
 



  

    

    

DESVOLTAREA CUNOSCINȚELOR NOSTRE 

ASUPRA 

TURBĂRII 

Prof. Dr. V. BABEȘ 
MEMBRU AL ACADEMIEI ROMÂNE: 

" ESTRAS DIN 
ANALELE ACADEMIEI ROMÂNE 

Seria 11.—Toni: XXIII. 

MEMORIILE SECȚIUNII SCIINȚIFIOE. 

+ 

SI NE ET 

BUCURESCI 

FURNISOR AL CURŢII REGALE 

16. STRADA DOMNEI. 16 
1901         INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE CAROL GOBL | 

  

  

    
  

  

"Prețul 30 bani.



  

   
e
o
 al 

ap
te
 

uale 
m 

Ag
 

sta
 m
ă
i
 
A
t
a
 

DA
I 

o
g
 

e e
r
a
t
i
 

ANALELE ACADEMIEI ROMÂNE 
  

Analele Societăţii Academice Române. — Seria LI: - 

Tom, I—XI. — Sesiunile anilor -1867-—1878: procesele-verbale ale şedinţelor, 

comunicâri, notițe și memorii. 

Analele Academiei Române. — Seria II: - oa 

Tom. I, — Sesiunea Egtraordinară din anul 1879. .... . .. î. | 

> 

71. Secţ I—Desbaterile Academiei în 1879—80.. . ....-- PI 

II]. Secț. II.— Discursuri, memoră şi notițe . . - . . (Sfirşit:) 

ZII. Secţ. 1.—Desbaterile. Academiei în 1889-81... sc... cc... 

171. Seeţ. 11. — Memorii şinotițe e e eee 

IV. Seoţ. I.—Desbaterile Academiei în 1881—82. . cc... cf 

IV. Secj. I[—Memoră şi notițe . - e» e o? (Sfârşit) 

V. Secţ. 1.—Desbaterile Academiei în 1882—83. ...-.- 

V. Secţ. II—Memorii şi notițe. - - - n a e (Sfârşit) 

VI. Secţ. I.— Desbaterile Academiei în 1883—84, . . cc. cc 

VI. Secţ. II—Memorii şi notițe. . o e e ga (Sfirşit) 

VII. Secţ. I.— Desbaterile Academiei în 1884—85, . cr... 

VII. Secţ. II — Memorii şi potite. eh 

VIII. Secţ. 1.—Deshaterile Academiei în 1885—86. ...-.. 

VIII. Sec. I1—Memorăă şi notițe - - «o o... a... 

1X.— Desbaterile Academiei în 1886-87. . - - cc... 

IX. — Memoriile Secțiunii istorice, . . » - - îm. . 

7X.— Memoriile Secţiunii sciințifice . . 

X._-Desbaterile Academiei în 1887—88 . . . - - - - ae. 

X. — Memoriile Secțiunii istorice.» e ee i a... 

Indice altapetie al cuprinsului volumelor XI din Seria 1 şi IX ain Seria II 

din Analele Academiei Române peniru 1878 —1888.......- 

Tom. XI.—Desbaterile Academiei în 1888—89,. cc... 

> 

> 

> 

Y 

+ 

g 
vs 

y 
3 

g
g
 

tr
 

5
 

yu
 

Y 

XI Memoriile Secțiunii istorice. « » - - o»... aa... 

XI[—Memoriile Secţiuni sciințifice. . . . - . - -.: fe. 

rr.—Desbaterile Academiei în 1889—90. . ....:- ee. 

XI1— Memoriile Secţiuni literare .  - - . + De i. 

XII —Memoriile Secţiuunii istorice . . - + - + a. . a. 

XI1.—Memoriile Secțiuniă sciințifice, - e e n 

XIr.—Desbaterile Academiei în 1890—91. . . . cc... 

XIV.—Desbaterile Academiei în 1891 — 92... cn... 

SIV.—Memoriile Secţiună literare. - . «e 

XIV. —Memoriile Secțiuniă sciinţilice. . - . - - » ea eee 

XV.— Desbaterile Academiei în 1892—93. . cc... cc... « 

SV _— Memoriile Secţiunii literare. » e ee 

XV. — Memoriile Secțiunii istorice . . - e e... ea... 

XI. — Desbaterile Academisi în 1893—94 ...... î.... .. 

XVI. — Memoriile Secțiuniă îstorice. . - -- - me. 

XVI. — Memoriile Secţiuniă sciințifice . . . > ee e ee e tac .. 

Materiale pentru elimatologia României. I.Clima Sulinei, de Si. C. 

Hepites. e 
eee. 

Materiale pentru climatologia României. II. Gerul Bobotezei, de 

SE C. Hepiles. ec
 

Studii asupra mineralelor de manganes de la 'Brosceni, de E. 

Benquet. ee
 o. 

Rumanita sati Suceinul din România, de Dr. C. Itah. 

  

    

4,50 
1,50 
8.— 
4.50 
3,50 

—.39 

—.10



| Biro 
Ju. Acpaoqe 

ACADEMIA ROMANA 
-......_—.—-   

DESVOLTAREA CUNOSCINȚELOR NOSTRE 

ASUPRA 

TURBĂRII 
DE 

  

Prof. Dr. V. BABEȘ 
MEMBRU AL ACADEMIEI ROMÂNE. 

ESTRAS DIN 

ANALELE ACADEMIEI ROMÂNE 
U| Seria 11.—Tom. XXIII. 

MEMORIILE SECȚIUNII SCIINŢIFICE. 

D
ă
 

04
14
19
35
 

BUCURESCI 

INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE CAROL GOBL 
FURNISOR AL CURȚII REGALE 

16. STRADA DOMNEI, 16 

1901 

+



  

  

B.C.U. Buc 

îiinli



DESVOLTAREA CUNOSCINȚELOR NOSTRE ASUPRA 7URBĂRII 
DE 

Prof. V. BABEŞ 
Membru al Academiei Române. 

Pedinţa de la 17 Noemwrie 1900. 

Cunoscinţele n6stre asupra turbării, deşi sati desvoltat pe de lături 
de calea largă a progresului patologiei, totuşi aii mers paralel cu 
acâstă cale. 

Studiul turbării se presintă ca un teren de cercetări, Gre-cum cir- 
cumscris, în care se oglindesc tâte cestiunile mari şi tâte descoperi- 
rile experimentale ale medicinei moderne. 

Să-mi fie permis ca, urmărind desvoltarea cunoscinţelor nâstre asupra 
turbării, să încerc a lămuri cum s'ai succedat ideile şi legătura care 
există între aceste idei, cari ai creat starea actuală a cunoscinţelor 
n6stre. IE 

Desvoltarea cunoscinţelor nstre asupra turbării s'a născut din 
germeni isolaţi, cari n'aii putut pătrunde causa credințelor greşite 
moștenite din vechime şi a numerâselor afirmaţiuni nefundate sait 
greşite. 

Nu sciii dacă mai există o bâlă aşă de puţin studiată, despre care 
însă să se fi scris atâta de mult până la începutul celui d'al nouslea 
deceniii al secolului XIX, nu cred să existe b6lă contra căreia să 
se fi recomandat aşă de multe şi felurite mijlâce — mai cu s6mă bă- 
besci — mijlâce cari n'ai putut vindecă turbarea, o b6lă eminamente 
fără leac. 

E ciudat, că studiul modern al turbării n'a pornit de la cercetările 
Analele A. R.—Tom. XXIII.— Memoriile Seej. Sciinţifice, 1
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unor autorităţi medicale recunoscute, ci de la comunicările mici ale 

unor autori puţin cunoscuţi. 

E adevărat că lucrările lui Morgagni, Magendie, Hertwig, Virehow, 

Bouley, Brouardel, Bollinger, ai fost forte preţi6se din punctul de ve- 

dere experimental şi critic, însă aceste lucrări n'a fost în stare să 

nimicâscă vederile greşite asupra turbării, cari erai atât de r&spân- 

dite, precum n'aii fost în stare să stabilâscă punctele principale în etio- 

logia şi patologia acestei b6le. 

Cât a fost de greii de a sestabili că turbarea este o b6lă infecţi6să, 

atâta timp cât numeroşi autori relataii casuri, în cari turbarea sar î 

manifestat în mod spontanei. , 

Şi astădi se mai găsesc autori cari, dacă nu mai cred în turbarea 

spontanee, totuşi admit că, mai ales la câni, se pâte ca turbarea să 

fie provocată în mod direct. 

In ceea-ce privesce localisarea virusului turbării, mai cu s6mă, autorii 

se contradiceaii şi e caracteristic că Hertwig putea să afirme, că tur- 

barea se transmite prin inocularea cu sânge, și nu atuncă când se ino- 

cul&ză cu substanţa nervâsă provenită de la un animal atins de turbare. 

La început, anatomia patologică nu indică nimic caracteristic, aşă 

că autorii se ocupatii mai cu deosebire cu pretinsele vesicule ale tur- 

bării (Mazatelli), pe cari țăranul nostru le numesce «căţei de turbă» 

şi cară apar mai cu s6mă sub limbă; distrugerea acestor vesicule ar 

împedică ivirea turbării. | 

Se credeă că turbarea erbivorelor n'ar fi transmisibilă. Numai con- 

tagiositatea şi infecţiositatea salivei ai fost recunoscute de timpuriil. 

Totuşi, pe de altă parte, afirmaţiunea unor autori cu vadă, ca Virchow, 

Rose, Ginders, Putegnat, cum că turbarea pote fi datorită chiar muş- 

căturii unor animale sănătâse, dar rele şi întărîtate, a putut fi men- 

ţinută până în timpurile din urmă. 

Se credea că plăgile mari sunt mai puţin pericul6se decât cele 

mici, că ivirea turbării este favovisată de o anumită constituţiune, de 

temperamentul nervos, admiţându-se, în acelaşi timp, că ar există o 

resistenţă naturală contra acestei b6le. De asemenea, s'a menţinut cu 

tărie afirmaţiunea altor autori, mai cu s6mă a lui Lorinser, care pre- 

tindeă că turbarea ar fi o psichosă curată, datorită îricei pe care o simte 

omul de acâstă bâlă. Alţii credeai că bâla ar fi o simplă inflamaţiune 

a esofagului, a aparatului respirator, sait că ar fi un fel de tetanos, 

de fălcariţă. Mulţi s'aii îndoit de specificitatea virusului turbării, de 

re-ce stadiul de incubaţiune — în care nu se manifestă nici un simp- 

tom —e prea lung, durata b6lei variază de la un cas la altul, precum
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şi din causa faptului, bine constatat, că din cei mușeaţi, numai puţini 
se îmbolnăvesc. 

In fine, până în timpurile Qin urmă, s'aii publicat numerse obser- 
vaţiuni asupra casurilor de turbare vindecate spontane saii cu aju- 
torul diferitelor mijlâce terapeutice. 

De abiă pe la sfirşitul celui d'al optulea decenii apar în acelaşi 
timp diferite observaţiuni şi lucrări critice cari, în cea mai mare 
parte, desmint aceste afirmaţiuni greşite, stabilind că turbarea este 
o b6lă contagi6să, care mai în tot-deauna e produsă de saliva ce 
pătrunde în plăgile causate de mușcătură saă în alte plăgi prâspete 
cari existau dinainte. 

Cercetările experimentale ale lui Magendie şi Brechet, cari ai pro- 
vocat turbarea, inoculând saliva provenită de la nisce câni turbaţi, 
n'aă putut fi confirmate de o serie de cercetări, pe când lucrările lui 
Galtier ai ajuns la aceleași conclusiuni, aşă că și vederile lui Virchow 
asupra unei acţiuni fermentative a virusului turbării ai putut căpătă 
o basă sigură. 

Alte cercetări însemnate aii fost acelea ale lui Brown-S6quard şi 
Dubou€ cari, din punct de vedere fisiologic, aii insistat asupra faptului, 
că sediul principal al alteraţiunilor provocate de turbare se află în 
sistemul nervos central. Aceste comunicări, deşi nu eraii resultatul 
unor studii experimentale, totuşi aii întărit vederile. lui Boerhave, 
Kriegelstein, Jaccoud, ete. cari, încă de mai înainte, admiteaii că tur. 
barea este o b6lă nervâsă. Aii mai contribuit a da acestei concepţiuni 
o basă sigură şi cercetările întreprinse asupra sistemului nervos cen- 
tral în casurile de turbare. 

Aceste din urmă resultate, precum şi studiile statistice ale lui Bol- 
linger, Brouardel, Leblanc, etc. ai fost de sigur fundamentul principal 
al lucrărilor lui Pasteur, lucrări cari aii fost decisive, Insă înainte 
de a urmări aceste lucrări, vom încercă de a cunâsce calea carea 
condus la obţinerea resultatelor practice şi sciinţifice în studiul tur- 
bării, vom căută să stabilim modul cum s'a putut găsi soluţiunea în 
labirintul unor afirmaţiuni, cari se contradiceai între ele. Se înţelege 
că afirmaţiunile greşite eraii datorite observaţiunii neexacte şi insu- 
ficiente, aşă că observatorii şi experimentatorii, cari lucraii cu băgare 
de sâmă, puteai să îndrepte greşelile acestea. 

Imprejurări speciale aducea cu ele dificultatea cercetărilor şi, ca 
să cităm un exemplu, substanţa virulentă, mai cu deosebire saliva, nu 
puteă fi recoltată în stare de puritate, apoi totul depindeă de condi- 
țiunile bune saii rele, în cari se făceă inocularea acestei salive.
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Inainte însă de a se dobândi convingerea, că acâstă substanţă pen- 

tru a deveni activă trebue să pătrundă în sistemul nervos, succesul 

inoculării eră datorit numai întîmplării; animalele inoculate căpătai 

turbarea atunci, când infecţiunea atinsese un nerv Gre-care. 

Cercetările ai continuat în diferite direcţiuni şi ait dat loc unor re- 

sultate diferite, cari îndată ce aii fost întrunite într'o mână, care le-a 

putut urmări într'un mod asidui şi consecinte, ai trebuit neapărat 

să lumineze întunerecul care pluteă peste acâstă bâlă. 

Metodele statistice şi de poliţie sanitară ai fost încoronate de suc- 

ces. Acestea din urmă îşi datoraii de sigur originea principiilor obiş- 

nuite în Anglia, după cari urmâză ca prevenirea b6lelor să se facă 

prin combaterea causelor lor. Din momentul în care metoda statistică 

a Qovedit că turbarea este datorită, în cea mai mare parte, muşcăturii 

cânilor turbaţi, s'aă întrebuințat măsurile poliţienesci pentru regularea 

cestiunii cânilor, pentru nimicirea cânilor vagabondi, s'a căutat a se 

ţin6 cânii sub observaţiune, împedecându-se, pe cât se puteă, atât 

muşcăturile cât şi dispariţiunea cânilor. Mai cu s6mă în vremurile în 

cari băntuiai epidemiile de turbare, obligaţiunea de a ţinâ cânii legaţi, 

de a le pune botniţe şi de a-i purtă legaţi pe stradă, a dat resulta- 

tele cele mai bune; acolo unde ele ai fost aplicate, în mod riguros, 

un timp mai îndelungat, numai forte rar se puteai ved6 câni şi 

Omeni: turbaţi. 

Germania, care de la începutul secolului trecut şi până în anii 

1870—80, eră considerată ca una din ţările cele mai bântuite de tur- 

bare, prin măsurile poliţienesci aplicate în mod riguros, a făcut ca 

turbarea să fie aşă de puţin frecuentă, în cât numărul Gmenilor, cari 

cădeai jertfă acestei b6le, a devenit minim. 

De aci urmâză că din punelul de vedere practic, mesurilor de poli- 

ție sanitară se datoresce, în primul rând, succesul obținul în vecul 

al 19-lea în combaterea acestei bole; după cum nu esităm de a re- 

cunâsce că, graţie cercetărilor moderne, mijlâcele statului vor fi de cel 

mai mare folos în prevenirea bâlelor infecţiose. 

De aceea menirea civilisătâre de căpetenie a noului veac va fi do- 

bândirea puterii şi a mijlâcelor necesare, pentru ca statul să se în- 

grij6scă de sănătatea locuitorilor. 

Cercetările făcute în altă airecţiune, cari ajunseră la o încheere 

Gre-care, încă înaintea cercetărilor lui Pasteur, sunt acelea cari se re- 

feră la cunoscerea alterațiunilor fe ale sistemului nervos central. 

Şi aicea la început avem a face cu fel de fel de interpretări greșite, 

căcă pe lângă unele alteraţiuni însemnate, aii fost descrise ca atare
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nisce alteraţiuni secundare luate drept caracteristice pentru turbare, 

aşă că, la urma urmelor, mai tote descripţiunile alteraţiunilor turbării 

aii fost respinse ca unele ce nu corespundeau adevăratei stări a lu- 

cerurilor. In realitate e ciudat, cum nisce alteraţiuni aşă de evidente 

şi de caracteristice ale substanţei cenușii, ale măduvei prelungite și ale 

măduvei spinării, aii putut să trâcă neobservate, ba au putut fi ne- 

gate de neurologi celebri, pe când în alte afecţiuni au fost descrise 

şi recunoscute alterațiuni cu mult mai fine ale sistemului nervos central. 
Ac6sta se pote explică numai prin aceea că, pe lângă alteraţiunile 

principale, ai fost luate drept caracteristice pentru turbare multe alte 
alteraţiuni accidentale sait chiar artificiale. 

Mai cu s&mă Meynert, Benedikt şi Hammond, deşi aii descris pro- 

liferarea nucleară în regiunea adventiţială şi focarele miliare în jurul 

vaselor, ai descris însă, pe lângă aceste alteraţiuni, o serie de alte- 

raţiuni artificiale şi de lucruri neînsemnate (corpurile grase ale lui 

Weller, degenerarea amiloidă a vaselor, desintegraţiunea granulară), 
în cât alţi autori, cari nu le-ai găsit în cursul cercetărilor lor, n'a re- 

cunoscut însemnătatea lesiunilor descrise de Benedikt (Forel, Schultze). 
Cercetările îngrijite ale lui Kolesnikow, Gowers și Gombault ai făcut 

o impresiune mai bună, deși nici ele w'aii fost în stare de a stabili, 
însemnătatea lesiunilor istologice în turbare, aşă că șeâla lui Pasteur 

credeă tă turbarea nu pricinuesce decât alteraţiuni istologice neînsem- 

nate şi necaracteristice. 

De abiă cercetări mai nouă, mai cu sâmă ale lui Gamaleia, ale mele, 

precum şi ale lui Schaffer, aii putut să atragă atenţiunea cercetătorilor 

asupra mielitei — de obiceii intense —a substanţei cenuşii a măduvei 
prelungite şi a măduvei spinării şi asupra particularităţilor acestor 
alteraţiuni, mâi cu s6mă forma nodulară a infiltraţiunilor. E adevărat 

că şi astăgi mai există diverginţă de opiniuni asupra însemnătăţii acestor. 
alteraţiuni. Aşă, pe când lucrările mele m'au făcut să ajung la con- 

clusiunea, că alteraţiunile cele mai principale se găsesc răspândite, în 
mod difus, în măduva prelungită şi în măduva spinării, Schaffer crede 
că alteraţiunile se localis&ză mai cu deosebire acolo unde nervul, în a 

cărui regiunee sediul muşcăturii, pătrunde în măduvă. 

In fine Van Gehuchten a descris lesiuni anal6ge în ganglionii spi- 
nali, simpatică şi ai pneumogastricului, credând că acestea ar fi lasiu-. 

nile cele mai principale şi caracteristice. 
Pe când ei afirm că, din punctul de vedere al stabilirii diagnosti- 

cului, se pot utilisă mai cu s6mă lesiunile. aflate în măduva prelun- 

gită şi în măduva spinării, cari corespund în mod caracteristic simp-
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tomelor turbării, fără însă a contestă valdrea lesiunilor ganglionare, 

Van Gehuchten crede că numai lesiunile ganglionilor presintă o în- 

semnătate pentru diagnostic; iar Crocq crede că numai lesiunile gan- 

glionului nodos al pneumogastricului ar fi specifice în turbare. 

- E drept însă că se găsesc lesiuni anal6ge și în alte diferite mielite, 

după cum le-am descris la jigodia cânilor. | 

Tâtă polemica urmată pe acest teren stă în legătură cu cunoscin- 

țele nâstre asupra lesiunilor specifice. Alteraţiunile sistemului nervos 

central, datorite turbării, sunt specifice într'atâta, întru cât ele sunt da- 

torite unui virus specific şi întru cât manifestaţiunile morbide ale tur- 

bării sunt atât de particulare, în cât trebue să admitem că _lesiunile 

istologice ating tot-deauna numai anumite părţi ale sistemului nervos. 

In nici un cas însă alteraţiunile nu pot fi considerate ca specifice prin 

însăşi presenţa lor. 

Numai în acest sens pot fi luate drept caracteristice îngrămădirile 

de celule din jurul unor anumite celule nervâse, pe cari le-am. numit 

noduli rabică, adecă atunci când se găsesc în locuri, de unde pornesc 

simptomele turbării. De aci se p6te ved6 că, și în ceea-ce privesce 

constatarea lesiunilor istologice în turbare, predomină tendinţa de a 

obţin resultate utile din punctul de vedere practic, după cum în ge- 

nere, studiul turbării — mai cu s6mă de când aii început cercetările 

lui Pasteur — urmăresee în primul rînd obţinerea unor resultate prac- 

tice. E adevărat că acâstă tendință a fost causa, că autorii ai fost 

Gre-cum unilaterali în lucrările lor, de 6re ce lucrările făcute adesea 

asupra turbării ai fost judecate numai din punctul de vedere al folo- 

sului practic. | 

Dacă încercăm a pătrunde ideile, cari aii condus pe acest genial 

cercetător la luminarea cunoscințelor asupra turbării, cred că din con- 

tactul personal cu Pasteur însuși am putut căpătă impresiunea, că 

primul impuls de a se ocupă cu acâstă b6lă eră datorit sentimentului 

său de umanitate, fârte desvoltat, şi dorinţei de a potoli groza de 

acâstă bâlă fiorâsă. Decă nu atât îndemnat de spiritul cercetării, pe 

cât de mila profundă ce o resimţiă pentru miseria omenâscă, Pasteur 

a făcut descoperirea inoculaţiunilor contra turbării, după cum i s'a 

întîmplat lui Lister, când a descoperit principiile antisepsiei — acâsta 

după însăşi declaraţiunea acestui mare chirurg. 

De abiă în al doilea rînd s'a manifestat încordarea tuturor puterilor 

intelectuale, pentru a face faţă impulsului puternic al sentimentului, 

La acestea se mai adaogă comunicările lui Galtier şi ale lui Dubou6, 

mai cu s6mă faptul, cunoscut de alt-fel dinainte, asupra căruia a in-
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sistat cel dintâiii, anume transmisiunea turbării la epuri, precum și 
cercetările celui din urmă, cari aii dat o basă fisiologică solidă unor 
opiniuni, cari de asemenea existaii de mai înainte, cum că turbarea se 
propagă prin sistemul nervos, fiind localisată în anumite regiuni ale 
creerului şi ale sistemului nervos.: 

In ce privesce propagarea virusului, opiniunea lui Galtier se deose- 
biă de aceea a lui Dubou6, de 6re-ce cel dintâii afirmă că, dacă in- 
troducem sub pelea epurelui părţi dia sistemul nervos central al câ- 
nelui turbat, epurele nu se îmbolnăvesce de turbare. 

"A fost deci o întîmplare fericită aceea, când la Academiile Francese 

ai fost comunicate mai multe lucrări experimentale solide asupra tur- 

bării, şi când Pasteur a început să se ocupe de acâstă bâlă. Resulta- 

tele cercetărilor lui Pasteur aparţin manifestaţiunilor celor mai mira- 

cul6se ale spiritului omenesc, de 6re-ce cercetările anteridre, aşă cum 

le-am amintit, aii fost atât de întunecate de afirmaţiunile greşite, în 

cât eră nevoe de un muncitor î6rte consciinţios, stăruitor şi cu spirit 
critic, pentru a put lumină întunerecul acesta. 

Pasteur w'a avut de luptat numai în potriva unor opiniuni şi afir- 

maţiuni cari existau dinainte, dar chiar lucrările sale proprii au fost 

merei întunecate de observaţiuni greşite, în pericol de a se abate de 

la calea cea drâptă şi de a perde succesul aşteptat. 

El singur scusă imperfecţiunea primelor sale lucrări cu cuvintele 

lui Lavoisier: «On ne donnerait jamais rien au public, si l'on voulait 

atteindre le bout de la carriăre qui se prâsente successivement et qui 
pourrait s'6tendre ă mesure qu'on avance pour la parcourir». 

Pasteur credeă deci, că aceste publicaţiuni ai fost justificate, de 

Gre-ce ele eraii cel puţin suggestive, deschidând orizonuri nouă și dând 
nascere unor încercări nouă. 

In afară de resultatele experimentale mai eră nevoe de tâtă aten- 
țiunea şi de critica lui Pasteur pentru ca, basat pe experienţe nouă şi 

numerdse, să alâgă grâul de neghină, să cunâscă tot-deauna care este 

resultatul principal al experienţei, unde trebue să se insiste mai mult, 

pentru a ajunge la soluţiunea practică a cestiunilor principale. 
Şi aici Pasteur s'a condus de principiul: «L'/homme de science ne 

dâdaigne rien de ce qu'il peut d6couvrir dans le champ de la science 
pure; mais la foule que terrifie la pensâe seule de la rage demande 
autre chose que des curiositâs scientifiques». 
Nu e mai puţin adevărat însă, că nu tot ce a fost lăsat la o parte 

de Pasteur, în decursul studiilor sale, a fost fără valâre; se găsesc şi 
printre ele indicațiuni de valdre sciinţifică, dar pe cari Pasteur le-a
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lăsat; de o parte, tocmai fiind-că nu permiteaii o imediată utilisare prac- 

ţică. Chiar prima comunicare făcută Academiei de Pasteur putea să 

pericliteze întrega lucrare ulteridră. EI a găsit în saliva unui copil mort 

de turbare un diplococ capsulat, care la epuri a causat o bâlă mor- 

tală cu mers forte repede, fără însă să determine ce-vă la cobai. Pas- 

teur eră dispus a recunâsce că acest microb, care e de sigur pneu- 

mococul descris mai târgii de 'Talamon şi Frânkel, ar av6 un rol 

însemnat în turbare. 

Intro comunicare ulteriâră (30 Maiii 1881), Pasteur cauță mereii mi- 

crobul turbării şi crede a-l fi găsit în nisce granulaţiuni fine ale sub-" 

stanţei nervâse şi în sânge, afirmând că, basat pe aceste indicii, ar fi 

în stare să deosebâsca sângele şi, sistemul nervos sănătos de cel pro” 

venit de la un organism atins de turbare. - 

Pasteur se exprimă cu precauţiune, lăsând la o parte constatările 

puţin sigure;:se adresă numai faptelor a căror urmărire promitea un 

succes sigur. 

Resultatul cel mai de s6mă a fost confirmarea arătării lui Rossi, 

cum că injecțiunea sub-cutanată de substanţă nervosă provâcă câte 

odată turbarea. 

Pasteur a arătat că mai cu s6mă emulsiunea de substanţă cere- 

brală şi lichid ventricular provâcă turbarea în aceeaşi măsură ca și 

saliva, numai că la injecţiunea sub-cutanată, perisda de incubaţiune 

diferă prin durată de aceea care urmâză inocularea la suprafaţa cree- 

rului prin ajutorul trepanaţiunii. Turbarea însă se manifestă fără 

excepţiune şi anume după 1—2 săptămâni la câni. 

Prin aceste resultate, turbarea, care până atunci eră o bâlă misteri- 

6să, de care nu puteai să te atingi, devine o b6lă cu care puteai ex- 

perimentă cu o exactitate quasi-matematică, așă că ajunsese a fi acce- 

sibilă tuturor resultatelor sciinţifice şi practice, cari se pot dobândi 

pe calea experimentală. De atunci sistemul nervos central al anima- 

lelor morte de turbare putea să fie considerat, ca cultura pură a viru- 

sului turbării, care provâcă bla în tot-deauna şi la intervale hotărite. 

Iniw'o altă comunicare, Pasteur constată identitatea etiologică a 

diferitelor forme de turbare, mai cu s6mă a turbării omului şi a ani- 

malelor, fapt observat înainte de Galtier, că substanța virulență pote 

fi conservată, şi producerea turbării prin întroducerea virusului în 

torentul circulator. 
| 

Punctul principal al acestei comunicări este constatarea că anima- 

lele cari, fiind inoculate cu substanţă nervâsă şi nu s'a îmbolnăvit 

de turbare, nu dobândesc imunitatea prin acâstă inoculare, pe când
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animalele cari, în urma inoculaţiunii presintă numai semnele unui în- 

ceput de turbare, revenind în urmă la starea normală, rămân apărate 
faţă de o infecţiune ulteridră. 

Cu acâstă ocasiune se amintesce, că cânii pot presintă primele simp- 

tome ale turbării, în urmă pot face, timp de mai multe luni, impre- 

siunea unor animale sănătâse, pentru ca la urmă să se manifeste 

turbarea mortală. Din aceste experienţe, cari resultaui dintr'un număr 

de mai bine de 200 încercări, Pasteur conchideă că, în decursul lucră- 

rilor sale, vor trebui să se găsâscă mijlâcele pentru a apără cânii în 

potriva turbării. 

Intr'o altă comunicare, Pasteur arătă că în realitate reuşim a imu- 

nisă cânii, în mod sigur, în potriva turbării prin sistemul întrodu- 

cerii în organism a diferitelor substanţe virulente. Tot de-odată el 

atrăgeă atenţiunea asupra putinţei că, având în vedere durata peri6- 

dei de incubaţiune a turbării, care este lungă, s'ar put apără de 

turbare, prin procedeuri anal6ge, şi Gmenii muşcaţi. 

In acâstă comunicare se mai află îndicaţiuni înteresante, neurmărite 

până acum, asupra succesului inoculărilor în torentul sanguin, cu 

care ocasiune se afirmă, că dose mici de virus, introduse în sistemul 

vascular, provâcă turbarea furi6să, pe când dosele mari dai nascere 

turbării paralitice; în acest din urmă cas, dacă se omâră animalul la 

începutul bslei, virusul există numai în măduva spinării, creerul r&- 

mânând indemn. 

De o însemnătate practică și mai mare este constatarea, că virusul 
turbării pote fi atenuat saii exagerat, trecându-l prin diferite specii 
de animale. 

De asemenea s'a constatat, că la găini, turbarea se pote manifestă 
de mai multe ori, sfîrşind cu mârtea găinei saă cu vindecarea ei. Pe 
basa numerâselor experienţe sai respins afirmaţiunile, cari privese 

transmisiunea turbării de la mamă ia făt. 

Un alt succes însemnat a fost obținerea virusului fix, care se ca- 
pătă prin trecerea virusului prin numeroșii epuri, animale la cari 

turbarea apare în urmă, după 7-8 dile, în mod regulat. 

Pasteur cerii numirea unei comisiuni din partea Ministeriului In- 

strucţiunii publice spre a arătă că e în stare să imuniseze câni în 
potriva turbării. El propuse ca, fie prin trepanaţiune, fie prin muşcă- 

_tură, să se infecteze cu virus de stradă 20 câni refractari şi 20 câni, 

cari n'au primit nică un tratament prealabil; după convingerea sa, 

cânii imunisați trebuiai! să r&mâe în viţă, pe când aceia cari n'a 
fost imunisați trebuiai să moră de turbare.
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Pasteur imunisă cânii în modul următor: infectă maimuţele cu vi- 

rus de câne; tot trecându-l prin maimuțe, virusul eră din ce în ce 

mai atenuat. Virusul ast-fel atenuat eră transmis apoi la câni şi la 

epuri, unde de asemenea se atenuă. Cânii căpătaii un grad înalt de 

imunitate, atuncă când eraii inoculaţi întâiii cu virusul cel mai slăbit, 

apoi cu virus din ce în ce mai tare şi, în fine cu virus fix. 

La congresul internaţional de medicină din Copenhaga, la 17 Au- 

gust 1884, Pasteur desvoltă sistemul săi de vaccinațiune contra tur- 

bării, precum şi resultatele obţinute de comisiunea sciinţifică formată 

de Bâclard, Bert, Bouley, Aimeraud, Villemin şi Vulpian, resultate cari 

aii dovedit că prin metodele indicate de Pasteur se pote obţine imu- 

niţatea contra turbării. Pasteur începă acum o serie de încercări în 

scop de a evită turbarea şi după mușcătură, de 6re-ce numai un suc- 

ces în acâstă direcţiune puteă să fie de folos pentru 6menii muşcaţi . 

de câni turbaţi. Cum Pasteur nu putea să obţină nici o stare refrac- 

tară prin diluarea virusului, iar metoda anteridră a trecerii virusului 

prin maimuţă eră prea costisitore şi prea complicată, el găsi o metodă 

bună, în uscarea măduvelor provenite de la epurii morţi în urma in- 

fecţiunii cu virus fix. Măduvele uscate un timp mai mult sau mai pu- 

ţin îndelungat presintaii o serie de material din ce în ce mai atenuat, 

emulsiunea făcută din aceste măduvi, începând de la cele mai puţin 

virulente, injectată la câni, a putut să-i apere de turbare, chiar atunci 

când ati fost mușşcați de un câne turbat. Vestea despre aceste succese 

se lăți repede și mulţi stăruiaii, ca Pasteur să încerce metoda sa şi 

la Gmenii mușcaţi de câni turbaţi. Mai cu s6mă un copil de 9 ani, 

care presintă numerâse mușcături profunde, l-a făcut pe Pasteur ca, 

în urma înţelegerii avute cu Vulpian şi Grancher, să întrebuinţeze, 

«non sans des vives et eruelles inguiâtudes», inocularea preventivă 

şi la om. 

Intwadevăr că turbarea nu s'a manifestat la primele persâne tra- 

tate în acest mod; s'aii întîmplat însă casuri de turbare la persânele 

vaccinate, mai cu s&mă la copiii, cari presintai mușcături la cap şi, 

mai cu deosebire, la persânele muşeate de lupi. Cercetările de control 

făcute asupra afirmaţiunii lui Pasteur n'aii dat tot-deauna resultate 

bune, aşă că lumea sciinţifică începuse să se îndo6scă de exactitatea 

cercetărilor sale. 
A trecut multă vreme, până ce Pasteur şi elevii săi aii putut do- 

vedi, că inoculările fără succes nu eraii datorite un6i «rage de labo- 

ratoire», ci insuficienţii metodelor de inoculare, infecţiunii provocate 

de mușcătură, şi că cercetările de control n'aă fost făcute în mod
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exact. Protivnicii lui Pasteur, mai cu s6mă Peter, care combăteă cu 

totul natura microbienă a bâlelor infecţi6se, se sprijiniră pe unele 
greşeli neînsemnate din lucrările lui Pasteur, însă toţi ai fost în cu- 

rînd biruiţi prin perfecţionarea metodei. Pasteur introduse al săi 

<traitement intensif», care variă după mușcăturile ce le presintail 
bolnavii; persnele cari presintaii mușcături grave, mai cu s6mă muş- 
cături de lupi, căpătaii în fie-care gi 5—6 injecţiuni de virus din ce 

în ce mai forte şi, după 2—3 gile, virusul uscat numai o qi sau chiar 

virusul prâspăt. De asemenea eră mărită şi cantitatea de substanţă ner” 

v6să injectată, căci aceşti bolnavi căpătaii de 5—6 ori într6ga serie a 

măduvelor uscate. Cu modul acesta ai putut fi scăpate şi pers6nele, 

cari presintati mușcături din cele mai grave. 
Statistica care, înaintea inoculărilor lui Pasteur, ar&tă un număr de 

5—95 la sută de morţi în urma muşcăturilor cânilor, arată lui Pas- 

teur şi în cele-lalte institute antirabice, după întroducerea metodei in- 

tensive, o mortalitate de 1—11/, la sută, aşă că prin acâsta chiar a 

tost dovedită, în mod neîndoios, eficacitatea metodei lui Pasteur. 

De aci înainte Pasteur se mărgini numai la inoculările făcute în 
institutul săi, fără a mai întreprinde alte cercetări experimentale, lu- 

cru care s'a făcut însă în alte institute antirabice. Pasteur îşi înde- 

plinise misiunea, dar pe teren rămâneaii cestiuni sciinţifice importante, 
cari așteptaii deslegarea lor. ” 

Combaterea turbării își găsise soluţiunea în cea mai mare parte, 
nu însă în mod complet, de 6re-ce în ţările în cari exista măsuri 

rigur6se în potriva turbării, nu însă şi vaccinaţiunea lui Pasteur, cum 

de pildă în Germania, turbarea făceă mult mai puţine jertfe decât în 
Francia, cu t6tă vaccinaţiunea lui Pasteur. 

Acest fapt e legat de o problemă încă nedeslegată; ca ori-care ino- 
culare preventivă cu substanţe atenuate, vaccinaţiunea are nevoe de 

un timp 6re-care pentru a deveni activă. 
Mai cu sâmă la turbare, este nevoe de vre-o 14 dile, pentru a da 

organismului puterea, ca prin ajutorul vacecinării să paraliseze viru- 

sul introdus prin mușcătură. | 

La acestea mai trebue să adăogăm timpul, care trece dela muşcă- 
tură până la începerea tratamentului, precum şi timpul de la începe- 

rea tratamentului până la întroducerea substanţelor active virulente. 
Dacă, în termen medii, timpul acesta îl socotim de 20 dile, atunci 

prin vaccinaţiunile lui Pasteur vom put6 scăpă numai acele casuri, 
- în cari turbarea s'ar manifestă mai târdiu decât 20 dile după muș- 

cătură. Statistica însă ne arată, că în casuri relativ numerose, mai cu |
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s6mă la copii şi la muşcăturile profunde ale capului, turbarea se ma- 

nifestă mai de timpuriii. In ast-fel de casuri vaccinaţiunile lui Pasteur 

nu ne pot da nici un resultat bun. De aceea cercetătorii, cari se ocu- 

pati cu turbarea, erai merei în căutarea unui mijloc pentru a pute 

salvă şi persânele, cari se presintă în ast-fel de condițiuni. S'au făcut 

încercări cu inoculațiuni mai tari, pentru a ajunge cât mai repede la 

măduvele virulente, însă succesul a fost problematic. Având în vedere 

acest inconvenient, care sustrăgeă de la. vindecare persOnele muşcate 

de lupi, chiar atuncă când li s'au făcut inoculaţiunile cele mai viru- 

lente, m'am gândit că sucurile şi mai cu s6mă sângele animalelor imu- 

nisate în potriva turbării, injectat la Gmeni sai la animale, ar pute să 

transmită imunitate. Ac6sta a fost prima încercare, făcută în mod 

conscient, asupra unei seroterapii în potriva unei bâle infecţi6se (1889). 

In realitate, am reuşit a salvă câni infectați, prin trepanaţiune, cu 

virus de stradă, îndată ce le-am injectat cantități mai mari de sânge 

provenit de la cânii imunisa ţi. 

Şi cum, după puţin timp, s'au presintat numerdse persGne muşcate, 

în mod cu totul grav, de lupi turbaţi, n'am esitat ca, pe lângă tra- 

tamentul lui Pasteur, să le injectez și sângele unor animale imunisate, 

reducând ast-fel mortalitatea, în urma mușcăturilor de lup, la 5%, pe 

când fără tratamentul lui Pasteur eră de 60—80/, iar cu acest tra- 

tament de 20%/.. . 
N'am reușit a da serului o valore terapeutică mai mare, în ori-ce 

cas însă el formâză o completare preţi6să a inoculaţiunilor nâstre 

antirabice. 

Resultatele obţinute cu acest tratament mi le-am explicat dejă di- 

nainte prin aceea că am admis, că serul animalelor imune lucr6ză în 

mod direct, fără a mai av6 nevoe de o preparare prealabilă a or- 

ganismului, după cum se cere la inocularea cu substanţe virulente. 

Cam în acelaşi timp am observat următ6rele: cum la inoculările 

antirabice se injectâză cantităţi mai mari de substanţă nervâsă şi 

acâstă substanță exercită, prin ea însăşi, o influenţă asupra viru- 

sului turbării, am inoculat câni, infectați cu virus rabic, cu substanța 

nervâsă normală, și unii din ei ai putut fi salvați. 

In acest cas avem a face cu o organoterapie prin substanţa nervâsă 

normală care, după cum s'a dovedit mai târdii, este eficace în dife- 

rite intoxicaţiuni şi infecţiuni ale sistemului nervos, la Gmeni şi la 

animale. 

Dacă am pută reuşi să găsim un ser, care ar put să ne îacă să . 

părăsim tratamentul lui Pasteur, acâsta ar fi de un mare folos, căcă
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prin el am evită și diferitele desavantagii, cari sunt legate de metoda 
lui Pasteur. 
Remâne încă de discutat, dacă cauterisaţiunea locului, unde s'a pro- 

dus muşceătura, este în stare de a împedică ivirea furbării sai, cel 

puţin, să prelungâscă stadiul de incubaţiune. Cercetările mele ai pu- 
tut confirmă ar&tările unor observatori anteriori, din cari resultă că 
cauterisațiunea este eficace numai puţine minute după mușcătură. 

Am putut însă să constat că şi mai târdiu, cauterisaţiunea este în 

stare de a prelungi stadiul de incubaţiune, asigurând prin acâsta o 

mai mare acţiune a tratamentului preventiv. Dejă la începutul ino- 

culaţiunilor se credeă, că injecţiunea substanţei virulente ar pute pro- 

vocă turbarea la om, deşi nu există nici un cas pentru a întări acâsta, 

căcă vestitele casuri de la Milano, unde mai multe persone, fără a fi 

prealabil pregătite, au fost inoculate cu substanţă virulentă, din care 
causă ai murit cu manifestaţiuni paralitice, se pot explică şi în alt-iel, 

nu numai prin o turbare datorită inoculaţiunii. 

In realitate se întîmplă, şi nu tocmai rar, ca la pers6nele inoculate 

să apară manifestaţiuni paralitice, cari de sigur că sunt datorite iri- 
taţiunii sai pote chiar inflamaţiunii măduvii spinării. Manifestaţiuni 

anal6ge am putut obţină la animale, prin filtratele substanţei nervâse 

virulente, precum şi a celei încăldite la 80%, animale cari adesea ai mu- 

rit cu simptome de paralisie şi de cachexie generală. 

Sistemul nervos al acestor animale nu mai eră virulent, aşă că tre- 

bue să admitem, că substanţa virulentă a măduvei spinării, în alară 

de virus mai pâte conţine şi o substanţă toxică, care pote pricinui o 

vătămare a măduvei spinării şi pâte chiar accidentele amintite, cari 

se ivesc câte odată în cursul tratamentului lui Pasteur. 

Dacă am reuşi însă să inoculăm serul sângelui, aceste accidente 

ar put fi evitate, pâte, după cum s'ar evită manipularea, nu tocmai 

nepericul6să, cu substanţe virulente. “ 

In acest cas nică n'ar mai fi nevoe, ca persânele muşcate să facă 
călătorii mari până la staţiunea unde se fac inoculările, în care inter- 

val se perde un timp preţios. 
Cu părere de răi însă trebue să constat, că încercările nostre fă- 

cute cu scopul de a prepară un vaccin, care s'ar putâ conservă şi ex- 
pediă, n'au fost până acum încoronate de isbândă. 

Mai mulţi autori recomandă diferite modificaţiuni ale procedeului 
Pasteur. 

Am putut constată că, prin încăldirea substanţei virulente, se pote 

obţin o serie de substanţe de inoculare, cari sunt atenuate în mod
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mai regulat decât măduvele uscate după procedeul lui Pasteur; de 

asemenea cânii se pot imunisă cu aceste substanţe tot aşă de sigur 

ca şi'cu substanța uscată. Noi întrebuinţăm cu cel mai bun succes 

emulsiunea obţinută în modul acesta, pentru sprijinirea inoculărilor 

lui Pasteur, pe când Puşcariu (Iaşi) obţine resultate favorabile numai 

cu acest tratament. | 

Hâgyes din Budapesta publică o statistică a resultatelor favorabile 

obţinute cu inocularea virusului atenuat. în diluţiuni. Aceste resultate 

sunt în contradicţiune cu resultatele lui Pasteur, care n'a putut să 

apere cânii de turbare atunci, când le-a injectat o serie de virusuri 

diluate. | 
De sigur că e vorba de diferite grade de diluţiune, așă că cred că 

resultatele lui Hâgyes nu sunt datorite diluţiunii, ci introducerii unei 

cantităţi suficiente de material virulent, de Gre-ce Roux, eii însumi şi 

Hellmann am putut imunisă câni prin emulsiuni de măduvi virulente, 
făcând injecţiunile în locuri lipsite de nervi mai mari. 

Cercetările lui Pasteur ai lăsat nedeslegate mai multe cestiuni 
sciinţifice interesante, deşi Pasteur s'a ocupat singur, în mod minu- 
țios de ele. Acâsta se pâte spune mai cu s6mă de ceea-ce privesce 

căile, prin cari pătrunde virusul în organism, pentru a-şi desfășură 
acţiunea. . 

Din plagă, virusul se propagă de obiceiui fârte repede, pentru a se 
depune apoi într'un loc 6re care în organism, unde se îmmulţesce încet. 

Numai aţunci când se inoculâză la sfîrşitul codei sai în globul ocu- 

lar, amputaţiunea sau enucleaţiunea făcută după 12—24 e6suri pote 
împedică ivirea turbării (Hellmann, Bombieci). 

După cum am amintit dejă, Pasteur obţineă turbarea, atât prin apa- 

ratul vascular, cât şi pe cale sub-cutanată şi sub-durală. E însă de 

mirat că Pasteur afirmă, că a reușit câte odată să provâce iurbarea 
prin injecţiunea sângelui, lucru care e în contradicţiune cu experienţele 

n6stre ulteridre. In ori-ce cas însă, am putut dovedi, după cum ai 

tăcut mai târdii Vestea şi Zagari, că virusul, după mușcătură sai 
după ce pătrunde într'un nerv, se propagă în acel nerv, în mod cen- 
tripet pentru ca, ajungând la centru, să-l inunde în mod cam subit. 

Tot de-odată virusul trece la nervul corespundător din partea cea-laltă 
— lucru constatat de Roux — în timp ce nervul, care a fost atins întâiu, 
își perde câte odată virulenţa. 

Atunci însă când virusul turbării se injectâză în aparatul vascular, 
sângele dejă de a doua di nu mai este virulent şi d'abiă mai târdii 

vedem că este atinsă întâiu măduva spinării şi apoi întreg sistemui
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nervos, ceea-ce arată că la început virusul se depune întrun loc 6re- 
care din organism, de unde pătrunde în nervi — de sigur în tecile 
limfatice -- avansând spre măduva spinării. 

Se pretindeă că în timpul stadiului de incubaţiune nu există nici 
un simptom, care ar arătă.că infecţiunea a avut loc. Ac6sta nu este 
tocmai exact, de 6re-ce Pasteur a afirmat dejă, că începutul turbării 

pote să se ivâscă, să dispară şi să apară din noii. Afară de acestea, 

am putut constată în stadiul acesta, la câni şi la 6meni, accese fe- 
brile, cari apar în mod periodic, şi pe cari le-am desemnat cu numele 

de febră premonitorie. Acâstă febră. apare la cânii, cari ati fost in- 

fectaţi cu virus de stradă, în interval de 8--14 dile, până ce, la urma 

urmelor, trece în rîndul simptomelor pronunţate ale turbării. Ei cred 

că aceste oscilaţiuni febrile sunt semnele unui început de turbare care, 

în urma resistenţei organismului sai din causa slăbiciunii virusului, 
nu permite isbucnirea completă a acestei bâle. 

De îapt turbarea începe la epuri cu o febră, pe care aşi numi-o ini- 
țială, şi care pled&ză în favbrea opiniunii că în turbare, în afară de 
acţiunea locală asupra sistemului nervos, mai există -și o acţiune ge- 
nerală — probabil o invadare temporară a organismului cu toxinele 
turbării. 

Sunt convins că substanţele antirabice sunt în stare a paralisă vi- 

iusul în calea sa spre sistemul nervos central — pe când, cu părere 

de r&ii trebue s'o recunbscem, că până acum n'am reușit să împedi- 
căm turbarea când este dejă manifestă, adecă atunci când centrele, şi 
mai cu s6mă celulele nervâse, sunt dejă atinse, ne mai putând obţine 
vindecarea celulelor nervâse alterate. Constatarea interesantă, făcută 
de Frantzius şi confirmată de mine, în ce privesce anti-substanţele din 
fierea animalelor turbate, am căutat s'o explic în modul următor: anti- 
substanţele fabricate în sistemul nervos central şi pâte şi în âlte or- 
gane, în lupta cu virusul turbării, se elimină pâte şi cu fierea. 

Deşi serul antirabic a fost primul ser curativ inventat, totuşi el a 
fost prea puţin perfecţionat, de Gre-ce numai puţine încercări ai fost 
făcute pentru perfecţionarea substanţelor antirabice. Mai cu sâmă cer- 
cetările lui Roux şi Martini sunt interesante în acâstă privinţă, căci 
s'a constatat că există un raport între serul antirabic, toxina şerpilor 
şi toxina tetanică. 

Pe când acești autori, după cât se vede, nu s'a putut convinge de 
acţiunea antirabică propriii qisă a sângelui animalelor imunisate, eii 
însumi, precum şi alţi cercetători, am putut găsi substanţe antirabice 
şi în lichidul cerebro-spinal, în substanţa nervâsă, precum şi în limfa
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animalelor imunisate; tot de-odată s'a putut constată împuţinarea lor 

şi în alte organe (Centanni). 

Sat arătat, de asemenea, în mod exact, t6te acele organe cari, în afară 

de sistemul nervos, conţin virusul, la animalele atinse de turbare. 

Virusul se găsesce tot-deauna în glandele salivare, în pancreas, nu- 

mai rar în splină şi în capsulele supra-renale. | 

In timpurile din urmă a mai fost ventilată o altă cestiune impor- 

tantă, în ce privesce inocularea antirabică. Pasteur. a căutat ca, prin- 

imun număr mare de cercetări de control, să se asigure în potriva 

diferitelor obiecţiuni. Cu tote acestea se puteă pune întrebarea, dacă 

în realitate, tratamentul profilactic cere o serie de substanţe atenuate, 

şi dacă simpla întroducere a substanţelor virulente în organism n'ar 

fi de ajuns pentru a obţin€ resultatul dorit. In realitate ne-am putut 

convinge, că de abiă emulsiunile de măduvi mai virulente conţin prin- 

cipiile active, şi cercetările lui Roux, ale mele şi ale lui Helimann au 

arătat, că animalele aii fost mai bine apărate prin injecţiunea sub-cu- 

tanată sai mai bine chiar peritoneală a virusului fix, decât prin me- 

toda lui Pasteur. 

Trebuiă decă să ne întrebăm, dacă întroducerea la început a unor 

substanţe inofensive, cari treptat sunt înlocuite prin altele din ce în 

ce mai virulente, nu prepară organismul, făcându-l să resiste virusu- 

lui fârte puternic, acâsta este cel puţin opiniunea lui Pasteur. Îno- 

culaţiunile însă, cari se practică în potriva muşcăturilor de lup, unde 

din prima di chiar se inject6ză măduva î6rte virulentă, ar pledă în 

favârea opiniunii, că aşă qisa pregătire prin virusul atenuat saii diluat. 

mar fi absolut necesară. 

E probabil chiar că atunci, când unui om muşcat i-am injectă, chiar 

de la început, virus fix, metoda acâsta ar fi activă şi de sigur tot aşă 

de puţin vătămătâre, ca şi metoda lui Pasteur. 

Se nasce numai întrebarea, de ce injecţiunea virusului fix la om 

nu provâcă turbarea? Marx crede că acâsta se datoresce faptului, că 

faţă de epuri virusul fix se presintă cu o acţiune mai puternică, pe 

când faţă de 6meni și maimuțe trebue considerat ca atenuat. | 

Nisce încercări incomplete făcute asupra maimuţelor ar pledă în 

favârea acestei interpretaţiuni. Dar faptul acesta se pâte explică şi 

în alt-fel, mai cu s6mă după Hellmann, admițând că injecţiunile din 

peritoneii nu întâlnesc nervi în calea lor, cunoscut fiind faptul că in- 

jecţiunile în peritoneul epurilor sunt inofensive la aceste animale, de 

alt-fel fârte sensibile faţă de virusul fix. Dacă virusul îix ar fi atenuat 

numai față de om, putând să servâscă ca vaccin, el mar put servi
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ca atare, îaţă de câni şi de epuri, de Gre-ce nu e de fel atenuat faţă 
de aceste animale. Tot aşă de puţin probabilă mi se pare opiniunea,; 
că virusul fix ar îi ce-vă mai virulent, însă mai uşor de distrus decât 
virusul de stradă. Sunt însă de acord cu Marx, admițând că în obţi- 
nerea imunităţii avem a face cu efectele toxinelor, însă în încercările 
făcute de mine pentru obţinerea imunisării am introdus tot-deauna 
virus vii și imunitatea a fost cu atât mai mare, cu cât am întrebuin- 
ţat substanţe mai multe şi mai virulenie. 

De alt-fel, am putut inoculă animalele cu virus de stradă, tot aşă 
de bine ca şi cu virus fix, pe când sunt autori cari afirmă că adesea, 
după inocularea cu virus fix atenuat, cânii s'au îmbolnăvit de tur- 
bare. Lucrul acesta se pâte întimplă în mod excepţional şi la cânii 
inoculaţi cu serul lui Pasteur, atunci când se inoculâză cu dose mai 
mari şi se atacă nervii. La om însă, care e mai puţin sensibil faţă de 
turbare şi care posedă un panicul adipos mai bogat, acâstă posibili- 
tate este ca şi exclusă, de Gre-ce, după cum am spus-o, cu tâte inocu- 
laţiunile, cele mai intensive chiar, omul nu se îmbolnăvesce nici odată 
de turbare de laborator. 
„Am examinat, din acest punct de vedere, numeroşi individi, cari ai 
murit în urma mușcăturilor de lup, şi prin inocularea măduvelor lor 
la epuri am obţinut tot-deauna turbarea de stradă. | 
«Nică din punctul de vedere teoretic nu este probabil, că injecţiunile 
cari se urmâză repede, întâiă cu virus diluat şi apoi cu virus viru- 
lent (seria întrâgă a măduvelor se inocul6ză adesea într'un interval 
de 12 ore), ar fi în stare să obicinuâscă organismul cu dose mai tari. 
Aceste consideraţiuni sunt însemnate şi din punctul de vedere practic, 
de Gre-ce totul depinde de aceea, ca persânelor mușcate să li se în- 
corporeze, cât se pâte de curînd, substanţa virulentă. Ce e drept, des- 

legarea acestei cestiuni impune experienţe asupra Gmenilor, însă nu 

ne-am putut decide a înlocui metoda lui Pasteur, care a fost aşă de 

bine încercată, cu o altă metodă, chiar dacă ea ar promite resultate 

mai bune! Tratamentul antirabie presinţă deci numerâse probleme 

şi puncte nouă, a căror urmărire e menită a da perfecţiune metodei. 

De la începutul cercetărilor sale asupra turbării, Pasteur a căutat 
să descopere microbul turbării. E sigur că virusul turbării e fix, fiind 
reţinut prin filtrul de porcelan, deşi eă, ca şi de Blasi, am putut 

constată că, în împrejurări încă necunoscute, substanţele toxice trec 

prin filtru. Substanțe anal6ge se pot obţin şi prin distrugerea viru- 

sului la căldură, şi e sigur că ele jâcă un rol important în imunisa: 
rea contra turbării. Dacă am cunâsce microbul turbării şi l-am pută 

Analele A. R.—Tom. XXIII. — Memoriile Seeţ. Sciinlifice. 2 
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cultivă, am câştigă forte mult pentru tratamentul turbării, căci atunci 

am put6 prepară toxinele active. Cu t6te că există numerâse publi- 

caţiuni asupra acestui microb, trebue să spunem că până acum r&- 

mâne necunoscut, deşi pot afirmă, că el trebue să se afle în nodulii 

rabici ai sistemului nervos central, pâte şi în celulele nervose, de 

Gre-ce putem presupune că lui îi aparţin unele din granulaţiunile ro- 

tunde sat de altă formă, cari se găsesc în acele locuri. | 

Şi pe medii amestecate cu substanţă cerebrală s'a putut îmmulți 

câte-odată substanţa virulență, care conţine microbul sub formă de 

diferite granulaţiuni, însă fără ca virusul să se fi putut cultivă mai 

mult, decât în două generaţiuni. De sigur că este vorba de un para- 

sit polimort, cu o formă caracteristică, care corespunde pâte granu- 

laţiunilor descrise de Pasteur şi cari se colorâză cu anilină. 

Ar tmebui să se găsâscă metode noue, convenabile, cu ajutorul că- 

rora microbii s'ar put6 constată şi cultivă în mod neîndoios. 

In scurt, acâsta este cred actuala stare a lucrurilor în ce privesce 

cercetările asupra turbării. Nu încape îndoslă, că sfîrşitul vâcului a 

produs fapte grandi6se, prin cunâscerea şi combaterea acestei teribile 

bâle. Iar respectul ce și l-a dobânâit, prin aceste descoperiri, sciința 

patologică, respect exprimat prin înfiinţarea unor mari institute sciin- 

ţifice de sine stătătâre, e unul din resultatele cele mai însemnate al 

acestei munci. a 
Instituţiuni de felul Institutului Pasteur, cari din zidurile strîmte 

ale Universităţii, aii pătruns în mijlocul vieţii publice, cupringând 

totul ce servă la obţinerea resultatelor practice în combaterea pâlelor, 

fac parte dintre monumentele sublime, pe cari vâcul XIX le-a ridicat 

civilisaţiunii şi umanităţii. 

Vâcul care vine moştenesce de la cel care dispare, împreună cu 

succesele dobândite în studiul turbării, încă trei cestiuni ardătâre, al 

căror răspuns se aşteptă: Cum este microbul turbării? Cum se pol 

salvă acele persâne, la cari stadiul de incubaţiune esie prea scurt, 

pentru a pulă prevenă virusul turbării prin metoda luă Pasteur ? Și 

în fine: Cum se pote vindecă lurbarea; odată ce s'a manifestat? 

Pentru a se put răspunde la aceste întrebări, este nevoe de me- 

tode nouă, cari de sigur că vor lumină şi alte tărîmuri întunecate ale 

patologiei. N'ar fi de mirare dacă, împreună cu microbul turbării, s'ar 

descoperi şi agenţii exantemelor acute, pâte şi a unor tumori. Rămâne 

însă de discutat, dacă turbarea manifestă s'ar put& vindecă prin mij- 

l6ce, cari depind de cultivarea mierobului turbării, sau dacă acâstă 

vindecare se va put& obţin6 prin fortificarea serului antirabic. 

Ta pm
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Ar fi de dorit ca în vâcul cel noii, mână în mână cu cercetarea pa- 
tologică, ale cărei resultate nu pot fi prevădute, să reuşim, din punctul 
de vedere al unei umanităţi bine înţelese, a reglementă cestiunea câ- 
nilor, pe basa unor măsuri cunoscute şi probate. 

Cu chipul acesta vom put& preîntîmpină resultatele experimentale 
şi vom put păzi mii de Gmeni şi de animale de acâstă bâla fiorâsă, 
pe când astădi, din causa neglijării cestiunii cânilor, mai cu s6mă 
la noi în ţâră şi la Bucuresci, cu tot tratamentul antirabic, mai mor 
mulţi Gmeni de turbare, adecă acei cari nu s'aii tratat saă cari ati 
venit prea târdiii în tratament. Afară de acâsta, grămădirea cânilor 
vagabondi prin stradele şi mahalalele Bucurescilor dati frumâsei nstre 
capitale un aspect oriental şi barbar. 
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