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INTRODUCERE 

Entomologia medicală studiază arthropodarii vătămători sănătăţii omu- 
lui și animalelor domestice precum şi mijloacele de apărare contra lor. 

Ea este o ştiinţă care aparține pe de o parte Zoologiei iar pe de altă 
parte medicinei, 

Incă din timpuri foarte vechi se citează cazuri din care se vede o 
legătură între entomologie și medicină. S'a scris mult deși în mod vag 
de o boală pediculară de care ar fi murit, în antichitate şi în evul mediu 
mâncaţi de păduchi un număr de personaje ilustre aparținând la dife- 
rite epoci şi națiuni: poetul Alcmene, tragedianul Pherekyde, Herode, 
Antiochus, dictatorul Sylla, Honorius, Agrippa, Valeriu Maxime, car- 
dinalul Duprat, Philippe II al Spaniei și alții. 

Bory Saint-Vincent descrie în: «Annales des sciences naturelles», 
(1-re scrie) tomul XVIII cazul unei doamne care a murit din cauza 
acarianului, Dermanyssus gallinae (păduchele de găină). 
„Kirby şi Spence descriu: în Journal scientifiques din anul 1833, un 
alt caz al unui cerşetor din Lincolnshire care a murit, în 1829 mâncat 
de viu de către larvele de Musca carnaria. 

In 1869, Melnikow arată în mod experimental că Trichodectes canis 
este gazda intermediară a teniei canina. 

Nu numai din boalele produse de către arthropodarii paraziți se văd raporturile din timpuri foarte vechi între entomologie și medicină ci 
'şi din studiul arthropodarilor veninoși sau care au o întrebuințare tera- peutică ca: insectele vezicante (cantarida, meloe, mylabris, etc.); artro= 
podarii veninoşi: miriapodele și scorpionii, etc., datorită cărora au avut loc numeroase cazuri mortale. Brandt și Ratzeburg (1829) 1) se ocupă cu studiul acestor arthropodari veninoşi în volumul 2 din zoologia lor medicală din anul 1833. Deasemenea din zoologia medicală a lui Pau? Gervais şi P. 1. van Beneden (1859) precum și din tratatul de zoologie p 

  

1) Numărul anului în paranteze trimite la indicele bibliografic,
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medicală a lui Raphael Blanchard (1 890) reies raporturile strânse dintre 
entomologie şi medicină. . 

Demonstrația făcută de Manson asupra rolului pe care îl joacă anu- 
miţi țânțari în transmiterea filariei şi acea făcută de Ross asupra trans- 
misiunii hematozoarului lui Laveran, au pus într'o nouă lumină rapor- 
turile ce există între arthropodele sugătoare de sânge și vertebratele pe 
care ele își găsesc hrana. Fiecare parazit găsit în sângele unui verte- 
brat, fu bănuit că-şi petrece o fază a existenței lui în sângele unui arthro- 
podar și cu fiecare nouă descoperire se simțiă nevoia unei cunoștințe 
mai aprofundate în ceeace priveşte istoria vieţii, felul de vieață şi struc- 
tura intimă a agentului de transmisiune implicat. Când s'a găsit de 
exemplu Babesia în globulele sanguine la boi, s'a studiat imediat şi 
arthropodarii care trăesc pe bou sugând sânge, şi s'a găsit că ixozii 
sunt aceia care servesc parazitului sanguin ca gazdă intermediară. 

„ In curând se văzu că insectele au o importanță medicală și economică 
nu numai prin putinţa lor de a lucră ca gazde intermediare a parazitelor 
patogene omului ci şi ca agenţi de diseminaţie. Rolul pe care îl joacă 
musca domestică în propagarea holerii, febrei tifoide Şi a disenteriei 
este acum bine stabilit şi factorii sanitari se văd nevoiţi a ţine seamă 
de acest lucru când este vorba să ia măsuri pentru prevenirea sau stân- 
gerea lor. 

Se ştie deasemenea că păduchii pot să inoculeze tiphosul exantematic, 
glosina, boala somnului; puricii pesta, ploșniţele și argașii febra recu- 
rentă. Toate aceste descoperiri au lărgit considerabil câmpul entomo- 
logiei medicale. Progresele ei au fost stimulate şi colaborarea cercetă- 
torilor asigurată prin apariţia mai multor reviste noui devotate dacă nu 
în întregime, dar în mare parte entomologiei. Nu voiu menţionă decât: 
«Annales de Parasitologie humaine et compare», Paris 1923; «The 
Journal of the London School of Tropical Medicine», London; «Tro- 
pical Disease Bulletin», London 1913; Fundarea revistei de parasitologie, 
de către Ward, «Journal of Parasitology, 1914», în America dă posibili- 
tatea de publicațiuni și cercetări de un tip mijlociu între «Annales of 
Tropical Medicine and Parasitology of the Liverpool School» şi «Para- 
sitology of Cambridge». Nu voiu mai aminti revistele mai vechi cuno- 
scute de toată lumea ca: «Centralblatt fiir Bakteriologie, Parasitenkunde 
und Infektionskrankheiten», Berlin; «Arhiv fir Schitis und 'Tropen- 
Hygiene», Leipzig în care apar foarte adeseori articole de entomologie 
medicală.
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Desvoltarea învățământului parasitologiei în ultimii ani, și mai cu 
seamă introducerea lui în programele facultăţilor de medicină a avut 
ca “rezultat apariţia mai multor manuale excelente de parazitologie: 
Braun (1915), Brumpt (1922), Neveu-Lemaire (1921), Verdun (1912), 
în care unul din capitolele principale este entomologia medicală. 

Entomologia medicală devenind o ştiinţă de sine stătătoare s'a căutat 
a se pune în mâinele cercetătorilor tratate speciale şi indispensabile 
acestei specialități. Astfel sunt tratele lui: Patton and Cragg (1913) 
A. Alkock (1911), C. A. Ealand (1915), Riley and Tohannsen (1915) 
E. Martini (1923). 

Entomologia medicală studiază arthropodarii din mai multe puncte 
de vedere: 

I. din punct de vedere parasitar precum este sarcoptes scabiei care 
produce râia; păduchii care produc pediculosa de cap și cea de corp, 
phtirius, phtiriasa ; larvele de muște, 7uîpasa, etc. 

2. ca agenți de înoculație a boalelor infecțioase: anophelii inoculatori 
ai paludismului; stegomia a febrei galbene; culexul a filariozei; pădu- 
chele al tiphosului exantematic; puricele al pestei; ploșniţa al febrei 
recurente, musca calcitrans al dalacului, etc. 

Inoculaţia se face după mai multe procedee: 
4) inoculația mecanică ca la ploșniță (acantia lectularia), sau ca la 

musca calcitrans, unde agentul pathogen este transportat direct dela o 
gazda infectată la o gazdă sănătoasă; sau agentul pathogen are nevoie 
ca plasmodiul mâlariei să evolueze în corpul gazdei hematophage (ano- 
phelul) care nu devine infecțios decât când s'a îndeplinit ciclul său 
evolutiv. | 

b) inoculaţia datorită unui fenomen biologic direct în legătură cu 
sugerea, astfel este inoculată filaria care iese din corpul țânțarului prin 
membrana lui Dutton și pătrunde în piele. 

c) inoculaţia provenită prin ruperea unei antene sau a unui picior 
a gazdei arthropodare. Astfel iese Treponema recurrentis cu lichidul 
coelomic din corpul păduchelui şi vine direct în contact cu pielea omului. 

d) infecțiunea prin ingerarea gazdei intermediare care cuprinde 
în corpul ei larva parasitului adult astfel se infectează câinele şi copilul 
cu Dipylidium caninum înghițind puricii de câine infectați cu cryptocystis. 

«Pentru ca să ne dăm perfect seamă de modul cum evoluiază para- zitul şi de trecerea lui dintr'o gazdă în alta trehuie stabilit mai întâiu — cum se exprimă foarte bine Patton şi Crage (1913) în entomologia
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lor medicală — relaţiunile între arthropodari și om sau şi animalele do- 
mestice, hrana lor, felul și timpul de. hrănire, evoluţia lor; relația lor 
cu boala în chestiune, distribuţia lor geografică şi coincidența sau ne- 
coincidenţa cu regiunea bântuită de boală precum şi prevalența lor sezo- 
nieră; organizația şi fiziologia lor, cu referență specială la acele organe 
interne care vor constitui împrejmuirea parazitului după ce va fi in- 
gerat. O deosebită atenţiune trebuie dată acelor arthropodari cari găz- 
duesc paraziţii nepatogeni deoarece ambii, și parazitul şi gazda, sunt 
în multe cazuri strâns legați cu alţii cari intră în etiologia boalelor. 
Studentul va face bine să-şi amintească că lucrarea lui Ross, asupra 
proteosomei la vrăbii a precedat demonstrarea lui pentru ciclul de 
vieață a parazitului uman». 

3. Arthropodarii ca agenți de diseminație a boalelor infecțioase: pre- 
cum este musca domestică care nu are armatură bucală suficient de 
desvoltată ca să poată înțepă și inoculă diferiţii germeni patogeni, totuș 
ca diseminează aceşti germeni în alt mod. O muscă, care se plimbă 
pe un cadavru cărbunos, își moaie picioarele şi aripile în humorile în- 
cărcate de bacterii luând pe perii picioarelor şi pe aripi diferiţii agenţi 
virulenţi, pe care-i diseminează pe o plagă sau pe o simplă excoriaţie 
a unui om sau a unui animal sănătos. In Orient diseminează ophtalmia 
granuloasă și ophtalmia purulentă aspirând secreţiunele purulente, cari 
se scurg din pleoapele copiilor bolnavi, pentru a le transportă apoi pe 
ochii altor copii. Alteori musca hrănindu-se pe fecaliile bolnavilor de 
holeră, disenterie, tifos sau din produsele expectorate ale unui tuber- 
culos soarbe şi bacteriile patogene respective, pe care le transportă pe 
substanţele noastre alimentare. 

4. Arthropodarii vătămători sau utili sănătății fie prin ei înşişi sau 
prin produsele lor, astfel sunt arthropodarii veninoşi ca scorpionii, 
scolopendrele, paianjenii, omizile prin perii lor urticanţi, insectele vezi- 
cante, etc. | o 

Raporturile entomologiei cu medicina sunt foarte variate, ea indică 
higienei mijloacele de profilaxie contra boalelor infecțioase inoculate de 
către arthropodari; explică etiologia acestor boli care înainte vreme erau 
complet necunoscute, datorită ei se cunoaște modul de infecţiune a 
paludismului, a boalei somnului, a pestei, a febrei recurente, a febrei 
de 3 zile (Dengue), a febrei galbene, a filariozei, etc., etc. 

Entomologia poate ajută în anumite împrejurări şi medicina legală, în 
precizarea cu aproximaţie a datei când a sucombat un individ. Ea are
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contact şi cu farmacologia întrucât. se ocupă cu studiul drogelor de 
proveniență arthropodară. 

Entomologia medicală cu tot contactul pe care-l are cu igiena, pato- 
logia generală, medicina legală şi Pharmacologia, îşi păstrează oarecare 
autonomie, din cauza cunoștințelor speciale şi a metodelor tehnice 
proprii ei. 

Avantajul pe care ni-l oferă o entomologie românească față de una 
străină este cunoașterea mai aprofundată a arthropodarilor cari trăesc 
la noi în țară și a cazurilor de parazitism specifice nouă.



LOCUL ARTHROPODARILOR IN CLASIFICAŢIA 
ZOOLOGICĂ 

Numărul animalelor fiind enorm şi formele lor foarte variate, pentru 
a uşură studiul zoologiei s'a căutat să se împartă regnul animal în cate- 
gorii din ce în ce mai restrânse, punându-se la un loc numai acele ani- 
male care se aseamănă mai mult între ele. Această împărțire ştiinţifică 
cu ordine se numeşte clasificațiune. 

Iată numirile care se dau acestor categorii: 
REGNUM, (Subregnum), (Superphylum), PHYLUM, (Subphylum), 

(Superdivisio), Diursio, (Subdivisio), (Superclassis), CLASSIS, (Sub- 
classis), (Superlegio), Leg:o, (Sublegio), (Superordo), ORDO, (Subordo), 
(Supercohors), Cohors, (Subcohors), (Superphalanx), Phalanx, (Sub- 
phalanx), (Superfamilia), FAMILIA, (Subfamilia), (Supertribus), Tri- 
bus, (Subtribus), (Supergenus), GENUS, (Subgenus), Series, Sectio, 
SPECIES, Subspecies, Varietas. 

Din aceste 37 de categorii numai următoarele sunt obligatorii: 
Phiyl (sau ambranșament), ordin, subordin, familie, subfamilie, gen şi 

specie. 

In natură nu există decât individe, nu există specie. Specia este o 
creațiune subiectivă a noastră. După cum în medicină, din mulțimea 
cazurilor de afecțiuni care au comun simptomele, tratamentul şi prog- 
noza creăm o boală, tot astfel în zoologie din mulțimea individelor care 
se aseamănă mai mult între ele prin caractere anatomice şi embriologice 
creăm specia. a 

Nomenclatura speciei este latinească și binominală; fiecărui animal 
i se dă un nume de gen și un nume de specie. Ex.: Anopheles maculi- 
penis — Anopheles reprezintă genul și maculipenis specia. 

Nomenclatura subspeciilor sau a varietăţilor este trinominală. Ex.: 
sarcoptes, scabiei var equi.
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Nomenclatura subgenurilor, a genurilor şi a grupelor superioare 
(familii, ordine, philuri, etc.) sunt întotdeauna uninominale. 
Numele familiei se formează dacă se adaugă la radicalul genului care 

serveşte ca tip particula idae sau idelr. Ex.: familia Culicidelor sau 
culicidae. . 

Numele subfamiliei se formează dacă se adaugă la radicalul genului 
ce servește ca tip particula inae sau nelor. Ex.: subfamilia culicinelor 
sau culicinae. 

Să luăm ca exemplu țânţarul care inoculează malaria. El este specia 
maculpenis a genului Anopheles care aparţine subfamiliei culicinelor, 
familia cukcidelor, subordinul nematocerelor; din ordinul Dipterilor, 
clasa insectelor care şi ea face parte din philul sau ambranșamentul Arthro- 
podarilor (Arthropada). 

REGN Animal 
PHIL Arthropod 
CLASĂ Insectă 
ORDIN Dipter 
SUBORDIN Nematocer 
FAMILIE Cuhcidae 
SUBFAMILIE Culicinae 
GEN Anopheles 
SPECIE Maculipenis. 

Pentru a află, cărei specii, cărui gen sau cărei familii aparţine un indi- 
vid. oarecare trebuie să avem la îndemână un tratat special format din 
tabele de identificare precum este de ex.: P. Wytsman, Genera Insec- 
torum. Tabelele sunt dichotomice. Tabela începe prin o întrebare care 
se referă la un organ oarecare a animalului ce voim a identifică. Prin 
eliminarea familiilor a căror insecte nu prezintă acel organ, ne oprim 
la familia care-l prezintă. Ex.: avem de identificat un dipter, nema- 
tocer. Ne punem întrebarea prezintă sau nu prezintă o sutură în formă 
de V. Dacă prezintă nu poate face parte din familiile: Blepharoceridae, 
Mycetophikdae, Sciaridae, Dixidae, Cecidomyidae, Psychodidae, Bibio- 
nidae, Rhyphidae, Culicidae, Chironomidae, Orphnephilidae, şi Simulidae 
a căror insecte toate sunt lipsite de o sutură în formă de V, ea face deci 
parte din familia Tipulidelor a căror insecte au toracele prevăzut cu o 
sutură în formă de V.



CHEIA FAMILIILOR DE NEMATOCERE, DUPA 
SKUSE 

“Toracele . PD 
1,2. x. Prevăzut cu o sutură în formă de V. - Tipulidae 

2. Fără sutură transversală. Tibias . 3,9. 
3. Cu pinten 

48. 
4. Cu oceli. Tibias AR .5,6,7. 
5. Anterior singurul cu pinten - Blepharoceridae 
6. 'Toate cu pinten 

.. Mycetophikdae 7. Cu sau fără pinten a. .. Sciaridae 
8. Lipsită de oceli. Tibias toți pintenați .. Dixidae 
9. Fără pinten. Aripele RR 10, 13. Io. Păroase. Cu nervuri longitudinale . „IX, 12, II. Puțin numeroase 

. Cecidomyidae 12. Numeroase 
-- Psychodidae 13. Nude. Oceli E 14, 197. 14. Prezenţi. Celule discoidale 15, 16. 15. Absente. 

. Bibionidae 
16. Prezente . - Rhyphidae 17. Absente. Picioarele aaa 18, 21, 22, 18. Lungi. Antenele lungi, având mai mult de 12 arti- 

cole. Nervura costală .. . 19, 20, 19. Se continuă tot lungul margini aripei . .. Culicidae 20. Se termină aproape de vârful aripei . Chironomidae 21. Mai de grabă scurte. Antenele scurte. Nervura 
costală se continuă pe marginea posteriozră a 

__ aripei PD - Orphanephilidae 22. Scurte. Antenele cu mai puţin de 12 articole . Simulidae. 

categorii și specii de animale 
logice, ontogenetice şi 
filogenetici (genealogici). 

Intrucât priveşte raporturile consanguine care există între diferitele 
» ținându-se seamă de cunoștințele morfo- 

paleontologice se reprezintă astăzi prin arbori
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Arborii filogenetici actuali ai diferitelor categorii de animale (ca și 
aceia ai plantelor şi ai protistelor) nu sunt încă compleți și definitivi 
din cauză că ne lipsesc multe forme intermediare actuale şi paleontolo- 
gice precum şi multe date de ontogenie şi anatomie comparată. 

Ei sunt întocmai ca o carte care am reconstitui-o, după ce ar fi fost 
ruptă în milioane de bucățele și aruncate. Reconstituirea ei deşi foarte 
dificilă, este posibilă chiar dacă unele bucăți s'ar fi distrus și nu se mai 
pot găsi. Scrisul de pe acestea îl înlocuim cu cunoștințele, imaginaţia și 
inteligența noastră,



ORGANIZAȚIA ARTHROPODARILOR ȘI DIVIZIU- 
NEA LOR IN CLASE 

Arthropodarii fiindcă au corpul format din înele (= segmente = mâta- mere = zoonite) erau odinioară reuniți întrun singur ambranşament îm- preună cu viermii inelaţi sub denumirea de articulata, s'au despărțit însă de ei fiindcă prezintă pe segmentele lor apendice articulate, sau înembre, care constituesc organele de locomoţiune. Aceste membre (pi- cioarele) articulate derivă din parapodiile viermilor, și se modifică după cum locomoţiunea la care s'au adaptat este aquatică, terestră sau aeriană. În partea anterioară a corpului se deosebeşte o regiune — capul —- provenită din contopirea mai multor segmente, care prezintă mai multe perechi de apendice — Shatite — ce servesc la nutrițiune, afară de acestea.mai poartă o pereche sau două de antene. Inelele corpului uneori se mai contopesc încă în două regiuni — torace şi abdomen ca la insecte; în unele cazuri se deosibesc numai două regiuni, capul se con- topeşte cu toracele şi formează — cefalotoracele, ca la arachnide. Alte- ori abdomenul nu se separă de torace ca la Myriapode. Arthropodarii sunt prevăzuţi cu un schelet exterior, format de un strat cuticular de natură chitinos, uneori încrustat de săruri calcare. Acest schelet extern sau exoschelet este produs, de un strat subcuti- cular din celule juxtapuse, el se opune la evaporațiunea apei din corp aşă că micii arthropodari de mărimea unui păduche, fără ca să se hră- nească două zile nu se usucă la o temperatură, la care o picătură de apă de aceeaș mărime în câteva momente ar dispăreă, sau un alt animal de aceeaș mărime, lipsit de exoschelet ar pieri în timpul cel mai scurt. Rezistenţa acestui exoschelet ar fi un obstacol la creşterea arthropoda- rilor, dacă el nu s'ar desface de corp să cadă din timp în timp. Animalul ndpârleşte în momentul năpârlirii, cuticula veche crapă după anumite linii constante pentru fiecare specie şi animalul iese ca dintr'o cămașă. Fiecare inel este compus din două arcuri, unul sternal sau ventral, şi unul iergal sau dorsal. Arcul tergal este format din două piese numite.
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tergite care ocupă o poziție mediană; arcul sternal este format din trei 
perechi de piese: două inferioare, sternite, două laterale, epimere sau 
epimerite şi două intermediare episternite. Epimerele şi episternitele for- 
mează prin reuniunea lor flancurile (pleurae ). Inelele se reunesc între 
ele prin părți membranoase datorită cărora animalul îşi datorește mobi- 
litatea sa; ele protejează organele interne formând în acelaş timp inser- 
ţiuni mușchilor. 

* Arthropodarii se împart în două subanbranșamente: 
Tracheata 1) şi Branchiata?). 
Tracheatele sunt aeriane, respiră prin trahee tubuloase, ramificate 

sau veziculoase care comunică cu exteriorul prin orificii numite stigmate 
şi cu organele excretorii constituite din tuburi filiforme numite, tuburile 
lui Malpighi, care se deschid în intestin. | 

Branchiatele sunt animale aquatice, respiră prin branhii şi au organele 
excretorii din glande speciale care se deschid direct în afară. 

TABLOU SINOPTIC 
DIN CARE SE POATE VEDEA IMPĂRȚIREA AMBRANSAMENTULUI 

ARTHROPODAR IN CLASE 

Trei perechi INSECTE 
| O pereche de de picioare (Fig. 1) - Respirație antene Hexapode 

aeriană Cel puţi MIRIAPODE -  Traheate e Puțin 20 ARTHROPO- 
perechi de (Fig. 2) DARI 

. picioare 

Animalele cu pt- Nu au antene; 4 perechi de ARAHNIDE cioarele articulate i SIX , Respirație picioare (Fig. 3) 
aquatică Octapode 

Branhiate . CRUSTACEI 

(Fig. 4) 

  

1) Am eliminat, Protracheatele (Peripatidele) precum şi dintre branchiate, mero- stomaceele fiindcă nu au nici o importanță medicală, 
?) Branchiatele parazitează corpul animalelor aquatice. Ex.: Argulus foliaceus (pă- duchele de peşte); Caligus lacustris, trăeşte în branchiile şalăului şi a ştiucăi; Dichel- Stium sturionis în branchiile cegăi; Ergasilus Sieboldi în branchiile crapului, știucăi şi a somnului; Achiheres precorum parazitează suducul etc,, etc. Fig. 4 este microfoto- grafia unui crustaceu ce am recoltat pe o balenă din Marea Nordului,
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    Fig. 2. 
_Un miriapod 

  

„Fig. 1. Pediculus corporis (păduchele Fig. 3. Un arcahnid (acarian) de corp), original 
original 

  

Fig. 4. Un crustaceu (păduchele de - 
balenă) original |



CLASA INSECTELOR 

Această clasă este cea mai numeroasă şi cea mai bogată din tot regnul 
animal. Numărul speciilor de insecte în vieață se evaluiază aproximativ 
la 400.000, sigure se cunosc însă numai vreo 200.000 specii. Dintre 
acestea 90.000 specii sunt coleoptere, 30.000 hymenoptere, 24.000 
diptere, 20.000 lepidoptere şi 16.000 hemiptere. Cu tot numărul lor 
extraordinar de mare, corpul insectelor îşi păstrează pretutindeni aceeași 
articulație şi constituţie, așă că întotdeauna se pot deosebi cu cea mai 
mare certitudine de toate celelalte arthropodare. 

I ORGANIZAŢIA EXTERNĂ 
(EIDONOMIA) 

Corpul insectelor este împărțit în trei regiuni: cap, torace şi abdomen 
(fig. 5). 

CAPUL ȘI APENDICELE LUI 

Capul insectelor adulte are forma unei capsule, care după numărul apendicelor și după datele embriogenetice se consideră ca format din şase segmente (somite) strâns fuzionate între ele: 
1. Segmentul ocular, pe care sunt fixaţi ochii (Oculi). 
2." Segmentul antenar, care poartă pe el antenele, enervate de către ganglionul cerebral. (Antennae) . 
3- Segmentul prebucal, corespunde buzei superioare, abrul, (Labrum) . 4. Segmentul mesobucal sau mandibular, corespunde mandibulelor. 

(Mandibulae).
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5. Segmentul metabucal sau maxilar corespunde maxilelor cu palpii 
lor, ( Maxillae). 

6. Segmentul labial care prezintă ca apendice cele două jumătăţi ale buzei 

  

Fig 5. Culicoides. C capul; T toracele; 
A abdomenul (original). 

inferioare cu palpii lor, (Labium). 

Entomologii descriptori deose- 

besc în general pepartea superioară 

a capsulei cefalice mai multe piese 

Chitinoase care sunt dinainte îna- 

poi: Clypeus (sau epistom), poste- 

pistom şi epicraniu; şi pe faţa infe- 

rioară ventrală: presa bastard şi 
piesa prebasilară. 

Epicraniu, adică partea cea mai 

aparentă deasupra capului prezintă 

următoarele regiuni convenţionale 

rău delimitate: fața (facies) ; creş- 

tetul (vertex); ceafa  (occiput) ; 

bucile obrazului (genae); şi hi- 
postomul (gula). 

I. Faţa constă din frunte (frons) 
fr. Fig. 6 şi clypeus k. Fig. '7 Fruntea este partea din față a capului 
dintre ochi; ea poate fi plană sau 

boltită. Clypeus este partea situată 
deasupra labrului. 

2. Creştetul este partea poste- 
rioară a părții superioare a capului. 

3. Ceafa este partea cea mai poste- 

rioară a capului cuprinsă între creş- 

tet, tâmple și umerele obrazului. 
4. Bucile obrazului formează 

cele două părţi laterale ale ca- 
pului care se întind din partea 

posterioară a capului până la 

  

Fig. 6. Cap de lăcustă. a antenă; o ochi; 
fr frunte; cl clipeus; Pm palpi maxilari; 

PI palpi lahiali (original). 

marginea gurii iar sus până la marginea ochilor și a frunții. 
5. Hipostomul numit şi submentum vine în atingere cu mentum. 
APENDICELE CEFALICE. — Apendicele capului sunt ochii, an- 

tenele, piesele bucale: Jabrul, mandibulele, mnaxilele şi labiul. 

Ochii vor fi descriși mai târziu cu organele de simţire. 
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- Antenele, — vulgar numite coarne (2. fis. 6) sunt două apendice articulate inserate câte una de o parte și alta a capului ele nu lipsesc nici- Odată. Antena se articulează cu capul prin primul ei segment bazilar, acesta se umflă ca un. fel de rotulă perfect 
netedă şi intră într'o cavitate corespondentă 
a capsulei cefalice, care grație mușchilor 
aflați în interiorul ei îi permite de a se mișcă 
în toate direcţiile. 

O antenă (fig. 8, este constituită dintr'un 
număr variabil de segmente unite cap la cap, 
primul segment bazilar se numeşte scapa, al 
doilea segment pedicel, iar totalitatea celorlalte 
constitue funiculul sau flagelul. Numărul arti- 
colelor variază la diferitele insecte şi chiar la 
aceeaş specie variază la ambele sexe, la fe- 

mela de culex este formată 
din 14 articole iar la mas- 
cul din 15 articole. Forma 
antenelor este deasemenea 
foarte variată și poate servi Fie. 7 Cap, de Cale x femelă: antenă; T trompă; P palpi la caracterizarea diferitelor maxilari ; K clpeus; F frunte; familii, genuri si specii. R. creștetul; O ochi; M occi- 

put (original) APENDICELE BUCALE. Toate insectele au gura 
constituită din trei perechi de apendice (Gnathi) care 
le-au ereditat dela strămoșii lor Myriapodele.Ele sunt 
după cum a arătat pentru prima oară Sazigny în 1816 
în «Memoires sur les Animaux» sans vertebres cons- 
tante» şi variațiunele, uneori foarte profunde care le 
prezintă, la diferitele clase, provinîn mod exclusiv din 
cauza adaptațiunilor datorite diferenţierii de regim. , „Se deosebesc patru forme fundamentale de gură la Fig. 8. Antenă de Culi- . 

coides (original) - insecte: 
I. gura conformată pentru masticat (Mordentia); 2. gura conformată pentru lins (Lambentia); 

„-3. gura conformată pentru înțepat (Pungentia); 
4. gura conformată pentru supt (Sorbentia). 
Urmărind ordinea paleontologică după care au apărut insectele, gă- sim că în straturile cele mai vechi, precum este devonianul, au trăit 
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ortopterile, neuropterile ; în carbonifer, coleopterile; în Jurasic, himenop- 
terile, hemipterile și dipterile şi tocmai târziu în terțiar lepidopterele. 
Aceste fapte ne dovedesc că ortopterile și neuropterile sunt insectele 
cele mai vechi şi că târziu de tot din acestea s'au desvoltat celelalte 
ordine de insecte. 

Dacă ne referim la ontogenia lor şi aplicăm legea fundamentală bio- 
genetică formulată de Haeckel, că: ontogenia, adică evoluţiunea indi- 
vidului este o recapitulaţiune, repede şi prescurtată a evoluției speciei 
sau paleontologice, constătam că lepidopterile, dipterile şi himenopterile 
cari în starea lor adultă au gura conformată pentru supt, în faza lor de 
desvoltare, când sunt larve, au gura corformată pentru masticat; ceeace 
ne dă dreptul să conchidem că gura sugătoare a acestor ordine descinde 
din acelaș tip de gură a insectelor masticante. 
„Forma aceasta de gură masticantă, singura care aparţine perioadei pri- 
mare, este cea mai veche şi deaceea o numim protostomă. Ea este carac- 
teristică celor mai vechi insecte, adică: ortopterilor, neuropterelor şi 
coleopterelor, pe care o păstrează nu numai în fazele larvare Ci şi în . 
faza de adulte. 

O a doua formă de gură care se desvoltă mai târziu în timpul peri- 
oadei primare este mesostoma, caracteristică himenopterilor, dipterilor 
şi lepidopterilor. In desvoltarea sa ontogenetică trece prin faza de pro- 
tostomă și numai la adult devine mesostomă. 

In fine a treia formă de gură este metastoma care se desvoltă din 
mesostomă şi care aparţine rinchotelor. Ea se deosebeşte de mesos- 
tomă, fiindcă în desvoltarea ei ontogenetică nu trece prin stadiul de 
protostomă, precum trece de exemplu mesostoma. 

Cea dintâiu întrebare care se impune este, cum s'a desvoltat mesos- 
toma din protostomă. 

Pentru ca să putem răspunde la această întrebare, nu avem decât 
să examinăm cauzele care produc această transformare ontogenetică sub 
ochii noştri și de sigur că aceleaşi cauze vor fi mai mult sau mai puţin 
cauzele după care această transformare s'a efectuat în decursul timpului. 

«Gura omizii — spune Sir Lubock — este prevăzută cu o pereche de 
fălci puternice, cu care ea mănâncă frunzele, și organele sunt acomo- 
date acestui gen de hrană. Din contra, gura fluturelui este sugătoare; 
ea prezintă o trompă lungă foarte bine organizată pentru a aspiră nec- 
tarul din flori, dar care pentru larvă ar fi inutilă, ba chiar i-ar produce 
o încurcătură». 
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Schimbarea naturii alimentare a cauzat şi schimbarea aparatului bucal. O asemenea schimbare de hrană a avut loc Și în timpurile geologice. Insectele primitive, ortopterile, neuropterele, şi coleopterele la început nu se hrăniau decât cu părți tari de plante, fiindcă plantele phanero- game nu apăruseră încă. Târziu de tot când au apărut și plantele cu flori, atunci de sigur a avut loc şi schimbarea de hrană, atunci deabiă, insectele au început a se acomodă la alt gen de hrană aspirând nectarul din flori. - 
Sprenghl, Darwin şi H. Miiller au dovedit că florile sălbatice. îşi datoresc formele şi colorile lor. selecţiunii inconștiente de către insecte. 

Insectele caută nectariile şi polenul în flori, ca să se hrănească; pe de altă parte florile nu se pot fecundă ele singure şi au nevoie ca insectele să le transporte polenul de pe o floare pe alta. Ele au reacţionat deci în mod reciproc unele faţă de altele provocând modificaţiuni generale şi în unele şi în altele. 
Mesostoma lepidopterilor, himenopterilor și a dipterelor este o adap- taţinne reciprocă a protostomei cu modificarea succesivă a părților nec- tarifere din floare. Primele flori cari au apărut, după cum a arătat H. Miiller (Kosmos), au fost deschise. Din asemenea flori deschise, se pu- teau hrăni şi insectele protostome, 
Mai târziu părţile nectarifere ale florilor au început a luă forme mai avantajoase pentru ele, de tuburi de exemplu, în interiorul cărora se puteă adună mai mult nectar, care în acelaş timp eră mai bine pro- tejat contra ploilor decât acel din florile deschise. De nectarul unor asemenea flori însă, insectele cu protostoma nu se mai puteau folosi, fiindcă cu gura lor scurtă nu puteau ajunge până la el, şi prin urmare nici florile nu puteau fi fecundate dacă insectele nu le mai vizitau. Să presupunem însă că, în lupta pentru traiu, unele insecte ar fi do- bândit o protostomă mai lungă, care ar fi putut să ajungă până la nec-: tarul din fundul unei flori în formă de tub; aceste insecte ar fi câștigat un avantaj față de concurentele lor cu gura scurtă, iar floarea ar fi câştigat în aceste insecte cu mesostom noui vizitatori, a căror vizită le-ar fi asi- gurat fecondaţiunea. 
Probabil că așă s'a şi întâmplat, ele au reacționat în mod reciproc unele asupra altora, pe de o parte mesostumul s'a perfecționat deve- nind din ce în ce mai lung, iar pe de altă parte floarea a devenit cu tu- bul din ce în ce mai complicat. Schimbările ce au avut loc în părțile constituante ale protostomei în momentul transformării sale în mesos- 

2%
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tom le vom explică în acelaș mod precum le-a explicat Breitenbach la 
lepidoptere. 

Atrofiarea buzei de sus dela hemiptere, a buzei de sus dela diptere 
şi a buzei de sus și buzei de jos dela lepidoptere din constituţia apa- 
rătului bucal la aceste ordine de insecte, aduce o mare simplicitate. 

Dacă la formațiunea aparatului sugător ar fi luat parte toate părțile 
din protostomă, adică: buza superioară, mandibulele, maxilele şi buza 
inferioară, închiderea tubului trebuiă să se facă după şase linii; dacă 
luau toate celelalte parte afară de mandibule, fermetura se făceă nu- 
mai pe patru linii; în fine dacă nu mai luau parte nici maxilele, fer- 
metura se făceă numai pe două linii; simplificarea eră cu atât mai avan- 
tajoasă pentru mesostomă, cu cât mai puţine piese din protostomă au 
luat parte la formațiunea lui; căci după cum observă şi Breitenbach, 
cu cât se poate ajunge la acelaș scop cu mai puţine mijloace, cu atâta 
este mai bine pentru individ. În consecință orice transformare a pro- 
tostomei în mesostomă spre simplificarea ei a fost produsă la unele 
din reuniunea a două piese (maxilele) ce s'au lipit pe marginele lor 
constituind partea esențială a mesostomei ca la lepidoptere; la altele 
numai din răsfrângerea unei singure piese (Jabiul) ca la hemiptere şi 
unele diptere, așă că modul de fermetură se simplifică şi mai mult, 
ea se răsfrânge și se lipește pe marginele ei, deci numai o singură linie 
de reuniune. Celelalte piese care în protostomă erau mai mult sau mai 
puţin desvoltate, în mesostomă devin mai mult sau mai puţin rudi- 
mentare, după rolul ce-l joacă la diferitele ordine şi genuri. 

Metastoma nu este decât o mesostomă mai perfecționată, insectele 
cari o au ca adulte o au şi în faza lor larvară. 

* 
* * 

Vom studiă mai întâiu părțile constituante ale protostomei, ca fiind 
forma primitivă din care derivă celelalte două forme (mesostoma şi 
metastoma), cari aparțin insectelor ce servesc ca agenţi de transmi- 
siune a boalelor infecțioase. ” 

Urmărind părți constituante ale gurii i în embrior:, găsim capul for- 
mat din patru somite după unii autori, iar după alţii dacă se numără 
ochii și labrul din şase somite după cum au arătat mai sus (pag. ş). 

Plecând dela extremitatea anterioară, și lăsând la o parte prima somită 
care dă naștere la ochi şi a doua somită care dă naștere antenelor, tre-
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cem la cele patru somite ce urmează şi care dau naștere celor patru pe- 
rechi de apendice care devin fălci (gnathi sau gnathopodia), (fig. 9). 

1. buza superioară (LABRUM); 
2. fălcile superioare (MAN DIBULAE); 
3. fălcile inferioare (MAXILLAE); Cr.) 
4. buza inferioară (LABIUM SAU POST- MAXILLAE), ei AA 
1. LABRUM sau buza superioară, (br. fig. 9 

este o piesă mediană nepereche formată din 
lipirea a două piese, ea limitează partea supe- 

rioară a cavităţii bucale 
şi se articulează cu marg.- 
nea anterioară a clypeu- 
sului şi se poate mișcă în- 
spre partea superioară şi 
îndărăt prin ajutorul mu- Fig. 9. Armătura bucală a 
şchilor săi; astfel se ser- unui gândac de bucătărie > , , , (Periplanata orientalis). dr 
veşte animalul când în- buza superioară ; md mandi- 
ghite ca să închidă gura şi bule; c cardo; st stipes; leşi A , i lobul extern şi intern; pri să reţie alimentele. Forma  palpul maxilar ; sm submen.- 
sa va riază: quadrangulară,  tum;m: mentum; g/glosa; pg X r du dr gu - paraglosa; pl palpii labiali triangulară sau semilunară 
cu un contur mai simplu la ortoptere, neuroptere Şi 
pseudoneuroptere; mai mult sau mai puţin crestată 
chiar bilobată la unele coleoptere. 

Una din funcțiunile principale ale labrului este gu- 

  

bă 

  

Fig. 10. O maxilă sche- , Sa , . , , _ matizată, a unui insecte Stațiunea datorită perilor cari se află pe faţa sa internă. 
masticante. Su sub- 2. MANDIBULAE.  MANDIBULELE (md. mentum;7na maxilarul; , , , pl palpigerul; sg sub- fig. 9) sunt situate imediat dedesubtul buzei su- 
galea; în intermaxila- Legi are, de o parte şi alta a gurii; ele sunt în ge- rul; ga galea; Pr pre- perioare, P ȘI Sr unt in g maxilarul; pa palpul neral tari, rezistente, dinţate, și se mișcă una faţă 

maxilar (original) de cealaltă ca un cleşte. | 
Funcțiunea lor este de a mușcă, roade, tăiă şi măcină alimentele. 
La unele specii, precum este de exemplu radașca, (Lucanus cervus) 

mandibulele iau o desvoltare din cale afară de mare, având aspectul 
unor coarne de cerb. , 

3. MAXILLAE. Maxilele (fig. 10), când ating cel mai mare grad 
de complexitate morfologică, se compun din următoarele părţi: o pies:
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proximală sau de suport numită submaxilar (su) şi una distală numită 
maxilar (ma). 
Maxilarul poartă în vârful său două piese, una externă numită palpi- 

ger (pl) şi una internă subgalea (sg). 
Cu palpigerul se articulează o piesă 

numită palpul maxilar (pa), iar cu 
subgalea două mici piese: una externă 
numită galea (ga) şi una internă numită 
întermaxilarul (in). Aceasta din urmă 
poartă distal o piesă numită praemaxi- 
larul (pr). 

4. LABIUM (fig. 11) Buza înfe- 
vioară o piesă nepereche opusă 
labrului, şi situată la partea in- 
ferioară a gurii. Când atinge 
gtadulcel - 

mai înalt 
“de com- 

Fig. 1. Labiul unui grier. S$ submen- plexitate 
tum; M mention; 7 interlabiala; G 
galea labială; P palpul labial (original) 

        
morfolo - 

gică se 
compune din o piesă proximală sublabială 
(fig. 11. S) (submentum, Newport şi una 
distală Jabiala  (mentum, Newport), (fig. 
rr M.). 

Labiala poartă în partea superioară, de 
o parte şi alta prin intermediul palpige- 

rilor, Palpi labiali (fig. II P.). Intre palpii Fig. ri bis. O maxilă de grier labiali deasupra labialei sunt situate patru  (Microfotografie originală) 
loburi, două laterale numite galea labiale 
(fig. 11. G.) şi două mediane numite înterlabiale (fig. 11 ].). 
Ambele galea uneori se inseră pe labială prin intermediul unei piese 

numite subgalea labială, iar interlabialele poartă uneori în vârful lor o 
piesă numită premaxilarul labial, Abstracţie făcând de sublabiale ŞI 
labiale, toate celelalte piese adică partea anterioară a lobului se mai 
numeşte higula. 
” Palpii labiali sunt fixați, după cum am spus, pe laturile mentului, 

fie direct, fie prin intermediul palpigerului.
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Numirea de palp vine dela palpare —a pipăi ușurel, a palpă. 
Nemţește se numește Taster dela tasten — e a palpă. — Este o parte 
din cele mai importante atât a maxilelor cât şi a labiului. Când hră- 
nim 0 insectă oarecare 
masticantă, o lăcustă de 

exemplu, vedem că în 

momentul când apucă 
alimentele, palpii încep 
a se mișcă, a tremură 
apropiindu-se de hrană, 
întrun cuvânt ei intră 

în activitate. Graber este 

de părere că palpii sunt 
analogi cu degete foarte 
mobile, pentru a intro- 
duceîngurăsau pentrua reţine fragmentele alimentarecare ar puteă săcadă. 

Vom trece aici repede asupra tipurilor de gură conformată pentru 
lins, supt și înțepat, fiindcă vom reveni 
mai pe larg asupra lor la fiecare ordin de 
insecte în parte. 

TIPUL GURII PENTRU LINS. — 
Gura pentru lins se află la insectele din 
ordinul himenopterelor (albina, viespea). 
La ele labrul şi mandibulele prezintă 
aproape aceleași caractere ca și la in-. 
sectele masticatoare (protostome). Ma- 

A xilele şi labiul însă se prelungesc şi for- 
Fig. 13. Capul cu rostrul (R) al unui mează împreună un fel de trompă sugă- 

- hemipter. O ochii. (Microfotografie toare, în mijlocul căreia se află un organ 
originală) - a > 

păros în formă de penson Janguetta 
(Zunge). Jumătatea superioară a gurii este conformată pentru măcinatul 
alimentelor iar jumătatea inferioară dispusă pentru aspirat. 
TIPUL GURII SUGĂTOARE.— Tipul gurii Sugătoare o intâlnim 

la lepidoptere (fig. 12); ea se prezintă sub forma unei trompe şi este 
constituită din cele două maxile care sunt cele mai desvoltate. Ele s'au 
prelungit şi s'au îndoit în formă de gutiere (de uluc) formând prin apro- 
pierea lor un canal complet. "Toate celelalte părți constituante corespun- 
zătoare protostomei sunt mai mult sau mai puţin rudimentare. 

  

Fig. 12. 'Trompă de fluture (7); O ochii; P palpii. 
(Microfotografie originală) 
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TIPUL GURII INȚEPĂTOARE (fig. 13) o găsim la hemiptere (ploşnițe) și la o parte din diptere (ţânţari, musca calcitrans, etc.). La gura înțepătoare dela diptere şi la insectele cu gura conformată pentru ins se mai găsesc două piese bucale: Hypoharinxul și Epipharinxul asupra cărora vom reveni mai pe larg când vom vorbi despre diptere. 

TORACELE ȘI APENDICELE LUI. 
Toracele legat de cap prin o porţiune îngustă, este formată din trei inele uneori distincte, alteori sudate între ele: protoracele, mesotoracele 

Şi metatoracele. Fiecare din ele constituite 
din patru lame chitinoase imobile (fig. 14), 
una dorsală, notum sau tergum, două late- 
rale pleurele şi una ventrală sternul, 

In raport cu cele trei inele 
toracice ele se numesc: 

Fig. 14. Mesotoracele unui cc- Prothorax: pronotum, prop- opere git Și pieicerel- leure și prosternura, 
num; el elitrele; c coxa; dr tre- Mesothorax: mesonotum, 
parterul fi cap pe iba mesopleure și mesosternum; 

Metatorax.: metanotum, me- 

    & € je ți ca 

tapleure și metasternum ; 
Numele de corselet se dă protoraxului când acesta este Fig. 15. Picior liber, şi toraxului întreg când inelele sale sunt sudate. In- de Culicoides. , . . a_ Cc coxa; £ tro- tre bazele aripelor Superioare 1ese în panterul; ffe- 

afară de mesonotum adeseori un disc murul; 7 ti- . . bia; ultimele triangular numit scutellum. Intre notum cinci articole: 
şi pleurele ambelor ultime inele (meso- tarsele. (M:- , flă arivil crofotografie torace şi metatorace) se află aripile. originală) 

Pe torace sunt fixate organele de 
locomoţiune: câte o pereche de picioare pe partea 

U ventrală a fiecărui inel şi câte o pereche de aripi Fig. 16. Unghiile mu. PE Partea dorsală a fiecăror două ultime inele. 
ştei columbace,cuem- 1. PICIOARELE. — Fiecare picior este con- podiu întreele.(Micrc- stituit din următoarele cinci articole: fotografie originală) . 

I. coxa (fig. 15. c.); 2. trochanterul (.); 3. fe murul (£.); 4. tibia (T); ş. tarsele, (ultimele articole) compus el singur din mai multe articole din care ultimul se termină prind două unghii 
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recurbate (fig. 16). La unele insecte dedesubtul fiecărei unghii se află 
câte un organ special numit puluilă ca la muscă (fig. 17). Pulvilele sunt 
acoperite cu peri care secretează o substanță glutinoasă cu ajutorul căreia 
musca se poate mișcă în toate pozițiile pe un geam 

veritica] oricât de 

lustruit ar fi fără 

ca să cadă. Tot 

între unghii . se 

mai află la unele 
insecte o lamelă 

de diferite forme 
numită Ermpodiu 
(fig. 18). Uneori 

tibia la capătul 

dinspre tarse are 

un spin sau doi 

Fig. 17. Ultimul articol al tarsului dela numiți pinteni (fig. Fig. 18. Ultimul articol musca comună. U unghiile; Ppulvilele 19); alteori tibia tarsal dela ceratopagon. 
acoperite cu peri adesivi. (Microfoto- ință U unghiile; E empodiul. 

grafie originală) prezintă pe el o (Microfotografie origin) 

   
grupă de peri ca o 

periuță cu care insecta își perie de praf capul,antenele, palpii sau aripele. 
2. ARIPILE. — Aripile sunt două ex- 

pansiuni cutanate, străbătute in interior, 
de nervuri chitinoase (fig. 20). Protora 
cele nu poartă pe el aripi, numai meso- 
toracele și metatoracele. Aripile pot fi 
două perechi când prima pereche este 
tare ca la coleoptere se numeşte elitre, 
când numai partea ei bazilară devine tare 
ca la hemipterele heteroptere se numesc 
hemelitre, când există numai a singură 
pereche de aripi ca la diptere, perechea 
a doua devine rudimentară luând forma 
unui mic apendice filiform, numită haltere 
sau balanciere (fig. 21). 

Aripile sunt acoperite uneori cu mici 
solzi ca la fluturi, alteori cu peri ca la 

  

. x , . - Fig. 19. Picior de ceratopagon. P psihodide (fig. 22); iar alte ori ca la pinten. (Microfotografie originală)
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Fig. 20. Aripă de Anopheles maculipennis, (Microfotografie originală) 
coleoptere prezintă pe elitre sculpturi 
variate de linii, puncte și diferite proe- 
minenţe (fig. 23). Asupra nervaţiunii 
aripilor vom. reveni în partea specială. 

   
Fig. 2r. Halteră de Anpheles pseudopictus. Fig. 22. Aripă de psihodit, (Microfoto- (Microfotografie originală) „grafie originală) 

ABDOMENUL ȘI APENDICELE LUI 
Abdomenul este format din 11 inele care prin reducţie pot ajunge până la 8 sau g. El este în general mai mare decât toracele fiindcă cu- 

prinde în interior organele de nutrițiune şi de reproducțiune. 
Pe membranele pleurale (P. fig. 24) subţiri care unesc piesele zergale (T. fig. 24) cu piesele sternale (S. fig. 24) ale inelelor sunt situate ori- 

ficiile organelor de respirațiune: Stigmatele (O. fig. 24.)
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Abdomenul în general nu prezintă nici un apendice, la unele insecte 
însă din familia 'Thysanu- 
rilor există apendice care 

se consideră ca membre 
abdominale atrofiate. 

   
Fig. 23 Fig. 23 

Fig. 23. Ornamentaţia unei elitre de coleopter. (Microfotografie originală) 
Fig. 25. Lepisma saharina 

Extremitatea abdomenului a insectelor superioare adulte poate să 
prezinte câte o pereche de apendice care se numesc stylete Şi cerci. Sty- 
leţii sunt filamente mobile nesegmentale, 

adeseori acoperite cu peri și nesegmentate. 
Rolul lor fiziologic este puţin cunoscut. 
Cerci sunt apendice mai mult sau mai 
puţin lungi, situaţi pe al zecelea sau al 
unsprezecelea sternit. Uneori cercii sunt 
articulați ca la Lepisma (fig. 23), Machilis, 
campodea; alteori nearticulați ca la lăcuste, Fig. 24. Abdomen de Meloe mărit. T 
greieri, etc. La unele insecte mai există în tergum; S sternum: O stigmat. (Mi- 
apropierea orificiului genital încă o pe- crofotografie originală) 
reche de apendice care constitue la femelă un aparat special cu care 
pot înţepă și prin care își depun ouăle numit, oviscapt sau tarieră. 
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II. ORGANIZAȚIA INTERNĂ 
(ANATOMIA) 

APARATUL DIGESTIV ȘI ANEXELE LUI 
Aparatul digestiv al insectelor ca şi al animalelor superioare, cuprinde două părți: Tubul digestiv Şi organele anexe. 
I.. TUBUL DIGESTIV (fig. 26) începe la un capăt al corpului cu 

  
Fig. 26. Aparatul digestiv.al co- 
leopterului carabus auratus. K 
capul, cu piesele bucale, oe eso- 
fagul; în guşa; pu proventrico- 
lui; ed ventricolul chilifer; um 
tuburile lui Malpighi: ed intes- 
tinul terminal; (ileon); 7 rec- 
tum; ad glandele anale cu re- 
zervoriile ab. (După L. Dufour 

din Lang) 

gura și se termină la capătul opus cu anusul, 
el este de aceeaş lungime ca și corpul, sau 
mai lung şi se subîmparte în următoarele 
trei regiuni: 

1. Intestinul anterior (stomodaeum), la care 
se deosebește faringele, esofagul (oc), gușa 
(ingluviu) (in) şi proventricolul (pv), aparat 
tritarant uneori foarte redus. 

2. Intestinul mijlociu (mesenteron), care 
cuprinde adeseori stomacul propriu zis sau 
ventriculul chilifer (cd); şi un intestin separat 
de stomac printr'o gâtuitură valvulară. 

3. Intestinul posterior (proctodeum), o 
porțiune anterioară mai îngustă, ijeon (ed), 
şi o porţiune terminală mai largă, rectum (r). 

Aceste trei regiuni sufăr oarecare modifi- 
cări la diferitele insecte după natura hranei. 

INTESTINUL ANTERIOR 
Faringele este situat în cap, o regiune 

rău delimitată care formează trecerea între 
gură şi esofag; la insectele Sugătoare partea 
aceasta a tubului digestiv se umflă luând 
forma unui sac aspirator (vezi la culicide). 
In interiorul lui se deschid orificiile cana- 
lelor glandelor salivare. 

Faringelui îi urmează esofagul (fig. 26 ce), înconjurat de inelul esofagian. EI este rectiline și are diametrul mai mare a insectele. care se hrănesc cu materii solide decât la acele care 
se hrănesc cu lichide,
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Partea terminală a esofagului se dilată uneori în o gușă (fig. 26 in) 
axială sau unilaterală destinată a îmmagazină alimentele, foarte desvol- 
tată la unele insecte masticante precum sunt lăcustele și multe coleop- 
tere. La insectele sugătoare ea are forma unui buzunar situat la o parte 
numit stomac sugător (vezi la culicide). Gușii îi urmează proventricolul 
(fig. 26, Pv.), un fel de filtru care serveşte a cerne alimentele; el este 
mai cu seamă desvoltat la insectele cari trăesc din alimente dure ca: 
lăcustele, greerii, etc. 

INTESTINUL MIJLOCIU 
Ventricolul chilifer (fig. 26 cd) este un sac dilatat în partea anterioară 

și atenuat în partea posterioară, acoperit cu vilosități la insectele masti- 
cante; la unele insecte precum sunt lamelicorniile el ocupă aproape în 
întregime cavitatea corpului. 

INTESTINUL POSTERIOR 
Ventricolului chilifer îi urmează eur (fig. 26 ed), un intestin mai 

mult sau mai puţin lung în raport cu natura alimentelor şi care pri- 
mește la originea sa tuburile lui Malpighi (fig. 26 vm); partea termi- 
manală numită rectum (fig. 26 r), care comunică cu anusul primeşte 
conductele glandelor anale, (fig. 26 ad) când ele există. | 

II. ANEXELE TUBULUI DIGESTIV. Tubului digestiv sunt 
anexate un număr de organe, a căror produse servesc la transformarea 
alimentelor. Aceste organe sunt: 

I. Glandele salivare, anexate intestinului anterior, ele nu există la 
toate insectele; în acest caz, utriculele secretoase sunt situate în chiar 
pereţii esofagului. Când ele există sunt în număr de două, (vezi la culi- 
cide) rareori trei și variază în conformația lor: uneori sunt tuburi simple 
sau ramificate, tapisate în interior cu celule secretătoare, prevăzute cu 
un canal excretor; alteori sunt glande în grapă lobulate. | 

2. Coecuri gastrice, anexate intestinului mijlociu, ele sunt mici tuburi 
închise în formă de degete de mănuşe, având aspectul unor vilozități, 
care acopăr suprafața externă 2 ventricolului chilifer după cum se vede 
în fig. 26, ed. 

3. Tuburile lui Malpighi (fig. 26, vm) anexate intestinului posterior, 
ele sunt lungi, subțiri şi conturnate. Multă vreme au fost considerate 
ca producătoare de bilă, din care cauză se numiau vase bihare; dar pre- 
sența acidului uric în interiorul lor face să le considerăm astăzi ca or- 
gane excretoare.



  20 Dr. N. LEON 
  

4. Glande anale (fig. 26 ad) anexate ultimei porțiuni a intestinului posterior, ele secretă o humoare acră și infectă care servă insectei ca 
mijloc de apărare. 

Gegenbaur le consideră între glandele dermice. 

APARATUL CIRCULATOR 
Aparatul circulator se reduce la un simplu vas dorsal longitudinal contractil (inima), compus din mai multe camere prin care sângele din cavitatea generală pătrunde prin niște orificii laterale numite osfiole. 

Sângele este incolor sau foarte slab colorat în galben sau verde, el este conţinut în cavitatea generală a corpului. În timpul diastolei, ostiolele se deschid și sângele pătrunde în camerile corespunzătoare, imediat ostiolele se închid și sângele trece succesiv din cameră în cameră, din partea posterioară în spre cea anterioară. 

APARATUL RESPIRATOR 
Aparatul respirator este format din niște tuburi numite zrakei, susți- nute în interior prin un fir intors în spirală; ele se dispun în corp câte o pereche pentru fiecare inel, reunite prin câte un canal transversal, iar lateral prin canale longitudinale. Partea inferioară a traheelor se ramifică şi se anastomosează, iar partea lor superioară se deschide la exterior prin nişte orificii numite stigmate (fig. 24, O), situate pe torace sau pe abdomen, dar niciodată pe cap. Aspiraţiunea aerului se face prin ajutorul mișcărilor abdominale, regulate de insecte. 

APARATUL EXCRETOR 
Aparatul urinar este representat după cum am spus mai sus prin două sau mai multe tuburi ale lui Malpighi (fig. 26 vm), care se deschid în intestin în apropiere de locul unde el se unește cu stomacul. 

SISTEMUL NERVOS 
Sistemul nervos se compune dintr'un lanț ganglionar ventral şi dintr'un inel esofagian. Lanţul ganglionar este format din câte o pereche de ganglioni pentru fiecare inel, uniți prin comisuri transversale şi pere- chile de ganglioni legate între ele longitudinal prin conective. 
Inelul esofagian se compune din o pereche de ganglioni supraesofa- gieni (fig. 27 gs) situaţi deasupra esofagului care inervează ochii Şi
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antenele şi din o pereche de ganglioni subesofagieni (fig. 27 gi) situaţi de- 
desubtul esofagului, ei inervează piesele bucale. 

Mai au încă şi un sistem simpatic nepereche provenind din lanțul ventral. 
Simţurile sunt foarte delicate. Ca organe de văz au în general două 

feluri de ochi; o pereche de ochi Jacetaţi sau reticulati, (fig. 28 ob) pro- 
prii insectelor adulte, situați de o parte şi alta a capului, care servesc a 
vedeă din depărtare, şi ochii simpli numiţi ocelli (fig. 28 O), care servesc 
a vedeă în apropiere. 

Tactul se exercită prin perii tactili de 
pe antene şi de pe piesele bucale; odo- 
ratul residă deasemenea în antene; sen- 
Zațiunile gustative sunt percepute de 

   
Fig. 27. Inelul esofagian cu ganglionii unei omizi Fig. 28. Cap de sciara. Ob ochi schernatizată după Li€nard din Kolbe. gs ganglioni compuși; O oceli. (Microfotografie 

supraesofagieni ; gi ganglioni subesofagieni originală) 

anumiții peri situați pe piesele bucale; pentru auz sunt uneori organe 
speciale. 

APARATUL REPRODUCTOR 
Reproducţiunea este în general sexuată, afară de puține cazuri de 

parthenogeneză. Masculii sunt adeseori diferențiați de femele chiar prin 
aspectul exterior, ca forma antenelor, forma și culoarea aripelor, orga- 
nele de copulațiune, etc. Uneori pe lângă indivizii sexuaţi există şi indi- 
divizi sterili (neutri ca la albine), ale căror organe genitale rămân tot- 
deauna rudimentare. 

Oviparitatea este regula; cu toate acestea se observă uneori vivipari- 
tatea la unele aphide. Unele insecte se îmmulțesc prin parthenogeneză, 
adică ouăle lor ajung la desvoltare fără a fi fecundate. O formă de 
parthenogeneză care se observă la unele diptere (genul Miastor) este 
pedogeneză, în care larvele produc larve tinere asemenea lor. Aparatul 
genital la bărbat se compune din două testicule izolate sau din două
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grupe de testicule ovale, din care pleacă două canale deferente cari se reu- 
nesc într'un trunchiu comun sau canal ejaculator terminat printr'un penis 
tubulos (fig. 29 p.n.) Uneori mai există și o pereche de zezicule seminale 
formate din o parte dilatată a canalelor deferente, precum şi una sau 
două perechi de glande anexe cari produc o materie ce serveşte la. for- 
marea învelișului spermatoforilor. Penisul este protejat de o serie de 
piese cornoase care împreună formează armâtura copulatrice. 

Aparatul genital femel constă din două ovarzi 
(fig. 30, o), din care pleacă câte un. oviduct, (ov) 
care amândouă se reunesc pentru a formă vagina, 
care se deschide pe ultimul segment abdominal. Pe 

a, “lângă aceasta se mai află un buzunar copulatrice, Fig. 29. Organul de . A - împerechere al unui UN 7eceptocol seminal în care se depune sperma 
coleopterdupăKolbe. masculului și g/andele sebifice cari secretează o sub- pn penisul ; os ori- u . i ai N . , ficiul canalului sper.  Stanță destinată a aglutină ouăle. Ultimele inele 

matic ale abdomenului formează adeseori o armătură 
genitală, care uneori ia forma unui tub ce servește la depunerea ouălor 
(oviscapi), alteori devine organ perforator și se numeşte zarierd. 
METAMORFOZE. Embrionul se desvoltă în interiorul oului, dar 

după ce l-a părăsit suferă până ce ajungă U_ 
starea adultă o serie de transformaţiuni a 
cari se numesc metamorfoze. 

Sunt și insecte cari n'au metamorfoze 
(Insecta ametabola) ca pediculidele rici- 
nile, etc., altele au semimetamorfoză 
(Insecta hemimetabola) ; ele nasc sub 
formă de nimfe aptere formându-şi mai 
târziu aripi cari le servesc la sbor; astfel 
sunt hemipterele şi ortopterile. Altele în 
fine, şi acestea sunt cele mai multe, au 
metamorfoza completă (Insecta meta- 
bola); ele ies din ou sub formă vermi- 
formă (larvă sau omidă). Această larvă 
trece în stare de pupă sau nimfă (chry- E A arie (0 eu oviduetele 
salidă la lepidoptere), formă în general (Microfotografie originală) 
imobilă, cari nu se hrăneşte; din aceasta. iese forma adultă, numită 
încă şi Imago. 

    

* 
* %
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Ținându-se seamă de conformaţiunea gurii, de numărul, prezența 
sau absența aripelor, de felul de metamorfoză, clasa insectelor se sub- 
împarte în următoarele ordine: 
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Gura conformată 

pentru masticat, me- 

tamorfoza completă 

Gura conformată 
pentru masticat, me- 
tamorfoza necompletă 
sau nulă . 

4 aripi, din cari 
cele superioare 
cornoase 

Gura conformată 

pentru masticat, me- 
tamorfoza necompletă 

Gura conformată 
pentru masticat, me- 

tamorfoza completă 

      4 aripi membra- 
noase, reticulate   

4 aripi membranoase cu nervătuti pe 
ele; gura conformată pentru masticat şi 
supt, metamorfoza completă . 

4 aripi acoperite cu solzi ; gura confor- 
mată pentru sorbit, metamorfoza com- 
pletă PD 

4 aripi nude; gura conformată pentru 
înțepat şi supt, metamorfoza necompletă 
sau nulă. a 

Gura conformată pentru supt, meta- 
morfoza completă, două aripi sau lipsite 
de aripi . 

3 N, Leon: Entomologia Medicală 

Ord. Coleopterelor. 

Ord. Ortopterelor. 

Ord. Ortoneuropterelor. 

Ord. Neuropterelor. 

Ord. Hymenopterelor. 

Ord. Lepidopterelor. 

Ord. Hemipterelor. 

Ord. Dipterelor.



I. ARTHROPODARII PARAZIȚI, AGEN ŢI DE 
DISEMINAŢIE ȘI INOCULATORII 
BOALELOR INFECŢIOASE 

PARASITISMUL constă în anumite raporturi biologice care se sta- 
bilesc între două specii deosebite de fiinţe vieţuitoare, una care oferă lo- 
cuința și hrana numită gazdă, iar alta care beneficiază de aceste avan- 
tagii numită parasit. 

Omul — de exemplu — este gazda, acarianul (sarcoptes scabiei) care 

   
Fig. 31. Femelă de Anofel parasitată de numeroşi acarieni 

(Microfotografie originală) 

produce râia este pa- 
rasitul. 

Arthropodarii cari 

parazitează suprafața 

corpului gazdei ca 

sarcoptidele, pedicu- 

lidele, demodecidele 

etc., se numesc ecto- 

Parasiți sau parasiti 

externi; iar acei cari 

trăesc în interiorul 

organelor sau a țesă- 

turilor gazdei ca u- 

nele larve de insecte, 
linguatulidele, etc., se numesc endoparasite sau parasiţi interni. Unii pe- 
rasiți sunt parasitați la rândul lor de alții. Fig. 31 reprezintă microfo- 
tografia unei femele de Anofel al cărui abdomen este parasitat de nu- 
meroase larve de acarieni. 

DIFERITE MODURI DE PARASITISM 
Parasitism facultativ. Arthropodarii, cari se desvoltă pe materiile orga- 

nice în descompunere precum sunt unele larve de insecte trăind ca
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saprozoiți, dar la un moment dat pot trăi şi în organismele vieţuitoare 
se numesc parasite facultative. 

Parasitism accidental. Alţi arthropodari precum sunt unele myria- 
pode, care în mod obişnuit duc o vieaţă liberă, dar în mod întâmplător 
pot trăi şi în tubul digestiv sau în cavitățile naturale ale unui animal; 
se numesc parasite accidentale. 

Parasitism obligatoriu. In fine acei arthropodari cari nu pot trăi decât 
ca parasiți, se numesc parasiți obligatorii. 

Parasiţii obligatorii se deosebesc şi ei în două grupe: unii cari duc o 
vieaţă liberă și nu atacă gazda decât în momentul când vin să se hră- 
nească ca: ţânţarul, ploşniţa, tăunul, ixozii, etc., aceștia se numesc pa- 
vasiți temporari; iar alţii cari trăesc neîntrerupt pe gazdă depunând chizr 
ouăle pe ea: ca demondex foliculorum, phtirius, sarcoptes, etc., aceştia 
se numesc parasiți staționari sau permanenţi. 
DIFERITE GRADE DE PARASITISM. Intre arthropodarii cari 

trăesc complet liberi și între acei cari duc o vieață parasitară în felul 
cum âm spus mai sus se găsesc diferite trepte de trecere. 

1. COMENSUALISMUL. Vieaţa în comun a două organisme diferite, 
din care una profită din prisosul hranei alteia şi în acelaş timp de lo- 
cuință, fără a o vătămă. Astfel sunt unele ciripede (crustacei) care trăesc 
fixe pe corpul balenelor. 

2. MUTUALISMUL. Vieaţa în comun a două specii deosebite cari 
își fac servicii reciproce una alteia. Insectele malophage cari trăesc pe 
mamifere şi pasări, ele nu se hrănesc cu sânge ci cu producţiunile pili- 
fere sau penifere a animalelor pe cari trăesc. Au gratis hrana și locuința 
în schimbul toaletei pe care o fac gazdei. 

3. SYMBIOSA. Vieaţa în comun a două organisme diferite care fu- 
zionează între ele făcându-şi servicii reciproce una alteia ca crustaceul 
pagurus şi actinia adamsia. O Hertwig (1 883) în studiul său: «Die Sym- 
biose in Tierreiche», defineşte symbiosa : vieața în comun, în mod per- 
manent, a organismelor de specie deosebită, cu funcțiuni şi trebuințe 
vitale complimentare». 

Există o grupă de alge monocelulare, unele galbene, Zooxanthelele, 
altele verzi, Zoochlorelele, cari trăesc în protoplasma protosoarelor și în 
țesutul diferitelor nevertebrate. La aceste fiinţe viețuitoare se poate vedeă 
o symbiosă profitabilă și unora și altora. Alga găseşte în animal o protecţie 
eficace şi se stabileşte în țesutul animalului în așă mod ca să primească 
și lumină. Zooclorelele sunt comune animalelor de apă dulce pe când 

-
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Zooxanthelele animalelor pelagice cu suprafață transparentă (Radiolari, 
Meduse, Ctenophori, etc.); ele găsesc în celulele animalelor acid car- 
bonic, care este rar în straturile superficiale ale mării. In schimb ele pro- 
duc oxigen, care ajută țesuturile animale la respiraţie. Ele produc amidon, 
care este utilizat de animal. O asemenea unitate biologică a fost numită, 
Phytozoar. | 
GAZDA PARASITELOR. Gazda parasitată de un animal adult 

(cu organe de reproducţiune) se numește gazdă definitivă, iar gazda pa- 
rasitată de forma lui larvară se numește gazdă intermediară sau tran- 
sitorie, 

Omul sau câinele în al căror intestin trăeşte cestodul Dipilidium cani- 
num, sunt gazde definitive, iar, puricele (ctenocephalus canis) ; puricele 
de om (Pulex zrritans) şi păduchele de câine (Trichodectes canis) în ca- 
vitatea generală a cărora trăeşte larva cestodului (Cryptocystis _tricho- 
dectis), se numesc gazde interne sau transitorii. Anofelul este gazda de- 
finitivă a plasmodiului paludismului, iar omul gazda lui intermediară; 
Tenebrio molitor gazda intermediară a cestodului, hymenolepis diminuta, 
iar şobolanii, șoarecii şi copii, gazda lui definitivă. 
ARTHROPODARI INOCULATORI. Sunt acei arthropodari cari 

au o trompă puternică, destinată a perforă pielea pentru a suge sângele; 
aceasta este o adevărată lancetă de inoculaţie, fără de care germenii pa- 
togeni n'ar puteă străbate bariera epitalială pe care organismul nostru 
o pune infecțiunii. 

Acești germeni patogeni pot fi protosoari, microbi vizibili şi microbi 
invizibili numiţi încă şi virus filtrant sau germeni necunoscuţi. Aceştia din 
urmă sunt micro-organisme extrem de mici cari nu pot fi văzuţi cu cele 
mai puternice lentile microscopice, capabile uneori de a traversă filtrele 
cele mai fine. 
PREDISPOZIȚIA PARASITARĂ. Furia cu care atacă păduchii, 

puricii, ploşnițele și țânțarii depinde şi de predispoziția personală a 
fiecărui individ. Se culcă două persoane în aceeaș cameră cu ploșniţe, 
o grămadă din ele se urcă în patul uneia, și nici una în patul celeilalte; 
stau mai mult persoane într'o cameră în care sunt purici, şi sar pe o per- 
soană și nu sar pe alta și așă mai departe. 

Felul de a reacţionă, contra înțepăturilor acestor insecte, variază dea- 
semenea dela individ la individ. Inţepăturile ţânţarilor trec nesimţite 
de unii, pe când la alţii sunt însoțite de dureri şi produc umflături de 
mărimea unei alune.
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In privința raporturilor dintre păduchi şi om s'au deosebit patru ca- 
tegorii de indivizi: 

1-a categorie, cuprinde persoane, cari, luni de zile au stat între împă- 
duchiați, fără ca să fi fost atacați de păduchi, neîntrebuințând nici un 
preservativ. 

A 2-a categorie, cuprinde persoane, cari sunt foarte atacate de pă- 
duchi, luni întregi au simţit înțepăturile păduchilor şi continuă a fi 
sensibile de ele şi mai târziu. 

A 3-a categorie, cuprinde persoane, cari la început au fost atacate de 
păduchi, dar care cu timpul devin insensibile față de înţepăturile lor. 

A q-a categorie, cuprinde persoane, cari la început au fost atacate de 
păduchi, dar cari au fost insensibile deia început și au rămas insensibile 
până la sfârșit față de înțepăturile lor. 

INSECTELE 
Din. punct de vedere medical nu ne interesează decât următoarele 

trei ordine: Dipterile, hemipterele şi coleopterele. (Vezi tabloul de clasi- 
ficatie al clasei insectelor, pag. 33). 

ORDINUL DIPTERILOR 
După cum numele lor indică dipterile nu au decât două aripi, pe cele 

anterioare care sunt membranoase, perechea a doua de aripi devenind 
rudimentară a luat forma unor pedicule subțiri, purtând o masă sferică. 
(Halter). Halterele sunt uneori acoperite de niște solzi numiţi sguamula. 

Unele diptere precum sunt: puricii şi pupiparele nu au deloc aripi. 
Aparatul bucal este conformat la unele pentru supt la altele pentru 

înțepat. O trompă formată de buza inferioară (labium) in interiorul 
căreia se află două la şase stilete, care joacă roiul la cele înțepătoare de 
aparat perforant. Complet le vom studiă în parte la dipterile inocula- 
toare şi propagatoare de boli infecțioase. 

Metamorfoza dipterilor este completă. Larvele sunt lipsite de adevă- 
rate picioare. (Viermi sau mușiță). 

Se subîmpart în trei subordine: Brachycerele, Nemocerele şi Aphanip- 
terele.



BRACHYCERELE 

Brachycerele au antenele scurte, din trei articole, terminate cu un păr 
subțire. Tipul acestui grup poate fi reprezentat prin muște. Corpul lor 
este bine legat; capul mare şi ochii foarte desvoltaţi. Acest grup se îm- 
parte în mai multe familii dintre care vom descrie următoarele: 
FAMILIA HIPOBOSCIDELOR numită încă și coriacee, tegumen- 

tul lor este dur şi elastic, aparatul bucal perforator compus din epi- 
farinx şi hipofarinx. Buza inferioară este foarte scurtă și palpii mai 
mult sau mai puțin desvoltaţi. 

Genul Hzpobosca are aripile largi şi obuuse; ochii cu facete; oceli 
lipsesc; unghiile tarselor bidentate. 
Capul degajat de torace. Ilippo- 
bosca equi L., musca de cal (fig. 31 
bis) este o specie europeană; ea are 

   
Fig. 31 bis. Hypo- Fig. 32. Melophagus ovinus Fig. 33. Capul de chichetiţă mărit ca să bosca equina (chicheriţa). (Microfotogră- se vadă: R rostrul; Aantenele; O ochii (după Gaston) fie originală) (Microfotografie originală) 

9—-10 milimetri, este de coloare brună, cu un desemn gălbui pe torace formând un fel de liră largă sau o potcoavă de cal. Aripile sunt ferugi- noase, Această insectă este destul de grea de capturat, fiindcă se tupi- lează cu cea mai mare ușurință în părul calului. Odată prinsă e bine să i
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se rupă capul, fiindcă din cauza elasticității tegumentului și formei cor- 
pului ei turtit rezistă la cea mai mare compresiune. 

In afară de musca calului mai există la noi musca câinelui H. Canina. 
O alta, din care s'a făcut genul Ornithomyia, trăeşte pe paseri. 
Genul Melophagus specia Ovinus, L. numit popular Chicherită, (fig. 

32 ŞI 33) este un dipter de 3—5 milimetri lungime, cu corpul compriinat 
dorso-ventral de coloare ruginie; aripele dispărute, ochii foarte mici, 
antenele scurte, nude, bi- sau triarticulate; picioarele foarte îndepărtate, 
larvele terminate prin două unghii pectinate. Trăeşte pe oi și le suge sân- 
gele. Inţepăturile determină pe piele un punct colorat închis, încon- 
jurat de o areolă mai deschisă. Aparatul lor bucal este atât de bine con- 
format pentru înțepat și supt, că nu se poate ca aceste insecte să nu ser- 
vească ca agent de transmisiune al boalelor infecțioase. Î 

Din partea anterioară a corpului se prelungește un tub lung, chitinos, 
vârtos, puțin curbat. Acest tub este format din o teacă şi din un frocar 
cuprins în interiorul său. 'T'rocarul este format din Jabru şi hipopharinx. 

Labrul este un stilet ceva mai scurt decât teaca, subțire în partea lui 
anterioară, dar tocit şi mai lung în partea basilară; el se îndoaie cu mar- 
ginile sale în jos constituind un fel de canal, prin care trece sângele în 
faringe. 

Hipopharinxul este stiletul care vine imediat dedesubtul labrului în- 
chizând canalul format de el. El este o lamă chitinoasă foarte delicată, 
lungă, îngustă și transparentă, străbătut în lungul său de un canal extrem 
de îngust prin care se scurge saliva. 

Acest trocar pătruns în lungul lui de două canale, unul superior, cu 
mult mai larg prin care trece sângele în faringe, şi unul inferior prin 
care trece saliva, este închis în interiorul unei teci formate de Zabiu. Ia- 
teriorul labiului cuprinde mai mulți mușchi, nervi şi trahei. 

Chicherița în mod ocazional atacă şi omul. | 
FAMILIA OESTRIDELOR cuprinde diptere cu trompă rudimen- 

tară, fiindcă în stare adultă nu se hrănesc. Abdomenul în partea pos- 
terioară la mascul este tocit; la femelă se prelungeşte adesea într'un ovs 
capt. Larvele lor trăesc părăsite pe diferite mamifere fie în grosimea 
tegumentului, fie în tubul digestiv, fie în unele cavități naturale ca fo- 
sele nasale, din care cauză se divid în: 

I. Oestride cuticolae ; 

Il. Oestride gastricolae; 
III. Oestride cavicolae.
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I. Oestridele cuticolae, această grupă cuprinde: H 'ypoderma bovis de Geer 1776), Strechia, Sclepţ sau Sclepit (fig. 34, 35 şi 36). 
Insecta comună în toată Europa, are o lungime de 13 la 15 milimetri, de coloare neagră, foarte păroasă; abdomenul se termină cu un aparat 

cilindric scurt şi negru; cu care depune 
ouăle pe părul rumegătoarelor. Vitele lin- 

    
Fig. 34. Hypoderma bovis Fig. 35. Larvele de Hypoderma bovis (după Găld:) (după Gâldi) 

gându-se înghit ouăle, tinerile larve îndată ce ies din ou, tra- 
versează peretele esophagului, trece prin țesutul conjonctiv şi se sta- 
bilesc sub piele în țesutul conjone- 
tiv, unde determină o tumoare, care 
crescând ajunge dimensiunea unei 
nuci. Fiecare tumoare prezintă un 
mic orifeiu, unde larva aplică ex- 
tremitatea sa posterioară cu anusul 
şi stigmatele pentru ca să poată 
respiră, iar cu capătul opus stă la 
fund. Iritaţiunea produsă de larvă 
în țesutul conjonctiv subcutan pro- 
duce puroiu cu care larva se hră- 
neşte. După zece luni larva ajun- 
gând maximul ei de desvoltare iese 
din tumoare, trecând pe pământ Fig. 36. Tumorile produse sub piele de că- pentru a se preface în nimfă. tre larvele Hypodermei (după Gâldi) 

Ocazional parasitează şi corpul omului. 
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Inţepăturile produse de aceste insecte sunt atât de dureroase, încât 
numai la auzul bâzâitului lor, vitele se sperie şi prind a strechia, adică 
a fugi —- cum zice poporul — încotro le duc ochii şi picioarele, sărind 
peste garduri și dând busna, ca niște apucate, peste tot ce le stă în cale. 

Prezența tumorilor, mai cu seamă când sunt multe, face să slăbească 
vitele, iar pieile provenite din asemenea vite pierd din valoarea lor. 

Hypoderma  Lineata de Villers 1789, muscă neagră, păroasă 
lungă de r2—1r3 cm. este răspândită în toată Europa și în America de 
Nord; evoluează ca şi H. bovss, larva 
trăește în pielea boului și s'a găsit și 
în țesutul celular subcutan la miel. 
Topsent a semnalat-o şi la om, lar- 
vele ei străbat sub piele un traject re- 
lativ considerabil de unde și numele 
dat de Englezi boalei de «Creeping 
disease» (creeping târitor). 

In cazul observat de Topsent, larva 
de H. lineata a străbătut sub pieie un 
drum de aproape 64 centimetri. 

Femela depune ouăle pe piele de 
unde la animale sunt înghiţite ca şi 
ouăle de F/. bovise la om însă probabil 
la ieşirea larvelor din ouă pătrunde di- 
rect în piele şi în ţesutur conjonctiv 

Fig. 37. Drumul pe care larva îl face 
subcutan. PU , „sub piele este vizibil la suprafaţă sub 

In România am observat ȘI Noi formă de linii sinuoase punctate. (Fo- 
un singur caz pe care lam descris tografie originală) 
în 1913 1). In luna Septemvrie 1gr2, d-l dr. Nimereanu, medicul se- 
cundar al clinicei dermato-sifilitice a spitalului Sf. Spiridon din Iași 
a avut amabilitatea a mă chemă să văd în clinică o femeie de vreo 42 
de ani, care se plânge de dureri pe spate însoțite de mâncărimi puter- 
nice şi înțepături, mai cu seamă în timpul nopții, la căldura patului. 

Examinând bolnava observai pe piele, în partea superioară a spetelor, 
către mijloc, o linie roşie lată cam de 1—2 mm. Femeia a stat în spital 
dela 12 până la 26 Septemvrie. In tot timpul acesta linia progresă. Pe 
fotografia alăturată (fig. 37) se poate vedeă traseul (dâra) pe care larva 

  

1) LEON N., Notes de Parasitologie, Centralbl. f. Bakteorologie, etc., | Abt, 
Originale, Bd, 72, Heft 4/5. 1913.
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Va făcut în timpul celor 14 zile cât femeia a stat în spital; larva se în- dreptă mereu dinspre mijlocul spetelor în spre partea stângă a corpului de sus în jos până în apropiere de sânul stâng, apoi se întorceă din nou spre mijlocul spetei urmărind o linie sinuoasă. Câteva zile (1—3) larva se opriă probabil în loc, căci nu mai apăreau linii noui la suprafața corpului şi tot timpul cât traseul rămâneă staționar, mâncărimea pielii încetă. După un timp larva începeă din nou să se târîie, provocând la suprafaţa pielii iar o linie sinuoasă dinspre mijlocul spetelor înspre partea stângă a corpului. 
Câteva zile iar nu mai apăreau linii noui, apoi iarăș apăreau, pro- ducând, în timpul celor 14 zile cât femeia a stat în spital patru serii de linii sinuoase, după cum se poate vedeă pe fotografie. Femeia nemzi voind să rămână în spital, fiind o muncitoare, după 14 zile a părăsit spitalul. Ultimele zile ea n'a mai avut mâncărime, fie din cauză că larva a ajuns la completa ei desvoltare Și a 1eşit din piele, fie că a făcut o pauză mai lungă în migraţia ei sub piele. 
Inrudită cu aceste oestride este Dermatobia noxialis care trăeşte în America de Sud Şi în America Centrală, specie albăstruie cu reflet metalic, lungă de 14 la 17 milimetri. Larva ei provoacă formațiunea unor tumori cutanate la om și la animale asemănătoare cu acele ale Hypodermei bovis. II. Oestride gastricole. Această grupă cuprinde: Gastrophilus equi Fabr, numită popular musca calului, Strechia cailor sau musca de cal, iar larvele se numesc trânji. 
Insecta adultă are forma unei muște de 12 la 14 milimetri lungime, păroasă, de coloare feruginoasă pătată cu brun ; aripile sunt transparente şi traversate dealungul lor cu o bandă brună. Trochanterii picioarelor posterioare sunt prevăzute cu un croşet la bărbat, cu o tuberculă la femelă. 
Femela își depune ouăle pe părul dela cal, în regiunile corpului unde calul ajunge să se lingă; ouăle sunt albicioase, de un milimetru lungime, de formă conică, fixate cu unul din capetele lor de firele de păr; la celălalt capăt prezintă un opercul. Când larva a ajuns la completa ei desvoitare, dă la o parte opercula şi iese afară; vioaie cum este provoacă un fel de mâncărime care face calul să se lingă, luând-o astfel şi pe ea pe iimbă o introduce în gură, de unde apoi trece în interiorul tubului digestiv. Larvele sunt albe, fusiforme, înconjurate cu mai multe coroane de peri scurți, tari şi aspri, ajungând în stomac (fig. 38) sau în intestine ele se fixează cu ajutorul croșetelor bucale, determinând iritațiuni în-
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soţite de inflamaţiuni și secreţiuni cu care ele se nutresc; ele parasitează 
în tubul digestiv al calului 11 luni și schimbându-și de mai multe ori 

_ pielea, ajung 2 centimetri lungime. În momentul acesta ele se desprind 
de pereții tubului digestiv și ies afară cu materiile fecale; se vâră ime- 
diat în pământ unde se transformă în nimfe. După o lună de zile ies 
adulții cari se împerechiază şi sboară din nou pe cai ca să-și depuie ouăle. 

Gastrophilus haemoroidalis (L. 1761) 
are o rungime numai de Qla 11 mili- 
metri. Larvele acestui dipter sunt 
parasite obligatorii, în stomacul calului, 
au fost însă observate ocazional la om 
provocând myiaze târitoare subcutane. 

III. Oestridele cavicole, cuprinde la 
noi: Oestrus ovis, L. 1761, popular 
Strechia oilor, se găsește la stână pe oi, . 
ea apare din Maiu în Septemvrie. Are > 
o lungime de 10 la 12 milimetri, de Fig. 38. Spiroptere şi larve de Oestrus coloare galbenă cenușie. Faţa superi- din stomac de cal, Sp tumori de spi- 
oară a toracelui cenușiu brunatru cu 7opteră megostomă în saculdrept; O 
tubercule negre, pe fiecare din ele se orificiile „acestor „tumori; L larve de astrophilus equi fixate pe mucoasa inseră un păr fin. Aripile sunt trans- sacului stâng; A alvoele de inserţie a 
parente, prezentând la bază trei puncte larvelor de Gastrophilus haemorhoidalis 
negre. care au părăsit stomacul (dupăRailliet) 

Larvele (fig. 39) sunt parazite obligatorii ale sinusului frontal la oaie. 
Femela își depune ouăle pe marginea nărilor [a oi şi la miei, larvele ieșind 
pătrund în cavitatea nasală intrând în sinusul frontal; ele se fixează pe 

mucoasă, hrănindu-se cu ea şi când au ajuns 
mărimea lor definitivă de 2 la 3 centimetri, 
adică după zece sau unsprezece luni, se desprind. 
Prezența lor provoacă un strănut violent care 

Fig. 39. Larvăde Oestus le face să fie aruncate afară; ele intră în pământ ovis (Guiart) . A . A . Şi se transformă în nimfe. Când sunt mai multe 
larve în sinus, ele provoacă o iritaţiune care dă loc la fenomene cunoscute 
sub nuniele de câpiere, analoage cu fenomenele cauzate de coenuri (larvele 
de 'Toenia Coenurus). 

Ed. şi Et. Sergent au semnaiat în Algeria, o myiasă cavitară umană 
numită ?himni în Kabylia şi tamne în munții Saharieni, care este provo- 
cată de către larva acestei insecte. | 
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Rhinoestrus nasalis, de Geer, 1776 a fost recoltat în Europa în Austro- Ungaria, Rusia, Andaluzia şi Italia, se arată până la sfârșitul lunei Sep- temvrie.. Larva acestei insecte trăeşte în mod normal în fosele nasale la cal, s'a găsit însă şi la om în Italia şi în Siberia producând ophthal- momyiasa. 

FAMILIA MUSCIDELOR 
Familia muscidelor cuprinde toate mnuștele propriu 21se, din care Linn€ a făcut genul Musca; Ea se subdivide în mai multe subfamilii, noi însă 

din punct de vedere practic o vom. 
împărți în două categorii: muşte su- 
gătoare și muște înțepătoare. 

1. MUȘTELE SUGĂTOARE 

Musca domestica L, musca comună 
sau musca de casă, (fig. 40) este una 
dintre cele mai importante insecte 
din punct de vedere sanitar fiindcă 
este periculoasă nu numai ca adult ci 
şi ca larvă. Ca adult propagă: febra 
tiphoidă, holera, disinteria, tubercu- 
losa, diferite mycose și ophtalmia pu- 
rulentă; iar în fază larvară produce 

za diferite forme de myiasă. 
Fig. 40. Musca domestică (musca de Trompa ei este moale incapabilă 

casă) de a perforă pieiea omului sau a ani- 
malelor; din cauza aceasta ea se nutreşte sugând produsele de excre- 
țiune ca: sudoarea, lacrimile, scuipatul, materiile fecale sau lichidele 
desvoltate la suprafața plăgilor. 
Trompa este formată din labium, care se îndoeşte pe marginile 

sale în sus, formând o teacă. In interiorul acestei teci se află o piesă 
superioară (labrul) care se îndoaie pe marginile sale în jos, formând un 
canal care să continue în faringe și prin care trec lichidele nutritive. 
Dedesubtul acestui tub format de labrum se află /1popharinxul perforat; 
în lungul său de un canal îngust, care este canalul salivar. Mandibulele . 
și maxilele sunt atrofiate. 

Musca din cauza trompei, care este moale, neputând perforă pielea 
nu poate nici inoculă, ea transportă însă microorganismele patogene 
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pe care le suge din diferitele lichide şi le depune pe substanțele alimen- 
tare sub formă de materii fecale; sau direct pe plăji. 

Noi 1) am experimentat cu muște şi ouă de botriocefal, am amestecat 
miere cu ouă, am întins-o pe o lamă şi am pus-o într'o cutie închisă 
cu pereții de pânză de sârmă deasă, în care am lăsat şi câteva muşte 
libere. 

Examinând materiile fecale pe cari muștele le-au depus după ce au 
mâncat din mierea cu ouă de botriocephal, am găsit ouăle intacte. Am 
repetat în urmă această experiență cu spori de mucorinee şi am găsit 
sporii în materiile fecale; ceeace dovedeşte că poate servi ca agent de 
transmisiune a ouălor de botriocefal și a sporilor şi deci și a altor micro- 
organisme patogene. 

Observaţia lui Spil/nann şi Haushalter o repet ori de câte ori vorbesc 
despre muşte, deoarece pune în evidență ușurința cu care aceste insecte 
pot propagă diferiţii agenţi infecțioși; ei au studiat chestiunea din punct 
de vedere al tuberculozei, comunicând rezultatele Academiei de ştiinţe 
din Paris 2). 

«Când intrăm în timpul verii, într'o sală de spital, suntem impresio- 
nați de perzistența cu care muştele comune se îngrămădesc pe lângă 
paturile tuberculoșilor, și mai cu seamă pe lângă scuipătoarele în fundul 
cărora ele vin de aspiră produsele de expectoraţiune. 

Noi am recoltat, zilele din urmă, mai multe muște cari se hrănise 
câtva timp în scuipătoarea unui tuberculos; le-am pus însă sub un 
clopot de sticlă; a doua zi mai multe dintre ele au pierit. Se vedeau, pe 
pereţii interni ai clopotelui, sub formă de pete rotunde cenușii, urmele 
excrementelor lor. 

După ce am întins pe lame conţinutul din abdomenul mai multor 
muşte cari erau moarte, am căutat baccilul tuberculozei, prin procedeul 
de dublă coloraţie al lui Frânkel, şi am putut să constatăm prezența 
unei mari cantități de baccili de tuberculoză. 

Excrementele depuse sub formă de pete pe fața internă a clopotelui, 
culese prin radere, solvite în puțină apă destilată şi colorate, conţineau 
numeroşi baccili de tuberculoză izolați sau reuniți în grămezi. 

  

  

1) LEON N., Studii asupra insectelor sugătoare de sânge din România. Analele Aca- 
demiei Române. Bucureşti 1gor. 

2) SPIELMANN et HAUSIHALTER, Disstmination du bacille de la tuberculose par 
les mouches. Comptes Rendus des seances de l'Academie des sciences. Tome CV, No. 7 
(16 acut 1887).
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In fine, în excrementele de muscă, raclate de pe ferestrele sau de pe pereții unei săli din spital,am găsit în mod foarte limpede baccilul lui Koch. 
Intr'un cuvânt, cavitatea abdominală a muștelor cari au absorbit scuipaţii tuberculoși, conțin baccilul tuberculozei. După vieața lor re- lativ scurtă, aceste insecte se usucă şi cad în praf; baccilii pe cari-i conțin sunt puși în libertate, şi cum muştele pier pe plafoane, pe perdele, pe tapete, ele pot ajunge să samene pretutindenea germenele tuberculozei. Ele mai pot încă disemină aceşti germeni prin materiile lor fecale, cu cari impregnează diferitele substanţe alimentare cari le plac. 
Este puţin probabil ca popasul baccilului în corpul uscat al unei muște, sau în excrementele sale, să poată alteră sau desființă vitalitatea lor, atunci când toţi experimentatorii au arătat cât ei rezistă la uscă- ciune, la putrefacțiune și chiar la lipsa de oxigen. Inoculaţiunile ne vor edifică asupra acestei chestiuni. Deasemenea credem noi că muștele cari au trăit într'o sală de spital, sau într'o cameră în care se află scuipați de tuberculoși expuși la aer liber, pot deveni agenţi de transmisiune şi diseminaţiune a baccilului tuberculozei. 
Pentru a evită această diseminaţiune, fie în loc, fie în locuri mai mult sau mai puţin îndepărtate de bolnavi, trebuie adunaţi scuipații în vase de sticlă sau de porțelan, prevăzute cu un capac, și în urmă sterilizate cu apă clocotită sau cu o soluţiune de acid fenic 5 la oo». 
Cercetări analoage au fost făcute la Dresda de Hoffmann. Examinând materiile fecale în camera unui tuberculos, găsi în ele o mulțime de baccili tuberculoşi, pe cari-i inoculă în. camera anterioară a ochiului unui cobaiu. Cinci experiențe au rămas fără rezultat; în una singură însă a găsit o cantitate de mici tubercule recente în rinichi, ficat și splină, ceeace dovedeşte că baccilul transmis de muște are mare vitalitate. Picher 1) a experimentat cu baccilul tifosului; - hrănind mai multe muște şi examinând materiile lor fecale, după 23 de zile a găsit baccilul intact; Tsuzuki a găsit baccilul holerei la muștele din locuința bolnavilor de holeră. a - Acelaș rol îl joacă muştele în diseminația dysenteriei baccilare sau amoebiene, care apare sub formă epidemică. 
Musca diseminează diferitele microorganisme patogene nu numai cu ajutorul aparatului bucal, ci cu toate părțile corpulu său. E de ajuns 

    

') FICKER M,, Typhus und Fliegen. Sonderabdruck aus cÂrchiv fir Hygiene», Band XLVI, Miinchen. 
.
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să se aşeze pe o fungă înaintată în vegetație, pentru ca să ridice pe 
corpul, pe aripile și pe picioarele ei o cantitate: de spori pe cari apoi îi 
transportă pe corpul sau pe plăgile omului sau a animalelor. 

In felul acesta propagă muștele ophtalmia purulentă (fig. 41) din 
țările calde. Noi am az 
pus câteva muştesub 
un clopot de sticlă, 
in care pusesem o 
cultură de aspergi- 
lium; examinând 

corpul muștelor după 
12 ore, am găsit pe 
perii de pe corp și 
picioare o cantitate 
de spori. 

SARCOPHAGA 
WOHLFAHRTI 
Portshinsky, 1 87 ş. Mă Dame: ă 
Capul acestei muște Fig. 41. Copii egipteni atinşi de ophtalmie purulentă; muştele este ceva mai larg de- stau împrejurul ochilor (din Guiart după Matsukis) 
cât toracele, cu fruntea şi epistomul puţin proeminent. Ochii TOȘI sau 

lfeza ZI    

   
  

. 

Fig. 42. O grupă de muște după Gaston. 1. Musca domestică; 2. Lucilia caesar; 3. Sarcophaga carnaria; 4. Lucilia macellaria ; 5. Calliphora vomito= ria; 6. 'Tabanus bovinus; 7. Glossina palpialis din faţă şi 7' din profil 

brun roșcați. Antenele și palpii negri. 'Toracele este cenușiu cu trei linii longitudinale negricioase; abdomenu este cenușiu albicios striat
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deacurmezișul cu tre. pete negre velutate Picioarele sunt negre. Lun- 
gimea, 10 la 13 milimetri (Laboulbene). 

Această muscă își depune larvele pe materiile animale în descompu- 
nere, şi în mod ocazional pe plăgile şi în cavitățile naturale ale omului 
sau ale animalelor domestice (a se vedea mai la vale, myiasele). 

Despre celelalte muște: Caliphora vomiloria  L. (fig. 42—5) (musca 
albastră, musca de carne, musca hoiturilor sau muscoiul); Lucilia Caesar 
L. (musca verde) (fig. 42—2); Sarcophaga carnaria L. (fig. 42—3); 
Curtoneora starbulans Meig și Calliphora vonitoria L. (fig. 42— 5) a se 
vedeă ultimul capitol: «Fauna cadavrelor». 

DUȘMANII ŞI PARAZIȚII MUŞTEI COMUNE 

DUȘMANII. Printre dușmanii muştei comune în stare adultă se 
numără păsărelele (vrabia, rândunica etc.); 

| păsările de curte, unele șopârle precum și 
unele specii de viespi. 

Paianjenii distrug deasemenea multe muște, 
pe cari le prind în mrejele lor; dintre miria- 
pode este Scutzgera coleoptrata care trăeşte şi 
la noi, cu înţepătura ei după B. d'llers, ucide 
o muscă în mod instantaneu. Chelifer can- 

  

p croides (fig. 43), cunoscut sub numele de scor- 
Fig. 43. Chelifer. (Microfoto- P26Hu cărților, este deasemenea considerat ca 

gratie originală) un dușman al muștelor. 
Larvele de muscă sunt distruse de păsări, de broaște țestoase, şi dintre 

insecte de Carabidae şi Staphilinidae. | 
PARAZIȚII. Cel mai distrugător parazit al muştelor este o ciupercă 

(fungă) Empusa muscae (fig. 44). 'Toamna când începe frigul, se văd 
pe geamuri şi pe pereţi muşte moarte, cu picioarele puţin întinse și cu 
abdomenul umflat și înconjurat cu o zonă albă de praf, sunt sporii. 
Filamentele miceliene ale acestui criptogam se desvoltă în interiorul 
corpului, distruge țesutul și le omoară. Sporii fiind transportați pe alte 
muşte sănătoase le inoculează și lor boala. 

Dintre entoparazite muştele sunt parazitate de Filaria muscae, Ierpeto- 
?nonas muscae-domesticae şi de larve de diferite ichneomonide ; iar dintre 
ectoparazite diferiți acarieni (fig. 45-)- În mod experimental și de pe- 
diculus corporis. 

a
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LUPTA CONTRA MUȘTELOR 
Mijloacele pentru a luptă contra muștelor sunt defensive şi ofensive. 
Intre cele defensive se recomandă: obscuritatea, se împiedică intro- 

ducerea muștelor 
în camerele de 1o- 

cuit dacă se face 
întuneric sau se 

înlocnesc geamu- 
rile dela fereastră 
cu pânza deasă de 

sârmă. Substan- 
țele alimentare 
trebuesc păstrate 
în dulapuri cu pe- 
reţi de pânză de 
sârmă, 

Celelalte _mij- 
loace defensive : 

hârtia intoxicată, 
care este pusă în | 

vânzare la farma- Fig. 44. Muscă comună, atacată de funga: Empusa (după 
cii şi drogherii şi Giissov din Hewitt) 
care se prepară dacă se ia o bucată de hârtie Ssugătoare, şi se moaie 

E e a == într'o soluţiune arsenicală 
= cu puţin zahăr și apoi se 

usucă ; prinzătoarele de 
sticlă, puse în vânzare la 
magazinele cu sticlării, gar- 
nită cu miere sau cu sirop 
de zahăr, în care se îngră- 
mădesc și se prind cu miile; 
pyrethrul, formolul etc. 
sunt mijloace iluzorii, 
fiindcă chiar dacă omoară . ( . Fig. 45. Muscă pe abdomenul căreia parasitează foarte multe, nu le exter- acarieni (după Hewitt) sinează, 

   
  

Cele mai eficace mijloace sunt cele ofensive cari se îndreptă nu contra adultelor ci contra larvelor. M uștele își depun ouăle în băligarul de vite, 
4 N. Leon: Entomologia Medicala
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în materiile organice în descompunere, în diferitele murdării, materii iecale etc. Toate aceste materii trebuesc indepărtate de locuinţele ome- nești şi arse, iar peste resturile cari ar mai rămâneă să se toarne lapte de var.



LARVELE DE MUŞTE ȘI MYIASA 
Prezenţa larvelor de muște în corpul omului sau a animalelor, precun: 

și afecțiunile sau accidentele la cari ele dau naștere, este cunoscută sub 
numele ae: scolechiasis (Kirby et Speuse) sau myiasis (Hope) (fig. 46 bis). 

Myiasa este cunoscută încă din anticitate. Homer, Herodot, Aristotele 
şi Plinius, povestesc despre viermii albicioși la om, cari nu pot fi altă 
decât larve de diptere. Cercetările mai noui au putut deabiă să stabilească 
că viermii cari produc myiasa sunt larve de muște. Dr. Roul//in comunică 
Academiei franceze că un cerşetor din Lincolnshire a murit, în 1829, 
în următoarele împrejurări: pe un timp foarte călduros, acest om se 
culcă sub un arbore, după ce a pus în sân între cămașă și piele, o bucată 
de pâine şi carne. Carnea a fost atacată de muște, și larvele depuse de 
ele trecură de pe carne pe pielea acestui om. Larvele au ros pielea și în 
unele locuri și muşchiul până la oase. Când omul a fost găsit, eră dejă 
atât de atacat încât câteva ore după ce a fost transportat muri în spital, 
Și în acest caz ca şi în cele din anticitate nu se ştie exact insecta care a 
produs larvele. 

Cel întâiu care a dovedit în mod experimental muștele cari produc 
aceste larve a fost Joannes Augustus Wohlfahrt'). EL scoase din nările 
unui bătrân de 67 de ani 19 viermi aibi, cari lăsându-i să se desvoalte 
se metamorfozară în muşte. Până astăzi cazurile de myiasis mai frecvente 
s'au constatat în America de Sud. Republica Argentină, Venezuela, 
Chili şi Cayenne, produse de larvele muștelor Calliphore anthropophaga 
Conil și C. infesta Philippi. După America de Sud vine Rusia 
fară în care s'au observat cazuri de myiasis produse de larvele mușştei 
Sargopbila Woblfahrti. Datele cele mai interesante pe cari le avem re- 
lativ la acest animal se datoresc unui medie rus, Portschinsky. După 
acest autor, Sarcophiia atacă boii, caii, porcii, oile, câinii şi chiar paserile 

  

:) I. A. WOHLFAHRT, Observati de vermibus per nares excretis. Halae Magde- 
burgicae, 1768. 

qe
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domestice, în special gâştele. Femela depune larvele sale în rănile ani- malelor sau în regiunile unde pielea este subțire, ca în regiunea iugui- nală, sau în cavitățile naturale (urechi şi nas). Ele rod țesutul producând grave dezordine. «De câţi-va ani, zice Portschinsky, infecţiunea vitelor de către larvele de muște în 8uvernamântul Mohilew se întinde până la a treia parte din cirezi. O rană neînsemnată este adeseori cuprinsă de aceste larve şi devine în curând nevindecabilă; Sarcophila are o in- fluență nu mai puţin însemnată asupra sănătăţii populațiunii umane din guvernământul Mohilew, în care după observaţiunile unui mare număr de medici din oraș și judeţe, prezența larvelor la copii mai mici de trei- sprezece ani este foarte deseori observată. Aceste larve trăesc în urechi nas şi chiar în răni, şi produc dureri uneori atât de considerabile încât bolnavii pierd simţirea. Hemoragii puternice se iscă din nas sau din urechi, cari slăbesc în mod extraordinar copii cari le au și cari devin în urmă, foarte palizi şi slăbiţi, traşi la față şi rămân chiar în această stare mult timp după dispariţiunea larvelor. Dezordinele produse de aceste larve sunt uneori considerabile. 
«Desvoltate în urechi, devorează părţile moia conductelor auriculare, şinu rareori se văd traversând timpanul, producând surzănie fie paâsageră sau du- rabilă; când se desvoltă în ochi, pot fi causă de pierdere completă a vederii. «În guvernământul Mobhilew şi mai cu deosebire în districtele Mo- hilew, Oerscha și Gorki, se găsesc abiă câteva sate unde boala produsă de aceste muşte să fie necunoscută de țărani; mai multe familii îmi sunt cunoscute ai căror membri au fost grav atinși de această boală, şi aceștia sunt mai cu seamă servitorii, în general de rassă ebraică, cari sunt cei mai supuşi la atacul acestor muşte, din cauza obişnuinței ce au de a dormi pe câmp în timpul zilei». 
Cazuri izolate au fost observate şi în alte țări. In Franţa, Megnin lăsând să se desvolte larvele culese din rănile vitelor a obținut întotdeauna musca Sarcophila Woblfahrti. 
Laboulbene a obţinut aceeaș muscă din larvele provenite din fosele nasale ale unui cultivator din Herault atins de osenă. 
In Germania a fost observată de W. Thomas în 1868 în împrejurimile orașului Gotha la o femeie de 70 de ani, căreia i-a ieșit din nas 1 larve pe cari Brauer le-a recunoscut ca larve ale muştei $. Wobhlfahrti. Gerstăcher 1) a descris în 1875 în Berlin un caz de myiasis în fosele 
1) A. GERSTAECKER,. Sitzungsber. der Gesellschaft natiirf. Freunde, p. 108, 1875. Id. Deutsche med. Zeitung p. 99, 188ş. 
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nasale la om produs de 1 5 larve de Sarcophila magnifica (Wobhlfahrti). 
Dr. Gustav Joseph 1) a observat în timp de o de ani, 19 cazuri de 
myiasis, toate produse de larvele muștei Sarcophila Wobhlfahrti, din care 
jumătate atinsese urechea. Afară de acestea a mai observat următorul caz: 
o fată de țăran de 15 ani din Silezia, sănătoasă până atunci, lucră la câmp 
în ziua de 24 lunie a anului 1873 având menstruaţie. Deodată simte 
nişte înțepături la vulvă ca şi cum ar fi fost înțepată de o viespe. La 
26 Iunie a simțit și s'a plâns mamii sale de o mâncărime puternică şi 
dureri mari, în ziua de 27 a fost examinată de medic care a reușit să-i 
scoată cu pinseta, 36 de larve vii din jurul clitorisului. 

In România cazuri de myiasis au fost menţionate unul de R. Blanchard 
2) la o fetiță de 12 ani din Câmpu-Lung, copila unui lucrător italian 
care lucră la o cărămidărie din acel oraş. Copila suferiă de o otită puru- 
lentă. Această afecțiune eră datorită prezenței de larve de Sarcophaga 
Wohlfahrti cari se desvoltaseră în conductele auditive externe. 

Al doilea caz a fost menţionat de noi 3) la un vier din județul Iași, 
dânsul aveă degetul mare dela picior umflat; din puroiul stors de sub 
unghie, am găsit mai multe larve pe cari le-am conservat în alcool, și 
le-am trimis lui Bigot la Paris, pe care le-a recunoscut a fi larve de Sar- 
cophaga Woblfahrti. | 

Un alt caz foarte curios a fost observat de noi la o femeie de patruzeci 
de ani din județul Prahova; ea suferiă de abces la măsele. In durerea 
ei aleargă la o babă doftoroaie din satul Sfetești, unde am avut ocaziunea 
să o întâlnesc—în vremea când adunam prin sate material pentru studiul 
nostru «Istoria naturală medicală a poporului român»4). Baba luă un pumn 
de frunze uscate, de fructe. şi semințe de măselăriță (Hyosciamus), le 
puse în o oală de lut, turnând deasupra apă clocotită, iar pe bolnavă o 
acoperi pe cap cu o velință pentru ca aburi să nu se piardă și o puse să 
stea cu gura cascată deasupra oalei. După câteva minute, am putut 
observă câteva larve din abces. Neavând cu mine alcool, n'am putut 

  

1) D-r GUSTAV I1OSEPH. Ueber Fliegen als Schădlinge und Parasiten des Men- scken. — Deutsche Medizinal. Zeitung, 1885. No. 99—ror, Berlin. 
2) R BLANCHARD. Un cas de myasis par la Sarcophaga magnifica en Rou- manie. «Bulletin de la Soc. Zool. de France, XVI, p. 25. 1891. 
3) N. LEON, Quelgues cas de Myase observe en Roumanie. Archives de Parasito- 

logie, vol. |, anul 1898, Paris, 
4) Îstoria naturală medicală a Poporului român. Analele Academiei Române, Bucu- 

rești 1903.
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păstră acele larve, așă că au rămas nedeterminate. Ca să-mi fac o idee 
de proveniența lor, am întrebat pe bărbatul femeiei, dacă dânsa doarme 
liniștită; el mi-a răspuns că horcăie și doarme cu gura deschisă. Intro- 
ducerea muştei în gură eră pentru mine suficient de explicată. 

Acest caz descris în «Archives de Parasitologie» din Paris,a părut atât 
de extraordinar, că profesorul Carol Sajo!) dela Universitatea din 
Budapesta a scris în revista «Prometheus» un articol întitulat: «Die ver- 
meintlichen Zahnwiirmer». Autorul articolului arată că și în Ungaria 
este obiceiul la țară de a se aburi în gură pentru durere de măsele și 
abcese la măsei, și că acolo este credința că viermii sunt cauza care 
produce abcese la măseă și că îndată ce-i aburește ei ies afară, dar că 
acei viermi nu ar fi decât cordoanele semințelor de hyosciamus cu care 
ele aderează de placentă (funiculul). Este adevărat că funiculele se desfac 
şi că un om din popor le-ar puteă asemănă cu viermușii, dar niciodată 
nu pot fi confundate cu larve, de persoane cari au mai văzut larve de 
insecte. 
Am mai arătat cum în alte judeţe, precum este județul Ialomiţa, 

asemenea cazurisevindecă cu fumegaţiuni de frunze şi seminţe de hyosci- amus. 
„Raphael Blanchard a confirmat cazul meu prin acel descris de Hogg? 

publicat în Anglia, după o comunicațiune care i-a făcut-o un me- 
dic prietin al său: | 

O servitoare suferiă de dureri de dinți şi de nevralgie facială. Extrac- 
țiunea unei măsele îi potoli durerea pentru un timp; dar cum durerile 
îi reveniră iar după trei-patru luni şi medicamentele nu-i ajutau nimic 
bolnava se duse la o ţigancă care o sfătui «să se afume la măseă cu semințe 
de măselariță». Indată ce se afumă, «şase sau opt viermi căzură din dinți 
săi într'un pahar cu apă». 

Acest tratament i-a produs o ușurare temporară. Cu toate acestea, 
durerea nu-i întârzie a reveni şi orice medicament rămâneă fără efect. 
Medicul atunci îndemnă pe bolnavă să repete fumegarea cu semințele 
de măselariţă în fața sa. Imediat «un vierme mic» ieși mișcându-se. Me- 
dicul îl luă şi îl trimise lui Hogg. Patru din viermii extrași mai înainte au fost probabil striviţi, căci Hogg zice că a primit în total cinci exem- 

  

1) KARL SAJO. Die vermeintlichen Zahnwiirmer in Prometheus No. 465. Iahrg. IX, 49—1898. Berlin. 
) IABEZ HOGG. Embryo of a parasitic entozoa from a human tooth. Journal of microscopy and natural science, (2) I. p. 10, 1888;
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plare: patru în rea stare, iar al cincilea destul de bine conservat. Acest 
din urmă, lung de 4,23 mm., este considerat de Hogg ca un «cercar 
tânăr. EI îl descrie cu două ventuze şi un apendice codal. 

«Am admis odinioară această opiniune ca verosimilă, zice R. Blanchard, 
considerând că sunt distoinieni emigranţi, cari sunt purtați în sistemul 
circulator şi în urmă eliminaţi din corp prin ajutorul abceselor subcutane. 
Dar trebuie să recunosc că observaţiunea lui Hogg are mare asemănare 
cu a lui Leon, așă încât ne putem întrebă dacă aceeaș explicaţie nu ar fi 
valabilă pentru toate cazurile». 

«Nu pun la îndoeală», zice Blanchard, «autenticitatea faptului de care 
vorbeşte Hogg, dar este probabil că parasitele văzute de el au fost in- 
exact determinate. Singura rezervă care ar fi de făcut, relativ la identi- 
ficarea lor cu larve de diptere, este că bolnava în chestiune a suferit 
mai mult de patru luni, ceeace indică că larvele s'au desvoltat excepţional 
în acest abces», | 

Un alt caz de myiasă am observat în satul Posești, județul Pra- 
hova (1898). 

Suferinda eră o femeie de vreo 35 de ani cu abces la măseă ; am evitat 
a o supune tratamentului de aburi sau fumegaţiunii de măselariţă, pentru 
ca larvele să nu piară şi le-am scos cu pensa ; ele erau în număr de patru 
toate vii. Le-am pus într'un borcan de sticlă pe o bucată de carne şi am 
acoperit vasul la gură cu o bucată de pânză rară, ca să opresc introdu- 
cerea mușştelor în interior. După o săptămână una din larve a pierit, 
săptămâna a doua au pierit încă două, iar în săptămâna a patra, din 
pupa larvei a patra a ieşit o muscă, eră: Sarcophasa Wohlfahrti. 

Că boala aceasta: abcese ale dinţilor produsă de către larvele de 
diptere este foarte răspândită în România, se dovedeşte nu numai din 
cazurile susmenţionate ci și dintr'un chestionar imprimat — relativ la 
istoria naturală medicală a ţăranului român — pe care l-am înaintat 
tuturor învăţătorilor din țară. Aproape cu toții au răspuns relativ la 
întrebuințarea măselariţei că se utilizează pentru a scoate viermii din 
măsele, deci boala este foarte frecventă în ţară. Mai mult decât atâta, 
în unele județe poporul a dat numiri speciale acestor larve, numindu-le 
careț, bondreţ, etc. | 

Un caz de otomyază cauzat tot de larvele muștei Sarcophaga Wohl- 
fahrti mi s'a prezentat în anul 1908. Mai multe larve ale acestei muște, 
găsite în urechea unui copil, ne-au fost trimise de către doctorul 
Imerwobhl dela spitalul de copii «Caritatea din laşi».



  56 
. Dr. N. LEON 

Numărul cazurilor de myiasă este astăzi foarte mare, simptomele 
lor variază după localizaţia parasitelor. Se deosebeşte: 

   

  

Fig.46. Grămadă de larve (de Musca domestică dintr'un 
băligar ; mărime naturală (din Guiart după Newstead) 

MYIASA STOMA- 
CALĂ SAU INTESTI- 
NALĂ. Simptomele pro- 
duse de către larvele de 
insecte în intestin sunt 
analoage cu acela al hel- 
mintiazei. Când larvele nu 
sunt numeroase, bolnavul 

nu simte decât o durere 

vagă şi necesitatea de a de- 
bordă; se simte uneori 
sfârșit devine palid şi cu 
tendinţe de a cădea în sin- 

copă. Când larvele sunt abundente, sau sunt cu croşete înțepătoare, 
pot produce simptome mai grave, 
între altele hemoragii intestinale 
şi accidente pseudotifoide cu o 
diaree disenteriformă și dureri ab- 
dominale violente. 

Intestinul uman nu este ca acel 
al unor animale (calul de exemplu) 
habitatul normal al acestor larve 
(vezi: oestride gastricole, pag 42); 
parasitismul lor este întotdeauna 
la om accidental; ele sunt larve 
de muşte ce trăesc pe substanţe 
animale sau vegetale cari intră în 
alimentația omului, introducerea 
lor în stomac se face cu alimentele. 

In afară de larvele de musca do- 
mestica (fig. 46), Calkphora vomnito- 
ria, S'au găsit în intestin la om larve 
de Prophila casei (fig 47); o muscu- 
liță care obișnuește a-şi depune 
ouăle în brânză. Larvele ei sunt cu- 

  
Fig. 46 b. O parte a fetei şi ochiului mân- 
cată de larve de muște (după o photogramă 
a Institutului Oswaldo Cruz din Martini) 

noscute popular sub numele de viermi de lrânză „ele au proprietatea de a se
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întinde ca un resort şi a sări la distanțe destul de mari; mai rar larve 
de Teichomyzia fusca (fig. 48), Fannia canicularis (fig. 49) și Eristalis 
(fig. 48), larvele acesteia din urmă sunt ca- | 
racteristice: cilindrice și de coloare cenușie, 
lungi de 1,5 cm., şi cu o coadă lungă invagi- 
nabilă, de două ori mai lungă ca ea. Se gă- 
sește prin pisoare și este cunoscută popular 
sub numele de Codaţi. 
MYIASA FOSELOR NASALE, naso- 

  

  

  

    

     
Fig. 47. Piophila casei în stare de re- Fig. 48. Teichomyza fusea, la stânga adultă la mij- paus;la dreapta în mărime naturală: loc larva ei; la dreapta larva de Eristalis mărime C larva Piophilei (după Guiart) naturală (după Brocher din Guiart) 

myiasa sau rhinomyiasa. Simptomele consistă în general într'o tumefac- 
ție a nasului, cu mâncărimi și dureri uneori foarte 
violente, cefalgie, strănut frecvent Şi epistaxis; din 
nări curge o serositate fetidă și sanguinolentă. 
Datorită croșetelor larvele pot distruge cea mai 
mare parte a feței, pătrunzând până la creier, unde 
provoacă hemoragii. In majoritatea cazurilor, lar- 
vele sunt expulzate în urma strănutului. 

Muștele a căror larve produc la noi această myiasă 
sunt: Oestrus ovis şi Rhinoestrus nasalis (vezi: Oes- 
tride cavicole, pag. 43); Sarcophaga Wohlfahrti, 
Calliphora vomitoria şi Lucilia macellaria. 
MYIASA AURICULARĂ SAU OTOMYIASA. 

Simptomul principal este durerea care izbucneşte 
în mod brusc şi devine intolerabilă. In unele ca- 
zuri, larvele perforează timpanul, ating urechea 

| A „mijlocie, sinusul vânos și meningile, secrețiunile Fig. 49. Faunia cani- 
a , cularis (după Chevrel lor necrozează țesutul cu care vin în atingere. 

din Guiart) Accidentele produse de ele sunt foarte grave, - 
şi se termină cu moartea în mijlocul celor mai atroce suferinţe. 
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Din 15 cazuri culese de Laboulbene, nouă s'au terminat fatal ; din 
31 adunate de Maillard, 21 s'au terminat prin moarte. 

Dintre muştele ale căror larve produc la noi această myiasă sunt: 
Luciha macellaria şi Sarcophaga Wohifahrti (vezi: Oestride cavicole, 
pag. 43). _ 
MYIASA OCULARĂ, oculomyiasa sau ophthalmomyiasă. Este mult 

mai rară ca myiasele precedente. Unele vestride, cari în mod normal 
îşi depun ouăle în ochii animalelor, le depun în mod accidental şi în 
ochi la om; astfei este cazul cu Rhinoestrus nasaks, atingând conjonc- 
tiva, ele produc dureri: şi inflamaţiuni. 
MYIASA BUCALĂ este produsă de către larvele de diptere cari 

se stabilesc în abcesele dinţilor (vezi: pag. 53). 
MYIASA CĂILOR URINARE sau eystomviasa este produsă de 

către larvele dipterelor cari se introduc prin meatul urinar și se ridică 
prin conductul urinar până la beşică unde produc mâncărimi Și dureri. 

Un caz foarte interesant a fost descris de noi în 1921 1). Pe la sfâr- 
șitul lunii Iulie 1920, un tânăr student, M. N. F., în vârstă de 22 de 
ani, ni se prezintă foarte emoționat, spunându-mi că înainte de a se 
culcă, pe la 12 ore de noapte, a urinat în oala de noapte, unsprezece 
viermi, pe cari mi-a adus într'o sticluță cu alcool, spunându-mi că 
cu câteva zile mai înainte, a simţit ușoare gâdilituri în regiunea organelor 
genitale. Aceste gâdilituri erau însoțite de erecțiuni și uneori de ejacu- 
laţiuni. L-am invitat să vie a doua zi la laborator pentru a examină 
cu el aceşti viermi. După ce i-am examinat cu lupa am recunoscut că 
sunt larve de Musca domestica. Aceste iarve aveau 6 mm. lungime. 
Nu m'am gândit un moment, la o. simulație, deoarece tânărul eră un 
student. foarte serios, robust și sănătos. M'am gândit că vasul de 
noapte poate nu eră curat, el însă ma asigurat că eră de porțelan și 
că eră în perfectă curățenie; adăugând că urina eră limpede şi că se 
puteă vedeă până în fundul vasului cele mai mici corpuri străine, 
Voind atunci a-i examină membrul său viril, dacă nu cumva din cauza 
necurățeniei, muştele au depus ouăle lor sub prepuţiu, din care ieşind 
larvele s'ar fi putut introduce în uretru, și constatând că rhembrul eră 
într'o stare perfectă de curățenie, am renunţat la această supoziţie. 

Amintindu-mi de cazul lui Haeneus, în care un bolnav a eliminat 
prin uretru câteva larve de musca domestica, el avea obiceiul, când 

) N. LEON, A Case of Urethral Myiasis. Journal of Parasitology, vol. VII, xgz2r. 
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luă baia, aproape la două, trei zile, de a-și injectă, în canalul uretrului, 
cinci sau șase seringi cu apă din baie. In acest caz, este probabil că 
el și-a injectat singur în beșică, cu apa din baie, câteva ouă de muscă 
și că aceste ouă s'au transformat apoi în larve. 

Tânărul mi-a declarat că el n'a făcut niciodată asemenea injecţiuni 
cu apă, însă altădată fiind atins de blenoragie, şi-a făcut injecţiuni 
medicamentoase, dar că după vindecare — care s'a făcut aproximativ 
de trei luni — n'a mai făcut nici o injecţiune. L-am pus să preseze 
puternic membrul său dela rădăcină, pentru a mă convinge dacă nu mai 
sunt urme de scurgere. Îndată ce a procedat la această operaţiune 
îmi spune că simte o gâdilitură. Membrul s'a pus imediat în erecţiune, 
iar bolnavul spuneă că simte dureri Şi O poluție a avut loc în prezența 
mea. Împreună cu sperma a dat afară şi opt larve de muscă, cari se 
asemănau în totul cu acele pe cari mi le adusese el în alcool. Acest fapt 
m'a convins că sunt în fața unui caz autentic de myiasă a căilor urinare. 

Luna Iulie în anul 1920 a fost excesiv de călduroasă la lași; tânărul 
mi-a declarat că dormiă noaptea fără izmene Şi că nu se acoperiă decât 
cu un cearșaf, pe care uneori îl dădeă la o parte din cauza marei călduri. 
Scurgerile minimale pe cari tânărul le avea încă, ultime rămășițe ale 
blenoragiei sale, erau suficiente pentru a atrage muștele, cari după 
cum se ştie au odoratul foarte desvoltat. Muștele venind au depus 
ouăle lor în apropiere de meatul urinar. La ieșire din ou tinerele larve 
au pătruns prin meat în uretru, şi deaici probabil în beşică. 

In afară de larvele muştei comune s'au mai găsit că și larvele muștei 
Fannta canicularis (fig. 49), produc myiasa vesicală. 
MYIASA CUTANATĂ se produce prin desvoltarea în piele sau 

în țesutul subcutan a larvelor de diptere cu parasitism obligatoriu. 
La noi această myiasă este produsă de către larvele de Hypoderma 

bovis şi Hypoderma diana (vezi: Oestride cuticule, pag. 40); iar în 
America de către Dermatobia noxialis a cărei larvă este cunoscută sub 
numele de vierme de Cayor. 

MUȘTELE INŢEPĂTOARE 
Au gura conformată pentru înțepat, ele înțeapă omul și celelalte ani- 

male hrănindu-se cu singe. 
Din categoria aceasta face parte STOMOXYS  CALCITRANS 

Linn€ 1761, muscă cosmopolită cunoscută la noi sub numele de nuscă
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înțepătoare de toamnă, (fig. 50) se aseamănă mult cu musca domestică, se deosebeşte însă fiindcă aripele ei sunt mai îndepărtate una de alta, ceeace o face să pară mai lată decât musca domestică, ale cărei aripi sunt mai apropiate. Se mai deosebeşte fiindcă gura la SStomoxys calcitrans iese înainte ca un rostru, pe cînd la musca comună este o trompă ghemuită 
dedesubtul capului; ea cu rostrul ei 
poate tăiă pielea la om şi la animale şi 
se hrănește cu sânge cald, (fig. 50) pe 
când musca comună nu poate decît să 
sugă. 

Musca înțepătoare îşi depune ouăle 
numai în băligar. Ea este acuzată că 
transportă bacteriile pathogene Şi în 
special bacteriile cârbunoase iar după 
unii autori virusul Polyomyehitei epi- 
demice sau paralisiei infantile. 

Printre insectele înţepătoare şi sugă- 
toare de sînge fac parte și GLOSI- 

    
- Bey 

. . 7 . Fig. şo. Stomoxyx Calcitrans NELE (fig. 42—7 Şi 7) care din fe- (după Winter) ricire trăesc numai în Africa și sunt cunoscute de populaţia indigenă sub numele de IsE-tses, denumire care Îi s'a dat din cauza sgomotului care-l fac în timpul sborului. 'Talia lor este puţin mai mare decit acea a muștei comune. 
Ele sunt uşor de recunoscut din căuza trompei, umflată la bază în 

formă de bulb şi a aripilor care stau 
/ N „încrucişate pe spate ca cele două 
- lame ale unei perechi de foarfeci. 

Trompa este constituită din cinci 
piese: 1) Labiul sau teaca în formă 
de uluc care cuprinde în interiorul 

Fig. ŞI său două stilete; 2) /aBrul sau buza 

       
Fig. 51. Secţiune transversală schematică în aparatul bucal al muştii: Stomoxy calci- 

trans; i labrum; h hipofarinxul; L labium 
Fig. 52. Secţiune transversală schematică în aparatul bucal al Glosinei; 1 labruni; h 

hipofarinxul; L labiul; PB palpii maxilari 

superioară, care în secțiune transversală are forma unei potcoave (fig. 2). strîns lipită de epipharynx; 3) hybopharinxul care închide labrul la bază formând canalul pe unde trece sângele aspirat. Afară de aceste trei
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piese neperechi mai există încă două; palpii maxilari cari se dispun de 
o parte și alta cuprinzând pe toate celelalte piese bucale. 

Nervurile costale cu a treia secțiune egală cu a patra. 
Toate celelalte muşte înţepătoare şi sugătoare de sânge (afară de 

glosine), au nevoie pentru a puteă trăi să bea și apă sau lichide apoase. Dacă ar bea exclusiv numai sânge ar muri de sete. Glosinele din contră ele nu se hrănesc decît cu sânge fără ca să bea 
vre-odată apă. Ă 

-Glosinele sunt pupipare ele nasc deodată 3 
larve albe, moi, gata formate cari au fost hrănite 
în interiorul corpului mamii printr'o secrețiune 
specială care joacă rolul de lapte. Larvele se 
ascund repede în pământ umed și se transformă 
fără a se mai hrăni, în pupe negricioase din Fig. 53. Tabanus bovinus care după șase săptămâni ies muștele. (tăunul) . 

Glosinele trăesc în general în regiunile umede de preferință în apro- 
pierea râurilor şi a lacurilor, din cauză că fug de secetă, ele înțeapă mai 

cu seamă noaptea iar ziua se refu- 
giază în locurile obscure și umede. 

Genul Glosina cuprinde mai 
multe specii, dintre care urmă- 
toarele două: G. palpialis şi G. 
morsilans propagă trypanosomosa 
umană. 

Glossina palpialis Robinea uz 
Desvoidy, 1830 transmite omului 
Trypanosoma gambiense, agentul 
boalei somnului și inoculează și ani- 
malelor: Trypanosoma vivax, T. di- 
morphon, T. congolense şi T. pe- 
caudi, 

Ş | Glosina morsitans Westwood, 1850 
Fig. 54. Aparatul bucal al unui tdun. L  esteîn mod normalagentul de trans- labelele ; iar în partea dreaptă: labrul, ma- .. ui _ xilele, mandibulele, bipotorinxul şi palpii. misiunea naganei,animalelor dome 

(Microfotografie originală) stice, darîn unele regiuni poate dea- 
semenea inoculă și omului o varietate a boalei somnului: Rhodesia, 
datorită 7r. rhodestense. 

   



FAMILIA TABANIDELOR 

TABANIDELE (popular TĂUNII) (fig. 42—6)sunt muşte mari cu 
corpul larg, capul deprimat şi trompa (fig. 54) conformată pentru tăiat 
pielea şi supt; sunt extrem de avide de sânge; sboară cu iuțeală şi pro- 
duc sgomot, mai cu seamă în timpul oarelor celor mai calde din zi. 

Masculii se hrănesc aspirând sucul din flori, seva care se scurge din 
arbori şi zeama din fructele căzute. | 

* Femelele atacă cu preferință boii şi caii, mâi cu seamă în părțile 
unde nu ajung să se apere cu piciorul, cu capul sau cu coada; uneori 
atacă chiar omul sugându-i sângele. 

Aparatul bucal (fig. 55) al femelelor se com- 
pune din următoarele părți: 

1. În partea superioară se află Jabrul, o piesă 
unică, nepereche, cornoasă, largă la bază şi puțin 
ascuţită la extremitate; labrul îndoindu-se cu 
marginile sale în partea inferioară, constitue un 
fel de uluc care se află în comunicaţie cu farin- 

bit: 55 : secţiune trans gele şi care serveşte la trecerea hranei prin el. 
cal la Zabanus. ] labrul; 2. Dedesubtul labrului se află //ypopharinxul, 
/ hipofarinxul; iile. O lamă lungă care închide ulucul format de la- ibulele; 7nx maxilele; 

. L labiul. bru; această lamă este străbătută în lungul ei de 
un cana] prin care se scurge saliva. 

3. Lateral se află o pereche de lame ascuțite, mnaxilele, situate câte 
una de o parte și alta, purtând fiecare câte un palp biarticulat. 

4. Dedesubtul acestora se mai află o pereche de lame ascuţite, 7an- 
dibulele. Ă - | 

5. În partea de tot inferioară se află labiul, o lamă care se restrânge 
pe marginele sale în partea superioară, constituind un tub deschis în 
partea superioară şi care serveşte ca teacă stiletului format de: labru, 
hipopharinx, maxile şi mandibule. Această dispozițiune ne arată că 
femela de tăun poate perforă pielea ŞI suge sângele; părțile bucale ale 

p.    
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masculului prezintă aceeaşi dispozițiune, însă sunt foarte reduse ; maxilele şi mandibulele sunt mai puţin chitinoase și mai puţin robuste ca ale femeiei. 
i 

In 1903, Donovan, medic în Indiile engleze, examinând sângele bolnavilor atinși de o febră caracteristică unor regiuni din India, cu- noscută sub numele de Kala Azar sau febra de Assam, găsi un hematozoar pe care în urmă Mesnil și Laveran l-au numit Piroplasma Donovan, Parasitul a fost apoi cultivat de Bogers, Christophers şi Leishman, și s'a constatat că este transmis omului de către tăuni şi în special de Ta- banus tropicus 
La noi în țară tăunii sunt foarte frecuenți, şi în speciai Tabanus autom- nalis.



NEMATOCERELE 
Nematocerele au antenele lungi, și filiforme din şase la cincisprezece 

articole; aripile lungi și înguste, picioarele lungi și subţiri. 'Toracele 
ridicat în formă de cocoaşă Larvele în general aquatice formate din 12 până la 13 inele, cu capul distinct Și rotund, chitinisat cel puţin în parte; mandibulele mobile în mod transversal. Uneori au apendici ambulatori sau adesive pe corpul larvei. 

Nematocerele cuprind mai multe familii, dintre cari următoarele 
patru interesează din punct de vedere medical, ai căror reprezentanţi 
i-am găsit în România 

1. SIMULIDELE. 
2. PSYCHODIDELE. 
3. CHIRONOMIDELE. 
4. CULICIDELE. 
Tabloul alăturat aranjat de Neveu-Lemaire, dă caracterele esenţiale 

pentru determinarea acestor famiiii : 

Aripile oblongi, rotunjite la 
Nervura costală face |  Vârt, prevăzute cu solzi . CULICIDAE. 

turul aripii Aripile ovaie sau lanceolate 
Și păroase. ........ PSYCHODIDAE 

Tibia şi metatarsele largi şi 
Nervura costală se| turtite . .......... SIMULIDAE 
termină aproape de 

vârful aripii Tibia și metatarsele subțiri 
și subcilindrice ...... CHIRONOMIDAE 

FAMILIA SIMULIDELOR 
Această familie nu cuprinde decât genul Simulim care a fost dedublat 

de E. Roubaud în două genuri: Simulum şi Eusimulium. Ele cuprind 
70-80 de specii. Corpul lor este în general mic cu spinarea bombată,
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antenele scurte, cilindrice formate din unsprezece articule. Larvele sunt aquatice, trăesc în apele repezi. Ele se fixează de pietre Şi plante şi se- cretează în momentul nimphozei coconi. 
La noi trăeşte Simulium columbaczense (fig. 56), cunoscută popular sub numele de «Muscd rea, rr. - 

«Muscă năprasnicăv, şi Muscă 
veninoasâ» iar de către zoologi 
«Musca columbacă». 

Ea apare în judeţele: Me- 
hedinți, Gorj, o parte din 
Dolj, și Râmnicu-Vâlcea mai 
cu seamă în comunele cele 
mai apropiate de Dunăre. 

: Intinderea geografică bân- 
„] 

tuită la noi de acestă insectă, Fig. 56. Simulium columbaczensis (musca colum = se evaluează aproximativ la bacă. Microfotografie originală) 
2 —3000 kilometri (numai în vechiul regat). 

Ele constituesc un adevărat flagel la noi în anii când apar in număr mare, fiindcă atacă animalele domestice. Anul acesta (1923) a făcut ravagii în Banat, Oltenia și apoi în Ardeai pe la Bihor omorând 1 5.000 vite, pro- 
ducând pagube cari se evaluează a- 
proximativ 100.000.000 lei. Anima- 
lele cele mai expuse sunt în primul 
rând bivolii, apoi boii ŞI vacile; 
porcii, oile şi câinii sunt mai pu- 
țin expuşi. S'a văzut cazuri când 
chiar omul a căzut victimă înţepă- 
turilor lor, mai cu seamă copii. În 
orice caz ele sunt foarte supărătoare 

; Pentru oameni, când apar roiuri ne- 
i. gre străbătând câmpiile; intră în S-a | -- ochisau antrenate de aerul inspirat, Fig. 57. Capul. A antenele; Oochii; Ppal: pătrund în fosele nasale Şi în gură. pii; Z trompa ; (Microfotografie originală) Corpul acestei musculiţe este 

constituit ca la toate insectele din: cap, torace şi abdomen. 
Capul (fig. 57) este mic, comprimat dorsoventral și reunit de torace prin un gât scurt. El poartă doi ochi enormi facetaţi, o trompă, doi palpi şi două antene. Ocele nu există, Antenele (fig. 58) sunt cilindrice, 
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din 11 articole scurte, articolul terminal este puţin mai subțire ca celelalte: 
și mai lung, el poartă în vârf 2—3 peri. 

Toracele e convex pe partea superioară, astfel că dă insectei un aspect 
cocoşat, pe partea sa superioară este de coloare negru strălucitor, Aripile 

(fig. 59) sunt transparente, : 
lungimea lor întrece abdome- 
nul, nervaţiunea lor este abiă 
desinată afară de primele trei 
nervaturi cari pe lângă că-sunt 
închis colorate, sunt ornate 
cu peri de coloare neagră, 
scurți şi groşi. | 

Halterele (fig. 2x) sunt si- 
tuate îndărătul aripilor, ele 
sunt două mici organe pen- 
donculate. 

Picioarele (fig. 60) sunt re- 
ativ scurte acoperite cu peri 

-. şi constituite din nouă părţi: 
coxa fixată de torace, trocha- 

î _____ nterul ceva mai mic ca pre- pă Acipă de Simu. 
Le S0 0 antenă mă cedentul, femurul partea cea iun Colurbaezense 

originală) mai lungă și mai groasă; tibia, (Microfotografie origin.) 
lungă şi ea dar mult mai subțire ca precedentul, prezintă doi pinteni ascu- 
țiți; tarsul, constituit din cinci articole; primui cel mai lung aproape cât toate cele patru împreună, care urmează. Ultimul articol tarsal se termină. 
pere pe pe ir areeea cu două unghii ascuţite 

încurvate şi o piesă ne- 

pereche între ele (£. 16). 
Abdomenul este com-- 

pus din 7—8 inele de 
coloare maron deschis, 
partea terminală negru 

   
    

       

Fig. 60. Picioare de Simulium columbaczense. (Micro- Ri S fotografie originală) acoperit cu păr. Când insecta a supt sânge devine de coloare roşie. Prin transparență se vede: situat în ultimul segment un rezervoriu seminal sferic. 
Aparatul buca! (fig. 57. 1.) se compune dintr”o teacă, un fel de uluc gros şi comprimat dorsoventral, prezentând la suprafața sa un
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înveliş de peri. Teaca este homoloagă /abilui dela celelalte insecte ea este acoperită în partea superioară de Jabrum și adăposteşte în interiorul ei celelalte părți bucale (stiletele) cu care insecta taie pielea și aspiră sângele. Labiul (fig. 61) se compune la bază dintr'un submentum dublu, apoi un 7entum dublu şi la extremitatea sa liberă din două loburi laterale (labele) capabile de a se îndepărtă sau de a se apropiă, datorită muşchilor conținuți în fiecare din ele. Aceste loburi corespund olsvei dela Culicide, ele sunt acoperite cu peri tari pe cari insecta îi fixează în pielea anima- 

     
Fig. 6r. Labiul cu palpii maxilari. S sub- Fig. 62. Labrul + epipharinxul izo- mentum ; M mentum; O labela; L ligula; P. lat. D dinţii labrului; C canalul for- palpigerul; 1, 2, 3, 4, articolele paipilor ma- mat de labru + epipharinx, (Mi- xilari. (Microfotografie originală) crofotografie originală) 
lului în momentul sugerii. Între loburile terminale se află un lob mij- lociu ligula. 

Labrul (fig. 62) este o lamă cornoasă nepereche de formă triangulară, cu partea largă se articulează cu capul, iar cu partea atenuată este în- dreptată spre partea terminală a labiului. EI poartă în vârf o pereche de dinți. (D. fig. 62). Pe fața lui ventrală prezintă un şanţ care se con- tinuă pe linia mediană dela extremitatea terminală până la laringe. Acest șanț închis de către hipopharinx devine un tub cu care insecta soarbe sângele. (C. fig. 62). | 
Piesele situate în interiorul tecei sunt următoarele: 
1. Hipopharinxul (fig. 63) este şi el o lamelă chitinoasă nepereche lanceolată ascuțită la vârf, acesta este organul care face prima tăietură 
s?
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în piele, el este străbătut dealungul său pe linia mediană de un canal 
care se află în comunicaţie cu aparatul salivar. Acest canal se vede sau 
pe bhipopharinxul izolat sau în secțiunea transversală (fig. 66). 

Hipopharinxul se aplică direct pe labru închizând siionul lui, transfor- 
mându-l într'un canal. 

2. O pereche de mandibule (fig. 64) lamele chitinoase subțiri situate 
dedesubtul hipopharinxului. Ele sunt în partea lor superioară ferestrate, 
cu dinți foarte ascuţiţi. Mandibulele datorită muschilor lor laterali, 
lărgesc incisiunea produsă de hipopbarinx și face ca labrul să intre cât 
mai adânc cu dinții lui în rană. 

3. O pereche de maxile (fig. 63) lamele 
-- mai înguste decât man- 

dibulele şi mult mai ascu- 

țite la vârf ele prezintă în 

partea lor superioară un 

fel de dinți ascuţiţi, întorși 

cu vârful în spre partea 

superioară a lor. Ele se 

dispun lateral dedesubtul 
mandibulelor. 

La baza lor sunt anexaţi 
Palpii maxilar (fig. s7 P.) 
cari sunt în număr de doi, 

câte unul de fiecare parte P--... 
a trompei. Eipar a fiașe- fi 

| zaţi fiecare pe câte un 
Fig. 63. EHypopha- palpiger. . Palpii maxilari ge 
rinxul izolat. (Mi- Sunt formaţi din patru ar- Pia. 64.0 dibulă izolată 
crofotogrtie ori-  țicole dince în ce mai lungi muşchii ci P şi M. (Microfotogratie ginală) ela dela bază spre vârf. Al pa- originală) 
trulea articol este cel mai lung și mai subtire decât toate celelalte. 
„Pentru a înțelege raporturile cari există între diferitele părți consti- 

tuante ale gurii, vom urmări o secţiune transversaiă care trece prin partea 
bazilară a trompei (fig. 66 II). Arcurile duble externe (L) reprezintă, 
labiul, arcul mic superior (1) Iabrul+ epipharinxul, iar crestătura mică 
(Cf.) pe fața inferioară a acestui organ este canalul care se continuă în 
farinx şi prin care trece sângele sorbit. Liniuţa (H) imediat dedesubtul 
labrului + epipharinxului reprezintă hipopharinxul iar orificiul (ls) 

  

      
pa 

m. a
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din mijlocul ei canalul salivar. Liniile (M n) dedesubtul hipopharinxului 
sunt mandibuleie iar liniile (M z) dedesubtul acestora maxilele. 

In secțiunea longitudinală (fig. 66 1) se văd mușchii labrului + epipha- rinxul (M |), cari sunt cei mai desvoltați, ei cu partea lor îngustă se inseră la 
baza labrului iar cu partea întinsă pe fața internă și posterioară a capului. 

O grupă de mușchi (M S) ai farinxului se inseră cu partea lor largă 
pe fața superioară și externă a farinxului 
iar cu partea lor subțire pe peretele fron- 
tal intern al capului. 

Mai există două grupe de mușchi infe- 
riori (M j) ai farinxului cari se inseră cu un 
capăt de o parte şi alta a farinxului mai 
mult ventral iar cu celalalt capăt pe faţa ven- 
trală a capului, punctul exact unde se in- 
seră nu se poate preciză. 

Dedesubtul farinxului se observă o ca= 
meră chitinoasă, un fel de corp de pompă, 
din partea lui anterioară pleacă canalul sali- 
var (fig. 66 1. Cs) fin de tot Şi care se poate 
uşor urmări cum se continuă dealungul hipo- Fig. 65. 0 maxilă (M). (Mi- 
pharinxului. crofotografie originală) 

  

In partea posterioară a corpului de pompă se observă un piston chitinos 

     
       

Cf] 
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Fig. 66. Raporturile dintre piesele bucale, schematizate în secțiuni. (Figură originală). I. Secţiune longitudinală dealungul capului. A antenă; P palp. maxilar ; b labrul + epipharinxul ; HZ hipopharinxul; Ms muşchii superiori ai pharinxului; Mi muşchii inferiori ai pharinxului MI muşchii labrului ; Mp muşchii pistonului; p pistonul; Cs canalul hipofarinxului; Cf canalul labrului —- epifarinxul. II. Secţiune transversală prin cap. 1 labrul + epifa- rinxul; L labiul; HI hipopharinxul ; Ma mandibulele; MZ maxilele; (Desen 
original) 

cu un mușchi (fig. 66 I. Mp) care se fixează în partea posterioară și ventrală a corpului. Când insecta vrea să se nutrească, apropie trompa
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alegând un loc unde pielea este foarte subțire, un punct unde sar puteă 
înfige stiletele mai ușor întrun vas sanguin. Labiul nu pătrunde în 
plagă, ci se sprijină cu loburile sale terminale pe piele fixându-se de ea 
cu ajutorul numeroșilor peri ce se află la suprafața lor, labiul servește 
numai a dirige stiletele. | 

Vârful labiului odată fixat la suprafaţa pielei, insecta înpinge stiletele 
care constitue un fel de trocar, în piele producând plaga. In acest mo- 
ment mușchiul (fig. 66 I. Mp) pistonului se contractează, camera cor- 
pului de pompă se umple cu salivă, mușchiul trece din nou în starea 
sa de repaus, pistonul înaintează Și împinge saliva prin canalul (fig. 66 
I. 1s) hipopharinxului în plagă. | 

Această salivă are proprietatea, probabil de a anestezia pielea şi în acelaș 
timp de a face sângele mai fluid înlesnind digestiunea sa ulterioară. 

Îndată ce stiletele a pătruns întrun vas sanguin, mușchii superiori 
interiori ai faringelui intră în contrăcţiune; partea farinxului corespun- 
zătoare lor se lărgeşte, iar sângele din plagă vine în ea prin canalul produs de labrum, X epifarinx (fig. 66 1. Cf) închis de către hipopharinx. Imediat 
are loc contracțiunea mușchilor superiori postericri ai faringelui, în vreme ce mușchii anteriori trec în stare de repaus, aspirând astfel tot 
sângele pe care tubul digestiv poate să-l primească. 

Insecta nutrindu-se lasă în plagă o picătură de salivă, modul cum 
lucrează această salivă nu este încă cunoscut, 

Masculii sunt de coloare mai închisă ca femelele şi mai păroși; ei nu atacă omul și animalele fiindcă hrana lor nu constă din sânge ca la femele 
ci numai din sucuri de plante; nu se îndepărtează de locurile lor de origină. 

O femelă depune câteva sute de ouă întășurate într'o substanță cleioasă 
formând nişte filamente albe gălbui, ce se lipesc de pietrele şi plantele din curentul pârîuriior. Mărimea ouălor după Metschnikow este 0,23 :0,1 5 mm., la început ouăle sunt albe şi mai târziu devin negricioase. . Larvele trăesc în apele curgătoare, sau pe țărmul râurilor, ele ajung lungimea de un centimetru, se fixează cu capătul posterior de pietre şi alte corpuri din albia râurilor priatr'un firișor, iar cu partea anterioară 
îndreptată în partea din cotro curge apa. Capul poartă ochi, antenele 
triarticulate şi două apendice foarte remarcabile flabeliforme, de fiecare parte a capului, care servesc la prehensiunea alimentelor. Primul inel abdominal prezintă un apendice retractil în formă de picior, ultimul inel prezintă un disc de fixare.



  ENTOMOLOGIA MEDICALĂ zi 
  

Pupele în formă de cornete, ţesute de larve în timpul când se trans- 
formă în pupe. Pupele prezintă de fiecare parte a toracelui o tufă de 
filamente alungite, arcuate, ridicate în sus, amintind perii pupelor de 
chironomus. a 

Insecta perfectă îndată ce iese din pupă apare la suprafaţa apei, aripele 
fiind dejă formate ea sboară. 

In afară de S. columbaczense Schănbauer, am mai găsit în România 
S. reptans L.. 

Simulide sunt foarte numeroase însă foarte greu de distins unele de 
altele. 

% 
%* % 

ROLUL PATOGEN. In privinţa modului cum S$. columbaczense 
produce moartea animalelor pe cari le înțeapă sunt mai multe ipoteze: 

Schânbauer în 1795 citat de R. Blanchard (1901) atribuiă moartea fie 
unei inflamațiuni, fie unei obliteraţiuni a căilor respiratorii. 

Tomosearoy (1902) a emis următoarele trei păreri: 
1. Că numărul mare de insecte, cari se abat asupra animalelor, îi sug 

o cantitate așă de mare de sânge că produc o anemie; 
2. Că animalul fiind înţepat simultaneu în nenumărate părți ale cor- 

pului, se produce o excitațiune nervoasă reflexă care-l omoară; 
3. Că se otrăveşte sângele animalului cu saliva insectei. 
S. reptans a fost acuzat de Sambon că ar inoculă pelagra, Marchoux 

şi Bourret au emis ipoteza că aceste insecte ar puteă jucă un rol impor- 
tant în transmisiunea leprei. 

Experiențele făcute până astăzi cu diverse simulide au arătat că ele 
n'ar puteă trasmite paludismul, boala somnului sau unele filariose 
după cum se credeă. 

FAMILIA PSYCHODIDELOR 

Psychodidele formează o familie destul de homogenă repartizate în 
lumea întreagă. In 190 când am scris studiul meu asupra culicidelor 
din România (1910) nu cunoșteam în țară, din această familie decât genul 
Phlebotomus cu toate că genul Pericoma şi Psychoda sunt foarte frecuente. 
In timpul din urmă această familie a fost foarte bine studiată de către 
Larrousse (1920) după care reproducem descripţia ce urmează: «Aspectul 
psychodidelor este caracțeristic, corpul şi aripile sunt acoperite cu peri
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deși, uneori mai multe părţi ale corpului prezintă solzi, niciodată însă 
pe aripi, particularitate care-i deosebeşte ușor de Culicide, ale căror nervuri 
ale aripilor sunt uneori acoperite cu solzi de forme. variate. 

Caracterele comune diferitelor genuri din această familie sunt nume- 
roase, cel mai important este dat de către conformațiunea particulară 

a aripii care este lanceolată şi care 

prezintă în afară de nervura costală 

(marginea anterioară) și subcostală (ner- 

vura auxiliară) cel puţin 6 nervuri lon- 

gitudinaie și nervuri transverse foarte 
apropiate de baza aripii. 

Genurile acestei familii pot fi se- 

parate în 2 subfamilii: 1) Psycho- 

dinele; 2) Phleobotominele. 
1. Psychodinele. Psychodinele la care 

punctul de bifurcațiune dela a 2-a lon- 
gitudinală este foarte apropiat de baza 

Fig. 67. Psychoda. (Microfotografie aripii. Această subfamilie cuprinde 
originală) genurile Psychoda, (fig. 67) Pericoma 

(fig. 68) Ulomyia, Brunettia, Parabruneitia. 
Cele două genuri mai răspândite sunt Psychoda şi Pericoma; la Psy- 

choda, nervura a treia lon- 55 . Da 
gitudinalăatinge vârful aripii; ” ca 
la Pericoma, nervura a treia 
se termină dedesubtul vâr- 
fului. 

  

   
Fig. 68. Pericoma ocellaris Meig Fig. 69. Phlebotomus papatasi. (Microfotografie (după Van der Waulp) originală) 

2. Phlebotominele. Psychodide la care, nervura a doua longitudinală 
se bifurcă odată sau de două ori; aceste puncturi de bifurcaţiune sunt
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la o mare distanță de baza aripii. Această subfamilie cuprinde genurile: 
Phlebotomus, (fig. 69) Phlebotomiella, Trichomyia, Diplonema, Sycorax, 
Fatonisca, Nemopalpus. 

«Caracteristica acestor diptere este că sunt mici de 2 la 3 milimetri, 
toracele cocoșat, capul şi trompa formând cu restul corpului un unghiu 
de 45, palpii din 5 segmente, antenele din 16 segmente, aripile având 
6 nervuri longitudinale, a 2-a de două ori bifurcată, a q-a bifurcată, ner- 
vurile transverse foarte apropiate de baza aripii». 

Din această familie a câștigat în timpul din urmă în medicină o mare 
importanță Phlebotomus papatasii Scopoli, 1786. Fiindcă s'a constatat 
că transmite omului «febra de Pappataci» cunoscută sub numele de 
dengue. 

Acest mic dipter este de coloare deschis, acoperit cu peri, seamănă 
la prima vedere cu un mic fluture de noapte, se observă în tot bazinul 
mediteranian. În Perou există o specie vecină de aceasta, P. verrucorum 
care se crede a fi agentul de inoculaţie a boalei verruga şi a leishmaniozii 
americane. - 

N 

FAMILIA CHIRONOMIDELOR 

"Țânțăraşii mici de ş—14 mm. lungime. 'Trompa relativ lungă. Ante- 
nele cu 4 până la 15 segmente, păroase la femelă și penate la mascul. 
Ochii reniformi. Ocelii absenţi la toate speciile. 'Toracele foarte arcat. 
Scutelul şi metanotum mici. Aripile în genere mai strânse la mascul 
decât la femelă. Nervura costală se termină la extremitatea celei de a 
treia nervură longitudinală. Nervura auxiliară sau subcostată nu e bine 
definită. Prima nervură longitudinală distinctă şi ajungând la margi- 
nea anterioară aripii. A doua nervură longitudinală greu vizibilă şi 
uneori absentă. A treia nervură longitudinală bine desvoltată, adesea 
desprinzându-se din cea dintâiu și terminându-se la marginea anteri- 
oară a aripii, rar la vârful ei. A patra nervură se desprinde dela baza 
aripei şi e bine desvoltată până la punctul în care se unește cu cea de 
a treia. Poate fi bifurcată. A cincea nervură e aproape totdeauna bifur- 
cată. A şasea și a șaptea sunt necomplete și adesea lipsesc. Aripa e aspră 
şi păroasă, dar niciodată acoperită cu solzi. Halterile sunt fără peri. Pi- 
cioarele nu sunt niciodată prelungite și tibiile se termină de regulă cu 
un pinten scurt. Abdomenul este lung şi subțire (Patton and Cragg). 

Această familie cuprinde patru subfamilii (Kieffer) dintre care singura
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„subfamilie a ceratopogoninelor cuprinde numeroase specii care înțeapă 
omul pentru a se nutri cu sânge. Foarte frecvent la noi este genul Ce- 
ratopogon (fig. 71) şi Culcoides. 

«Genul Culicoides are capul lăţit puțin în frunte şi prelungit întro 
trompă nu tocmai lungă. Antenele din 14 segmente în ambele sexe. 
Primul segment mare şi făcut ca o sferă turtită, următoarele 8 sau ro 
ovale și la mascul prevăzute cu peri lungi plumoşi. La femelă părul 

| care poate fi lung sau scurt e verticelat. Ul- 
timele segmente sunt mai puțin lungi şi au 
peri scurţi. 'Toracele foarte încovoiat, dar nici- 

   Fig. 70. Chironomus plumo- | N , , 
sus. (Microfotografie origi- Fig. şi. Culicoides. (Microfotografie nală) 

originală) 

odată trecând peste tap. Aripile ţinute în repaus într'o poziţie orizontală şi în genere aspre datorită prezenții de peri mici îngrămădiți pe suprafața lor. A treia nervură longitudinală sau unită cu cea subcostală prin O nervură transversă, sau unită cu ea în parte sau în totalitatea lungimii ei. A patra longitudinală e bifurcată şi unită cu a treia prin o: nervură transversă. A cincea e deasemenea bifurcată şi aici există adesea o nervură bifurcată, liberă la capătul basal, între nervurile 3 şi 4. Ner- vurile 6 şi 7 sunt rudimentare. Picioarele sunt viguroase şi de o lungime potrivită. Femurii nici nu sunt umflați nici nu au spini. Ultimul meta- tars e mai lung sau egal în lungime cu articolele succedente. Unghiile sunt simple și egale. Empodiu este bine desvoltat (fig. 18 E) şi aproape
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“tot atât de lung ca și ghiarele. Abdomenul consistă din 8 segmente. 
Pensele masculului au procese bazale fără de vr'un apendice. Porțiunea 
terminală e lungă și gradat subțiată ca un punct». (Patton and Cragg). 

«Genul Culicoides cuprinde țânțărași mici, de obiceiu numărând 1 
mm. lungime, uneori 1,5 mm. a- 
proape totdeauna de o coloare cas- 
tanie închisă sau neagră, uneori 
castanie gălbue — rar albicioși. An- 
tenele au 14 segmente, (fig. 8) pri- 
mele 8—-ro fiind globuloase sau 
ovoide, celelalte de obiceiu alun- 
gite, în special lamascul. Aripile sunt 
păroase sau pe toată suprafața sau 
parțial (Fig. 73). A treia nervură 
lungă este sau unită cu prima prin- 
tr'o nervură transversă, sau confun- 
dată în întregime cu aceasta. A q-a 
nervură este sau bifurcată aproape 
de bază, sau către mijlocul aripii. 
Aripile sunt adesea marcate cu pete originală) 
întunecate şi cercuri luminoase în șiruri transversale de 3, 4 sau mai multe. 
Femurii n'au spini. Ultimele metatarsuri sunt mai lungi ca articolele suc- 

cedente. Unghiile simple şi 
de o lungime egală, și în 
anumite specii au spini la 
baze. Empodiul este rudimen- 
tar şi nu e niciodată mai mare 
decât pe jumătate lungimea 
unghiilor. În alte privinţi a- 

cești țânțari sunt foarteasemă- 
nători acelora ai genului cera- 
topognn (Patton and Cragg). 

Specia acestui gen al cărui aparat bucal l-am studiat mai deaproape 
este CULICOIDES PULICARIS Linn€. Se caracterizează prin al 
12-lea articol al antenelor masculului care este aproape de 3 ori așă 
de lung ca al ro-lea și egal cu al 14-lea; al zr-lea articol este foarte puţin 
mai lung decât al ro-lea, și al 14-lea poartă un păr robust la extremita- 
tea sa. 

  

Fig. 72. Ceratopagon. (Microfotografie 

  

Fig. 73. Aripă de Ceratopogon
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Aparatul bucal este constituit din o trompă numită încă şi rostru, (£. 74) in- serată între antene, la femelă este tot atât de lungă ca și capul, la mascul este ceva mai scurtă ; ea este compusă din mai multe părți: 1. Teaca, 2. Styletele. Teaca (fig. 74) reprezintă labiul celorlalte insecte. Ea este terminată 

  

R 
Fig. 74 Cap de Culicoides pulicaris văzut din profil 
piesele aparatului bucal sunt îndepărtate unele de altele. O, ochiul, a, antera, L, labiul, mn, mandi- 
bulele, mx, maxilele, La, labium, (teaca) H, hypo- 

pharyxul, P, palpul 

printr'o mică masă ovoidă 
având forma unei olize ; 
oliva este formată din trei 
Părți, (Fig. '74 Plan 1) una 
nepăroasă mediană /n- 
guetta sau glossa (g) şi două 
loburi laterale sau /abel/ae 
(1). Acestea din urmă sunt 
independente una de alta și 
se pot deplasă. Teaca este 
Cărnoasă și pe toată lun- 
gimea ei este tapisată la ex- terior de solzi şi de câțiva peri, unii mai lungi alții mai scurți. 

Stiletele. In interiorul tecii se află o fascie din şase piese tăietoare, care împreunăalcătuesc acul, Aceste 
piese nu sunt articulate şi nu au 
pe ele nici peri nici solzi. 

1. Labrul (fig. 74 şi 75 L) piesă 
dorsală nepereche prevăzută cu dinți 
mici recurbați, ea este răsfrântă în 
formă de uluc. Ulucul nu se aplică 
cu deschiderea lui ca la culicude pe 
hipopharinx ci pe mandibule, fiind 
închis de ele așă că formează un 
tub complet închis. Prin acest ca- 
nal format de labru şi de mandi- 

L 

a na 
m-a 

m* 

&r. 

Fig 75. Secţiune transversală în trompă 
L, labrul, La, labiumn, mn, mandibulele, 

mx, maxile, H, hypopharynx 

bule sângele supt pătrunde în faringe şi mai departe. 
2. Mandibulele (fig. 74 şi 75» mn) două lamele subțiri de chitină care se aplică în mod normal pe labru epifarinx, ele închid gutiera care la culicide, după cum am spus, este închisă de către hypofarinx. Fiecare mandibulă are o margine dințată în partea distală. 
3. Maxilele (fig. 74 şi 75, mnx) deasemenea în număr de două, dispuse lateral. Fiecare înarmată cu mai mulți dinți puternici mai mari decât ai mandibulelor. La baza lor ele se unesc cu palpii corespunzători.
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4. Hypopharinxul (fig. 74 şi '75, h) este a doua piesă nepereche și este 
o lamelă chitinoasă pătrunsă de un canal în tot lungul ei care comunică 
cu pompa salivară situată la baza ei. Marginea distală a hipopharinxului 
este rotunjită și divizată în mai mulți dinți mici strâns alăturați. 

Palpii (fig. 74, p) sunt compuşi din ş segmenți, acoperiți cu peri scurți 
şi mai lungi. Al treilea segment are o expansiune către mijloc conținând 
o cupă sensorială, cu deschiderea spre partea internă, în care se găsesc 
un număr de peri- 
şori mici astfel P 
cum au fost des- 
crişi de Macfie la 

Culicoides S. 

Pompa salivară 
(fig. 76 P. S.) este 
Situată în cap la 

baza hipofarinxu- 
lui dedesubtul 
părţii anterioare a 

farinxului. Func- 

țiunea sa este de 
a aspiră lichidul 
produs în glan- 
dele salivare și a-l pe 
împinge prin ca- Fig. 76. Tr, trompa; P, palpul ; P, S, Pompa salivară;0, 
nalul hipopharin- ochii; T, capul 
xului în rană. Corpul ei de pompă cuprinde un tub format de o chi- 
tină transparentă şi elastică, el este dilatat la bază în formă de clopot. 

Fundul clopotului este închis cu o membrană chitinoasă foarte ela- 
stică, care se învaginează întocmai ca fundul unei butelii de şampanie. 
Pe partea externă a acestei membrane se fixează un piston. Pistonul a 
cărei parte anterioară este umflată şi de coloare închisă are o coadă care 
se înșiră pe fulcrum prin ajutorul unui mușchiu, contracţiunile acestui 
mușchiu fac ca pistonul să fie tras îndărăt. Păretele corpului de pompă 
servește ca antagonist al acestui muşchiu, fiind elastic, îndată ce mușchiul 
a încetat de a funcţionă, el face ca pistonul să revie la poziția primitivă. 
Pe faţa ventrală a corpului de pompă se vede intrând canalul glandelor 
salivare. În fig. 76 care este! o microfolophie mărită, se vede pompa 
salivară situată la baza hipofarinxului. 

       
x
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Când timpul este ploios sau rece Culicoizii se ghemuesc în coaja 
sgrunțuroasă a arborilor; în timpul zilelor călduroase, mai cu seamă la 
crepuscul, masculii se reunesc în roiuri executând dansuri aeriene. 
Masculii sunt inofensivi, numai femelele atacă omul şi animalele. 

Larvele lor sunt lungi de 3—4 mm. de coloare albicioasă foarte, sprin- 
tene și înnoată cu ușurință; se găsesc în apele stagnante, șanțuri şi în he- 
leşteie. 

Nimfele sunt de coloare brună, înnoată la suprafața apei printre lemne 
şi alte vegetale. După Goetghebuer nimfosa nu durează decât două, 
trei zile. !



FAMILIA CULICIDELOR 
Poporul nostru numeşte insectele din această familie ȚÂNȚARI, 

ele au în mijlociu o lungime de ş la ro mm., caracterizate printr'o trompă 
lungă și cărnoasă; ante- 
nele sunt din 14 la 1ş 
articole; palpii maxilari 
formați din 1 la Garti- 
cole; larvele și nimfele 
aquatice. 

Corpul unui țânţar în 
stare perfectă este con- 
stituit din trei regiuni: 
capul, toracele şi abdo- 
menul (fig. 77); primele 
două regiuni sunt reu- 
nite între ele, prin un 
gât mobil, pe când to- 
racele este direct reunit 
de abdomen. 

Corpul şi membrele 
sunt acoperite cu solzi 
şi peri de diferite forme. 
Solzii au o constituţie 
simetrică, prezentând 
pe suprafaţa lor dungi 
regulate cari amintesc 
solzii de pe aripile flu- 
turilor. Se deosebesc 
mai multe feluri de 
solzi : solzi în formă de 

       
L-: Xe, - 

Fig. 77. Anatomia unui Culex tipic (după "Theobald din 
Sergent). I. Corpul în întregime ; II. Capul; III. Organele 
genitale mascule externe; IV. Solzii nervurilor de pe 
aripi; VI. Unghiile picioarelor. T trompa ; P palpii; A 
antenele; O ochii; Oc Occiput; Pr prothoraxul ; Ms 
mesothoraxul; S scutelum; Mt metanotum; Ab ab- 
domenul ; Og organele genitale externe mascule ; H halte- 
rele; F femurul; Ti tibia; M metatarsul; Ar T artico- 
lele tarsele; Ea solzii aripelor ; E] solzii laterali ; Em solzii 
mediani ; Ef solzii franjutilor; EP solzii marginali; L lo- 
bul basal; / partea lui terminală; C clypeus; F frun- 

tea; N ceafa 

lopată, mai mult sau mai puţini largi, solzi curbi filiformi, solzi fusiformi,
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solzi în formă de secere, solzi în formă de furcă, solzi în formă de câr- 
cei. Distribuţia solzilor pe suprafața corpului și gruparea lor în anumite 
puncte pe aripi și pe picioare constitue un fel de pete caracteristice pen- 
tru identificarea diferitelor specii. 

CAPUL ȘI APENDICELE SALE 
CAPUL (fig. 78), formează o capsulă chitinoasă, nearticulată. El 

poartă de o parte şi de alta doi 
ochi enormi reniformi care se 
ating pe linia medio-dorsală și 
medio-ventrală, fără a se fuzionă. 
Partea situată îndărătul ochilor 
se numește occiput (fig. 78. U.) 
porțiunea cea mai posterioară a 
occiputului se numeşte ceafă 
(fig. 78 C.). Partea situată în faţa 
cuprinsă între ochi este fruntea 
(fig. 78 F.) care se prelungește 
înainte printr'o piesă triangulară 
numită chpeus (fig. 78 K.). De o 

„parte și de alta pe frunte se în- 

seră antenele (fig 78 A.). 

Antenele (fig. 79) sunt lungi; 

filiforme, articulate, flexibile, 

împodobite cu peri dispuşi în 

mod regulat la baza fiecărui ar- 

ticol. Antenele masculului se 

deosebesc de cele ale femelei, 
constituind astfel un caracter de PR _ dimorfina semal. La femel, FE, Cr de cuc femel d emca 
antena este formată din I4 â1- fruntea; R creștetul; O ochii; M occiput 
ticole, la mascul din 1ş. Articolul (original) 
basilar (Torulus), la femelă este 
globulos şi se poate compară cu o boabă de mazăre, excavată în partea supe-. 
rioară. Celelalte articole sunt cilindrice și asemenea între ele. Fiecarearticol 
antenar este divizat în trei părţi: partea mijlocie, cu mult mai lungă 
este de coloare închisă, iar capetele de nuanță mult mai clară, aproape 
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albe și se termină în trunchiuri de con, la nivelul cărora se inserează peri în număr de patru sau cinci, 
| L-a mascul (fig. 80), articolul basilar este la fel cu cel dela femelă cu mică deosebire că este ceva mai mare, celelalte articole au forma a două trunchiuri de con opuse unul altuia ; cel din partea superioară este co- lorat închis, iar cel de la partea interioară aproape alb. Ultimele două 

articole terminale sunt la mascul cu mult mai lungi ca 
celelalte. Perii se inseră în aşă mod că antenele iau forma 

Penală, ceeace ne face 
să deosebim masculul 
de femelă chiar cu ochii - 
liberi. 

Aparatul bucal (fig. 
81). In partea anterioară 
şi mediană a capului 
sunt inserate apendi- 
cele cari constituesc a- 
paratul bucal: trompa 
şi palpii maxilari. 

Trompa (fig. 78 T) 
numită încă şi rostru 
este o prelungire rigidă 
care se poate vedeă şi 

Fig. 79 
Fig. 8o 

Fig. 79. O antenă curățită de peri ca să se vază locurile unde se inseră verticelele de peri (Microfotografie originală) Fig. 8o. Antenă de Anopheles mascul. (Microfotografie originală) 

   
cu ochii liberi. De ordinay ea are o lungime jumătate cât a corpului, dar poate fi şi mai lungă. 'Trompa se compune din două părţi: din o teacă (tig. 82) şi din un trocar. 

Teaca (fig. 82) este formată din buza inferioară (labium) ea are forma unui tub crăpat pe partea sa Superioară, și se termină printr'o mică masă ovoidă, numită old, formată din două loburi laterale numite labellae articulate cu ea și capabile de a se îndepărtă sau a se apropiă datorită mușchilor cari se află situați în fiecare din ele. Teaca este acoperită pe toată suprafața ei, cu solzi Şi Mici peri, ea este flexibilă, și când țânțarul înţeapă ea se sprijină pe piele și se îndoaie pentru a menţine și dirige trocarul care se află în interiorul ei. 
6 N. Leon: Entomologia Medicală
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Trocarul cu care insecta taie pielea Şi aspiră sângele victimei este 
format din următoareie şase stilete reunite între ele şi aproape egale 
de lungi: 

1. În partea superioară se află o piesă nepereche conturată în gutieră, 
este buza superioară (labrum) care în secțiunea transversală are forma 

  
Fig. 81 Fig. 82 

Fig. 81. A vârful aparatului înţepător de Culex pipiens (după Schaudin). d ph prelungirea pharingelui în trompă ; d s canalul salivar ; kyp hipopharinxul ; 7Bs labrum + epipharinxul ; mn d mandihula dreaptă; mn s mandibula stângă; mx s maxila stângă; mn d maxila 
dreaptă _ Fig. 82. Extremitatea trompei văzută din partea superioară. (Microfotografie originală) 

unei potcoave. Această piesă rezultă din fuzionarea labrului cu epi- 
pbarinxul. 

2. Hypopharinxul (fig. 83 hp.) o lamelă chitinoasă lineară nepereche, 
care închide silonul labrului din jos și constitue astfel un canal prin care 
țânțarul aspiră sângele. .
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Hypopharinxul este străbătut în tot lungul lui de un canal care se 
află în comunicație cu canalul glandelor salivare. ” 

3. O pereche de mandibule (fig. 83 mn.) foarte ascuţite dispuse lateral. 
Ele sunt aplicate pe laturile epipharinxului. 

4. O pereche de maxile (fig. 83 mX.) două lamele mai forte decât man- 
dibulele, cu vârfurile dinţate în formă de ferestrău. 

De fiecare parte. a maxilelor se află 
anexate câte un valp (fig. 78 P.) 

Palpii maxilari (fig. 84). Sunt două 
prelungiri digitiforme, îndreptate şi ele 
înainte ca trompa. Ele se articulează cu 
o piesă chitinoasă internă, care le ser- 
veşte ca suport, cu care se articulează 
și maxilele, numit pal- Piper. 
Lungimea şi configurațiunea lor va- 

riază la diferitele genuri, specii ŞI sexe, ” --- 
Clasificațiunea lui Meigen se bazează Fig. 83. Secţiune transversală prin ” trompa unei femele de Anopheles pe lungimea palpilor. maculipennis, (după Nuttall şi Schi- El a împărțit culicidele în trei genuri:  pley). Ixe labrum + epipharinxul ; ad. a mn mandibulele; x mhaxilele; hp Anopheles, Culex şi Atdes, caracterizân- hypopbarinxul; sal canalul salivar ; du-le în modul următor: îi labium; tr traheele; mus mușchii 
1. Anopheles: Palpii în amândouă sexele aproximativ tot atât de lungi 

ca trompa (fig. 84). 

2. Culex: Palpii mai 
lungi ca trompa la mas- 

"cul cu mult mai scurți 
decât trompa la femelă 
(fig. 78). 

3. Aădes: Palpii cu 
mult mai scurți decât 
trompa la ambele sexuri 
"TORACELE ȘI A- 

Fig. 84.'Trompa şi palpii de Anopheles maculipiennis mas- PENDICELE SALE. cul. (Microfotografie originală) 'Toracele umflat în par- 
tea sa dorsală în formă de cocoaşă, este format din trei segmente fuzionate 
între ele: protoracele, mesotoracele Şi metatoracele, 

Cea mai mare parte a toracelui este constituită din mesotorace; cele- 
lalte două segmente sunt foarte mici şi nu ocupă decât o parte foarte slabă. 

xe 
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Fiecare din aceste trei segmente este constituit în partea superioară 
din terzum, iar în partea inferioară din sternum reunite între ele prin 
piese laterale numite pleurae. 

Aripile (fig. 85) sunt lame cutanate, subțiri, transparente cari se in- 
seră pe mesotorace. Ele prezintă nervături a căror dispoziție este carac- 
teristică pentru diferitele specii; unele sunt longitudinale, altele trans- 
versale. Sunt şase nervuri longitudinale: (șapte numai pentru specia 
Heptaphlebomyina). A doua, a patra și a cincea nervură longitudinală 
sunt bifurcate și bifurcațiunea lor circonscrie un spaţiu numit celulă 
sau areolă (fig. 85, b). Celula cuprinsă în bifurcațiunea nervurii a doua 
longitudinală se numește celulă superioară sau prima celulă submar- 
ginală; celula formată de către bifurcațiunea longitudinalei a patra se 
numește a doua celulă posterioară, iar celula cuprinsă în bifurcația 

  
  

  

Fig. 85. Nervaţiunea unei aripi de culicid 

longitudinalei a cincea se numeşte celulă anală, celulă ovală sau celulă 
mare. 

Nervurele transversale din cauză că sunt foarte scurte şi slab colo- 
rate sunt mai greu de precizat, ele sunt următoarele: zransversala margi- 
nală, între prima şi a doua longitudinală; transversala supranumerară, 
între a doua şi a treia longitudinală; și transversala posterioară între a 
patra şi a cincea longitudinală. 

Nervătura care se află pe marginea superioară sau anterioară a aripii 
se numește nervură costală. 

Toate aceste nervuri sunt mai mult sau mai puţin acoperite cu solzi, 
de formă și coloare diferită, ceeace constitue un excelent caracter dis- 
tinctiv pentru a determină unele specii chiar dela prima vedere. La 
Culex de exemplu, aripele sunt în general incolore, (Tabela II. fig, 2) 
la anopheles, (Tabela II. fig. 1) ele prezintă pete formate din acumu- 
laţiunea solzilor în anumite puncte. 

Halterele sau balansierele (fig. 2x) sunt a doua pereche de aripi, dege- 
nerate care se inseră pe metatorace dar cari totuș servă țânțarului la
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echilibrarea sborului. Ele au forma unor 
pătul lor. 

pedicule subţiri umflate la ca- 

Picioarele (fig. 86). Sunt lungi, subțiri și foarte fragile, acoperite 

Cc 

  

  
Fig. 86. Piciorul şi părţile sale constituante, 
7 C coxa trohnator; Ti tibia; M metatars I, 
II, ILI, IV, întâiul, al doilea, al treilea şi a] 

patrulea articol tarsal; U unghiile 

cu solzi, peri și spini. 
Un picior este format din 

nouă articole (fig. 86): Coxa 
(c), Trochanter (T), Femur 
(F), Tibia (Ti) şi cinci arti- 
cole tarsale (|, II, III, IV) 
dintre care cel mai proximal 
este ceă mai lungă parte a 
piciorului numită şi Meta- 
tars (M). 

Ultimul articol tarsal poartă 
un aparat ungheal format din 
două unghii (fig. 87) şi o pe- 

  

Fig. 87. Picioare de Anopheles cu 
tarsele şi unghiile. (Microfotogra- 

fie originală) . 

reche de umflături acoperite cu peri cari permit insectei de a sta pe 
apă. Unghiile sunt chitinoase şi incurbate, pot fi simple sau pot pre- zentă dinţi — unidentate, bidentate, tridentate —- talia și forma lor va- 
riază dela o specie la alta, dela un sex la altul, dela un picior la altul 
şi Chiar dela o unghie la alta.
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Ficalbi (899) bazându-se pe aceste deosebiri a stabilit o formulă 
de notațiune pentru determinarea specifică a culicidelor. lată cum 
notează el caracterele unghiilor: reprezintă unghia simplă prin o (zero) 
şi unghia dentală prin 1, 2, 3, după cum prezintă 1, 2 sau 3 dinți. Aşă 
că pentru a reprezentă, de exemplu, caracterul unui ţânțar care-are am- 
bele unghii a perechei întâia de picioare nedintate, la perechea a doua 
o unghie sirnplă şi alte unidentată, iar la a treia pereche una unidentată 
şi alta bidentată. Se va scrie 0,0 — 0,1 — 1,2. 

Abdomenul (Tabela IV. fig. 2) este subţire, lungăreţ, conic şi puţin turtit, 
mai păros la mascul ca la femelă. EI este constituit din opt segmente. 

Fiecare segment este format din o lamă dorsală şi una ventrală: Ter- 
gum (T) şi Sternum ($). Suprafaţa acestora este împodobită cu solzi 
și peri de lungime, coloare şi formă deosebită. Această ornamentațiune 
este adeseori polychromă, de unde rezultă diferite desenuri caracteri- 
stice. 

Pleurile (Tabela IV. fig. 2.) cari reunesc între ele părțile tergale cu 
cele sternale sunt elastice și nude. 

Ultimului segment abdominalfi urmează armătura genitală. (Tabela 
IV fig. 4). La mascul, acest aparat este reprezentat prin o pensă, (Tab. 
IV fig. 4) la femelă, prin 3 piese două laterale şi una nepereche şi ven- 
trală, oviscaptul. 
MORFOLOGIA INTERNĂ. Pentru a puteă urmări cu ușurință 

desvoltarea parasitului malariei în corpul țânțarului, este absolut necesar 
să cunoaştem raporturile și structura diferitelor organe. 
APARATUL DIGESTIV (fig. 88) se compune din trei regiuni: 

anterioară, mijlocie şi posterioară. 
Intestinul anterior cuprinde gura, faringele, esofagul și organele anexe: 

o pereche de glande salivare, o pereche de diverticule oesophagiene 
dorsale şi un diverticul oesofagian vertral. 
GURA (fig. 88 fe. buc.) şi PHARINGELE (fig. 88 ph.). Am 

arătat care este conformaţiunea gurii. Canalul de sugere format de 
labrum -- epipharinx se lărgeşte la intrarea sa în cap formând faringele, 
(fig. 88 ph.) sau aparatul de aspiraţiune. 

La faringe se deosebesc trei porțiuni: una anterioară, a doua mijlocie 
mai îngustă și mai scurtă ca cea anterioară şi a treia posterioară care 
ajunge până la ceafă. Faringele în secțiune transversală are forma tri- 
unghiulară, el este format din trei lame chitinoase puţin convexe către 
interior şi reunite între ele prin membrane elastice şi dispuse una dor-
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sală și două ventro-laterale. Din mijlocul fiecărei lamele, de pe faţa ei 
concavă pleacă mușchi puternici, care se înserează pe partea internă a 
capului și care contrac- +. 

a Yi €.bue tând-se, produc o vastă a 
dilataţiune în care sân- a prea 
gele se precipită. 

Faringelui îi urmează d.sal, 
un canal îngust care ces. 
trece prin gâtul țânța- 
rului pentru a se lărgi 

apoi în torace. El nu 

mai este aşă de rigid. ca 

faringele. In constituţia 

peretelui său predomină 

o musculatură circulară 

şi logitudinală. 

OESOPHAGUL (fig. 
88 oes.) se separă de 

faringe printr'o gâtui- 

tură inelară, formată din 

muşchi inelari, cari 

funcţionează ca valvulă ; 
ea se închide în mo- 
mentul expansiunii pha- 

ringelui şi se deschide 

în timpul contracţiunii. 

Ea a fost numită de 

către Schaudin valvulă 
pbaringeală (Pharyncs- „an | | 
klappe) (fig. 88 Oese). Fig. 88. Secţiune longitudinală schematizată în Anopheles 
La limita posterioară a maculipennis, femelă (după Nuttal şi Shipley). c buc 

. cavit. bucală; ph pharingele; d sal ductul salivar; oes 
oesophagului sunt ane-  eosophagul; res dors rezervoriul dorsal; gl sal glanda 
xate trei diverticule (re- salivară ; oese valvula pharingeală ; m beg începutul intest. 

-. mijlociu; res ven rezervoriul ventral; st stomacul; tub 
zervorii) unul ventral mas tuburile lui Malpighi; m e terminația intest. mijlo- 
(fig. 8 res, ven.) este ciu; li ileon; col colon; rect rectul; anus anusul, 

  
cel mai mare, el se prelungește în abdomen dealungul și dedesubtul tu- 
bului digestiv. Celelalte două rezervorii dorsale (fig. 88 res. dors.) mai 
mici sunt situate în torace între muşchii sterno-dorsali şi pleure.



  83 
Dr. N. LEON 

  

Tot ca anexă a poziţiunii anterioare a tubului digestiv este pompa sa- 
hoară (fig. 89) şi glandele salivare. 
POMPA SALIVARĂ a fost pentru întâia oară descrisă de Nutral] 

(1901) şi fără a aveă vr'o cunoștință de ea, în mod independent a fost 
descrisă și de mine în 1894 Structura acestui organ astfel cum am dat-o 

noi a fost confirmată şi de 
Kulagin cu deosebire nu- 
mai că muschiul posterior 
nu se inseră pe peretele 
capsulei, ci pe peretele ful- 
crului. 

Preparatele obţinute în 
urmă, după cum se poate 
vedeă din microfotogra- 
phie (fig. 89), arată în a- 
devăr că mușchiul poste- 
fior se înserează pe pe- 
retele fulcrului. 

Trompa salivară este si- 
tuată la baza hipopharinxu- 
lui în cap dedesubtul pha- 
ringelui. 

i Ea are forma unui clo- 
| pot (fig. 89 C.) chitinos 

cu gura întoarsă către par- 
tea posterioară a capului în 
timp ce fundul se continuă Fig. 89. Pompa salivară. GQ corpul de pompă în prin un canal scurt ce dă formă de clopot; H hypopharinxul. (Microfoto- + i PE: : grafie originală) în canalul trompei şi prin 
care țânţarul suge sângele. 

Fundul clopotului este închis cu o membrană chitinoasă foarte elastică 
care se invaginează întocmai ca fundul unei butelii de şampanie. 

Pe partea externă a acestei membrane se fixează un piston, care este 
şi el chitinos. Pistonul se compune din două părți: din un disc circular 
Convex-concav, cu partea convexă el este fixat în fundul corpului de 
pompă şi la mijlocul feței concave se fixează coada. 

Mușchiul pistonului (fig. go km.) se inserează pe peretele fulcrului, 
datorită contracţiunilor acestor muşchi, pistonul poate să să miște în 
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interiorul corpului de pompă. Pe fața ventrală a corpului de pompă se deschide canalul glandelor salivare (sphdr), prin acest canal saliva încărcată de sporozoiţi este împinsă în interiorul corpului de pompă. 
Glandele salivare (fig. 88 gl. sal.) sunt situate în torace de fiecare parte a oesofagului. Ele sunt 

în număr de două şi fie- 
„care este formată din 
câte trei loburi, două 
(fig. 9r. 3). loburi sunt 
mai lungi şi subțiri, 
iar al treilea cel mij- 
lociu (fig. gr. 2) este 
umflat și mai scurt, Fie- 
care din aceste loburi 
este străbătut dela un ca- 
pătla celalalt de uncanal, Fig. go. Secţiune longitudinală, schematică prin cor- , pul unui Anophel. (Original) toate aceste trei canale 
se reunesc într'un singur conduct, care se reuneşte cu conductul 

ce vine dela ceealaltă glandă pentru 
a formă canalul excretor principal 
(fig. 91. 1.) carese deschide după cum 
am spus pe partea ventrală a corpului 
de pompă. Loburile glandulare sunt 
compuse din un strat unic de celule 
reunite în jurul canalului central şi din 
o membrană subțire amorphă de na- 
tură conjonctivă în afară (fig. 3. Tab. 
IV.). Celelalte sunt cilindrice, cu nu- 
cleul basilar. După Grassi (19o1) ele 
sunt formate din două porţiuni: una 
distală a cărei protoplasmă este densă 

Fig. gr. Una din glandele salivare de Şi conţine nucleul, şi o porţiune ba- 
Anophel. x. ductul; 2. lobul mijlociu;  sică care se deschide în canalul excre- 3. loburile laterale (după Grassi) ae . tor, compusă din substanțe secretate. 
INTESTINUL MIJLOCIU (fig. 92 I. S.) Oesofagul îndată ce a 

atins toracele se continuă în intestinul mijlociu, la care deosebim o re- 
giune anterioară mai îngustă (fig. 92 1.) (Magenhals) şi o regiune pos- 
terioară mai largă stomacul (Magen) (fig. g2 $.). 
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Stomacul (fig. 93) este un sac, mai larg în partea sa posterioară, 
prevăzut cu o rețea traheană superficială care indică, că organul este 
sediul unor fenomene active. 

Peretele intestinului mijlociu este format din trei tunici, cari sunt 
-» dela exterior la in- 
„_terior: tunica peri- 

toneală constituită 
din țesut conjonctiv 
(Hiillmembran), tu- 
nica mijlocie sau 

musculară (Muskel- 
lage) şi tunica in- 

ternă (Schleimhaut) 
Epiteliul stomacal 

i prezintă caractere 
glandulare. 

Inceputul regiunii 
anterioare a intesti- 
nului „mijlociu este 
partea invaginată 
care formează un fel 

de fald în interiorul 
canalului. Acest or- 
gan aminteşte foarte 

bine, după cum ob- 
Fig. 92. Aparatul digestiv anterior şi mijlociu de Ano-  servă Eysel], (91 3) Pheles maculipennis, femelă, C capul; cu aparatul bucal şi . usi antenele ; I. regiunea anterioară a stomacului ; S stomacul; forma unei actinil propriu zis; V. valvula faringială. (Microfotografie origina!ă) (£ ig. 92 V.). 

  
Această regiune este prevăzută la bază de un mușchiu circular,-a cărei 

acţiune completează despărțirea intestinului anterior de intestinul posterior. 
INTESTINUL POSTERIOR (fig. 88) se divide în trei regiuni: 

îleon (il.), colon (col) ȘI 7ectum  (rect.). . 
Ileonul se desparte de stomac printr'un fel de inel mnscular. Aici 

se deschid cele cinci tuburi ale lui Malpighi (fig. 88. Tub. mal.). 
Ileonul are forma pâlneară. In interior este tapisat cu numeroși peri 

chitinoşi. | . 
Ileonului urmează colonul porțiunea cea mai lungă și mai îngustă 

a tubului digestiv posterior care dă în rectum.
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Rectul este o cameră ovală în pereţii căruia se află glandele rectale 
(fig. 88) patru la mascul şi şase la femelă. 

Rectul se termină și el cu un sfinc- ț 
ter oval și al optulea segment abdo- | 
minal. 

Intestinul posterior are aceeaşi con- 
stituţie histologică ca și inteştinul mij- 
lociu și ca şi intestinul anterior cu 
deosebire că el mai prezintă pe faţa 
sa internă, ca şi intestinul anterior, un 
strat chitinos. 

DIGESTIUNEA 
După ce am văzut care este consti- . 

tuția aparatului digestiv, să vedem 
cari sunt schimbările pe cari alimen- 
tele le sufăr în lungul lui. 

Imediat ce țânțarula înţepat, sângele 
intră în canalul format de Jabru + epi- 
farinx (fig. 83 Ixe.), de unde apoi 
trece în faringe, care se dilată dato- 
rită contracțiunii mușchilor săi. Să 
vedem ce se face cu sângele din 
faringe, trece el direct în stomac sau 
trece în rezervorul esofagului ? 

Când se extrage tubul digestiv din 
corpul unui țânțar, imediat după ce - 
a ieşit din nimfă — adică înainte de 
a se fi hrănit — rezervoriile apar ca 
niște saci plini cu bule de gaz. 

Laveran şi Schaudin au observat că | e E 
acest gaz este acid carbonic produs Fig. 93. Stomacul după Nuttal şi 
de un commensal, vegetal, o drojdie. Schiplei 
Se mai observă că ori de câte ori se disecă un ţânțar lăsând să treacă mai 
mult timp după cea suptsânge, se găseşte întotdeauna numai stomacul plin 
cu sânge iar rezervoriile esofagiene (diverticulele) pline cu bule de gaz. 

Aceste două fapte m'au făcut pentru un moment să înctin pentru 
părerea lui Grall şi Marchoux (904) că: sacii aerieni au aceiaşi func- 
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țiune ca și la Stegomia fasciata de a umple cavitatea abdominală când 
intestinul este vid. 

Experimentând însă cu țânțari cari au fost hrăniţi cu zahăr cu apă 
colorată cu albastru de mftil sau cu verde de metil, dacă le extragem 
tubul. digestiv imediat după ce sorbiau siropul colorat, găsiam . rezer- 
voriul ventral plin şi umflat de sirop. E] se umple mai întâiu și apoi se 
videază în intestinul mijlociu după cum a arătat Schaudin (904). Ex- 
perienţa aceasta confirmă părerile lui Schaudin, Nuttall şi Schippley 
că rezervoriul ventral joacă rolul de guşă (ingluvius). 

In privința rezervoriilor dorsale (fig. 88 res. dors.), pe cari le găsim 
întotdeauna conţinând bule de gaz, credem că ele servesc la înlesnirea 
sborului. 

Motivul care ne face să credem aşă ceva, este că la majoritatea dip- 
terilor, la hemiptere, la himenoptere și dintre coleoptere la lamelicornii' 
pe lângă trunchiurile traheene mai sunt un număr de vesicule traheene 
de formă şi volum variabil care lipsesc la Culex şi Anopheles. 

Aceste organe pe lângă că servesc ca organe de respirațiune mai au 
şi funcțiunea de a înlesni sborul, 

Lipsa lor la culicide, pare că este înlocuită prin rezervoriile esofagiene 
dorsale pe cari le găsim întotdeauna pline cu bule de gaz dar mai cu seamă 
când rupem aripile țânțarului, ele se umflă şi mai mult, datorită sfor- 
țărilor pe care le face insecta ca să poată sbură, 

In privința proprietăţilor salivei am căutat să ne dăm seamă: 
1. Dacă are vre-o acțiune asupra substanțelor amilacee; 
2. Dacă rubeficaţiunea ce se produce în urma înțepăturilor şi usturimea 

ce o simțim o datorim salivei; 
3. Dacă are sau nu proprietatea de a opri coagulațiunea sângelui. 
Încercând în mai multe rânduri diferitele metode pentru a dovedi 

acțiunea salivei asupra scrobelei mi-a fost imposibil să obțin rezultate 
afirmative. | 
Am reușit însă să confirm în mod experimental rezultatele lui Schaudin, 

că rubeficaţia şi usturimea este datorită enzimelor produse de sporii 
fungii care trăește commensală în rezervoriile esofagiene, iar nu salivei, 
și am reuşit să dovedesc că saliva are rolul de a împiedecă coagularea 
sângelui supt de către ţânțar. Să vedem acum care este reacţiunea con- 
ținutului tubului digestiv. Experiențele ne-au dat rezultate contrarii 
rezultatelor obținute de Eysel] (1913) deși rezultatele sale sunt în acord 
Cu Cecace se găsește în majoritatea publicațiunilor generale” de
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Entomologie. Metoda întrebuințată de noi a fost aceea întrebuințată de 
Felix Plateau (1874) şi Jousset Bellesme pentru alte insecte. 

După ce scoatem tubul digestiv dela 20 țânțari, izolăm rezervoriul 
ventral, intestinul mijlociu şi intestinul posterior examinându-le pe 
fiecare aparte pe o lamă de sticlă curățită chimicește, peste care turnăm 
o picătură de tinctură de turnesol albăstră indicând I/5000 de acid 
clorhidric disolvat sau tinctură de turnesol albăstră foarte sensibilă 
indicând 1/20.000 a aceluiaș acid. 

Acopeream preparaţiunea cu o lamelă şi o examinam cu lupa sau cu 
microscopul. 

Rezultatul a fost întotdeauna reacțiune neutră pentru fiecare din părţile 
tubului digestiv menționate mai sus la țânțari ieșiți imediat din nimfe, 
nehrăniți şi alcalină la țânțarii în timpul digestiunii sau imediat după 
digestiune. 

Conţinutul rezervoriului ventral şi conţinutul stomacal — fiindcă 
aceşti saci sunt mai mari — înălbăstriau imediat chiar hârtia de turnesol 
deși aceasta este mai puţin sensibilă decât soluţiile de turnesol. 

Afară de faringe şi esofag asupra căruia nu am putut experimentă 
fiindu-mi cu neputinţă a le izolă din cauza micimei lor, toate celelalte 
părți ale tubului digestiv — rezervoriul ventral, stomacul şi intestinul 
posterior — la trei sute de culexi şi o sută de anopheli cu cari am experi- 
mentat, la toți reacţiunea eră neutră la țânțarii flămânzi și alcalină la 
țânţarii în urma sau în timpul digestiunii. Niciodată n'am obținut însă 
reacțiune acidă. „ 

Digestiunea și resorpțiunea substanțelor -asimilabile din sânge are 
loc în partea posterioară a intestinului mijlociu. Iată experienţele care 
dovedesc aceasta. După ce izolam intestinul mijlociu (stomacul) dela 
cel puțin 30 de țânțari, îl tăiem în bucăți mici şi le lăsam câteva ore în 
puţină apă destilată. In această soluție puneam o bucăţică de sânge 
coagulat, după câteva ore puteam observă cu microscopul că sângele 
este descompus de către conţinutul stomacal. 

Aceeaș experiență am repetat-o cu intestinul gros şi cu rezervoriul 
ventral dar n'am renşit să observ vre-o transformare nici a sângelui coa- 
gulat nici a albușului de ou copt, de către conţinutul acestor porțiuni 
ale tubului digestiv, ceeace dovedeşte că alimentele albumenoide sunt 
transformate în peptone numai de către sucul stomacal. 

Pentru a ne da seama de acţiunea sucurilor intestinale asupra substan- 
țelor amilacee, izolam câte 30 stomacuri, în apă destilată, pe cari le tăiam
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în bucăţi mici, după câteva ore filtram soluțiunea, puneam puţină scro- 
beală în ea lăsând-o să stea câteva ore. | 

Incercând cu această soluțiune proba lui Trommer n'am reușit la adulţi 
să dovedesc transformarea substanțelor amilacee în glycosă, de către 
sucul stomacal și nici de către sucul celorlalte porţiuni ale tubului digestiv. 

Ceeace n'am putut dovedi la adult am reușit să dovedesc la larve. O 

  
Fig. 94. Secţiune longitudinală în Culex Dipieus şematizată (după Scha- 
udin). a Antene; aort aortă; e inima; col Colon; gl sal gl. salivară 
stângă; Ayp hypopharinzul; 7 ileon; 1 inf labium ; / sup labrum; oes 
Oesophagul ; ol Oliva ; p palpul; ph pharinxul ; Brov proventriculul ; rect 
rectum ; s acc rezervoriul dorsal; s pinc rezervoriul ventral; st stomacul; 

m tuburile lui Malpighi 

soluție preparată din 3o de stomacuri de larve hrănite cu bucățele. de 
cartofi, eră suficientă ca amestecată cu o soluție de potasă și câteva picături 
de sulfat de cupru să mă conving de prezența glicosei în stomac. Fierbând 
amestecul: glicosa reduce compusul cupric în stare de oxyd cupros, 
care formă un precipitat roz, în aceleș timp lichidul se decoloră. 

Sângele după ce a fost supt, trece din canalul labrului prin faringe 
fig. 94 ph) în rezervoriul ventral (S. princ.) de unde =poi trece încetul
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cu încetul prin esofag (oes) în stomac (st.). Aici îl găsim acoperit de jur 
împrejur cu un strat gelatinos după cum a observat și Schaudin. 

Acest strat opreşte contactul direct al lui cu suprafaţa epitelială. 
Resorpţiunea substanțelor din sânge de către celulele epiteliale se 

face prin intermediul stratului gelatinos. La țânţarii hrăniţi cu zahăr, 
cu apă colorată, cu carmin sau cu tuş am constatat că localizarea coloarei 
se face în pereții epiteliali ai stomacului și anume în partea lui posterioară 
pe când intestinul anterior şi cel posterior rămân incolore. 

Substanțele neasimilabile sub formă de corpuscule refringente, bru- 
natre, lunecă în masă peste perii chitinoşi ai ileonului şi sunt date 
afară sub formă de mase fecale. | 

Tuburile lui Malpighi (fig. 94 tm.). Aceste tuburi în număr de cinci 
se deschid în ileon. Ele sunt formate dela interior în spre exterior de un 
strat epitelial, și o membrană chitinoasă. Celulele epiteliale sunt foarte 
mari, au protoplasma granulară și câte un nucleu mare bogat în cromatină. 

Pentru a preciză funcțiunea acestor organe am disecat cu precauțiune 
câte 15 țânțari imediat după ce au fost anestesiați cu cloroform sau cu 
fum de tutun, am izolat tuburile lui Malpighi pe o lamelă în puţină 
apă destilată, lăsându-le să stea o oră, apoi puneam lama cu această soluţie 
şi o lăsam să se usuce încet la o temperatură de zo grade. Intre cristalele 
obținute în acest mod erau unele, a căror formă amintesc aceea a unei 
prisme | | 

Dacă la o asemenea soluţie preparată din tuburile lui Malpighi, se 
adaugă o mică picătură de acid acetic şi se acopere cu o lamelă, după 
puțin timp se formează mici cristale gălbui sau incolore în care se pot 
recunoaște diferite forme de acid uric. 

Concluzia este, că porțiunea tubului digestiv în care se face digestiunea 
și resorpțiunea la ţânțar este stomacul (fig. 92 S). Celulele glandulare 
diferenţiate produc unele un suc analog diastasei (la larve) care transformă 
substanțele albuminoase în peptone, iar cele amilacee în glicoză (la 
larve). | 

Cantitatea de sânge pe care un țânțar poate să o absoarbă a fost veri- 
ficată de către Nuttall şi Shipley, care au constatat că A. maculepennis 
absoarbe dela 1,4 la 2,9 miligrame de sânge, şi Galli-Valerio a constatat 
că A. bifurcatus poate să absoarbă 2 la 3 miligrame și C. vexaus până la ş 
miligrame de sânge. _ 
APARATUL RESPIRATOR. Aparatul respirator constă din un 

sistem de tuburi traheene a căror ramificațiuni răspândesc aerul în toate
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organele şi în toate țesăturile corpului, ele comunică cu exteriorul prin 
niște orificii numite stigmate (fig. 2. S. 'Tab. IV.). 

Stigmatele sunt astfel costituite că ele se închid şi se deschid după 
voia animalului și au pe marginea lor niște peri cari funcţionează ca un 
fel de filtru oprind la exterior praful din aer. 

Stigmatele sunt în număr de opt perechi. Perechea întâia care este şi cea 
mai mare se află situată pe marginea anterioară a mesotoracelui între ter- 
gum şi pleure, perechea a doua se află pe metatorax, iar celelalte șase pe- 
rechi pe pleurile abdominale de pe segmentul al doilea până pe al şaptelea. 

Tuburile traheene sunt costituite din un strat de celule plate, acoperite 
de chitină. Această chitină se prezintă sub forma unui filament întors 
în spirală. 

Tuburile traheene cele mai puternice se găsesc în torace. În cap există 
o trahee dublă în formă de tunel care se deschide între partea anterioară 
a ochiului și clipeus. Bâzâitul pe care îl produc țânţarii în timpul sbo- 
rului este produs de vibraţiunile unei membrane, intinsă într'o mică 
dilatațiune ampulară situată în trahei, dedesubtul stigmatelor. 
APARATUL CIRCULATOR. (fig. 94) al ţânțarului este foarte 

greu de studiat, din cauză că elementele sale constituante sunt foarte 
delicate. El constă dintr'un vas dorsal numit 7nimă (c), şi o prelungire 
dorsală, aorta (aort.); care dă naştere în torace la patru ramuri din care 
două trec dealungul gâtului pe lângă canalele salivare. 

Înima este formată dintr'o membrană subțire care se ataşează de fața 
internă a tegumentului prin fibre musculare; printre aceste fibre muscu- 
lare la suprafața externă a inimii se află așă numitele celule pericardice, 
un fel de celule mari amoeboide cu protoplasmă granulară, cu unul 
sau mai mulţi nuclei. 

Inima prezintă pe o parte şi alta a sa, din segmentul al doilea abdo- 
minal până în al șaselea, câte o ostiolă, prin care sângele din cavitatea 
generală a corpului pătrunde în ea pentru ca în urmă, datorită pulza- 
țiunilor sale, să se împrăștie din nou la periferia corpului. 
SISTEMUL MUSCULAR (fig. 95 şi 96). Mişcarea corpului şi a 

membrelor este datorită Muschilor striaţi, ei se inseră pe faţa internă 
a ectoskeletului sau pe diferitele sale proeminenţi interne (apodeme) 
cari toate la un loc constitue ceeace se numeşte entoskeletul. Muscu- 
latura splanchică este formată în general din fibre netede. Musculatura 
cea mai desvoltată este aceea a toracelui (fig. 96). Aici se află muşchii 
abductori şi adductori ai picioarelor şi mușchii aripelor.
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Mușchii motori ai aripelor sunt constituiți din făscii groase paralele, 
unele antero-posterioare, altele verticale. 

Recunoaşterea acestor muşchi nu este importantă numai din punct 
de vedere pur ştiinţific ci și din punct de vedere practic, fiindcă în in- 
teriorul lor vin de se 
desvoltă embrionii 
filariei sanguine (Fi- 
Iaria Bancrofti,(Cob- 
bold, 1877). Această 
filarie după cum se 
ştie produce la om 
Pilariosa sau elefan- 
lasa Arabilor, boală 
datorită opririi cir- 
culațiunii  limfatice 
din cauza dilataţiunii 
enorme a vaselor lim- 
fatice şi unei îngro- 
şări considerabile a 
pielei. 

Dacă un ţânţar în- 
țeapă un individ bol- 
nav de filariosă, in- 
troduce cu sângele 
în stomacul său, şi 
un număr de em- 
brioni de filarie. 
Acești embrioni tra- Fig. 95. Secţiune transversală prin toracele de A. maculi- versează păreţii sto-  Pennis. A muşchii antero-posteriori; D muşchii dorso-ven- „5 trali. (Microfotografie originală) macului ajungând în 
intestinele fasciilor musculare ale toracelui unde se transformă în larve, de unde apoi trecîn cap acumulându-se dedesubtul esofagului, iar de aici pă- trund în teaca trompei care dupăcum amarătat nu este decâto prelungire a cavităţii cefalice. Din trompă larvele ajungând pe pielea omului trec în limfatice și se desvoltă pentru a deveni adulte și a produce leziunile cari le-am semnalat mai sus. 
Muşchii abdominali trec de la un segment la altul. Ei formează pe fața dorsală şi ventrală două grupuri laterale. 

  
7 N. Leon: Entomologia Medicală
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_In cap se află mușchii faringelui despre cari am mai vorbit, din cari 
o grupă pleacă de pe mijlocul fiecărei lamele faringiene şi se inseră pe 

partea internă a capsulei cefalice. 

SISTEMUL NERVOS (fig. 96) este foarte desvoltat. Partea centrală 

constă dintr'un mare ganghion supra-faringian ($) şi unul sub-faringian (s) 

reunite ambele prin comisuri laterale. 

Ganglionul superior este în conecsiune pe de o parte cu organul sen- 

  

  

Fig. 96. Secţiune longitudinală prin capul și toracele de A. maculipennis. S ganglionul 
supraesofagian ; s ganglionul sub-esofagian : i ganglionul toracic. (Microfotografie ori- 

sorial localizat în articolul basilar al antenelor, organ care a fost descris 
de Child, iar pe de altă parte trimite nervi la ochi şi la apendicele bucale. 
Comisurei formate de aceşti doi mari ganglioni cefalici, urmează un 
dublu lanţ de ganglioni, dintre cari ganglionul toracic (fig. 96 'T) este 
din fuzionarea a trei ganglioni, iar lanţul abdominal din şase ganglioni 

cari sunt aplicaţi pe piesele ventrale ale segmentelor chitinoase abdo- 
minale. Ultimul ganglion se află în locul unde sunt situate cele două 
oviducte. 

Nervii motori și serisibili inervează musculatura și organele de sim- 
ţire în acelaș mod ca la animalele superioare.
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Aparatul digestiv şi anexele sale sunt inervate de către simpatic. 
Ganglionii mari sunt formați dintr'un strat cortical de celule cu nu- 

clei mici şi din o massă centrală compusă din fibre nervoase, pe când 
ganglionii simpaticului sunt formați din celule mari granuloase. 
APARATUL GENITAL. Organele genitale sunt binare și simetrice. 
La femelă (fig. 97 

şi 98) ele se compun 
din următoarele 
părți: 

1. Vagina; 

2. Oviductul co- 
mun și oviductele ; 

3. Ovariile; 

4. Receptacolele se- 

minale și canalele lor ; 

5. Glanda mucoasă. 
In ultimul seg- 

ment abdominal se 

află vagina (fig. 98 

Vag.) separată de 

anus prin un apen- 
dice chintinos ori- 
zonta]. 

Ea merge paralel 
cu rectul în apro- 
piere de sternul seg- 
mentului al șaptelea. 
La despățirea seg- 
mentului al șaptelea 
de segmentul al op- 
tulea, ea se ridică în partea dorsală continuând oviductul comun (fig. 
98 Ov. Duct). 

Oviductul comun este un tub format din fibre musculare, el se bifurcă 
în două oviducte, tuburi cu pereții mai puţin musculoşi ca ai oviduc- 
tului comun, se ridică deoparte și alta a corpului în spre partea dorsală 
şi dau în ovarii. 

Ovariile sunt în număr de două, formate fiecare din o cantitate de tuburi 
foliculare dispuse în formă de spic în jurul tuburilor ovariene (fig. 97). 

  
Fig. 97. Ovariile izolate dela femela de A. maculipennis 

(Microfotografie originală) 

ze
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Când ouăle au ajuns la maturitate ovariile (fig. 98 Ov.) împing la o 
parte intestinul posterior şi tuburile lui Malpighi ocupând aproape 
toată porţiunea posterioară a abdomenului. 

Receptacolele seminale (fig. 98 Sp. 'Th.) sunt nişte saci chitinoși, situați 
în regiunea terminală a abdomenului, imediat dedesubtul ampulei rec- 
tale, ele prezintă nişte conducte cari se reunesc într'un canal comun 

Mp ce se deschide în vagină. Numărul 
lor variază Ia diferitele genuri, sunt 

trei la Culex (fig. 99) două la Man- 
sonia (fig. 100) şi una la Anopheles 
(fig. 101). Forma şi dimensiunile lor 

sunt deasemenea variabile, sferice 

la Mansonia, ovoidela Culex ; foarte 

voluminoase la Anopheles, mai pu- 

ţin mari la Mansonia şi mult mai 
mici la Cu/ex. 

Ele au fost bine studiate de către 
Neveu- Lemaire (1902 a) dela care îm- 

prumutăm descripţia ce urmează: 
Peretele lor este format dintr'o mem- 

brană groasă, rezistentă și destul 
de puternic pigmentată. Cavitatea 

sa este plină cu spermă la feme- 

lele fecondate, mai cu deosebire 
la acele cari trebuie să petreacă tim- 

pul iernei fără ca să depuie ouăle 
până primăvara. 
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Fig. 98. Raporturile dintre organele de 
reproducţiune și partea terminală a tubului 
digestiv (după Eysell). V, VI, VII, VIII, 
5—8 inel abdominal; M D Stomacul; K7 
Pylorus; J] ileon; NS canalele lui Mal- 
pighi; OY ovariul; Ov duct. oviductului ; 
B col. colon; R rectul cu glandele rectale; 
Sp Th receptacolele seminale; KD Gian- 
dele mucigene; Vag vagina, A Anusul 

Culex pipiens cari hibernase într'o 

Lemaire a examinat în timpul 

jernei un număr mare de femele de 

pivniță în împrejurimile Parisului 
şi toate exemplarele din cari a făcut secţiuni, prezentau receptacole seminale 

„umplute cu spermatosoizi. Spermatosoizii au un cap umflat care se continuă 

prin o coadă subțiată, ceeace le dă aspectulunui punct de interogație. Intr'un 

punctal receptacolului seminal, pe care el] numeşte hil, seaflă un orificiu în 

jurul căruia chitina formează un burelet şi din acest punct pleacă un 
canal foarte îngust, al cărui perete este format dintr'un strat unic de 
celule şi care dă în partea inferioară a oviductului deasupra regiunii 
unde dă canalul glandei destinate a secretă învelișul extern al oului. 

a
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In momentul împerecherii, masculul depune în bursa copulatrice 
sperma cari trece prin canalele speciale ajungând în receptacolele seminale. 

Receptacolele seminale, astfel umplute în timpul copulaţiunii, păs- 
trează spermatosoizii în vieață un timp mai mult sau mai puţin înde- 
lungat. 

Când ouăle au ajuns la maturitate, ele se scoboară în oviduct; sperma 
se scurge încetul cu 

încetul prin conduc- 

tul amenajat pentru 

acest scop, iar în lo- 

cul unde se deschide 

acest conduct în o- 

viduct are loc fecon- 
dațiunea, 

Lemaire spune că 

ductul receptacolu- 

lui seminal dă în o- 

viduct (1902 a). Ey- 
sell însă îl descrie că 

se deschide în vagină. 

Oulastfel fecondat 

se acoperă la supra- 

față cu o membrană 

protectoare sau oo- 

thecă secretată de că- 

tre glanda accesorie, 

sau mucoasă (Kit- 

tdriise) (fig. 98.KD). 

Această glandă de 

formă globulară sau 

  
Fig. 99. Receptacolele seminale de Culex în număr de trei: 

(Microfotografie originală) 

ovoidă prezintă și ea un canal scurt care se varsă în vagină, 
La mascul, organele genitale se compun din următoarele părți: 
1. Penisul cu armătura genitală; 
2. Ductul ejaculator și Vasele deferente; 
3. Testiculele; 
4. Vesiculele seminale. 
Penisul este un mic apendice brun, cornos, elastic, înconjurat de ar- 

mătura genitală, care se adaptează la părțile sexuale ale femelei. Armătura
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genitală constă într'o pensă, formată din două piese laterale, rotunjite 
acoperite de peri (fig. 102). | 

Penisul se continuă într'un canal oblong elipsoidal care este ductul 
ejaculator (fig. 102. D. ejac.), din acesta pleacă două tuburi capilare, 
canalele deferente (fig. 102. Vd). Fiecare canal deferent dă într'un testicul 
(fig. ro2. T.). Testiculele sunt simple, unicapsulare, albe, oblongi, cilin- 
droide drepte și independente unul de altul. Ă 

Vesiculele seminale (fig. 102 

Ahd.) sunt mari, ovoide, si- 

tuate de o parte și alta a lo- 

cului unde se reunesc canalele 
deferente. . 

CORPUL ADIPOS. 'To- 

talitatea organelor şi siste- 
melor cari nu. se fixează di- 

rect de ectoskelet sau de en- 

toskelet sunt sprijinite şi lipite 

întreele printr'un țesutadipos. 
Țesutul adipos este compus 

din celule mari cu nuclei 

ovali conţinând numeroase 
picături uleioase şi pigmenți. 

BIOLOGIA "ŢÂNȚA- 
RILOR 

Fig. 100. Receptacolele seminale de Mansonia, Țânţarii sunt insecte cre- 
în număr de două. (Microfotografie originală) pusculare şi nocturne. În tim- 

pul zilei țânțarii, stau ascunși în stufărie (fig. 103) sub frunzele arbori- 
lor, sub bolta podurilor joase şi întunecoase, în locuințele omeneşti, 
în grajduri, în locuinţa câinilor, în zămnice şi ori unde pot găsi umbră 
dacă nu obscuritate. 

In dot tau mai mult în locurile adăpostite de vânt, nu le place 
nici vântul nici ploaie, o ploaie repede îi doboară la pământ, o ploaie 
ușoară îi forțează să se retragă în locuri închise. 

In locuințele omenești ei stau ascunşi prin colțurile casei, pe plat- 
forme, pe pereţi sau între ferestre şi perdele. Pericolul de a fi înțepaţi 
este mai mare în urma unei ploi sau a unui vânt ușor, deasemenea în 
zilele călduroase când atmosfera este liniștită şi puţin umedă. 
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Fig. 101 | Fig. 102 
Fig. xor. Receptacolul seminal de Anophel (unul singur). Fotografie originală) 

Fig. 102. Organele interne şi externe dela bărbatul de Aedes (după Eysell). T testi 
culele, V d vasele deferente, D ejac ductul ejaculator; Ahd glandele anexe 
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Fig. 103. Un pod care serveşte de adăpost ţânţarilor, jud. Iaşi. (Microfotografie originală)
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Cum înserează ei se ridică în roiuri şi pleacă după hrană. Afară de 
puţine excepții, masculii nu înțeapă deloc, ei se hrănesc cu nectarul 
din flori și zeama din fructe. In judeţul Neamţ am găsit pe câmp A. 
maculipennis cari sugeau pe spicele de porumb, acest fapt a fost obser- 
vat şi în Italia de către Grassi şi Noe. 

Femelele însă sunt avide de sânge, se pare că ele preferă sângele de 
om, cu toate acestea ele atacă și animalele: mamifere, păsări şi chiar 
şi diptere. Galli-Valerio a constatat că dintre celelalte animale câinele 
este preferat de țânțari, acelaş lucru l-am constatat noi cu câinii noștri, 
ȚINUTA ȚÂNȚARILOR. Când ei se aşează pe un perete (fig. 104) 

au o atitudine care permite de a-i recunoaște din depărtare. CulexuJ 
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Fig. 104, În stânga o femelă de Cu- Fig. 105. Labele îndepărtate lăsând să 
lex, în dreapta o femelă de Ano- treacă printre ele piesele chitinoase ale 
Pheles. Nu sunt desemnate decât  trompei, (după Nuttail și Shipley). li la- 
picioarele jumătăţii drepte a cor-  bium; Ixe labrum -+ epipharinxul; Ja la- 

pului (după Eysell) belele; m mazxilele; mn mandibulele 
A_e 

işi apropie partea terminală a abdomenului de perete pe cari stă și își 
încovoaie perechea a treia de picioare îndărăt pe când Anophelul îşi ţine 
partea terminală a abdomenului îndepărtată de perete, iar perechea a 
treia de picioare le ține rigide şi paralele cu abdomenul, 
Trompa deasemenea la Anopheles este în chiar prelungirea axei cor- 

pului, pe când la Culex ea este înclinată în jos şi formează cu această 
axă un unghiu mai mult sau mai puțin ascuţit. 
MODUL DE A INŢEPA ȘI A SUGE. Deşi ambele sexe de 

anopheline sunt prevăzute cu un aparat bucal conformat pentru înţepat 
şi supt, totuș nu înțeapă și nu sug sânge decât femelele. |
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Ele nu sug numai sângele omului, ci atacă majoritatea mamiferelor 
şi a pasărilor, mai cu seamă a păsărilor tinere cari n'au decât puţine 
pene. Dacă urmărim cu o lupă mare un țânțar care se pune pe mână 
ca să sugă, vedem cum alege mai întâiu un loc unde pielea este cât se 
poate de subțire. 

Odată locul ales, ridică în aer cei doi palpi maxilari, mişcându-i în 
mod tremurător, îndepărtează labelele (fig. 105) din virful trompei, cu 
care se sprijină pe piele, lăsând să iasă printre ele trocarul care pătrunde 
în piele cu vârfurile celor şase stilete. Cu cât trocarul pătrunde mai 
adânc cu atâta trompa se îndoaie, menţinând extremitatea ei necon- 
tenit în contact cu trocarul pentru a-l împiedică să şovăească. 

Indată ce trocarul a tăiat un vas sanguin (o capilară) mușchii farin- 
gelui se contractă, faringele se dilată, iar sângele: înaintează în rezer- 
vorul ventral. Cu lupa se poate vede cum corpul ţânţarului se colo- 
rează în roș de sângele aspirat. Ințepătura ţânţarilor produce o mâncă- 
rime dureroasă și o mică papulă roșie. Intensitatea leziunii variază dela 
un individ la altul. Inţepăturile repetate pare că produc un fel de imu- 
nitate din punct de vedere al reacţiunii locale. Persoanele cari se stabilesc 
în țările cu țânțari, sunt desfigurate de către înțepăturile lor, pe când 
persoanele locale nu prezintă decât o reacțiune foarte uşoară. 

"Țânţarii sunt conduși către victimele lor de un organ special de odo- 
rat, care e situat în antene; el a fost studiat de Child. 
LOCURILE UNDE IȘI DEPUN OUĂLE. Atât femelele de Culex 

cât şi cele de Anopheles își depun ouăle în băltoace, în cari apa nu seacă 
repede; la tropice în bălți în cari apa se menține cel puțin 1o zile, iar 
la Nord în bălți, în care apa se menţine cel puțin 30 de zile. 

Larvele de Culex trăesc în tot felul de ape, atât în apele cele mai lim- 
pezi cât şi în cele necurate. 

Larvele de Anopheli, din contră, se găsesc în majoritatea cazurilor, 
numai în ape curate, limpezi, liniștite (fig. 106 şi 107) sorite şi prevăzute 
cu o vegetație de plante cu clorofil: Ranunculus aquaticus, nufâr, stu, 
(phragmites communis). Lemna deasemenea când nu este în cantitate 
prea mare este prielnică desvoltării larvelor, când însă se îndesește și 
acoperă suprafața apei împiedică desvoltarea lor. 
PARAZIȚII ŢÂNȚARILOR. "Țânţarii au şi ei paraziţii lor: 
Endoparasite și Ectoparasite. 
Printre Endoparasite se întâlnesc: 
a) Bacterii analoage lui Leptothrix bucalis;
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5) Funge analoage lui Mucor: Empusa Culicis; spori de Aspergillus 
glaucus şi A. niger; drojdii: 

premi acra 

  
Fig. 107. Balta dela Cristești, jud. Iaşi. Marginea ei serveşte ca loc de desvoltare a ano- 

felilor. (Fotografie origihală) 

Miyxococcidium Stegomiae;
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c) Gregarini: Gregarina Culicis; 

d) Myxosporidii din genul Nosema şi Glugea; 
e) Hemosporidii: Plasmodium malariae, P. vivax, P. falciparum, P. 

Danielevski, P. Ziemmani, Homoproteus Danilevskyi, H. noctae. 
f) Flagelate: Chrithidia fasciculata, Ti rypanosoma Culicis, Herpeto- 

înonas subulata ; 

£) Anelide: Pilodina parasitica ; 
h) Plathelminţi: Distomum globiporum ; 
î) Nemathelminți: Agamomermis Culicis, Filaria Bancrofti, Fil. îm- 

mătis, Fal. Philippensis, Fil. recondita, larve de Mermis. 

Ectoparasiţii cari i-am găsit trăind pe culicide, sunt în general larve 
de acarieni, al căror nu- pe e 

măr poate uneori deveni 3 
destul de mare după | Da) 
cum se vede în fotogra- pr 
fia (fig. 31)ei se înfig cu 

rostrul lor în tegument 

şi sug sângele culicidu- 
lui. Afară de acarieni | 

am maiobservat căsunt  ;::- 

parasitaţi de mici specii 
de  culicoides, acestea : 
după cum se ştieau apa- Fig. 108. Femelă de Anophel, cu o tumoare abdo- 
ratul bucal foarte pu- minală. (Microfotografie originală) 

ternic, ei își înfig rostrul lor în tegumentul abdomenului și când sto- 
macul culicidului este plin cu sânge de vertebrat, „gura lor pătrunde 
Şi în peretele stomacului și sug sânge de vertebrat cu care se hrănesc. 

Culicoizii nu au numai această acţiune spoliatrice ei .mai au Și o ac- 
țiune de a inoculă germenii infecțioși şi producând în unele cazuri un 
fel de tumori mycosice; alteori după cum am arătat (1) spărgând peretele 
abdomenului produc hernii stomacale ca în (fig. 108). 
DUȘMANII NATURALI AI ŢÂNȚARILOR. Afară de paraziții 

menţionaţi mai sus cari contribuesc la nimicirea ţânţarilor mai sunt o 
sumă de animale care-i distrug de vii în stadiul de larve, nimfe şi 
adulţi. 

  
DN. LEON, Action des ectoparassites sur les Culicides. Anales de Parasitologie 

'Torne II., No. 3, 1924, Paris.
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În primul rând vin insectele aquatice carnasiere larvele de /ibellula 
şi aeschna, larvele de idrophilus şi ditiscus, în stomacul unui singur 
ditiscus s'au găsit 434 larve de țânțari. 

Dintre hemiptere se semnalează: Ranatra linearis, notonecta glauca, 
naucoris cimicoides, nepa cinerea, hidrometra şi limnobates (fig. 109). 

Dintre peşti s'a mai constatat că sunt mâncători de larve de culicide: 
linul, crapul, anguilula şi mreana. Bazinurile populate cu peşti sunt cu 

  

  

Fig. 109. O baltă în cari se văd mai mulţi duşmani de ai ţânţarilor. La dreapta sus, 
limnobates ; jos, o larvă de bbelulă. La stânga jos, un ditiscus ; mai sus o notonecta glauca, 
iar pe o bucată de papură o femelă de Culex în momentul când depune ouăle la supra- 

faţa apei. La mijlocul figurii jos, o larvă de aeschna. (Desen original) 

mult mai puțin infectate cu larve de țânțari decât acele în cari nu sunt 
pești. In Rio-de-Janerio guvernul a impus popularizarea tuturor ba-. 
zinurilor cari nu pot fi petrolizate, cu un peştişor numit Barriguda. 
Acest pește înghite două grame de larve și nimfe de Stegomyia. 

Duşmanii ţânţarilor sburători sunt: lbelulele, liliecii, paianjeni. şi 
pasărelele. 

In gâinațul unei rândunele am găsit numeroase resturi de organe de 
Culex şi Anopheles, fragmente de palpi macilari, de trompă, unghii şi 
diferiți solzi.
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Unul din dușmanii cei mai serioși ai ţânţarilor sunt paianjenii (Leon 
1910 d) ca și ai muștei columbace (fig. 110). 

Pe mrejele de paianjeni întinse în stuhăria din bălțile din Deltă, şi 
pe sălciile din bălți am găsit sute de schelete de țânțari. (fig. 110). 

  
Fig. 10. O mrejă de paianjen în care s'a prins numeroase muşte columbace original J 

REPRODUCȚIUNEA ȘI METAMORFOZA 
Imperecherea ţânţarilor are loc către seară, în timpul sborului. După 

fecondațiune femelele depun ouăle pe apă la marginea unei bălți sau 
diferite corpuri cari plutesc la suprafaţa unei ape liniștite. Ele ouă 
dimineața de tot între orele 2 şi 6. Ouăle ies prin oviscapt şi sunt pri- 
mite unul câte unul pe picioarele posterioare. Fiecare ou, iese uns cu 
un fel de materie vâscoasă, cu care se lipește de cel ce l-a precedat. 
Gruparea ouălor este aşă de diferită la deosebitele specii că s'ar puteă 
face din ea un excelent caracter specific. 

Ouăle de Culex de exemplu se lipesc între ele astfel că formează un 
fel de luntre, care pluteşte la suprafața apei, concavă pe partea supe-
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rioară şi convexă pe .cea inferioară, având capetele ascuţite. Fiecare 
luntre este formată din 250—-400 ouă, femela nu o părăseşte până ce 
nu a depus toate ouăle, puţin timp după aceea piere. 

Ouăle astfel aglutinate, sunt depuse perpendicular la suprafaţa apei, 
cu partea subțiată în sus şi cu cea mai groasă în jos. 

Anophelii depun ouăle lor, izolate sau reu- 
nite în formă de benzi, figuri geometrice: 
triunghiuri, equilater, stea, etc. Femela de 
anophel ouă câte 40 până la 100 de 
ouă. 

Ouăle de Stegomya sunt uneori aglomerate 

  

  

Fig. z1r. Ouă de Culex, în interiorul lor se Fig. 112. Un ou de Culex în mo= văd larvele dejă formate. (Microfotografie mentul când s'a dat opercului la 
originală) o parte şi a ieşit larva. (Micro- 

fotografie originală) 

uneori izolate, când sunt izolate prezintă la suprafața lor celule cu aer 
care le permite să plutească. 
OUĂLE (fig. 111, 112, 113). Forma ouălor de țânțari variază la di- 

feritele specii. | | 
Oul de Culex (fig. 112) are forma unei țigări de foi, ele sunt conice, 

având o lungime deo,5 milimetri până la 0,9 mil. lungime şi 0,15 grosime. 
Capătul mai umflat răspunde capului larvei, iar capătul mai subțire 

abdomenului ei. Capătul umflat prezintă un opercul (fig. 112) cu un
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mic țugui conic perforat pe care seadaptează un fel de scufie stelată care ser- 
veşte ca aparat hidrostatic, căci ouăle se sprijină pe apă cu capătul acesta, 

Ouăle sunt de culoare albicioasă îndată ce au fost ouate, iar mai târziu 

devin negre. 
Ouăle de Anopheles (fig. 113) sunt eliptice cu capetele ascuţite, fie- 

care ou are forma unei mici bărci podite. 

Fața superioară este puţin convexă, ornată 

cu 0 rețea fină prezentând la capetele sale 

cinci până la șapte pete închise. Faţa infe- 

rioară este cu mult mai convexă şi prezintă 

o reţea largă cu ochiurile hexagonali. Păr- 
țile laterale sunt prevăzute câte cu o lamă 

de materie gelatinoasă, foarte fină, transpa- 
rentă cu striuri transversale pe ea consti- 
tuind un aparat hidrostatic. 

Ouăle de Stegomia sunt lungăreţe ovoide, 
uniform granulare reamintind forma și as- 
pectui unui ciocălau cu grăunțe. Sf. fas- 
ciata depune ouăle izolat, pe când St. no- 
toscripta reunite în formă de luntre ca ouăle 
de Culex. “ 

Ouăle de Megarhinus separatus sunt mai 
umplute la unul din capete, la acela aco- 
perit cu vesicule cari formează un aparat 
hidrostatic. Ere sunt dispuse în grupuri de 
câte 4 până la 6 unul lângă altul. 

Ouăle de A&des sunt ovoide, cu o extre- 
mitate mai subțire. Ele sunt dispuse în gru- 
puri de câte 5 până la 7 în formă de semi- 
lună. Aceste ouă rezistă foarte bine la us-  Fig- 13. Ou de Anopheles. (Mi- ._. o. , u crofotografie originală) căciune, la frig şi la căldură. - 
LARVELE de țânțari sunt cunoscute popular sub numele de cara- 

bete plural carabeţi. 
Ca să putem urmări ieşirea larvelor din ouă, n'avem decât să punem 

câteva femele de Anophel sau de Culex într'un borcan de sticlă cu puţină 
apă, închizându-l la gură cu o mânecă de tul. După ce au trecut două 
zile dela ouare, operculul dela capătul umflat al oului se deschide după 
cum se vede în microfotografia (fig. 112) şi larva iese afară. 
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Larvele în momentul când iese din ou sunt mici de 0.70 mm la 0.95 mm 
lungime, vermiforme, apode transparente cu un cap distinct și colorat 
mai închis ca corpul. Ele se mișcă în mod foarte vioiu. | 

Cu ajutorul unei lupe le putem deosebi dacă sunt larve de Culex sau 
de Anopheles. Larvele de culex (fig. 114) au extremitatea corpului 

despărțită în două părţi de lungime 
inegală. Partea cea mai scurtă este 
costituită de ultimul inel abdomi- 
nal şi se termină cu orificiul anal, 
în vreme ce partea cea mai lungă - 
constitue un adevărat sifon respi- 
rator, la extremitatea căruia se află 

cele două stigmete. (fig. 116). 
Datorită acestui sifon larvele de 

Culex sunt mai rezistente ca cele 
de Anopheles. Larvele de Anopheles 
(fig. 115 ) în captivitate pier pe 
când cele de Culex întotdeauna 
ajung la completă desvoltare. La 
suprafața apei în vas se formează 
o pătură din: praf, bacterii, proto- 
zoari și spori de diferite fungi, care 
cu timpul opresc respirația larve- 
lor de Anophel pe când larvele de 
Culex scot orificiul sifonului respi- 
rator la suprafață și respiră. 

La larvele de Anophel (fig. 115) 
stigmatele respiratorii sunt situate 

Fig. 114. Larvă de culex cu sifonul respi- pe un apendice foarte scurt purtat rator în partea stângă. (Microfotografie de inelul al optulea abdominal. De 
originală) unde rezultă că pentru a puteă res- 

piră, larvele de Anopheli sunt forțate a-și ține corpul lor paralei cu 
suprafața apei, în vreme ce larvele de Culex se ţin perpendicular la 
suprafața apei. (fig, 117 bis) o 

Larvele sunt foarte rezistente mediului ambiant,  Galli-Valerio şi 
Narbel au găsit larve de Anopheles bifurcatus în împrejurimile Lausanei, 
iernând sub ghiață în lunile Ianuarie, Februarie şi Martie. 

Celli a constatat că pe pământul uscat larvele rezistă 30 de minute 

m 
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în cercetările noastre am găsit ca și Galli-Valerio o rezistență care merge 
“până la 6 ore pentru Anopheli şi o oră jumătate pentru Culex. 

Noi am păstrat larve de Anopheli într'un vas cu urină, în care au trăit 
15 ore. 

COSTITUȚIA ANATOMICĂ A LARVEI. Corpul larvei ca și 
acela al ţânţarilor a- 

dulți este constituit din 

trei părți: cap, torace 
şi abdomen. 

Capul văzut din faţă 

are forma poligonală și 
văzut din profil are 
forma conică. El este 
format din o capsulă 
chitinoasă brunatră cu 
pete. Părțile laterale ale 
acestei capsulesunt ocu- 
pate de ochi. Afară de 
ochi mai poartă o pe- 
reche de antene scurte, 
cilindrico-conice prevă- 
zute cu două tufe de 

peri, una terminală şi 
una laterală, gura este 
formată din următoarele 7: 
părţi: 

_ 
1. Buza superioar d(la- Fig. 115. Larvă de Anopheles maculipennis. A abdo- 

brum) o piesă prisma- menul; C capul; T toracele; a antenele; c. clipeus; f 
x ai . papilele anale; p perii marianali ; o ochii ; m palpii maxilari tică superficială cu trei P*P ;PP sm pap 
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fețe, ornată pe părţile sale laterale, cu câte o tufă de peri lungi şi robuşti, 
cunoscută sub numele de organe 7otatorii. Aceste organe sunt cu mult 
mai desvoltate la larva de Anopheles decât la cea de Culex. 
_ 2. Mandibulelesunt situate dedesubtul buzei superioare ; ele constituesc 
uniculaparat masticator al larvei ; marginea lor antero-internă este ciliată., 

2. Maxilele sunt piese quadrilatere, cu peri extrem de fini şi totuș 
însuflețite de mișcări de o rapiditate extraordinară care determină 
diferite mișcări în apă; datorită cărora particulele solide din apă sunt 
introduse în cavitatea bucală. | 

8 N. Leon: Entomologia Medicală
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Palpii maxilari sunt situaţi în afară de o parte şi alta-a maxilelor, 
fiecare este format din un singur articol terminat prin trei spini. 

3. Buza inferioară (labium) este formată din o singură piesă mediană, 
triangulară situată la partea inferioară a gurii. E 

Toracele, Cu cât larva înaintează în vrâstă şi îşi leapădă tegu- 
mentul de mai multe ori cu atâta toracele devine din. ce în ce mai 
a | a „voluminos decât capul. Pe 

- părțile sale laterale sunt 
trei perechi de grupuri de 
peri în formă. de penson. 

Abdomenul este format 
din nouă sagmente foarte 

mobile unul față de celalt. 

Primele trei sunt prevăzute 

cu două tufe laterale de 
peri lungi, al optulea seg- 
ment poartă la anofel, 

apendicele despre care am 

vorbit prevăzut cu stig- 

matul respirator, . . 
ORGANIZAȚIA IN- 

TERNĂ A LARVEI. Dacă 
observăm la microscop o 

larvă tânără, vedem prin 
Fig. 116. Siphonul respirator al larvei de Culex, izo. transparență organizația ei 

lat şi mărit. (Microfotografie originală) internă. O larvă mai mare. 

o punem 'pe o lamă într'o picătură cu apă, iar cu două ace, unul 
în mâna stângă şi altul în cea dreaptă căutăm s?o întindem, apă- 
sând cu acul din mâna stângă pe torace iar cu cel din dreapta pe ul- 
timul segment abdominal până ce reuşim să iasă tubul digestiv. 

Aparatul digestiv este constituit din trei regiuni: oesofagul, tubul 
digestiv larvar şi tubul digestiv definitiv. | 

Oesofagul este un canal îngust cuprins între cavitatea bucală şi cele 
opt loburi cu care începe intestinul, el se termină prin un sfincter. 

Tubul digestiv larvar este rectiliniu. Se poate foarte uşor urmări 
progresiunea alimentelor în interiorul său dacă, hrănim larvele, cu bu-: 
cățele mici de cartofi colorate cu albastru sau cu verde de metil. Por- 
țiunea aceasta a tubului digestiv dispare la nimfă. 
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Tubul digestiv definitiv este partea care devine la adult intestinul 
mijlociu și posterior. E] învelește de jur împrejur tubul digestiv larvar 
şi este constituit dintr'o membrană contractilă fibrilară tapisată cu .un 
epiteliu poliedric. In partea anterioară el se separă către esofag prin 
opt loburi care se dispun vertical în jurul său, iar în partea posterioară 
se lărgeşte formând stomacul luând 
aspectul stomacului adult. In partea 
sa posterioară se află cinci tuburi 
malpighiene cari rămân și la adult, 

Aparatul respirator este format 
din două trahei mari longitudinale 
care pleacă din cap și se întind până 
la. orificiul stigmatelor. Ele dau 
naștere la trunchiuri cari trimet ra- 
mificațiuni la diferitele organe din 
interiorul cavităţii viscerale. 

" Aparatul circulator este constituit 
din un vas dorsal contractil situat 
întretrunchiuriletraheale principale. 
“Sistemul nervos constă din două 

mase mari ganglionare situate în cap, 
una deasupra şi alta dedesubtul eso- 
fagului. Eleenerveazăochii,antenele 
şi părțile bucale. 

Larvele de Anophel le găsim în 
bălți izolate pe când cele de Culex 
stau îngrămădite la un loc, aceasta 
provine din cauză că Anophelii de- ! 
pun ouăle în mod izolat pe când 
Culexul le depune. aglomerate în . 
formă de bărci. 

| 
Larvele se nutresc cu .protosoare şi mici alge unicelulare, cu larve aquatice de alte insecte moarte căzute, la suprafaţa apei. Uneori se atacă 

chiar între ele. 
Durata stării larvare este foarte variabilă, ea depinde de cantitatea și cali- 

tatea hranei, de temperatură ; cu cât este mai cald, cu atât este mai scurtă. In unele împrejurări de. temperatură, larvele: pot trăi timp de mai multe luni. 
o 

  
Fig. 117. Pupă de Culex, (Microfotografie 

originală) 

8*
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Fraţii Sergent au observat că larvele de Anopheles au o tendinţă re- 

marcabilă către mimetism, ele au o culoare care variază dela galben 

deschis la negru după culoarea fondului pe care trăesc. Această tendință 

nu s'a observat şi la larvele de Cu/ex. 
NYMPHELE (fig. 117) sunt cunoscute populat sub numele de 

Lăâtâuşi sau Laturaşi. 
Larvele înainte de a se metamorfoză î în nimfe îşi schimbă de trei ori 

tegumentul lor, din ceeace în momentul când iese din ou au o lungime 

care nu ajunge nici un milimetru, înainte de a deveni nimfe ajung o lun- 

gime de ro milimetri. 

Nimfele nu se aseamănă de loc cu larvele, capul lor este voluminos 

şi îndoit pe faţa ventrală ceeace le dă aspectul unui punct de interogație. 

Cefalotoracele este 

prevăzut cu doi ochi 

enormi compuși şi două 

tuburi respiratorii in- 

fundibuliforme care 

poartă stigmatele. For- 

ma acestor tuburi va- 

riază la diferitele ge- 

nuri, ele sunt lungi și 
subţiri la genul Culex; 

Fig. 117 bis. Poziţia normală a larvelor de Anopheles scurte, largi în formă 

A de Cul (A) şi de Culex (0) î în stare de repaos, (după Eyssel) de pâlnie la genul Ano- 

  

  

pheles; lungi şi umflate la un capăt la genul Corethra. 

Abdomenul este lat şi prevăzut la capătul posterior cu două aripioare 

înotătoare, pe regiunea dorsală prezintă fiecare inel moţuri de peri fini; 

primul inel mai poartă două mari făşii de peri cari priviţi din profil amin- 

tesc forma unui evantaliu, 

Nimfele nu se hrănesc, cu toate acestea aparatul lor digestiv nu diferă 

decât foarte puţin de acel al adulţilor şi conţine resturi de alimente cari 

au fost-ingerate din timpul de când erau încă larve. Ele sunt foarte mobile 

în momentul când au să respire se ridică la suprafața apei scoțând afară 

cornetul respirator. 

CLASIFICAȚŢIA 
Numărul culicidelor cunoscute până astăzi este considerabil, numai 

Theobald (1901) a scris despre ei şase mari volume. Ei au fost subdivizaţ
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în mai multe subfamilii; din care următoarele două ne interesează din 

punct de vedere medical: 

1. Anophelinele, la care palpii maxilari au aceeaşi lungime ca şi trompa 

în amândouă sexele și ale căror larve, kpsite de sifonul respirator, se ţin 
orizontal în apă, paralel cu suprafaţa ei. 

2. Cuhcinele, la care palpii maxilari sunt 7nai lungi decât trompa la 

mascul și cu znult mai scurți decât trompa la femelă şi ale căror larve, 

prevăzute cu un sifon respirator, stau oblic în apă, cu capul în jos. 

Celelalte caractere de deosebire, le dăm în alăturatul tablou: 

ANOPHELINE CULICINE 

Oudle 

Ouăle de Anophel a forma elip- 

tică sau a unei cute de ascuțit cu 

țitele (fig. 113), ele sunt ouate 

în mod izolat şi dispuse în formă 
de figuri geometrice (stele sau 
poligoane). - 

Ouăle de Culex au forma unei ți- 

gări de havană, sau a unui con lun- 

găreţ (fig. 112), ele sunt toate 

aglutinate în formă de barcă. 

Larvele 

Respiră prin două stigmate cari 

se deschid direct la suprafaţa ulti- 

mului inel abdominal (fig. 115); 

ele stau aproape paralele cu su- 
prafaţă apei (fig. 117 bis A). 

Respiră printr'un sifon (fig. 116) 

cari stă înclinat pe corpul lor de 

45%, ele stau oblice sau aproape 

perpendiculare la suprafața apei 

(fig. 117 bis C). 

Pupele 

Sifoanele respiratorii sunt mai Sifoanele respiratorii sunt lungi 
scurte ca la culicine și împlântate şi înguste, împlântate pe partea 

pe mijlocul toracelui. posterioară a toracelui. 

Adulții 
Palpii maxilari și la mascul și la 

femelă deopotrivă - de lungi ca 

trompa. 

Palpii maxilari la femelă foarte 

scurţi, cu mult mai scurți decât 

trompa, la mascul mai lungi ca 

trompa.
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ANOPHELINE 

Picioarele cu mult mai lungi ca 

CULICINE 

Lungimea picioarelor esteaproape 
corpul, perechea întâia de picioare egală cu a corpului, toate trei pe- 

rechile de picioare aproape deopo- 

trivă de lungi. 

mai scurtă ca celelalte două.: 

  
Fig. 118. Anopheles bifurcatus, femelă. (Microfotografie originală) 

Mandibulele femelei ferestrate. 

Mandibulele și maxilele mas- 
culului relativ puternice. 

Corpul anophelulului face cu pe- 

retele un unghiu de 45—800. 

Abdomenul, toracele, capul şi 
trompa formează toate aproape o 

linie dreaptă, din care cauză in- 

secta are o înfățișare ostilă (fig. 104). 

“La Anopheles este numai. un 
singur receptacol ciuruit (fig. 101). 

Mandibulele femelei neferestrate. 

Mandibulele şi maxilele mas- 

culului slab desvoltate. 

Culexul se așează pe perete luând 

poziţie aproape paralelă cu el. 

Abdomenul și toracele formează 

împreună un unghiu obtuz (fig. 
104). _ 

Receptocolele seminale la Culex 

sunt în număr de trei (fig. 99)
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Cheia Anophehnelor din România 
ei transmit la noi paludismul 

Aripele 1,2 
1. Nepătate ...... IDE ANOPHELES BIFURCATUS 

2. Pătate din cauza acumulaţiei solzilor. Palpii femelei de culoare negri 

brunatri sau negri .... ce 3,4 

3. Unicolori. Aripele pătate ....... A. MACULIPENNIS 

4. Prevăzuți cu trei inele albe. Femurii primei perechi de picioare umflați 

la amândouă sexele în a treia parte a lor proximală A. PSEUDOPICTIUS 

ANOPHELESBIFUR- o 
CATUS. Linne 1758, cu 

aripele (fig. 118) fără pete. 

Palpii femelei sunt mai 

mult sau mai puţin cafe- 

nii, dintr'o singură culoare, 

lipsiți de inele clare la ni- 

velul articulațiunii articu- 

lelor; pot servi ca gazdă 

intermediară  hematosoa- 

relor paludismului. 

ANOPHELES MACU- 
LIPENNIS Meigen, 1818. 

Syn.: A. Claviger Aripele 

(fig. 119, 120 şi 121) pre- 

zintă pe fiecare din ele, 

patru mici pete brune sau 

negre, formate prin o acu- | | 

mulaţiune de solzi. Petele - 

se dispun între ele în formă i — 
de T. L sau V după di- Fig. 119. Anopheles maculipennis, femelă. (Micro= 

, fotografie originală) 

  

  

recţia din care sunt privite. 

Palpii la ambele sexe sunt bruni sau negri, din o singură culoare și nu 

sunt inelați cu alb. Foarte comun la noi. | 

ANOPHELES PSEUDOPICTUS, Grassi, 1899. Aripele bogat co- 
lorate, parte în negru parte gălbui, culoarea neagră este covârșitoare. 

Pe marginea anterioară neagră a aripei sunt trei pete distincte de culoare
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galben ca paiul, din care două sunt mai pronunţate şi întrerup marginea 
neagră (fig. 122 ). Palpii cu inele clare la nivelul articulaţiunii 
articulelor. 

Cheia  Culicinelor 

(Principalele genuri cari interesează medicina după Neveu-Lemaire) 

Solzii capului înguşti recur- 

baţi și drepţi şi în formă 

defurcă ........ Culex 

Solzii laterali ai ner- 
vurilor aripelor li- 
neari;  solzii ari- 
pelor mici , 

Solzii capului largi şi plați Stegomyia 

Solzii aripelor largi și asim | 
Solzii laterali ai ner-| etrici ......... Mansonia 

vuri aripelor foarte 

deşi și foarte mari.| Solzii aripelor lungăreţi, ovali 
sau lanceolați . . . . . Taeniorhynchus 
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Deşi pe toate picioarele . .:  Psorophora 

Solzii picioarelor deşi IE > 
Foarte deşi mai cu seamă pe 

picioarele posterioare . .  Janthinosoma   
Nu vom menţionă decât speciile din România capabile a transmite 

omului germenii patogeni: 
CULEX PIPIENS (Fig. 123 şi 124) Linne, 1758. Syn.: C. ciliaris, C. 

vulgaris, C. domesticus. 'Toracele castaniu închis, cu solzii castanii aurii. 
Trunchiul bifurcaţiunii anterioare foarte scurt, baza acestuia se trage 
dincolo de uniunea nervurei subcostale cu costala. 

Formula ungheală la mascul: 1. 1.—r.1.—o.0.; la femelă: 0.0—0.0—0.0 
Cu această specie Bancroft şi Low au studiat evoluţia Filariei bancrofti. 
TAENIORYNCHUS RICHARDI Ficalbi, 1889. Sin.: Culex Ri- 

chardii Giles z900. | 
- Palpii la femelă mai scurți decât trompa, formaţi din cinci 
articole, articolul bazilor din cauză că prezintă o crestătură pare a fi 
compus din două piese, articolul al treilea este cel mai lung, iar cel ter-
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minal cel mai mic acoperit de solzii penultimului articol. 'Toracele 

castaniu închis, cu solzi aurii dispuși în serii mai mult sau mai puțin 
regulaţi. 

In alte ţări mai trăesc: Culex siticus Wiedemann, 1828, transmite și el filaria Ban- 

crofti; Culex fatigans Wiedemann, 1838, transmite pe lângă filariosa şi febra de trei zile. 

C. gelidus 'Theobald, 1gor; C. albolineatus 

Giles, 1902 şi C. skusei Giles transmit toate 

  
Fig. 120. Cap de A. maculipennis, mascul. Fig. 121. Cap de A. pseudopictus, mascul, 
“Trompa, palpii maxilari şi antenele. (Mi- trompa, palpii maxilari şi antenele. (Mi- 

crofotografie originală) crofotografie originală) 

trei filaria bancrofti; Stegomyia fasciată Fabricius, 1805, syn.: Culex fasciatus, C. ca- 

lopus, transmite febra galbenă şi poate filariosa şi febra de trei zile. Mansonia nero 'Theo- 

bald, 1901, transmite filariosa; Mansonia uniformis Theobald, 1gor, transmite filariosa 

şi se pare că şi boala somnului; Psorophora posticata şi Ianthinosoma lutzi, ambele trăesc 

în America şi transmit larva muştei Dermatobia cyaniventris care produce la om myiasa 

cutanată.
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ROLUL PATHOGEN AL CULICIDELOR 

Culicidele transmit PALUDISM UL, R ILARIOSA, FEBRA GAL- 
BENĂ şi DENGUA. Dintre toate aceste boale la noi nu există decât 
paludismul care este transmis de câtre Anopheli (vezi pag. 119). 

Agentul de infecţiune al paludismului, este un Jemotosoar (cunoscut 
sub numele de hematosoarul 

lui Laveran) din familia Plas- 

modidelor cari formează ge- 

nul PLASMODIUM cu trei 

specii P. malariae, P. vivax 

şi P. falciparum. i 

„ PLASMODIUM MALA- 
RIAE Laveran, 1881 (fig. 

25). Syn: Haemamoeba ma- 

lariae Grassi et Feletti. Para- 

sit al quartanei, simple, du- 

ble sau triple. Ciclul de evo- 

luţie în sânge de om (Sc- 

2o0gonia ) durează 72 de ore. 

Dacă examinăm, înainte de 

“acces sângele unui paludic, 
* care n'a fost supus trata- 

mentului cu chinină, găsim 
în interiorul glubulelor roșii 

niște corpuri amiboide (Schi- 
zonții). 

Schizontul emite pseudo- 

pode, prezintă mişcări ami- 

boide, foarte lente şi puţin 

marcante, el creşte. Creșterea 

-  nuseproducefărăa determină 
o alteraţiune profundă în structura şi compoziţia globulelor roşii. În- 
cetul cu încetul hemoglobina este disociată şi tranisformată în o granu- 
laţiune pigmentară de culoare obscură şi puțin sau deloc mobilă, care 
este melanina. Curenţii protoplasmici puşi în evidență de către granu- 
lația. pigmentară, sunt foarte înceţi adeseori chiar inapreciabili. A treia 
zi schizontul, ia forma mai mult sau mai puţin sferică uneori. eliptic 

  
Fig. 122. Anopheles pseudopictus, femelă. (Mi- 

crofotografie originală) -
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transparent, pigmentat, înconjurat cu o zonă periferică colorată închis. 

Această zonă este rest din globulă, care după șaizeci de ore dispare cu totul. 

Când schizontul a atins maximul de desvoltare pierde mobilitatea sa, 

nucleul său se segmentează într'un număr de nuclei secundari cari se 
retrag la periferie. 
Protoplasma se seg- 

mentează și ea și re- 

zultă o serie de- mici ' 

corpuri sferice care 

sunt 7nerozoiții, dis- 

puși în formă de 
rosace sau de mar- 

garetă, ei devin liberi 

prin ruperea globulei 

Numărul merozoiţi- 

Jor variază dela 6—12 

foarte rar I4. 

Schizogonia se în- 
deplineşte în sângele 

periferic, ea se repetă 

în acelaş chip de mai - 

multe ori, nu numai 

de merozoiţi, intră 

din nou în globulele 
TOşii, și se transformă 

în schizonți, cari la 

rândul lor produc '“ - i 
sarăş merozoiţi, Un . Fig. 123. Culex pipiens, femelă. (Microfotografie originală) 

  
număr de merozoiți însă, se diferenţiază, formând microgametele și 
macrogametele. 

Macrogameta are protoplasma granuloasă şi un nucleu mic şi des, 
iar Microgametul protoplasma hialină şi un nucleu difus. 

„Ambele gamete conţin granulaţiuni pigmentare, mai mobile decât 
acele ale schizontului. 

Ele sunt mai mari decât schizontul, ajungând de două ori mărimea 
globulei roşii. 

In acest moment dacă anofelul suge sângele care conţine aceste gamete 
le ingerează și pe ele.
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PLASMODIUM VIVAX GRASSI et Feletti, 1890 (fig. 126). Parasit 

al terței benigne simple sau duble. Ciclul schizoginiei durează 48 de 
ore. | 

Schizontul este mai mare ca o globulă roşie normală; granulațiunea 
de pigmenţi fină de culoare brună clar, foarte mobile. Mişcarea amiboidă 

cu mult mai activă ca: în 

P. malariae, mai puţin re- 

fringent şi conturul mai 

puţin distinct, 

In momentul schizo- 

goniei, colorațiunea schi- 

zontului devine din ce în 

ce mai pală iar în centrul 

său se umple cu o gra- 

nulațiune fină, roşie cunos- 

cută sub numele de wra- 

nulele lui Schiiffner» carac- 
teristice acestei forme de 

paludism. La periferie 

devine crenelat, luând 

aspectul unei mure. Nuc- 

„leul se divide iar nucleii 
i a „ANI noi formaţi se retrag la 

periferia schizontului. 

: pa Protoplasma se segmen- 
e iai ata î a Ă ge „tează și ea, producând o 

dă n AN serie de corpi mici care 
N sunt  mnerozoiţii. 

Se formează astfel: 14 
Fig. 124. Culex pipiens, mascul. (Microfotografie : : . originală) la 20 merosoţi mai rar 12, 

  

22 sau 24, ei sunt sferici 
sau ovali de 1 u5pânăla 3. Schizogonia se îndeplinește în sân- 

gele periferic în 48 de ore, de unde rezultă şi febra terţiană. 
Macrogametul şi microgametul, sunt sferice şi ating de 2 până la 3 

ori mărimea unei globule roșii. Pigmenţii sunt mobili eu granulele mai 
mari decât ale schizontului. 

PLASMODIUM FALCIPARUM, Welch, 1897 (fig. 127) syn: 
Laverania malariae Grassi et Feletti. Parasitul febrii pernicioase, terței
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maligne, quotidiene estivo-automnale ciclul schizogoniei durează 48 de 

ore, Schizontul este foarte mic şi foarte activ în interiorul globulei 

roşii; în stare de repaos el pare anular; se văd adesea două sau trei în 

aceeaş hematie, 

1b. 

   
Fig. 125. Parazitul febrei quartane (după Ziemann). rb—5b schizonţii febrei quartane; 

Ib gamet femel quartan ; 18 gamete mascule quartane 

  

Fig. 126. Parazitul febrei terțane (după Ziemann). 1a—3a schizonţii febrei tertane; 
Ja gamet femel terțan; IJa gamet mascul terţan 

  

Fig. 127. Parazitul febrei pernicioase (după Ziemann). rc—5c schizonții febrei perni- 

cioase; Ic gamete mascule pernicioase; 7Jc gamete mascule pernicioase 

El prezintă întotdeauna granulațiuni grosiere și neregulate, puțin 

numeroase şi diferite de granulațiunile lui Schiiffner; aceste sunt gra- 

mulele lui Maurer. “ 

Pigmentul, absent în formele tinere, apare mai târziu sub forme de 

granule foarte fine şi puţin mobile. Cu cât parasitul creşte, cu atâta
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mişcările sale “amiboide -devin mai lente, până când se „opresc cu 
totul, PNDR N e aa a 
„Cu timpul nu se mai observă decât câteva mșcări browniene, care 

provoacă din timp în timp o uşoară translațiune a granulelor de pigment 
În curând ia forma rotundă din care cauză i s'a Şi zis corp sferic: 

Globulele parasitate iau adeseori forma neregulată și o culoare închisă 
corpuri cuprate. 

Schizontul segmentat nu are o formă aşă de bine determinată ca în 
speciile precedente; nu se poate compară nici cu o rosace (margaretă) 
nici cu o mută. 

Merosoaiţii sunt mai mici șiîn număr foarte variabil. Numărul lor este 
de 8—16; după Blanchard 4-—-30; după Daniels este în unele cazuri 8 
în altele 20. 

Ciclul evolutiv este probabil patruzeci şi opt de ore, însă durata 
segmentaţiunii poate variă, uneori este douăzeci şi patru ore, alteori 
trec peste patruzeci şi opt. El produce o febră cotidiană şi terță cu accese: 
foarte prelungite şi adese însoţite de fenomene pernicioase. 

Macrogametele şi Microgametele sunt cu mult mai lungi decât groase, 
arcuite şi puţin mai groase la mijloc; având forma unei semiluni. 

Unele mai mici şi mai lungi, au pigmentul condensat la centru în jurul 
nucleului acestea sunt mnacrogametele, iar altele mai voluminoase şi mai 
scurte, cu pigmenți difuşi în toată. masa protoplasmică, acestea sunt 
microgrametele. | 

Mai târziu corpurile semilunare se transformă. în corpuri ovoide 
apoi în corpuri sferice. Macrogametele îşi păstrează forma sferică, pe 
când microgametele se transformă în corpuri Flagelate. 

SPOROGONIA 

Evoluţia descrisă mai sus a acestor trei specii în sânge la om este 
cunoscută sub numele de schizogonie, ele însă continuă mai departe a 
se desvoltă în corpul anofelului, evoluție cunoscută sub numele de 
sporogonie (fig. 128). Macrogametele şi Microgametele ajunse în sto- 
macul femelei de anofel, încep a se căută reciproc una pe alta. 
„Microgametul se acoleasă de polul de atracţiune al macogrametei 

până ce este înglobat în ea. - 
Copula rezultată din fuzionarea acestor două elemente nu se anchi- 

stează ea se mișcă liber în interiorul tubului digestiv. Această copulă 
mobilă, căreia Schaudin i-a dat numele de ookinetă (fig. 128) din cauza
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mobilităţii sale, datorită mişcărilor sale vermiculare, pătrunde în 
epitelul: stomacal. Odată ajuns în “peretele stomacal, ookineta pierde 
mobilitatea a FU Sa | 
sa,serotun- 
jeşte și se       Ș N n acoperă cu Ss , 
un strat cu- Ş . 0! 
ticular; de- /4 0 
venind e. : . a 5] 
ookyst (2y- i cvoratia în corpul Anofetutut Ş Ac o 

go). | at) Sporogonie , S 20gonie.; "În stadiu p-. - + S 4 Ş . a%atp 
, . _ 5 Ş > de ookyst a- N „ og ol 

Junge para- | [za d V — 

situl, după a CA i ' ; 
ce a trecut Dani 
2 până la 3 Fig. x28. Evoluţia plasmodiului terţei în sângele omului și în corpul 

, A anofelului: (după Ruge). z—3 evoluţia formelor asexuate (schizonţii), 
zile de când Ia—3a evoluţia formelor sexuale (gametele), I—III evoluţia paraz - 
a supt ano- tului în stomacul anofelului; J copulaţiunea; J7/ formațiunea ooki- 

A netelor, JJ] ookinet format,, IV—VI evoluţia oocistelor în peretele 
felul SâNgBC-  stomacal al anofelului, 1V formă mică de oocist, V sporoblast format; 
le; dacă s'a VI cist cu sporozoiti, VII un singur sporozoit dinv glandă salivară 
. „care este inoculată în sângele uman cu tracorul anofelului găsit la o d 

temperatură de 24 până la 300 C. ookystul creşte la această temperatură 
.. _ » foarte repede. După 5 zile ajunge 'de şase ori mai 

   
mare (20—-30.) decât în ziua a doua şi începe în 
interior a se segmentă într'un număr. de sporoblaste 
înconjurate de protoplasmă fără o membrană pro- 
tectoare. . - | 

Segmentațiunea multiplă a sporoblastelor dă naş- 
» tere unui număr considerabil de Sporozorţi. Capsula 

Fig. 120. Secţiune trans- Oochistului se rupe, iar sporozoiții sunt puşi în ]i- versală în stomacul unui : „a u 1. , anofel cu ookişti. cav ca- bertate în cavitatea generală a corpului femelei de 
vitatea intestinală; par Anofel. ! 
păretele musculo- elastic .... i n a po. întins de către ookişti;  SPorozaiții sunt formațiuni fine, hialine, odată şi 
epit epiteliu (după Grassi jumătate mai lungi decât diametrul. globulelor san- 

din, Pressat) guine. În stare de repaus apar ca corpuri lanceo- 
late; sunt mobile, se îndesesc și iau forma inelară, prezentând în inte- 
rior o pată semilunară (nucleul). “
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Coloraţi după procedeul lui Romanowsky, cromatina dela mijloc de- 

vine. roşie, pe când capetele albastre. La fiecare diastolă a inimei spoto- 
zoiţii sunt aspirați cu lichidul din cavitatea generală, prin orificiile late- 

rale ale inimei, și împrăștiați în aortă, de unde merg şi se acumulează 

în glandele salivare. Din glandele salivare sunt inoculați la cea întâiu 

înţepare în capilarele sanguine ale omului, unde reîncep din nou ciclul 

schisogonic. 

ANOPHELISMUL ȘI PALUDISMUL IN ROMÂNIA 

Cetind ingenioasa teorie a lui Roubaud (1921) asupra regresiunii pa- 

ludismului în Franţa, expusă într'un mod atât de seducător, mi-am 

reamintit o grămadă de fapte pe care le-am observat în timpul când mă 

ocupam cu studiul Culicidelor din România (1910) 

Aceste fapte au rămas necunoscute, din cauză că cele mai multe n'au 

fost descrise decât în limba română. Astăzi constat cu bucurie că ob- 

servaţiunile mele pot veni în sprijinul teoriei mai sus menţionată. Rau- 

baud explică regresiunea paludismului în Franţa prin desgustul pro- 
gresiv pe care Anophelii l-au căpătat pentru sângele uman. 

După Roubaud, s'ar fi făcut o faună anopheliano-zootrophică care 

nu se hrăneşte, mai mult sau mai puţin exclusiv, decât din sânge de 

animale, 

Acelaş fenomen, după părerea noastră, s'a produs şi la noi. Mă voiu 

servi ca exemplu de două județe a României vechi, (fig. 130) din care 

unul este cunoscut ca foarte malaric încă din antichitate: judeţul Tulcea ; 

altul, județul Neamţu în care Paludismul este mai puțin violent. 

Departamentul 'Tulcea este situat în delta Dunării. Astăzi, malaria, 

face aici mai puţin ravagii decât în trecut. 
Fără a mai descrie starea în care se găseă această regiune pe timpul 

lui Ovid, constat o mare descreştere a paludismului. D-ru Vesescu a înre- 

gistrat dejă în 1910 un număr relativ cu mult mai mic de cazuri de pa- 

ludism decât înregistrase, tot el — în spaţiul scurt de 15 luni cât a func- 

ţionat în acest serviciu ca medic al orașului Sulina în Dobrogea. 

Noi credem că cauzele regresiunii paludismului, trebuesc căutate în 

faptul că fauna anopheliană s'a adaptat la obiceiul de a trăi pe vite. Voiu 
cită un exemplu în sprijinul acestei păreri. Dacă observaţia mea ar fi 

fost făcută după apariţia studiului lui Roubaud, mi s'ar fi putut obiectă 

că ea mi-a fost sugerată de acest studiu. Cu toate acestea, eu am obser- 

vat faptul cu zece ani înainte; iată-l: «A trebuit să poposesc o noapte la 

9 N. Leon: Entomologia Medicală
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Cara-Orman, când am fost trezit din somn de mugetul unei vaci, care 
eră priponită în apropiere de fereastra camerii în care dormeam. Am ieşit 
dar ca să văd cauza care o făceă să mugească atât de puternic şi am gă- 
sit-o sbuciumându-se şi acoperită cu un număr colosal de țânțari, în- 
grămădiți unul lângă altul şi care o înțepau. A doua zi țăranul îmi po- 
vesti că ar fi văzut odată cum o vacă a pierit din cauza ţânţarilor» (1910, 
pag. 501). 

CI o-ro 
10-20 %, 

20-30 %4, 
R peste %%4 

     

   
   

  

     
   

   

      

    
3 ZA DIR SR (pe 

4/7 p // SAL A YZ Z CA a! 
Fig. 130. Paludismul în România. Numărul consultațiunilor pentru 1000 de locuitori, 
în 32 de judeţe din vechiul Regat. In timpul anilor 1898—1904 (după F. Pielsticker). 
x. Dorohoiu, 2. Botoşani, 3. Suceava, 4. Iaşi, 5. Neamţ, 6. Roman, 7. Vaslui, 8. Făl- 
ciu, 9. Tutova, 10. Tecuci, 11. Bacău, 12. Putna, 13. Covurlui, 14. Brăila, 13. Râmnicul 
Sărat, 16. Buzău, 17. Prahova, 18. Dâmboviţa, 19. Muscel, 20. Argeş, 2x Vâlcea, 22. Gorj, 
23. Mehedinţi, 24 Dolj, 25. Romanați, 26. Olt, 27. “Teleorman, 28. Vlaşca, 29. Ilfov, 

30. Ialomiţa, 31. "Tulcea, 32. Constanţa 

Un alt fapt observat în acelaş an și menţionat în studiul meu asupră 
Culicidelor (1gro, pag. 76), fapt care mă face să accept cu entuziasm 
teoria lui Roubaud este că ori de câte ori aveam trebuință de Anopheli — 
pe cari nu-i găseam întotdeauna în locuințele omenești — îi găseam în 
mod regulat şi în număr mare în căsuţa câinelui meu, un Saint-Bernard, 
ceeace explică pentru ce am reprodus fotografia ei în volumul care l-am 
publicat asupra Culicidelor (1910, pag 77).
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Trecând la al doilea exemplu, județul Neamţu, în care malaria este 

în regresiune — constat că Anopheles maculipenis este foarte comun. 

lată ce scriam în 1910, pag. 152: (în judeţul Neamţu care este un județ 

relativ salubru, la mânăstirile Văratec, Agapia și mai cu seamă la mănă- 

stirea Neamţu, prezența A. naculipenis este aproape constant. Timp de 
șase ani cât am stat în timpul verii la această mănăstire A. maculpenis 

eră întotdeauna foarte frecvent. Cum obişnuiam să dormim cu ferestrele 
deschise, ei intrau în camere așă că a doua zi îi recoltam în număr destul 

de mare de pe pereți și de pe plafonul camerii de dormit. Numărul lor 

eră destul de mare chiar în timpul anilor cei mai secetoşi». 

Aceste insecte nu înțeapă oamenii în județul Neamţu; dovadă este 

nu numai că puteam dormi cu ferestrele deschise, mai mare probă este 

că nu există paludism, cu toate că Anophelii sunt în număr mare. Pro- 

babil că ei au devenit o varietate zootrophică. 
Np numai aceste observaţiuni de natură biologică mă fac a acceptă 

teoria lui Roubaud, dar și raporturile cari există între armatura maxilară 
şi modul lor de alimentațiune. Denticulaţia maxilelor la Anopheles 
maculipennis din “Tulcea şi Neamţu este mult mai bogată decât la Ano- 
pheles muculipennis din județul Iaşi, Fălciu, cele mai malarice 
din țară. 

Ținând seamă de obiecţiunea ridicată de Langeron, contia lui 
Wesenberg-Lund şi Roubaud, care se bazează pe un procentaj prea mic 
(4 la 25 de indivizi) ceeace nu permite de a elimină variaţiunile indivi- 
„duale, am examinat în total 700 maxile; 200 maxile la o sută de A. ma- 
culipennis din judeţul "Tulcea; 200 maxile la o sută de A. maculipen- 
nis din județul Neamţu ; 200 maxile la o sută A. maculipennis din județul 
laşi şi 1oo maxile la 5o A. maculipennis din județul Fălciu. La Anophelii 
din județul 'Tulcea, am găsit 160 maxile prezentând fiecare câte 18 dinţi; 
28 având fiecare câte 18 dinți; ro având fiecare 15 şi 2 maxile având 
fiecare 14 dinți. La Anophelii din judeţul Neamţu am găsit 165 maxile 
prezentând fiecare 17 dinţi; 25 maxile cu câte 17 dinţi, fiecare; 5 maxile 
cu câte 15 dinți şi 5 maxile cu câte 4 dinţi fiecare. La Anophelii din ju- 
dețul Iași, am găsit 18o maxile prezentând fiecare 13 dinţi; 18 maxile “ 
fiecare cu câte 14 dinţi şi 2 maxile fiecare cu câte 15 dinţi. 

La Anopbhelii din judeţul Fălciu, am găsit 8o maxile prezentând 
fiecare 13 dinți maxilari; 18 aveau fiecare 14 și două maxile având fie- 
care 15 dinți. 

g9*
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PROFILAXIA PALUDISMULUI 

_ Parasitul paludismului nu trăește decât în sângele omului și în tubul 
digestiv al anophelului. El este un parasit cu două gazde alternative: 
omul care-i serveşte ca gazdă intermediară și anofelul ca gazdă defi- 
nitivă. EI are deci nevoie de prezența simultanee a paludicului și a ano- 

felului şi nu se poate menține decât dacă ciclul nu se întrerupe. 

Pentru ca paludismul să se poată desvoltă într'o localitate, este nevoie 

pe de o parte de prezența anofelilor, iar pe de altă parte de oameni bol- 

navi cari să aibă în sângele lor hematozoarul. 

Profilaxia are de scop de a distruge, fie anofelii sau cel puţin a apără 

pe un om contra înţepăturilor lor, «Prophilaxia anopheliană» fie hemato- 

zoarii din sângele omului, sau cel puţin de a împiedică desvoltarea lor, 

«Prophilaxia chimică sau medicamentoasă». 

Î. PROFILAXIA ANOPHELIANĂ 

Profilaxia anopheliană are de scop dea apără omul contra înțepătu- 

rilor ţânţarilor. Ea poate fi ofensivă sau defensivă: cofensivă», când își 

propune de a distruge ţânţarii, fie în stare de larvă fie în stare de insectă 

zburătoare, «defensivă», când îşi propune numai de a protejă omul contra 

înțepăturilor lor prin mijloace mecanice. 

1. PROFILAXIA OFENSIVĂ 

Măsuriie ofensive se pot îndreptă A, direct contra: ouălor, larvelor 

nimfelor B, direct contra ţânţarilor adulți, sau C, indirect distrugând 

mediul în care se desvoltă ei, desecarea apelor. 

A Distrugerea ouălor, larvelor şi nâmjfelor 

Distrugerea ouălor, larvelor și nimfelor ca măsură profilactică, a fost 

preconizată de R. Ross, care a condus aplicaţiunea la Sierre Leone, 
Ismailia, în India şi insula Mauricia. 

Un număr mare de substanţe toxice, au fost încercate pentru distru- 

gerea larvelor de către diferiţii autori, dar s'a renunţat la ele deoarece 

"omoară nu numai larvele și nimfele de țânțari ci și peştii; alterând com- 
poziţia apei o face improprie. 

Singurul procedeu infailibil este petrolajul. Se răspândeşte la supra- 

fața bălților din 15 în 15 zile, un strat subţire, uniform de petrol, și când 
larvele vin să respire, petrolul astupă orificiile lor respiratorii şi ele 
pier asfixiate.
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Un alt procedeu este utilizarea dușmanilor naturali ai larvelor de țân- 
țari. 

In primul rang figurează printre aceştia: Batracienii și larvele lor; 

peștii cari distrug larvele şi nimfele de țânțari: crapul, linul, caracuda 
şi țiparul. 

Horvard recomandă introducerea lui Gasterosteus aculeatus, ca fiind 

foarte vorace de larve și se acomodează uşor în apele stagnante. 

Utilizarea peştilor nu poate aveă decât un interes restrâns deoarece 

anofelii nu-şi depun ouăle în eleşteele mari ci mai mult în mlaştine unde 

peștii nu pot trăi. 
Lambroni s'a întrebat dacă larvele carnasiere şi aquatice ale unor in- 

secte n'ar puteă să contribue la distrugerea larvelor de țânțari, el in- 

stitui un concurs asupra acestei chestiuni publicând diferite studii 

care i-au fost adresate. 
Dempwolff prin introducerea hemipterului notonecta glanca în apele 

din India a obținut după o săptămână să dispară toate larvele. 
Până în prezent chestiunea dușmanilor naturali nu este bine studiată. 

Viitorul ne rezervă surprize bacteriile, fungele, şi protozoarii pathogeni 

ar puteă să joace un rol important în lupta antilarvară. 

B. Distrugerea adultilor 

Stârpirea ţânţarilor adulţi ca măsură generală pentru combaterea mala- 

riei nu joacă decât un rol foarte mic. Se caută distrugerea lor în spaţii 

închise prin diferite fumigațiuni. Cele mai utilizate sunt fumigațiunile 

de sulfure, praf de pyretru şi tutun. 
Fumigaţiunile cu pucioasă au o acțiune repede și sigură dar nu sunt 

practicabile în toate circumstanţele, ele fac pentru un moment locuin- 

ţele în care se practică 'nelocuibile. 
Cu fumegaţiile de pyretru se anesteziasă ţânțarii dar nu pier. Deaceea 

se aşterne pe jos în timpul operaţiunii în cameră pânze albe (cearceafuri) 

pentru ca țânţarii ameţiţi cari cad de pe pereți să se vadă uşor, ei se culeg 

şi se omoară. 
Din praful de pyretru, amestecat cu salpetru se prepară așă numiții 

Zanzaline sau Fidibus un fel de conuri ca călugărașii noştri, cari se aprind 

şi se pun pe o farfurie în camerile cu țânțari, ele degajează un fum acru, 
care alungă ţânțarii sau îi amorțeşte momentan. Dar acest fum este tot 

atât de displăcut pentru om ca și pentru țânțari, el irită mucoasa apara- 

tului respirator.
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Giles recomandă în locul pyretrului un amestec de 1 parte salpetru, 
1 parte pulbere de cărbune de lemn şi 8 părți sulf. Adăugându-se o so- 
luţie de gumă arabică, se face din amestecul acesta o lumânare în greu- 
tate de 120 grame. După ce se usucă la soare lumânarea aceasta aprinsă, 
servă ca să gonească țânţarii. 

S'a încercat acţiunea mai multor substanţe dar nu cam au decât o 
valoare mediocră. 

Incinerația materiilor care degajează mult fum este un procedeu 
pe cât de vechiu pe atâta de univezsal, La noi populaţiunea ca să scape 
de muşcăturile ţânţarilor fac focâ din baligă uscată de cal şi de vacă (Leon 
1903), din gunoiu, precum şi din diferite putregaiuri, sau afumă camera 
de dormit cu tămâie (Marian, 1903). 

C. Asanarea apelor stagnante 

In afară de distrugerea directă a Anofelilor, se mai distrug în mod in- 
direct, nimicind mediul lor de desvoltare. Aceasta se face prin desecarea 
apelor stagnante, sunt mai multe procedeuri: 

Intre cele dintâiu este ASTUPAREA lor cu nisip sau pământ, dar 
aceasta nu se poate practică, decât acolo unde în apropiere se găsesc 
dealuri sau ridicături de pământ, căci transporturile pământului dela 
distanțe prea mari este prea costisitor. Acest procedeu s'a aplicat în 
Sierra-Leone de către Ross. - 
CALMOTAJUL se face prin scurgerea apelor fluviale încărcate cu 

aluvioane în mlaștinile de disecat lăsând să se depună aluvionul în ele. 
In Italia acest procedeu fostîntrebuințat pentru a umplea bălțile coastei oc- 
cidentale, cunoscut acolo sub numele de lucrări de bonificaţie. acest proce- 
deu este prea defectuos, acolo unde sunt de astupat metri de adâncime, 
lucrările din timpul unui an nu isbutesc să astupe decât câţiva centimetri. 
DRENAJUL constitue un excelent procedeu cu condițiune de a fi 

foarte bine supravegheat. 
EI se practică prin canale subterane de piatră uscată, sau din cărămidă 

sau din tuburi poroase dispuse în fundul unor șanțuri adânci cel puțin 
de 0,70 „m. şi acoperite în urmă cu pământ. 

Canalele superficiale sunt mai puţin costisitoare; dar cer o supra- 
veghere și o întreţinere constantă. 

„Apele dela suprafaţa solului pot astfel căpătă o scurgere și numai 
stagnează.. Drenajul n'are avantaje reale decât atunci când panta de 
scurgere este suficientă.
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In caz că canalele subterane se astupă se produc la suprafață, bălți 

mici cele mai favorabile pentru îmmulțirea Anofelilor. Acelaș lucru 

se întâmplă şi cu canalele superficiale, dacă scurgerea apei nu este 

suficientă. 
Astfel s'a întâmplat cu canalele de drenaj de pe coastele occidentale 

  

  

Fig. 130 bis. Curăţirea şi petrolajul cuiburilor de Anopheli din Algeria, (după fraţii 
Sergent) 

ale Italiei care constitue un adevărat paradis pentru Anofeli şi în realitate 

un centru de infecțiune (Guiart). 
Cultura terenurilor calmatate completează în mod fericit asanarea. 

Se recomandă mai mult arborii și 

plantele care cresc repede ca Euca- 

liptus, soarea soarelui, salcâmii etc. 

Eucaliptus a fost recomandat în 

mod special. Plantaţiunile de cu- 

caliptus au prosperat în Algeria în 

Corsica și în Italia, şi-a dat în 
unele localități, atât de bune re- 
zultate, că i s'a atribuit propietăţi febrifuge (Laveran). '"Țânţarii în 
loc să piară din contra ei se ascund de vânt sub foile de eucaliptus 

(Presat). Adevărul este că aceşti arbori cresc grozav de repede, şi 

pentru a îndeplini această funcţiune întrun mod așă de repede, absorb 

  

Fig. 131. Pălării protectoare de țânțari
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din. pământ o cantitate considerabilă de apă, după expresia lui: Rey 
«Fi beau bălțile». 

In Hollanda și în America de Nord, s'au făcut plantaţiuni de soarea 
soarelui ( Helianthus annuns) ; este o plantă care creşte foarte repede. 
şi din cauza aceasta usucă pământul. 

După Valentin hemeiul âre proprietăți purificătoare. 
Ricinului deasemenea i s'a atribuit propietăți culicifuge. 
In Egipet se plantează ricini împrejurul caselor, cu scop de a înde- 

părtă ţânţarii. 
Busuiocul este întrebuințat în Sierra-Leone ca culicifug. 
Introducerea culturii viței de vie — spune Laveran —- coincide în 

multe localităţi, cu o scădere însemnată a endemiei palustre. 
Toate aceste plantaţiuni deși nu au nici o acţiune specifică contra 

Anofelilor, sunt folositoare în localitățile mlăștinoase din cauza puterii 
lor deshidratoare asupra solului. 

2. PROFILAXIA DEFENSIVĂ 
Profilaxia defensivă constă în protejarea omului contra înțepăturilor 

ţânţarilor prin mijloace mecanice. Ea este individuală și colectivă. 

A. Protecțiunea mecanică individuală 

In Canada şi Italia, locuitorii se servesc de vaselină camforată cu 
care ung părţile goale ale corpului înainte de a se culcă! 

Această unsoare pare a fi întru câtva culicifugă. 
În țară la noi populaţia ia frunze de Boz verde și pe atâta Rută; 

le pisează, scoate zeama din ele ori amestecă cu oţet şi cu două dramuri 
de saramură fiartă şi se unge cu aceasta pe obraz (Leon, 1897). 

In Italia higieniştii au imaginat un fel de voaluri (fig. 131) cari 
se adaptează la coafură şi acopăr faţa întreagă și gâtul; mănuși de 
piele sau de aţă deasă, manșete ca să acopere complet mâna, şi încăl- 
țăminte până sus ca să acopere pulpele. 

In ţările unde sunt țânțari mulţi, se servesc de musticare (fig. 132), 
la noi (fig. 133) poloage de tul, cusute în formă de cuburi acoperind 
complet patiil. Anofelii sunt atât de avizi de sânge-că știu să se introducă 
prin cele mai mici crăpături. După ce au supt sunt atât de umflați 
de sânge, că nu mai încap să iasă pe unde au intrat. Anette şi Dutton 
se foloseau de aceasta pentru a-i prinde, ei culcau un individ sub un 
polog găurit şi a doua zi găsiau sub el un număr mare de femele pline 
cu sânge.
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B. Protecțiunea mecanică colectivă 

In loc de a se servi de poloage măsură de protecțiune individuală, 

  

      

  

  
Fig. 133. Poloace de pescari de pe malul Dunării, jud. Brăila. (Fotografie originală) 

s'a încercat a se împedecă pătrunderea ţânţarilor în case şi în localurile
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colective adaptând la toate deschizăturile: uși, ferestre, gura sobelor, 
ventilatoare etc., pânze metahce. 

In acest scop se fac rame de lemn sau de metal cari se adaptează 
exact în deschizăturile de protejat şi se întinde pe ele pânze metalice 
cu ochiurile fine de tot ca țânțarii să nu poată trece prin ele. 
- Asemenea aparate metalice se găsesc şi la noi la multe case din Sulina 
şi Sf. Gheorghe. Intrebuinţarea lor nu este însă bazată pe nici o con- 
sideraţiune profilactică şi nu are alt scop decât de a-i apără. de înțe- 
păturile ţânţarilor. 

II. PROFILAXIA SPECIFICĂ 

Grassi tratând și «Profilaxia Malariei» în lucrarea sa monumentală: 
«Die Malaria Studien einer Zoologen» se exprimă astfel: «Nu am in- 
tențiunea, să tratez din fir în păr această chestiune, căci mar îndepărtă 
prea mult de obiectul studiuiui meu, totuș n'aş dori s'o neglijez, 
fiindcă cred, că un zoolog poate mai bine conduce profilaxia decât 
un medic, cel puţin, întrucât regulele fundamentale nu sunt încă bine 
stabilite». | 

Fiind pătruns de adevărul exprimat de Grassi, voiu căută să spun 
şi eu câteva cuvinte asupra profilaxiei specifice, mai cu seamă că acest 
procedeu a fost încercat şi în ţară la noi. 

Proflaxia specifică sau chininică e cea mai uşor explicabilă și dă 
rezultate excelente când măsurile sunt riguros supraveghiate. Ea este 
preventivă şi curativă. | 

Z. Tratamentul preventiv 

Tratamentul preventiv cu chinină constă în a se dă chinină la toate 
persoanele sănătoase, care sunt expuse a contractă paludismul, aşă 
în cât hemotazoarul să nu se poată desvoltă în sângele lor. 

Laveran, în capitolul Prophilaxia, (Trait€ du paludisme p. 598, 1907) 
deosebește trei moduri după care chinina preventivă poate fi admi- 
nistrată: 

1. Doze slabe cotidiene (10 la 25 centigrame); 
2. Doze mijlocii, (30 la şo centigrame), la două trei zile; 
3. Doze puternice, (0, gr. 6o la 1 gram) odată sau de două ori pe 

săptămână, 
Aceste trei metode au dat rezultate şi fiecare din ele are partizanii ei.
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Metoda preventivă a lui Grassi. Grassi şi-a ales în 1go1 satul Ostia 

ca fiind locul cel mai impaludat, experimentând cu o preparaţiune 

pe care o casă din Lombardia i-o preparase. 

lată compozițiunea acestui preparat: 

A B Cc D 
Bichlo:hydrat. de chinnă | gr.o,ro | gr. 0,12 | gr. o0,ro | gr. 0,08 

Citrat de fier . . . . | gr. 03 |» 03 » 013 » OI 
Acid arsenios . . . . | » 001 » 0003 » 0002 » 00015 

Amare .......|» 15 » 10 » 07 » 05 

Formula A este aceea de esanophel, doză pentru o pilulă. 
Administrată fără întrerupere timp de 1ş zile, esanophela vindecă 

în mod radical paludismul. 
Doza este de două pilule pe zi pentru copii de 3—6 ani, de patru 

pilule pentru 7—14 ani, de şase pilule pentru copii dela 15 -ani în sus. 
Formulele B, C, D, corespund unui produs designat sub numele de 

esanophelina ; el se administrează copiilor sub formă de soluţie cu un 

gust plăcut, puțin importă de a menționă aici dozele. Formula B se 

administrează copiilor dela un an la doi ani, C acelora de șapte luni la 

un an, formula D celor dela o lună la şapte luni. 
Grassi pentruca să vindece toate cazurile de paludism, supune la 

o cură intensivă de 1 zile populațiunea întreagă a coloniei, (afară de 

6o de indivizi), pentruca să distrugă hematozoarul din anii precedenţi. 

Apoi nu întrebuințează esanophelul decât ca doză preventivă, având 

grije de a administră el singur medicamentul. 

In cursul sezonului în general mortal, nu s'a produs nici un caz de 

paludism, în vreme ce cei 6o de lucrători cari n'au fost supuși trata- 

mentului preventiv, toţi s'au îmbolnăvit de paludism fără excepţie. 

Locatarii Satului nu maiavură nevoie de a emigră în timpul verei îm- 

preună cu copii lor în Apenini, după cum făceau în fiecare an. "Pe 

de altă parte, paludicii însănătoșindu-se, anofelii n'au mai avut de 
unde se infectă, de unde a rezultat o diminuare apreciabilă de cazuri 

de paludism (Blanchard, 190ş). 

2. Tratamentul curativ 

Tratamentul curativ este implicit profilactic, fiindcă într'o localitate 

în care se află anopheli, primejdia mare sunt bolnavii de paludism. 

Dacă se vindecă bolnavii, ţânțarii nu mai au de unde se infectă şi deci 

localitatea devine salubră.
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Metoda lui R. Koch. Savantul german consideră profilaxia paludis- 
mului din acelaș punct de vedere ca profilaxia febrei tiphoide sau a 
cholerei. EI este de părere că agenţii acestor boli trebuesc distruși nu 
în natura exterioară, ci în corpul omului. | 

Pentru a întreprinde proflaxia paludismului într'6 regiune oarecare 
după Koch trebue să se examineze toate persoanele în stare de palu- 
dism latent, adică să se procedeze la examenul microscopic al sângelui 
la populațiunea întreagă; examenul ne va arătă hematozoarul la toţi 
paludicii vechi cari n'au fost complet vindecaţi şi cari vor fi recidiviști, 

Aceşti bolnavi în putere se vor trată cu chinină administrată în mod 
metodic, la intervale regulate, în tot timpul sezonului periculos. Să 
li se administreze la fiecare ro şi 11 zile dimineața un gram de chinină 

Trebuie bine observat spune Koch: 
„1. Ca chinina întrebuințată să fie curată nu amestecată cu amil, cum 

a găsit North în Italia amestecată cu 8 0, amil; 
2. Chinina să se dea în formă regulată nu în hârtie de ţigară, în pilule 

sau tablete; | 
3. Să se dea la timp potrivit, în raport cu constatarea parasitului, la 

timpul mâncării, şi să se ție seamă de complicațiunile cari ar slăbi pu- 
terea de resorpțiune a stomacului; 
„4. Să fie în cantitate suficientă; 

5. Să se dea un timp suficient; 
„6. Să se observe ca chinina să fie luată. 
Procedeul lui Koch se poate rezuma în următoarea frază: Chinini- 

Xarea tuturor purtătorilor de parazite din sezoanele răcoroase Bentru a 
împiedică anofelii să se infecteze. 

Acest procedeu a dat excelente rezultate în Stephansort, în insula 
Brionii, pe coastele Istriei, în Africa germană şi în alte părți. 

CARE PROCEDEU PROFILACTIC ESTE MAI RECOMANDABIL 
PENTRU "ȚARA NOASTRĂ 

Să analizăm pe rând procedeurile descrise mai sus: 
4) Metoda antilarvară dă rezultate destul de satisfăcătoare în re- 

giunea unde apele stagnante nu sunt întinse, de exemplu într'o insulă. 
Când bălțile nu au o întindere așă de mare ca la noi, acest procedeu 
nu este recomandabil decât pentru șanțurile de pe lângă şosele, băl- 
toacele de pe lângă liniile ferate, puțurile părăsite, cisterne etc.
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b) Lupta defensivă contra ţânţarilor pe lângă că este costisitoare 
cere să fie practicată de agenţi, cu oarecare cunoștinți sub conducerea 

unui zoolog. Distrugerea completă a ţânţarilor dintr'o localitate, 
este o operațiune foarte dificilă dacă nu imposibilă. 

c) Profilaxia hidraulică din cauza fondurilor considerabile ce nece- 

sitează, nu este decât rareori executabilă şi numai în regiuni limitate, 

în decursul unui timp mai îndelungat. 
Abstracţie făcând de sacrificiile de cari Statul nostru ar trebui să 

le facă pentru aplicarea acestui procedeu nu credem că este folositor. 

Mai întâiu fiindcă anofelii nu depun ouăle lor numai în bălțile mari 

ci în toate băltoagele temporare formate din deprseiunile solului: în 

timpurile ploioase, în şanţuri și în puțuri părăsite; apoi din cauză 

că lucrările hidraulice ori cât de bine ar fi executate, nu pot înlătură 

complet condiţiile de desvoltare ale anofelilor. Ross și Guarnier au 
arătat că lucrările de asanare ale terenurilor palustre, făcute în Calabria 

şi Salerno, n'au avut decât o influență foarte limitată în ceeace priveşte 

combaterea malariei. 
Canalurile de drenaj de pe coastele occidentale ale Italiei constituesc 

un adevărat paradis pentru anofeli şi în realitate un centru de infecție. 

In Germania deasemenea deși s'au secat în mod sistematic mlaștinele 

și s'au regulat râurile, totuş nu s'a reuşit să se stârpească anofelii, căci 

după cum am spus, cele mai mici depresiuni pline în mod accidental 

_cu apă le sunt suficiente pentru a se îmmulți. 

Koch vorbind de scăderea malariei în Germania de Nord spune: 

«Această scădere a Malariei nu poate fi cauzată de îmbunătățirile 

higienei. Intr'adevăr întrucât priveşte locuințele, hrana, curăţenia» 

s'au făcut multe în ultimele decenii: s'au regulat cursuri de apă, mlaș- 

tine s'au desecat, dar toate acestea nu au avut o influență remarcabilă: 

tocmai asupra acelui factor care este hotăritor pentru nașterea şi răs- 

pândirea malariei, asupra ţânțarului; aceștia şi în special Anophelii, 

care aicea ne interesează mai de aproape, se găsesc încă în mare număr 
pretutindeni unde înainte eră malaria». 

Cu acest procedeu pe lângă că nu am reuşi să stârpim la noi malaria, 
după cum vedem că n'au reuşit nici în alte părţi unde l-au aplicat, s'ar 
nimici însă pe deoparte pescăriile noastre, cari sunt cele mai mari 

pescării de apă dulce din Europa şi deci unul din izvoarele de bogăție 

ale țării, iar pe de altă parte s'ar distruge influența binefăcătoare pe 
care bălțile noastre o execută asupra climei și vegetațiunii.
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Antipa (1910) examinând chestiunea necesității existenței lacurilor 
şi a bălților, în lucrarea sa «regiunea inundabilă a Dunării», arată foarte 
bine că: «A secă bălțile sau a micșoră chiar suprafaţa lor, fără a le 
înlocui cu alte izvoare de umiditate cel puţin egale cu ele, ar fi a se pro- 
duce un desechilibru în economia naturei care ar aveă efecte foarte 
periculoase atât pentru viitorul agriculturii, cât şi în general pentru 
clima acestor regiunii şi a tot ce depinde de dânsa». 

d) Chininizarea. Acest procedeu este cel mai eficace. Vederile noastre: 
în ceeace privește campania antimalarică, trebuesc îndreptate în primul 
rând contra hematosoarului malariei, organizându-se un serviciu sis- 
tematic pentru chininizarea populaţiunii din centrele infectate. 

Această măsură a fost încercată la noi şi a dat rezultate îmbucură- 
toare. Campania a fost condusă de către d-l Dr. Irimescu, iar rezultatele 
au fost publicate într'o broșură intitulată: «Mijloacele pentru combaterea 
malariei, 1909», din care extragem următoarele date: Din experienţele 
făcute în anii 1904, 1907 în judeţele: Ilfov, (Frăsinet), "Teleorman (Be- 
litori), Roman (Strunga) şi Vlașca, s'a constatat, că pe când din cei 
tratați profilactic se îmbolnăveau de malarie cel mult 1 0], martorii 
sau îmbolnăvit 18—25 %/, (în 1905), în 1907 procentul bolnavilor pro- 
filaxaţi a scăzut încă mai tare, ajungând numai între 4—9%, pe când 
la martori eră între 70—90%,. Nu insistăm asupra detaliilor cari ies 
din cadrul acestui studiu, recomand cetitorilor studiul d-lui Dr. Iri- 
mescu, (1909) și teza de doctorat a d-lui Dr. Gorăscu, (1913). 

Practica a arătat că oricare din măsurile profilactice descrise mai sus, 
întrebuințate în mod izolat, au fost insuficiente; ele trebuesc deci 
combinate, ţinându-se seamă de împrejurări, de condiţiunile parti- 
culare localităţii, de populaţiunea care locuește localitatea şi de mij- 
loacele de cari dispunem. 

Procedeul chininizării sar putea combina la noi cu următoarele 
măsuri: 

1. Distrugerea larvelor din șanțurile de pe lângă șosele, din băltoagele 
de pe lângă liniile ferate, din puţurile părăsite etc., turnând la suprafaţa 
lor un amestec de petrol şi gudron (10 centimetri cubi de metru patrat). 

2. Drenarea sau uscarea mlaştinelor neproductive, sau transformarea 
lor în bălți cu apă suficientă, în care să se poată face piscicultură. 

3. Calmotarea băltoagelor temporare formate prin depresiunile solului, 
în timpul ploios, dacă sunt mici sau scurgerea lor prin drenaj în ape 
mai mari.
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4. Cruţarea şi îmmulțirea peştilor ciprinoizi cari distrug larvele şi 
nimfele (Howard). 

5. Cruţarea păsărelilor și a painjenelor cari distrug țânțarii. 
6. Terenurile de inundație trebuesc: sau ferite în permanenţă de 

inundație, sau menținute prin diguri acoperite în tot cursul anului cu 
apă pentru a face piscicultură în ele (Antipa). ” 

7. Bălţile mari trebuesc menținute ca atare şi făcut în ele piscicultură, 
dându-se preferință speciilor antimalarice. 

8) Jepcile dacă sunt în regiunea bălților, trebuesc împreunate cu ele 
prin canaluri și acoperite în permanență cu apă, dacă sunt izolate 
trebuesc ferite în tot cursul anului de apă. 

Apărarea populaţiei pe cât este posibil contra înţepăturilor de țânțari, 
prin poloage și ferestre de pânză deasă de sârmă.



APHANIPTERELE 

-- Aphanipterele sau puricii sunt diptere care din cauza vieţii parazitare 

au pierdut aripele, :au gura conformată pentru supt, şi metamorfoza 

complectă; picioarele robuste, cele posterioare cu mult mai lungi ca 
celelalte şi proprii pentru sărit. 

Se divid în două familii: 

A. Puhicidele—'Toracele este bine desvoltat; capul mic, palpii labiali, 

quadri-articulați. Abdomenul nu se dilată considerabil nici chiar la 
femelele gravide. 

B. Sarcopsyllidele. — 'Toracele scurt, palpii labiali nearticulaţi. Ab- 

domenul femelei gravide poate să se dilate în mod considerabil. 

FAMILIA PULICIDELOR 

Familia Pulicidelor, popular Puricii (fig. 134) au capul şi corpul com- 
primat lateral, de coloare maron închis cu luciu. Antenele foarte scurte, 
înserate dindărătul ocelelor. Picioarele sunt conformate pentru sărit, 
el este cel mai bun acrobat, deoarece sare de 200 de ori mai sus decât 
înălțimea corpului său. Perechea a treia de picioare este compusă 
dintr'un femur, o tibie voluminoasă şi dintr'un tars din ş articole, 
dintre cari primul este cel mai lung și al cincilea biongulat. 
Abdomenul cuprinde nouă segmente, ultimul de o formă particulară, 

- limitat de un inel chitinos şi garnit de peri; acest segment se numeşte 
Pyeidium (fig. 34. p). Pygidiul prezintă pe suprafața sa o serie de peri 
împlântaţi în centrul unor areole neregulate dispuse pe suprafața sa. 

Toate piesele abdominale și cele toracice sunt imbricate şi prezintă 
peri spiniformi cari iau aspectul unui pieptene. 

Masculul are o lungime de 2 milimetri la 2,5 milimetri, el se recu- 
noaște ușor fiindcă prezintă un penis spiralat. Femela are o lungime 
de 3—4 milimetri, ea are o vulvă situată la extremitatea posterioară 

“şi ventrală a abdomenului; la început are abdomenul subţire, iar după 
ce a înţepat şi a supt sânge se umflă.
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Imperecherea are loc la pântece şi generațiunea este ovipără. Femela 
ouă prin crăpăturile dușumeielor sau în covoarele pline de praf. 
După 4—46 zile din fiecare ou iese o larvă apodă, foarte agilă, care se 
hrăneşte cu dejecţiunile părinților săi, dejecțiuni cari se aseamănă cu 
o globulă de sânge uscat. Larva se transformă în nimfă care este în- 
velită într'o cocă mătăsoasă şi cari mai târziu se transformă în insecta 
completă. 

  

Fig. 134. Ctenosephalus serraticeps de pe şobolani. P pigidiul. (Microfoto- 
grafie originală) - 

Aparatul bucal (fig. 137) este conformăt pentru supt şi cuprinde 
un trocar și două piese libere. 

Trocarul e format din buza inferioară (labium, fig. 135, PL), 
cele două mandibule (fig. 135. md.) şi buza superioară (/abrum, 
fig. 135, L.). 

1. Labrul (limba, epifarinxul, fig. 136, L.) este un tub rigid chitinos 
cu pereții destul de groși formând un cilindru cu diametru uniform 
și al cărui lumen central prezintă aceeaș regularitate. Pe partea sa 
superioară prezintă e creastă dinţată. Acestă este organul perforator 
propriu zis, numit de Jourdain şi Syringostom. 

30 N. Leon: Entomologia Medicala
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2. Mandibulele (fig. 135, md) sunt în număr de două, câte una de 

  

N 
Fig. 135. Aparatul bucal al unui purice (după Wagner). L la- 

brul; PI palpii labiali; Pr palpii maxilari i 

o parte şi alta'a 
"syringostomului, 

ele sunt spadi- 
forme, complet 

separate în toată 

întinderea lor,as- 

cuțite, cu margi- 

nile tranşante și 

denticulate. Din- 
ţii după Landois 

sunt chitinoşi, 

foarte mici, largi 
la bază şi ascuţiţi. 

3. Labiul (buza 

inferioară, fig. 135, PL.) este constituită din o singură piesă bazi- 

lară, scurtă, terminată prin doi palpi 

labiali şi formând o teacă în interiorul 

căreia se află mandibulele şi syringosto- 

mul. Palpi: labiah (fig. 135, Pm. ) sunt 

formaţi din patru articole, acoperiţi în 

vârf cu peri, cari, după Wagner, ar 

constitui un organ sensorial. Maxilele 

(fig. 136, m.) sunt în număr de două, 

situate la baza syringostomului de o parte 

şi alta, ele au forma unor plăci oliacee 

triangulare, cu vârful îndreptat în jos. 
Fiecare din ele poartă la bază câte un 

palp maxilar quadriarticulat (fig. 136, 

Pm), foarte desvoltat, compus din patru 

articole cari se considerau odinioară ca 

antene. 
Impunsătura puricelui, afară de dure- 

rea care o însoțește, determină o hemo- 

ragie punctiformă, în jurul căreia se 

desvoltă un cerc de injecțiune roşie, 

datorit salivei pe care o lasă să curgă în 

rană prin syringostom (fig. 138, III). 

    
Fig. 136. Aparatul bucal schemati- 
zat după Heymons, corespunde mi- 
crofotografiei noastre, pag. 137
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Puricii joacă un rol important în medicină, de când s'a arătat că ei 
servesc ca agenți de transmisiune ai pestei. 

  

Fig. 137. Aparatul bucal al puricelui. (Microfotografie originală) 

Din cea mai veche antichitate s'a observat că epidemiile umane de 
pestă sunt precedate de epidemii mortale la șobolani. 

In Biblie chiar, unde se de- , 
scrie epidemia ciumei carea i 
lovit pe Filisteni, se spune că | 
şobolanii în timpul acelei epi- 
demii constituiau un adevărat 
flagel, în așă grad că preoţii 
s'au gândit să potolească divi- 
nitatea oferindu-i efigii de aur 
cu șobolani. 

Nicephorus Gregoras, de- 
scriind pesta din Constantino- 
pole (1377), spune că ea bân- 
tuiă nu numai oamenii si ani-  Fig.138.Joudepurice lipit pe scamă de stofă; 

, a: JI larvă de purice ; 777 picior de om cu papule malele domestice, ci ŞI șobo- provenite din înțepăturile puricelui 
lanii. La chinezi, tradițional se (după Hase) 
crede că este periculos a atinge şobolanii morți de ciumă, câtă vreme 

  
10%
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sunt încă calzi, dar că nu este nici o primejdie a atinge cadavrele lor 

dejă corupte. 

Astăzi știm cu toții şi vânătorii în special, că insectele sugătoare 

de sânge părăsesc corpul gazdei imediat ce ea piere, tot astfel și cu 

șobolanii, îndată ce ei pier de ciumă, puricii părăsesc repede cadavrele 

lor, sărind pe alți șobolani sau pe oameni. | 
Aceste noțiuni au sugerat lui Simond, medic al coloniilor, idea că 

puricii șobolanilor ar puteă transmite infecțiunea dela şobolan le șo- 

bolan şi dela şobolan la om. 

Simond a ţinut într'o colivie şobolani bolnavi de ciumă şi șobolani 

| , sănătoși, pe cari i-a 
despărțit prin o pânză 

deasă de sârmă, fără 

ca aceștia din urmă să 

se îmbolnăvească și ei. 

El a mai arătat că pu- 

ricii cari au supt sân- 

gele unui animal ciu- 

mat, conţin în corpul 

lor Bacillus pestis; că 

acest bacil își conservă 

mult timp vitalitatea și 

virulenţa sa în tubul di- 

gestiv al puricilor, că 

Fig. 138 bis. Modul cum se infectează copiii cu depilu- este eliminat virulent 

dium dela câine sau dela pisică (după R. Blanchard) cu materiile fecale şi 

  

că poate fi înlocuijtiprin înţepăturile puricilor. 

Experiențele lui Simond au fost negate de Nuttal, Kolle și de Galli- 

Valerio. Acestor experimentatori nu le-au reuşit experienţele lui 

Simond. Gauthier şi Raybaud însă au reușit să transmită prin inter- 

mediarul puricilor ciuma dela șobolanii bolnavi la șobolani sănătoși. 

Nu toate speciile de şobolani au aceeaș predispoziție pentru ciumă. 

Mus rattus şi Mus alexandrinus sunt cu mult mai receptivi decât Mus 

decumanus. Gamaleia atribue raritatea epidemiilor de ciumă în Europa 

predominaţiei speciei din urmă (M. decumanus). 

Şoarecii Mus musculus sunt și mai puţin susceptibili de ciumă 

decât șobolanii. Şobolanii cari nu găzduesc speciile de purici: cari 

trăesc şi pe om, nu pot fi periculoși, aşă de exemplu Tiraboschi (1903)
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n'a găsit niciodată pe șoareci purici de om, nici purici de 
câine. . 

Principalele specii de purici, interesante de cunoscut, cari parazi- 

tează şi omul și şobolanul, sunt puricele de om, puricele de câine şi 
puricele de şobolan. 

PULEX IRRITANS L. 1695; puricele de om; sinonim: Pulex vul- 

Zaris, Degeer, 1855; Pulex hominis, Duges, 1832. Corpul scurt, de 

coloare variabilă, de ordinar maron închis, lucios; picioarele puțin 

mai clare. Capul puternic și în mod regulat rotunjit înainte, perii 

oculari plasați dedesubtul ochiului, un păr îndărătul marginei posterioare 

a facetelor antenale, cari nu sunt acoperite cu o lamelă chitinoasă, 
Masculul este lung de 1, 

mm. la 3 mm.;femela de 2 mm. 

la 4 mm (Liraboschi). 

Am găsit această specie de 

mai multe ori şi pe șobolanii 

dela noi din ţară. 

Pe lângă rolul care-l are în 

transmiterea pestei, el mai găz- 

duește cisticercoidul teniadei 

Dipyhdium caninum cu care 
se infectează în faza larvară. 

Câinele, pisica ȘI copii se infec- Fig. 139. Ctenocephalus canis, mascul (după 

tează dacă înghit un purice Simond, din Guiart) 

parazitat de larva acestui vierme (fig. 138 bis). Nicolle mai e de părere 

că această specie mai transmite Leichmanie infantum, agentul patogeni 

a leichmaniozei infantile. 

CTENOCEPHALUS CANIS, Curtis, 1826 (fig. 139); sinonim: 

Pulex cerraticeps, Gervais 1844; Pulex canis, Duges, 1832; Pulex felis, 

Bouche, 1855. Puricele de câine. 

Puricele de câine este cel mai cosmopolit; el parazitează şi pe pisică, 

vulpe, șacal, tigru, jaguar, nevăstuică, hermină, dihor, hienă, rnaimuţă, 

iepure, om şi şobolani. Am găsit aceasta şi pe șobolanii noştri. 

Această specie poate în mod experimental să transmită pesta (Verj- 

bitski); serveşte ca gazdă intermediară pentru Dipylidium caninum şi 

transmite câinilor şi copiilor Lesshmania înfantum. 

PULEX MURINUS, puricele de şobolan (fig. 140); sinonim: Xeno- 

sylla cheopis, Rothschild, 1904. Corpul acestei specii este gălbue, mai 
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deschis decât Pulex îrritans. Maxilele mai lungărețe, fiecare văzută din 

profil pare că are forma unui triunghiu isoscel foarte ascuţit (Tira- 
a a a e tea a e boschi). 

a ne Am  captu- 

rat şi această 

specie peşobo- 
lanii noștri. 

Aceasta este 
mai cu seamă 

specia care 

transmite 

pestă dela şo- 

bolan la şobo- 

lan și dela şo- 

bolan la om. 

FAMILIA 

S ARCOPSY- 

LIDELOR 

  

3 „ma a Aphianiptere 
Fig. 140. Pulex murinus de pe şobolani. (Microfotografie originală) cu palpii la- 

biali nearticulați ; toracele în general scurt; femela când este fecondată 

devine endoparazită, prezen- 

tând un abdomen globulos 

enorm de dilatat. 

Puricele din această fa- 

milie: SARCOPSYLLA PE- 

NETRANS Linn€,1758(fig. 

I4I şi 142); sinonim: Pulex 

penetrans, Rhinchoprion pene- - 

trans, Dermatophilus pene- 

trans; este cu mult mai mic 

decât puricii noștri, deabiă 

ajunge un milimetru lun- 

gime, este ușor de recunos- Fig. xqr. Sarcopsylla penetrans femelă (după 

cut din cauza mandibulelor Karsten din Guiart) 
sale puternice dentate. El este originar din America, dar în 1872 
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a fost importat pe coastele Angliei, de unde s'a răspândit cu mare ra- 

piditate în toată Africa tropicală. 

Masculul și femela nefecondate se comportă ca puricii dela noi 

adică duc o vieaţă de parazi- 

tism temporar. Femelele fecon- 

date din contră, ele pătrund în 

pielea omului sau a animalelor 

   
Fig. 142. Femelă ovigeră de Sarcopsilla, Fig. 143. Picior cu două tumori conţi- 
„extrasă dintro tumoare cutanată nând fiecare un sarcopsilla, (după Labul- 

(după Karsten) . bâne din Guiart) 

cu sânge cald, de preferență la picioare; se poate însă fixă şi pe 

scrotum, sugând sânge. 

Introducerea animalului 

sub piele produce o mân- 

cărime, dar cu cât anima- 

lul suge sânge şi abdomenul 

lui se umflă, se produce o 

durere mare, datorită reac- 

ţiunii inflamatorie a ţesu- 

tului. Prezenţa parazitului 

este indicată de o tumoare 

(fig. 143 și 144) rotundă, 

circonscrisă de epidermă 

prezentând la vârf o gău- 

rice în care se zăreşte ulti- 
Fig. 144. Mânele şi picioarele unuinegru cu to- nul inel abdominal al feme- 
mori produse de Sorcopsylla, (după P. Manson Ă D IRI 

et Daniels) lei. După o săptămână, pro- 

cesul inflamator duce la o ulceraţie a țesutului și femela este expul- 

zată ca un corp străin. 
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Cândabdomenul femelei se rupe înainte de a fi expulzat, accidentele 
inflamatorii sunt grave de tot: gangrenă, şi în unele cazuri necroza 
oaselor. 

ORDINUL HEMIPTERELOR 
Hemipterele își trag numele dela dispoziţia pe care o prezintă aripile 

anterioare la unele din ele, unde au forma de hemelytre. Aceasta însă 
nu este un caracter general, deoarece unele au toate patru aripile mem- 
branoase sau altele sunt lipsite de aripi ca păduchii. Gura este confor- 
mată pentru înțepat şi supt, mandibulele şi maxilele sunt transformate 
în lancetă și sunt situate într'un rostru format de labiu şi închis în 
partea superioară de către labrum. | 

Ordinul hemipterilor se subdivide în trei subordine, din cari numai 
două ne interesează din punct de vedere medical: Apterile şi Hetero- 
pterele. 

Fără aripi DR „ Aptere 
prima pereche la bază transformată în elitre, 

Patru aripi 1 a doua membranoasă ....... Heteroptere 
la fel şi membranoase . .... ... Homoptere 

A. — APTERILE 

Apterile sunt hemiptere foarte adaptate la vieața parazitară; ele se 
subîmpart în mai multe familii, din punct de vedere medical însă, 
nu ne interesează decât familia Pediculidelor. 

FAMILIA PEDICULIDELOR 
Familia pediculidelor, popular: păduchi. Ei au gura conformată 

pentru înţepat și supt, antenele subțiri din cinci articole. In loc de 
ochi compuși au câte un ocel de o parte şi alta a capului dindărătul 
antenelor. - 

Toracele indistinct inelat. Abdomenul din 7—9 segmente cu şase 
perechi de stigmate. Picioarele înarmate cu un fel de unghii cârligate, 
formând o pensă, cu ajutorul căreia se prinde de păr. 

Gura, este formată din o teacă coriacee, protractilă, prevăzută la 
extremitatea terminală cu unul sau două veiticele de croşete recurbate, 
retractile; ea pare a fi formată de către /abium şi labrum. 

In interiorul tecii se află un trocar ascuțit, format din maxile şi din 
mandibule.
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Maxilele se dispun între eie formând un stilet intern pătruns în lungul 

lui de două canale, unul superior care se pune în comunicaţie cu farin- 

gele, și unul inferior prin care se scurge saliva. De o parte și alta a 

acestui stilet se află mandibulele. . 

Când păduchele are să sugă, se sprijină cu croșetele de pe marginea 

superioară a trompei pe piele, în așă mod ca să împiedece accesul 

aerului. Iar cu ajutorul mușchilor cu cari sunt prevăzute maxilele și 
mandibulele în partea lor posterioară, împinge trocarul perforând 

pielea, suge sângele. . 

Cele două genuri parazite ale omului sunt: genul PEDICULUS 

Linne, 1758, caracterizat prin un torace mai îngust decât abdomenul, 
și prin existenţa unui fel de gât care reunește capul de 

torace, și genul PHTHIRIUS Leach, 1815, carac- 

terizat prin un torace larg neseparat de abdomen. 
Genul pediculus cuprinde două specii: P. capitis 

şi P. vestimenti. 
PEDICULUS CAPITIS de Geer, 1778, păduchele 

de cap. Masculul 1,6 mm. pe 0,7 mm.; femela ceva 

mai mare. Abdomenul format din șapte segmente 

bine distincte și de un al optulea puţin distinct; co- 

loarea cenușie mai mult sau mai puțin închis. Trăeşte 

în părul de pe cap şi în mod ocazional în sprâncene 

şi în, barbă. 

Ouăle (/ndinile) (fig. 145) sunt aproape eliptice, la 

Fig. 145.0u (lin. unul din capete mai atenuat, iar la celălalt prezintă 

dină) de păduche un opercul, femelele depun 8o—roo de ouă pe care 
de corp lipitdeun - , . , . - 
fir de păr (după Le fixează pe firele de păr cu capătul atenuat. 

Hase) Larvele ies din ou după vreo şase zile, şi devin 

adulte după vreo 20 de zile, după ce s'au schimbat tegumentul de 
trei ori. 

ACȚIUNEA LOR PATOGENĂ. Păduchii de cap produc pedicu- 

loza capului, introducându-şi rostrul în pielea capului ca să sugă sânge, 

inoculează o salivă iritantă, care provoacă o mâncărime violentă 

şi erupţiuni de papule sau de vesicopustule. Aceste papule împreună 

cu leziunile formate din cauza scărpinăturilor, favorizează inoculaţii 

microbiene şi spori de fungi şi produc un fel de exudaţiuni cari se 

„transformă într'o crustă ce se lipeşte de păr şi sub care mişună pă- 

duchii. Crustele acestea răspândesc un miros infect caracteristic. 
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Atecţiunea aceasta se mai numeşte plica poloneză fiindcă 's'a observat 
le copii evrei din Polonia. 
PEDICULUS VESTIMENTI. Nitzsch, 1818. Păduchele de corp 

(fig. 146b.), este mai mare ca păduchele de cap. Masculul 3 mm. permm; 
femela 3,3 mm. pe 1,2 mm. Se pot deosebi una de altă aceste două 
specii numai prin măsurare. (Dacă am înaintea mea masculi sau fe- 
mele, dacă măsur corpul lor întreg sau numai părți, dacă măsur lun- 
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Fig. 146. Partea ventrală a abdomenului femelei păduchelui de cap 

(a) şia păduchelui de corp (8), (după Hase) 

gimea sau lățimea lor, întotdeauna chiar exemplarele cele mai mari 
de P. capitis nu ating niciodată în dimensiuni exemplarele cele mai 
mici de P. corporis» (Fahrenholz). 

O altă deosebire este că femurul păduchelui de corp este mai lung 
decât acel al speciei precedente; apoi femela păduchelui de corp are 
pe partea ventrală a abdomenului peri mai puţini şi mai mici decât 
femela păduchelui de cap (fig. 146); în fine se mai deosebesc că seg- 
mentele abdominale la păduchele de corp sunt mai ascuţite pe când 
la păduchele de cap sunt obtuse. Lindinile păduchilor de corp (fig. 
147) sunt ceva mai lungăreţe decât acele ale păduchelui de cap; mă- 
rimea lor este în mijlociu 0,8 nam.; coloarea albicioasă gălbue. Femela 
se ouă câte 6o——8o de lindini. După Leeuwenhoch ea poate produce
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în opt săptămâni cinci mii de pui. Lindinile nu se fixează de fire 

decât pe o parte laterală, capătul lor posterior rămâne liber; de prefe- 

rinţă femela le fixează pe firele dela cusătură (fig. 

148) fiindcă acolo găseşte o primenire a aerului. 

   

   
     DAN N 

Fig. 149. Poziţia păduchelui de corp în timpul copulaţiunii. 
L.a stânga văzut din profil, la dreapta văzut din sus. Femela 

este colorată în negru, masculu în gri 

Fig. 147. Oul de pedicu- 
lus vestimenti (păduchele 
de corp) fixat pe firele de 

stofă (după Hase) 

Impărechierea se face aşă fel că masculul stă dedesubtul femelei ca 

   ma.....n.
.
.
 

Fig. 148. Cămașa unui rus, care în timpul răsboiului n'a schimbat-o 
timp de trei luni. Punctele reprezintă cusutura, pe care sunt fixate 

lindinele (după Hase) 

în fig. 149. Masculii sunt puțin mai mici ca femelele și au la perechea
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întâia de picioare un aparat special care le serveşte să apuce femela 
în timpul împerechierii. e 

Larvele, ca şi cele ale păduchelui de cap, au antenele triarticulate, 
pe când la adulţii, și la unul şi la altul, antenele sunt de cinci articole. 

Păduchii de corp stau ascunși în vestminte și în albiturile de corp 
sau de pat și nu ies de acolo decât de două ori pe zi, când trec pe piele 
ca sâ sugă sânge. 
ACȚIUNEA LOR PATOGENĂ. Ei produc pediculoza cutanată, 

numită încă şi boala vagabonzilor, când înțeapă ca să sugă sânge, 
inoculează în piele o picătură de salivă, care produce o pată pigmen- 
tară brună. Petele acestea când păduchii sunt mulţi, se fuzionează 
unele cu altele şi pielea devine neagră (melanodermia pediculară). 
Bolnavul se scarpină şi se sgârâie cu unghiile producând astfel la supra- 
fața corpului un fel de cruste vinete. 

Păduchele de corp este și agentul de transmisiune al febrei recurente 
și al tifosului exantematic, al febrei de tranșee sau febrei de cinci zile. Ni- 
colla şi Lebailly au arătat că spirocheta febrei recurente se desvoltă 
în cavitatea generală a păduchelui infectat, şi că aceştia sunt mai cu 
seamă contagioşi din ziua a şasea până la a cincisprezecea şi că inocu- 
laţia spirochetului se face în momentul scărpinării. 

Tifosul exantematic, după cum a constatat Nicolle, C. Comte și 
E. Conseil, este transmis tot de către păduchele de corp. Ei au pus 
păduchi pe o maimuță (Macacus sinicus) infectată în mod experimental, 
care în momentul erupțiunii' caracteristice, a transmis boala altor două 
maimuțe din aceeaș specie pe care le-au înțepat în urmă. 

Mai mulți autori sunt de părere că agentul infecțios al tifosului 
exantematic se găseşte la păduche, el a fost numit de unii Richettsia 
Drowazeki, iar de alţii Dermacentroxenus typhi. Specia care produce 
febra de tranșee se numeşte Rickettsia quintana. 

Cu „ocaziunea _tifosului exantematic, care a bântuit armata și po- 
pulațiunea românească în timpul teribilului răsboiu din 1917, am 
putut face următoarele observațiuni asupra păduchilor de corp. 

1. Substanțele recomandate de câtre Prowazek, Verluys şi alții sunt 
îneficace. Indată ce tifosul exantematic a început a se răspândi printre 
populaţia orașului Iaşi, am publicat un opuscul (1917) destinat a vul- 
gariză întrebuințarea diferitelor substanţe, pe cari autorii le recomandau 
contra păduchilor.
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Farmaciştii puneau dejă în vânzare fiole conţinând diferite feluri 

de uleiuri esențiale. 

O fabrică locală de săpun, «Carmen Sylva», fabrică şi ea un specific 

lansat sub numele seducător de Exantol. Pe de altă parte ziarele re- 

comandau diferite compozițiuni preparate cu uleiuri esențiale. 

- Am studiat şi experimentat eu singur acţiunea acestor diferite sub- 

stanţe asupra păduchilor, pentru a constată dacă în adevăr, mirosul 

sau proprietățile chimice al acestor substanțe aveă putere de a-i în- 

depărtă. In 1917, din cauză că păduchii erau exantematoşi, am fost 

nevoit de a limită experienţele mele numai ân vitro». În 1919, când 

tifosul exantematic dispăruse din Iași, am experimentat modul cum 

se comportau aceste parazite pe propriul meu braț. Am început a face 

experiențe cu substanțele recomandate de Prowazek: esență de euca- 

liptus, de cuişoare, de anison. Am luat trei cristalizoare; în fiecare din 

ele am pus cinci păduchi (Pediculus vestimenti) pe o bucăţică de 

flanelă. Pe flanela dintr'un cristalizoar am turnat câteva picături de 

esență de eucaliptus; pe al doilea câteva picături de esenţă de cuişoare; 

pe al treilea picături de esență de anison. Păduchii, nu numai că au 

continuat a trăi între 12 şi 24 de ore, dar femelele în acest timp 

ouau. Eysell recomandă în 1915 să se prăfuească pielea cu sulf pisat. 

Am presărat braţul meu şi am pus deasupra un păduche flămând, care 

cu toată pucioasa na înţepat și m'a supt. La fel s'au comportat și 

ceilalți păduchi, când am experimentat cu ei cu esenţa de terebentină, 

recomandată de Marschalk6 (1915), cu balsam de Perou recomandat. 

de Meltzer (1913), cu tinctura de acorus calamus, recomandată de 

Versluys (1915); ceeace dovedeşte că nici una din aceste substanțe 

nu este eficace pentru îndepărtarea păduchilor. 

2. Păduchii de corp sug şi alte animale. Galli-Valerio a făcut ex- 

perienţe cu păduchi de cap (Pediculus capitis), şi a demonstrat că ei 

sug și alte animale: cobaii şi șoareci albi. Am făcut aceleași experienţe 

cu păduchii de corp (Pediculus vestimenti). Din cinci păduchi pe cari 

i-am pus pe un câine, trei au supt; din patru puși pe o pisică, doi au 

supt; din cinci puşi pe un iepuraș, unul singur a supt. 

N'am reușit a-i face se sugă pe broască, pe găină, nici pe porumbei. 

In asemeni experiențe se aleg păduchi flămânzi. 

3. Acțiunea substanțelor grase. Ciobanii noștri stau luni întregi în 

munţi cu oile, fără a-şi schimbă cămașa, şi cu toate aceste nu sunt 

năvăliți de păduchi. Din cauză că-și moaie cămașa și ițarii cu zăr sau
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unt topit; după ce le-au stors bine se îmbracă cu ele şi sunt siguri contra 
păduchilor. 
Am căutat să-mi dau seamă care este acţiunea untului asupra pă- 

duchilor. Pentru aceasta am întins într'un cristalizoar o bucăţică de 
flanelă muiată în unt topit şi stoarsă, pe această flanelă am pus o fe- 
melă de păduche (P. vestimenti) care încă nu ouase, eră plină cu 

„ouă. In alt cristalizoar am pus o altă bucăţică de flanelă, care n'a fost 
muiată în unt, și pe ca am pus o femelă înainte de a ouâ. Ce sa 
întâmplat? Femela de pe flanela care n'a. fost muiată în unt, a ouat 
şi a fixat lindenele în mod regulat dealungul firelor scămoșate a fla- 
nelei; pe când cealaltă din flanela muiată în unt a depus ouăle sale pe 
firele scămoșate fără a le lipi. Am repetat această experiență cu unt- 
delemn, vaselină, petrol, şi am constatat totdeauna că toate aceste 
substanțe grase împiedică lipirea lindenilor de firişoarele stofei muiată 
în ele. _ 2 

Atară de aceasta, substanţele grase, astupând operculeie lindinilor, 
omoară larvele, le asfixiază în timpul când se află în interiorul lor 
şi adulţii pier și ei, după câtva timp, orificiile organelor de res- 
piraţie se astupă şi ele. 

Printre toate substanțele grase, acea care se găsiă la noi în mai mare 
abundență eră petrolul, din cauza aceasta o recomandam în timpul 
răsboiului. 

- 
4. Varietătile de păduchi de corp. Adeseori mi S'a întâmplat să pri- 

mesc din partea medicilor de spitale de exantematici, eşantilioane de 
păduchi culeși de pe corpul bolnavilor, cu rugămintea de a-i examină 
şi a le comunică dacă este posibil să distingă diferitele varietăţi. Am 
primit deasemenea păduchi din diferite câmpuri de concentraţiune 
de prizonieri bulgari, unguri, turci şi nemți. 

Ceeace făceă pe tinerii medici să presupue existenţa mai multor 
varietăți de păduchi de corp, eră deosebirea mare de coloare, de talie, 
de mișcare care se observă între ei, şi mai cu seamă antenele lor care 
la unele erau constituite din trei articole şi la alții din cinci. | 

Păduchii de corp când sunt tineri au o coloare gălbuie-verzuie; ei 
pot deveni albicioși, până la castanii deschişi. În momentul când sug 
sânge ei devin roşii, iar mai târziu devin negri. Această coloare neagră 
poate aveă două cauze: sau că sângele tubului digestiv, după un timp 
oarecare, devine negru, şi. corpul din cauza transparenţei sale, pare a 
fi de aceeaş coloare; sau că chiar tegumentul devine negru.
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Talia păduchelui variază din momentul când a ieșit din lindină 

până ce devine adult; dar niciodată lungimea masculului nu trece pe 
3 mm. şi aceă a femelei peste 4 mm. 

Iuțeala mișcărilor păduchilor depinde de o grămadă de circumstanțe. 
Păduchii flămânzi caută lumina, pe când cei sătui, evită lumina. Ast- 

fel se explică pentru ce dimineața se găsesc pe haine mai cu seamă 

pe guler un număr mai mic de păduchi decât seara. 

In ceeace priveşte deosebirea ante- 

nelor: păduchii cu 

trei articole erau 

larve, și aceia din 

cinci articole erau 
adulți. 

Putem afirmă că 
nu există decât o 
singură specie de 

păduche de corp 
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Fig. 150. Phtirius pubis Fig. 151. Qu de căduche 

(păduchele lat). (Micro- lat, lipit de un fir de păr Fig. 1ş2. Pete albastre produse de 
fotografie originală) (după Gruby) păduchele lat (după Mracek) 

( Pediculus vestimenti  Nitzch == Pediculus corporis de Geer) fără 
nici o varietate; specie care se deosebeşte numai de aceea a păduchelui 
“de cap (Pediculus capitis. de Geer). 

5. Muştele ca agenţi de transmisiune ai Păduchilor. Am repetat expe- 
riența lui Galli-Valerio, punând sub un clopot de sticlă două muşte 
(musca domestică) și o bucăţică de flanelă pe care pusesem mai mulți 
păduchi. Pe stofă am presărat puțin zahăr ca să atrag muștele în apro- 
pierea păduchiior. După 24 de ore am găsit fixat pe toracele uneia din 
ele un păduche. Ea sbură într'o parte şi în alta fără ca păduchele să 
cadă. Am rupt aripele muştii şi am lăsat-o să se piimbe pe brațul meu 
stâng, gol. Păduchele, după vreo 15 minute s'a desprins de toracele 
muștii căzând pe pielea braţului meu. -
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Această experiență explică îndeajuns că: muştele ar puteă foarte 
bine să servească de vehicul păduchilor. 

* 
* % 

PHTHIRIUS INGUINALIS Redi, 1668. Morpionul sau vulgar 
păduchele lat (fig. 150), este cu mult mai mic ca speciile precedente. 
Masculul 1 mm., 3peo mm., 

8;femela 1 mm., sper mm.; 

coloarea bate în cenușiu. Se 

caracterizează prin capul său 

relativ scurt înfundat într'o 

eşancrură a toracelui. Abdo- 

menul este scurt, pare for- 

mat din șase inele şi este 

mai îngust decât toracele. 

Această dispoziţie îi dă o 

- formă caracteristică. Pe mar- 

ginile abdomenului se văd    
Fig. 153. Malophag de pe câine. Fig. 154. Malophag de pe capră. (Microfotogra- 

(Microfotografie originală) | fie originală) 

patru gurgue garnite cu peri. Picioarele, mai cu seamă cele două pe- 
"rechi posterioare sunt puternice prevăzute cu unghii prehensile. 

Păduchele lat trăeşte, în mod normal în părţile păroase ale organelor 
genitale ; deaicea însă se ridică uneori în părul de pe pântece, pe piept, 
subsuară, în barbă, musteţe, sprincene şi în gene.
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Femela fixează lindinile (fig. 151) la baza firelor de păr; după 

o săptămână ies puii (larvele) care după 13 zile se pot repro- 
„duce. 

ROLUL LOR PATOGEN. Păduchii iaţi produc Phihiriasa care 

se manifestă prin un prurit enervant, mai cu seamă în timpul nopții; 

o erupțiune cutanată reprezentată prin mici papule roze și roșcate 
care produc mâncărime violentă. La 

unii indivizi, înţepăturile păduchilor laţi 

produc un fel de pete vinete de unul la 

doi centimetri (petele albastre sau um- 

brate) (fig. 152) datorită inoculaţiei unei 
salive veninoase. 

MALLOPHAGELE 

MALLOPHAGELE (fig. 153, 154, 
155) formează o grupă de insecte al că- 

ror loc în clasificaţie este încă discutat. 
Se aseamănă cu apterele studiate mai 

sus numai fiindcă sunt lipsite de aripi. 
Deși trăesc pe mamifere și pe pasări, nu 
se hrănesc cu sânge, fiindcă gura nu este 
conformată pentru înțepat și supt. Gura 
lor conformată pentru masticat le per- 
mite. să se hrănească cu produse epi- 
dermale, fragmente de peri sau de 
pene. Ele nu pot fi considerate ca ade- 
vărate parasite, ci după nomenclatura 
lui von Beneden, sunt mutualiste ele 
care curăță pielea de rămășițele penifere 
sau piiifere. 

  
Fig. 155. Malophag de pe găină. 

(Microfotografie originală) 

Se divide această grupă în două familii: 1. Philopterinele, cari au an- 
tenele compuse din trei sau cinci articole și palpii maxilari invizibili; 
2. Liotheinele, cu antenele din patru articole şi cu palpii maxilari vi- 
zibili. 

Philopterinele se subdivid după cum indică alăturatul tablou împru- 
mutat dela Railliet în următoarele genuri: 

1 N, Leon: Entomologia Medicala
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din 3 articole. 'Tarsele cu o singură unghie 
(Pilvorej . . . „ . . . . . . . . . Trichodecte. 

Antenele asemine înambe- | larg . . . Docophorus. 
din şartic- | .le sexe Corpu | îngust . . Virus. 
ole 'Tarsele , 
cu 2unghii se deose- larg. din 3 art. 
(Pennivore) | bescdela | Ape. / apendiculate Goniodes. 

| Antenele | un sexla | „ele 
altul. fără apendice Gonioctes. 

Corpui , 
în- | din 3 art. 

gust. | apendiculate Liperus. 
Ante- fără 

ele ără apen- 
dice  Ornithobius. 

Dintre toate aceste genuri, numai Trichodectes trăeşte pe mamifere 

toate celelalte trăesc pe pasări, singurul care interesează entomologia 

medicală, până astăzi este Trihodectes canis, care trăeşte pe câine și 

el este gazda larvei (Cysticercoides) Dipylhidium caninum (fig. 156). 
Am dat însă în tablou toate genurile, fiindcă am credința că dacă 

se va căută, se vor găsi şi alte genuri care să servească de gazdă larvelor 
de alte teniade. 

Liotheinele cuprind şi ele mai multe genuri: dăm în tabloul alăturat 
după Railliet caracterul acelora care trăesc pe animale domestice, 
tot în speranța că se vor mai găsi unele care să servească ca gazdă 
unor helminţi, 

( cu o singură unghie (Pilivore). . . . . . Gyropus. 

profund. An- 

tenele trec peste 
marginea capu- 
lui. ..,.. . Colopocephalum. 

nul. “Antenele 
ascunse . Meropon. 

larg. Sinu-. 

'Tarsele sul orbitar, 

cu două un- 
ghii (Penni- 
vore) Capul _ | 

triangular. Sinusul orbitar slab - 
Antenele ascunse . . . . .  Trinoton.. 

B. — HETEROPTERELE 

Heteropterile au în general, aripele anterioare transformate în he- 
mielitre, adică în parte sunt membranoase și în parte coriacee; cele
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mai multe dintre ele răspândesc un miros puternic şi respingător 
datorit secrețiunei unei 
glande situate în meta- 

torax, care se deschide 

pe fața ventrală, la ni- 

velul-perechei a treia 

de picioare. Unele sunt 
aquatice (Hydrocore) ; 

altele terestre (Geo- 

core). Atât unele cât 

- şi altele cuprind nu- 

meroase familii din 

punct de vedere medi- 

cal nu interesează de- 

cât urmăroarele două: 

Cimcideleşi Reduvidele. 

  

| Fig. 156. Dipiludium caninum. (Microfotografie 
Au corpul turtit, o- originală) 

val rotunjit; hemielitrele rudimentare reduse la simpli solzi, cel pu- 
ţin la femelă, 

FAMILIA CIMI- 
CIDELOR 

PLOȘNIȚA DE! 
PAT sau PĂDU-: 

CHELEDELEMN | 
= Cimex lectularius 

Linn€ 1758 (fig. 

157), este cea mai 

desgustătoare dintre 

insectele care atacă 

omul. Corpul său 

este foarte compri- 

mat, oval, lung de 

5 mm. și lat de 3 „de 

coloare roș ferugi- 
Fie. 157: Cimex lectularius (ploșnița de pat). (Microfotogra- Nos; cu un rostru 

He originală) terminal îndoit pe 
partea ventrală, două antene setiforme cuadriarticulate, primul 

    
mt
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foarte scurt, al doilea mai lung decât celelalte şi puţin păroase, 

al treilea mai mare decât al patrulea, acest din urmă este păros fili- 

form. Ochii sunt în număr de doi, negri, rotunzi;. ocelele lipsesc. 

Prototoraxul prezintă în partea anterioară o crestătură în care e așezat 

capul. In loc de aripi nu are decât două loburi cari sunt elitrele ru- 

dimentare. Abdomenul este cu mult mai larg decât toracele format 

  
Fig. 158. Pharingele unui hemipter (Ph) împreună cu maxilele şi mandibulele, rapor- 

turile dintre ele, schematisele (după microfotografie, fig. 161) 
S trocarul; Lr labrul, Md mandibulele; MĂ masxilele; Ph pharingele. (Original) 

din 7 inele în afară de piesa ovală. Femelele ouă în lunele Martie, 

Maiu, lulie şi în Septemvrie, fie în crăpăturile lemnăriei, ale pereţilor, 

sub hârtia tapetelor, în crăpăturile ramelor de tablouri, etc. Ouăle 
ajung lungimea de 1 mm., de coloare alb cenușiu, oblongi și operculate 
la: unul din capetele lor. Suprafaţa lor nu este netedă ca a acelor de
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păduchi, sau de purici, ci prezintă un fel de negi şi ridicături. Larvele 

sunt albicioase, transparente, numai tubul digestiv se vede de coloare 
gălbue şi ochii sunt roşii. După 5 schimbări de tegument, care au loc 

în timpul a 11 săptămâni, devin adulte. 

Această insectă astăzi cosmopolită este originară din India, ea eră 
cunoscută încă de Aristotele, Dioscorid și Plinius. 'Trăeşte în locuinţele 

rău întreținute. 
Ploşniţele suportă foarte mult foamea. Dufour a conservat trei 

exemplare în vieaţă, într'o cutie, un an. 

Audonin a păstrat o ploșniță nehrănită doi ani. 

Ceeace ne interesează mai mult la această insectă, este aparatul 

bucal, care este conformat pentru înțepat și supt. 
Elare forma unui plisc numit rostru, pe care insecta în timp de repaos îl 

ține situat pe partea ventrală. Rostruleste format din teacă și din stilete. 

Teaca este o piesă cuadriaticulată reprezentând labiul celorlalte 
insecte. Palpii labiali sunt cu totul dispăruţi ca la majoritatea hemip- 
terelor, noi am găsit (1897) asemenea palpi la Benacus griseus Say, 

Zaitha anura, Zaitha margyneguitata, Gerris Najas şi Velia rioulorum 

iar în (1gor) la Appasus amphatus, Diplonycus rusticus, Sphaeroderma 

annulata, Laccotrephes Iaponensis, Manonyx amplicollis, Galgulus ne- 

bulosus, Pelacoris fermoratus, Laccocoris linugenas şi altele. 
Teaca la baza ei în partea superioară este puţin crăpată şi închisă 

cu o piesă triangulară care corespunde /abrului (fig. 158 şi 159, Li 2) 

dela celelalte insecte. i 

In interiorul tecii se află stiletele (scalpella = Setae), cari sunt în 

număr de patru: două interne sunt Maxilele (fig. 158 Mx.) iar două 

externe sunt Mandibulele (fig. Md. 158). 
Maxilele (Setae inferiores Burm) se reunesc pe marginile lor for- 

mând o singură piesă aciformă. Pe feţelele maxilelor cari se dispun 
una pe alta se află câte două siloane longitudinale, cari alcătuesc două 

canale, unul superior (fig. 160 sang) ce se continuă cu faringele, şi unu! 

inferior (fig. 160 salive) care se află în comunicație cu canalul pompei 
salivare, 

Mandibulele (Setae superiores) se dispun de o parte şi alta a acului 

maxilar. Pentru a ne da seama de raporturile dintre ele, privim sec- 

ţiunea transversală (fig. 160). 
Atât maxilele cât şi mandibulele sunt foarte ascuţite la vârf şi pre- 

văzute cu dinți.
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Dispoziţiunea anatomică a acestor piese cât și funcționarea lor se 
face după acelaş principiu, după cum am arătat noi la pentatoma 

(1887). | 
Faringele plecând din locul unde maxilele și mandibulele încep 

a divergiă, face o curbură, dedesubtul său se află o pompă chitinoasă, 

constituită după tipul unei pompe aspirante. Corpul de pompă 

| fig. 161) este format 

din un perete chiti- 

Nos, care se invagi- 
nează, în partea sa 

posterioară, ca fun- 

„dul unei butelii de 

şampanie. 

Pistonul (fig. 159 

K),a cărui parte an- 

terioară este umflată 
şi de coloare închisă, 

are o coadă care se 

fixează prin ajutorul 

unui mușchiu puter- 

nic (fig. 159 pm) 

contracţiunile aces- 

tui mușchiu fac ca 

pistonul să fie tras 

îndărăt. Păretele 
corpului de pompă 

Fi, sa: Sgeiunelngeudinal chemati rin cesl unui. seryește ca antago- 
latatori ai faringelui; Spr corpul de pompă; K pistonul; pm Nist al aceluia Ș 
mușchiul pistonului; v supapa; Sph dr canalele salivare, muschiu : fiind elas- 

(Original) > , 

  
tic, îndată ce muş- 

chiul a încetat de a funcţionă, el face ca pistonul să revie la poziția 

sa primitivă. 

La partea anterioară a corpului de pompă se află un orificiu, în care 

dă canalul glandelor salivare (fig. 159 Sph. dr). 

In locul unde acest canal dă în corpul de pompă, se află o supapă 

care nu se deschide decât din afară în lăuntru (fig. 159 v.) Când ploş- 

niţa vrea să se hrănească, își ridică rostrul de pe piept aphcă vârful 

tecii pe locul unde are să sugă, împingându-se stiletele în piept. In



  

ENTOMOLOGIA MEDICALĂ 167 
  

acest moment, mușchiul pistonului (fig. 159 pm) se contractă, camera 

anterioară a corpului de pompă se umple cu salivă; mușchiul trece 

din nou în starea sa de repaus, pistonul înaintează, împingând saliva 

care graţie supapei, care 
nu se deschide decât din or 

afară în lăuntru, nu se 

mai poate reîntoarce prin 

canalul prin care a venit, Sînf. 

și pătrunde în rană. 
«Inţepătura durează a- 

proape 3 minute: indoloră 

la început, devine pruri- 

ginoasă în minuta a doua. 
După ce animalul a supt, E 

se retrage repede și s'as- 
ante? „Fig. 160. Secţiune transversală prin rostrul Acantiei 

cunde într un loc obscur; lectularia (ploşniţei de pat). Lbr labrul; Lb labiul; 

el lasă pe piele o mică SS infsetele inferioare; S sup setele superioare; S înf 

papulă albă de doi mili- canalul prin care trece sângele; Saliva canalul prin 

care se scurge saliva în rană. (Original) 

    
=. Sar 

Salive 5 sup 

metri în diametru, în- 

cunjurată de o zonă de vasodilataţiune de aproape 15 milimetri» 

(Brumpt). 

  

Fig. 162. La stânga, ascunzătoarea ploșnițelor într'un pat de lemn; ouă, coji de ouă, 
fragmente de pieli de larve. La dreapta: ploşniți în momentul sugerii: papule provenite 

din cauza înțepăturilor (după Hase) 

Când înţepăturile sunt confluente, ele pot simulă o adevărată erup- 

ţiune (fig. 162). Mâncărimea nu se manifestă numai în părțile direct 

atinse, ci în mod reflex pe tot corpul. 
Sângele din rană trece în canalul superior (fig. 160 sang) format 

de maxile, în momentul acesta grupa de mușchi dilatatori ai faringelui
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(fig. 159 mi!) se contractează, partea faringelui corespunzătoare se 

lărgeşte, iar sângele înaintează în partea posterioară; imediat are loc 

contracțiunea muşchilor dilatatori ai grupei a doua (fig. 159 m2), în 

vreme ce mușchii primei grupe nu trec în stare de repaus. Datorit 

contracțiunilor succesive ale mușchilor mi, m2, m3, mt (fig. 159), 

sângele traversează tu- 

bul faringian înaintând 

spre stomac. 

Se atribue ploşniţei 

cum că ea poate servi 

ca agent de transportat 

al  Spirochetului lui 

Obermeier. 

Se ştie că tifosul re- 

curent este produs de 

către un microorga- 

nism descris în 1873 

de către Obermeier. 

Acest parasit este un 

Spirochet, adică un mic 

filament undulat, foar- 

te mobil, care trăește 

în sânge. 

Tiktin în timpulunei 
epidemii de tifos recu- 

rent la Odesa în 1896, 

observând că majori- 
Fig. 161. Aparatul sugativ deia pentatoma, izolat ca să tatea bolnavilor de tifos 
se vadă părţile constituante ale trocarului (T) în raport , 
cu corpul de pompă (C) şi pistonul (5); m maxile; n  tecutent sunt oameni 

mandibule. (Original) nevoiaşi cari se adă- 

postiau în azilurile de noapte, și că aceste aziluri sunt pline de ploș- 

niţe, s'a gândit dacă nu cumva aceste insecte ar puteă să trans- 

mită spirochetul dela indivizii bolnavi la cei: sănătoşi. El făcu 

următoarele experienţe: luă mai multe ploşniţe flămânde pe care le 

puse să sugă sânge pe un tific al cărui sânge eră plin cu spirocheţi. 

Examinând stomacul lor găsi spirocheţi chiar după 18 ore. Puse apoi 
ploșnițe flămânde să sugă sânge pe o maimuţă bolnavă de tifos recu- 

rent; izolând în mod aseptic sângele supt de ploșniță, îl injectă unei 
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maimuțe sănătoase care se îmbolnăvi şi prezentă în sânge spirocheţi, 

64 ore după inoculaţiune. ; 

Nutthal a reușit să injecteze un şoarece sănătos lăsându-l să fie 

înțepat de ploşnițe care supsese sânge, de pe un şoarece bolnav. El a 

constatat că conținutul intestihal eră încă virulent 5 zile dela data 

când a înţepat şoarecele bolnav. -, 

Dervevre crede cum că ploșnița, ar puteă servi ca agent de transport 

al baccilului lui Koch, Gusart crede că joacă un rol activ în inocularea 

variolei. / 
Moreau a transmis şoarecilgr prin ploşniţe cancerul, iar d-rul Schnei- 

der, fost medical Şahului Persiei, crede că această insectă joacă un rol 

în transmiterea leishmanjosei cutanate. 

ALTE PLOȘNIŢE GARI MAI TRĂESC LA NOI sunt: Cimex 

columbarius  trăeşte în: hulubarii şi găinării; 

» Cimex Hirundinis, 

trăește în cuiburile de 

rândunele, ambele spe- 

cii pot pătrunde şi în 

locuinţele omenești şi 

pot atacă omul. 

FAMILIA REDUVI- 
DELOR 

Au pliscul scurt, pu- 
ternic arcuat la bază şi 

  

Fig. 163 bis. Cap de re-, 
duvius personatus, Aan: 

Fig. 163. Reduvius perso- neaplecat pe fața ven- tena; R rostrul. (Micro- 

  

natis și larva ei fotografie originală) 
trală într'un silon. 

La noi din această familie trăeşte: Reduvius personatus (Fil. 163). 

Larva sa trăește ascunsă prin ungherele prăfuite, acoperindu-se cu un 

strat de praf care-i maschează aspectul său natural; ea poate atacă 

alte insecte, mai cu seamă ploșniţele de pat. Am găsit în locuințele că- 

lugărilor dela mânăstirea Neamţu şi prin locuinţele vierilor din judeţul 

Iaşi. 

In 1899, jurnalele vorbiau de o panică din Statele-Unite, unde a 

avut loc mai multe decese în urma înțepăturilor unei insecte numite 

acolo Kissing-Bugs, adică ploşniţa care “sărută. Această ploșniță eră 

Reduvius personatus. Ea sbură noaptea și înțepă oamenii în timpul 

somnului, de preferință în dreptul buzelor. Doctorul Chagas a găsit 

într'o boală asemănătoare cu Kala-Azar, un trypanosom care trăește
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în interiorul globulelor la om și care crede el că este inoculată de către 
reduvius personatus. 

Brumpt voind să experimenteze n'a reuşit ca o asemenea insectă 
flămândă să înţepe o maimuţă. 

Reduvidele americane: Triatoma (Conorhinus) megista Burmaister ; 
Triatoma Chagasi, Brumpt Triatonia dimidiata Erichson; Rhodnius 

Cea 

la i ? 

  
Fig. 164. Cărăbușul (Melolontha vulgaris) şi jos în stânga larva lui care serveşte de 

gazdă intermediară larvei de echinorincus gigas 

prolixus Stal și Erathyrus Stal, transmit omului tripanosomosa americană 
sau boala de Chagas al cărei agent este Trypanosoma Cruzi. 

COLEOPTERE ȘI LEPIDOPTERE CARE SERVESC DE GAZDĂ 
INTERMEDIARĂ UNOR HELMINŢI 

Dintre coleoptere avem următoarele insecte: MELLOLONTHA 
VULGARIS, Fabr, numit popular Cărâbuș,găinușă sau Vruh. Larva lui 
(fig. 164) cunoscută sub numele de vierme alb, serveşte ca gazdă inter- 
mediară a larvei de Gigantorhynhus Gigas Goeze, 1782 (= Echinorhychus.
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gigas Goeze, 1782) care trăeşte în intestinul subțire la porc şi la om 

pe țărmul râului Volga. 
Larva acestui vierme mai este găzduită și de către coleopterul CE- 

TONIA AURATA (fig. 165). 
AXIS SPINOSA L, și SCAURUS STRIATUS Fabr, Coleoptere 

  

Fig. 165. Evoluţia viermelui Echinorhynchus gigas. La dreapta coleopterul cetonia 

aurata, la stânga embrionul viermelui în ou, la mijloc larva lui, din E, Martini 

din familia Teneobrionidelor servesc ca gazdă intermediară larvei (Cer- 

cocystis) de Hymenolapis Diminuta Rudolphi, 1819. 
Tot din familia Tenebrionidelor se maiaflă TENEBRIO MOLITOR 

care se găseşte prin pitării şi a cărei larvă numită vierme de făină trăește 

în făină şi în tărâțe; adultul acestei insecte serveşte şi el de gazdă in- 

termediară cestodului Hynenolepis Diminuta. Larva aceasta mai trăește 

şi în omidă precum și în fluturașul ASOPIA FARINALIS din familia 

pyralidelor.



MIRIAPODELE 

Miriapodeie sunt arthropodari terestri, trăesc în locurile umede şi 

întunecoase. În țară la noi sunt reprezentate prin scolopendre, scu- 

tigere, geofili, lithobii şi jule. Corpul lor este divizat în două regiuni: 

capul şi trunchiul. Capul poartă doi ochi simpli, uneori compuși; o 

pereche de antene şi trei perechi de gnatite. "Trunchiul este compus 

din un număr mare de inele cari poartă fiecare una sau două perechi 

de picioare articulate, din care cauză li s'a dat numele de miriapode. 

In privința organizației interne miriapodele se apropie muit de in- 

secte. Ele se subdivid în două ordine principale: Chilognatele şi Chilo- 
podele. 

Două perechi de picioare pe cele 

a mai multe dintre inele . . . . . . . Chilognatele. 
Miriapode ., - 
cit O pereche de picioare 

pe fiecare inel . . .. .. .. . . . Chilopode. 

Chilognatele au corpul mai mult sau mai puţin cilindric, antenele 

scurte din 7 sau 8 articole şi câte două picioare pe fiecare inel 

afară de cele trei post-cefalice, care au fiecare numai câte o singură pe- 

reche Stigmatele se deschid pe faţa ventrală, dedesuptul coxelor. Ele 

secretează, prin pori dorsali, o humoare acidă, cu un miros infect, care 

serveşte probabil ca mijloc de apărare. Ele sunt în general vegetariene 

cuprind dela noi genurile G/omeris şi Fulus. 
Chilopodele au corpul deprimat antenele lungi, multiarticulate și 

câte o singură pereche de picioare pe fiecare inel. Stigmatele sunt la- 

terale, rare ori dorsale. Ele sunt carnivore; se hrănesc cu păianjeni 

sau insecte mici, pe care le ucid prin mușcătura lor veninoasă. Cuprind 

genurile: Scolopendra, Scutigera, Lithobius. 

Miriapodele deşi sunt animale care duc o vieață liberă, totuş pot 

deveni parazite accidentale când se introduc în corpul omului, fie în 

fosele nasale și în urechi sau în tubul digestiv.
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1. MIRIAPODELE TUBULUI DIGESTIV. Miriapodele se _in- 

troduc în stomac probabil cu fructele mâncate de pe jos, sub care se 

adăpostesc aceste animale. Ele produc diferite turburări gastro-inte- 

stinale şi nervoase asemenea celor produse de către helminți. 

Speciile găsite până în prezent în tubul digestiv la om după R. Blan- 

chard și Neveu Lemaire sunt: Geophilus electricus, Chaetechelyne ve- 

suviana, Stigmatogaster subterraneus, Himantorium Gervaisi, Polydesmus 

complanatus, Scutigera coleoptrata, Șulus terrestris şi I. londinensis. 

Iată unul din numeroasele cazuri descrise de R. Blanchard în studiul 

său critic. «În timpul verii anului 1820, Tourtual (din Miinster) fu 

chemat la o țărancă de 28 de ani, care suferiă de trei luni, de greață, 

vărsături și crampe de stomac. "Toate medicamentele fiind fără nici 

un efect bolnava s'a lăsat la voia întâmplării. Ea eră excesiv de slabă, 

fără putere și fără voce, şi se ţineă ghemuită în patul ei, cu amân- 

două mâinile apăsând pe stomac; febra care o mina încet, dureri de 

stomac, ocdeme la picioare până la genunchi, puterile aproape sleite, 

leşinuri frecuente, totul anunță apropierea morții. 

Persoanele prezente povestiau atunci că dela începutul boalei sale, 

pacienta se plângeă că are în stomac un animal viu, ale cărui mișcări 

erau foarte perceptibile, care se ridicau uneori până la gât şi care erau 

cauza tuturor suferințelor. 
"Tourtual s'a gândit atunci la o afecțiune verminoasă și administră 

bolnavei un vomitiv. Mai puţin de două minute după aceea, bolnava 

avu, chiar în prezența medicului o violentă vărsătură mucoasă, în care 

se află o Julă (7ulus terestris. L) animată de cele mai repezi mişcări: 

eră lungă de două policare și jumătate, de culoare negru-albăstsz, cu 

corpul rotunjit, cu coada prelungită şi aveă aproape 100 perechi de 

picioare extrem de mobile; când îl atingeai se încolăciă şi rămâneă 

imobil, ca mort. Din momentul când Pa eliminat, bolnava n'a mai 

avut nici o durere și s'a vindecat». 

In anul 1Q12,1) am găsit într'un apendice vermiform al unui cadavru 

de femee un miriapod al cărui corp eră intact neatacat de sucurile di- 

gestive. Corpul miriapodului (fig. 166) eră lungăreț și subțire, aproape 

de 35 milimetri lungime, cu aproape patruzeci de perechi de picioare. 

Antenele filamentoase şi coloarea corpului castaniu deschis. După 

cercetările externe păreă a fi un Geophilus longicornis. 

:) N. LEON, Notes de Parasitologie, Parasitism accidental, Zentra!bl. f. Bakt. etc. 

Y. Abt., Originale, Bd. 63 (1912).
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2. MIRIAPODELE FOSELOR NASALE pătrund în timpul 
somnului în fosele nasale prin nări, unde se ascund în sinusul maxilar 
sau în sinusul frontal, continuând a trăi acolo luni de zile şi chiar ani. 
Mediul le este favorabil, au aer, umiditate, se nutresc probabil cu 
mucosități, exudate sanguine, resturi epiteliale (R. Blanchard). 

Accidentele la cari dau naştere 
i sunt foarte variate : fenomene de ex- 
> citaţiune a mucoasei(prurit,strănut 

gâdilituri); fenomene inflamatorii 

(sensaţii de căldură,scurgere muco- 

purulentă, suprimarea odoratului); 

o cefalgie intensă; turburări ner- 

voase de origine reflexe (turburări 
vesanice, vertijuri, convulsiuni, ac- 

cese de tusă, lăcrimare, turburări 

aleviziunii, greață, vărsături etc.). 

Toate aceste fenomene dispar 

imediat îndată ce miriapodul este 

expulzat sau părăseşte în mod 

spontan culcuşul său accidental. 
Pentru a-l expulză în mod ar- 

tificial se recomandă întrebuin- 
țarea prafurilor cari te fac să stră- 
nuți și mai cu seamă irigația fo- 

selor.nasale cu soluţiuni antiseptice. 
Speciile întâlnite în fosele na- 

sale sunt: Geophilus carpophagus, 
Fig. 166. Myriapod găsit în apendicele G, electricus, G. similis, G. cepha- 

vermiforn al unui cadavru uman. (Micro- licus, Chaetechelyne vesuviana, Li- otografie originală) 
thobius forficatus şi L. melanops. 

Cu toate că până astăzi numărul cazurilor de parazitism. accidental 
provocat de miriapode se ridică până la 46, totuş medicii trebuie să 
fie cu mare băgare de seamă când li se prezintă un pacient care susține 
c'a eliminat din corp un miriapod, deoarece histeria este una din 
cauzele cele mai frecvente care provoacă la bolnavi simulaţia. Se cu- 
nosc în literatura. medicală nenumărate cazuri în cari histerici au si- 
mulat expulzarea prin vărsături nu numai de miriapode dar şi de 
şerpi, broaşte și şopârle. 

 



ARAHNIDELE 

Arahnidele sunt arthropodari cu respiraţia aeriană (Traheate) ca şi 

miriapodele, nu au însă antene, au corpul împărţit în două regiuni, 

una anterioară provenită din fuzionarea capului cu toracele numită 

cefalotorace şi una posterioară, abdomenul. Uneori chiar aceste două 

regiuni sunt reunite într'o singură masă ca la acarieni. Picioarele lor 

sunt în număr de opt, caracter care a făcut pe Blainville să le numească 

octopode. Ele sunt întotdeauna lipsite de aripi. 

Partea anterioară a regiunii cefalice este prevăzută cu două perechi 

de apendice, cari funcționează ca organe de prehensiune și mastica- 

țiune, prima pereche sunt 7mandibulele (chelicere). Forma lor este 

variabilă: uneori sunt simple szilete, alteori unghi, iar alte ori ca la 

scorpioni pense didactile. Perechea a doua sunt maxikipedele sau pedipalpii. 

Clasa arahnidelor se subîmparte în următoarele zece ordine (Railliet): 

            

abdomenul | hermafrodită . . . . Ord. Tartgradelor. 

rudimentar| dioice . . . . . . . Ord. Picnogonidelor. o ( 

3 fără pic. la vârs. adultă Ord.Linguatulidelor. 
3 fără | 

. pulmoni | abdomenul NI abd. neart. Ord. Acarienilor. 
5 cu picioare 
= desvoltat la vârsta ! ga [papii, Ord. Phalangidelor. 
=] adultă |S3| i . 
2 2% abil Or. Pseudoscorpion. 

3 
5 cu abdomenul două perechi de puimoni Ord. Pedipalpilor: 

pulmoni articulat .| patru părechi de plm. Ord.Scorpionilor. 

abdomenul nearticulat - „au Ord. Araneidelor. 
Capul distinct . . ... . „uuu . Ord. Galeodelor. 

Din toate aceste ordine numai “două: Linguatulidele și Acarienii ne 
interesează din punct de vedere parazitologic.
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ORDINUL LINGUATULIDELOR 

Arahnide vermiforme, apode. Corpul inelat uneori deprimat (lin- 
guatula) alteori cilindroid (porocephalus); gura prevăzută cu două 
perechi de croșete mici. Forma corpului deviază dela forma celorlalte 
arahnide, din cauza aceasta multă vreme au fost socotite ca helminte. 

Desvoltarea lor comportă metamorfoze cu migraţiuni. 

In stare adultă, acest parazit trăeşte în căile respiratorii la mamifere 
sau la reptile; în stare larvară trăesc înviscerile unor mamifere. Grupa 

aceasta cuprinde următoarele două genuri cari pot parazită corpul 
omului: Linguatula și Porocephalus. 

LINGUATULA RHINARIA. Railliet, 1885 (fig. 167) sa dat 
această numire genului din cauza formei ei ca o limbă (/inguatula 
limbă mică) iar numele specific de rhinaria fiindcă trăeşte în nas. 

Este sinonimă cu: Taenia rhinaria Pilger, 1802 și cu Linguatula lanceo- 
lata. | 

Corpul. animalului adult are forma lungăreață şi lanceolată, mai 

largă şi rotunjită în partea anterioară și antenuată la extremitatea po- 
sterioară, la suprafață se pot numără go de inele. Gura este anterioară 
şi ventrală; de o parte şi alta a ei două perechi de apendice pe cari se 

inseră croșetele. Masculul este alb, lung de 18 la 20 milimetri, femela 
este alb-cenușşie, uneori puţin castanie din cauza ouălor, lungă de 8 
la ro centimetri. 

In starea aceasta adultă trăește în cavitățile nasale la câine, lup şi 
vulpe, Laudon a semnalat-o şi la om. 

Larva ei însă trăeşte în viscerile şi mai cu seamă în ficatul, pulmoni 

şi ganglionii mesenterici la un mare număr de mamifere. 
Noi am găsit-o foarte adeseori în organele menţionate mai sus pe 

cari ni le procurăm dela abator (fig. 168). 
S'a observat adeseori şi la om, mai cu seamă în Germania, în ficat 

peritoniu, rinichi şi splină. 

Să vedem cum se face evoluția. Femela adultă trăind în fosele nasale 
la. animalele menţionate mai sus, ea ouă în nas, de unde ouăle ies 
afară cu mucusul când animalul strănută. Ouăle căzând pe iarbă sau 
pe alimente pot fi înghiţite de erbivore sau de om; ajunse în stomac 
Ii se distruge coaja sub influenţa sucului gastric. Din ou iese embrionul 
care are forma unui acarian, cu corpul ovoid, lung de 75 u. Embrionul 
datorită celor două perechi de croşete perforează pereţii tubului di-
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gestiv și merge de se anchistează în ganglionii mesenterici, în ficat sau 
în pulmoni, etc. Aici își pierde aparatul său perforator şi picioarele sale 
și se transformă după ce s'a lepădat pielea de mai multe ori (năpârlit) 
în decursul de cinci sau șase luni isprăveşte prin a deveni Jarâă. 

Larva este de coloare albicioasă, translucidă, lanceolată, lungă de 
4 până la 6 milimetri şi lată maximum de un milimetru jumătate, 
prezentând 80 până la go inele; ea a fost mult timp considerată ca o 

specie particulară, care parazitează viscerile 

erbivorelor și a fost descrisă sub numele de 

Linguatula serrata şi Linguatula denticulata, 

G şi numai târziu de tot s'a 

văzut că este forma lar- 

vară a linguatulei rhinaria 

care trăeşte în nas la carni- 

vore. 

    
Fig. 167. Linguatula. A femela; Fig. 168. Larvă mărită. Fig. 169. Porocephalus 
B capul ei mărit; C larva mă-  (Microfotografie origi-  monihformis mărime na- 
rime naturală; C' larvă mărită; nală) turală după L.ooss a larva 
D. embrion, (după Guiart) provenită dela un cerco- 

pitac din Sondau; b şi c 
adulți proveniţi de la 

Phyton 

Larva părăseşte organele în cari s'a desvoltat şi cade în cavitatea 

peritoneală șau pleurală. Unele din ele pier, altele se anchistează în 

diferite puncte. Când chisturile se produc pe intestin, larvele cad 

după cum a arătat Babeș în lumenul intestinului de unde sunt expul- 

zate cu fecalele. Larvele din viscerile infectate, mâncate de către carna- 

siere, trec din stomac în fosele nasale și devin adulte. 

Prezenţa parazitului în corpul omului trece nebăgată în seamă în 

timpul vieţii, constatarea a fost întotdeauna o descoperire de autopsie. 

12 N. Leon: Entomologia Medicală
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S'a găsit mai des în Austria, 25 pentru 100 de cadavre, în Germania, 

3 la 5 pentru 100, în Rusia, 1 la zoo, în Svițera, 1 la 100; nu sa ob- 

servat încă în Franța şi România. 

POROCEPHALUS MONILIFORMIS, Wyman, 1848 (fig. 169) 

are corpul vermiform mai mult sau mai puțin cilindric, este un parazit 

african, în stare adultă trăeşte în trahea și pulmonii șerpilor din Africa 

ca phiton. In stare larvară s'a găsit anchistal în ficatul, splina, epi- 

plonul și ocazional în pulmonii omului şi ai maimuţei. 

Evoluţia a fost studiată de către Broden și Rhodain apoi de Fiille- 

born, Noc şi Curasson. Ei au arătat că dacă se hrănesc maimuțe (Cerco- 

pithecus patas) cu porocephali adulți provenind din Phyton sebae, 

maimuța piere de infecțiune generalizată, iar în corpul ei se găsesc 
numeroase larve de porocefali. Aceste larve ingerate din nou de un 
Phyton sebae se transformă în corpul lui în adult.



ORDINUL ACARIENILOR 

Acarienii cari se mai numesc încă Acaridieni, Acaridii, Acarius, 
Acari, Mites sau Ciron, sunt arahnide de talie mică, în general micro- 

„scopice, afară de ixozi și argaşi. Corpul lor discoid sau globulos nu 
lasă să se deosebească abdomenul de torace, cu care este confundat. 
Picioarele în număr de 8 la adulţi şi 6 la larve au o conformaţiune 
variabilă adaptată întrebuințări, ele se termină prin peri, unghii sau 
prin o mică ventuză pediculată; aparatul bucal este compus dintr'un 
rostru destinat a înțepă și a suge care variază după cum vom vedeă 
mai la vale, la diferitele specii. In momentul înţepării ei inoculează 
o salivă veninoasă. | 

Acarienii sunt ovipari, unii dintre ei sunt ovovivipari și au meta- 
inorfoză. La ieșirea din ou, larva nu are decât 3 perechi de picioare 
(larva hexapoda), cari după ce năpârleşte odată se transformă în nimfă 
cu patru perechi de picioare (nimfa octopodă). Aceasta se deosebește 
de adult numai prin absența organelor de reproducţiune. 

Acarienii au o formă de existență foarte variată. Unii sunt tereștri 
alţii aquatici; majoritatea sunt parazite, din care unii trăesc din hu- 
morile exalate ale pielei, alții înțeapă pielea ca să sugă sânge; alţii se 
stabilesc sub epidermă săpând galerii şi făcând prin înțepăturile lor 
veninoase, să țâşnească o serositate cu care se hrănesc ; alţii în fine ser- 
vesc ca agenţi de transmisiune ai boalelor infecțioase. 

Pentru împărțirea ordinului acarienilor în familii au fost propuse 
mai multe clasificaţiuni; noi aci am adoptat-o pe aceeă a lui Neumann: 

Picioarele E , o 
inserate di- Picioarele cu 5 articole Fam. Oribatidelor 

Acarieni | rect pe te- cu trahee | prevăzure cu | 

never- 1 gument, te- chelice- croșete Fam. Ixodidelor 
if i gumentu Picioa- rele didactile sau 

POLI fără rele cu 6 stiliforme Fam. Gamasidelor- 

epimere ar ticole fără trahae (acarieni marini) Fam. Halacaridelor
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[ „| Picioareinotătoare (aca- 
rieni aquatici) . . . Fam. Hydrachnidelor 

RR chelicere stiliforme ; 
Acarieni Picioarele palpi liberi, anteniforme Fam. Bdelidelor 

never- ? articulate ! Pici chelicere stiliforme - 

: „| pe epimere 1C10ar€ sau în croșete palpi 
miformi disti ambula- ! liberi. .... „Fam. Trombidelor 

1stincte E . . 
toare chelicere didactile; 

palpi cilindrici sau 

i conici, în paşte ade- . 

| renți la bază Fam. Sarcoptidelor 

Acarieni [ Picioarele din ș articole . . . . . Fam. Phytoptidelor 

vermiformi | Picioarele din 3 articole . . . . . Fam. Demodecidelor 

Nu ne vom ocupă aici decât de familiile cari interesează medicina. 

FAMILIA DEMODECIDELOR 

Demodecidele sunt acarieni microscopici, vermiformi cu. picioarele 

scurte triarticulate; chelicerele stiliforme și palpii cu croşete. 

Cuprinde un singur gen: DEMODEX FOLLICULORUM 

(fig. 170 şi 171), masculul are o lungime de 300 (4) şi 

femela de 380. Cefalotoracele se deosebește bine de abdomen 

deși ambele sunt striate, el poartă în partea anterioară 

rostrul iar pe laturi picioarele. Rostrul este scurt şi se 

_ aseamănă în constituția lui cu acel al sarcoptului care produce 

râia (vezi mai departe); picioarele sunt în număr de patru 

perechi la adult şi trei perechi la larve; abdomenul este 

lungăreţ și dă animalului forma vermiformă. Acest parazit 

trăeşte la om în glandele sebacee ale feței și în comedoanele 

de pe nas, buze și frunte; se găsește şi în foliculele pilifere 

Fig. 170. D,. PE Piept şi pe pulpe. In folicule ei stau îngrămădiți cu ca- 

modex folli- pul spre fund. Gruby a: numărat într'o singură foli- 
culorum  “culă 200. 

In tratatele recente de boli de piele, Demodex nu este citat printre 

paraziţii pielei, referitor la aceasta Guart ne spune: (că-un mare 

maestru în dermatologie, pentru care el are o mare stimă, cu toate că 

a scris volume mari asupra acnei și asupra seborehei, mergeă până să 

spuie că: «Demodexul, despre care toată lumea vorbeşte și pe care 

nimeni nu l-a văzut». Atunci într'o clipă Guiart chiar în propriul lui 

laborator i l-a arătat pe o persoană din anturajul lui designată de el. 

Sperăm — spune Guiart — că el este astăzi convins și că va ţine 

socoteală de Demodex în cercetările sale viitoare». 
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La om, în general acest acarian nu este patogen; totuș se susține 

că unele blepharite sunt datorite lui când se îngrămădește în foliculele 
genelor. Borel crede că în unele cazuri ar puteă fi agentul de trans- 

misiune al leprei și al cancerului. 
In afară de varietatea aceasta care trăește pe om D. folliculorum 

varhominis, mai sunt şi alte varietăți cari trăesc 
pe câine și pe pisică şi cari sunt patogene pro- 

duc râia demodecică (fig. 171 bis). 

FAMILIA SARCOPTIDELOR 

Cuprinde cei mai mici dintre acarieni, fără 

ochi, de coloare albicioşi sau roșcați. Rostrul 
compus din două chelicere, didactile; palpii 
maxilari, aderenţi prin baza lor cu buza, sunt 

inermi, din trei articole cilindrice sau . conice; 

patru perechi de picioare rudimentare la adult; 

larva hexapodă și adesea foarte diferită de adulți. 
Tarsele terminate prin unul sau mai multe cro- 

şete, adeseori însoţite de o ventuză campanulată. 

Nu au aparat respirator, respiraţiunea este 

cutanată, 'Trăesc ca paraziți sau ca comensali, 
sau se nutresc cu materii organice în descom- 

punere. Familia sarcoptidelor se subîmparte în 
şase subfamilii, pe noi însă nu ne interesează decât 

următoarele două: Sarcoptinele şi Tyroglyphinele. 

SARCOPTINELE trăesc ca parazite staționare 
în pielea omului şi a mamiferelor producând 
scabia (râia). 

In această subfamilie avem genul Sarcoptes 
specia scabiei (fig. 172) care trăeşte pe om. 

Corpul acestui acarian este testudiniform, adică 

convex în partea superioară, plan pe partea Fig XII. Mai mulți de- 
, , modexi în interiorul unui 
inferioară ; prevăzut cu patru perechi de picioare,  folicule pilifere. (după 

din cari două apropiate de rostru iar celelalte Gruby) 
două situate îndărăt. 'Tegumentul cefalotoracelui se prelungeşte în 

partea anterioară, luând numele de cazmerostom, sub el se ascunde rostrul 

cum se ascunde capul unei broaște țestoase sub marginea anterioară 

a carapacei. Peretele superior al camerostomului se numeşte epistom. 
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Tegumentul este format de o cuticulă transparentă, cu pliuri paralele 

  
Fig. 172. Sarcoptes scabiei, femela. În stânga văzută din faţa dorsală, în dreapta văzută 

din fața ventrală. (Din Guiart) 

întrerupte în regiunea dorsala a cefalotoracelui de un plastron chitinos.
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Femela când este extrasă din silonul din piele în care trăește, se 

prezintă ca un punct mic albicios atingând deabiă a treia parte dintr'un 

milimetru. Masculul este cenușiu roşcat și mai mic decât femela. 
Femela ouă în mijlociu 20—25 de ouă pe care le depune în gale- 

riile subepidermice pe cari le face cu ajutorul mandibulelor. Ele sunt 

ovoide, cu conţinut granulos şi o coajă transparentă durata incubațiunii 

“pare a fi de câteva zile. Evoluţia cuprinde patru faze: 

a) Prima fază. După şapte zile socotite de când femela a depus 

ouăle, iese din interiorul lor o Jarză hexapodă, care nu se distinge de 
adult decât prin absenţa organelor genitale şi a perechii a treia de pi- 

cioare care singură se termină prin peri, pe când primele două perechi 

au ambulacre cu ventuze. Această larvă are 10 spini dorsali posteriori 

înainte dea trece în stare de nimfă ea îşi lepădă de două, trei ori pielea 

pentru ca să poată creşte. In momentul fiecărei din aceste crize, ea de- 
vine inertă şi toate organele sale se reduc la o massă celulară moale 
pe” socoteala căreia se formează organele noui. 

b) A doua fază. După 16 zile în urma ultimei năpârliri, animalul 

sufere o metamorfoză și se transformă în larvă octopodă sau nimfă. 

Ea posedă 12 spini dorsali, 4 peri, şi cele două perechi de picioare 

posterioare cu peri terminali, trăeşte ca și lzrva la început la suprafața 

pielei şi apoi se ascunde în epidermă. 
CA treia fază. După 28 de zile, o nouă metamorfoză transformă 

nimfa în mascul și în femelă. Masculii au talia puţin mai mare decât 

prima nimfă; şi numai perechea a treia de picioare se termină prin 

peri, perechea întâia, a doua şi a patra se termină prin ventuze. In fine 

prezintă o armătură genitală complexă formată din o piesă nepereche, 

mediană numită sternită și Penis. 
Femela când devine puberă este mai mare ca masculul; prezintă 

ambele perechi de picioare posterioare terminate prin peri şi anusul 

surmontat de un orificiu rotund care este vulva. 
Imperechierea se face la suprafața pielei. 
d) A patra fază. Această fază corespunde timpului cât femela 

depune ouăle, această operațiune se efectuează în silonul pe care 
femela îl sapă în piele. Femela în timpul acesta prezintă un nou orificiu 
care-i servește la ouare (focostom); ea trăește în general trei luni, pe 

când masculul numai două.
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Râia umană este produsă de către Sarcoptes scabiei var. hominis, ea 
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Fig. 173. Secţiune transversală în pielea unui râios, se vede silonul conţinând o femelă ovigeră la capătul înfundat spre 

stânga şi o serie de ouă (după Chandler) 

se manifestă prin 
prezența unui szlon 

(fig. 173,173 A,) sau 

galerii săpate în epi- 
dermă de către fe- 
mela sarcoptului. Si- 
lonul este deschis 

numai la capătul pe 

unde a pătruns pa- 

razitul în piele, iar 

celalt capăt este în- 

fundat. Femela îna- 

intând își depune în 

drumul ei ouăle, ea 
nu mai poate reveni îndărăt din cauza spinilor şi a perilor recurenţi 
cu cari este acope- 
rită; ea este nevoită 

dea înaintă continuu 
ca un spic de grâu 
introdus în mâneca 

cămășii. L.a capătul 
înfundat al silonului 

se observă o mică 
vesiculă perlată, da- 
torită secrețiunilor. 

„Veninoasealesarcop- 
tului, ea este de mă- 

rimea unei gămălii 
de bold. In interio- 
rul silonului se află 

excremente de-ale 
parazitului, ouă, în 

diferite stadii de des- 

voltare, coji de ouă 

și larve; el poate fi 

foarte superficial, 

  
Fig. 173 A. Mână râioasă, după un mulaj din spitalul 

Saint-Louis. (Guiart) 

uneori însă este situat în dermă. Se mai observă leziuni provenite din cauza
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scărpinatului, care provoacă eczeme scabioase. In timpul când femela 

iși sapă silonul, iritează papilele nervoase și lasă să curgă în rană pro- 

dusele veninoase a glandelor sale veninoase provocând mâncărimea 

aceă caracteristică în timpul nopții, care constitue pentru bolnav 

un adevărat supliciu. 

Afară de varietatea care produce râia umană sunt și alte varietăţi; 

Sarcoptes scabiei var. canis care trăeşte pe câine, Sarcoptes scabiei 

Var. gvis, care trăește pe oaie; Sarcoptes scabiei var. caprae, pe 

capră; Sarcoptes scab. tar. egui, pe cal; Sarcoptes scab. var. suis, pe porc. 
În mod excepţional aceste varietăți se pot 

găsi și pe pielea omului. 

TIROGLIPHINELE sunt sarcoptide detri- 

ficole cari trăesc în substanțele animale sau 

vegetale în descompunere, în brânzeturi, 

grâul așă zis aprins, păstările de vanilie, dar 

pot deveni şi parazite accidentale Astfel este: 
Tiroglyphus siro care când ajunge pe pielea 

omului, produce o mâncărime şi o erupțiune 

papuloasă însoţită de febră. 

FAMILIA TROMBIDIDELOR 

Acarienii acestei familii se caracterizează 

prin prezența la palpi a unui apendice accesoriu 

digitiform. Corpul este în deobște împărțit Fig 174. Penis râios 

în 2 porțiuni: cefalotoracele poartă perechil: anterioare de picioare, 
palpii, părțile bucale și ochii; abdomenul propriu zis este de obiceiu 
mai lat decât partea anterioară și poartă cele două perechi de picioare 
posterioare. Ultimul segment al celui de-al 4-lea picior nu este umflat 
în vreme ce acela al celui dintâiu picior este larg. Cele mai multe 
specii sunt de coloare roşie. Ca și gamasidele, această familie cuprinde 
un număr de forme cu obiceiuri foarte deosebite. Acelea cari au deo- 
sebită importanță sunt așă numiții Jeptus automnale (Rougets) comuni 
în cele mai multe ţinuturi şi cunoscute sub diferite denumiri locale 
deși speciile n'au fost până astăzi încă exact diferenţiate din cauza 
greutății de a urmări ciclul lor complet de evoluţie. 

Adulții acestor leptus automnale sunt în cea mai mare parte predatori, 
dar ei după cum le arată numele apar toamna, sunt parazite și atacă 
pielea mamiferelor şi adesea a omului. 
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Prezenţa lor dă naștere la o iritaţie considerabilă şi chiar la o vesi- 
caţie. Un acarian din această familie este acela care în studiul larva? 
este socotit drept agentul transmițător al febrei japoneze de râuri. 
(Patton and Cragg). | 

Această familie cuprinde numeroase genuri şi specii. Noi nu vom 
descrie decât speciile ce am găsit la noi în ţară. 

Reproducem pentru identificarea lor-următorul tablou din Guiart: 
Palpii răpitori; picioarese din 6 articole . . .. 2 
Palpii nerăpitori; picioarele din 5 articole; picioa 

rele primei perechi terminate cu un singur cro- 
şet; dimorfism sexual foarte pronunțat . . .  Pediculoides 

  

Fig. 175. Pediculoides ventricosus, la stânga femelă puberă, văzută pe 
fața dorsală; la dreapta femelă fecundată începând a se desvoltă 

(din Guiart) 

Terminate cu 2 croşete ; corpul acoperit cu peri țepoşi Trombidiumn 
Terminate cu peri caronculați; cele două perechi 

de picioare posterioare foarte îndepărtate de cele 
anterioare . .. Tetranychus 

PEDICULOIDES VENTRICOSUS (fig. 175), Canestrini, 1888. 
Masculul are forma corpului ovală şi este lung de 120 upe când femela 
este numai de 8o pu, lungă şi cilindroidă. Picioarele sunt mai lungi și 
mai subțiri la femelă ca ale masculului. EI trăeşte parasit pe larvele 
şinimfel e diferitelor insecte în special asupra acelora ale fluturasului 
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de grâu (Molia de bucate — Tinea granella). Uneori însă atacă şi 

cStrpul oamenilor producând o mâncărime și o erupție cutanată vesi- 

culoasă fără siloane. Iată un caz interesant descris de R. Blanchard, 

In 1849, un proprietar din Espalais vându recolta sa de grâu, unui 

comisionar dela Magister; cumpărătorul nu o luă în primire decât 

după şase luni, în Iunie 1850. În acest interval, grâul n'a fost vânturat. 

In lunie când l-a luat în primire, oamenii întrebuinţaţi cu căratul sacilor, 

precum şi cotarul şi cumpărătorul au simţit o mâncărime puternică 

a pielei. Cotarul neputând să reziste durerii arzătoare ce o simţiă pe 

tot corpul, se duse să se scalde în Garona; ieşind din apă fu vindecat. 
Cumpărătorul expediă acest grâu parte la 

Bordeaux, parte la Maissac. In aceste două 

oraşe, descărcarea a trebuit să înceteze în 
curând, de oarece uvrierii au refuzat de a 

continuă lucrul. "Toţi se plângeau de o mân- 

cărime vie pe piept, pe brațe, pe față, împre- 

jurul gâtului și pe umeri; unii credeau că este 

râie. La cei mai mulți această iritațiune cu- 

tanată a fost urmată de erupţiune de bubiţe 

dintre care unele conțineau puţină serositate. 

Acest fapt provocă o mare emoție în cheiul Fig. 156. Trombidium holo 

debarcaderului din Bordeaux şi Maissac. Svo- sericeum 

nuri sinistre circulau: se pretindeă că grâul eră otrăvit. Autori- 

tățile au intervenit și cu tot raportul eronat al consiliului de sa- 

lubritate, se recunoscă că accidentele aveau o explicație sufi- 

cientă faţă de numărul considerabil de acarieni mici ce s'au găsit 

în grâu. Grâul eră de calitate frumoasă și nu conţinea nici o urmă de 

materii toxice: spălat în vase cu apă, apoi uscat la soare, a fost perfect 

curăţit de mokiile de bucate, şi hamalii care-l transportau n'au mai simţit 
nici o mâncărime în urma acestei operaţiuni. 

TROMBIDIUM HOLOSERICEUM Fabricius, 1776 (fig. 176). 
Adultul are o lungime deaproape 2 milimetri este de coloare'roș satinat, 

trăeşte în livezile noastre şi se hrănește cu sucul vegetalelor. In luna 

Aprilie, se găsesc câțiva masculi şi numeroase femele; la sfârșitul lui 

Maiu, nu se mai găsesc decât femele fecondate; acestea are loc în Iunie 

şi Iulie. Corpul acarianului este trapezoid, acoperit cu peri ţepoși roşu 

închis, rostrul şi palpii sunt bine desvoltaţi; ochii sunt pediculați. 
Picioarele sunt păroase și terminate cu unghii. 
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Larva hexapodă a acestui acarian este cunoscută sub numele de 
Leptus automnalis (franțuzeşte Rouget); ea a fost multă vreme consi- 
derată ca o specie cu totul deosebită de adult. Corpul are formă orbi- 
culară, colorat roș portocaliu lung de 230, când este însă bine hrănită 
dimensiunile: se dublează. Pe faţa ventrală este uşor de recunoscut 
fiindcă abdomenul prezintă linii transversale paralele; faţa dorsală 
poartă o pereche de ochi și este acoperită cu peri dispuşi în mod 
regulat şi rari. 

Larva este parazit accidental al omului, atacă mai cu deosebire in- 
divizii cu pielea delicată, femeile şi copii; ea se fixează la baza perilor 
în piele cu ajutorul rostrului şi înțepăturile ei provoacă mâncărimi şi 
uneori dă febră și insomnie la persoanele nervoase. - Pielea se umflă, 
devine roz și se formează mici papule înconjurate de o aureolă roșie 
sau violacee de 1 la 2 centimetri în diametru. 

Când numărul parazitelor este mare, bolnavul se scarpină până la 
sânge şi se produce astfel o erytemă, numită erytemă automnală. 

In Japonia există o afecţiune febrilă gravă numită febra fluvială sou 
tsutsugamushi; ea se produce în timpul verii, dealungul unor râuri, 
în timpul recoltei cânepei. Parazitul nu este încă cunoscut, dar boala 
pare a fi inoculată de un acarian înrudit cu trombidiu dela noi: este 
Leptotrombidium akamushi (Brumpt, 1910), de care nu se deosebește 
decât prin aceea că corpul său este acoperit cu peri cu ţepi pe ci. 
TETRANYCHUS TELARIUS Linne€, 1758 (fig. 177) sunt mici 

acarieni roşii cari trăesc pe plante, produc boala roşie la vie. In 1902 
Ja noi a atacat grâul pe domeniul coroanei Rusetu 1). Artault a arătat 
că acest acarian poate în mod accidental să înțepe omul. Ințepăturile 
sale se aseamănă mult cu acele produse de /eptus automnale dar sunt 
mai pu;in pruriginoase. 

FAMILIA BDELIDELOR 

Acarienii cu tegumentul moale, acoperit cu peri de diferite forme, 
uneori viu colorați.  Palpii subțiri, tactili, liberi, cu uitimul articol 
umflat sau tocit purtând pe el peri. Mandibulele în pensă sau cârligate. 
Cele mai adeseori au o pereche de ochi pe cefalotorace. Picioarele 
toate asemenea, înserate pe tegument prin epimere. Două stigmate la 
baza rostrului. Larva hexapodă se aseamănă cu adultul. (Railliet). 

  

1) N. LEON, Insectele vătămătoare din România. Analele Academiei Române 
(1912).
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Majoritatea sunt forme libere o singură specie: Tydeus molestus 

Moniez, 1889, înţeapă animalele şi omul. Această specie a fost găsită 

de Vloniez într'o fermă din Belgia, unde apariţia ei a coincidat cu o 
importaţie de guoano din Perou. Prin înțepăturile sale provoacă pe 

piele ampule care perzistă cinci șase zile. 

FAMILIA GAMASIDELOR 

Singurul parazit important din această familie este Dermanyssus 

galhnae păduchele de 

găină (fig. 178) care 

suge sânge pe găini, po- 

rumbei, curci, fasani, 

etc., dar atacă și omul, 

calul, boul, capra, epu- 

raşul, câinele și pisica. 

Acest acarian este 

mai mic decât un mi- 
limetru, albicios, pre- 

zintă pe faţa lui dor- 

sală o patăstelată roşie, 

care reproduce forma 

stomacului și a cecu- 

rilor care se prelungesc 

în picioare. Este noc- 

tambul, trăește în tim- 
pulzilei ascuns în poeţi, Fig. 177. Tetranychus telarius. (Microfotografie 

hulubării, în coliviile originală) 

păsărelelor și numai noaptea atacă animalele. Atacă și persoanele care" 

vin în contact cu pasările. Ințepăturile lui sunt dureroase, produc 
mici papule roşii. | 

  

FAMILIA IXODIDELOR 

Ixodidele sunt cei mai mari dintre acarieni; chiar ouăle lor sunt 

vizibile cu ochii liberi. Flămânde au corpul comprimat, subțire, când 

sunt sătule, pline cu sânge pot atinge volumul unei alune. 'Tegumentul 

lor este coriaceu, cele mai adeseori de coloare închisă, brun sau brun- 

roșcat, uneori ornate cu desemnuri foarte elegante.
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Ixodidele prezintă un mare interes medical, căci ele transmit omului 
în unele regiuni o afecțiune asemănătoare tifosului exantematic, cunos- 
cută sub numele de febra purpurată a munţilor stâncoși, mai multe 
spirochetoase şi o paralizie uneori mortală. In medicina veterinară Joacă 
un rol mai considerabil căci ele transmit piroplasmosele diferitelor 
animale domestice. 

e * 

Având în vedere importanța lor medicală, vom insistă mai mult 
asupra descripţiei şi 

organizației lor utili- 

zând pe R. Blan- 
chard. 

Deosebim două 

părţi la un ixod: ca- 
Pul şi corpul. 

CAPUL, (figura 
179) poartă rostrul 

şi palpii. Porțiunea 
cuprinsă între cap şi 
corp este gâtul, faţa 

lui dorsală prezintă 
la femela de îxodinae, 

două gropiţi sime- 
trice foarte fin punc- 
tate (ariile poroase a 
lui Berlex). 

CORPUL, este în 

general de formă e- 

liptică sau ovală. Fa- 
ţa dorsală se deosebeşte la argasine de aceă dela Ixodinae. Ea nu are niciun 
organ special la argasine pe când la ixodine are un scutel (Scutum) şi 
ochii. Scutul este un fel de carapace, mică la femelă, foarte desvoltată 
la mascul. Marginea posterioară a corpului prezintă la mascul un feston 
marginal, 

Faţa ventrală variază după specie şi vârstă. La larvă, nu se vede 
decât anusul și trei perechi de picioare; la nimfe, uroporul impropiu 
numit anus două stigmate patru perechi de picioare, adeseori un orificiu 
sexual obliterat; la adult uroporul, două stigmate, patru perechi de 

  Fig. 178. Dermanyssus gallinae. (Microfotografie originală)
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picioare și un orificiu sexual perforat. Afară de acestea se mai observă 

la unele genuri, siloane genitale, silon oval, și la mascul plăcile ovale 
şi ventrale. 

TEGUMENTUL ȘI DEPENDENTELE. (Blanchard) tegumentul 

este mamelonat și plin de negi la Argasinae, fin striat, ca pulpa degetelor, 

la Ixodinae; şi la unele și la altele, el este format din două straturi: 
cuticula chitinoasă şi hipoderma. 

  

Fig. 179. Capul, rostrul şi palpii unui Ixod. (Microfotografie originală 

Cuticula chitinoasă (fig. 180) este formată din următoarele patru 
straturi: 1) tectostracum (te), (cuticula lui Vitzou, sau chitina achro- 
matică a lui Duboscq), 2) epiostracum sau chitina chromophilă (Duboscq), 
3) ectostracum (ec) sau chitina acidophilă (Duboscq), 4) kypostracum (hy) 
(chitina lameloasă, colorabilă cu carmin și hematoxilin). Glandele 
cutanate sunt în general glande celulare, care provin din diferenţiarea 
unei celule chypodermale prezentând aspectul unei vesicule mari, cu 
nucleu voluminos. Glandele tegumentare produc un lichid inodor, 
albicios, slab opalin care se răspândește pe corp, când apucăm între 
degete o femelă de Ixod. 

Tegumentul mai este acoperit cu peri, a căror abundență variază 
la diferitele specii.
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Picioarele nimfei şi ale adultului sunt octopode; fiecare constituit 
din 6 articole: 

1. Coxa, fuzionată cu o piesă bazilară homoloagă a episternitei, este 
imobilă ; 

2. Trochanter, scurt dar. mai lung decât larg; deși uneori se poate 

Şi contrarul; | 

3. Femurul, articol lungăreț, prezentând adeseori o articulaţie falșe 

  

  

  

Teva 

Fig. 180. Secţiunea transversală prin te- Fig. 181. Rostrul Ixodului văzut din 
gumentul unui Ixod. (Hyalomma syria- faţa ventrală (A) şi în secțiune trans- 
cum), ec, ectostracum; hd, hypoderma; versală (B). b canalul în fundul că- 

hy hypostracum ; fe tectostracum ruia se deschide gura; c chelicerele ; 
h hypostomul; p palpii anaxilari 

imobilă fie către extremitatea sa distală fie către extremitatea sa proxi- 

mală ; 

4. Tibia articol deasemenea lungăreţ; 

„5; Protarsus, articol lungăreţ; 
6. Tarsus, articol lungăreţ, uneori dedublat printr'o articulaţie falsă 

la una din extremităţile sale. EI este urmat de o piesă cilindro-conică, 

numită paratarsus, adese formată din două articole (proparatarsus și 

metaparatarsus). La urmă vin două unghii şi un ambulacru sau pulvilus, 

un fel de ventuză membranoasă, întinsă în umbrelă sau în disc și 
adese plisat în evantaliu. 

ROSTRUL (fig. 181) Rostrul cuprinde: 1) Două chelicere şi 2) un 

hypostom, 3) doi palpi. 
1. Chelicerele sunt două organe lungăreţe situate pe linia mediană 

sunt dilatate în porțiunea lor bazilară pentru a da inserțiune
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mușchilor care le mișcă; jumătatea lor anterioară se termină printr'un 
deget a cărui extremitate este recurbată într'un croșet dorsal. Degetul 
este armat cu două trei croşete mobile, cari servesc a lărgi marginile 
produse de hipostom ușurând scurgerea de sânge. Chelicerele sunt 
acoperite, în toată partea lor liberă, dorsală de o lamă chitinoasă numită 
teaca mandibulară sau epistom. 

2. Hypostomul are forma unei spatule situată pe fața ventrală a ros- 
trului provenită din sudura a două jumătăţi laterale; pe faţa sa inferioară 
este acoperit de dinți dirijați cu vârfurile îndărăt (în retroversiune) și 
dispuși aproape în mod simetric pe fiecare jumătate. 

3. Doi palpi din 4 articole inseraţi, câte unul deo parte şialta a rostrului. 
APARATUL DIGESTIV. Orificiul bucal este situat dedesubtul 

hypostomului, într'un fel de uluc format de acesta şi cele două chelicere. 
El dă în faringe care este chitinos, prevăzut cu muşchi dilatatori şi 

constrictori; când mușchii dilatatori se contractează, are loc un aflux 

al sângelui; iar când se contractează sângele este împins în stomac. 

Intre faringe și stomac se află esofagul care este scurt de tot. Sto- 

macul constă într'o serie de cecuri a căror formă variază la diferitele 

genuri prin transparența tegumentului lasă să se vadă la exterior diferite 

desemnuri caracteristice:  Stomacului urmează un rectum destul de 
voluminos, în el se deschid tuburile lui Malpighi. 

Aparatul glandelor constă din două feluri de glande: unele salivare 

şi altele zeninoase. Saliva conţine un ferment solubil care împiedecă 
coagulațiunea sângelui. 

APARATUL RESPIRATOR este trahean; are două stigmate, 
înconjurate de un peritrem sau arie stigmatică situată în apropiere de 
coxele perechei a patra de picioare. 

APARATUL EXCRETOR constă din două tuburi ale lui Malpighi, 

care dau în extremitatea anterioară a rectului și se deschid la exterior 
întrun orificiu ventral, de ordinar numit anus. 

APARATUL REPRODUCTOR. 'Testiculele sunt formate din 

două glande tubulare, fiecare dă într'un canal deferent, la început foarte 

îngust dar care se umflă de spermatozoizi în momentul împerecherii, 

ele descriu numeroase circonvoluţiuni în partea anterioară a corpului, 

înainte de a da în orificiul genital. In acest orificiu mai dau şi alte 
glande anexe care sunt dispuse în porțiunea mediană a corpului. Penis 

nu există, dar orificiul genital este închis cu o placă chitinoasă care se 

îndreaptă și se introduce în vulvă, în timpul împerecherii. 

13 N. Leon: Entomologia Medicală
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Ovariile din două tuburi pelotonate cari se continuă fiecare într'un 

oviduct lung și pelotonat; fiecare primeşte câte o mică glandă anexă 

şi apoi dau în vagină. Vagina este chitinoasă, plisată şi se deschide în 
mod liber la exterior. 

Din ou iese o larvă hexapodă, care după ce-și lapădă tegumentul 

se transformă în nimfă octopodă iar după o nouă schimbare de tegu- 

ment devine adult. După fiecare schimbare de tegument, animalul se 

fixează pe o gazdă și suge sânge până ce se umflă. 

Femela după ce a supt părăseşte gazda pentru a-și depune ouăle pe 

pământ sub iarbă, în mărăcini, în crăpăturile arborilor, a pereţilor sau 

a duşumelelor. 

Ixozii sunt paraziți temporari. 

Familia Ixozilor se subimparte în două subfamilii: Ixodinele şi 
Argasinele. 

A. IXODINELE, numite vulgar câpușe 

din cauza asemănării unora dintre ele cu 

boabele de ricin (fig. 182) au rostrul ter- 

minal, un scut (vezi pag. 190) dorsal şi 

ambulacre la picioare. 

Dăm după Brumpt tabloul de determi- 

Fig. 182. Ixczi, unul din stânga nare al genurilor de Ixodine: 
mărime naturală, doi din dreapta Din genurile de pe tablou nu voiu 
după ce s'au umflat cu sânge  menţionă decât pe acele cari le-am întâl- 
nit la noi în ţară, întâmplător, deoarece cu studiul lor mai deaproape 

nu m'am ocupat: 
1. IXODES RICINUS, Masculul este brun de 2 mm. ş pe mm 5; 

femela este gălbicioasă de 4 mm. pe 3mm. flămândă şi de 11 mm. pe 

7 mm. sătulă, (căpuşa) trăeşte la noi pe oi, boi, diverse rumegătoare 

şi carnivore sălbatice, pe arici, epure, reptile (fig. 184) şi se fixează 
uneori pe om, pe vânători, oamenii cari lucrează în pădure și pe casapi. 

In jurul punctului unde se fixează cu rostrul se formează pe piele 

o aureolă inflamatorie; care dispare, în general, după câteva zile. Mân- 

cărimea este relativ slabă. Accidente nu se produc decât dacă animalul 
este scos în mod brutal, fiindcă rămâne rostrul în piele care lucrează 

ca un corp străin producând o inflamație locală. 

Uneori după cum a arătat Blanchkard poate să pătrundă mai adânc 

în piele formând o mică tumoare care supurează întocmai ca un fu- 
runcul sau abces. 

   
Grila
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Pentru a face să cadă ușor se picură asupra lui benzină sau petrol. 

L-am găsit în ochi la om, fixat odată pe cornee și odată pe plica semi- 

lunară 1). El nu este atât de periculos ca parazit cât este ca agent ino- 

culator; inoculează la vite Piroplasma bovis. Acest protozoar trăeşte 

în interiorul globulelor roşii; în cazurile atenuate, este de ordinar 
unic şi sferic; în cazurile grave este dublu şi piriform. 

Turburările produse 

de către acest parazit 

sunt cunoscute sub nu- 

mele de piroplasmosă,- 

babesiosă, febra de 

Texas, tristeza, hemo- 

globinuria boilor sau 

malaria bovină. 

Boala se manifestă 

prin o ridicare mare 

de temperatură. Ani- 

malul bolnav stă cul- 

cat, sau se ţine în pi- 

cioare cu capul lăsat în 

jos, aproape să atingă 

pământul, imobil. 

Urina se colorează în 

roșu, devenind din ce 
în ce mai închisă; iar 

după 48 de ore anima- 

Fig. 153. Ripicephalus sanguineus. (Micro fotografie hal paiere asfixiat, 
originală) Această boală, a fost 

descrisă la vitele noastre în 1888 de Babeş sub numele de Hae- 
moglobinurie. 

2. RHIPICEPHALUS SANGUINEUS Latreille, 1806 (fig. 183). 

Această specie am recoltat-o încă din anul 1896 pe boii, oile, câinii şi 

aricii noştri; ea se găsește menționată în monografia lui Neumann 

asupra Ixodelor, pag. 389. Acest acarian transmite câinelui Piroplasma 

canis, care produce piroplasmosa canină. «Femela are corpul eliptic, 

putând atinge 11 mm. lungime pe 7 mm. lățime; de coloare roşie închisă 

  
5) Leon 1899.
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cenuşie sau gălbue. Scutum dorsal (carapacea) foarte mic, mai lung 

decât larg, de formă ovală losangică, truncat în partea iui anterioară 

pentru a primi baza rostrului, cu punctuaţiuni neegale, unele mari, 

cele mai multe fine, distante, ochii pe mijlocul lungimii, în afara celor 
două siloane, marginile divergente în partea posterioară. 'Tegumentul: 

glabru (lipsit de peri) sau aproape glabru. Femela tânără prezintă pe 
fața dorsală a abdomenului, înainte patru siloane paralele, uneori puţin 

pronunţate, şi alte trei situate în jumătatea posterioară. 

Pe fața ventrală câteva dungi cari tind a face festonată marginea 

posterioară; stigmatele ovale, cu 

o scurtă ieșitură care faceun unghiu 
postero-extern. 

«Rostrul lung de 8oo pu la bază 

larg, formând de fiecare parte o ie- 
şitură ascuțită, mai cu seamă pe 
fața ventrală, și care îi dă o lăr- 

gime dublă aceleia a marginei pos- 
terioare. Chelicerile lungi de 820 u, 

din cari 100 4 pentru deget; apo- 
phisa internă a degetului lungită 

de-a curmezișul, aproape de extre- 

mitatea terminală, cu trei ascuţi- 

turi, una internă şi două externe 

succesive; apophisa externă cu trei 
dinţi succesivi :unul terminal, sub- 

ventral, mic, al doilea mai puter- 

nic, prevăzut, pe fiecare jumătate, 

cu trei serii de dinţi aproape e- N 0 

cai, fiecare sere cuprinde aproape. FIE, 84: oră peigiă de în oa 
12 dinţi, al căror volum dimi- | _ grafie originală) 
nuează puţin dinainte îndărăt. 

«Palpii scurți (550 4) şi puternici, ale căror prime trei articole poartă 
pe marginea lor ventrală internă, foarte ieşită înainte la primul, un 
rând de peri rigizi, puțin dantelați, dirijaţi înlăuntru şi înainte. 

«Picioarele destul de subţiri brune închis. Coxa mai lungă decât 
largă; acele ale ultimelor perechi prevăzute cu un mic spin aproape 
de unghiul lor antero-extern și cu o tuberozitate tocită în porțiunea 
a treia a marginei lor posterioare. Peri tari pe toate articolele, mai cu 
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seamă pe marginea dorsală și ventrală a articolului al treilea dela ultimul. 

Tarsele ultimelor trei perechi terminate printr'un pinten curb, precedat 

de un mic spin tocit pe marginea ventrală; ampula (caroncule) atinge 

două treimi din lungimea unghiilor. 
«Scutum brun roșcat, acoperind toată faţa dorsală, afară de o margine 

mai clară pe laturi și îndepărtat; siloanele cervicale scurte; îndărăt 

„un scurt silon median, de fiecare parte a lui sunt două fosete rotunjite; 

pe toată suprafața sa, pori inegali, numeroşi; marginea sa posterioară 

împărțită în unsprezece festoane rectangulare prin siloane prelungite 

pe marginea mai clară. Ochii pali, situaţi la nivelul marginei posterioare 

a coxelor perechei a doua. Fața ventrală roz brunatră; de fiecare parte 

a anusului, un scutum triangular lungăreţ, al cărui vârf, anterior, se 

ridică până la nivelul coxelor perechei a patra şi a cărei bază este pos- 

terioară, coasta internă fiind mai lungă decât cea externă; în afară 

de fiecare din aceste scutum, un slab spin drept. 
«Rostrul asemeneă aceluia dela femelă, cu următoarele deosebiri: 

apofisa internă a degetului cu ascuţituri mai pronunțate;  apofisa 

externă cu doi dinți, unul terminat slab și unul bazilar foarte puternic. 
Palpii mai scurți (440 4), mai masivi, cu articolele mai anguloase la mar- 

ginea lor externă, primul şi al treilea prelungit îndărăt pe faţa lor ventrală. 

«Picioarele cu coxa celor trei perechi de picioare ultime prevăzute 

cu doi spini pe marginea lor posterioară, unul pe mijloc, altul în unghiul 

intern.  Tarsele ultimelor trei perechi de picioare terminate prin doi 

spini consecutivi bine desvoltaţi. (G. Neumann). 

O altă specie care seamănă foarte mult cu R. sanguineus este R. 

BURSA. Acest acarian transmite oilor noastre parazitul Prroplasma 
0vis, care produce piraplasmosa ovind boală cunoscută la noi sub numele 

de cârceag.  Parazitul a fost văzut pentru prima oară de Babeş însă 

fals descris. «Autorul l-a luat drept un Kokkus şi susțineă, că l-ar fi 
cultivat, ceeace după metoda întrebuinșată eră o imposibilitate» (Dănitz). 

Motăs a fost acela care a arătat în mod experimen:al că gazda 

intermediară a parazitului cârceagului este Rhipicephalus bursa. 

3. DERMACENTOR RETICULATUS, Fabricius, 1794 (fig. 185). 
Masculul lung de 5—6 mm. pe 3 se recunoaște uşor după dimensiunile 

mari a coxelor perechei a patra de picioare. Femela când e bine hrănită 

are x4la 15 mm. lungime pe 9 la 10 mm. lățime, trăeşte pe mamifere. Am 

recoltat în ţară această specie încă din anul 1896, fiind menţionată în 
monografia lui Neumann (1897), asupra Ixodelor pag. 364.
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'Transmite la câini Piroplasma canis. 
O altă specie a acestui gen, venustus, Banks, 1897, care trăeşte în Ame- 

rica, atacă mamiferele şi omul şi transmite acestuia o boală foarte uci- 

  

Fig. 185. Femelă fecondată de Dermacentor reticulatus ; la stânga faţa ven- 
trală; la dreapta faţa dorsală 

gătoare, febra purpurată a munţilor stâncoși. Nuttall a arătat că mai 

provoacă o formă uneori mortală de paralizie. 
B. ARGASINELE au rostrul infer la adult iar scutul dorsal și am- 

bulacrele lipsesc. 

  

Fig. 186. Argas reflexus, femela, la stânga faţa dorsală, la dreapta, faţa ventrală 

După cum ixodinele inoculează piroplasma; argasinele inoculează 

spirocheţi. 
Cuprinde genul Argas şi Ornithodorus. . 

ARGAȘII au corpul subţire şi o separație pronunţată între fața dor- 

sală și fața ventrală: Ochii lipsesc. Au fost uneori confundați cu plos- 

nițele, fiindcă au aceleaşi moravuri, sunt noctambuli, trăesc în timpul
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zilei ascunşi în hulubării şi în poeţile cu pasări iarîn timpul nopţii ies 
pentru a le suge sângele. Atacă și oamenii, mai cu seamă copiii cari 
dorm în camere apropiate de hulubării. 

Ei nu stau ca ixozii fixi pe gazda lor, ci după ce au supt sânge și s'au 
umflat, se desprind şi cad la pământ de unde se retrag în locurile în- 
tunecoase ale poeților. 

La noi trăeşte Argas reflexus, Fabricius, 1794 (fig. 186) în Craiova a 
fost epidemie în anul 
1912. 

Mai există Argas per- 
sicus, Fischer, 1824, 

specie cosmopolită 
transmite spirochetosa 
la basâri. 

ORNITHODORUS 
are corpul gros fără a 

Fig. 187. Ornithodorus moubata femelă, la stânga fața aveă o separațiune pro- dorsală, la dreapta fața ventrală; la mijloc aceeaș mă-  nunţată între faţa dor- 
rime naturală, (Guiart) sală şi cea ventrală 

Ochii sunt adeseori prezenți. 
Ornithodorus moubata, Murray, 1884, (fig. 187), trăeşte în regiunile 

nisipoase din Africa şi Madagascar în colibele indigenilor. El este 
agentul de transmisiune, după cum a arătat în mod experimental Dutton, 
Todd şi Koch, al febrei recurente din centrul Africei, cunoscută sub 
numele de Zick fever. 

Inţepând omul infectat, acarianul se umflă cu sânge care conţine 
spirochetul. Acesta persistă în tubul său digestiv câteva zile, de unde 
apoi trece în diferitele organe ale acarianului, şi în special în ovarii. 
Așă că ornithodorii tineri cari iese din ouă sunt ei singuri infectați şi 
pot transmite mai departe boala. 

 



CRUSTACEI 

Crustaceii se deosebesc de arthropodarii descriși mai sus (Myriapode, 

arahnide și insecte), fiindcă nu respiră prin trahei ci prin branhii; 

ei fiind animale aquatice nu parasitează decât corpul animalelor care 

trăesc în apă (vezi, notă pag. 13). 

Din punctul de vedere al entomologiei medicale nu ne interesează 
decât genul CYCLOPS (fig. 188 IV) care servește de gazdă interme- 
diară unor helminți paraziți ai omului. 

«Cyclopul este un Eucopepod mic în care primul segment toracic 

este unit cu cele șease segmente cefalice pentru a formă un cefalo-torace, 

care este acoperit de o carapace prelungită înainte într'un rostrum şi 

care poartă pe suprafața sa dorsală un ochiu median. Cefalotoracele 

este prevăzut cu diverse apendice. - Sunt în plus cinci segmente libere 

fiecare prevăzut cu un picior înnotător bifurcat.. 

Al şaselea segment toracic poartă orificiul sexual şi la femelă este 

unit cu primul segment abdominal. Sunt patru segmente abdominale, 

dintre care al patrulea are pe suprafaţa lui dorsală anusul şi la capăt 

o pereche de stilete, furca caudală, terminată cu penaje bogate» (Patton 

and Cragg). 

Acest gen cuprinde numeroase specii!), dintre care: C. prasinus 

C. viridis, C. strenus şi C, leuckarti sunt gazde intermediare de helminți 
paraziți ai omului. 

C. PRASINUS şi C. VIRIDIS servesc de gazdă intermediară Fi- 
lariei de Medina (Filaria medinensis = Dracunculus medinensis) vierme 

lung, (femela ajunge până la 1 m. 20 pe 1 la rs mm, 7) cilindric de co- 

loare albicios. Masculul este mult mai mic (2 la 4 cm. lungime). Fe- 

mela, când este tânără, trăeşte cu masculul în țesutul conjonctiv 

1) Pentru identificarea speciilor a se consultă: Die Siisswasserfauna Deutschlands- 

Heft II, Copepoda, Ostraeoda, Malacostraca. 1909.
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retroperitoneal, unde se și împerechează. Masculul piere şi suferă degene- 
rescență calcară iar femele emigrează la periferie şi se localizează sub 
piele. Aici produce un prurit, tegumentul se înroşeşte și se formează 
un abces. În timpul acesta femela nu este decât un uter plin cu em- 
brioni, care dacă se rupe, embrionii (microfilariile) sunt puși în libertate 
şi ajungând în apă sunt înghiţiți de către C. prasinus şi C. viridis. După 
câteva ore ajung în cavitatea viscerală a acestor crustacei unde se 
transformă în stare larvară. 

Omul se infectează bând apa cu ciclopi contaminaţi cu larve. Larvele 

  

Fig. 188. Evoluţia Bothriocefalului lat. Z embrionul ciliat; 17 pro- 
cercoidul; I17 plerocercoidul; 7V Cyclops strenus, (după Ianichi și 

. Rosen din Neveu-lamaire) 

ajunse în tubul digestiv la om, emigrează în țesutul conjuctiv subperito- 
neal, unde devin adulte. 

CYCLOPS STRENUS servește ca gazdă intermediară bothrioce- 
falului. Bothriocefalul lat trăeşte în intestin la om. Ouăle lui eliptice 
sunt ouate prin un orificiu special al uterului; ele sunt puse în libertate 
fără ca inelele să se desfacă cum se întâmplă la tenie. Oul ajungând 
în apă cu materiile fecale ale oului, operculul lor se deschide după 
30—35 de zile şi iese embrionul hexacant acoperit de un înveliş ciliar
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(fig. 188 [. ). Ela fost numit de către Rosen (1917): coracidium. 

Acest embrion înghiţit de către Cyclops strenus sau de Diaptomus gracilis 

(un alt mic crustaceu) (fig. 188 II.) trece în cavitatea generală a 

acestuia şi se transformă într'o formă larvară procercoid (fig. 188 11.). 

Micii crustacei înghiţiți de către știucă sau mibalț, procercoizii lor se 

transformă în a 

doua formă de 

larvă numită ple- 

rocercoid (fig. 188 

III şi 189) des- 

coperită de Max 

Braun (1882). 

Omul mâncând 

peşte infectat cu 

plerocercoizi, ei 
devin în intestin la Fig. 189. Sus: ştiuca în a cărei mușchi se văd plerocercoizi * 

Jos: plerocercoizii, (după Parona) 

  

om bothriocefali. 
CYCLOPS LEUCKARTI pare a fi gazda intermediară a cestodelui 

Sparaganum mansoni (Cobbold, 1883). Okumara crede, că acest helmint 

care s'a găsit la om în țesutul conjonctiv subperitoneal, este acelaş or- 

ganism ca plerocercoidul care trăeşte în mușchii unor broaște şi a 
unor şerpi. Hrănind cu aceste larve câinii a obținut forma adultă; iar 

oncosferile acestuia a reușit să le desvolte în Cyclops leuckarti.



IL. ARTHROPODARII VENINOSI 
INSECTELE 

Se deosebesc mai multe categorii de insecte veninoase: 
INSECTE PREVĂZUTE CU UN APARAT VENINOS BUCAL. 

Insectele din această grupă au un aparat bucal conformat după cum 
am văzut la culicide, ploșniţe, etc., pentru înțepat și supt, în legătură 
cu el se află glandele salivare cari secretează veninul ce se scurge în 
locul unde înțeapă. Veninul acesta are proprietăţi anticuagulante, îm- 
piedecă sângele de a se închegă repede. De acest aparat bucal se servesc 
insectele numai la nutriţiune iar nu şi ca aparat defensiv; ele sunt 
vătămătoare omului numai din cauza nevoiei ce simt de a-şi satisface 
trebuinţele lor. 
HEMIPTERELE. Cimex lectularius, ploşnița de pat sau păduchele 

de lemn (vezi pag. 163). 
Prin înţepăturile lor, aceste insecte provoacă o mâncărime dureroasă 

datorită salivei lor iritante şi determină o ridicătură roşie, inflamatorie 
centrată cu un punct hemoragic. După Hukvetz cu saliva lor se pot 
omori insecte dacă se ţin într'un vas închis cu ploşniţe vii. Alte hemip- 
tere dela noi cari produc durere prin înțepare și din cauza salivei lor 
veninoase sunt: Nepe,, Nuucoris, Ranatra și Notonecta. 
DIPTERELE. Dintre dipterele dela noi sunt genurile Culex şi Ano- 

Pheles cari după cum am văzut au în legătură cu aparatul lor bucal o 
pereche de glande salivare secretătoare de salivă veninoasă care pro- 
voacă mâncărimi și umflături. 

Deasemenea Smulium columbaczense, musca columbacă, despre care 
am vorbit la pag. 6ş arătând că la noi în țară face ravagii printre ani- 
malele domestice, în judeţele: Mehedinţi, Gorj, o parte din Dolj și 
Râmnicul- Vâlcea mai cu seamă în comunele cele mai apropiate de 
Dunăre.
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INSECTELE PREVĂZUTE CU UN APARAT VENINOS AB- 
DOMINAL. In categoria aceasta intră viespele; albinele şi furnicile. 
Aparatul veninos al acestor insecte nu este gura, ci o armă defensivă 
pe care n'o întrebuințează decât atunci când sunt iritate. Aparatul 
acesta (fig. 190) este constituit din trei feluri de glande: glanda acidă, 
glanda alcalină și glanda veninoasă accesorie. 

Glanda acidă cu secreţiune acidă (acid formic) cuprinde: o porţiune 
glandulară care are forma unui tub lung flexuos, bifid la extremitatea 
sa şi dintr'o vssiculă care ea singură se termină cu acul. 

Glanda alcalină, numită și glanda lui Dufour există la toate himenop- 
terele şi prezintă forma unui tub neregulat care se 

deschide şi ea la baza acului. Acul este constituit 

dintr'un corp conoid, care conţine o pereche de stilete 

subţiri foarte ascuţite. Stiletele sunt ace goale în in- 

teriorul lor cari lunecă în interiorul corpului conoid. 

La vespide, stiletele sunt simple perforatoare și 

vesicula cu venin, se contractează pentru a inoculă 
conţinutul în plagă. 

Din contră la apide, vesicula este necontractată; 

dar există, pe fiecare stilet, un adevărat piston care 

împinge lichidul pe măsură ce stiletul se scoboară în 
interiorul corpului conoid; aparatul vulnerant este, 
după cum a arătat Carlet în acelaș timp, un trocar 
care sparge şi o seringă care injectează. Inţepătura 

vespelor şi a bondarilor nu este numai dureroasă, ci şi 
mai periculoasă decât aceea a albinelor. Fig. 190.Organele 

Veninul albinelor este limpede ca apa, de reacțiune venin dase ale albi 
acidă, conţine acid formic concentrat, la gust e acru . cidă; a glandaal- 
şi se usucă repede expus la aer, depus pe sticlă, for- calină; Gacui: V 
mează o peliculă uşor de desfăcut, 

Inţepătura unei albine produce aproape imediat o durere acută, 
locul înțepat se umflă și un fior uşor trece prin tot corpul. Inţepătura 
simultană a mai multor albine produce accidente mai grave şi in caz 
că sunt prea multe poate surveni chiar moartea. S'au văzut cai cari au 
pierit din cauză că au fost înţepaţi deodată de mai multe albine. 

Veninul extras dela două albine prin pisarea extremității posterioare 
a corpului întrun centimetru cub de apă este suficient ca să omoare 
un şoarece sau o vrabie. 
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Moartea survine după câteva minute prin asfixie respiratorie. 

Phisahx a studiat acţiunea fiziologică a veninului dela albine asupra 

vrăbiilor inoculate, fie prin înţepătura insectelor, fie prin ajutorul 

unei soluţiuni apoase obţinute prin pisarea glandelor. In amândouă 

cazurile s'a produs mai întâiu o acţiune locală: paralizia regiunii ino- 

culate; urmează apoi fenomene convulsive cari pot persistă mai multe 

ore; în fine, survine somnolenţa şi turburări respiratorii cari aduc 

moartea. 
Cel mai sigur mijloc de a trată înțepăturile de vespi şi albine, după 

P. Fabre, sunt spălături cu apă sărată sau cu amoniac amestecat cu 

untdelemn. 
INSECTE PREVĂZUTE CU UN APARAT VENINOS CU- 

TANAT. In categoria aceasta intră unele omizi ai căror peri, când vin 

în contact cu pielea, produc o erupție vesiculosă și o vesicare foarte du- 

reroasă. 

Uneori aceste erupţiuni se resimt nu numai în locurile atinse ci și 

în alte regiuni ale corpului. Pe spinarea acestor omizi, se află două 

plăci formate fiecare din reuniunea mai multor glande, cari secretează 

un venin ce se răspândește la suprafața corpului omizii şi cari se usucă. 

Când se atinge omida, praful format din veninul uscat se răspândește 

asupra pielei și produce urticaria. 
Dacă se întâmplă ca vânturile să aducă în ochi, asemenea praf, se 

produce o inflamație a conjonctivei şi chiar oftalmie. Când omizi sau 

peri de-ai lor amestecați în hrană sunt mâncate de animale se produce 

o inflamație a cavităţii bucale datorită pe de o parte iritației mecanice, 

iar pe de altă parte veninului. 
La noi în ţară asemenea omizi veninoase sunt acele ale fluturilor: 

Cnethocampa rocessionnea şi lparis dispar. | 

Omizile de Cnethocampa processionnea (fig. 191) sunt păroase și 

prezintă o coloare neagră pe partea superioară a corpului lor, cu laturile 

cenuşii și cu partea centrală gălbue; fiecare inel prezintă negi roşii 
cu peri pe ei; aceşti peri stau în comunicaţie cu glandele veninoase. 

Ele stau ascunse în cuiburi voluminoase, albe, din fire mătăsoase, 

toarse de ele, situate în vârful crengilor; spre seară ele ies din cuiburi 
şi pleacă după hrană într'o anumită ordine şi tot după aceeaș ordine 
se înapoiază la cuibul lor; din cauza aceasta se numesc procesionare. 

«Cina lor odată terminată, spune Latreille, ele se înapoiază la cuibul 

lor în aceeași ordine ca şi la venire: una din ele se pune în mişcare,
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toate celelalte se ţin strâns de ea, că nu mai rămân intervale între diferi- 

tele rânduri nici între omizile aceluiaș rând; adeseori corpul de armată 

face o infinitate de evoluţiuni curioase și descrie o mulțime de figuri 

variate, dar toate sub conducerea unei singure omizi; capul corpo- 

raţiei este totdeauna angular, restul uneori mai desvoltat, alte ori mai 

puțin: el are uneori rânduri dela 1 până la 20 de omizi». 

Contactul perilor acestor omizi cu pielea produce o urzicare peni- 

bilă care se calmează cu loţiuni alcoolice. 
Când naturalistul Reaumur s'a ocupat cu studiul moravurilor acestor 

omizi, a resimţit pe mâini, între degete și pe față, mai ales împrejurul 

nărilor şi a ochilor, o mâncărime arzătoare. Strănută necontenit şi nu 

puteă să-și deschidă pleoa- 

pele decât pe jumătate; 

pielea sa se obrântiă ca şi 

cum s'ar fi fript; se aco- 

periă cu pete roşii și pus- 

tule. Această stare dură 

patru sau cinci zile. 

Perii cari produc infla- 

maţia nu sunt cei mari, 

ci din contră sunt cei mai 

mici, aproape invizibili cu 
ochii liberi. Fig. gr. Fluturile Cnethocampa processionnea, şi omi- 

zele sale 

  

Ratzeburg raportează că 

un om, care eră ocupat cu adunarea omizilor procesionare și care din 

întâmplare aveă o sgârietură pe mână, căpătă o inflamație care se 

întinse dela locul zgâriat peste tot brațul provocând moartea. 

Morren povesteşte că aveă o cutie în care cultivase omizi procesionare, 

când a deschis-o în prezenţa familiei ca să vadă fluturii: tuturor per- 

soanelor prezinte li s'a inflamat pleoapele și faţa. 

Fabre după ce examinase timp mai îndelungat sub lupă omizi de 
Bombyx pityocampa, atingând cuiburile lor cu degetele, i se umflă pleoa- 

pele şi fața atât de tare că ajunsese necunoscut, suferind în acelaș timp 

de o afecţiune cutanată a mâinilor. 
Omizile în timpul creșterii își leapădă tegumentul (pielea) de mai 

multe ori. Fabre a luat asemenea tegumente şi după ce le-a lăsat să 

stea 24 de ore în eter, frecându-se cu ele pe piele nu mai produceau in- 

flamaţii — şi au pierdut proprietatea lor vezicantă. Evaporând apoi
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eterul și frecându-se pe pielea braţului cu acel extract, a doua zi la 
locul respectiv s'a umflat și s'a acoperit cu vezicule. 

Această substanță toxică a găsit-o și în sângele omizelor procesionare, 
în materiile lor fecale și se găseşte și în firele de mătase ale omizilor de 
Bombix mori din care îşi țese gogoșile. - 

Boala cunoscută sub numele de Mal de vers sau Mal de bassin (Kes- 
selkrankheit) ce se observă în fabricile de mătase la lucrătoarele care 
desfac gogoşile, se datorește acestei substanțe—o erupție vesicularo- 
purulentă care apare pe degete, mâini şi pe spate. 

INSECTE LA CARE  SUBSTANȚELE VENINOASE SUNT 
RĂSPÂNDITE IN SÂNGE, FĂRĂ A FI PREVĂZUTE CU UN 

APARAT VENINOS SPECIAL. 

Din grupa aceasta fac parte insectele vesicante. sau Meloidele, 
din care la nioi în ţară am găsit următoarele genuri: Cantharis vesicatoria 
Latreille, 1806 (= Lytta vesicatoria Fabricius, 1801); Meloe si My- 
labris. 
CANTARIDA OFICINALĂ (vezi și capitolul, arthropodare tera- 

peotice) este o insectă de coloare verde metalic cu reflexe aurii, lung 
în mijlociu de 18 la 20 milimetri, lată de 4 la 6; masculul este mai 
mic ca femela. Capul este cordiform, corseletul aproape pătrat. An- 
tenele negre filiforme. Elitrele sunt flexibile parcurse de marginile 
lor interne de două nervuri, fine, longitudinale; tarsele filiforme se 
termină prin două croșete recurbate (fig. 197). Abdomenul este 
aproape cilindric. 
MELOE sunt insecte de talie robustă, care apar primăvara în gazoane. 

Antenele sunt moniliforme, din 11 articole. Coxele picioarelor inter- 
mediare sunt mai apropiate de picioarele posterioare decât de cele 
anterioare. Nu au aripi membranoase şi elitrele, sunt moi şi nu se 
lipesc după o linie dreaptă; ele sunt cu mult mai scurte decât abdo- 
menul. Abdomenul la femelă când conţine ouăle au un volum consi- 
derabil. Coloarea tegumentului este închisă, (negru sau albastru) 
dar cu un luciu metalic. 

Dintre articulațiunile tibio-tarsiene, lasă să curgă, — când îl apucăm 
cu mâna — un lichid galben arzător care conţine cantharidină. 
MYLABRIS Fabr. au capul proporţional mai mic decât a canta- 

ridelor și corpul mai îngust; antenele sunt umflate la vârf; elitrele 
sunt de coloare neagră cu benzi transversale de coloare roşie sau galbenă.
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Aceste insecte trăesc în grupuri pe graminee; sunt foarte timide, 
şi când le atingem, nu se mai mișcă — se prefac că sunt moarte». 

Se menţionează de Meynier, cazuri de otrăvire a mai multor oameni 
cari mâncase broaște infectate cu insecte ale genului Mylabris. Acești 
oameni prezentau următoarele simptome: uscăciunea gurii, sete, 
dureri gastrice, micțiuni frecvente şi dureroase, urini uneori sangui- 
nolente; unii din ei prezentau priapism sau cel puţin erecţiuni dure- 
roase și prelungite; alţii aveau vertijuri intense. Ă - 

Afară de insectele vesicante mai este un coleopter din familia Tene- 
brionidelor, Blaps mortisaga L., (fig. 192) trăeşte în locurile întune- 
coase și 'umede ale locuinţelor noastre; elitrele sunt sudate între ele 
formând în partea post-abdominală o prelungire. Aripile membra- 
noase lipsesc. «EI lasă pe degete un miros fetid, care ţine de emisiunea 

  

Fig. 192.. Blaps mortisaga Fig. 193. Urechelniţa (forficula auricularia) 

prin anus a unui lichid special secretat de glandele anale. Această 
umoare se bucură de proprietăți iritante, care se transmit la culcușul 
animalelor, la paie şi la diferitele alimente ale lor. Animalele care con- 
sumă alimente unse cu lichidul produs de aceste insecte ca acele a 
căror esle sunt vizitate de Blaps, prezintă adeseori leziuni pe buze, 
şi chiar pe vârful nasului, marginea nărilor, pituitare şi chiar în jurul 
ochilor. Aceste leziuni par a se raportă la afecțiunea descrisă de di- 
feriţi autori sub numele de Herpes labialis; ea constă mai întâiu dintro 
injecție a pielei și a mucoasei nasale; puţin după aceea se produce o 
erupție de vesicule mici destul de confluente, însoţite adeseori de in- 
flamaţia pitoitarei, cu erosiuni şi aruncătoare de muci; în fine survine 
o exfoliaţie epidermică mai mult sau mai puţin întinsă. Nu e rar de 
văzut ca pigmentul să dispară în unele puncte, lăsând câtva timp 

14 N. Leon: Entomologia Medicală
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pete albicioase. Boala nu durează decât ş la 7 zile când se face să dis- 

pară cauza. Experiențele lui Basi au stabilit că insectele moarte nu 

mai au acțiune iritantă. 
Diferiţi autori au raportat cazuri de cantbariază a a tubului digestiv 

provocate de Blaps moriisaga sau larva ei (Railliet)». - 

Mai sunt unele ortoptere ale căror secreţiuni, au un miros pătrunzător 

şi sunt vătămătoare pentru micile insecte, astfel este Blatta și urechel- 
mita (forficula auricularia) (fig. 193). Secreţiunea acestei din urma 
miroase a Phenol şi Kreosot. Blatta americană (Periplanatta ameri- 

cana) produce după Vinson pe buze, trecând peste el e în timpul 

somnului, o erupţiune veziculoasă, herpes blattae.



ARAHNIDELE 

Am descris mai sus (pag. 175) arahnidele din punct de vedere pa- 
razitologic, aicea le vom descrie ca animale veninoase (vezi tabloul 
de clasificație pag. 175). 

Arahnidele au aproape toate glande cu venin, cari la unele sunt 
în raport cu aparatul bucal, iar 
la altele sunt situate la extremi- 
tatea posterioară a abdome- 
nului. 

ARAHNIDE PREVĂZUTE 
CU APARAT VENINOS 

BUCAL 

In grupa aceasta intră ara- 
neidele şi acarienii. 

Aparatul bucal la araneide 

este format din două buze ru- 

dimentare, una superioară, alta 

inferioară; o pereche de man- 
dibule (chelicere) terminate 
fiecare prin câte o unghie ascu- 
țită (fig. 194) şi o pereche de 
fălci, purtând fiecare un palp 
(palpul maxilar). 

  

Fig. 194. O mandibulă de arachnid cu croşe 
tul prin care se scurge veninul 

Mandibulele sunt compuse din trei părți, una inferioară, una mijlocie 
şi una terminală. Prima parte este scurtă; partea mijlocie este groasă, 
masivă şi garnită cu peri; a treia este ascuțită în formă de unghie mobilă 
şi articulată pe cea mijlocie. Glandele în interiorul cărora se prepară 
veninul sunt situate la baza lor; ele se prelungesc mai mult sau mai 
puţin în regiunea cefalică. 

14%
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Glandele sunt tuburi vasculiforme, flexuoase, mai mult sau mai puțin re- 
curbate, terminate la capătul posterior în formă de deget de mănușe, încon - 

jurată de un strat de făscii musculare, striate sau netede dispuse în spirale. 

Partea anterioară a acestor tuburi glandulare se subție în forma 
unui canal exterior subțire, care traversează mandibulele în lung 

până la extremitatea lor. 
Veninul produs de aceste glande omoară instantaneu toate animalele 

mici cu cari araneidul se hrăneşte. 

Sunt unele araneide, precum este Latrodectus, ale cărui mușcă- 

turi provoacă moartea vacilor iar la om accidente tetanice cari du- 

rează mai multe zile. 

Kobert a studiat în mod experimental acțiunea veninului la acest 

araneid precum și dela Epeira care trăeşte şi în țară la noi. 

Dacă se prepară un extract sec dela acești araneizi și se injectează 

în vinele dela câine sau dela pisică, este suficient câteva miligrame 

pentru a produce moartea, cu fenomene de dyspnee, convulsiuni 

şi o paralizie progresivă a respiraţiunii şi a inimii. lepuraşii, şoarecii, 

pasările, broaștele şi lipitorile sunt deasemenea sensibile la acest venin. 

Ariciul este aproape refractar. Paianjenii tineri și ouăle lor chiar, sunt 

mai toxice decât paianjenii adulți. | 

Acarienii. Speciile care aparţin acestui ordin, au o pereche de glande 

salivare cari se deschid în aparatul lor bucal, ele secretează o salivă 

veninoasă, care produce usturime şi care poate fi chiar mortală. Inţe- 

păturile acarianului Argas marginatus produce ulcerațiuni care pot 

dura câţiva ani; acele ale lui Argas persicus sunt mortale. 

Sarcoptes scabiei. Are o glandă salivară a cărei salivă trece dealungul 

rostrului. | 
Vesiculele perlate care apar pe mâini şi picioare la râioși, sunt datorite 

veninului secretat de acești acarieni. Dacă se inoculează sub piele 

lichid obținut prin strivirea a opt sarcopți, după 15 la 20 de minute se 

provoacă o senzaţie dureroasă unită cu mâncărime, care nu durează 

decât ş—-6 minute, dar care a doua zi apare din nou. 

ARAHNIDE PREVĂZUTE CU APARATUL VENINOS 

IN PARTEA POSTERIOARĂ A POSTABDOMENULUI 

Scorpionidele. Scorpionii (fig. 195) trăesc în părțile calde ale ambelor 

continente, ascunși sub pietre, în trunchiul arborilor și chiar în inte- 

riorul locuințelor.
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La noi în ţară nu trăeşte decât Fuscorpius Carpaticus în județul 

Gorj, şi în împrejurimele băilor Herculane; Scorpion brun-roșcat al 

cărui corp are o lungime de 3-3 cm. Scorpionii au aparatul veninos 

în ultimul segment al cozii. Acest aparat se compune din două glande 
prevăzute fiecare cu câte un canal exterior care vine de se deschide la 

extremitatea croşetului. Glandele sunt prevăzute cu fibre musculare 

longitudinale, destinate a expulză veninul datorită unei serii de con- 
tracţiuni voluntare. 

Animalele utilizează aparatul lor fie pentru a se apără, fie pentru 
a-şi ucide prada cu care au să se hrănească. In primul caz, coada se 

ridică pe spinare, îndoindu-se; apoi animalul o readuce în mod brusc 

în poziţia sa iniţială, par'că ar fi un resort care se extinde. In cazul 

al doilea, scorpionul prinde prada între pensele sale, 
o ridică în sus pe deasupra ochilor, încârligându-i 

postabdomenul până introduce croșetul în locul vojt; 

veninul se scurge și animalul pare asfixiat. Glandele cu 

venin dela scorpionul care trăește în sudul Franței 

(Scorpio occitanus) conțin 1 până la ro centigrame 
de venin. Acest lichid este acid, înroșeşte hârtia de 

turnesol și este miscibil cu apa. 
Introdus, în cantitate suficientă, în organismul unui 

animal produce o acţiune locală, analoagă cu aceea a 

veninului de șarpe şi o acțiune generală cu totul spe- = 
cială, datorită unei neurotoxine, care se manifestă Fig. 195. Fuscor- 

printr'o paralizie a terminaţiunilor nervoase ale plăci-  P'"* carpati sus 
lor motrice. Nici sângele, nici mușchii nu sunt alteraţi. Moartea sur- 
vine prin asfixie. 

Efectele fiziologice sunt mai cu seamă intense la articulate, animalele 

cari servesc de hrană scorpionilor. Batracienii însă, peştii, pasările și 

mamiferele prezintă şi ele o sensibilitate foarte mare față de acest venin. 

O jumătate de miligram de extract este suficient pentru a omori un 
cobai prin injecție subcutanată şi 1 miligram ucide un iepuraș. 

Veninul speciei Heterometries maurus este destul de toxic ca să omoare 

o vrabie. Când se inoculează în mușchii pectorali ai unei vrăbii con- 

ținutul aparatului veninos dela un singur scorpion de Tunisia, animalul 
prezintă simptomele următoare: imobilizaţia imediată, în raport cu 

durerea ; apoi, după câteva secunde, o presiune şi relaxarea musculară. Ea 

stă ridicată în picioare, dar corpul său se lasă în mod progresiv până ajunge 
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în contact cu solul; dacă este sprijinită, nu întârzie de a oscilă pe corpul 

care se sprijină și a cădeă pe picioarele sale. Orice sforțare augmentează 

dispnea. Moartea survine în mod brusc: animalul cade pe o parte, 

se încordează, prezintă uneori câteva convulsiuni, apoi se imobilizează 

în mod definitiv. Aceste fenomene se desfăşoară întrun timp întot- 
deauna scurt, dar variabil, între două minute şi o jumătate de oră. 

Veninul scorpionului este foarte iritant pentru mucoasă. Câteva 

picături turnate în ochi la iepure, îi produce o violentă oftalmie (Dr. 
Calmette). 

MYRIAPODELE 
Myriapodele, cuprind diferite specii de scolopendre înarmate cu 

croşete veninoase. Croşetele sunt traversate de un canal care comunică 
cu o glandă veninoasă. Specia cea mai veninoasă este Scolopendra 

morsitans (fig. 196), specie tropicală care poate ajunge până la 10 și 
chiar 15 centimetri de lungime. Corpul este 

compus din zr de segmente, prevăzut fiecare 

cu o pereche de picioare. Ea trăește în locurile 

umbrite; în păduri, ascunse sub pietre, frunze 

căzute, sau sub scoarța arborilor bătrâni. Ea se 

hrăneşte cu insecte mici, paianjeni şi larve pe 
care le ucide cu veninul ei. 

Inţepăturile scolopendrei sunt tot aşă de dure- 
ri roase ca acele ale scorpionului ; ele sunt însoțite 

Fig. 196. Scolopendra de febră, și se formează o placă cangrenoasă 
în jurul rănii. 

Muşcătura de scolopendră pentru șoareci este mortală (Jourdain). 

Mougeot raportează că un ofiţer bând în timpul nopții apă a înghițit 
o scolopendră care s'a oprit în faringe; bolnavul a murit de asfixie, 
în urma fenomenelor inflamatorii cari au luat naștere. 

   



III. ARTHROPODARII ALE CĂROR PRODUSE 

SUNT INTREBUINȚATE IN MEDICINA 

Numărul arthropodarilor ale căror produse se întrebuință odinioară 

în medicină, eră relativ foarte mare, astăzi cele mai multe dintre ele au 

rămas de domeniul istoriei. | 
Majoritatea substanţelor de origină arthropodară utilizate în medi- 

cină, date astăzi uitării erau întrebuințate fără nici o critică ca medica- 

mente de către strămoșii noștri și sunt încă şi astăzi întrebuințate de 

către populaţia noastră rurală 1). 

INSECTE 

COLEOPTERE 
Insecte cu gura conformată pentru masticat (vezi pag. 33) Aripele ante- 

rioare, sau superioare cornoase (elitre), orizontale se ating una de alta 

cu marginele lor interne; uneori ele sunt sudate între ele, în acest caz 

aripele posterioare sau inferioare lipsesc. 

Metamorfoza este completă, larvele au capul cornos şi corpul moale; 

hexapode sau apode, cu 'sau fără oceli; nimfele imobile, cu membrele 

înghemuite, asemănătoare momiilor. 

Diviziunea coleopterilor se bazează pe numărul articolelor. din cari 

se compun tarsele; în: Pentamere, cari au cinci articole la toate tarsele; 

Heteromere, cari au cinci articole la tarsele celor două perechi anterioare 

şi numai patru la tarsele perechii posterioare; Tetramere, cari au la 

tarse patru articole distincte și a cincea rudimentară; Trinerele, cari 

au trei articole distincte și un al patrulea rudimentar. Numai tetra- 

merile și heteromerile cuprind insecte terapeotice. 

1 N. LEON, Istoria naturală medica!ă a poporului român. Analele Academiei 

i Române, 1903.
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TETRAMERILE, diviziunea aceasta cuprinde între altele familia 
curculionidelor cu genul Larinus caracterizată prin un cioc lung. 

Larinus (fig. 196 bis) trăeşte pe plante din familia composeelor. 
Larvele unei specii orientale Larinus nidificans, produce pe ramurile 
de onopordon un fel de găoci (gogoși) în interiorul cărora se transformă 
în nimfe. Găocile ating mărimea unui ou de vrabie cu o suprafaţă nere- 
gulat mamelonată; substanța găoacei are un gust dulce; ea este de 
aparență amilacee și produce mucilagiu. Strânsă în dinţi, cronțăe. Apa, 
la temperatură ordinară, o tumefiază, dar n'o disolvă decât incomplet. 

Găoacea acestui, insect 

este cunoscută la Con- 

stantinopol şi în o parte 

din orient sub numele 
de trehala sau tricala. 

In "Turcia şi în Syria 
se prescrie contra boa- 

'lelor pulmonare, în spe- - 

cial în bronșitele ca- 
tarale. 

Se pisează 15 grame 
de găoace de larini; se 

pune într'un litru de 

apă clocotită, se ame- 

stecă un sfert de oră 
Fig. 196 bis. La stânga, a găoacea; b Larinus părăsind şi se obține un decoct 
găoacea. La dreapta a trehala înainte de a ieşi din ea * 

insecta; b secţiune verticală între găoace 

  

care se dă de băut bol- 

navului fără al filtra. 
HETEROMERELE din această diviziune fac parte Insectele zezi- 

cante sau acelea cari pot determină asupra pielei o inflamație vezicu- 
loasă. Sunt mai multe specii și toate conțin cantaridină, voiu descrie 
numai pe acele care trăesc în ţară la noi. 

Lytta vezicatoria L. (fig. 197 vezi şi pag. 208) trăeşte la noi pe frasin 
pe lilieci şi pe soc, după ce se culeg se ucid cu vapori de oțet şi apoi 
se usucă. Pentru întrebuințarea terapeutică se conservă într'un loc 
unde să nu fie umezeală. - 

Principiului activ i s'a dat numele de către. Robiguet de cantharidină. 
Cristalizată ea are forma de prisme oblice cu baza de romb, incolore, 
solubile în acide și baze, se disolvă în eter, cloroform şi mai cu seamă
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în eter acetic. Cantharidina se topeşte la 210%; dacă trece peste această 

temperatură se volatilizează şi condensează sub formă de praf strălucitor. 

Se întrebuinţează la preparaţia vezicatorilor și a cataplasmelor etc. 

Cantharidina aplicată pe piele sau pe mucoase (buze, limbă) determină 
o repede şi violentă vezicațiune. care se traduce prin formațiunea de 

băşici. Luată în interior sub orice formă este o otravă din cele mai 

“puternice. Produce ulceraţiunea mucoaselor și o stare inflamatorie a 

aparatului genito-urinar. Din cauza acestor propietăți tinctura de 

cantaridă a fost întrebuințată ca afrodisiac. În majoritatea cazurilor 

ea determină accidente mortale. 
Observaţiunea următoare stabileşte acţiunea afrodisiacă a canta- 

ridinei la femei 1). 

   
Fig. 197. Lytta vezicatoria Fig. 198. A. Meloe; B Mylabris 

- (cantarida) 

«Numita L . . ., bolnavă epileptică, actualmente încă în serviciu, 
ne mai fiind virgină, luă la 26 Noemvrie, orele 9 dimineața, 1 miligram 

de cantaridină cu untdelemn. La g ore şi 15 minute, s'a observat la această 
femeie greață şi indispoziţie. La 11 ore şi jumătate, ea luă dejunul ca 

de obiceiu. La orele trei, simți necesitate de a urină foarte frecuent; 

în acelaș timp bolnava aveă sentimente de bătaie de inimă şi de căldură 

în părțile genitale. Aceste senzaţiuni, de natură foarte agreabile, au 
durat până la orele 8 seara. La orele opt şi jumătate, bolnava a luat 
masa ca de ordinar, somnul i-a fost calm, şi nu s'a trezit decât de două 
ori din cauza necesității de a urină. N?a avut în această zi amețeli epi- 
leptiforme. La 29 Noemvrie orele 2, se plânse din nou de senzația 

  

) GALIPPE, Etude sociologique sur Pempoisonnement par la cantharide. Paris 

Masson, 1876. .
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de bătaie de inimă și căldură apreciabilă în părţile genitale. Fizionomia 
bolnavei trădă plăcerea care-i provoacă aceste senzaţiuni. Ea nu prezintă 
nimic deosebit în celelalte părți ale corpului». 

Se citează numeroase cazuri, când indivizi cari adormiseră la umbra 
arborilor încărcați cu cantaridă, din cauza inspiraţiunii prin pulmoni 
a uleiului volatil exalat de insecte au prezentat fenomene de intoxicație 
cu cantaridă. 

Alte două coleoptere cu propietăţi vezicante cari trăesc în ţară la 
noi sunt Meloe şi Mylabris. 
MELOE (fig. 198 A) este uşor de recunoscut după elitrele sale 

imbricate la bază şi mai scurte decât abdomenul şi prin lipsa aripelor 
membranoase. La noi este frecuent Meloe proscarabeus L. cu corpul 
greoiu, masiv, lung de 2 centimetri, de culoare negru violet, cu elitrele 
rugoase, și antenele îngroșate la mijloc: Când îl apucăm cu degetele 
lasă să curgă dintre articulațiile picioarelor un lichid vâscos, acru colorat, 
care produce o erupție pustuloasă. 

Mylabris cichorei Fabre (fig. 198 B.) trăeşte şi la noi pe cicoare şialte 
composee, are corpul mai îngust decât cantarida, antenele umflate la 
vârt, lung de 1 centimetru jumătate, colorat în negru cu trei benzi trans- 
versale pe elitre de culoare galbene sau roșcate. 

ORTOPTERE 

Numite astfel din cauza dispoziţiei aripelor inferioare care sunt 

drepte. Aripele superioare sunt chitinoase, pergamentoase şi se cru- 

cişează în general una pe alta. Gura este conformată pentru masticat 

Metamorfoza necompletă, larva la eșirea din ou 

prezintă forma unei nimfe mobile, care nu se 

distinge de adult la exterior decât prin talie, ab- 

senţa aripelor şi un număr mai mic de articole an- 

tenale. Din grupa aceasta fac parte: greierul, lă- 

custa, swabii etc. 

O insectă din această grupă care în vechime 

eră întrebuințată în medicină și care încă se în- 

Fig. 199. Periplanata trebuințează şi astăzi ca diuretic în Rusia este 
orientalis lbarca şwabul, sau gândacul negru de bucătărie, 

(fig. 199). PERIPLANATA ORIENTALIS. 
Pentru întrebuințare se prepară din animalele uscate o pulbere 

brună, de miros special, care pentru tratamentul intern se prescrie în 
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doză de 0,06—0,3 şi mai mult p. d. sau o tinctură preparată din această 

pulbere (1: 6 Sp. vin. conc.) intern la o linguriţă (la copii 20 gt.) de 

trei ori pe zi, iar extern cu aplicație ipodermică (în caz de uremie) 
după Bogomolow (1882). 

HYMENOPTERE 

Hymenopterile au patru aripi membranoase, transparente cu puține 

nervuri pe ele; ele sunt orizontale în timp de repaus; în timpul sborului, 

cele posterioare, mai mici, sunt reunite cu anterioarele prin croşete 

tine situate la marginea lor externă. Gura este conformată pentru lins 

(vezi pag. 23). Metamorfoza completă; larvele nu trăesc în aer liber 
decât în foarte puţine cazuri, ele au în asemenea cazuri, în afară de 

picioarele toracice solzoase, încă opt perechi de picioare abdominale, 

din care cauză li s'a zis omizi-falșe; dar cele mai adeseori ele sunt apode, 

vermiforme, trăesc în gogoşi sau în corpul altor insecte. Nimfele sunt 
inactive, mai totdeauna ascunse în coconi mătăsoși, 

Dintre insectele acestui ordin avem, albina, cinips și furnica ale căror 

produse se întrebuinţează în medicină. 

Dela albină (Apis mehfica) se utilizează ceara, este substanța cu 

care albinele îşi formează alveolele în ctre îşi depun proviziile lor de 
miere şi îşi cresc progenitura. Ceara este un produs de secrețiune a 

toliculelor glandulare situate pe laturile inelelor ventrale. 

Din ceara amestecată cu uleiuri fixe se fac diferite preparaţiuni 

cunoscute în farmacie sub numele de cerate; se mai prepară diferite: 

alifii, pomezi, unsori, bleasture, pânze și hârtii ceruite, 

Un alt produs al albinei întrebuințat în medicina este zierea care 

servește de bază melbtelor (siropurilor de miere); turta dulce care este 

uşor laxativă; se mai prepară kydromelu zinos, dacă se subțiază cu cinci 

părți de apă greutatea ei și se lasă să fermeteze, o băutură stimulantă, 

întrebuințată în unele ţări în locul vinului și al berii. . Intoxicația cu 
miere nu este rară, în cazul când albinele o adună de pe flori veninoase 

(exemplu: Aconitul). 
Tot în acest ordin există genul Cynzps (fig. 200) cu numeroase specii 

din familia Cinipidelor. Ele au înfăţişarea cocoșată din cauza toracelui 
care este umflat deasupra iar femelele are o tarieră (vezi pag. 32) cu care 

taie şi lărgesc țesutul plantei în locul unde-şi depun ouăle. Îndată 

ce larva ese din ou, produce o iritaţiune a țesutului, care determină un
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aflux al sucului vegetativ. Celulele înconjurătoare se înmulțesc cu 
rapiditate și se formează o tumoare; sucul nutritiv şi abondent precum 
şi principiile chimice elaborate în interiorul tumoarei servesc ca hrană 
larvei, pe care insecta a depus-o ca să paraziteze. 

Tumorile aceste 

se numesc gogoși(fig. 
201) (galles), sunt 

mai mult sau -mai 

puțin astringente, 

Fig. 200. Cynips gallae tinctoriae. A extremitatea abdome- din cauza taninului 
nului mărită ; a tariera ; b valvula prelungită. B tariera izolată care-l conțin. Când 

şi mărită; a cei trei peri ai tarierii ; b, b valvula prelungită larva este încă în in- 

teriorul gogoaşei ea este grea şi verzie (gogoşi verzi), dar când insecta 
a ieşit, ea devine ușoară şi albicioasă (gogoși albe). Micele găuri care se 

    

Fig. 201. La stânga două gale de stejar întregi; la dreapta o gală tăiată 
deacurmezişul | 

observă la suprafața gogoşilor, servesc la ieșirea insectei din interior 
fie în stare de nimfă sau în stare de insectă completă. 

Gogoşile cari au mai mare importanță în comerciu sunt acele care 
vin din Levant, numite gogoși de Ristic (Noix de Galles), cari se produc
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în Asia-Mică pe stejarul Quercus infectoria în urma înţepăturilor insectei 
Cynips gallae tinctoriae, Lin, 

In medicină unită cu amare se întrebuință fie ca febrifug fie ca as- 
tringent, se prepară pomada antihemoroidală a lui Cullen. 

Gogoşile de Ungaria sau de Piemont provin din desvoltarea anormală 

a cupulei ghindei de stejar comun, sub influența înţepăturii lui Cynips 
calicis. | 

Cele mai preferabile gogoși sunt cele din Alep. 

O altă variețate de gogoşi care se întrebuință odinioară în medicină, 

  

Fig. 202. Rhodites rosae, la stânga gala, la dreapta viespea 

din cauza astringenţei lor pronunţate sunt așă numitele Bedegar. Aceste 

gogoşi păroase se desvoltă pe trandafiri în urma înțepăturii insectei 
Rhodites Rosae, (fig. 202). ” | 

Furnicele (g. Formica L.) sunt şi ele himenoptere sociale ale căror 

colonii sunt cunoscute sub numele de furnicar, există numeroase specii 

răspândite în toată lumea. Unele au un ac abdominal cu care înțeapă 

ca albinele și viespele, şi secretă acid formic. Alte specii sunt lipsite 
de ac; așă în cazul acesta lichidul acid se scurge din mandibule. 

În medicină se întrebuința spirtul de furnici (Spirtus formicarum.). 

Din furnica roșcată (Formica fulua sau rufa) se mai obţine cu ajutorul 

alcoolului afară de acidul formic, încă un ulei acru şi odorant din care 
se prepară o tinctură numită a lui Hoffmann (eau de magnanimite de 

Hoffinann) care se bucură de propietăţi aphrodisiace. In ce priveşte
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întrebuinţarea medicală a poporului nostru, vezi Istoria noastră me- 
dicală, a poporului român (N. Leon 1911). 

HEMIPTERE 

In acest ordin (vezi caracterile generale pag. 152) se află Coccus cacti L. 
coşenila sau româneşte cârmâzul (fig. 203), din familia coccideilor a 
căror produse se uzitează în medicină. 

Această insectă este originară din Mexic unde trăeşte pe cactusul 
nopal (Opuntia, coccinillefera) ea prezintă un dimorfizm sexual. Fe- 
melele sunt aptere, ele se fixează pe planta pe care trăeşte înfingându-şi 

rostru în ea, corpul este ovoid, lînos de culoare 
brunatru, acoperit cu un praf 
verde albăstrui, abdomenul se 

termină cu doi peri mai scurți 
decât corpul. Masculii nu au 
rostru, corpul este lungăreţ co-     

Fig. 203. Coccus cacti (coşe- Fig. 204. Ochi de rac Fig. 203. Ohniscus 
nila). a masculul; b femela murarius 

lorat roş închis; abdomenul se termină cu doi peri mult mai lungi decât 
corpul divergenți şi foarte fini. 

Coșenila din comerț este corpul femelei uscat şi separat de firele cari 
o acopăr. Din ea se extrage carminul care se utilizează în histologie 
pentru coloraţiunea pieselor. In medicină este uneori întrebuințată 
ca stimulent şi diuretic. i 

ARACHNIDE 

Dintre arachnidele cari au avut o întrebuințare medicală sunt acele - 
din ordinul ARANEIDELOR (vezi tabloul de clasificaţie şi caractere 
general pag. 175 şi pag. 211). Pe fața inferioară și posterioară a abdo- 
menului lor, în apropiere de anus se află patru sau șase gurgue ale 
căror vârfuri prezintă pori, iar în interiorul abdomenului o pereche 
de glande cari secretează materia, cari iese afară prin porii gurguilor 
întărindu-se când vine în contact cu aerul.
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Pânza de păianjen se întrebuinţă în medicină ca hemostatic în hemo- 
ragiilecapilare (Intrebuinţarea populară la noi, vezi Ist. Nat. Medicală 
N. Leon). | 

3 

CRUSTACEI 

Din marea clasă a crustaceilor (vezi tabloul de clasificați pag. 13) 
nu este decât racul (Astacus fluviatilis) şi Cloporta (Oniscus asellus L.). 

Dela rac se întrebuințau așă numiții ochi de rac (fig 204) (. gastrolithe) 
două plăci calcaroase cari se desvoltă în grosimea peretelui stomacal 
cardia. La începutul primăverii, când racul are să-şi schimbe tegumentul, 
chitina care tapisează cardia cade şi cu ea se desfac și grostrolithele; 
cari cad în lumenul cardiei, unde sunt disolvate de către sucul acid 
din ea. Disoluţia și absorbţia lor serveşte la recostituţia carapacei. 
O gastrolită este o placă discoidală, comprimată, bombată pe faţa ex- 
ternă și excavată pe faţă internă; diametrul lor variază între 9 la 18 
milimetri în diametru. | 

„Se prescriau ochii de rac ca absorbant în cazuri de aciditate stomacală; 
astăzi se mai întrebuințează de unii dentişti în confecţionarea prafu- 
rilor de dinți. 

Cloporta (fig 205) este un mic crustaceu isopod care se întrebuință 
ca diuretic,



IV. FAUNA CADAVRELOR DIN ROMÂNIA 
După cum există parazite specifice animalelor în vieață, tot astfel 

există o faună particulară care trăeşte şi se hrăneşte din cadavre. 
Indată ce animalul încetează din vieață, o ceată de alte animale se 

abat asupra lui ca să trăească și să se hrănească din substanța cadavrului. 

Aceste animale alcătuesc fauna cadavrelor. 

Cunoaşterea acestei faune este de mare importanță pentru medicina 
legală. , ” 

Sunt cazuri când se găsesc cadavre, uscate şi reduse în stare de mu- 

mie, fără nici o indicație, ca să se poată preciză momentul când a sucom- 

bat, prin numărul larvelor însă, prin prezența nimfelor, a speciilor de 

insecte precum și a ravagiilor pe care le-au făcut se poate cu aproximaţie 
preciză acel moment. 

Pentru a urmări regularitatea cu care numeroasele legiuiii de insecte 

se succed pe un cadavru am experimentat cu cadavre de pisici, câini, 
șoareci, pasări și peşti. 

Studiul acestor insecte este util și din punct de vedere al salubrităţii 
publice. 

Putrezirea cadavrelor se datorește diferitelor specii de microbi, iar 

dispariția lor larvelor de insecte şi acarieni. - 
Dacă expunem la aer liber un cadavru de pisică, câine, pasăre, peşte 

sau orice alt animal, vedem că se adună la suprafața lui diferite insecte, 

care-și depun ouăle, în orificiile naturale. Larvele cari ies din ouă se 

introduc în interiorul cadavrului şi încetul cu încetul îl consumă. Acest 

fapt a făcut pe Linn€ să se exprime că trei muște (Callipbora vomitoria) 

pot mâncă un cadavru de cal tot atât de repede ca un leu. Acelaș lucru 

se întâmplă și cu cadavrele înhumate. 
Multă vreme s'a crezut că ele sunt mâncate de viermi, cărora în anti- 

chitate li se ziceă Helcophagi, deabiă târziu s'a văzut că aşă numiții 

viermi de cadavre nu sunt decât larve de insecte.



  

ENTOMOLOGIA MEDICALĂ 225 

Redi pentru prima oară a experimentat cu viermii din cadavre șia 
arătat că ei nu nasc prin generaţiune spontanee după cum se credeă, 
ci că sunt larve care provin din ouăle depuse de muște. El a expus la 
aer mai multe cutii care conţineau bucăţi de carne de cal, bou, capră, 
măgar, leu, tigru, iepure, cârtiță, găină, vrabie, peşte, etc. Aceste căr- 
nuri atrăgeau prin mirosul lor de descompunere diferite muşte care 
veniau şi își depuneau ouăle din care ieșeau larvele (viermii sau hel- 
cophagii. 

Aceleași cărnuri le-a pus apoi în cutii acoperite cu pânză de sârmă 
(sită) prin care aerul puteă ușor pătrunde în interior pentru a determină 
putrefacțiunea, muștele însă erau în imposibilitate de a puteă pătrunde 
să-și depună ouăle. 

Din cauza aceasta cărnurile au putrezit toate, fără ca vreun vierme 
să se desvolte în ele. In urmă Orfila în tratatul său de exhuma- 
țiune a semnalat prezența diferitelor larve care trăesc în cadavre: 

«Știm — spune el — că vara, în timpul cât cadavrele sunt expuse la 
aer, înainte de a fi îngropate, câteva muşte îşi depun ouăle la suprafaţa 
pielei, din care mai târziu, în sicriu ies larvele, care dau naștere la alte 
muște; acestea după ce se împerechează, pot să reproducă şapte sau 
opt generațiuni, care pot să se îmmulţească la infinit. Insectele care par'că 
se hrănesc de preferință din cadavre şi ale căror ouă sunt depuse la supra- 
faţa corpului sunt următoarele: Musca tachina, carnaria, domestica, 
vomitoria, Anthrenus, Dermestes, Hister, Necrophorus, Sylpha, Pterus, 
Imperialis, Oxyporus, Lathrobium, Poedurus, Stenus, Tachinus, Alo- 
charia, Notarus, Scarites, Harpalus, Iulus lepissima. 

Este ştiut că primele zile după moarte, muștele nu se opresc în jurul 
cadavrelor; că deabiă mai târziu ele fâlfâe în jurul lor şi că tocmai când 
putrefacţia este mai avansată, ele se lasă pe ele şi depun ouăle lor; în 
curând se văd larve mai mult sau mai puțin numeroase, târându-se pe 
diferitele părți ale cadavrului. Dacă în starea aceasta se îngroapă două 
cadavre, din care unul prezintă la suprafața sa milioane de ouă, iar 
celălalt nu prezintă încă, este evident că primul se va descompune mai 
repede; toate celelalte circonstanţe fiind aceleași, fiindcă caracteristica 
larvelor este de a distruge țeşăturile noastre pentru a se hrăni. Nu se 
poate deci negă influenţa ouării insectelor la suprafaţa corpului asupra 
procesului putrefacţiunei». . 

Cadavrul din momentul ce a sucombat până la completa lui dispa- 
riție, trece prin diferite faze de descompunere, însoțite fiecare de 

15 N, Leon: Entomologia Medicală
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emanațiuni de gazuri mirositoare. Aceste emanațiuni atrag din de- 

părtare insectele care vin să-și asigure hrana progeniturei lor. 

Insectele nu-și depun toate ouăle în acelaş moment, ci fiecare specie 

alege un grad oarecare de descompunere a cadavrului. Acest moment 

variază după cum a arătat Megnin dela câteva momente până 

la doi și chiar trei ani după moarte, dar că este atât de constant 
pentru fiecare specie şi succesiunea apariţiunii lor este atât de regulată 

că se poate, prin examenul resturilor pe care ele le lasă, ca prin studiul 

stratificațiunilor gevlogice, apreciă vârsta cadavrului. Se poate preciză 

cu aproximaţie momentul când a sucombat individul ceeace este de 

mare importanță pentru medicina legală. 

Rezultatele la care Meguin a ajuns, în mai multe circonstanțe făcând 

aplicațiunea cunoştinţelor entomologice asupra insectelor cadaverice, 

rezultate cari au fost în urmă confirmate prin mărturisirea inculpaţilor, 

dovedesc că el n'a greșit în expertizele lui şi că deci medicina legală 

poate face apel în anumite circumstanțe la entomologie pentru a pre- 

ciză cu aproximaţie data morţii. lată unul din rapoartele lui Megnin 

La 26 lanuarie 1883, o ordonanţă a d-lui jude Guillot, ne însărcină, 

pe d-l Dr. Descoust şi pe mine, de a căută dacă este posibil, 

a stabili cauzele sau cel puțin epoca, când își are origina moartea 

unui copil nou-născut care s'a găsit uscat în fundul unui placarde, 

într'o casă din mahalaua Templului: 

«Cadavrul copilului nou-născut se prezintă cu tegumentele şi orga- 

nele sub-jacente aproape intacte, deși aproape complet uscate, dar încă 

foarte odorante; tegumentul purtă pe el impresiunea pânzei și a sforii 

în care cadavrul eră învelit. Pânza eră scrobită de un lichid gelatinos 

care se scursese din cadavru şi care o impregnase; ea prezintă printre 

falduri câteva coji de nimfe de diptere mari sarcophagiene, dar un număr 

mult mai mare de coji de nimfe ale unui dipter mic ale cărui cadavre 

de insecte adulte se găseau şi ele, ceeace permite a determină specia 

sa este: Phora aterrima, musculița mică neagră care are o lungime de 

cel mult 3 milimetri. 

«Cadavrul prezintă la gât, în partea stângă, o anfractuozitate, mărginită 

de mici găurici care comunică cu interiorul corpului și exală un miros 

puternic de ceară veche stricată, această anfractuozitate pare a fi rezul- 

tatul operii larvelor de muște şi corespunde la un punct unde înveli- 

toarea de pânză lasă un hiatus pe unde insectele sarcofagiene au pă- 

truns. In vecinătatea acestei anfractuozități găsim o coajă de nimfă
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a unui mare sarcofagian, probabil Calliphora vomitoria, şi miriade de 
coji de nimfe de Phora aterrima. Aceste coji există deasemeni în număr 
mare în părul copilului, care este foarte desvoltat. 

«Cercetările noastre pe toată suprafața acestei momii ne face să recu- 
noaştem prezența a unor acarieni foarte rari ai speciei Tyroglyphus 
longior şi Glyciphagus spinipes, cari se plimbă pe tegument Şi nu a sta- 
bilit încă colonii importante, căci nu găsim nici o urmă de cadavre de 
ale lor nici dejecțiuni acumulate sub formă de praf galben. Am găsit 
deasemeni în păr un specimen în vieață, dar unic, de coleopter cada- 
veric, din grupa Histeridelor a speciei Saprinus rotundatus. 

«Cercetările noastre repetate și persistente nu ne fac să descoperim 
nici o altă specie de insectă sau de rămășiți de ale lor, dermestes şi 
anthrenus în special lipsesc. 

«Invățămintele de tras din cercetările noastre sunt următoarele: 
«Raritatea extremă a dipterilor din grupa sarcophagienelor, indicată 

prin Cantitatea mică a rămășițelor lor, arată că epoca morții se ridică 
la un sezon unde aceste insecte sunt foarte rari, ca în timpul iernii, 
dulci sau la sfârşitul iernii. Abundenţa de Phora, care nu invadează 
materiile în descompunere decât când sunt pe jumătate uscate, indică 
că, în vremea când sezonul frumos în care ele mișună a sosit, adică la 
intrarea în vară, disecția cadavrului copilului, dejă foarte avansată, 
a continuat în timpul restului sezonului sub influența acestui dipter. 

«n fine raritatea acarienilor, absența dermestelor şi anthrenilor care 
sunt în special insecte care invadează în anul al doilea, arată că acest 
al doilea an n'a început încă. 

«n consecință evaluăm că moartea copilului al cărui cadavru ne-a fost 
dat pentru a fi examinat, nu este mai veche decât un an Şi că a avut 
loc înainte de începerea primăverii anului 1882. 
Mama acestui copil, care eră o servitoare arestată, a mărturisit că în 

adevăr copilul a murit în luna Februarie a anului 1882. 
Voiu descrie insectele cadaverice ce am găsit în ţară după ordinea în 

care se succed din momentul morții până la distrugerea completă a 
cadavrului, împărțind acest timp în 7 perioade: 

I-a PERIOADĂ: INCEPUTUL PUTREFACȚIUNII 
Fauna acestei perioade până la fermentaţiunea acidelor grase este 

constituită exclusiv din diptere, Musca domestica (fig. 206), Curtonevra 
stabulans şi Calliphora vomitoria. 

75%
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Perioada aceasta ţine din momentul morţii până la sfârşitul lunii. 

Aceste muște pe cât sunt de primejdioase — după cum am văzut la pag. 

44 — din cauză ă servesc ca agenţi de transmisiune ai boalelor infec- 

țioase, holera, febra tiphoidă, dizenteria și tuberculoza, pe atât sunt de 

folositoare din punctul de vedere al salubrităţii. 

Ele fac să dispară ca- 

davrele de șoareci care 

ar continuă să exaleze, 

de sub duşumelele lo- 

cuințelor mirosul cel 

mai pestilențial; cada- 

vrele de broaşte,şopârle, 

arici etc. din grădini fără 

  

Fig. 206. Musca de casă (musca domestică, la dreapta  decariarrămâneăfocare 

larva, la stânga pupa ei permanente de infecţie. 
MUSCA DOMESTICA. Linne; are o lungime de 724 la 9 mili- 

metri, de -coloare cenușie; fruntea puţin gălbue cu o bandă neagră, 

antenele negre; ochii la mascul înde- 

părtați unul de altul; toracele cenușiu 

cu linii negre; picioarele negre. Aripele 

destul de transparente la bază gălbui. 

Larvele (fig. 207) trăesc și în baligă 
de cal, excremente de om și alte mur- 

dării precum şi în substanţe alimen- 

tare în descompunere. 

Dintr'un kilogram de baligă de cal 

pot să se hrănească peste 1.200 larve. 

Timpul necesar desvoltării unei muşte, 

este de ro—14 zile. După o zi ies lar- 

vele din ouă (fig. 208). 5—6 zile după 

ce au ieşit se nutresc, cresc şi în urmă 

se transformă în pupe (nimfe), iar din 

pupă după 5—6 zile sboară muştele 

care se împerechează din nou. Fie-  Fig.207. Larve şi pupe de Musca do- 
. mestică pe o bucată de cârpă veche, 

care femelă depune deodată 120 de luată dela gunoiu; mărime naturală 

ouă așă că îmulţirea lor esteprodigioasă. după Newstead 

CURTONEVRA STABULAUS Meig; lungă de 8—9 milimetri, 

cenușie, palpii feruginoși. Faţa pe laturile frunţii argintată; banda 
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frontală şi antenele negre; baza articolului al treilea al antenelor ferugi- 
noase. 'Toracele cu linii negre. Scutelul la extremitate feruginos. Ab- 
domenul pătat cu negru. Picioarele negre (Megnin). 

Larvele şi nimfele se asea- 

mănă foarte mult cu acele 
ale muştei domestice. 

CALLIPHORA  VOMI- 
TORIA Linne, 1758 (fig. 

209), lungă de 9 la 13 

milimetri; antenele  negri- 

cioase, palpii feruginoși, faţa 

neagră ornată de peri roșii, 

o bandă frontală foarte largă 

şi neagră la femelă; toracele 

cu patru dungi negre puţin 

confuze; balansierele negre 

mărginite cu alb; abdomenul 
albastru cu reflex alb. Această 
muscă bâzâie cu putere, mi- 

roase carnea din depărtare şi 

în momentul când depune 
ouăle lasă să curgă un lichid 
care are proprietatea de a Fig. 208, Sus două ouă de M. domestică; jos un 

La . „ou în momentul când larva iese din el, grăbi descompunerea cărnii. (după Howard) 
Feconditatea sa este enormă. 

Larvele sunt albe, truncate în mod oblic la unul din capete; capul 
prezintă două coarne şi 

gura este înarmată cu 

două croşete. După 7, 

8 zile ele devin nimfe 

şi puțin după aceea 
adulte, 

Absența acestor dip- 

tere pe un cadavru are 
Fig. 209. Musca albastră, la stânga larva ei, la dreapta 0 semnificație tot atât 

pupa de importantă ca și pre- 
zența lor. Absența genului musca, curtonevra şi caliphora, însemnează că 
moartea a survenit în timpul iernii, adică în sezonulcând muştele nu trăesc. 
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Dacă le găsim însă pe un cadavru în timpul iernii este probalitatea 
că moartea a survenit într'o ţară călduroasă sau cadavrul a trecut prin- 
tr'o țară mai meridională unde primăvara este precoce. Astfel a fost ca- 
zul, în care cadavrul unui foetus a fost împachetat într”o lădiță de către 
criminal și l-a expediat din sudul Franţei la Paris pe o adresă falsă. 

Dacă pe un cadavru închis într'un sicriu ermetic în care muștele nu 
pot pătrunde, se găsesc pe lângă larve, nimfe şi muşte adulte, putem 
afirmă cu aproximaţie că individul a sucombat de 15 zile, fiindcă ş 
până la 6 zile au avut nevoie larvele să se transforme în nimfe, alte ş 
până la 6 zile au trebuit nimfelor să devie adulte plus cele trei zile, înainte 
de înhumare, timpul cât cadavrul a fost expus la aer liber. 

II-a PERIOADĂ: FORMAȚIUNEA ACIDELOR GRASE 
SAU FAZA FERMENTAȚIUNII BUTIRICE 

Această perioadă durează dela o lună până la trei luni. Acidele grase 
volatile, care se degajează dela începutul putrefacţiunii atrag muștele : 
Lucilha Caesar, Sarcophaga 

şi coleopterile Necrophorus, 

Silpha şi Staphylinus. 

      

Fig. 210. Aripă de Lucilia Caesari. Fig. 211. Dermestes lardarius şi larva lui 
(Microfotografie originală) 

LUCILLIA CAESAR Linn€, 1758, (fig. 209 și fig. 210) lungă de 
7—9 milimetri de coloare verde auriu strălucitor; palpii feruginoşi, 
fața mărginită de peri, albă cu reflex negru; epistomul roşcat pal; 
banda frontală neagră; antenele brune; sutura cu toracele uşoară, ab- 
domenul scurt; antenele negre, picioarele negre. 

Larva acestei specii se aseamănă cu cea de Calliphora şi sarcophaga. 
Fasele de desvoltare sunt și ele asemănătoare. Se găseşte pe tot felul 

de cadavre. Ori de câte ori atârnam un peşte într'un copac la umbră 
se adunau asupra lui o cantitate mare de muşte verzi care își depuneau 
larvele pe ele. 

SARCOPHAGA CARNARIA Linn€; femela ajunge până la 15 mili- 
metri, masculul e mai mic. Antenele plumoase, mai largi la jumătatea
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lor radiculară. Faţa are reflexe de un galben pal ca şi pe spate. Fruntea 

are dungi negre păroase. Abdomenul lung și oval, aproape cilindroid 

la mascul, prevăzut cu peri mari şi brun, cu reflet negru și galben cu 

desenuri dispuse în patrat. 

Larvele sunt albe. Pe cadavrele umane cât și pe cadavrele de câini, 

pisici, șoareci şi alte animale care le-am ţinut expuse la aer liber. 

NECROPHORUS VESPILO Linne, 2 centimetri lungime cu eli- 
trele trunchiate. Cu ajutorul picioarelor şi al mandibulelor atacă cada- 

vrele de cârtițe, șoareci, păsărele și broaște. 

Acest insect are odoratul foarte fin; sboară repede şi prinde dela 

distanţă mirosul emanaţiunilor de animale moarte. Are obiceiul de a 

„ascunde în pământ cadavrele animalelor mici, cu care își hrănesc larvele. 

SILPHA OBSCURA Linne, lungime de 13 milimetri, corpul oval, 

de coloare negră fără. luciu. Scutelul cu puncte dese. Elitrele cu trei 

linii longitudinale foarte slabe și trei spaţii intermediare punctate. 

Il găsim pe cadavrele de animale expuse la aer liber și chiar pe ca- 
davrele umane. 

STAPHYLINUS MAXILLOSUS Linne, lung de 21/, centimetri 

la 3 centimetri, este de coloare neagră, elitrele sunt foarte scurte și nu 

acopăr abdomenul decât în mod incomplet; aripele inferioare sunt din 

contră desvoltate. 

IIl-a PERIOADĂ: SAPONIFICAȚIA CORPURILOR 

GRASE SAU FORMAȚIUNEA DE ADIPOCIR 

In acest stadiu cadavrul se transformă într'o substanță de aspect 

soponos, sau adipocir, care ţine din luna a şasea până în luna a noua. 

Fauna acestei perioade comportă două coleoptere: Dermestes şi Sa- 
prinus şi un fluturaş: Aglossa. 
DERMESTES LARDARIUS (fig. 211) Linne are 7 milimetri lun- 

gime, de coloare neagră, cu o bandă lragă cenușie pe partea anterioară 

a elitrelor și trei puncte negre de fiecare parte. Se găseşte în case, în hu- 

lubării în muzee și pe cadavre. 

Larva are un centimetru și 1/ lungime, ea este neagră, turtită. Corpul 

din 12 inele, care formează pe marginea corpului un fel de dinți; ea 

roade cadavrele, slănina şi blănurile din colecţiile de istorie naturală. 

Puii de hulub sunt adese ori atacați de aceste larve care se desvoltă 
în găinaţii lor.
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Dacă pe un cadavru uscat expus la aer liber lipsesc pe lângă diptere 
şi dermestes, şi nu se găsesc decât insecte care se hrănesc din materii 
organice uscate, expertul este autorizat să emită hipoteza că acel ca- 
davru a fost mai întâiu expus la foc și în urmă a fost îngropat după 
cum s'a constatat la Paris cazuri când criminalul a pârlit mai întâiu ca- 
davrul şi în urmă l-a ascuns. 
SAPRINUS ROTUNDATUS este un coleopter mic de 3 milimetri 

lungime, neted și strălucitor. | 
Larva are 12 milimetri, de coloare albicioasă, am găsit-o pe cadavre 

de cârtițe, câini şi pisici. 
AGLOSSA PINGUINALIS (fig. 212) 

Linn€, are aripele superioare colorate galben . 
cenușiu, cu mai multe linii brune, aripele in- 
ferioare sunt de coloare mai deschisă. 

Larva ei de coloare închisă, roade și slănina, 
untul şi grăsimea râncedă, a'm găsit-o pe cadavre 
de diferite animale şi pe cadavre înhumate. 

IV-a PERIOADĂ: FERMENTAŢIUNEA CASEICĂ 
Din luna a noua până în luna a douăsprezecea are loc în cadavru o 

fermentaţiune analoagă acelia care se produce în brânza veche. Mirosul 
cadavrului în această perioadă atrage aceleaşi insecte care îşi depun 
larvele în brânza care fermentează, musca, Piophyla, Anthomyia şi două 
coleoptere Corynetes şi Anobium. 

In cadavrul unui individ mort de apoplexie în fotoliul său şi găsit 
în această situație, în camera sa, la sfârșitul lunii a zecea, s'au găsit miriade 
de larve ale muștei Piophyla. 
PIOPHYLA CASEI (fig. 47) Linn€, lungimea corpului de 41/,— 

51/2 milimetri, coloarea neagră cu luciu; scutelul e cu luciu metalic şi 
trei linii punctate, fața, antenele și picioarele posterioare în parte ro- 
șcate, nervăturile aripelor foarte palide. 
ANTHOMYIA VICINA Linn€, lungimea corpului este de ş!/, la 

6 milimetri. Abdomenul atenuat la extremitatea posterioară în parte 
de coloare gălbuie, parte negru-cenuşiu. Antenele nu ating epistomul, 
cu stilul în genere păros, uneori nud. - 
CORYNETES RUFICOLLIS Linne, 5 milimetri lungime de co- 

loare albastră cu luciu metalic. Antenele roșii, întâiul şi al treilea ultim 
articol negru. Scutelul des punctat. Elitrele deasemenea punctate. 

  

Fig. 212. Aglosa
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ANOBIUM Fabr, cu speciile mninutum şi rufipes, re antenele din 11 
articole; articolul bazilar mai mare şi mai gros, cel ce urmează mic, 
rotunjit, cele 3 din urmă lungi şi comprimate. 

V-a PERIOADĂ: FERMENTAȚIUNEA AMONIACALĂ 
Această perioadă ţine dela sfârşitul primului an până la sfârșitul anu- 

lui al doilea. Sub influenţa acestei fermentaţiuni se produce o lichefac- 
ţiune negricioasă a țesuturilor, care n'au fost distruse de către insectele 
cari au invadat cadavrul în perioadele precedente. Emanaţiunile cari se 
produc în timpul acestei fermentaţiuni atrag următoarele diptere: 
Thyreophora, Lonchea, Ophyra, Phora, şi coleoptere: Necrophorus, Silpha, 
Hister şi Saprinus. 

THYREOPHORA CYNOPHILA Panzer, Masculul acestei muște 
este lung de 6 mil. 1/, femela de 9 milimetri, de coloare albăstriu- 
închis cu capul roșu portacaliu, primele articole ale antenelor roşcate, 
al treilea negru, stilul bazilar roșcat, fruntea cu două pete negre, ochii 
înşiraţi pe pata anterioară; aripele cu două puncte negre în ambele 
sexe pe nervura transversală, picioarele negre, articolele tarselor ante- 
rioare la bază roșcate. 
THYREOPHORA FURCATA Fabr, trăeşte pe scheletul câinilor morți. 
THYREOPHORA ANTROPOPHAGA Robineau-Desvoidy. Larva 

acestei muşte se hrăneşte cu ligamentele musculare ale cadavrelor şi 
ale pieselor anatomice transformându-le în praf. 
LONCHEA NIGRIMANA, 4 milimetri lungime, neagră verzuie 

strălucitoare, antenele scurte, tarsele intermediare şi posterioare galbene. 
Larvele şi nimfele acestei diptere se găsesc în cadavrele uscate. 
PHORA ATERIMA Latr., 2 milimetri lungime, ultimul articol al 

antenelor globulos, cu peri aurii penați, capul înclinat şi scurt; aripele 
mari; toracele foarte -bombat şi abdomenul întors îndărăt, ceeace-i dă 
aspectul de cocoșată. 

Larvele se găsesc în număr mare pe cadavrele copiilor pe jumătate 
uscate. 
NECROPHORUS HUMATOR Gsze, lung. de 18—25 milimetri, 

de coloare neagră, umflătura terminală a antenelor de coloare galben- 
închisă. Antenele din zece articole. 
SILPHA LITTORALIS Linn€, 13—23 milimetri lungime, de co- 

loare neagră, vârful antenelor roşii. Elitrele cu trei linii longitudinale 
ridicate.
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Se găsește și Silpha Obscura. 
HISTER CADAVERINUS L., 5 milimetri lungime, de coloare 

strălucitoare; elitrele cu patru linii externe complete şi două interne 
care nu ocupă decât jumătatea posterioară. 

Larva este de coloare albicioasă, cilindro-conică din 13 inele capul 
este coriaceu, galben. 
SAPRINUS ROTUNDATUS L., se aseamănă cu un hister, este însă 
mai mic (3 mil.). 

Larva albă de 12 milimetri. 

VI-a PERIOADĂ: MOMIFICAŢIA CADAVRELOR 
Durează dela doi, până la trei ani. In această fază viscerele sunt înlo- 

cuite printr'o materie neagră cu un miros pătrunzător de ceară veche. 
Oasele rămân acoperite cu un praf care examinat la miroscop conţine 
foarte adese acarieni vii. Tegumentele sunt distruse, în mare parte 
găurite și astupate cu o materie galbenă. Se deosebesc trei feluri de 
momii după cauzele care le-a produs: 

1. Momiile naturale, ale căror cadavre pier în deșerturile arzătoare ca 
acele din Lybia. Ele îşi datoresc momificarea unor substanţe a pămân- 
tului acăror putere conservatrice nu se ştie însă cum lucrează asupra 
cadavrelor; 

2. Momiile artificiale, ca acele din Egipt a cadavrelor uscate, şi con- 
servate cu ajutorul agenţilor chimici ca bitumul, care anihilează agenţii 
naturali destructori ai cadavrelor; | 

3. Momiile provenite din cadavrele ale căror viscere, nervi, muscula- 
tură şi tendoane au fost mâncate de insecte și larvele lor. 

In faza aceasta cadavrele sunt invadate de următorii acarieni: 
TYROGLYPHUS SIRO Linne, 1758, (fig. 212 bis) acarian micro- 

scopic de coloare alb-roş; masculul de 0.500 mm. lungime ; femelele de 
0.530. mm. Cu peri lungi pe corp. Tiăeşte pe materiile organice în 
descompunere, în brânză, făină, etc. 
TRACHYNOTUS CADAVERINUS Linne€, corpul microscopic de 

formă ovalară la femelă, piriformă la mascul și romboidală la nimfă, 
bombat pe partea dorsală şi plat pe faţa ventrală, de coloare roz-pal. 
S'a găsit în cantități mari pe cadavrele de foetus uscate şi aruncate în 
grădini. Se găseşte în laboratoriile de anatomie şi în sălile de disecție, 
pe piesele osoase care n'au fost bine curăţite de carne şi în interiorul 
craniilor în cari au rămas resturi de creer.
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GLYCIPHAGUS CURSOR P. Gervais, microscopic de coloarea 

unei perle strălucitoare, cilindro-conică, foarte atenuat în partea ante- 

rigară, foarte rotunjit în partea posterioară. 

UROPODA NUMMULARIA Megnin, de coloare roş-acaju. Fe- 
mela se distinge de mascul printr'un fel de epistom rotunjit şi ieşit care 

depinde de plastronul dorsal, ceeace face să pară mai rotundă decât 

masculul; ea este unipară ca toate celelalte uropode. 

RHIZOGLYPHUS ECHINOPUS Megnin, este ceva mai mare ca 

Tyroglyphus siro picioarele sunt acoperite cu 

peri şi terminate prin unghii robuste. 

Se găsește adesea în bucătării pe ceapă şi alte 

legume, care mucezesc în colțurile umede și 
obscure. 

HISTIOTOMA NECROPHAGA Kramer, 

1876. Se aseamănă și el cu tyroglyphus, perii 

picioarelor însă sunt reprezentați la el prin 

spini. Perii corpului, foarte rari sunt deasemenea 
transformați în spinule mai mult sau mai puţin 
scurte. 

Trăește în ciupercile și în varza murată în Fig. 2r2 bis, Tyrogly- 

descompunere. Phus Siro 

  

VIl-a PERIOADĂ: DISTRUCȚŢIA COMPLETĂ A 

CADAVRULUI 

Ține dela sfârșitul anului al treilea până Ia sfârșitul anului al patrulea, 

Insectele din această perioadă distrug părul, resturile de ligamente şi 

tendoane, nu rămân în urma lor decât oasele și un fel de pământ negru 

format din excrementele tuturor animalelor care s'au succedat. 

Insectele acestei perioade sunt următoarele: | 

AGLOSSA CUPREALIS, are o lăţime de doui centimetri când e cu 
aripele întinse; aripele superioare sunt de coloare arămie pătate de 

negru cu două benzi transversale în zig-zag galbene; aripele inferioare, 

sunt colorate galben deschis fără pete, abdomenul galben. 

Larva este măruntă cu mandibule puternice și roade părul şi ţesu- 

turile -uscate. | 

+ Tineola, acest gen cuprinde specii de fluturași mici din care face 
parte şi moka (pellionella).
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TINEOLA BISELLIELLA Hummel, are o lungime de ro la 14 
milimetri, aripele anterioare sunt gălbui deschis, uniforme, fără pete, 
perii pe cap de coloare roșcați. : 

Larvele de 4 la 5 milimetri lungime, albe, cu capul roșcat, rod părul 
cu care se umple canapelele, jilțurile, etc., mai cu seamă când acest păr 
n'a fost bine degresat. 

Le-am găsit foarte deseori în cadavrele uscate de şoareci. 
ATTAGENUS PELLIO (fig. 213) Linne, are o lungime de 4 la 7 

milimetri, corpul este umflat pe partea dorsală, de coloare negru sau 
brun închis, cu un mic punct alb, şi câte odată două pe fiecare elitră. 
Antenele şi picioarele castaniu roșcat. 

Femela îşi depune ouăle în blănuri, haine de lână, sau covoare, 
Larvele sunt castanii roșcate, acoperiţi cu peri roșcaţi, iar la extremi- 

tatea corpului lor prezintă un moț de peri lungi 
cât corpul; ele rod blănurile şi covoarele, iar 
din cadavru părul, ultimele resturi de tendoane 

și unghiile. 

ANTHRENUS MU- 
SEORUM Linne (fig. 
214). Sunt mici coleop- 

tere al căror corp are o 

lungime de 3 la 3% 

milimetri. : Corpul lor 
este oval, scurt şi bom- A SSE 
bat pe partea superioară Fig. 214. Anthrenus muse- 

de coloare cenușiu ; an- orum, jos larva lui 
tenele din 8 articole; tibiile şi tarsele roșcate; elitrele prezentând fiecare 
trei pete înguste. 

Larva este ovală, lată-păroasă şi cu două moțuri păroase în coadă; 
cele mai mari ajunse la termenul de desvoltare au 4 milimetri lun- 
gime. 

Femela depune ouăle în blănuri, haine de lână, în muzee în anima- 
lele împăiate și în colecţiile de insecte. - 

Se găsesc în mai toate cadavrele momificate. 
TENEBRIO OBSCURUS Linne, lung de 17 la 20 milimetri, cu 

capul oval, de coloare negru, acoperit cu rugozități fine. 
Larva este lungă cilindrică, coriacee şi gălbuie, se hrănește cu învălie 

şurile de larve şi de nimfe care trăesc în cadavre. 

  

   
Fig. 213. Attagenus pelio L
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PTINUS HOLOLEUCUS, Felderman, 3, 5—4 milimetri lungime, 
de culoare negru sau maron pubescent, elitrele puntate, cu corseletul 
tuberculos şi rugos. 

Larva lui roade stofele de lână şi insectele ăscate din colecţiuni. In 
cadavre se hrănește cu cojile larvelor și a nimfelor care trăesc în ele. 

% 
* %& 

Majoritatea insectelor descrise în acest capitol le-am recoltat de pe 
cadavre expuse la aer liber. Cu toate acestea ele trăesc și în cadavrele 
înhumate, cu o singură condiţie ca terenul să fie poros pentru ca aerul 
atmosferic să poată circulă prin el. Ele nu pot însă pătrunde până la 
cadavru, când terenul este argilos sau când sicriile sunt de plumb sau 
de cauciuc. -
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TABELA |]. 

Toate figurele reproduse pe această planșă sunt microphotographii 
de Culicoides pulicaris (6). 

Fig. 1 a) labru cu mandibulele hypopharinxul; b) maxila cu palpu 
ei maxilar (p); c) cupa sensorială; 

Fig. 2. Labium. Fig. 3. O mandibulă izolată. 
Fig. 4. Labium pe care se destinge, în partea mediană terminală glosa 

(8) şi la dreapta și la stânga, cele două labele (D. 
Fig. ş. Labrum. 

Fig. 6. hipopharinxul. 
Fig. 7. O maxilă.
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TABELA II. 

Fig. 1. Aripă de Anopheles maculipennis, Se văd cele cinci pete 
formate din acumulaţia solzilor. 

Fig. 2. Aripă de Culex Pipiens. 
Fig. 3. Aripă de Theobaldia annulata prezintă și ea pete provenite 

din acumulația solzilor ca şi A. maculipennis. Deosebirea este că femela 
speciei dintâi are palpii maxilari cu mult mai scurți ca trompa, pe 
când femela speciei a doua are palpii maxilari deopotrivă de lungi 
ca trompa. 

Fig. 4. Aripă de Taeniorhynchus.
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TABELA III. 

Fig. x. Aparatul bucal de Culex pipiens, bărbat T. trompa cu oliva 
în vârt. P. palpii întinşi ca să se vadă că sunt cu mult mai lungi 
decât trompa. , 

Fig. 2. O antenă de Anopheles maculipenis bărbat ca să se vadă 
articolul bazilar, Torulus (T). 

Fig. 3. O porţiune din ochi mărită. 
"Fig. 4. Capsula chitinoasă a capului de Anopheles preparată prin ma- 

ceraţiunea părţilor interne. 
Fig. 5. O porţiune din ceafă acoperită cu solzi în formă de furcă. 
Fig. 6. Unghia împreună cu ultimul articol tarsal cu ornamentaţia lui.
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TABELA IV. 

Fig. 1. Secţiune longitudinală prin capul și toracele unui anofel. B. 
Bulbul faringeal chitinos; G. ganglionul supra-esofagian ; g. ganglionui 
sub-esofagian ; 7. inserţia solzilor pe ceafă; S. secţiune prin unul din 
loburile glandei salivare; 7. ganglionul toracic. 

Fig. 2. O femelă de anofel preparată ca să se vadă părțile con- 
stituante ale tegumentului. c. coxa; M. scutecul mesotoracelului; O. 
orificiile stigmatelor; P. membrana pleurală; S. piesele sternale; 7. 
piesele tergale; £. trochanter. 

Fig. 3. Secţiuni transversale prin două loburi ale glandei salivare 
mărite ca să se vadă; D. ductul central; C. celutele glandulare; M. 
membrana (peretele extern al glandei). 

Fig. 4. Armătura genitală de Culex mascul. F. pensa; P. penisul. 
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