele aii avut mai cu semă alteraţiuni morvâse ale mucâsei nasale, aşă în cât inocularea se vede că a contribuit ca bâla să devie maj acută, mai manifestă, întocmai cum o face tubereulina care iriţă alteraţiunile tu- bercul6se. In ceasurile acestea a existat reacţiunea locală, dar de 4 ori a fost neînsemnată şi trecătâre, ca şi la animalele nemorvâse. Mai puţin lămurite sunţ reacţiunile observate la caii, cari înti”un in- terval de 2—3 săptămâni ai fost maleinisaţi de două ori și la cară mai curînd saă mai târdii, de obicei după o săptămână, morva a putut fi constatată pe cale clinică. 

In ce privesce caii la cari morva s'a manifestat după a doua in- jecţiune, după care ati fost împușcați, vom aminti că din 17 cai, 6 n'aii presentat febră înaintea injecţiunii, însă o reacțiune tipică după în- jecţiune; la 2 s'a notat febră înaintea injecţiunii şi apoi de două ori
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reacţiunea tipică; la 4 n'a existat febră şi o reacțiune tipică după 

prima injecțiune, pe când înaintea injecţiunii a doua s'a notat febră 

şi o reacțiune tipică după injecţiune; 1 cal n'a avut febră înaintea 

primei injecţiuni, care a fost urmată de o reacțiune tipică, însă a doua 

injecţiune a fost precedată de febră şi urmată de o reacțiune tipică; 
la 2 cai, la cari s'a întrebuințat în mod alternativ morvina n6stră şi 

produsul lui Rouz, ambele reacţiuni n'a fost tipice. 

In casurile în cari s'au făcut câte 2 injecţiuni şi în cari morva a 
apărut după un interval de 1 lună până la 1 an, acâstă manifestaţiune 
tardivă cred că trebue interpretată din alt punct de vedere, de 6re-ce 
se pote să fie o infecţiune ulteridră. E drept că şi între aceste casuri 
se găsesc unele cu o reacțiune considerabilă termică şi locală. 

Din acest grup de cercetări reese însă, că nici o singură dată morva 
nu s'a manifestat la caii cari, în urma maleinisării, n'ait presentat vre-o 
reacțiune saă febră. In casurile acestea am avut tot-deauna o tume- 
facțiune mai mult saii mai puţin considerabilă şi o reacțiune locală, 
care a persistat mai multe dile. 

Inainte de a trece la descrierea experienţelor întreprinse la caii mor- 
voşi sai la acei cai cari aii presentat morvă, după ce li s'aii făcut mai 
multe injecţiuni de maleină, voim să repetăm explicarea abreviaturilor 
pe cari le vom întrebuinţă, având în vedere numărul cel mare de în- 
cercări: 

2 febră înaintea injecţiunii, 

A temperatura subfebrilă (38%—390) înaintea injecţiunii, 
y ipotermie, 

x reacţiunea tipică, 

+ reacţiunea tipică mică, 
? reacţiunea atipică, 
(?) reacţiunea atipică mică, 
0 absenţa reacţiunii, 

„+ absenţa reacţiunii locale, 
o reacţiunea locală medie, (aşezate dedesubtul semnelor reacţunii) 

O » » mare, 

R maleina Roux, 

Fr » Foth. 

d). Caii tratați mai mult timp cu maleină. 

Vom descrie întâiii o serie de cai morvoși, cară aii fost trataţi mai 
mult timp cu maleină. La aceşti cai febra şi reacţiunea, cară se iviseră 
la început, aii diminuat din ce în ce mai mult; tot odată s'aii şters 

întru cât-vă şi simptomele clinice, cari câte odată dispăruseră cu totul. 
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Un cal atins de morvă, febril, a căpătat întrun interval de 5 luni 
următorul tratament: Ax, A+, Pe AX Aba, ah a 4, 40, 
AK, Ah, Fa 40, A, 0, 0, A0, 0, A0, A0, 0, 0. La început există adesea 
o reacțiune locală considerabilă, ceea-ce nu se mai observă în urmă; 
calul s'a vindecat pe deplin. După o lună, calul acesta dobândise te- 
tanosul în urma unei căgături care-l rănise; la necropsie nu s'a 
găsit nicăiri noduli morvoși, exceptând unele îngroşări cicatriciale 
pe mucbsa nasală și în plămâni, cari însă n'a fost virulente pentru 
cobai. 

Un al doilea cal morvos cu ulcere farcinâse a căpătat şpte ma- 
leinisări într'un interval de o lună: 40, A0, 40, A0, A, at, +. După 
patru dile de la ultima injecţiune, calul a fost găsit mort, 

Se vede deci că, pe când în casul dintâi, cu tote că există o reac- 
țiune generală, calul încetase cu încetul să mai reacționeze, scoborin- 
du-se şi temperatura, în casul al doilea procesul acesta n'a putut fi 
împedicat. | 
Intoun alt cas s'aii observat următârele la un cal MOrvos: A, Ax, 

+, (2). Deși calul se ameliorase în mod surprindător în interval de 5) 
lună, el a fost împuşcat fiind declarat morvos. La necropsie s'aii găsit 
numai mică erosiuni şi o ulceraţiune la septul nasal, o tumefacţiune 
potrivită a glandelor submaxilare, iar în plămâni puţini noduli cal- 
cificaţi mai mari, precum și mică noduli calcificaţi şi caseificaţi. 

Un deosebitinteres presentă casul unui cal, care a reacţionat la început, 
însă nu şi mai târdiiă, şi căruia i s'a injectat o cultură de morvă. In- 
tun interval de dece luni, calul a căpătat următârele 26 injecţiuni: 
(2), x", 7, 0,0, (2), 0, 0, 0, 0,0,0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0, ?, 0. Infectat 
cu morvă: 40, A0, 40, 0, 0. Calul acesta, care numai odată a pre- 
sentat o reacțiune tipică cu o uşâră reacțiune locală, a fost infectat cu 
morvă atunci, când încetase cu totul de a reacţionă; în urmă acesteia ai 
apărut febră, simptome morvo-farcindse, ulceraţiuni, cordâne limfatice, 
abcese pe piele, pe septul nasal şi pe trachee, tumefacţiune hemoragică 
a ganglionilor, manifestaţiuni cari aii durat timp de o lună, însă fără 
ca calul să presente vre-o reacțiune. Mai târdii febra dispără, numai 
simptomele morvei persistară, deşi nu se mai putea obţină vre-o reac- 
țiune. Calul a fost împuşcat. 

In ceasul acesta e probabil că morva latentă se vindecase, dar simp- 
tomele morvei se iviră în urma infecţiunii cu cultura bacililor morvei. 
Reacţiunea n'a mai putut fi obţinută nici prin morvina n6stră, nică prin 
maleina lui Zo//,; tumefacţiunea locală a fost de asemenea neînsemnată.
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e). Caii fără simplome clinice de morvă, maleinisați de mai multe 
ori, la cari aii apărut în fine simptomele clinice ale morvei. 

Vom vorbi aci despre acele casuri, în cari morva s'a manifestat cli- 
nicesce după 4—15 injecţiuni de maleină făcute în intervale de 14—-30 dile. Mai cu s6mă acele casuri ni se par însemnate, în cari simpto- 
mele morvei ai apărut scurt timp după injecţiune, aşă că nu e chip 
de a admite, că animalele s'a infectat după injecţiunea cea din urmă. 
In t6te aceste casuri, caii ai presentat o reacțiune lămurită, numai că 
reacţiunile succesive variaii fârte mult. 

Incepem cu caii, cari ai căpătat câte trei injecţiuni şi la cari morva nu s'a manifestat mai târgii de o lună după ultima inoculare: 1) 20, 20,0. 
2) X, 2, A? 
3) X, 20, X. 

4) X, 70, x. 

5) 2,144, x. 
6,7,8, 9,10) x, % x. 

ID) XX A x, 
12) %X, 4 XA. 
13) XX, AX. 
14) X, 10,7? 
15) X, 44, x. 
16) ?, 0,0. 
Vedem deci cât e de particulară atitudinea cailor cu morva ascunsă 

faţă de maleină. De 15 ori injecţiunile ne-aă indicat existenţa morvei, 
de 6re-ce caii sau că aii presentat o reacțiune tipică, sai că aveati o 
ascensiune termică. Numai o singură dată n'am obţinut reacţiunea, 
probabil din causa stării febrile; în casul acesta nici reacţiunea locală 
n'a fost destul de pronunţată, deşi s'a putut constată şi în aceste 
casuri, ca în cele-lalte, morva nasală, ganglionară şi pulmonară. 

Caii cari aii căpătat câte patru injecţiuni, în urma cărora s'aii ivit 
simptomele clinice ale morvei, ai presentat următârele resultate: 
L2DAXA XA XA. 

3) XXX, x. 
4) 0,0, X, X. 
5) AX, A0, X, x. 

6+ XA. 
DXX X0. 
BAY AXA LAX. 
9% 2%, X. 

10) X, A2AXA? 
11) 0, 40,4 +,0. 

12) 40,4 X%AxX. 

    

  

: 
] 

! 

i 
| 
i 
: 

  

   



601 DESPRE COMBATEREA RĂPCIUGIĂ CAILOR. ” 23 
  

  

Interesantă e seria din urmă, de Gre-ce reacţiunile deveniseră din ce 
în ce mai pronunțate. In tâte aceste casuri a existat o reacțiune lo- 
cală mai mult saă mai puţin considerabilă; morva s'a manifestat 8—40 
dile după cea din urmă injecțiune şi la necropsie s'aii putut constată 
alteraţiuni movvâse în nas, ganglioni şi pulmoni. 

Caii, la cari morva s'a manifestat după a cincea injecţiune, ati pre- 
sentat resultatele următâre : 
DXX XXX. 
2) 1%, X, 40, 7,2. 
3) X, X 0, x, + 
1) 0, +, + XX. 
5) 2 0, %X, X, x. 

Calul No. 1 a fost omorit după ce trecuse o lună de la cea din urmă 
injecțiune şi în pulmon sai găsit numai noduli fibroşi sai calcari 
cari n'ai fost infecţioşi. Restul cailor a presentat morvă manifestă. 

Un cal, care a căpătat şâse injecţiuni, a presentat următorul resultat: 
22, %, 2,0, X. 

Morva a apărut de-abiă după trei luni. 
Din acâstă serie resultă, că caii pot presentă adesea reacţiunea tipică, 

iar apoi să nu reacționeze de fel, pentru ca să devie din noă sensibili 
faţă de maleină, căci de altfel ar urmă să admitem, că caii s'ar fi 
infectat cu morvă de două ori înti”un interval de câte-vă luni. 

La caii supuşi de şâpte ori injecţiunilor de maleină, s'au observat 
următârele: 
DX 22222 
2) ?, 0, 0, A?, 40, %X,0. 
3) XX, XX AX, 42,0. 
Aceste trei serii sunt interesante într'atâta, în cât în casul dintâiti 

probabil că a existat o morvă ascunsă, care s'a manifestat aprâpe nu- 
mai prin reacţiuni atipice şi printr'o uşdră tumefacţiune locală. E 
sigur că în ochii lui Nocard, acest cal n'ar fi trecut drept morvos. 
Casul al doilea e şi el interesant, de 6re-ce e probabil, că întrun in- 
terval de un-spre-dece luni a avut loc o infecţiune cu morvă, care se 
pâte că a dispărut. Atâta e sigur, că injecţiunea cea din urmă n'a daţ 
nică o reacțiune şi cu tâte acestea animalul a murit după o lună şi causa 
morţii a fost morva manifestă. In fine şi casul din urmă nu e fără interes, 
de Gre-ce ne arată cum că, la un animal MoOrvos, reacţiunea pâte să devie 
mai puţin pronunţată, ba pote să dispară, fără ca morva să fie vin- 
decată. In casul acesta, după o lună de la injecţiunea cea din urmă 
s'au ivit simptomele morvei și la necropsie s'ai găsit alteraţiuni mor- 
vOse acute şi cronice.
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Am mai avut cai la cari morva s'a manifestat după 10 injecţiuni și 
mai multe. Cei doi cai amiutiţi aicia aii căpătat câte 13 injecţiuni în- 
trun interval de doi ani: 

DX XX, X,0, 0,0, 2,22%, X. 
2% XX 02,99, XXX? 

Se vede că în realitate trebue să admitem, că caii pot suferi mai mulţi 
ani de-arîndul de morvă ascunsă, în care timp sensibilitatea lor faţă 
de maleină încetâză și reapare, până ce la un moment dat bâla de- 
vine manifestă. 

B. Injecțiunile cu maleină la caii cari n'a presentat nici reacţiunea tipică, 
nici simptomele clinice ale morvei, 

Caii sănătoși cari nu presentă reacţiunea. 

In total s'aii supus maleinisării '7.040 cai, cărora li s'aii făcut peste 
18.000 injecţiuni; în cea mai mare parte aii căpătat câte 2 injecţiuni suc- 
cesive. Din acest număr -ait presentat tot-deauna o reacțiune tipică 196, 
1.378 o reacțiune atipică, 122 ati presentat întâiii o reacțiune tipică şi 
apoi nici o reacțiune la primele două injecţiuni, 350 ati presentat întâi 
o reacțiune tipică și apoi una atipică, iar 683 ai presentat în mod al- 
ternativ atipia cu absenţa ori-cării reacțiuni. 
Având în vedere că maleinisarea s'a făcut în grajdurile contaminate, 

vom înţelege cum caii, cari aii presentat reacţiunea, ai format o pro- 
porţiune de 30%, a tuturor cailor maleinisaţi, pe când la remonţii, la cari 
n'avuse loc infecţiunea, s'aii observat numai 10 reacţiuni atipice (2%), 
la un număr de 500 cai supuşi maleinisării. 

Din seria cailor, cari n'aii presentat nici o reacțiune şi cari au fost 
omoriţi, mai cu s6mă un grup de 25 cai examinaţi de d-l Medic-Ve- 
terinar C. Motaş, presentă un deosebit interes. Caii aceştia au fost 
sănătoşi, mai bătrâni, cu infirmităţi, a căror cadavre ai fost întrebu- 
inţate la disecţiuni. La 4 din acești cai s'aii observat acele caractere 
ale reacţiunii, cari după Wocard ar indică existenţa morvei, şi acâsta 
atunci când am întrebuințat produsul nostru, ca şi atunci când s'a 
utilisat acela al lui Nocard: ascensiunea termică de peste 1.5, care 
dur6ză mai mult de 2 dile și o reacțiune locală care persistă. 'Trebue 
însă să amintim că, atunci când am făcut două injecţiuni succesive, 
reacţiunea n'a fost constantă, de Gre-ce în trei casuri, reacţiunea a 
apărut numai la prima injecţiune şi întrun cas numai după a doua. 
Vom reveni mai târdiii asupra valorii acestui fapt. 
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La necropsia făcută acestor cai, în număr de 25, s'au găsit de 9 ori în plămâni sai în ficat noduli miliari sai şi ce-vă mai mari fi- broşi sai conţinând o substanţă de consistenţa tencuelii, une-ori chiar caseoşi saii calcari şi enucleabili, transparenţi, câţe odată aderenţi de țesutul dimprejur, odată s'a găsit o pneumonie, de două ori emfisem şi odată un abces al ficatului. In nici un cas nu s'a putut dovedi existenţa bacilului morvei, nici la microscop, nică prin culturi şi nici prin experiența făcută la animale. 
1) 0,0. Noduli calcifiaţi în pulmoni şi ficat, 
2) 0. Nimic. 
3) 0,0. Noduli calcifiaţi în parte aglomeraţi în pulmoni şi ficat. 
4) 0.  Emtisem. 

5) 0,0. Nimic. 

6) 0,0. Noduli calcifiaţi saii fibroşi în pulmoni şi ficat. 
7) (?) (?). Câţi-vă noduli mici calcifiaţi, nevirulenţi, în ficat şi pulmoni. 
8) 00. Nodul calcifiat, de mărimea unei linte, în pulmon. 
9) +. Pneumonie, 

10) 0,0. Doi noduli fibroşi, de mărimea unei linte, cu centrul caseificat, nevirulenţi. 11) 00. Emfisem. Nu s'aii găsit noduli. 
12) +, A. Trei noduli miliari, aglomeraţi, fibroşi, nevirulenţi. 
13) +, 0. Emtisom. Nu sat găsit noduli. 
14) 0, 0. Nodul fibros în pulmon. 
15) 0,0. Abces al ficatului cu coci, fără noduli. 

"O 

16) 0,0. Emfisem. 

17) 0,0. Nimie. 

18) 0. 4. Câţi-vă noduli miliari calcari. 
19) (2), (9). Calculi biliar. 
20) 0, 0. Nimic. 

210 > 
22) o , 
23) 0 , 
24) 0 , 
25) 0 > 
Trebue să amintim că nodulii aceștia nu sai găsit în acele casuri, 

în cari ar fi existat urma unei reacţiuni Gre-care, ci de obicei la acei 
cari n'aă presentat nici o reacțiune. Din acâstă încercare resultă deci, 
că metoda lui Vocard, judecând după instrucţiunile Guvernului fran- 
ces, nu este în stare să ne lămurâscă asupra stării animalelor. 

O a doua serie de 43 cai sănătoși, cari ai fost omoriți după ma- 
leinisare, ai presentat următârele: 32 cai ai fost inoculaţi numai o 
singură dată și în 21 casuri n'ati presentat nici o reacțiune, pe când



26 DR. V. BABEŞ 604 
  

restul de 11 cai ai lăsat să se constate o reacțiune atipică, însă fără 
manifestaţiuni locale. Cei-lalţi cai au fost inoculați mai multe oră de-a- 
rîndul, fără a presentă vre-o reacțiune, alternând însă de regulă cu 
reacţiunea atipică. In două casuri am avut de notat o reacțiune lo- 
cală considerabilă. Unul din aceşti cai a presentat + O; după Nocard 
calul acesta ar fi fost declarat morvos, deși la necropsie nu s'a putut găsi 
nică cel mai mic nodul sait vre-un alt simptom de morvă. Un alt cal a 
presentat +, ?, fără vre-o reacțiune locală considerabilă ; după Wo- 
card, animalul acesta ar fi fost suspect de morvă. Incercările acestea 
arată superioritatea metodei nâstre, de 6re-ce în nici unul din aceste 
casuri n'am declarat că animalele ar fi suspecte sait afectate de morvă. 

Până acuma am studiat reacţiunea, care se manifestă la caii cari 
1) aii presentat simptome clinice de morvă, 2) au fost sănătoşi şi n'aii 
presențat la necropsie nici o alteraţiune morvâsă, saii 3) cari după o 
serie de inoculări ai presentat simptome de morvă. Reese deci din 
cercetările n6stre, că la caii morvoşi mai tot-deauna se observă o reac- 
țiune tipică cu sai fără temperatura iniţială subfebrilă. Atunci însă 
când există febră, adesea nu se constată reacţiunea, şi câte odată în 
loc de reacțiune tipică una atipică, de obiceiii cu temperatura iniţială 
subiebrilă. Atunci când unui cal morvos i se fac mai multe injecţiună 
succesive, reacţiunile tipice preval6ză, însă adesea se observă şi reac- 
țiuni atipice şi câte odată se înregistreză absenţa totală a ori-cării 
reacţiuni. Absența acâsta s'a observat câte-odată de la început şi la 
caii afebrili — un fapt care în mare parte se datoresce hrănirii insu- 
ficiente a acestor animale. 

In cele mai multe casuri, la caii morvoşi s'a putut observă o reac- 
țiune locală, câte odată şi la acei cai cari n'aii presentat o reacțiune 
locală, altă dată şi la acei cari n'a presentat o reacțiune termică; 
însă reacţiunea locală mare carasteristică a lipsit la vre-o 10%, din caii, 
cari ai presentat reacţiunea tipică. 

Dacă ne-am fi diiigiat după instrucțiunile lui Nocard, vre-o 100/, 
din caii morvoşi ar fi fost declaraţi ca neatinşi de morvă saii numai 
ca suspecți, pe când criteriile nstre n'ati permis excluderva morvei 
nici întrun singur cas. In fine nu vom uită a aminti marea frecuență 
a temperaturii subfebrile la caii cu morvă manifestă, care însă nu 
împedică ivirea reacţiunii. ă 

In al doilea grup am adunat materialul valoros relativ la caii să- 
nătoși, cari după metoda nâstră n'a presentat reacţiunea, pe când 
unii din ei ar fi fost declaraţi ca morvoşi saii suspecți de morvă 
de Wocard sai şi de Preusse, de 6re-ce ati presentat o ascensiune 

Li] 
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termică de 1—1,5%, care a persistat două dile, precum şi o reacțiune 
locală. Insă la necropsie am constatat că organele lor n'aii presentat 
nică o lesiune morvâsă, pe când cei-lalţi cai, cari n'aii presentat nici o 
reacțiune, aii avut în pulmoni şi în ficat un număr mai mic sait mare 
de noduli — noduli cari, după Nocard, ar fi de natură morvâsă. Cer- 
cetările întreprinse aii dovedit că acești noduli n'aii fost virulenți. Asu- 
pra acestor casuri vom reveni mai târgiii. 

Un al treilea grup e interesant într'atâta, în cât, precum am amin- 
tit-o dejă mai sus, ne arată atitudinea organismului mult timp înaintea 
manifestării b6lei: caii pot reacţionă un timp Gre-care, în urmă să înce- 
teze, pentru ca mai târdii să reacționeze din noii şi apoi iar să înce- 
teze, până ce la urma urmelor se constată ivirea morvei. In total am 
constatat că, în 18 ceasuri, morva s'a ivit la caii cari de un timp scurt 
încetaseră de a mai reacţionă, pe când în 292 casuri morva s'a mani- 
festat la caii, cari ait presentat reacţiunea până în momentul desvoltării 
morvei. 

Cercetările făcute până acum ati arătat, că atunci când se întrebu- 
inţeză dose titrate cu precisiune, morvina nâstră dă aceleași resultate, 
pe cari le dă produsul lui Wocard sati al lui Fotp, 

III. Nodulii morvoşi. 

a). Nodulii cailor fără simptome clinice de morvă, cari ai presentat 
o reacțiune în urma maleinisării. 

Precum am vădut, cea mai mare parte a cailor maleinisaţi n'a pre- 
sentat nici o reacțiune; ati reacţionat vre-o 30%/,, mai cu sâmă dinti”acei 
cai cari ai stat în apropierea cailor Morvoşi. Atunci când caii au fost 
omoriţi şi necropsiaţi, s'au găsit mai ales în pulmoni şi ficat, dar şi 
în ganglionii limfatici şi în splină, un număr mai mare saii mai mie 
de noduli de diferite mărimi, cari în ceasurile nostre ai adăpostit în 
10—20%, material virulent de morvă. In studiul nostru <Asupra mor- 
vei larvate și latente» am arătat, că în aceste casuri, după un timp 
mai scurt; sait mai lung, animalele încetză de a mai reacţionă; când 
se omâră animalele, nodulii găsiţi în organele lor interne nu sunt viru- 
lenți. Pe de altă parte, Comisiunea însărcinată cu studiul maleinisării 
a putut constată, că în numerâse casuri și caii absolut sănătoşi pot 
presentă noduli neinfecţioşi în organele lor interne. Insă nodulii aceștia 
găsiţi la caii, cari n'a reacţionat, s'ail observat mai des, în 400%, la ani- 
malele de prin grajdurile contaminate decât la acele din regiuni sănă-
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t6se, unde eraii numai în 5 — 10%. Nici odată nodulii aceştia n'au 
fost virulenţi în casurile nostre, dar procentualitatea lor ar indică, că 
în grajdurile contaminate nodulii aceştia ar fi de regulă de natură 
morv6să. Mai există însă şi o altă împrejurare care. ar indică acâsta, 
şi anume faptul, că cu cât mai mare e numărul cailor dinti'un grajd, 
cu atât mai mic e numărul cailor sănătoşi şi resistenţi, tocmai con- 
trariul de ceea-ce se observă la caii cari trăesc singuratici sai în li- 
bertate. Aşă de pildă, caii de pe la regimente reacţion6ză în vre-o 20%, 
dar şi caii cari nu reacţionză presentă adesea noduli şi diferite bâle 
interne, pe când între vre-o 600 remonţi, de-abiă 1—2%, ai reacţionat, 
şi acesta au făcut-o numai odată, de Gre-ce la a doua maleinisare 
n'au mai presentat nici o reacțiune, şi contrarii de ceea-ce am vă&dut 
la caii de pe la regimente, numai în mod excepţional s'aii găsit no- 
duli în organele lor interne. In faţa acestor fapte avem de notat, că 
la Bucuresci, caii sănătoși presentă în vre-o 40%, noduli neinfecţioşi, 
tot ca şi caii sănătoşi de prin regimentele contaminate. Nodulii aceştia, 
aşă de frecuenţi în grajdurile contaminate şi în orașele mari, nu se pot 
luă în tot-deauna drept urme a unor noduli morvoși vindecaţi, tot aşă 
precum nu toţi nodulii găsiţi în organele interne ale locuitorilor de prin 
oraşele mari sunt datorite tuberculosei, deşi se scie că tuborculosa e 
mai răspândită la oraşe decât la ţâră, tot așă precum se scie că la lo- 
cuitorii urbani tuberculosa presentă diferite alteraţiuni tubercul6se ale 
organelor interne. Trebue însă să nu uităm că la orașe, unde popo- 
râțiunea e mai dâsă, nu numai tuberculosa e frecuentă, ci şi alte bâle, 
cari de asemenea pot provocă formarea unor noduli în organele interne. 

Cercetările n6stre de până acum ati arătat numai atât, că în reali- 
taţe cei mai mulţi noduli din pulmoni şi ficat sunt de origine ,mor- 
vOsă. Insă nu putem fi de acord nici cu Xocard, care pretinde că toți 
aceşti nodului sunt de origine morvâsă, nici cu Seliilz, care crede că 
cea mai mare parte a acestor noduli n'ar fi de natură morvâsă. 

b). Anatomia patologică a nodulilor. 

Studiind natura acestor noduli, putem deosebi diferite forme, a căror 
caracterisare pe scurt o vom da aci: 

I. Noduli verminoşi, bine descriși de Olt şi Schiilz. Ast-tel de noduli 
am găsit de mai multe ori la caii sănătoşi, suspecți sait Morvoşi, în ca- 
surile din urmă împreună cu noduli morvoși. Caracterul descris de 
Olt şi Sehiilz nu e absolut, anume de multe ori n'am găsit în ei 
celulele eosinofile descrise de aceşti autori. Mai departe nu încape în- 
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doiâlă că şi nodulii morvoși vechi se pot calcifică. Neapărat că numai 
atunci putem ajunge la o ast-fel de conclusiune, când afirmăm că în 
casurile de morvă cronică, unde se găsesc noduli calcari și alţii necal- 
cară, cei calcari nu sunt de natură morvâsă, fără a ţin6 compt de 
formele de trecere între aceste două feluri de noduli. Pe când Sehiitz 
afirmă că fie-care saii aprâpe fie-care nodul calcar e de natură vermi- 
n6să, noi numai în puţine casuri am găsit parasiţi în nodulii calcari, 
în cele mai multe casuri am constatat însă o formă de trecere între 
nodulii calcari caseoşi şi parenchimatoşi de natură morvâsă evidentă. 

IL. Noduli miliari, rotundi, transparenţi, cari de obiceiti se pot enu- 
cleă cu ușurință. La examenul istologic se constată că nodulii aceştia 
sunt compuşi de straturi concentrice de substanţă hialină, fiind câte 
odată ramoliţi la mijloc şi granulaţi, alte ori conţinând detritusuri 
nucleare şi celulare. Intre seârțele hialine se găsesc ici colea celule 
mici plate. Intr6ga massă transparentă e înconjurată de un fel de 
capsulă, în care se recunâsce câte odată peretele unui vas pe alocurea 
dilatat. Capsula acesta se continuă în țesutul conjunctiv înconjurător, 
de obiceiă ce-vă îngroşat, prin mijlocirea unui ţesut relativ bogat în 
elemente fixe. Ast-fel de noduli am găsit nu arare-ori la caii suspecți 
de morvă şi adesea la caii morvoşi. Opiniunea nâstră este că no- 
dulii aceştia, în parte cel puţin, sunt trombusuri modilicate, formate 
în vasele pe alocurea dilatate; de sigur ele n'ati nimic de a face cu 
morva şi nu conţin nimic care ar fi sait care ar fi fost de natură 
morvâsă. 

III. FEzistă noduli analogi, cară sunt compuși de un fesul limfatic 
sati de granulaţiune, adesea cu celule exlraordinar de mari. Nodulii 
aceştia sunt de obiceiii subpleurali, cu o capsulă fibrâsă filiată, cu ce- 
lule fixe, umflate, de regulă pigmentate, celule plasmatice şi puţine 
celule migratorii. Nodulul e format de un ţesut de granulaţiune saii 
dintr'un ţesut reticulat cu celule mari, cari spre mijlocul celulei ati o 
coloraţiune palidă, sunt granulaţi, fără nuclei saii cu fragmente nu- 
cleare. De sigur avem de a tace cu foliculi limfatici alteraţi, în jurul 
cărora țesutul conjunctiv e îngroşat, iar alveolele sunt pe alocurea um- 
plute cu o substanţă granulată şi cu epitelii umflate. Unii din acești 
noduli conţin celule stelate, între cari se află o substanţă omogenă, 
în parte hialină saii mucâsă. Alţi noduli miliari conţin la periferie un 
ţesut de granulaţiune, care se necrosâză în spre centru ; tot odată se 

observă numerâse celule migratorii cu nucleii particular degenerate 
"în formă de stea saă de pensulă, așă precum le-am descris în morvă. 

Aceşti noduli sunt adesea înconjurați de vase, cari conţin celule ana-
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loge. De asemenea se mai găsesc câte odată în jurul lor mici extra- 
vasări sanguine în alveole. Mai cu s6mă, nodulii aceștia din urmă, 
cari se găsesc adesea în casurile de morvă sati în acele suspecte de morvă, e probabil că sunt de natură morv6să; deși la examenul mi- croscopie nu s'aă putut pune în evidenţă bacilii morvei, totuşi însă- mînţările și experienţele întreprinse la animale ati dat resultate po- 
sitive. Trebue însă să recunose că în nodulii, pe cari i-am desemnat 
ca foliculi limfatici, n'am găsit nimic virulent, cel puţin în casurile nâstre. IV. Woduli miliari seleroşi sai calcificaţi. Aceşti noduli trebuese priviţi ca resturile unei alteraţiuni inflamatorii, ca produsele unor cica- trisări. De obiceiii avem a face cu o îngroşare a țesutului interstiţial, cu apariţiunea unor elemente fibroplastice cu nucleul adesea omogen, 
hialin sait calcifiat, câte odată cu un țesut de granulaţiune în jurul va- selor. Afară de acesta se mai găsese noduli miliari, calcari, cari se pot enucleă cu ușurință şi cari sunt înconjurați de un ţesut, analog cica. 
tricial alb saă pigmentat. Ast-fel de noduli se găsesc adesea la caii 
sănătoși şi e firesc să se găs6scă şi la caii morvoși, de Gre-ce aceşti 
noduli nu dispar la ivirea morvei; în ori-ce cas însă nodulii aceștia 
nu sunt de natură morvâsă, deşi nu se pâte negă posibilitatea, ca şi nodulii mici morvoşi să se vindece, lăsând în urma lor noduli de felul 
celor descriși. 

E de mirat, cum în multe casuri de morvă, pre lângă alteraţiunile 
muc6sei nasale, etc,, se găsesc numeroşi noduli transparenți în pulmoni, 
pe când la caii cari nu sunt atinşi de morvă, nodulii aceştia se găsesc numai în număr fârte mic. Nodulii miliari în casurile de morvă sunt de ordinar în cea mai mare parte de natură acută, formaţi de un ma- terial celular recent şi ţesut necrotic, pe când nodulii găsiţi la caii sănă- toşi sunt de obiceiii de natură trombotică sai de natură cicatricială saii calcifiaţi. Insă tocmai la animalele cari recţion&ză şi cari sunt sus- 
pecte de morvă, fără a presentă morva clinică sati experimentală, se găsesc adesea numai noduli miliari, în număr mai mare sai mai mic, nici aşă de mulţi ca în casurile de morvă manifestă, însă nică atât de puţini şi de neînsemnaţi, cum se observă la animalele sănătâse. 

V. Noduli morvoşi miliari pevibronehici. Mai cu s6mă în casurile recente de morvă, pulmonul este adesea străbătut de noduli miliari albicioşi şi transparenţi, inconjurați de o aureolă roşietică. In desvol- tarea lor ulteridră, ei presentă de obiceiă numai o proliferare celulară interstiţială şi centrul ramolit. Trebue un examen minuţios spre a pută cunosce că e vorbă de noduli peribronchici. Formarea acestor no- duli șe pâte urmări din bronchiile cele mai mici ; ei presentă un epi- 
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telii proliferat în care se află elemente lungueţe basofile granulate, 
de sigur celule degenerate. In spre lumina lor, bronchiile acestea su- 
feră o umflare particulară vacuolară sai vitr6să, iar în interiorul lor 
se găsese ici colea, în afară de epitelii desquamate şi necrosate, frag- 
mente leucocitare şi granulaţiuni, grupuri de bacili şi eritrocite. In 
afară de acesta, se mai găsesc în bronchiile cele mai mici și în alveole 
masse cari ai devenit palide în urma hematolisei ; în aceste masse 
se văd adesea nuclei, aşă că avem impresiunea unor celule gigante. 
De alt-fel se observă aicia şi adevărate celule gigante cu grămada 
nucleară la centru. In jurul bronchiilor se observă mici glande mu- 
cose cu epiteliul umflat, vitros; ţesutui peribronchial e considerabil 
îngroşat şi degenerat într'un țesut de granulaţiune cu celule rotunde. 
Țesutul acesta se întinde printre alveolele vecine ; alveolele, tapiţate 
cu epitelii umflate, sunt micşorate în mod simţitor. Ele conţin de ase- 
menea masse homogene. Aicia se mai găsesc vase îngroșate, cu pro- 
liferaţiuni celulare, adesea înconjurate de mici hemoragii. Nu mai în- 
cape îndoi6lă că, în aceste casuri, alteraţiunea peretelui vuscular a dat 
nascere hemoragiilor. 

Elementele acestea formâză nodulii cei mai mici, recenți, peribron- 
chici. Nodulii ce-vă mai mari, mai mult circumserişi, sunt ce-vă mai 
vechi. Bronchiul central e forte dilatat, epiteliile sunt necrosate, bron- 
chia e umplută cu leucocite fragmentate şi cu o substanţă granulată, 
în care s'ar află, par'că, bacili fragmentaţi. De obicei, bronchia este 
ulcerată întwun loc; un dop de massă de detritus se întinde în jurul 
bronchiei, formând ast-fel centrul nodulului. Apoi urmâză spre peri- 
ferie ţesut de granulaţiune şi o massă omogenă, în care se pot veds 
câte odată bacili şi un reticul de vase de nouă formaţiune. De aicia ţe- 
sutul noi, format bogat în celule, se întinde printre alveole, cari sunt 
f6rte mici, rotunde, îmbrăcate cu un strat epitelial înalt, făcând ast-fel 
mai mult impresiunea unui ţesut glandular. Alte alveole sunt mai 
puţin comprimate şi conţin elemente desquamate, mai cu s6mă însă 
celule mai mari, rotunde, pline de granulaţiuni basofile. In fine vine 
un strat de ţesut de granulaţiune cu vasele proliferate, îngroșate, şi 
cu hemoragii. Caracterul peribronchie al acestor noduli miliari este 
întru cât ne arată, că cei mai mici noduli Morvoşi nu par a fi de ori- 
gine hematogenă, ci bronchică. 

Se scie că Nocard afirmă, că morva pulmonară ar representă forma 
primitivă şi iniţială a morvei, care sar ivi mai cu s6mă în urma unei 
infecţiuni a aparatului gastro-intestinal. Acâstă opiniune s'ar basă pe 
mai multe serii interesante de experienţă. S'aii întrodus în stomacul
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cailor cartofi, în interiorul cărora se aflau cultură de morvă, însă fără ca 
acești cartofi să atingă căile respiratâre superidre. Se înţelege că nici o- 
dată nu putem av6 siguranţa, că cartofii în realitate n'aă avut vre-un 
germene infecțios pe suprafaţa lor saii dacă, atunci când calul înghiţiă 
cartoful saii mai târgiii, o parte din materialul infecțios n'a atins mucâsa 
faringeală. Caii infectați în modul acesta aă presentat de obicei no- 
duli miliară în pulmoni. Mai târgiă, Nocard a procedat întrun mod mai 
puţin serupulos, de Gre-ce culturile de morvă le-a pus în apa de băut; 
acestă apă se înţelege că n'a venit în atingere numai cu aparatul di- 
gestiv, ci şi cu căile aeriene superidre, aşă că nodulii pulmonară s'ar 
put explică fârte bine ca desvoltaţi în urma aspiraţiunii sai prin 
căile limftatice superidre. In general e dificil de a admite că bacilul 
morvei trebue să ajungă în intestine, pentru ca de acolo să p6tă in- 
fectă pulmonii, fără însă a provocă vre-o alteraţiune Gre care prin in- 
testine. Bacilul morvei nu este un parasit, care ar fi în stare să cu- 
treere organismul fără de a-l vătămă; atunci când nu atacă mucâsa 
intestinală, e forte probabil că n'a pătruns acolo, pentru a da nascere 
unor noduli într'un organ depărtat, în deosebi în pulmoni. In ori-ce 
cas bacilul ar vătămă în astfel de împrejurări în primul rînd alte 
organe, cari sunt în legătură mai strînsă cu intestinul decât pulmo- 
nul; ar urmă să pătrundă întâii în artera pulmonară. Cunâscem nu- 
merse infecţiuni, cari pornesc din stomac; însă ele se localisâză sai 
în jurul intestinului sai în ganglionii limfatici saă în mesenter, în 
splină, în ficat sai în alte ţesuturi din vecinătate. E drept că în ca- 
surile de morvă, se găsese noduli și în ficat şi în splină, adesea însă 
numai în pulmoni şi în ori-ce cas întrun număr mult mai mare în 
pulmoni decât în cele-lalte organe. Din potrivă, nu cunâscem nici un 
singur cas, în care nodulii morvoși s'ar fi găsit numai în ficaţ şi în 
splină. 

Insă chiar dacă am admite, că bacilii morvei pătrund dea dreptul 
din intestin în pulmon, ar urmă să presupunem că alteraţiunile pul- 
monare sunt de natura hematogenă, embolică—ceea-ce nu se potrivesce 
pentru majoritatea ceasurilor, tocmai în acele casuri, în cari posedăm si- 
guranţă asupra naturei morvâse a nodulilor. In aceste casură de obicei 
avem de a face cu alteraţiuni bronchice și peribronchice, vasele fiind 
alterate numai în al doilea rînd. Dopul de puroiii în interiorul unei 
bronchii dilaţate proliferate este tocmai partea cea mai vechie în ast- 
fel de noduli miliari. Dopul acesta de puroiii cu greii s'ar put6 ex- 
plică alt-fel decât printr”o aspiraţiune a bacililor morvei până în cele 
mai mici ramuri bronchice, unde provâcă o inflamaţiune a mucâsei 
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şi a împrejurimii ei. De Gre-ce însă vasele limfatice ale pulmonului 
nu j6că nici un rol în acești noduli, nu este probabil, că aceşti noduli 
ar ajunge în pulmon prin căile limfatice mediastinale. Nu voim însă să 
excludem posibilitatea ca, în anumite casuri, de pildă acolo unde avem 
de a face cu tuberculi miliari de natură limfatică şi unde se găsesc 
tot-odată noduli în ganglionii limfatici bronchiali, bacilii să potă pă- 
trunde în pulmoni şi pe cale limfatică. Am v&dut de asemenea ceasuri, 
unde mică trombusuri vasculare formâză noduli, precum există şi alte 
casuri în cari se pâte admite o infecţiune hematogenă embolică. In 
adevăr, cercetările lui Sehiitz ai arătat, că atunci când se procedâză 
în mod fârte prudent, închidând bacilul morvei în capsule grâse ge- 
latinse, desinfectate pe din afară, şi cari se întroduc în stomacul cai- 
lor, luându-se anumite precauţiuni, se obţine infecţiunea cu morvă; în 
casurile acestea, alteraţiunile cele mai principale se găsesc în căile 
limtatice ale intestinului, în ganglionii mesenterici şi în cei retrope- 
ritoneali, precum şi în ficat şi în splină. Se mai găsesc alteraţiuni și 
în peretele intestinului, pe când în pulmoni se găsese numai noduli 
mai recenți. 

VI. Nodulii pulmonari embolici nu se găsesc numai la caii cu 
morva manifestă, ci şi în formele latente; ei se presentă în forma 
unor mici infarcte periferice, caracterisate la periferie printr'o ipe- remie considerabilă a vaselor centrale, pe când în spre centru se 
găsesc artere îngroşate, dilatate şi obliterate prin pigment sanguin 
şi granulaţiuni galbene. Alveolele comprimate sunt pline cu o sub- stanţă granulată, cu leucocite fragmentate, precum şi cu elemente va. cuolare, rotunde saii basofile, granulate. In aceste infarcte se remarcă cu deosebire bronchiile dilatate, cari presentă o proliferaţiune epite- lială considerabilă şi dopuri de substanţă mucopurulentă cu nucleii fragmentaţi, cu masse mari vacuolare. 

VII. Noduli mai mari circumscriși. Nodulii aceştia alternâză cu no- dulii miliari. Pe lângă numeroşi noduli miliari se găsesc de obicei noduli de mărimea unui bob de mazăre până la mărimea unei alune, circumscrişi întrun mod mai mult sait mai puţin lămurit, cari la cen- îru sunt de consistenţa tencuelii saiă calcar, câte odată caseoşi sai 
caseoşi-purulenţi, înconjurați adesea cu o zonă hemoragică. In casu- 
rile în cari n'aii existat simplome clinice de morvă, nodulii aceştia sunt 
mai rari; ei sunt fârte frecuenţi în casurile în cari există o morvă manifestă din punctul de vedere clinic. 

VIII. Nodul parenchimatoşi și focare parenchimaltose prâspete. 
Aceşti noduli de natură morvâsă se caracterisâză prin alveole dila- 
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tate şi astupate cu celule, fiind şi septele proliferate şi nodulul încon- 

jurat cu un ţesut embrionar şi de obiceiii hemoragie. In aceste casuri 

prospete, centrul nodulului pare a fi un infundibul astupat cu celule, 

arătând tâte stadiile fragmentaţiunii filamentâse şi cromatice ale nu- 

cleilor şi conţinând bacili isolaţi ai morvei, pe când infiltraţiunea dim- 
prejur arată încă celulele mono şi polinucleare intacte, fără bacili. Lim- 
faticele saii vasele sanguine ale nodulului nu conţin nici fragmente 
nucleare, nici bacili. Prin confluenţa lor, aceşti noduli produc focarele 
mai mari ale pneumoniei morvâse. Câte-odată, aceste focare sunt mai 
diiuse și nu lasă să se constate formarea lor din noduli. 

Interpretarea nodulilor devine mai anevoi6să încă, din causa că de 
multe ori acelaşi pulmon conţine pe lângă noduli nemorvoşi şi no- 
duli morvoşi în diferitele stadii de desvoltare şi de diferită origine. 

Interesante sunt observaţiunile următâre: 

Calul Stechmayer. Se văd lesiuni pulmonare acute. Alveole pline 
cu o substanţă granul6să uniformă. E probabil un edem. Multe alveole 
conţin globule de sânge. Se văd focare întregi hemoragice. In apro- 
pierea țesutului interstiţial se vede o tumefacţiune însemnată în epite- 
liile alveolare granul6se şi cu nuclei mici, astupând une-ori lumenul 
alveolelor. Din țesutul interstiţial pornesce o proliferare a unui ţesut 
fibroplastic, care pătrunde în alveole, astupându-le şi formând un ţesut 
compact seleros, în care se mai pâte recunâsce reţâua alveolară. 

Alt-fel se produce un ţesut fibros, formându-se noduli miliari mai 
mult fibroşi şi înconjurat cu zone embrionare. | 

Acest ţesut embrionar se găsesce mai cu s6mă în jurul unor vase, 
dar există focare embrionare cu caracterele unor foliculi limfatică şi 
de unde pornesc nisce cordâne probabil limfatice de asemenea for- 
mate din celule mică. 

Un nodul mai mare cu centeul ramolit are structura următâre: este 
înconjurat de o capsulă, formată de un ţesut îndurat fibros și cu fârte 
puţine celule şi pe care se inserză septele alveolare din vecinătate. 

Capsula însă neînconjurând nodulul în întregime, ci numai în ju- 
mătate, nodulul nu e încapsulat, ci răi limitat. Alveolele din prejur sunt 
în parte astupate cu ţesut de nouă formaţiune, cu epiteliul tumefiat şi 
înconjurat cu ţesut embrionar mononuclear, continuându-se până în 
massele ramolite. 

Se observă însă că spre centrul nodulului, țesutul interstiţial devine 
din ce în ce mai gros şi embrionar, alveolele devin din ce înce mai 
mici și dispar apoi cu totul saă apărând numai prin nisce aglomera- 
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ţiuni de celule cu aspectul unor celule gigante cu nucleii mici şi în parte distruși şi paligi. 
Se vede că proliferarea țesutului pornesce de la peretele vaselor, cari sunt dilatate şi pline cu sânge, afară de acâsta apar aici vase cu dopuri de leucocite şi nisee grupe foliculare de ţesut embrionar. Intro parte, în o bronchie mică, se găsesc, la nivelul nodulului cu epiteliul în parte desquamat, lumenul conținând masse granulâse albuminâse şi bionchia înconjurată en o zonă gr6să de ţesut embrionar mono-nu- clear cu nuclei de multe ori fragmentaţi. In locurile unde nodulul este înconjurat de capsula fibrâsă, după acâstă capsulă urmâză nisce vase dilatate şi astupate cu iromburi; apoi urm6ză un strat de celule em. brionare rotunde şi amestecate cu fasciculi de ţesut fibro-plastic. Ur- m6ză apoi, spre centru, un strat uniform şi necolorat, în care se mai p6te recunâsce structura alveolară a pulmonului, septele fiind subţiri şi conţinând fragmente nucleare, iar alveolele fiind pline cu o reţeă lucie venâsă şi cu resturi de nuclei. 

Centrul ramolit e format de asemenea de alveole pulmonare, unde însă de odată apare o cantitate de globuli fârte colorați, probabil de provenienţă nucleară. Afară de acâsta mai există cantităţi de fragmente mici şi neregulate de nuclei. Sunt grupe mici de bastonaşe, probabil de natură microbienă saă chiar bacilul morvei. 
Calul Icotka. Palmonul este iperemic. Vasele mici dilatate, alveolele comprimate. In jurul bronchiilor sunt nisce focare dituse. Sunt focare edemaţiate în jurul vaselor. I'ocarele—de alt-tel destul de mici—sunt formate de diferite elemente. Alveolele conţin epitelii alveolare fârte umilate, vacuolare şi pigmentate. Spre centru există de multe ori un țesut scleros interstiţial, în care se văd multe celule plasmatice, fixe, umflate. Mai sunt vase sclerosate şi obliterate și în fine noduli mici embrionari cu celule fixe mono-nucleare. Bronchii cu desquamaţiune epitelială. Intre celulele epiteliale, precum şi în jurul bronchiilor, se găsese multe celule granulâse metacromatice. Iă colea se văd noduli mici miliari isolaţi, formaţi de celule fixe şi cu masse pigmentare în centru. E de remarcat cantitatea de granulaţiuni fixe violete, mai cu s6mă în focarele celulare mai dense. 

Lesiunile sunt mai mult în jurul bronchiilor. Bronchiile conţin, pe lângă celule, mucosităţi, epitelii desquamate ; mai conţin nisce forma- ţiuni rotunde vacuolare, violacee, ca nisce picături, de mărimea leuco- citelor. 

In jurul bronchiilor, țesut embrionar fibro-plastie pigmentat, formând noduli peribronchică.
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Calul Brain. Nisce focare mici hemoragice cu fibrină în alveole. În- 
tre focare există noduli miliari, mai mult în țesutul interstiţial, fără 
să se vagă vre-o legătură strînsă cu vasele sai bronchiile. In centrul 
nodulului, de multe ori se văd bronchiile şi în mijloc celule mari cu 
porţiuni vacuolisate şi în mijlocul lor celulele lui Fhrlieh. Nodulii sunt 
înconjurați cu un țesut fibros sai fibro-plastie. Acest ţesut trece în ţe- 
sutul proprii dis al nodulului. 

Acest nodul e format de o reţeă celulară cu celule mai mari, cu 
nisce epitelii cubice sait rotunde cu multe celule plasmatice şi cu pro- 
toplasma î6rte colorată (violet). Câte odată se văd nisce cavităţi as- 
tupate cu celule, probabil de natură endotelială. Pereţii însă nu sunt 
precişi, aşă că ne daii impresiunea unui ţesut limfatic. Asemenea no- 
duli se găsesc în jurul unor vase şi în mijlocul lor se găsesc bronchii 
mici cu epiteliul desquamat, conţinând o cantitate de celule destul de 
mari; sunt şi vase cu pereţi îngroşați. 

Putem spune că nodulii aceștia sunt mai mult de natură peribron- 
chială. Bronchiile sunt cu totul astupate cu dopuri celulare. Se văd 
şi nisce glande, pâte glande mucâse ale bronchiilor cu epiteliul mo- 
dificat sub forma unor bule mari, vesicule, p6te o transformare mu- 
c6să. 

Imprejurul alveolelor există celule mari pigmentate, iar vasele san- 
guine şi limfatice sunt astupate cu endotelii proliferate. Mai există 
şi o proliferare a țesutului conjunctiv în jurul bronchiilor şi ele cu 
epiteliul proliferat. | 

Nodulii sunt răi limitați şi înconjurați cu zone hemoragice. La pe- 
riferia nodulilor se vede de obiceiii ţesut fibro-plastic. Nu se pot con- 
stată leucocite fragmentate. 

Din aceste cercetări reiese, că la caii morvoşi, ca și la aceia cari nu 
presentă simptome clinice de morvă, se găsese adesea noduli virulenţi 
în pulmoni şi ficat, mai des însă noduli cari nu sunt virulenţi şi la 
cari nu se pote dovedi tot-deauna că sunt de origine morvâsă. Nocard 
a căutat soluţiunea acestei cestiuni prin experimentaţiune. S'aii în- 
trebuinţat șâse cai din regimentele necontaminate şi cari n'aii presentat 
nici o reacțiune în urma maleinisării; patru cai aii căpătat câte o cul- 
tură de bacili ai morvei, amestecată cu apa de băut. Dejă după două 
dile, temperatura sa ridicat cu mai mult de 20, iar o injecţiune cu 
maleină făcută după 6 gile a dat nascere unei mari reacţiuni locale; 

după 8 dile, ganglionii limfatici aii fost tumefiaţi şi un cal aveă o ri- 

noree şi ulceraţiuni. După 14 dile aii fost omoriîţi unul din aceşti cai şi 

un cal de control şi în pulmoni sai găsit forte mulţi noduli miliari, 
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în parte translucigi. Alţi 2 cai şi un cal de control au fost omoriţi după 2 luni şi au presentat morvă cronică şi numeroși noduli în di- ferite staaii, noduli mai mari calcari şi alţii mai recenți, cari toţi ai fost infecţioși. 
Intro a doua serie ai fost infectați prin culturi în apa de băut 12 cai din grajduri sănătâse, cari nu reacţionaseră la maleină; după 14 dile, toţi ait reacţionat și unii ai căpătat simptome clinice de morvă, în urma căreia au fost omoriţi. La 8 dintwaceştia, morva nu s'a ma- nifestat clinicesce, însă omoriţi după 7, 8, 9, 10 luni, după ce înceta- seră a mai reacţionă la maleină, s'a găsit în pulmoni numeroși no- duli fibroşi, caseoşi sai translucidi, cari însă n'a fost infecţioşi. Din aceste experienţe deduce Wocard nu numai că, în încercările sale, nu numai noduli neinfecţioşi aii fost de origine morvâsă și că în aceste casuri morva ascunsă a fost vindecată, ci şi alt ce-vă, anume că toţi nodulii analogi sunt semnele morvei şi că atunci când anima- lele încetâză a reacţionă, e semn că morva sa vindecat. Pe când în experienţele sale acest lucru s'ar put€ admite, încercările nâstre nu- merse ai arătat că nu e permisă generalisavea acestor fapte, de 6re-ce Nocard nu ne spune nimic despre acele casuri îrecuente, în cari caii reacţion6ză, fără ca organele saii nodulii lor să presente ce-vâă. infec- țios, putându-se exclude cu siguranţă bănudla unui focar Morvos ascuns; tot așă s'ar put afirmă că şi caii, pe cari Nocard îi consi- deră ca vindecaţi, ai unde-vă un focar morvos ascuns. 

Apoi nu e de fel dovedit, că caii cari nu mai reacţionâză nu sunt morvoşi sai că sunt vindecaţi. Dejă până acuma am amintit nume- rose casuri, în cari caii ai încetat de a mai reacţionă şi la cari s'au arătat în urmă manifestaţiunile clinice ale morvei, în cari casuri caii n'a mai reacţionat numai o singură dată, ci periodic de maj multe ori, pentru ca la urmă să devie din noii sensibili faţă de maleină, presen- tând reacţiuni tipice. Prin urmare nu e admisibil a pune resultatele câtor-vă experienţe făcute la 18 cai, în faţa multor sute de încercări făcute de noi într'un interval de mai mulți ani şi cari ai dat resul- tate cu totul opuse celor obţinute de Nocard. Cele-lalte mii de resul- tate ale lui Nocard n'a nici o valăre în faţa acestor fapte, de 6re-ce ele se rezămă pe criterii insuficiente și n'a fost controlate. Nu este suficient de a injectă mii de cai și de a afirmă, că caii cari ai reac- ționat sunt morvoşi şi acei cari n'aă reacţionat nu sunţ Morvoși, pre- cum nu e suficient de a ţin caii MOrvoşi în observaţiune timp de 1—2 luni, a-i maleinisă apoi din noi, sprea put afirmă, că caii cari nu mai reacţionâză sunt vindecaţi şi că aceia cari reacţionâză sunţ
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morvoşi. Dacă Nocard ar controlă aceste afirmaţiuni, ar ved6 îndată 
că din potrivă, calul pe care d-sa îl declară morvos nu e morvos, de 
Gre-ce n'ar mai reacţionă la o a doua injecţiune; sati dacă ar omori 
calul care a reacţionat odată, adesea n'ar găsi nimic virulent în cor- 
pul acestui animal pretins morvos. Dacă însă ar maleinisă în mod sis- 
tematic caii, pe cari i-a declarat că sunt sănătoşi, ar ved6 că adesea 
injecţiunea provâcă din noi reacţiunea şi că prin urmare nu tâte ani- 
malele sunt vindecate. 

IV. Caii cari nu presentă morvă manifestă. 

a). Caii cu simptomele suspecte. 

Comisiunea dispune de 20 cai cari ait reacţionat în mod tipic, dar 
fără a presentă simptome manifeste de morvă, ei arătau însă câte un 
simptom suspect, de morvă. La caii aceştia s'au găsit noduli infecţioşi. 
Protocdlele arată următârele date: 

1). O uşâră tumefiare a membrului anterior până la c6psă cu două 
ulceraţiuni mici superficiale. Reacţiunile : X, AX. La necropsie se gă- 

sesc numerdse ulcerațiuni pe mucâsa nasală, iar în pulmoni noduli 

mici translucidi cu centrul opac şi noduli mai mari caseificaţi cu peri- 

feria hemoragică. Experimentul făcut la animale cu nodulii caseoşi a 
fost positiv. 

2). Câte-vă pustule mici la septul nasal, o ușâră scurgere din nas 

şi ganglionii laringeali indolenți. Calul a fost maleinisat de 12 ori în- 

îrun interval de 3 luni cu următârele reacţiunii: AX, -+, AX, AX, 

AX, AD, AX, AX, AX, AX, X. In locul injecţiunii a apărut tot-deauna 

o tumefacţiune mai mare. Dejă după prima injecţiune se arată simp- 

tome de morvă, Calul fiind omorit, se constată la necropsie o mică ul- 

ceraţiune pe septul nasal, în sinusuri muli puroiii caseos, o tumâre 

mare, ca un oi de porumbiţă, case6să, hemoragică la suprafaţa pul- 
monului, numeroşi noduli pulmonari translucigi virulenți. 

3). Glandă limfatică submaxilară de mărimea unui oii de porumbiţă. 
Reacţiunea : AX. Calul a fost împuşcat şi la necropsie se constată, în 
afară de glanda suculentă şi hemoragică, o hepatisaţiune a vîrfului 
pulmonului, de mărimea unui pumn, cu abcese mici. Afară de acâsta, 
se mai găsesc mulţi noduli mică, ca un bob de mei, în parte cuo 
zonă hemoragică. | 

4). Abces al glandei submaxilare. Reacţiunea: AX. In urma injec- 
țiunii apar abcese mici la plicele labiale (colţurile botului). Calul a 
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fost omorit şi la necropsie se constaţă două ulceraţiuni profunde la nas. În pulmoni se găsesc, în afară de numeroşi noduli de mărimea 
unui bob de meii până la mărimea unei alune, în parte caseificaţi, şi unele locuri mai mici hepatisate. Bacilul morvei în cultură pură. 

5). Scurgere sero-mucâsă. Reacţiunea: X*, X. Calul a fost omori 
şi la necropsie se constată cicatrice stelate pe sept şi la stânga oul- ceraţiune mai mare cu basa pulpâsă purulentă. Numeroşi noduli mi- liară translucigi calcifieaţi în pulmoni și ficat. Se cultivă bacilul morvei 
din unii noduli cu centrul caseos. 

6). AX", Ax. Abcese pe spate, cordone limfatice, bacilii morvei în puroiii. Nimic la nas. In pulmoni numeroşi noduli recenți şi cretificaţi. Noduli cretificaţi de mărimea unui bob de mazăre în ficat. Cultură „positivă din nodulii pulmonari. 
1). Calul tuşesce şi presentă o tumefiare a membrului posterior stâng. Reacţiunea: Ax, 40, A+. In urma injecţiunii apar simptomele morvei 

mai cu s6mă ulceraţiuni farcin6se. Ganglionii tracheali sunt tumefiaţi, ulceraţiuni laringeale hemoragice. In ficat şi în splină se găsesc noduli cretacei. La suprafaţa splinei se constată o îngroșare plană a capsulei, de desubtul căreia se află un țesut gălbuii, granulat şi hemoragic. Cul- 
tură positivă. 

8). Rinoree fetidă vergue din ambele nări. La stânga o uşră tume- „facțiune a ganglionilor. +40. Simptomele sunt mai pronunţate după injecţiune. Calul more după câte-vă dile şi la necropsie se constată mici ulceraţiuni la septul nasal, numeroşi noduli miliari și mai mari, 
până la mărimea unei mazăre, incapsulaţi şi înconjurați de o zonă hemoragică. Noduli cretacei în ficat. Câte-vă infarete hemoragice în splină. Cultură positivă. 

9). Puţină rinoree grisă. Uş6ră tumefacţiune glandulară; pe spate 
la drâpta, o tumâre dură mobilă aprâpe de mărimea unei piese de 
5 lei. Calul a fost omorit şi la necropsie se constată, că tumorea e for- mată în parte de un ţesut dur, în parte de un ţesut conjunctiv cal- cifiat. La septul nasului se văd unele erosiuni superficiale. In pulmoni 
se găsesc vre-o 10 noduli cărnoși hemoragici de mărimea unor» alune, 
din cari unii cu centrul gălbuii, alţii sunt calcifiaţi în mijloc, slăni- 
noși la periferie şi cu o zonă hemoragică ; se mai văd fârte mulţi 
noduli miliari, în parte translucid, în parte cu centrul ramoliţ. Din 
acești noduli se cultivă bacilul morvei. 

10). Tumefiarea membrului posterior stâng cu noduli ramoliţi în formă de furuncule şi cordâne limfatice. » XAX. In urma maleinisării 
apar tumori, abcese, cordâne limfatice şi bacilul morvei, La necropsie
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se constată în pulmoni frumoși noduli recenți de mărimea unei nuci 
cu pleuresie hemoragică, plastică, numeroși noduli miliari în parte 
hemoragică şi supuraţi, precum şi numeroşi noduli miliari cartilagi- 
noşi, tot aşă şi în splină. 

11). Rinoree fetidă verdue bilaterală. O-mică tumâre lobulată. A *, 
AX, O (injecţiune intraven6să). Însămînţările făcute din mucosităţile 
nasale aii fost negative. La necropsie se constată erosiuni superficiale 
la septul nasal şi masse casedse în sinus. In pulmoni numeroşi noduli 
calcifiaţi de mărimea unui bob de meiii; sunt şi noduli uaseoşi, câte 
odată cu zona hemoragică. La suprafaţă se găsesc trei noduli recenți, 
cărnoşi, hemoragic, de mărimea unor alune, cu centrul galben, cară 
daii îns&mînţări positive. 

12). Rinoree ser6să. Glandă mică indolentă. La sept o cicatrice ste- 
lată cu zona congestivă. Calul tușesce şi strănută. %, ? (intravenos). 
Îns&mînţările făcute din scurgerea nasală au rămas negative. Calul 
a fost omorît şi la necropsie s'a găsit ulceraţiuni mici la choane, în 
pulmoni numeroşi noduli miliari încapsulaţi, în parte calcitiaţi, cretacei, 
în parte caseoși, cu zona hemoragică şi unii noduli mai mari cărnoşi, 
cari au dat bacilul morvei. 

13). La membrul posterior stâng se află o tumore difusă cu exco- 
riaţiuni şi calosităţi. Calul a fost omorit, după ce presentase Xk X%. La 
necropsie se constată o îngroşare a pleurei, sub care se găsesc noduli 
cretacei sait caseoşi, cu periferia hemoragică, din cari se cultivă bacilul 
morvei. 

14). Ganglioni şi cicatrice mici la sept A X. La necropsie se constată 
noduli mai mari şi mai mici cărnoşi, hemoragici; sunt şi noduli cre- 
tacei, caseoși sai translucidi. Din nodulii recenți se fac îns&mînţări 
positive. In ficat s'au găsit noduli calcari. 

15). Calul a slăbit repede, tuşesce, epistaxis. X, %. La necropsie se 
constată ulceraţiuni şi cicatrice în trachee; numeroşi noduli miliari şi 
mai mari, cărnoşi sai translucidi,. cu centrul caseos şi cu o zonă he- 
moragică. Plăci sclerâse la pleură, corespundând unor abcese mici, 
saii unor caverne comunicând în parte cu bronchii mai mari. Afară 
de acestea se mai observă o hepatisaţiune cu o infiltraţiune purulentă 
cu focare circumscrise. In ficat se văd mai mulți noduli caseoși creta- 
cei cu periferia hemoragică. Însămînţările ai fost positive. 

16). Scurgere nasală mucâsă bilaterală. Calul tuşesce şi a slăbit mult. 
Din mucosităţile scurgerii nu s'a putut cultivă bacilul morvei. Sai 
făcut 4 injecţiuni întrun interval de o lună: X, X,A, +? Lane- 
cropsie se constată în trachee ulceraţiuni mici cu basa hemoragică ; 

  

  
 



619 DESPRE COMBATEREA RĂPCIUGII CAILOR. 4] 
  
  

  

în pulmoni numeroşi noduli miliari cretacei şi noduli mai mari căr- 
noşi cu centrul pulpos ramolit. Îns&mînţările au fost positive. 

17). Scurgere abundentă muco-purulentă din nas, din care însă nu se pote cultivă bacilul morvei. O cicatrice la sept. Calul schiopătă de un picior. A, +, A 0, 20. La necropsie se constată în profundimea 
septului uiceraţiuni întinse; în pulmoni noduli de mărimea unui bob de meiii sai mai mari, translucigi sai caseoşi, cu zona hemoragică, pe 
pleură plăcă dure şi în năuntrul ei noduli cretacei; intarete în splină. Însămînţările ai fost positive. 

18). Calul a slăbit repede, are febră şi cicatrice pe sept. După scă- 
derea temperaturii, reacţiunea este A *. Calul a fost găsit mort după 
câte-vă dile şi la necropsie se constată numai puţini noduli cărnoşi 
hemoragici de mărimea unei mazăre cu centrul cenușiit ramolit. Nodulii 
miliari translucigi şi cretacei sunt în număr mic. Însămînţări positive 
din nodulii recenți. 

19). Puţină scurgere mucâsă dintro nare şi un ganglion indolent. 
Însămînţările făcute din mucosităţile nasale ai fost negative. 0, 0. 
Reacţiunea locală a fost neînsemnată. La necropsie se constată nu- 
mer6se ulceraţiuni în trachee cu basa tumefiaţă. In pulmoni se găsesc 
numeroşi noduli miliari cu centrul ramolit, precum şi alți noduli mai 
mari, cărnoşi, de o culdre roşie închisă, de asemenea cu centrul ra- 
molit. Se observă şi caverne mici cu hepatisaţiuni şi cu o îngroşare 
gălbue a pleurei. Însămînţările au fost positive. 

20). Rinoree mucâsă bilaterală. La drâpta o glandă mică. Calul tu- 
şesce şi a slăbit repede. Reacţiunea: x, A *, 0, 0. Calul a fost omo- 
rît dece dile după cea din urmă injecţiune şi la necropsie s'au găsit 
în profundimea septului noduli, precum şi 0 ulceraţiune mică. In pul- 
moni se constată noduli mai: mari şi mai mici caseoşi şi cretacei şi 
unele focare carnificate. Noduli cretacei în ficat. Însămînţările făcute 
din nodulii caseoşi aii fost positive. 

In aceste casuri, simptomele nai fost caracteristice şi scurgerea na- 
sală n'a fost virulentă, aşă că reacţiunea positivă, care de regulă eră 
asociată de o mare tumefacţiune locală, a contribuit la stabilirea diag- 
nosticului. Caii au reacţionat, atât după metodul nostru, cât şi după 
procedeul lui Nocard, deşi în 2 casuri caii încetaseră de a mai re- 
acţionă şi într'un cas reacţiunea a fost 0. Cu tâte acestea şi în aceste 
casuri s'a putut constată existenţa unei morve virulente.
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b). Caii cari n'oii presentat simptome. clinice de morvă, dar 
cari ai reacționat și în ale căror organe s'ată găsit noduli morvoşi 

în fecțioşi. 

Mai interesante decât casurile descrise sunt acele casuri cari, din 
punctul de vedere clinic, n'a presentat nici un simptom suspect și în 
cari animalele aii fost omorîte, după ce li sai făcut una sai mai multe, 
injecţiuni cu reacţiunea positivă. In aceste casuri sai găsit cam vre-o 
20%, noduli pulmonari infecţioşi. Vom descrie aicia pe scurt 12 din 
aceste ceasuri: 

1). A X. Calul a fost omorît după 14 dile şi la necropsie se găsesce 
la vîrful pulmonului drept o hepatisaţiune de mărimea unui cap de 
copil, cu o cavernă care conţine o substanță roşietică purulentă, cu 
noduli şi ulceraţiuni, cari comunică cu bronchiile iperemice, fârte qi- 
latate. In alte părți, pulmonul presentă hepatisaţiuni analâge şi mai 
mulți noduli miliari, cretacei şi caseoşi incapsulaţi. Însămînţările fă- 
cute din nodulii caseoși aii dat resultate positive. 

2). v X. Mici ulceraţiuni pe trachee, cu basa hemoragică. In pulmoni 
numeroşi noduli hemoragici de mărimea unei mazăre până la mări- 
mea unei alune, ramolite la mijloc, de o culâre albă murdară. La vîr- 
ful pulmonului stâng o hepatisaţiune cu nodulii deşi şi cu cordâne 
limfatice. Însămînţări positive. 

3). A X. Ulceraţiuni pe trachee. Noduli miliari şi mai mari, translu- 
ciqi sai. recenți, hemoragici şi caseoşi şi incapsulați. La vîrful pulmo- 
nului stâng o hepatisaţiune cu numeroşi noduli caseoşi. Însămînţări 
positive. 

4). 4 X. In profungimea nasului noduli confluenţi. In pulmoni nu- 
meroşi noduli mai mari de mărimea unei mazăre până la mărimea 
unei alune, omogeni, hemoragici, câte odată cu centrul murdar, gris, 
ramolit sau caseos. Se mai văd numeroşi noduli miliari translucidi şi 
cretacei. Din nodulii recenți s'aii obţinut bacili virulenţi. 

5). Calul tuşesce. x", x*. Se găsesc numai alteraţiuni în pulmoni: 
15 noduli mai mari hemoragici, până la mărimea unei alune, puţini 
noduli miliari translucidi, în centru noduli caseoşi. Noduli analogi în 
splină. Nodulii recenți dai culțuri virulente. - 

6). * x". In pulmoni se găsesce un singur nodul translucid, de mă- 
rimea unei mazăre, la mijloc caseos, apoi un nodul miliar şi unul 
calcifiat. Ganglionii mediastinali sunt măriţi de volum, hemoragici, 
suculenţi, cu noduli mici foliculari. Câţi-vă noduli calcifiaţi în ficat. 
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In splină se găsesc 10 noduli de mărimea unei alune, cu centrul ca- seos, cari dai însămînţări positive. In casul acesta se vede, că morva s'a localisat mai cu s6mă în sistemul limfatic al splinei. 
7). AX. Cicatrice pe septul nasal. In pulmon puţini noduli miliari cu zona hemoragică şi un nodul mai mare, cât o alună, hemoragie. Mai mulţi noduli cretacei în ficaţ. Însămînţările ati fost negative. Inocu- 

lările făcute la un cobai ai dat morva caracteristică, 
8). x. Numeroşi noduli miliari translucidi cu zona hemoragică în 

pulmoni. Un nodul de mărimea unei mazăre cu centrul caseos. Nume- 
roşi noduli analogi în ficat, cari dati culturi positive. 

9). X, x, +, 2, 5, 0, X?. O cicatrice în trachee. Puţini noduli mi- 
liari cretacei în pulmoni, apoi câţi-vă noduli de mărimea unei mazăre, 
cu centrul caseos. Îns&mînţările positive. 

10). 4%, , XA?, 0, 0, 0, x, 0. x, A?*. Calul acesta a fost injectat de 
10 ori în intervalul unei luni; încetase de a racţionă şi apoi a în- 
ceput să reacționeze din noii. Câte-vă cicatrice în septul nasal. In 
urmă se desvoltă o tumefiare a glandei submaxilare. Numeroşi no- 
duli miliari cretacei şi translucidi, unii cu zona hemoragică, precum 
şi unele infarcte recente, câţi-vă noduli cretacei în ficat, Însămînţări 
positive din infarcte. 

11). x. Numeroşi noduli miliară translucidi sai cretacei în pulmoni, 
precum şi unii noduli analogi de mărimea unei mazăre, Un nodul 
analog în splină. Cobaiul inoculaţ presentă o ulcerațiune morvâsă și 
more în urma morvei. 

12). X. Noduli translucidi cretacoi, unii cu centrul caseos, de mă- 
rimea unui bob de mei până la mărimea unei mazăre. In ficat sati găsit 4 noduli. Însămînţările şi inoculaţiunile la animale aă dat resul- 
tate positive. 

6). Caii cari aii reacționat, însă fără a av6 noduli înfecțioși. 

Din contra, există numerâse casuri, în cari animalele cari ai reac- 
ţionat ai presentat numeroşi noduli miliari cretacei trauslucigi incap- 
sulaţi, câte odată cu centrul caseos. Adesea se observă şi noduli de 
mărimea unei mazăre şi mai mari, duri, fibroşi, calcifiați sai în parte 
caseoși saii de consistenţa tencuelii. Noduli analogi s'aă găsit şi în 
splină. Cu t6te acestea, presenţa bacililor morvei n'a putut fi dovedită, 
nici prin examenul microscopie, nică prin culturi saă prin experienţele 
făcute la animale. Vom aminti numai câte-vă ain aceste observaţiuni: 

1). x. Numeroşi noduli miliari cretacei saii translucigi cu centrul ca-
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seos. Numeroși noduli analogi în ficat. Puţini noduli de mărimea unei 
mazăre, neregulaţi, fibroşi, cu centrul caseos sai de consistenţa ten- 
cuelii. Nu s'aii găsit bacili, 

2). AX. Puţini noduli cretacei până la mărimea unei mazăre în pul- 
moni și în ficat; în unele locuri echimose subpleurale. 

3). *. In pulmoni şi în ficaţ numeroşi noduli cretacei, în parte de 
consistenţa tencuelii, duri, fibroşi saii calcari, cari se enuclează cu 
uşurinţă. 

4). XR La vîrful pulmonului drept se observă un focar car- 
o 

nificat. In pulmoni noduli duri, cretacei sati fibroşi, cu centrul de 
consistenţa tencuelii, de mărimea unei mazăre. Îngroşarea circumserisă 
galbenă a capsulei ficatului, de desubtul căreia se vede un cordon dur 
în formă de spirală, probabil un verme calcificat. 

5). X, X, X. Câte-vă depresiuni atrofice ale septului nasal și câţi-vă 
noduli, cari corespund unor tromburi superticiale. Numeroşi noduli 
miliari tvanslucigi în pulmoni. In ficat se găsesc noduli de mărimea 
unui bob de meiii până la mărimea unei mazăre, cu centrul caseos, 
cari ici coleă formâză focare mai mari, având între ele țesutul hepatie 
în degenerare fibrâsă. 

6). Calul a fost maleinisat de 12 ori întwun interval ae doi ani, pre- 
sentând următârele reacţiuni: x, X, 4%, AX, PP ah 7, XX x X. 
Tot-odată a existat o uşâră reacțiune locală. Animalul a fost omorit 
şi la necropsie nu s'a găsit; nici o lesiune morvâsă; numai în pulmoni 
s'aii observat câţi-vă noduli calcifiaţi şi alţi câţi-vă noduli mai mări- 
şori, cu centrul ramolit sai de consistenţa tencuelij. Însămînţările fă- 
cute din acești noduli ai rămas negative. | 

7). Un alt cal a căpătat acelaşi număr de injecţiuni într'un interval 
tot așă de lung și a dat următârele reacțiuni: x, X, x, X, 2,0, %,x, 
X, XX, X. Animalul a fost omorit și la necropsie s'ail găsit numai 
noduli duri miliari şi ce-vă mai mari în pulmoni. 

8). Trei-spre-dece injecţiuni întrun an: x, XX, X, x, 0,0, 0,9, 9, ?, 
%, X, X. La necropsie sait găsit numeroși noduli calcifiaţi, din cară 
nu s'aii putut scote nică virus vii, nici bacilul morvei. Nodulii n'aă 
presentat de asemenea nică parasiţi animal. 

9). Trei-spre-dece injecţiuni în doi ani: XXX, XX, 2? kA ? %, %, %, ? 
După cele mai multe injecţiuni, reacţiunea locală a fost considerabilă. 
La necropsie sai găsit noduli calcifiaţi saă şi caseoşi mai mari sau 
mai mici, în cari nu s'a putut constată presenţa bacilului morvei. 

10). Cinci-spre-gece injecţiuni într'un interval de 34 luni: î *, + 7 
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2 x, + 22,0, 0, PX, %, *. La nccropsie se găsesc numai noduli calci- . o . 
o 

> > 
- o 

fiață, miliari sai ce-vă mai mari, cari nu conţineau bacili. 
11). Patru-spre-gece injecţiuni în 34 luni: ? 0, ță ? 0, 2 0, ? 0, 0, 0, ? X, x. 

La necropsie se constată presenţa unor noduli translucigi miliari sai 
de mărimea unei mazăre, din cari unii cu centrul de consistenţa ten- cuelii. Noduli miliari analogi în ficat. Presenţa bacililor n'a putut fi 
constatată în nici un fel. 

Cercetările acestea ne arată că încercările lui Nocard, şi conclusiu- 
nile, pe cari le-a tras din experiențele sale, nu sunt în stare să ne ]ă- 
mur6scă în mod îndestulător asupra însemnătăţii nodulilor. Wocad 
a arătat numai, că atunci când caii ai fost infectați în mod artificial, 
nodulii morvoşi după un scurt timp se găsesc în pulmoni. Însă ex- 
perienţele sale nu dovedesc, că bacilii morvei pătrund din aparatul 
intestinal în cel respirator, având în vedere că dejă a priori nu se pâte 
exclude pătrunderea microbilor în căile aeriane superidre, mai cu 
s6mă cum am putut dovedi originea bronchică a multor noduli mor- 
voşi. Se înţelege că nu se pote negă posibilitatea, ca nodulii să se for- 
meze şi pe calea sauguină sai limfatică, un mod care e chiar sigur 
pentru anumite forme de noduli, mai cu sâmă aceia în formă de in- 
farcte. Experiențele lui Nocard aă dovedit, că nodulii aceştia sunt 
virulenţi, dar că mai târdiu, când caii reacţionăză, ei încetâză de a fi 
virulenţi. 

Insă Nocard vrea să mai dovedâscă, că toţi nodulii cari se gă- 
sesc în pulmonii cailor ar fi de natură morvâsă, un fapt care nu re- 
sultă din încercările sale. Tot aşă de puţin dovedită e afirmaţiunea 
sa, că nici unul din caii sănătoşi n'a avut noduli în pulmoni, de 6re- 
ce nu se p6te exclude posibilitatea ca un cal sănătos să posede 
noduli de diferite origini. De fapt am reuşit a provocă la cai nisce 
noduli pulmonuri, cari se asâmă&nă forte mult cu nodulii Morvoşi, 
atunci când le-am inoculat un bacil obținut din produsele inflamatorii 
ale pulmonului tuberculos. Se scie de alt-fel că există și noduli datoriţi 
vermilor şi altor corpuri străine. Vederile lui Wocard sunt combă- 
tute mai cu s6mă de constatarea n6stră, că un număr de cai sănătoși, cară 
n'a reacţionat la maleină, aii presentat nu numai noduli fibroși, ci 
şi noduli cu centrul ramolit, a căror structură nu se prea deosebesce 
de structura unor anumiţi noduli morvoși. De sigur că Nocard ar pre-' 
tinde că caii aceștia aii avut morvă şi s'ati vindecat, ceea-ce noi nu 
putem admite, având în vedere motivele desvoltate mai sus. 

Cercetările n6stre aii redus la justa lor val6re mai cu sâmă două
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afirmaţiuni ale lui Nocard: D-sa crede: 1) că caii cari reacţionâză 
posedă în organismul lor tot-deauna material virulent şi 2) că caii 
cari ai reacţionat şi cari ai încetat de a mai reacţionă sunt cu totul 
vindecaţi de morvă. Tocmai seriile din urmă ale cercetărilor nâstre 
au arătat în mod lămurit, că mai bine de jumătate din caii cari ai 
reacţionat în mod tipic pot presentă noduli, însă nu material virulent. 
De dre-ce însă o parte a încercărilor nâstre arată că suntem în stare 
a constată presenţa până şi a materialului cu virulența micşorată, 
nu este permis a spune, că resultatele nâstre ar fi datorite unor expe- 
rienţe greşite; tot aşă sar put pretinde că Wocard n'a procedat în 
mod minuţios, atunci când a afirmat, că caii cari n'a mai reacţio- 
nat sunt vindecaţi de morvă. Sar pute pretinde că Nocard n'a cău- 
tat în destul, căcă de alt-fel ar mai fi găsit bacilii morvei în organis- 
mul acestor animale. 'Trebue însă ca în sciinţa n6stră să măsurăm cu 
o măsură egală, şi nu putem combate faptele bine stabilite prin ipo- 
tese mai mult saii mai puţin probabile. Ni se impune să fim fârte pru- 
denţi şi critici şi să spunem numai că, dacă s'ar fi examinat cu mai 
mare atenţiune, totuşi s'ar fi găsit pâte bacilii morvei, rămânând ast- 
fel mai reservaţi în conclusiunile n6stre. Nu corespunde însă metodei 
sciințiice, ca în hatîrul unei ipotese să afirmăm că trebue să existe material virulent, atunci când prin cercetări minuţisse am constatat 
contrariul. 

E sigur că Nocard se înşălă şi atunci, când afirmă că un cal, care 
a recţionat şi a încetat de a mai reacţionă, e vindecat de morvă. Am 
vădut până acuma un număr mare de observaţiuni, în cari caii înce- taseră de a reacţionă, pentru ca după un scurt timp să reacționeze 
din noii, sai unde, după ce nu se mai arătă nicio reacțiune, când se injectă maleina — şi anume produsul Roua- Nocard — morva să devie 
manifestă. De aicia resultă în mod hotărît, că caii pot încetă de a 
mai reacţionă şi cu tâte acestea să posâdă în organismul lor germeni 
vii de morvă, pe când nu încape îndoiâlă că majoritatea mare a cailor, 
cari suferă de morvă latentă şi cari încetâză de a mai reacţionă, 
sunt pe cale de vindecare saă chiar vindecaţi. 

V. Insemnătatea încetării reacţiunii. 

Dintr'un număr de 6.058 casuri ati reacţionat 2.128 şi dintw'acestea, morva manifestă s'a constatat la 310, pe când caii rămaşi aii încetat de a reacţionă și au tost consideraţi ca vindecaţi (exceptând vre-o 50 cai, cari aii fost jertfiți sau cari au murit în urma unor alte afecţiuni). 
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In decursul unui timp mai lung, vre-o 3 ani, în cari au fost supuşi maleinisării, caii adesea au încetat de a reacţionă, pentru a reacţionă din noi după un oare-care interval. Aşă at reacţionat prima dată 114 cai şi n'a mai reacţionat după 8 —— 14 dile, un fapt care nu se pote explică prin vindecarea morvei, având în vedere numărul cel mare de cai şi felul nodulilor, cari cer un timp mai lung pentru a se vindecă. La un număr de 147 cai, la cari sai făcut mai multe ma- leinisări, până la 20, am putut constată că reacţiunea tipică a trecut în una atipică sau că reacţiunea lipsiă apoi cu totul şi la urma ur- melor se puteă observă din noi reacţiunea tipică. Aceste manifesta- țiuni le-am putut observă chiar în mod periodic, așă că nu e admi: sibil de a susţine, că caii ai fost de atâtea ori vindecaţi în mod abso- lut de morvă şi că apoi sai îmbolnăvit din noi, cu îâte măsurile de isolare. Trebue însă să recunGscem, că în alte casuri ai existat în permanenţă reacţiuni tipice şi atipice, până ce în fine, după mai mulţi ani, morva devenise manifestă sai animalele ai fost omorite fără simptome clinice, când apoi de obiceii nu s'a găsit material virulent în organismul acestor din urmă. Pe când la 292 cai, cari ati presen- tat în urmă reacţiunea, morva devenise manifestă, s'a putut observă apariţiunea morvei şi la 18 cai, cari încetaseră de a mai reacţionă. Vom reproduce în paginele următâre o parte din aceste experienţe. Vom aminti încă ceasurile descrise până acuma, în cari animalele, după ce aii fost maleinisate de două ori de a rîndul, aii reacţionat odată şi a doua ră nu, şi cari totuşi au fost constatate că sunt morvâse. Asupra acestor casuri ne propunem a reveni mai la vale. Vom descrie mai întâi reacţiunile unor cai, cari ai fost în atingere cu caii morvoşi şi cari, după un timp Gre-care, aă încetat de a mai reacţionă, remănând sănătoși : 
Trei injecțiuni : 1) X, X:, 0. 

2) 20,0. 
3) % 0, 0. 

DX +0. 

Patru înjecțiună: 5) Ab +, 0, 0. 
o 

6) Ab Ț” x, 0. 

10) +, +, 0, 0. 
11) x, +, 0, 0. 

12) %, 0,0.
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Patru înjecțiună: 13) +, 4,0, ?. 

14) +, +, %*, 0. 
15) 0, X%, 05, 0. 
16) X, 2%, 0,0. 
10) AO, 7. 
18) +, %, 0, ?. 
19) pi, por. 
20) +, +", 0, Or. 
21) +, 0, 2,0. 
22) + Ă F, ?, 

23) 0, 2,0, 0. 
o - . . 

Cinci înjecțiuni: 24) +, 0, 0, 7,0, 
SeEse înjecțiuni : 25) +, -*, (2), (2), A(2), 40, 

(făcute întrun interval 26) +, A?, A0, 7, 0,0. 
de șâse săptămâni) 27) x, > X”, 0, 0, 2. 

In casurile acestea, ca şi în cele observate înainte, s'a putut con- 
stată, că maleina /Fot/, care de alt-fel face ca animalele să reacţio- 
neze întrun mod mai puternic, face ca injecţiuni ulteriâre cu morvina 
nGstră să deă o reacțiune mai slabă. 

Septe înjecțiună : ! 28) %, X", X, 7,0,0,0. 
(făcute în 3 luni) 29) -F, Xe, X, X", 0, 0,0. 

(9). 

po a 30) X, A, X, 27, 0, 0,0. > >» 3 >» 31) A, ?, x, -P*, (9), (9). 
> > 3 > 32) x, pă 2? 0, 0, 0. 
> > 21. > 33) X, x, +, x, 9) 0,0. > > 1 lună 34) %, 2, Fr x X, (9,0, (9). poa 235) 2, (9), 2, 710,0, 40, 
Opt înjecțiună: (36) X, -[e, 7, 2, 07, 0,0, (2). (făcute în 1/, luni) | 57) XX", 2, 2,0, 2,0,0. 

38) X, x, + + m ?, (9), (9). 

> > 3 luni 39) ha FF, ok, XE, 0, 0, 0, 
40) +, XX", XE, 07, 27, (2),0,0. Nouă înjecțiună: 44) x, x, XX, XX (2). 

o o o o o 9 o (făcute în 2 luni) 42) 2, x ih 0.0. . . . 9 o o 9 e o 9 o o Dece înjecțiuni: 
(făcute în 2 luni 43) PX + x, (2), (2,0, 0,0. 

> > 1/4 > 44) x, * x, x, X, 2, 7, ?, (2), 0. 
o o o o o o o 

15) XX, x Xe a 220). 
0) e 020 

Un-spre-dece injec- [ 47) +, X, k, x, x, 2, 2,0, (9). pună: 48) at 3%, 3, XX, X, 0, 0, 2,0, 0, (2%), (lăcute în 6 luni) 19) X, XX XX, 2288 (2), 

50) x, —-, XX, 2, X, 2, 2,2, (2),0,0. 
51) XR, XX x, (9), 2, (9,0, (9,9). 

e
 9
 

9
 

e 
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7 x, x, (?), (2), ?, ? 0. o o o o o o 
Li 

o XX
 făcute în 4 luni 52) *, X% X, . 

o 

53) X, x, X, 2, > > 2 > [si o O o 9 50 E fa E A, 0), 0), 0, 0.0 o o 0] P 

Trei-spre-gece înjec- 
fină : 55) fe, 2, 3%, XE 0, 270, (9,0,0,0,0. (făcute în 2:/, luni) 56) X, x", 2,2%, 2, 25, 2, 9, 2,0,0,0,0. 

Patru-spre-dece înjec- fiuniăe” > dece îndec- sa) x, x, x, %, +, Xa 0 Xp 00.0 (făcute în 2*/, luni) o 
Cinci-spre-dece în- j 58) X, X, XX x x fi Jeefiuni : za e e 

(făcute în 2'/, luni) l 59) x, XX, XX, X, (?), (?), > 
Şese-spre-dece îujec- 

fini: 60) X, A x, XR, he 2, 9,2,2,(0),0,0, 0,0. (făcute în 3 luni) 
ŞEpte-epre dece înjec- 
fiună: 61) 2, XX, x XX, AL, Ph 2 20,0,0,0,0,0. (făcute în 3:/ luni) PS Soo oo Opt-spre-dece înjec- 

- fiuni : 62) 2, X, x, XX +, XX, X, 2, 0,0,0,0,0,0,0. (făcute în 3*/, luni) o 99 o 9 es o ce-o 
Nou&-spre-dece îujec- 

fiuniă : 63) x, XX, 2, x, 2,%,0, 3, AD, A? 0, 2,0, ?, 2,0,0,0. (făcute în 8 luni) 
Dou&-deci şi una în- 
Jecțiună: 64) x, x, X, x, XX, 9, XX, 7, 2,0, 2, 2r,0,0, 9, 0, 2,0,0,0,0. (făcute în 8 luni) 65) 3%, 5, 2, 2,2202, 27,0, 2%, (2), 0, 25,0,0,0,0,0. Dout-deci şi trei în- 
Jecțiuni : 66) AX e e, XXX, XX, x 9), (9), x, 2, x, 3, (făcute în 10 luni) 0, 0, (?),0,0,0, x. 

Calul acesta a fost omorit după câte-vă luni, constatându-se că septul nasal a fost ce-vă tumefiat, cu câte-vă erosiuni mici; în pulmoni s'au găsit numeroşi noduli duri, miliari şi până la mărimea unui bob de mei, cu centrul cretaceii sati de consistenţa tencuelii; câți-vă noduli analogi se găsesc şi în ficat şi în splină. La vîrtul stâng al pulmo- nului se observă trei noduli cu centrul cuseos saii de consistenţa ten- cuelii. Însămînţările şi injecţiunile făcute la animale ai rămas negative. 
Palru-deci şi trei în- 

Jecțiună : 67) 5, XX x, x, 2,20, X23, (făcute în 12 luni) (2%, 2, (2) 0, (2, +, (9, 0,0, 0,0, 
0, 0, 0, 2, (2), +,0,0,0, +70, 
0, 0, 0, 0, (?), 0, (2,0, (?),0. 

Calul acesta a fost tratat în cele din urmă cu dose crescânde de maleină; mai cu seamă cele din urmă 1| injecţiuni s'aii început cu dosa obică- nuită de 003, ajungend până la dose cari ai trecut peste 0.8, fără ca 
în urma acestor injecţiuni să fi apărut o reacțiune tipică. Făcându-se 

- Anaiele A. R.— Tom. XXIII. — Memoriile Sec. Sciinţifice. 
4
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apoi din noi injecţiuni cu dosa normală, calul a încetat de a maire- 
acţionă. E interesant că în acest cas reacţiunea de patru ori a apărut 
din noii, spre a dispăr€ apoi cu încetul. 

Un alt cal de asemenea tratat cu dose crescânde presentă 6re-cari 
simptome suspecte, precum eră scurgerea mucâsă din nas şi o glandă 
indolentă mobilă de mărimea unei alune la stânga. Intr'un interval 
de 11 luni, animalul a căpătat 37 injecţiuni, dând următorul resultat;: 

68) ef 0. 0), 000,0, 7, 
0, 0, „A?, 40, ?, 
o 90 o 

0, 2, 

0 
9 

0, 
o o o 9 

0, 0, 0, 0, 
00 0O0Q 

Şi în casul acesta, reacţiunea a apărut din noii de mai multe ori, dis- 
părând în urmă. In decursul injecţiunilor aii dispărut şi simptomele 
suspecte, spre a se ivi din noi la injecţiunea a un-spre-gecea ; la două- 
deci aă dispărut cu totul. Ivirea simptomelor suspecte n'a fost, aso- 
ciată de nici un fel de reacțiune. La cele din urmă 10 injecţiuni, dosa 
normală de 0035 a fost augmentată la 1.2, fără ca să se fi ivit reac- 
țiunea; reacţiunea locală însă a fost fârte mare în urma doselor mari 
injectate, ceea-ce probâză din noi inferioritatea acestei reacţiuni faţă 
de cea termică. 

VI. Despre reacţiunea cailor cari suferă de alte bâle 
și nu de morvă. 

- Se scie că şi alţi cai bolnavi nu sunt cu totul insensibili faţă de in- 
jecţiunile de maleină; s'aii publicat numerâse casuri, în cari caii cari 
aii suferit de buba mânzului, de emfisem, etc. aii presentat reacţiunii 
ca şi caii morvoși. Tot-odată însă autorii ai accentuat asupra faptului 
că, în ast-fel de casuri, reacţiunea e deosebită, mai cu sâmă nu pote 
fi tipică; tumefacţiunea locală şi ea e în ast-fel de împrejurări mai 
puţin: caracteristică. Numai Schindelka amintesce că la emfisem se 
observă reacţiuni, cari sar put6 confundă cu reacţiunea morvei. Din 
cercetările făcute de Comisiunea instituită pentru studiul maleinei Şi 
resumate de d-l Russi Țveatcoff, putem reproduce următorele: 

1). Cal cu idrotorace şi cu temperatura subfebrilă. A?. La necropsie se constată 
o pleuresie cronică, însă la suprafaţa pulmonului noduli miliari duri şi în parte 
calcifiaţi. 

2). Cal eu rinoree mucopurulentă verdue fetidă. Cracmente şi respiraţiunea amtorică. 
În mai multe locuri matitate. 0,0,0. Însămînţările şi experienţele făcute la animale ai 
rămas negative. La necropsie se csontată că mucâsa nasală e puţin injectată şi pig- 
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mentată; în cavitatea pleurală sad găsit peste 20 litruri licid limpede ; pulmonul la stânga presentă un focar hepatisat de mărimea unui cap de adult, cu o cavernă de mărimea pulinonului, umplută de puroiit fetid și cu peretele hemoragie; un mie focar asemănător la drâpta. Însămînţările ai remas negative. * 3). Cal cu buba mânzului 2, A0, (9). Îns&mînţările mai lăsat să se desvolte bacilii morvci, ci numai streptococii. 
4). Cal cu buba mânzului, A?(?). Streptococi. Vindecare. 5) Cal cu buba mânzului. A?, (?). Streptococi. Vindecare. 6). Cal cu buba mânzului, ?, 2. Streptococi. Vindecare. 7). Cal cu buba mânzului. Z. A(2), 0. Streptoeoci. Vindecare. 8). Cal cu buba mânzului. - A 2, 0. » » 9. >» > > 2* (2) 0, » » 10). > >» » » 2, a, >» > 11). > > > > ? » > 12) > o > Ze. > > 13). » cuangină gravă şi asfixie. AO. » » 14). » eu buba mânzului. 2. > > 15). >>» » . » » 16). » >» > > (?) > > 

17). Scurgere nasală mucopurulentă fără miros fetid. La stânga o glandă îluctu- ată. Cicatrice mici pe septul nasal. A? Calul a fost omorit şi la necropsie se con- stată că în septul nasal nu se găsesc nici ulceraţiuni, nici noduli; noduli mici cre- tacei îibro-calcari, cari se enuclează uşor, se găsesc în pulmoni şi în ficat; în glan- dele mărite de volum se găsesc focare purulente; în sinusuri puroiit 18). Ușră scurgere nasală sero-muc6să şi o glandă mică indolentă. Temperatura subfebrilă. Matitate considerabilă în regiunea cordului. A?, A(?), A0, A?, A?, A0, A(9). La necropsie nu se găsesc noduli în căile respiratâre. Pericardită cu degenerarea mușchiului inimii, focare carnificate întinse în pulmoni. Însămînţările și experien- ţele făcute la animale ai rămas negative. 
19). Rinoree bilaterală sero-mucâsă verdue forte fetidă, glanaă indolentă. A0, A0, AD, AO, AO. Numeroşi polipi nasali ; câţi-vă noduli ealcari fibroşi de forma mărgă- ritarului în ficat, 
20). Cal cu emfisem. 0, (2), 
21). > n» > A(9), 0. 

Precum vedem, în nică unul din aceste casuri, în cari eră vorba de alte bâle şi nu de MOrvă, n'am putut constată vre-o reacțiune carac- teristică. Chiar după criteriile lui Nocard, nici unul dia acești cai n'ar fi putut fi declărat morvos; nici caii cu emfisemul destul de înaintat nat dat vre-o reacțiune caracţeristică, Casurile acestea însă ne arată tot odată, că trebue să ne ţinem strict de unele criterii, când voim să ju- decăm valGrea reacţiunii; nu ajunge nici crescerea considerabilă a temperaturii, nică vre-o reacțiune mică locală, spre a put6 pune diag- nosticul morvei. Mai cu deosebire interesante sunt unele casuri, în cari a existat o scurgere nasală suspectă şi o tumetacţiune a gauglioni- lor, fără ca reacţiunea sai necropsia să fi indicat existenţa morvel. Ba,
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ici colea s'au găsit şi noduli calcifiaţi în pulmoni şi în ficat, cari în 

ori-ce cas nu sunt caracteristice pentru morvă. Aceste casuri confirmă 

tot-odată justa deosebire între reacţiunea tipică adevărată sai mare, 

între tipul mic, atipia mare şi cea mică, care e adevărat că se observă 
adesea în casurile de morvă, dar cari nu sunt destul de caracteristice. 

Mai avem de notat că în nici unul din aceste ceasuri nu s'a obser- 

vat reacţiunea tipică mică, deşi nică acâsta nu este caracteristică pen- 

tru morvă. În numerâsele nâstre experienţe am putut constată, că reac- 

țiunea tipică mică se obsevă câte odată şi la caii sănătoşi. 

VII. Influenţa maleinei asupra procesului morvos și asupra 
organismului cailor. 

Până acuma ne-am ocupat cu reacţiunea maleinei ca mijloc de diag: 

nostie al morvei. Însă din experienţele nâstre numerâse reiese, că ma- 

leina este în stare a influenţă, într'o anumită direcţiune, atât organis- 

mul cailor sănătoşi, cât și al celor bolnavi. Pe noi ne interesâză mai 

cu sâmă întrebarea, dacă şi întru cât substanţa acâsta specifică ar 
pută fi întrebuinţaţă pentru combaterea morvei. 

Am afirmat că maleina pâte contribui la vindecarea b6lei; alţii cred 
că caii sar put imunisă în potriva răpeiugii prin întrebuinţarea ma- 

leinei; Wocard în fine pretinde că, prin inoculaţiunile repetate de ma- 

leină, organismul cailor s'ar put& face mai puţin sensibil faţă de efec- 

tele maleinei. 

In ce privesce primul punet, am arătat în comunicaţiunile n6stre 

anteri6re, că în adevăr reuşim a grăbi vindecarea unor cobai mor- 

voşi saii cel puţin să atenuăm efectele bacililor morvei atunci, când 

întrebuinţăm dose crescânde de maleină. Putem de asemenea afirmă, 

că prin crescerea treptată a doselor ce se injectâză, obicinuim animalele 
a suportă dose mari mortale, fără însă ca serul acestor animale să 

capete însemnate proprietăţi antitoxice. Animalele se pot de asemenea 

prepară în contra acţiunii bacililor morţi, însă fără a obţin€ un ser bac- 

tericid. S'a putut observă (A. Babeș) că, la cai şi măgari, morva mani- 

festă se vindecă după uu interval de luni şi de ani, atunci când anima- 

lele ai fost tratate în timpul acesta cu maleina în dose crescânde. Este 

adevărat că, până la un puneti Gre-care, ne putem întrebă, dacă nu cum- 

vă animalele acestea s'ar fi vindecat şi fără întrebuinţarea maleinei, 

după ce în numerâse alte casuri, precum am vădut, animalele morvse 

“încetâză de a mai reacţionă periodic sai definitiv, fără ca acâstă dispa- 

riţiune a reacţiunii să corespundă vindecării procesului morvos. 
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Dacă presupunem că fie-care cal care reacţionză e morvos şi vedem 
în urmă că mai toţi acești cai, după ce a căpătat mai multe injecţiuni 
de maleină, încetâză de a mai reacţionă, nu ne putem sustrage impre- siunii, că maleina a putut contribui la vindecarea morvei latente. Dacă 
însă din potrivă admitem, că majoritatea cailor cari reacţionâză nu 
sunt morvoşi, sait că ai fost cel mulţ inorvoşi înainte, trebue ca dis: pariţiunea reacţiunii să fie interpretată în alt mod. De Gre-ce în nu- mer6se casuri am arătat, că cea mai mare parte a cailor cari reac- 
țion€ză nu mai posedă în organismul lor material virulent, se înţe- lege că aici nu mai putem vorbi de vindecarea morvei. 

Cu totul alt-fel stait lucrurile în casurile în cari caii, cari presentă morva manifestă, ai fost trataţi un timp Gre-care cu maleină. 'Prebue să deosebim între injecţiunile făcute cu dose obicinuite și acele cu dose crescânde. Am putut constată influenţa doselor crescânde asupra sen- sibilităţii organismului faţă de reacțiune şi asupra vindecării morvei. 
Casuri numerâse notate mai înainte ne arată, că atunci când în cursul inoculaţiunilor se întrebuinţâză o maleină mai forte, reacţiunea următâre e de obiceiii mai slabă sai nu apare de îel. Tot așă am văqut că caii, 
cari ai reacţionat mai multe luni de-a rîndul, atunci când li se injec- 
teză dose crescânde, de 30 ori mai mari decât cele obicinuite, ei înce- i6ză de a mai reacţionă la dosa obicinuită. 

Prin urmare nu mai încape îndoi6lă că atunci, când se injectâză dose 
crescânde, se înlătură sensibilitatea animalelor faţă de toxină; se într6bă numai, cărei împrejurări se datoresce acest fapt, mai cu s6mă însă 
dacă, atunci când încetâză reacţiunea, se influenţâză în bine procesul 
morvos. Lucrul acesta îl putem presupune a priori, de Gre-ce maleina este un produs toxic al bacililor morvei; organismul care nu mai reacţi- on6ză atunci, când se incorpor6ză maleina, se înțelege că va fi resis- tent şi faţă de produsul bacililor aflaţi chiar înăuntrul săi. Cu tote 
acestea, bacilii morvei aflaţi în organism rămân în vi6ţă, putând din noi să devie activi, îndată ce resistenţa dobândită a organismului a slăbit puţin, ceea-ce nu cere tocmai mult timp. Am vădut că se pâte luă drept regulă, că animalele încetâză de a mai reacţionă, după ce li s'au făcut o serie de injecţiuni, pentru ca după câte-vă săptămâni sai luni să devie din noii sensibili faţă de maleină. Acâstă manifestaţiune se observă până şi la animalele cu morva manifestă. 
Ac6stă constatare se pote fără îndoislă utilisă pentru terapia morvei, fără însă a nutri speranţe prea mari, de Gre-ce am vă&qut că adesea caii morvoşi nu reacţionâză sai încetâză de a reacţionă şi cu tâte aces- ea morva nu presentă tendinţă de vindecare. In unele casuri, morva
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manifestă s'a arătat până şi la animalele cari n'aii presentat nici un 
simptom de morvă, şi acâsta după ce nu se mal arătă nici o reacțiune 
în urma maleinisării. De aicia resultă că în procesul morvos se ivesc 
văt&mări ale organismului, cari nu pot fi influențate de injecţiunile cu 
maleină. E însă sigur că, în casurile în cari morva presentă un de- 
curs lent sai latent și în cari bacilul morvei se manifestă probabil 
numai prin prepararea și îmmagasinarea unor substanţe solubile, pro- 
cesul morvos pâte fi influențat în mod favorabil prin injecţiunile de 
maleină. 

O a doua cestiune importantă e aceea relativă la specificitatea re- 
acţiunii. Din momentul în care, cu t6te că maleina provâcă o reacțiune 
caracteristică, nu găsim, cu absolută siguranță, material morvos în 
organismul animalelor inoculate, urmeză să ne întrebăm, care pâte fi 
valdrea reacţiunii datorite maleinei? Cred că nu greşesc când afirm, 
că şi în aceste casuri a existat morva, dar că apoi rămân în orga- 
nismul animalelor numai produsele bacilului morvei, cari ele dai re- 
acţiunea. E drept că sa dovedit că aceste substanţe nu sunt numai 
maleina, căci caii injectaţi prealabil cu maleină aă reacționat, şi în 
urma injecţiunilor ulteridre. Pe de altă parte s'a constatat din cerce- 
tările lui Semmer, NWocard şi ale nâstre, că organismul presentă o 
reacțiune puternică faţă de maleină, câte-vă ore sai dile în urma in- 
fecţiuniă cu bacilii morvei. Faţă cu acâstă constatare nu putem ad- 
mite instrucţiunile Belgiane cari afirmă, că într'un grajd infectat, nu- 
mai câte-vâ săptămîni după infectare caii ar reacţionă la maleină. 
Chiar dacă reacţiunea nu e datorită bacililor morvei, totuşi nu încape 
îndoi6lă că e necesar ca organismul să fie influenţat dinainte prin 
aceşti bacili spre a da la urmă reacţiunea acâsta. Faptul însă că reac- 
țiunea nu s'a observat la mulţi cai morvoși, ne arată că nu bacilii sin- 
guri, ci anume produse ale schimbului nutritiv al organismului influ- 
enţat de bacili sunt momentul principal în ivirea reacţiunii. 

De alt-fel ne-am put îndoi, dacă reacţiunea maleinei presentă vre-o 
specificitate Gre-care, aşă cum o face Sehiitz şi încă câţi-vă alţi autori 
germani. In faţa acestei atitudini trebue să amintim că, precum am 
vedut din expunerile de mai sus, caii morvoși, cu mică excepţiuni, 
cari se pot explică în mod rațional, presentă tot-deauna reacţiunea, 
pe când caii sănătoși, fără noduli suspecți, de obiceiii nu reacţionâză. 
Dacă însă se procedâză în modul cum a procedat Schiitz, anume mă- 
surând temperatura numai o di sati o di şi jumătate, mulţumindu-se 
cu 0 ascensiune termică de 10—1% şi neglijând cu totul reacţiunea 
locală, atunci e firesc să obținem resultate, cari nu se pot utilisă în   
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nici un fel. Acelaşi lucru se întâmplă atunci, când nu îngrijim ca ani- malele, înainte de a fi morvinisate, să nu fie expuse oboselii, intem- periilor climatice şi insuficienţei alimentare. 
Specificitatea reacţiunii consistă tocmai în complectitatea caracterelor indicate mai sus și ar fi greşit, de pildă, a admite, că dejă numai reacţi- unea locală ar fi specifică, de âre-ce am arătat, într'o serie de casuri, că dosele mari, de 10—20 ori mai mari decât, dosa obicinuită, injectate unor cai sânătoși, nu provâcă de regulă nici o ascensiune termică tipică, dar pricinuesc o tumetacţiune locală forte considerabilă. Tume- facțiunea locală singură nu pote fi caracteristică şi dintr'un alt punet de vedere; ea pâte fi datorită unor impurități accidentale ale maleinei saii ale seringei. 
Din aceste motive ar trebui ca tâte lucrările publicate până acum asupra maleinei să fie supuse unui control sever sciinţific. Interpreta- țiunea reacţiunii nu trebue să se facă în mod schematic, de 6re-ce toemai lipsa controlului, precum și schematisarea, ait fost causa resulta- telor r&i comentate ale lui Nocard. 'Tot-deauna reacţiunea maleinei trebue ea însăşi controlată printr'o a doua reacțiune de maleină ; de abiă în urmă ne putem pronunţă asupra diagnosticului. Dacă Nocard ar fi făcut acest control, el n'ar fi afirmat, că o injecţiune ar influenţă pe cea-laltă; cercetările nâstre numerdse ai arătat că acest lucru nu se întâmplă atunci, când de lao injecţiune până la cea-laltă trece un interval de cel puţin 8 dile. Şi tot controlul l-ar f împedecat pe Nocard de a afirmă că, în ceasurile în cari nu se mai ivesce re- acţiunea, morva este vindecată. Credinţa acâsta este absolut greşită. Cum putem însă explică dispariţiunea reacţiunii ? Precum am amin- tit mai sus, cercetările nâstre ne arată, că manifestaţiunea acâsta nu indică dispariţiunea procesului morvos, ci producerea unei stări în care nu se mai form6ză substanţele, de presenţa cărora e legată ivirea reac- țiunii. Substanțele acestea nu se mai formâză în casurile, în cari morva e vindecată, însă şi în acele casuri în cari bacilul a ajuns la o oprire în funcționarea sa—un staditi care fără îndoi6lă ne face să bănuim sfir- şitul s&ă apropiat. Atunci când prin injecţiuni crescânde de maleină grăbim sosirea acestui moment de oprire în funcţionarea bacilului, aceste injecţiuni neapărat ne arată, că prin acest procedei grăbim şi vindecarea cailor. Opiniunea mea este deci, că inocularea cu dose cres- cânde de maleină, până ce dosa obicinuită nu mai dă reacţiunea, for- mâ6ză tratamentul cel mai raţional al cailor suspecți de morvă cu reac- ţiunea tipică; else pâte face întrun interval de 1--2 luni. Însă dispa- riţiunea reacţiunii, obţinută pe acestă cale, nu ne indică vindecarea de-
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finitivă, de Gre-ce în unele casuri reacţiunea, după un timp 6re-care, 
a apărut din noi. 

In general trebue să admitem, că la cai există o morvă cronică la- 
tentă cu un decurs periodic, de Gre-ce de regulă caii, cari au fost maleini- 
saţi mai mulţi ani de-a rîndul, încet6ză de a reacţionă în mod perio- 
die şi devin adesea tot mereă din noii sensibili faţă de maleină. 

Cercetările n6stre aii dovedit, că inoculaţiunile repetate cu dosele 
obicinuite de maleină nu dati animalelor nici un graq de imunitate; 
observaţiunile făcute asupra unui număr de 17 cai, cari n'aii presentat 
nici un simptom de morvă şi cari aii fost injectaţi cu maleină, întă- 
resc acâstă a nâstră afirmaţiune, de Gre-ce după un timp Gre-care, 
mai lung sai mai scurt, animalele aii devenit morvâse, din care causă 
au şi murit; cei 11 dintâi încetaseră de a mai presentă reacţiunea, pe 
când cei 6 din urmă ai tot reacţionat până la urmă. 

1) XXX. Morva manifestă apare după 11/, luni. 
1 . fă A . . 2) x, A, AX, A? > > > > > > 

njecţ. făcute în 6 luni: | 3) A, AO, AJ, A. , | , Ă 1 lună. 

4) 2, a E » » > > 1 luni. 

5) x, A, +. > > » > >> 

> > » 3 > 6) X, A?, A. > > > > » 2 

1) x, ?, > > > >» 4 >» 

8) X, 0,0. » > o» > 9» 
> > »2 > 9) * % 12, > > >» > 3 >» 

10) %, Ax, A. > » > » 1 lună. 

11 ră z „0, 0, A? AO, X, 0. > >» > d > > 

, ? 12) XX XX ARAD. > oh 
13) +, X, A? » > » > 3 luni, 

> a» 3 14) x, AXR AX. , >» > > 1/„lună. 
> > > "> 15) 0, +, a, x, . » » >» > 1 » 

>» > >» 9 » 16) x, X, X, x, X > > > » l a 

» > >» 6 >» 17) ?, ?, -, (2), 0, x. > > > > 3 luni. 

Partea cea mai grea a cestiunii asupra specificităţii reacţiunii ma- 
leinei, e aceea care se referă la natura nodulilor găsiţi la caii cari ati 
reacţionat. In acâstă privinţă nu se pot întrebuinţă experienţele lui 
Schiita, de Gre-ce am vădut că autorul acesta nu procedâză în aşă mod 
spre a obţin€ o reacțiune tipică, şi deci nu pote afirmă, că un cal care reac: 
țion6ză în mod tipic presentă noduli morvoși sai noduli nemorvoși. Nu 
putem vorbi de o reacțiune numai pe basa temperaturii de peste 40", pe 
care o presență unii cai. Atunci când ascensiunea termică nu apare şi în 
diua următâre, e semn că avem o reacțiune atipică, care nu pledăză 
nici pentru, nici contra diagnosticului de morvă. Prin stabilirea reacţi-   
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unii atipice, cred că în multe casuri de morvă, Comisiunea nâstră a in- 
dicat în mod precis marginile specificităţii reacţiunii datorite maleinei. 
Dacă însă Schiitz n'a obţinut reacţiunea tipică, atunci nici examenul no- 
dulilor nu este în stare să ne lămurâscă asupra valorii reacţiunii ma- 
leinci. Numai în al doilea rînd vine obiecţiunea, care o facem încercărilor 
lui Schiitz, anume că de obiceii autorul acesta n'a examinat viru- 
lenţa acestor noduli. Din acâstă pricină nu vom ţin6 sâmă de opiniu- 
nea lui Schiitz asupra nodulilor şi ne vom mulţumi numai cu consta- 
tările lui Nocard şi ale nâstre. 

Nocard, şi noi înşi-ne am constatat că, în casurile de infecțiune mor- 
vâsă, de cele mai multe ori pulmonii Și ficatul sunt plini de noduli, 
pe când la caii sănătoşi numai într'un mic număr se găsesc puţini 
noduli. Este deci mai presus de ori-ce îndoi6lă, că cea mai mare parte 
a acestor noduli este de origine morvâsă. Şi de Gre-ce am constatat 
că, la animalele morvâse, nodulii se calcifisză cu timpul, aşă că la ani- 
malele vindecate se găsesc noduli calcifiaţă în număr mare, se înţelege 
că nu putem afirmă, că nodulii morvoşi nu se calcifi6ză şi că cei calci- 
îiaţi nu sunt de origine morvâsă. Însă mai avem și un alt fapt positiv, 
care dovedesce contrariul, de 6re-ce putem urmări tâte transiţiile no- 
dulilor caseoşi şi caseocalcari şi cretacei, pre lângă că mulţi noduli 
calcară mai posedă în interiorul lor material virulent. De sigur admit 
şi ei că mulţi noduli caleari nu sunt de natură morv6să, precum ai 
dovedit cercetările lui Sehiitz şi Olt. 

Cercetările n6stre aii arătat, că raportul dintre noduli şi reacţiunea 
maleinei se presentă în modul următor: Atunci când reacţiunea tipică 
completă se observă la caii cari par a fi sănătoşi, ea corespunde unei 
morve ascunse a căilor aeriene superidre sai presenţei unor» noduli de 
origine morv6să. In casul dintâiă avem de obiceiii temperatura subfe- 
brilă. In t6te aceste casuri, reacţiunea tipică pâte să alterneze cu una 
atipică, însă numai reacţiunea tipică e caracteristică pentru morvă. 
Câte odată tumefacţiunea locală este neînsemnată, ceea-ce însă nu pâte 
fi utilisat în potriva diagnosticului morvei; de obiceiii injecţiunea de 
control dă o reacțiune locală mai mare, în genere reacţiunea ea însăşi 
vari6ză după individ. La toţi caii cari reacţionâză în mod tipic, se gă- 
sesc ori ulceraţiuni morvâse ascunse saii de obiceii numeroşi noduli în 
pulmoni şi ficat. Se pâte ca unii din aceşti noduli să nu fie de natură 
morvosă, unii vor fi calcifiaţi şi cu totul inactivi, însă pe lângă aceştia 
se găsesc tot-deauna noduli, cari conţin un ţesut viii, noduli, cari nu 
presentă tot-deauna caracterele istologice ale nodulilor Morvoși, de- 
spre cari însă nu se pote afirmă, că originea lor ar fi datorită unei alte 
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cause şi nu morvei. Natura morvâsă a acestor casuri, în vre-o 200, a 
putut fi dovedită, atât prin îns&mînţări cât şi prin experienţe la ani- 
male. In casurile în cari, cu tţâte că s'a făcut un examen minuţios, 
natura morvâsă a nodulilor n'a putut fi stabilită, putem presupune 
că nodulii nu conţin material virulent, adecă bacili vii, însă conţin 
substanţe cari, fiind datorite bacililor morvei, provâcă reacţiunea. 

VIII. Conclusiuni. 

Din cercetările nâstre numerâse reiese că: 
1). Substanțele mai mult saii mai puţin toxice extrase din culturile 

de morvă, după procedeul preparării tuberculinei, provâcă o reacțiune 
specifică la animalele afectate de morvă. Dintr'un număr de peste 7.000 
de cai, aii reacţionat mai bine de 90 % din caii cu morvă manifestă 
şi mai bine de 30 9%, din caii cari aii venit în atingere cu caii mor- 
voși şi numai 1—20/, din caii aflaţi în grajduri necontaminate. 

2). Acţiunea specifică se manifestă numai atunci când, în anumite 
condițiuni, se injectâză anumite cantităţi din acâstă substanţă. Numai 
un anumit fraseii termic, ascensiunea bruscă a temperaturii, 6—8 c6- 
suri după injecţiune cel puţin cu 20 şi peste 400 şi reapariţiunea aces. 
tui fenomen în diua următâre, asociat cu o reacțiune locală pronunţată, 
se pot consideră drept reacțiune caracteristică. Faptul că la injecţiu- 
nile repetate, tipul acesta alternâză cu atipii necaracteristice, ba de 
rare-ori cu absenţa totală a reacţiunii, nu scade valârea reacţiunii. 
Reacţiunea va deveni şi mai sigură repetându-se după o a doua in- 
jecţiune făcută 8—14 gile după cea dintâi. | 

3). Atuncă când de la o injecţiune până la cea-laltă a trecut un in- 
terval Gre-care, de vre-o 8 dile, temperatura subfebrilă premergătâre 
sai reacţiunile anteriâre nu întunecă resultatele injecţiunilor ulteri- 
Gre. Nu în t6te casurile încetarea reacţiunii însemnâză vindecarea mor- 
vei, de Gre-ce adesea reacţiunea apare din noi saii că morva devine 
manifestă după disparițiunea reacţiunii. In ori-ce cas însă, încetarea 
reacţiunii ne arată o tendinţă spre vindecare; acâstă tendinţă se pâte 
acceleră în mod considerabil prin injecţiuni sistematice de maleină în 
dose crescânde. 

4). La caii cari presentă reacţiunea tipică găsim saii morva manifestă 
sai morva ascunsă a căilor aeriene superidre sai în fine noduli în pul- 
moni și în ficat. Numai în casurile în cari animalele presentă febră, saii 
ati fost lăsate fără hrană şi numai fârte rar în alte împrejurări, reac- 
țiunea nu se observă chiar atunci când animalele suferă de morvă. 
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5). Din cercetările nâstre resultă că nodulii aceştia, în cea mai mare 
parte, şi-ait originea în bacilii cari pătrund în căile respiratore; se- 
creţiunea morvâsă perfâr6ză bronchiile cele mai mici, provocând ast-fel 
formarea unui modul miliar sai mai mare. Numai în rîndul al doi- 
lea avem de a face cu infecţiunea venită prin aparatul intestinal ; în 
casul acesta din urmă lesiunile mai pronunţate residă mai cu s6mă în 
ganglionii limfatici și în organele vecine cu acest aparat. Vedem dar 
că cei mai mulţi noduli miliară sunt de natură bronchică Acești noduli 
mici se pot calcifiă. Mai cu s6mă nodulii, cari s'ar put6 denumi pa- 
renchimatoşi, capătă adesea o dimensiune mai mare, prin faptul că 
din ce în ce se afectâză grupuri nouă de alveole. Adesea avem a face 
cu focare mici necircumserise sai cu infarete. La examenul istologic 
se constată la nodulii recenți alteraţiuni particulare celulare şi nucle- 
are, mai cu s6mă grămedi de leucocite polinueleare cu nucleii fragmen- 
taţi în formă de rosete sati de filamente cromatice, în raport cu pre- 
sența microbului care dispare repede, cu protoplasma vacuolisată, forma- 
ţiunea unor masse particulare vitrâse şi hemoragii în jurul nodulilor. 
Mai cu s6mă la periferia nodulilor prolifer6ză elementele fixe, prolife- 
rațiune vasculară, epitelii alveolare, formând celule gigante, putând fi privite ca încercări de regenerare ale alveolelor şi vase nouă. Nodulii 
pot deveni calcifiați, cu încetul dispar numerâsele fragmentaţiuni nu- 
cleare şi la periferie se formâză un ţesut dur calos. Noduli fârte vechi, 
de obiceiu fibroşi saii calcifiaţi, de origine morvâsă, adesea nu ne permit a cundsce originea lor şi se găsesc adesea şi la caii cari nu mai reacţio- 
n6ză. Caii cari reacţionză presentă adesea noduli cari, în centrul lor, 
conțin numai un material de consistenţa tencuelii; numai pereţii sunt 
formaţi de un ţesut viii, proliferat, în care însă bacilii morvei nu se pot constată nici prin examenul microscopic, nici prin însămînţări sait 
prin experienţe făcute la animale. Tot așă de puţin se găsesc la aceşti 
noduli alţi parasiţi sai semne, că n'ar fi de origine morvâsă. 
6). In afară de nodulii de origine morvâsă, se găsesc câte odată noduli formaţi de alţi microbi, de parasiţi animală, de trombe, embolii 
etc., atât la animalele sănătose cât şi la cele morvâse, cari de obiceiii 
se pot însă deosebi uşor de nodulii morvoși sai suspecți de morvă. N'am putut constată caracterul acestor noduli descriși de Schiitz, care afirmă că nodulii verminoși ar conţin tot;deauna celule acidofile. 

7). Următbrele date pot servi ca basă procedeului nostru pentru 
combaterea morvei: Intrun grajd contaminat se găsesc, pre lângă 1—2 cai cu morvă manifestă, şi cam tot atâţia numai cu simptome suspecte 
de morvă, 20—300, cai cari par sănătoși, dar cari presentă reacţiunea
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tipică. Tot aşă reacţionâză may bine de 90% a animalelor, cari sunt 
numai suspecte. Din caii cari aii reacţionat, vre-o 5—10%/ presentă lesiuni 
ascunse, dar deschise în căile aeriene superidre, pe când mai bine de 
90%, ai lesiuni latente, cari nu comunică cu mediul extern. 20—30"/, 
din caii cari par sănătoşi mai presentă reacţiuni mică tipice sau ati- 
pice, cari de abiă după injecţiuni repetate devin tipice sai dispar 
cu totul, permiţând ast-fel clasarea lor. La 5%, din eaii cu reacțiune, 
cu timpul apare morva manifestă, pe când mai bine de 90%, nu de- 
vin manifest morvoşi. La mai bine de 80"/, a cailor cari ai reacţio- 
nat, sensibilitatea reacţiunii dispare după vre-o 2—3 luni, şi numai rar, 
cam la vre-o 0.2%/, apare morva la caii cari ai încetat a reacţionă. 
Din potrivă caii, cari ati reacţionat mai mult timp de-a rîndul, se îmbol- 
năvesc de morvă în vre-o 10%, In acâstă privință, trimitem la nume- 
rOsele indicaţiunii statistice din acâstă lucrare, cari deși nu pot fi uti- 
lisate în mod direct, totuși sunt însemnate în ceea-ce se referă la resul- 
tatul ce se pâte obţine. 

8). Pentru combaterea morvei putem recomandă următorul procedei, 
basat pe cercetările nâstre: Nimicirea cailor cu morvă manifestă; două 
maleinisări succesive pentru stabilirea diagnosticului; separaţiunea cai- 
lor cari ai presentat cel puţin o reacțiune şi plasarea lor întrun grajd 
bine desinfectat; seâterea din aceste grajduri şi punerea în libertate 
a cailor, cari n'aă reacționat sait cari ai reacţionat în mod atipic; 
nimicirea cailor cari ai presentat vre-un simptom suspect și reacţi- 
unea tipică; găleți, ustensilii şi îngrijiri individuale pentru caii cari au 
reacţionat, şi cari, numai întrebuințându-se anumite măsuri de apărare, 
se pot întrebuinţă la lucru; maleinisarea sistematică a acestor cai cu 
dose crescânde în interval de o lună; după două luni se va face a doua 
maleinisare cu dosa obicinuită ; caii cari presentă reacţiunea tipică la 
a doua maleinisare vor fi omoriţi, iar atunci când sunt prea numeroşi 
sai valoroşi, vor fi supuşi din noii tratamentului, supraveghiând reacţi- 
unea; dacă continuă a reacţionă, caii vor fi omoriţi; caii de mare valdre, 
se pot trată ast-fel mai mult timp, de Gre-ce în cele mai multe casuri nu 
presentă lesiuni morvâse deschise şi pot cu atât mai mult să rămâe 
în observaţiune fără a presentă mari pericole de contaminare, cu câţ 
s'a constatat că, în vre-o 80%, caii cari aă reacţionat şi aii fost omoriţi 
nu mai presentă material infecțios în organele lor. 
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Explicaţiunea figurilor. 

Fig. I.—Cal care n'a presentat nici o reacțiune în urma maleinisării şi care a mu- rit după ce i se injectaseră dose mari de ser antidifterie. Secţiune din ficat dege- nerat, tratată cu alcool și safranină şi mărită de 100 ori. 
L, lobul hepatic; zi, vină intercelulară; eg, centrul unui lobul hepatic umplut de celule de granulaţiune; cu, necrosă centrală a lobulului hepatic; K, nodul înconjurat de o zonă de ţesut de granulaţiune. Inăuntrul capsulei fibrâse se observă o massă centrală, în parte calcifiată, cu semnele structurii unei nematode, care probabil că se întinde în formă de spirală în toţi trei iiodulii. 
Fig, II.— Pulmonul e străbătut de noduli confluenţi şi de infiltraţiuni. (Cal care a presentat mereii reacţiuni în urma maleinisării și care, fiind omorit, n'a lăsat să se găsâscă în organele sale virus morvos viii; în schimb s'ait găsit ulceraţiuni na- sale mai vechi şi în pulmoni numeroşi noduli translucidi cu centrul de consistenţa tencuelii, precum și infiltraţiuni.) Hematoxilină-eosină. Mărit de 100 ori. I. Nodul translucid cu centuul necrosat (n) care se calcifiâză (4); se, zonă selero- sată; w, zonă de proliferaţiune bogată în celule ; ka, zonă hemoragică și iperemică. II. Nodul subpleural cu centrul caleifiat (K); 2, zonă necrosată; se, zonă selero- sată; 2, zonă bogată în celule; 4, zonă iperemică ; gs, sclerosă vasculară; ș, infil- traţiune bogată în celule; î?, sclerosă interstiţială ; a/, alveole umplute cu o massă albumin6să granul6să; B, Bronchie cu dop mucos în mijiocul şi în jurul epiteliilor: p, proliferaţiune peribronehială. 

Fig. III. — Noduli imiliari Ja un cal care a presentat simptomele morvei, reac- țiunea tipică, și la necropsie numeroși noduli miliari în pulmoni. Însămînţările și experienţele făcute la animale au dat resultate positive. Hematoxilină-eosină, Mă- rire mică. 

C, Centrul nodulului format din un dop de puroiii, care a dilatat bronchia mică (B') pe care a şi perforat-o; a?, structura alveolară a nodulului în parte cu epi- telii alveolare proliferate şi cu celule gigante (R); £ noduli foliculari; g, vase di- latate; z, zona externă bogată în celule; ha, zonă hemoragică; h, ţesut cu de- generare vitr6să în zona hemoragică; a, alveole; B, bronchie înconjurată de ţesut proliferat, 
Fig. IV. — Bronehie perforată de un dop de puroiii, din acelaşi cas. Mărimea mai mare. (Bacilii sunt veproduși după o preparaţiune colorată cu albastru de metilen şi tanină,) 

Dopul de purojă e format de nuclei ovali palidi, de nuclei leucocitari degeneraţi în formă de câcăză (W, de masse granulate şi puţine grupuri celulare (b). Se mai 
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găsesc aicia câte odată masse palide omogene îndoite (/), cari probabil că ar pută 

fi interpretate ca fragmentele unor vermi, pe când formarea nodulilor de sigur câ 

a pornit din dopul de puroiii, de natură morvâsă. 

Epiteliul bronchial E mai presentă la început un strat ciliar, e străbătut de celule 
în formă de câcăză, apoi scade, se desquamâză (E) şi în fine dispare, pe când do- 
pul de puroiii, care a mai crescut, se amestecă în mod intim cu țesutul peribron- 

chic proliferat (ep), cu care ocasiune apar hemoragii (ka) şi proliferarea peretelui 

vascular (9). Epiteliile alveolelor vecine prolifereză (kariokineză) (wa) şi înăuntrul 

lor apar celule gigante, cari adesea conţin nuclei leucocitari fragmentaţi sai dege- 

neraţi în formă de fibre. 
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