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Şedinţa dela 13 Maiu 1912. 

O metodă mult întrebuințată în cercetările patologice e aceea de 
a se călăuzi în cercetările nouă după analogie; astfel dacă o boală 
e' produsă de unanume parazit, atunci se caută dacă în alte boale 
analoage aparținând aceluiaș grup, dar cu etiologie necunoscută, 
nu se va găsi un parazit asemănător. Neapărat că în mai multe 
cazuri sa putut găsi pe această cale parazitul unei boale, dar de 
multe ori această metodă n'a reușit şi sa constatat că boale ase- 
mănătoare pot; fi produse de paraziți cu totul diferiţi, sau că în una 
din aceste boale se găseşte microbul boalei, pe când în o altă boală 

( foarte asemănătoare etiologia rămâne obscură. — Pe de altă parte sunt 
boale foarte deosebite în aparenţă, dar pentru cari găsirea unor microbi. 
asemănători ne arată că aceste boale sunt totuș înrudite între 

„ele, sau chiar că nu sunt decât varietăți sau manifestaţiuni deose- 
=” bite ale uneia şi aceluiaș cauze. Astfel s'a constatat că multe boale 
„ui infecțioase sunt produse de microbi invizibili cu mijloacele noastre 
de investigaţie şi că mai multe din aceste boale cu virus invizibil 

IS. și filtrabil au legături întinse între ele. Aceste boale sunt foarte 
[| greu de studiat, nu numai din cauză că virusul lor e invizibil, dar 
„__pentrucă e vorba de boale cari se produc numai pe anume specii 

de animale sau numai la om; astfel ce priveşte boalele omului 
produse de virus filtrabil, ar trebui să experimentăm cu omul însuș, 
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ceeace nu se poate, sau cu un animal care stă foarte aproape de 

om, cum ar fi maimuța și anume maimuța antropoidă, care insă 

este foarte greu de procurat. 

Atari boale ale omului sunt mai cu seamă pojarul, scarlatina, 

variola, et6., adecă tocmai dintre boalele cele mai răspândite și în 

contra cărora suntem foarte puţin înarmaţi pentru a le combate 

prin mijloace bazate pe cunoașterea etiologiei. 

O altă boală frecventă la om, anume turbarea e mai bine 

cunoscută, pentrucă virusul turbării, deși filtrabil prin filtre prin 

cari nu trec microbii vizibili, e mai bine cunoscut şi ușor de trans- 

mis la diferite animale. 

Cunoaşterea mai bine a acestei boale se datorește mai ales cer- 

cetărilor experimentale ale lui Pasteur, care a arătat că ea se poate 

transmite foarte sigur pe diferite animale, mai sigur decât multe alte 

boale cu virus cunoscut. Pasteur și alți autori au căutat mereu 

mierobii acestei boale și a crezut la început că i-ar fi şi găsit, însă 

am arătat în mai multe rânduri chiar înaintea Academiei, că acești 

autori s'au înșelat şi abiă de curând am reuşit să găsim și în această 

boală mai multe formaţiuni caracteristice despre cari putem zice că 

nu se găsesc la nici o altă boală decât la turbare, mai departe că 

unele din aceste formaţiuni se găsesc tocmai în acele părţi ale orga- 

nismului de unde pornesc și se produce manifestaţiunile turbării. 

E vorba de două feluri de formaţiuni: 1. Nişte puncte foarte fine, 

pe cari le-am găsit în interiorul celulelor nervoase distruse prin pro- 

cesul turbării şi cari sunt aşă de mici încât pot trece prin filtru, 

fiind mai mici decât cele mai mici bacterii (vezi tabela litografică, 

figura 2 gr). Atari corpusculi așă de mici şi cu forma şi reacţiunea 

lor particulară colorându-se numai după anumite metode (colora- 

iunea, cu Cajal şi Giemsa precum şi după tratarea cu mordantul 

lui Lăffler, ete.) nu Sau găsit în nici o altă boală cu excepțiunea 

polio-mielitei infecțioase, adecă a unei alte boale cu virus flteabil și 

care are multă asemănare mai cu seamă in patologia sa experi- 

mentală cu turbarea. Aci deci am găsit împreună cu colegul Dr. G. 

Marinescu asemenea puncte fine ca şi în turbare. Prezenţa acestor 

aere Provazel mode în acest 
„zar „EI <) şi anume Provazek vede în acești 

orala eee lor săeă mn ru e miere lo 
mine pentru corpusculi găsiţi în iarba 1 : a. oloraitune Cosor ee 

atari formaţiuni în diferite boale cu vii S fltrabi Provazek gâseşie 
ţ irus filtrabil.
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II. In acelaș timp cu descoperirea acestor corpusculi am găsit în 
turbare și anume în celulele nervoase niște formațiuni mai mari, 

„ovalari, de obiceiu mai mici decât globulele roşii, colorându-se mai ales 
cu eosină și având în mijloc niște corpusculi foarte mici, cari 
semănau cu punctele fine descrise mai sus, colorându-se cu al- 
bastru de metilen. Cum aceşti corpusculi nu erau tocmai frec- 
venți în părţile creierului unde i-am găsit, nu le-am atribuit un rol 
important în turbare; mai târziu Negri a descris din nou acești 
corpusculi, găsește însă că deşi acești corpusculi sunt rari în 
creier și măduvă, insă este un loc în creier, Cornul lui Ammon, în 
care acești corpusculi se găsesc aproape în totdeauna în cazuri 

de turbare (Fig. 1. N—N'). Dânsul proclamă aceşti corpusculi ca, 
fiind paraziţii turbării şi le dă numele de «Neuroryetes hydropho- 
biae». Această părere a fost contestată de mulţi, zicând că e vorba 

numai de o descompunere a celulei, care dă naştere acestor for- 
mațiuni. 

Cercetările mele au ajuns la un alt rezultat; m'am convins că 
corpusculul se formează din o degenerare a protoplasmei (Fig. 1, n”), 
însă această degenerare se produce în jurul unui centru care trebue 
să conţină o substanţă iritantă, care foarte probabil nu e altcevă 
decât parazitul turbării, căci e sigur că acolo unde se găsesc 
corpusculii lui Negri se găsește și parazitul turbării, anume am pro- 
bat că virusul rabic, sau parazitul turbării, ceeace este acelaş lucru, 
se găseşte în celule nervoase unde sunt și corpusculii lui Negri. 

Punctele centrale ale corpusculilor lui Negri nu trebue neapărat 
să reprezente parazitul, din contra acestea sunt mai mari și nu trec 

prin filtru; trebue deci presupus că parazitul turbării se găsește în 
centrul corpusculului lui Negri, fiind invizibil şi atașat de grăunţe cen- 
trale vizibile ale corpusculilor lui Negri. 

In tot cazul corpusculul lui Negri nu reprezentă forma cea mai 
activă și virulentă a parazitului, căci celulele în cari se găsesc 
corpusculii lui Negri sunt puţin alterate. Virusul activ al turbării 
corespunde formațiunilor foarte mici, cari se găsesc în interiorul 
celulelor nervoase în plină degenerare. 

Este deci o legătură între virusul filtrabil, între corpusculii fini 
descriși de mine şi între corpusculii lui Negri. Toate aceste florma- 
țiuni sunt caracteristice pentru turbare şi trebuiă să ne întrebăm 
dacă nu se vor găsi şi în alte boale cu virus filtrabil şi formaţiuni 
vizibile analoage corpusculilor lui Negri. Incă de mult am constatat 
că în formele nervoase paralitice ale jigodiei care poate să pre-
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zente o asemănare chiar cu turbarea, se găsesc în creier și în 

măduvă nişte noduli în jurul celulelor nervoase degenerate întocmai 

ca în vurbare. Apoi Lentz descrie în 1907 chiar în cornul lui Ammon 

al câinilor morți de forma nervoasă a jigodiei o destrucțiune mare 

a, celulelor nervoase şi în acelaș timp aparițiunea unor corpusculi 

semănând cu cei descriși de Negri, cu deosebire că sunt mult mai 

neregulaţi și fără structură internă, astfel încât Lentz îi privește 

ca un produs al degenerescenței celulare. Anul trecut un autor 

italian, Sinegaglia, găsise în câtevă cazuri de jigodie nervoasă alți 

corpusculi semănând asomenea cu corpusculii lui Negri, însă mull 

mai mari și mai neregulați și cu oarecare structură semănând cu 

aceia cari se găsesc şi în turbare; însă acești corpusculi. nu se 

găsesc în cornul lui Ammon, ci numai în restul creierului și măduvei. 

Am reluat în colaborare cu d-l Inspector veterinar Starcovici aceste 

cercetări şi am găsit că pe lângă aceste 2 feluri de corpusculi 

există o a treia, formă tot în jigodia nervoasă şi în care se găsesc 
în celulele nervoase ale cornului lui Ammon niște corpi particulari 

semănând cu acei ai lui Negri, cu deosebire că sunt mai mari, mai 
lucii, că produc o serie de crăpături particulare ale protoplasmei 

celulare şi că au în inferior de multe ori niște corpusculi sub formă 
de bastonaşe ascuţite colorându-se în albastru prin metoda lui Lentz 
(Fig. 3—5, p.). Am mai găsit în jigodie pulmonară în interiorul 
celulelor epiteliale ale bronşiilor nişte corpusculi asemănători de- 
scriși asemenea de Sinegaglia, însă aceea ce am mai constatat e că 
atari corpusculi există și în pneumonia care însoţeşte jigodia și 
anume în celulele alveolare descuamafe (Fig. 6 şi 7 p.). 

Vedem deci o boală foarte depărtată în aparenţă de turbare cu 
niște formaţiuni analoage acelor din turbare. Mai cu seamă în una 
din formele jigodiei cu semne semănând cu ale turbării am găsit 
corpusculi în cornul lui Ammon, cari ar puteă fi confundați cu acei 
ai turbării, dacă nu sar fi găsit în acelaș timp leziunile pulmo- 
nare caracteristice pentru .jigodie. 

Putem spune că prin aceste cercetări am putut stabili că tur- 
barea nu e o boală cu totul izolată şi fără legături cu alte boale, 
cum sa, crezut mai înainte, și devine foarte probabil că există o ru- 
denie între turbare și jigodie. S'ar putea chiar admite ca turbarea, 
să nu fie decât o varietate a jigodiei, care s'a stabilit si sa dife- 
rențiat din vechime ca o boală, specială. In general cele expuse arată 
că jigodia nu e o boală bine delimitată, ci este probabil că diferitele 
forme ale boalei să fie produse de diferitele varietăţi ale parazitului.
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Sar potrivi bine cu cele cunoscute despre această boală ca să 
presupunem că, diferitele varietăţi ale parazitului să se localizeze 
în diferite părţi ale organismului cânelui, producând când forma ner- 
voasă sau cerebrală, când forma catarală. Ar fi posibil ca în anumite 
forme ale boalei să existe chiar mai multe varietăţi de paraziți. 

Pe lângă aceasta există fără îndoeală în această boală și leziuni 
celulare produse prin toxinele microbului. Sar puteă ca acestea să 
se datorească distrugerii unor celule nervoase şi a nucleilor lor, de 
unde apoi ar puteă să rezulte formațiunea unor corpusculi fără 
structură, şi poate fără să conţină parazitul invizibil al boalei. 

Vor trebui cercetări nouă pentru a da o bază mai solidă și acestei 
posibilităţi. 

Intr'un alt ordin de idei ne-am zis că jigodia e o boală a că- 
ţeilor, semânând în multe cu boalele eruptive ale copiilor, cum ar fi 
pojarul şi în adevăr încă de mult am găsit în pojai în interiorul 
celulelor epit. bronșiale niște copusculi semănând cu corpusculii găsiți 
în jigodie. Regret că în timpul din urmă nam mai avut ocaziune să 
examinez această boală, însă cred că nu mă inșel dacă pe baza 
acestor constatări admit posibilitatea ca să existe o legătură genetică 
între pojar și jigodie şi ca corpusculii găsiţi în pojar să fie carac- 
teristici pentru această boală și în legătură de cauză cu etiologia ei. 

Altă boală tot produsă de un virus filtrabil se găseşte la pori 
și produce niște pierderi economice însemnate în țara noastră. Este 
«pneumoenterita», o boală epizootică găsindu-se mai mult la porci 
tineri şi la purcei şi având asemenea oarecare asemănare cu oare- 
cari boale eruptive ale copiilor. Tot în colaborare cu d-l Sfarcovici 
am căutat și în această boală corpusculi particulari şi semănând cu 
cei din turbare. 

Leziunile boalei fiind anume în pulmon şi în intestine, am reu- 
şit să găsim în ambele aceste organe corpusculi particulari. La 
limita, părţilor necrotice ale intestinului se întâlnește de obiceiu în 
număr mare o formaţiune rotundă în diametru de un micro-mili- 
metru, foarte colorabilă cu metoda mea de Ziehl-Gram. Acești 
corpusculi se găsesc ori în celulele necrotice ori în afară de celule, 
periferia lor e colorată în roșu violet, în mijloc au o coloraţie roză, 
fiecare corpuscul are la periferie dealungul membranei o parte lun- 
găreață cromatică albastră și câte odată mai multe atari corpuri 
legate între ele prin niște fire fine; acești corpusculi se pot pune 
în evidenţă și după metoda lui Lentz, dar după această metodă se 

colorează mai rar în roșu și în mod omogen. Ne-am convins că
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acesti corpusculi sunt niște spori a căror legătura cu boala este 

problematică. (Fig. 10 p. şi Fig. 12). In epiteliul bronșial s'au găsit 

în regiunile cu pneumonie asemenea nişte corpusculi, dar cari nu 

să colorează cu metoda mea, să colorează însă cu metoda lui Lentz 

în roz omogen. Aceşti corpusculi sunt de o mărime foarte variată 

(0.5—2 microni), ei se găsesc în jurul nucleilor în degenerare sau în 

inţeriorul lor, dar se constată şi între celule formând șiruri mici. 

(Fig. 9, p.). 
Intre celulele epiteliale se mai găsesc alte formaţiuni curioase 

lungăreţe, ca nişte viermi foarte mici, asupra căror nu inzist aci. 

(Fig. 9 şi Fig. 10). Cercetări minuţioase au arătat deci, că și în 

boala aceasta pe lângă virusul filtrabil se găsesc formaţiuni mai 

mari, cari probabil sunt în legătură de cauzalitate cu acest virus și 
deci şi cu această boală. Afară de acestea, sau găsit însă în mai 
multe cazuri din diferite judeţe şi alte formațiuni parazitare parti- 
culare. Am vorbit dejă de sporii cari să găsesc în leziunile intes- 
tinale, adaugem constatarea că în mai multe cazuri s'au găsit în 
pulmoni şi în intestine niște helminti mici (poate anguilula, sau 
embrionii altor nematode) în interiorul bronșiilor» inflamate și ouăle 
lor în diferite stadii de desvoltare în țesutul pulmonar și intesti- 
nal. În interiorul acestor paraziți s'au găsit pe alocurea nişte cor- 
pusculi mici acidorezistenți sau eosinofili, sămânănd în parte cu 
sporii, în parte cu corpusculii descrişi în interiorul celulelor. Nu 
insistăm pentru moment asupra însemnătăţii acestor constatări. 

Putem deci să ne rezumăm că există o serie de boale foarte 
răspândite și importante, însă obscure din punct de vedere al elio- 
logiei lor, produse de un virus invizibil şi filtrabil şi în cari se 
găsesc niște formațiuni particulare asemănătoare între ele, însă totuş 
deosebite pentru fiecare boală. Aceste formaţiuni sunt cel puţin în 
parte caracteristice și în legătură intimă cu boala și deci și 
cu virusul filtrabil al boalei. Se pare că e o regulă în anume 
boale cu virus invizibil să existe şi atari formaţiuni cari probabil 
reprezentă o formă particulară, din ciclul de desvoltare al parazi- 
tului boalei. Deocamdată ne vom mulțumi a fi găsit prin aceste 
formaţiuni un mijloc pentru diagnosticul repede al boalei si de a fi 
găsit legături de rudenie între boale foarţe diferiţe în aparenţă. 

Ni se deschide deci perspectiva ca mijloace eficace pentru pre- 
venirea și combaterea unora din aceste boale să paotă fi întrebuin- 
pe pai cu mocihoâri potrivite, şi pentru celelalte boale apar- 

i grup important de boale. 

 



  

EXPLICAȚIUNEA TABELEI LITOGRAFICE 

Fig. i. Cornul lui Ammon al unui câne turbat, colorat după Man. mărit 1 : 1500. 

n, celulă nervoasă cu nucleul k. și cu corpusculi lui Negri N” N”. Corpusculii fusiformi Sp. 

m, o celulă mai mică nervoasă cu corpusculi mai mici N7'—Nv, 

m”, celulă nervoasă arătând degenerescenţă locală sub influenţa unor corpusculi No. 
VI—VIL. 

s, mică celulă rotundă. 

Fig. 2. Din cornul anterior al măduvei unui eâne turbat. Cajal-Giemsa, mărime 1:1000. 

Celula. nervoasă superioară e cu totul distrusă, abiă se vede urma nucleului &' și a unor 

neurofibrile; granulaţiuni gr. 

n, Celula de jus este albastră din cauza, neurofibrilelor mult tumefiate cari se colorează 
cu Giemsa p” nucleul degenerat k. Granulaţiunile fine albastre gr. 

ca, Capilare, Z, celule mici. 

Fig. 3, 4 şi 5. Leziunea celulelor din corpul lui Ammon dela un căţel mort de forma 

nervoasă a Jigodiei. 

e, celula nervoasă, 2, nucleu. p, corpuscului. s, erepături caracteristice, Ca, vas capilar 

cu globuleţe roşie. p 1, corpuscul conţinând formaţiuni fusiforme albastre. 

Fig. 6, Epiteliu bronşial în jigodie. Marire 1: 600; e, celule epiteliale, m, mucus, p, 

corpusculi. | 

Fig. 7. Epiteliu bronșial desquamat ed, celule desquamate conţinând corpusculi p. 

Fig. 8. Alveolele inflamate în jigodie, mărire 800. ca, epiteliu alveolar tumefiat, , vena 

mică cu globule roșii. ” 

că, celule desquamate conţinând corpusculii roșii p, p' pp". 

Fig. 9. Epiteliu bronșial în pneomoenterita, porcilor, coloraţie după Lentz, mărire 800. 

e, celule epiteliale, degenerate, : 

n, nucleul lor degenerat prezentând o cantitate de granulaţiuni roșii, p, granulaţiuni 

libere. a, celula eosinofilă. f, formaţiuni particulare intercelulare. 

Fig. 10. Parte neerotică a intestinului, mărime 800. 

f, Fibră, masse necrotice conţinând o cantitate de granulaţiuni roșii aceido-resistente 

colorate cu Ziehl-Gram. Spori, p. 

Fig. 11. Formațiunile intercelulare dela Fig. 9 cu mărire de 1500. 

Fig. 12. Sporii dela Fig. 10, măriţi de 1500 ori. 

 



Dr. V. Babes. faporturi între turbare, jigodie, pojar și pneumoenterită. 
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