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DESPRE MICBOBIL MUCOȘI ȘI SEPTICEMIA MUCOSĂ 
DE 

Dr. V. BABEŞ 
Membru al Academiei Române. 

Şedinţa de la 11 Oetobre 1896. 

Pe când clasele, ordinele şi speciile animalelor şi plantelor sunt bine 

determinate şi stabile, bacteriologii n'a reuşit până acum să împartă 

întrun mod natural lumea imensă a microbilor. De o parte nu am gă- 

sit încă limitele microbilor spre lumea animală şi de plantele mai 

înalte, de alta n'am reuşit să găsim nisce semne stabile, cară să ne permită 

stabilirea unor clase, unor ordine saii chiar a unor specii bine determi- 

înate. Acestă greutate de ordin sistematie aveă un răsunet şi asupra 

interpretării rolului mievobilor. Pe când Pas:eur, Cohn, Breield. Koch 

şi şedlele lor zii insistat pe lângă specificitatea microbilor producând 
anume fermentaţiuni sati b6le, -susținând că o anumită specie de mi- 
crobi produce numai o anumită fermentaţiune sai b6lă, mai mulţi bo- 

taniști distinși au afirmat că mierobii, nu numai ca formă dar şi ca 

efect, sunt f6rte variabili şi un anume microb ar put, după împre- 

jurări, determină diferite fermentaţiuni sait bâie. Adversarii șe6lei lui 

Pasteur și Koch invâcă pentru acâstă concepţiune înainte de tâte va- 

viabilitatea formelor microbilor. 

Se scie că microbii aii forme forte simple, şi Cohn şi Koch crequră 

că pot impă-ţi microbii după forma lor şi că microbii s'ar put6 dis- 

tinge de alte organisme iar prin nisce caractere de formă; Ast-fel se 
credeă că cocii sai sferobacteriile ar fi tot-deauna rotunde-globulare 

și că microbacteriile şi desmobacteriile s'ar presentă în to:;-deauna ca 

nisce bastonaşe. Cu ocasiunea primelor mele cercetări asupra eholerei, 

am arătat însă că bacilul cholerei, după mediul de cultură și după
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temperatura la care se cultivă, se pote presentă sub forma rotundă 

ca sferobacteriile, sub forma de bastonaşe şi sub formă spirală, sub- 

ţiri sati groși. Apoi Hauser descrise, sub numele de protei, un grup 

de microbi cari arată aceleași varietăţi de formă, dar şi mai pronunţat 

decât bacilul cholerei, presentând şi capsule în jurul lor. Aceste cercei 

tări şi altele ajungând la acelaşi vesultat, arătând variabilitatea de 

formă a microbilor, nu erai în stare să dărâme doctrina specificităţi- 

microbilor. Cu tâte că bacilul cholerei se presintă sub difovite forme, 

totuşi rămâne bacilul cholerci şi, în anume împrejurări bine determi- 

nate, va produce cholera. 

Va să dică trebue despărțită stabilitatea de formă de stabilitatea etec- 

tului, în împrejurări determinate, adecă de specificitatea propriii disă. 

Grupul proteilor, cu tâtă variabilitatea lor de formă şi cu tote că 

nu este bine limitat spre grupele vecine, eră privit ca Compus de 

microbi bine determinaţi, puţin specifici, puţin activă, găsindu-se în lo- 

cură murdare, prin intestine, în apă. Mai târdiu s'a constatat că la 

acest grup aparţin și câți-va mierobi patogeni, ast-fel microbul dis al 

lui Friedliinder şi care se găsesce de multe ori în pneumonii. Am pu- 

tut constată împreună cu alții că microbul rinosclevonului aparţine 

asemenea acestui grup. În Ozena, adecă inflamaţiunea chronică atrofică 

a nasului răspândind un miros particular, găsisem un microb forte ase- 

m&nător. In anul 1888 am găsit un proteii specific producând lesiuni 

orave ale intestinelor; apoi Foa şi alții ai mal găsit protei patogeni, 

ast-fel încât până la lucrările mele din anul 1889 grupul proteilor 

cra dejă destul de mare. 

În tâmna acestui an se iviră mai multe casuri grave de bronşite şi, 

în cele mai multe, găsisem pe mucâsa bronşială şi în spute, microbi 

din grupul proteilor. 

Până acum am găsit aceşti microbi în sute de casuri de bronşită, 

de inflamaţiuni, de gangrenă a mucâselor, mai cu sâmă ia bâle la cari 

se produce masse mari de mucosităţi. | 

Se sciă şi mai înainte că anume microbi ai calitatea de a transformă 

hidratele carbonice în masse muc6se. Ast-fel leuconostoe mesenteroides 

se găsesce pe soluțiunea de zahăr din fabricele de zahăr, transformând 

zahărul în masse gr6se mucâse şi causând ast-fel perderă considerabile. 

Leuconostoc este un mierob în formă de lanţuri şi massele mucose nu 

sunt alt ceva decât capsula grâsă ce înconjoră microbul. Este însă de 

remarcat. că capsulele acestui microb dai reacţiunile celulosei vegetale, 

ca şi tecele unor ciuperci, anume ale ascomicelelor, pe când capsula mi- 

epobilor mucoşi din corpul animal este compusă de substanţe mucGse.



  

    

  

d 

Toemai capsulele grose caracteriseză proteii pe cari i-am găsit la 

bâlele producând masse mari de mucosităţi. 

Făcând culturi de acești bacili, am găsit că şi pe gelatină, pe agar-agar, 

pe ser, pe bulion, acești bacili produc masse mucâse însemnate, şi exa- 

minând aceste mucosități, am constatat că presintă caracterele mucinei. 

M'am credut dar autorisat să stabilesc un noii grup de microbi în 

cercul grupului proteilor, cu numele de mucogeni: adecă microbi cari 

pe diferite substanţe organice produe mucosităţi şi printre cari ne 

intereseză mai cu sâmă cei patogeni, cari sunt causele diferitelor bâle 
ale mucedselor la cari se produc cantități mari de mucosităţi, precum 

sunt diferite forme de guturaiii, de bronșite, de gastrite, de enterite. 

Până acuma am stabilit bine 5 feluri de mucogeni, cari se găsesc în 

tabela comparativă din Analele institutului nostru; unele sunt pato- 

gene pentru animale, altele nu; unele lichefi6ză gelatina, unele sunt 

mai mari, altele mai mici. 

Studiând modul cum aceşti microbi produe capsulele lor, adecă mucu- 

sul din care capsula e formată, am ajuns la resultate curise, expuse 

în anul 1895 în jurnalul lui Koch. 

Am arătat anume că formarea de capsule este o armă în lupta 

pentru existenţa microbilor şi că, în anume împrejurări, când adecă 

microbii sunt ameninţaţi timp mai îndelungat, se desvoltă în interio- 

rul lor înainte de tâte aceste corpuri particulare mai resistente, pe cari 

i-am numit corpuri metachromatice şi în jurul lor diferitele membrane 

ale microbilor ieai o desvoltare extraordinară, transformând în acelaşi 

timp substanţele organice dimprejur într'o substanţă mucâsă, care intră 

în structura acestor menibrane. Pe când până în timpul din urmă s'a 
credut că mierobii ar fi fiinţe forte simple, am putut constată în in- 

teriorul lor o ditferenţiare destul de complicată şi am putut arătă că 

microbii nu posedă o singură membrană, ci trei, fie-care cu o structură 

particulară. 

La un grup de microbi cari se numese mierobi mucoși sait muco- 

geni, aceste corpuri capătă o desvoltare mai mare, producând ast-fel 

masse abundente de mucosităţi pe comptul substanţelor de cară se nu- 

trese aceşti microbi. Se sciă de leuconostoc mesenteroides, că trans- 

formă prin formaţiuni capsulare cantităţi mari de zahăr în masse mu- 

c6se. Rolul altor microbi din acest punct de vedere nu eră însă 

cunoscut şi anume cercetările mele din anul 1891 s'aă ocupat cu ce- 

stiunea, dacă microbii mucogeni pe cari i-am aflat regulat la bronşite 

nu conlucrâză la producţiunea bâlei și mai cu s6mă a masselor mari 

de mucosităţi ce espeetorâză bolnavii atinşi de anumite forme de bron-
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şită cronică. Nu este îndoială, că mucusul se produce ca un proces 

fisiologic din partea glandelor mucose şi a epiteliului cilindric, dar mai 

cu s6mă transformarea unei părţi din celulele cilindrice în mucosităţi 

fiind exagerată, constitue o stare potologică. 

Dacă apreciăm cum aceşti microbi în cultură artificiale exploateză 

substanţele nutritive pentru a formă mucosităţi, nu vom esită de a 

atribui acestor microbi vegetând pe mucsa bronşială acelaşi rol de a 

formă mucosități din substanţele din vecinătate, iritând celulele epi- 

teliale ale mucâselor şi anume ale bronşelor. In adevăr, împreună cu 

fostul asistent al institutului nostru Dr. Beldiman, am putut constată 

presența și rolul important al acesior mierobi în veneral şi manifes 

taţiunile bronşitelor chronice. | 

In timpul din urmă am mai avut ocasiune să găsesc un alt rol pa- 

tologie al acestui grup de microbi, adecă de a produce un fel de sep- 

ticemie la om. 

Voiii da numele de septicemie mucosă unei bâ'e mortale observate 

în luna lui Novembre 1895 în serviciul d-lui Dr. Neagoe. 

In timpul vieţei nu s'a observat decât o paralisie facială pronunţată 

şi o stare de slăbiciune generală, de anemie pronunţată. Mortea a 

fost subită şi neașteptată. 

La: autopsie, spre marea mea surpzindere, am găsit că tâte vasele 

sanguine mai mari conţineai, în loc de sânge, o substanță alburie mu- 

câsă sai muco-elei6să. M'am întrebat apoi dacă acâstă transiormare 

a sângelui este postmortală și dacă nu provine din putrefacţiune. A 

trebuit însă să recunose că pe lângă că cadavrul nu presintă semne 

de putrefaeţiune, nică odată în decurs de 20 de ani și săcend peste 

10.000 de autopsii nu am observat vre-un iueru analog şi nici în li- 

teratură nu găsesc descrisă o siare anal6ză a sângelui. Negăsind nică 

o altă causă care să explice anemia, paralisia şi mortea subită, mă cred 

autorisat să atribuiit tâte aceste simptome stării particulare a sâncelui. 

Făcând apoi examenul microscopie şi bacteriolozic al casului, m'am 

convins că sângele eră în adevăr distrus, adecă globulele roşii disol- 

vate şi transformate înti”'o substanţă granuio-mucâsă, pe când leuco- 

ciţele erai mai mult sait mai puţin numerâse. Insă desluşirile cele 

mai valorâse asupra însemnătăţii fenomenului observai ne-aii dat cer- 

ceţările bacteriologice, apătând că acest sânge mucos; mai ales în anu- 

mite regiuni, eră plin de mierobi, printre cari cel mai frecuent eră un 

bacil din grupul stabilit de mine sub numele de «mucogeni» şi care 

orup se caracteris&ză toemai prin facultatea de a transformă materiile 

organice în substanțe mucâse,
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Ei produc după cercetările mele mucosităţile abundente ale bron- 

şitelor chronice; aici aparţin şi mierobii producând transformarea mu- 

câsă a zahărului (Leuconostoc mesenteroides) şi a diferitelor plante 

etc, etc. 
Imi permit să dai înainte de tote o scurtă descripţiune a casului. 

Serviciul d-lui Dr. Neagoe. Lolnavul Marin Dumitru, în etate de 

60 ani, de profesiune cismar, intră în spital la 11 Octobre 1895. După 

28 de dile de căutare, more la 8 Novembre, cu diagnosticul de para- 

lisie facială, anemie şi septicemie. 

Autopsia, tăcută 24 ore dupi morte, arată că meningele sunt fârte 

anemice, palide; sinusul longitudinal dilatat e cu totul umplut cu o 

massă mucâsă sero-elei6să albue; în mij'ocul acestei substanţe se gă- 

sesc ca nisce sîmburi rotungi saii lenticulari de un diametru de 1—3 

milimetri, de o consistenţă m:ă tare şi mai transparentă; vinele sunt 

pline cu aceeaşi substanţă, creerul e forte palid, puţin mai mâle de- 

cât de obiceiii. 

Mucbsa laringelui e palidă, acoperită cu mucosităţi; corpul tiroid 

mic, palid. 

Pulmonii sunt emfisematoşi, palidi, vasele lor pline cu o substanţă 

muc6âsă. Ganpglionii mediastinali sunt măriţi. 

Cordul e puţin mărit, cel stâng contractat, cel drept dilatat şi aco- 

perit cu grăsime gelatin6să. Atriul stâng este dilatat şi aprâpe umpiut 

cu o substanţă muessă albuc bine lezată, cu aceeaşi sîmburi în can- 

titate mare ca ceie descrise amestecate cu puţin sânge. Substanţa ru- 

c6să pusă in eprubetă se topesce peste vre-o 20 de ore şi dă un lichid 

turbure rosaceu. 

Peritoneul e palid; în cavitatea abdominală puţin lichid seros. Fi- 

catul e paţin mărit, forte palid, vinele asemenea sunt pline cu sub- 

stanță mucosă. 

Splina puţia mărită, brună palidă, destul de tare; tvabeculele sunt 

puţin îngroșate. | 

Stomacul e dilatat; mueâse subţire, de culdre grisă; muedsa inte- 

stinală palidă; intestinul în parte contractat, în parte mai subţire. 

Rinichii sunt fârte palidi, substanţa corticală e mai palidă decât 

piramidele. 
Amigdalele sunt ulcerate şi gangrendse până în profundime. Acâstă 

substanţă mucâsă sati cleissă umple aprope t6te vasele corpului; abiă 

ică colo prin vasele mici se mai observă sânge închegat sai lichid. 

Din causa înlocuirii sângelui cu o substanţă albă mucâsă sati cleidsă, 

tâte țesuturile sunt f6rte palide,



Diagnosa analomo-patologică. —-- Ulceraţiuni gangrendse ale amig- 

dalelor, transformarea sângelui într'o massă albă mucâsă sait clei6să, 

probabil prin un proces septic. 

Examinând la microscop preparaţiuni proâspete de sânge din cord, 

se constată că globulele roşii sunt distruse, leucocitele nu sunt înmul- 

ţite şi conţin grăunțe mari de grăsime; din distanţă în distanţă se 

întîlnesc diplococă. | 

In preparaţiunile colorate de sânge se văd globulele roşii în parte 

distruse, în parte confluente. Intre globulele roşii .o cantitate de mi- 

crobi: diplo-rotundi saii ascuţiţi, cu vacuole şi bacili forte inegală (de 

un diametru de 0,3—0,6u), din cari mulţi nu se mai colorâză fiind va- 

cuolisaţi; aceşti bacili nu se colorâză după metoda lui Gram. 

Leucocitele sint în mare parte distruse; nucleul lor se presintă ca 

şi cum ar fi coagulat. Ma 

In preparaţiunile colorate cu fuxină, substanţa mucâsă din sinusul 

longitudinal se vede formată de o substanţă uniformă, mucâsă, co- 

loraţă în roșu, în mijlocul căreia se vede câte un leucocit cu proto- 

plasma granul6să şi o massă de vacuole mici, rotunde; se mai văd 

asemenea nisce grăunţe libere ca nisce diplocoei,.dar necolorate. Glo- 

Dbulele roşii ait dispărut cu totul. Nu se văd microbi. 

Examenul istologie.— In pulmoni, în părţile splenisate mai cu semă, 

alveolele sunt pline cu o substanţă cu totul uniformă, sticlosă şi cu 

leucocite mono şi polinucleaie; acestea din urmă sunt în distrucţiune 

Septele alveolare conţin multe celule mononucleare. 

Vasele mari sunt pline cu o substanţă uniformă sau puţin granulosă, 

în eare nu se pot distinge microbii. Vasele mici numai la periferie 

conţin globule roşii, cari sunt decolorate în mijloc şi inegale ca mă- 

rime. In jurul vaselor, există asemenea o proliferare celulară, dar nu 

prea pronunţată. 

In o arteră mai mare se mai văd încă globule roșii, dar sunt în- 

conjurate de o substanţă granul6să. 

In preparaţiunile din pulmoni colorate prin procedeul lui Ieigeri, 

se văd în interiorul vaselor şi în unele alveole numeroşi diplococă şi 

lanţuri scurte formând grămegi compacte sau isolați. 

Rinichii presintă degenerarea celulelor tubilor contorți, cu cilindri 

hialini. Vasele conţin o substanţă uniformă, granul6să, rosacee, în eare 

se văd granulaţiuni mai mari, rotunde. Numai la periferie există vase 

ce conţin globule roşii, dar şi acestea ai puţin pigment, fiind abiă 

galbene şi de mărime inegală. 

Ceveetări baeteriolo ice. — Insemînţările din organe fac să se des-
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volte pe lângă un bacil saprogen asem&nător cu coli (ereer, intestin, 

rinichi, pulmon): 1. un streptococ scurt, cu membri rotundi sai puţin 

ovoidi (amigdale şi pulmoni) şi 2. un bacil mucogen, capsulat, fârte 

scurt, de 0,4 . (intestin, ficat, ganglionii mediastinali). 
Grăunţele de substanță mucâsă din sinusul longitudinal dai în cul- 

tură pură bacilul capsulat, care presintă următârele caractere: pe ser 

de sânge formâză colonii mucâse abundente alb-brunatre transparente. 
Pe agar cu ser form6ză colonii gelatin6se confluente, puţin brunatre 

prin transparenţă. 

Gelatina nu este lichefiată; de-alungul striului colonii mici, albui, la 

suprafaţă o placă neregulată, puţin ridicată, cu margine rotundite. 
Bulionul e turburat uniform. 

Pe cartof, desvoltare abundentă sub forma unui strat cleios brunatru. 

Se decoloreză prin procedeul lui Gram. Procedeul lui Bunge pune 

bine în evidenţă capsulele ovoide; cili nu se văd. Cu timpul, forma 

bacililor devine f6rte variată, bastonaşii se umflă, confluăză şi formâză 
filamente cu umflături variate. 

Acest bacil este patogen pentru epurii de casă, cari în urma unei 
inoculaţiuni subcutanate mor repede (în 12—24 ore), presentând un edem 
însemnat în regiunea inoculată şi iperemia pulmonilor. Vasele mari, ea 

şi cordul, nu conţin sânge mucos. 
Serositatea sanguinolentă din țesutul subcutanat arată la microscop 

numeroşi bacili cu capsule forte evidente. 

Insemînţările din organe dati microbul inoculat. 
Emulsiuni din organele cadavrului inoculate la cobai şi epuri ai 

făcut ca animalele să moră în 24 ore cuo infecţiune mixtă, fără ca să 

presinte o alteraţiune particulară a sângelui din cord sai din vasele 
mari. Microbii aflaţi prin examenul direct şi prin cultură erai strep- 
tococii şi bacilii amintiţi mai sus. 

Animalele (epuri, cobai şi 6ie) inoculate în vine sai peritoneit cu o 
emulsiune de grăunţe mucâse au resistat. 

Resultatele cercetărilor nu pot deci decât să confirme diagnosticul 
de septicemie mucâsă, adecă de o infecţiune a sângelui printr'un mierob 
mucogen care reușise, ori prin felul săi, ori prin o predisposițiune par- 
ticulară a individului, să intre în sânge şi să-și manifeste acţiunea sa 
mucogenă asupra sângelui viit. Imi este imposibil să m& pronunţ asu- 
pra causei pentru care s'a putut întîmplă acest lucru, causă de bună 
semă cu totul excepţională, căci, precum am dis, nici în experienţa 
mea nică în literatură nu există vre-un cas analog. 

Mai uşor vom află modul intrării acestui mierob, căci am constatat
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o stare gangrenosă a amigdalelor, adecă toemai a organelor f6rte dis- 

puse nu numai de a servi de poriă de intrare pentru microbii septici, 

dar şi anume pentru microbii mucogeni, precum am arătat în comun 

cu elevii mei Pop, Beldiman, etc, în publieaţiunile mele asupra septi- 

cemiilor emoragice şi asupra bronchitelor. 

Cred că şi începutul simptomelor alarmante sub formă de paralisie 

facială pote fi explicată prin transformarea sânselui în apropierea 

amigdalelor modificate. E neîndoios că procesul distruciiunii sângelui 

nu eră aşă de pronunţat în timpul vieţii precum Pam găsit „a autopsie; 

mierobii sai mai îmmulţit şi ei înşişi şi mai cu semă productele lor 

ai transformat încă mult sângele in cele 24 ove trecute după morte. 

În adevăr, microbul mucogen, isolat în acest cas, produe> o trans- 

formare mucâsă a sângelui şi in eprube.ă, cispărend saă modificân- 

du-se indiviqii bacilului în timpul acesiei transformatiuni. 

Dacă nu s'aii găsit microbi în fie-care pune. al sis:emului vascular 

şi al masselor mucâse din el, causa esie dispar iiunea *osmei ce.racte- 

pistice a bacilului în timpul transformării mucbse a sânoelui, lucru 

ce am documentat în s.udiul mei asupra cupswelor microbilor (Zeil- 

schrift fii Hygiene 1886). 

Se mai pote admi.e pe lângă acâsta o acţiune mucogenă mai de- 

părtată a microbului printrun termen. s_ă un produs solubil al bu- 

cililor, cară, răspândindu-se în sânge, ar pu.6 produce același efect, ca 

şi bacilul însuşi. 

Av fi fost fără îndoială forte interesunt, dacă am fi puiut produce 

aceaşi bolă şi la animale, însă de la început am avut îndoeli în acâstă 

privinţă. Căci, daci un asfel de cas nu s'a observat până acuma nici 

la om nică la animale, na eră de presupus că 0 simplă iniecţiune a 

bacilului mvcogen să producă bla, căci ali-tel sar fi întîmplat de bună 

sâmă de multe ori că, şi în mod spontanei, să se fi realisat o ast-fel 

de infecţiune. In adevăr, cu tote că microbul sflut, care Paş pute 

numi bacillus septicemie mucogenie komăinis este patozen şi pentru 

animalele de laboratoriii, epari de casă și pureei de India: la aceste 

animale produce o sep.icemie fără o transformare mucosă a sivoelui. 

Din noii revenim dur la lezea supremă a înfecţi unilor, care dice că, 

pentru infecţiune, trebue, pe lângă mierob, şi predisposiţiune şi că o 

bâlă infecţi6să nu va fi numai atunci rară dacă microbul este rar, 

dar mai cu s6mă dacă condiţiunile în cari acest microb pote atacă 

organismul sunt orei de realisat.



  

  

  
DESPRE METODA ROMÂNĂ IN TRACTAMENTUL TURBĂRII 

DE 

Dr. V. BABEȘ 
Membru al Academiei Române, 

Şedinţa de la 6 Decembre 1896. 

Putem numi «metoda română» metoda tractamentului antirabie ce 
se p-actică in timpul din urmă la Institutul bacteriologic din Bucuresci, 
şi în parte şi la Institutul antirebic din Iaşi. 

In adevăr, metoda nstră diferă atât de cea practicată la Paris și la 

alte institute entirabice, în cât nu o mai putem confundă cu acestea: 

“Ditereeţa între tractamentul nostru şi acela din alte părţi constă: 
1) în aceea că întrebuinţăm sângele animalelor refractare împotriva 

turbării, basâncu-ne pe cescoperirea făcută la noi în ţâră că sucurile 

animalelor re:reciare împotriva unei bio infecţiâse ai puterea de a 

preservu şi a vincecă în contra acestei bdle; 2) în întrebuinţarea sub- 

sfanțe'or rabice atenuate sau chiar omorite prin căldură. 

1. Serotercpia luvbării. —- Să mă ocup în prima linie de desvoltarea 

principiului celui dintâi în tractamentul antirabic. După ce am sta- 

bilit, în anul 1888, că cânii cari au fost de multe ori revaceinați cu 

cantităţi mari de virus rabie posedă un senge care, fiind injectat în 

cantităţi de 5 — 10 grame mai multe gile de-arindul altor câni, pre- 

servă aceste din urmă animale în potriva infecţiunii intra-craniene 

prin trepanaţiune cu virus de stradă şi chiar cu virus fix, şi că ace- 

laşi tractament vindecă chiar cânii cari ati fost prealabil infectați pe 

aceeaşi cale, nimie nu se opuneă întrebuinţării acestei metode şi la 

om. Ne-am convins, la 6meni mușcaţi întrun mod teribil la cap de 

lupi turbaţi şi cari fatal erai destinaţi să devină prada teribilei bâle, 

că omul suportă fără inconvenient injecţiuni de sânge de câne într'o 

cantitate de 50 de grame pe di, ast-fel în cât am putut începe în anul 
1890 acest tractament la o serie de individi muşeaţi de lup turbat.



Am publicat, în Analele Institutului Pasteur din 1890, resuitatele 

strălucite ale acestui tractament, ce eră însă însoţit şi de tractamen- 

tul luă Pasteur, care până atunci nu dăduse resultate încuragiatore 

la ast-fel de mușcături grave. In adevăr, 6menii şi animalele muşcate 

de acelaşi lup, cari n'ai fost supuși tvactamentului, aii murit toţi de 

turbare. Dintre 12 din cei mușcaţi şi tractaţi după metoda lui Pasteur, 

at murit încă + după sfîrşitul tractamentului; pe când dintre 12 (cei mai 

grav mușcați) tvactaţi şi cu sânge de animale şi de Gmeni immunisaţi 

împotriva turbării, nică unul ma murit după sfîrşitul tractamentului. 

De atunci începând, am întrebuințat tractamentul cu sânge la om mai 

cu s&mă în casurile de mușcături î6rte grave, şi unde tractamentul lui 

Pasteur, care nu devine eficace decât aprâpe 14 gile'după injecţiune, 

nu e în stare să previe bâla, care se pronunţă de mai multe oră îna- 

inte de 14 dile după începutul tractamentului. In aceste casuri am 

dat, în timpul de pausă dintre diferitele serii de tractament, cantităţi 

de 10--59 grame sânge de câne immunisat. | 

În anul trecut am mai immunisat măgari şi oi împotriva turbării, 

urmând apoi cu injecţiuni de dose mari de virus rabie, ast-fel în cât 

aceste animale ai câștigat o mare resistenţă în contra bâlei şi tot de- 

odată un sânge destul de eficace. 

Comparând din noi împreună cu d-l Mironescu efectul terapeutic 

al sângelui cu acela al sevului sanguin, am găsit apoi că serul este 

aprope de două ori mai eficace, ast-fel în cât am înlocuit sângele cu 

ser de sânge. Mai eu s6mă sângele, din care vaii precipitat prin oxid 

de zine globulele roșii, s'a dovedit ca fiind forte eficace. 

Pentwu a măsură valdrea sângelui, am întrebuințat metodul următor 

publicat în Analele Tustitutului Pasteur din 1893: am amestecat o can- 

titate Gre-care de sânge sait mai bine de ser al animalelor immunisate 

cu aceeaşi cantitate, saii cu cantități mai mari sai mai mici, din o emul-- 

siune 1/,, de virus fix (de măduva epurilor noştri din seria de trecere); 

injectând apoi amestecul sub meningele epurilor de casă, am constatat 

că sângele unor animale are 1--2 unităţi immunisante, pe când altele nu 

ati de cât :/, sai */, de immunitate, adecă o parte din serul animalelor 

celor dintâi paraliseză sau contrabalansâză 1 sai 2 părți de virus 

fix, ast-fel în cât amestecul nu mai produce turbare la animalele ex- 

perimentate. In timpul din urmă d-l Mivonescu a putut să mărescă 

valârea sângelui animalelor immunisate până la o valore de 50 de 

unități immunisante. 
| 

Serul altor animale immunisate are o valore mai mică, ast-fel în cât 

trebue două sati patru părți de ser pentru a paralisă o parte de virus Îix
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Am ales, pe basa acestor experienţe, printre gecimele de animale 

immunisate ce posedăm, pe acele al căror sânge aveă valGrea cea mai 

mare şi ne-am folosit pentru scopuri terapeutice de serul acestor animale. 

In adevăr, serul acestor animale a fost în stare să oprâscă de multe 

oră, chiar la animalele ceje mai susceptibile, ca epurele de casă, ivirea 

b6lei, dacă epurele s'a tractat cu cantităţi mai mari de ser puţin timp 

după infectarea intra-meningee. Resultate analge ai obţinut apoi şi 

Tizzoni şi Centanni la Turin. 

Trebuiă să ne întrebăm, pentru ce unele din animalele nâstre immu- 

nisate atit un ser mai eficace decât altele. Acâsta depinde, după cu- 

cctările nâstre, în parte şi de felul animalelor; ast-fel am găsit că omul 

immunisat are un ser forte eficace, pe când 6ia nu dă un ser deo 

valore mare. Unele rasse de câni par a da un ser mai bun decât altele. 

Cânii cari aă fost immunisaţi cu mulţi ani mai înainte, chiar dacă n'au 

mai fost immunisaţi sau trepanaţi de mult, daii un ser fârte eficace; dar 

şi 2—3 serii de vaceinaţiuni pasteuriene pot da, 14 dile după ultima 
injecţiune, un ser bun. O condiţiune necesară este ca animalele să fi 

suportat injecţiunea prin trepanaţiunea virusului fix. In timpul din 

urmă ne am convins că serul cel mai eficace se pote produce la măgar, 

injectând treptat timp de mai mulţi ani cantităţi crescânde de virus fix. 

Considerând că metoda lui Pasteur ne dă resultate forte bune în trac- 

tamentul turbării, nu me€ credeam autorisat să o. abandonez pentru a 

primi o altă metodă încă neexperimentată în mod sigur la om; pe de 

altă parte, mi se impuneă întrebarea, dacă combinaţiunea metodei lui 

Pasteur cu seroterapia nu ar put să aibă cumva un efect mai mic de- 

cât una sau alta din aceste metode aplicate isolat. Ac&stă cestiune eră 

cu atât mai justificată, cu cât într'adevă&r un amestec de ser şi de vi- 

vus fix devine ineficace. Am făcut dar o serie de experienţe, pentiu a 

oăsi dacă animalele se pot vaceină şi cu toxine contrabalansate prin 

amestecul cu ser. Resultatul acestor încercări Pam publicat în anul 

trecut la Academia de medicină din Paris. Din ele reese, că pentru 
anume ble, cum e de exemplu turbarea, toxinele contrabalansate sunt 

ineficace. De aici trebue să conchidem că, pentru om, amestecul de 
virus fix cu ser antirabic nu va av6 un efect vaceinator sai terapeutic, 

Din acâstă causă am stabilit că, în tractamentul antirabic serul va fi 

întrebuințat numai în dilele când cei tractaţi nu capătă injeeţiuni de 
virus rabie, mai cu s6mă la începutul tractamentului. Ne-am călăuzit 

de o experienţă importantă ce am făcut-o asupra cailor destinaţi pentru 

seroterapia difterici. Am observat că, dacă dăm cailor o cantitate mare - 

de ser antidifterie înainte de a începe injeeţiunile cu toxine, ajungem
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vepede la un grad mare de immunitate şi putem anume începe immuni- 

sarea cu dose mari de toxine, cară altfel ar omori caii. De asemenea, 

dacă începem tractomentul antirabic cu o dosă mare de ser antirabic, 

putem continuă cu 0 cantitate mai mare şi mai eficace de virus decât 

fără acâsiă pregătire. 

Serul antirabie este însă întrebuințat la noi numai în ceasurile cele 

mai grave de mușcătură de lup. Considerând că, în tractamentul muş- 

căturilor de câni şi la Gmenii veniţi în primele dile după muşcătură 

în cura institutului, de 2 an încoce nu mă avem nică un însuceces, 

nu mă credeam antorisat a schimbă ceva în tractamentul nostru an- 

tivabie, care constă în injecţiunea de câte-va serii repetate de virus 

atenuat prin uscare. 

Eră însă de dorit a se modifică tractamentul nostru în ceea ce pri- 

vesce casurile grave venite târqiă în tractament, căcă tractamentul lui 

Pasteur nu este în stare să vindece pers6nele la cară virusul rabic se 

manifesiă înaintea sfîrşitului tvactamentului, adecă 16 — 28 qile după 

muşcătură. Pentru a scăpă eu siguranţă aceste persâne, trebue oră În- 

ceput cu un vaccin eneroic, oră cu ser de sânge de o val6re mare, care 

lucrâză imediat şi nu după vre-o patru-spre-dece dile, ca vaccinul lui 

Pasieur (virus uscat), Serul nosiru nu posedă însă o val6re destul de 

mare, ast-fel în cât trevue căutată, până a ajunge la tortificarea se- 

vuluă, o altă metodă favorabilă, prin care să puten introduce în or- 

ganism o canțitate mai mare de vacein. Peniru acest scop am reluat 

o serie de încercări publicate în Archives de Virehow şi în Connais- 

sances măâdicales din 1887 şi în Les Bactâries (Cornil-Babeş) din 

anul 1890. In aceste publicaţiuni am arătat, că şi prin încă'direa m&- 

duvelor virulente sai prin dilwarea substanţei vivulen:e, putem obţine 

un vaccin bun. Diluarea a fost apoi întrebuinţită de Hoegyes în trocta- 

mentul antivabic al omului, cu tâte că am arătat că acâstă metodă nu 

e sioură, căci la cânii ast-fel tractați se declară câte odată turbarea. 

Metoda de încăldire. — Metoda de încăldire însă mi-a dat dejă în 

anul 1887 resultate excelente. Am proceda: in modul următor, după ce 

am consatat că virusul rabie rămâne viii la o încăldire repede până 

la 61%—69, pe când 4 grame de emulsiune virulensă se distruge, dacă 

este încălgită timp de 4 minute la 620, sei dacă se încăldesce timp de 

o oră la 58. Pentru a obţină o serie regulată de emulsiuni din ce în 

ce mai tari, am procedat în modul următor: 2 grame de mă&duvă at 

fost bine emulsionate în 4 grame apă sterilisută şi apoi expuse într'o 

baie de apă încăldită la temperaturi bine determinate. S'a constatat 

că emulsiunea pusă înt”o eprubetă timp de + minute în acâstă baie
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ce aveă 615 şi apoi injectată sub -meningele epurelui de casă, ase- 
menea şi o emulsiune expusă 8 minute la acâstă temperatură, nu pro- 
duceaii mârtea cpurilor de casă. 

O emulsiune expusă 2 minute la 560 C omâră epurele în 9 dile 
> » 4 3 > > Dă >» > Îl > 

> 3 8 y > 5 x >» 12» 
> ) 1 6 y > > > > > 1 3 > 

» > 24 » > 5 > > > 11] (9) > 

3 > 32 > » > Bă 3 > 13 » 

> 3 60 : > > > > >» > 380 » 

La epurele cel din urmă s'a arătat febra în diua a 7-a; ea s'a re- 
petat după o pausă de două dile, şi apoi de 4 ori în pause de 2—3 
dile, până când în fine turbarea apăreă cu simptomele caracteristice. 
Am publicat o altă serie de experienţe în Coanaissances mădicales 

din 12 Iunie 1887. Am procedat în modul următor: am amestecat 1 
gram de măduvă cu 5 grame de apă distilată, am filtrat prin hârtia 
filtrantă în condițiuni aseptice, şi 4 grame din acâstă emulsiune ait fost 
expuse în bae marie, a cărei temperatură eră menţinută la 58. Emul- 
siunile au fost încălgite 5—60 minute. 6 epuri inocvlaţi în diferite 
rînduri cu acestă substanță încălgită de la 5—40 ati sucombat în in- 
tevval de 10—14 ile. Epurii injectaiă cu emulsiuni încălgite mai puţin 
de 480 ai sucombut cu fenomene de turbare în timp de 9—16 dile. 

Epurii inoculați cu măduvă încăldită: 

2 minute la 58 C sucombă a 10-a di 

d > > > >» > il-a se 

8. , >» 12-a > 
16 3 3 % > >] 3-a > 

21 > > » > > 16-a >» 

24 > > 360 Q > > 12-a > 

32 3 > > > > Î2-a >» 

3 epuri inoculaţi cu meduvă expusă 4, 8 şi 12 minute la 600 ai su- 
combat 12 şi 14 dile după injecţiune. 

Un câne a fost tractat de 3 ori cu emulsiunile expuse la baia marie 
de 60” timp de 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4,3,2, 1 minute, apoi trepa- 
nat cu virus de stradă: a resistat. (Coniizizacncea merdicules,) 

2 câni tractaţi succesiv cu o serie de virus atenuat prin căldură ati 
resistat de asemenea trepanaţiunii cu virus de stradă. (Vireh. Arch.) 

Slăbirea virusului este mai uşoră dacă ne servim de una şi acecaşi 
mâduvă, decât întrebuinţând diferite măduve; şi uscarea sau. dilua-
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rea m&duvelor dă resultate mai neregulate decât încăldirea, cea din 

urmă dând cel puţin 3 grade sigure de atenuare; o injecţiune de 10 

ce. din emulsiunea încălqită la 10% nu aveă nici un efect văt&mător 

asupra cânelui, dar nică nu producea immunisare. După ce în anii 188 

şi 1888 am repetat aici la Bucuresci încercările acestea cu măduvele 

încălgite şi tot cu același efect favorabil, în anul 1893 am fost forțat 

să întrebuinţez de mai multe ori măduva încălgită în tractamentul 

antivabie, anume după ce în acest an, din causa unei epizootii ivite 

îmțee animalele nostre, nu dispuneam în tot-deauna de seria completă 

de mă&duve uscate. Am notat 15 pers6ne muşeate în mod grav şi la 

cari sat dat mai multe serii de măduvă îneălqită în modul următor: 

s'a dat pe fie-care di două sait patiu injecţiuni de măduvă filtrată și 

pusă în eprubete gradate, ce eră apoi încăldită într'o bae marie de 

600, timp de 60--2 minute. 'Pemperatura la care a ajuns emulsiunea 

eră de 60—450. | 

Ast-fel o fată muşeată la buză a primit următorea serie de mâduvo: 

l-a qi diminâţa, m&duvă de 12 şi 11 di din seria Pasteur 

> > s6ra , > » 1 şi 10 >» > > > 

„9-a di dimin6ţa > încălqită 60 minute şi 50 minute. 

>» s6ra > > 40 > » 80 » 

da > i î > 30 3 > 90 > 

4-a >» : > ă 20 > > 10 3 

d-a > > : 3 Ă 10 9 

6-a >» > > > % Fă > 8 

î-a > y > > 8 > 

8-a » Pausă . 

9-a > > 2 > 8 E 7 - 

10-a >» > - 
î > G 5 

ll-a » > > » 6 3 > 5 

12-a » > y > 5 3 4 , 

ld-a- > > > > 3 , „9 i 

l-a > Pausă 

IG-a >» > » 6 , „5 3 

lt-a : “ 3 > 5 Și 3 4 

18-a > 3 po > 4 p „3 

19-a > e» > > 3 > > 9 > 

Persânele tractate în acest mod aii rămas sănătâse. Cu tâte aceste, 

nu am urmat cu acest tractament din momentul când seria măduvelor
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lui Pasteur eră iară completă, căci resultatele nâstre obţinute cu nie- 

toda lui Pasteur modilicată de noi şi combinată cu aplicarea serului 

în casurile grave erau atât de perfecte, în cât nu ne credeam autori- 

saţi a abandonă acest sistem. | 

Cu tâte aceste, am insistat încă în anul 1887 asupra faptului că 

încălgirea măduvelor are avantagiul că permite o asepsie mai sigură, 
din causă că măduva nu trebue expusă mai mult timp în contact cu 
aerul. In adevăr, cu t6te precauţiunile luate, se întîmplă că o măduvă ex- 
pusă uscării în borcanele nâstre începe să intre în putrefacţiune. Mai 
departe âm constatat că seria de atenuare este mai regulată decât 

la măduva uscată şi manipularea este mai simplă. Dacă la metoda lui 

Pasteur se strică o măduvă din serie, acâstă serie rămâne întreruptă; 

asemenea, dacă odată se presintă un număr mare de mușşeaţi, rămâ- 

nem ușor lipsiţi de mă&duve sai suntem forţaţi să întrebuințăm totă 

măduva, fără să ne r&mână pentru alţi muşeaţi. Trebue de multe ori 

să facem economie cu măduvele în detrimentul efectelor tractamentului. 

Tâte aceste inconveniente nu ne-aii determinat însă până acuma să 

abandonăm metoda lui Pasteur, care în cei din urmă 3 ani ne-a dat 
resultate absolute; adecă în aceşti 3 ani printre muşeaţi nici unul n'a 

murit dupe ce a terminat tractamentul. Nu putem însă să nu amintim 
aică o mică modificare în prepararea emulsiunilor, pe care am încer- 

cat-o împreună cu Dr. Puşcariu, basată pe experimente făcute în co- 
laborare cu d-sa. Am constatat anume, că măduva încăldită la 800 îşi 

perde virulenţa, dar întrebuințată în cantități mai mari este totuşi în 

stare să immuniseze. Am căutat dar să întărim efectul tractamentului 

nostru antirabic, întrebuinţând, în loc de bulionul cu care facem emul- 
ziunea m&duvelor, o emulsiune de creer de epuri morţi de turbare 

îmcălgită la 800. Acâstă modificare contribue probabil la eficacitatea 

tractamentului nostru. 

Studiele n6stre asupra măduvelor încăldite ai fost reluate de d-l 
Dr. Pușcariu la laşi, şi d-sa a putut confirmă avantagiele acestei me- 

tode, ceea ce este cu atât mai important cu cât d-sa, aşă se vede, 

ma avut cunoscinţă de cercetările n6stre anteridre. 

Emulsiunea încăldită 10 minute 

la 800, 700, 60 ai rămas sănătoşi. 

» 500 au murit după 11 1/, dile. 
>» 40 » > > 11 > 

> 4 >» > > 10 > 

> 3850 x 3 > 9 > 
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la 300 ai murit după 9, dile 

neîncăldită » > » 8 > 

Injectând acâstă serie la animale, anume la cânii infectați pe cale 

intra-oculară (nu se dice dacă injecţiunea a fost făcută în camera an- 

teriâră sait în corpul vitros şi nu se dice cât timp după infecţiune 

s'a început vaceinaţiunea), majoritatea cânilor a resistat infecţiunii. 

“Practamentul s'a făcut în serii repetate şi durâză aprope 2 s&ptemâni, 

inoculând în întâia gi mă&duvele mai mult încăldite, a doua di pe cele 

mai puţin slăbite, a treia qi o serie mai mare de 7 inoculațiuni, ete. 

Dr. Puşeariu mi-a comunicat verbal că a început asemenea să aplice 

acest tractament la om, dar nu ca noi numai în casuri de necesitate, 

ci în mod exclusiv, şi că până acuma şi d-sa este fârte mulțumit cu 

resultatele obţinute. Cu tote că experienţele nostre la animale sunt 

favorabile acestei metode ale mele, totuşi principiul de la care por- 

nese în aplicarea resultatelor experimentale la om nu-mi -va permite 

de a aplică acest tractament prin m&duve încăldite în mod sistematice 

la om, până când Dr. Puşeariu sai alți dirigenţi de institute antiva- 

ice nu vor fi obţinut un număr fârte mare de vindecări prin acestă 

metodă, căci în momentul unde prin metoda lui Pasteur modificată 

în modul arătat obţinem resultatele cele mai bune posibile, nu vom 

pute obţine prin metoda de încăldire, chiar în easul cel mai tavorabil, 

alt ceva decât aceleași resultate, sai pâte resultate inferidre, adecă po- 

sibilitatea nu este exclusă ca, aplicând acestă metodă, totuşi să avem 

vre-un insucees, adecă un cas de morte, causat pste prin experimen- 

tavea n6stră. 

Neajunsurile arătate în tvactamentul Pasteur, după părerea mea, nu 

ne autorisă însă să sacrificăm, pentru a le evită, o viţă de om. 

Considerând că o combinaţiune a tractamentului lui Pasteur cu mâ- 

duvele încăldite până la omorirea virusului dă resultate bune; consi- 

derând mai departe că seria lui Pasteur este mai puţin regulată de- 

cât seria încălgită; mai cu s6mă însă luând în considerare că ameste- 

cul măduvelor cu o virulență diferită a dat în mânile nostre o serie 

mult mai regulată; am început de câte-va luni aplicarea la om a unei 

metode mixte, în care însă metoda lui Pasteur își păstreză tâtă acti- 

vitatea, fiind mai asigurată seria lui Pasteur prin 3 sai 4 serii de 

virusuri atenuate prin căldură. Prin acâsta asigurăm mai mult ac- 

țiunea seriei Pasteur şi întroducem tot de-odată mai mult vaccin în 

organismul celor mușcaţi. 
| 

Ast-tel tractăm acum pe cei muşcat în mod mai slab: 1) eu o serie 
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de mă&duve uscate emulsionate într'un filtrat prin hârtie de toxine 
antirabice produse prin încălgire la 75%; 2) cu o a doua serie de m&- 

duve uscate emulsionate întrun filtrat de virus la limita virulenţei; 

3) cu o serie de măduve emulsionate cu un filtrat de o virulență de 

10—12 dile. ” | 
In casuri mai grave repeftăm şi scurtăm aceste serii şi adaogem 

serii de filtrat de o virulență de 9—10 dile. 
Pâte că cu acest mod vom pută să mai scurtăm timpul în care vac- 

cinul să-şi facă acţiunea, ceea ce ar fi un adevărat progres, căci alt- 

fel metoda nâstră este perfectă pentru persânele cară pot termină trac- 

tamentul. _ 
Pentru a scăpă persânele atât de grav muşcate în cât turbarea să se 

declare în mijlocul tractamentului, trebue să căutăm neîncetat mijlâce 
nouă. Mijlocul suveran ar fi o seroterapie forte eficace, căci tocmai sero- 
terapia are o acţiune aprâpe imediată asupra virusului, pe când ori- 

ce vaccin produs din virus trebue să producă mai înainte nisce trans- 

formări în organism, pentru cari se cere un timp mai mult sati mai 

puţin îndelungat. "Tocmai în acest interval isbucnesce însă câte odată 

bla. 
Resumând ceea ce înţeleg sub numele de mefoda română în trac- 

tamentul antirabic la om, acâsta constă în: 

1. Aplicarea seroterapiei descoperită la noi în ţâră (Babeş) în trac- 

tamentul antirabic (Babeş-Tizzoni). 

2. Aplicarea constatării puterii vaceinante a mă&duvelor încălgite până 

la omorirea virusului (Babeş-Puşeariu) pentru emulsionarea mădu- 

velor uscate (Puşcariu-Babeş). 
3. Aplicarea descoperirii efectului m&duvelor încăldite (Babeş) pen- 

tru casuri de necesitate (Babeş), sai în tractamentul sistematic al tur- 

bării la om (Puşcariu). 
4. Combinaţiuinea tractamentului prin măduve uscate cu acela prin 

măduve atenuate prin încălgire (Babeş).
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e i 

Nu sufere îndoială, că febra aftosă este o maladie contagidsă aparţi- 
nând bâlelor exantematice ; ea se transmite de la un animal la altul, şi 

chiar la om, prin intermediul secreţiunilor şi dejecţiunilor animalelor, 

care-şi pot păstră timp îndelungat puterea lor de patogenitate. Pe lângă 

multe casuri în cară se pote probă modul de contagiune, sunt altele în 

cari e imposibil de a urmări calea infecţiunii; ast-fel se afirmă că un 

grajd părăsit de multă vreme şi care a fost locuit mai înainte de 

animale bolnave pâte contamină alte animale sănătâse. E bănuială cum 
că Dbăligarul mai ales ar păstră virusul timp de mai multe luni şi 
chiar ani. Animalele cari au suferit mai înainte de febră aftâsă și 

s'au tămăduit în urmă pot încă transmite b6la. Desinfectarea radicală şi 

ferberea laptelui mai multă vreme pot distruze virusul. Animalele de 

diferite specii, mai ales bovideele, oile, porcii, caprele, sunt. mai mult 

oxpuse la contaminare, pe când calul, cânele, pisica, epurele de casă 

sunt cu mult mai puţin susceptibile. Infecţiunea acestor animale se 

face de la unul la altul, fără deosebire de speţă. Germinul bilei pă- 

trunde probabil prin Gre-cari puncte de elecţiune, prin regiunile în cari 
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mai adese-oră se observă primele manifestaţiuni morbide, şi antune: prin 

mucâsa nasală, bucală, în regiunea mamelei, a copitelor, a anusului la 

unele animale. De aci el se pâte propagă mai departe în pulmoni sai 

în tubul digestiv. Mersul plei ne face să credem, că în acâstă infec- 

țiune e vorba de un virus care se propagă prin căile de comunicaţiune, 

plecând din regiunile acele unde bâla a devenit endemică, mulţumită 

unor împrejurări puţin cunoscute, pote numai din causa lipsei măsu- 

rilor de isolare și de desinfectare. Din aceste regiuni anumite, bâla se 

văspândesce cu 0 iuţelă mai mare sai mai mică, după importanţa și 

mulţimea căilor de comunicaţiune, şi rămâne în vig6re atâta vreme cât 

nu se ieati măsuri rigur6se pentru combaterea epizootiei. 

Se citâză observaţiuni, din cari resultă că b6la s'ar nasce de la sine, 

nefiind în nici o legătură cu regiunile contaminate; ele însă trebuesc 

primite cu multă reservă, sciut fiind cât este de grei de a constată 

căile mai mult sai mai. puţin ascunse ce le-a putut urmă germinul 

infecțios. 
Aceste constatări pe de o parte, pe de alta marele interes econo- 

mic al acestei epizootii, ai făcut ca un mare numer de autori să cer- 

ceteze natura virusului specific. In adevăr, mulți au descris, fie în con- 

ținutul vesiculelor, fie în secreţiuni sai organele interne, diferite specii 

de microbi rotund, cocă, streptococi, sati parasiţi animali, ca amibe etc. 

Ne mărginim a cită câte-va nume. Aşă Nosotti a găsit un microb 

rotund, care se colorâză cu diferitele colori de anilină, cultivabil, ino- 

culabil, cu care autorul a produs bsla. Klein (1) a găsit nisce diplo- 

cocă şi streptocoti, cu cari a putut să dea nascere bâlei ia oi, infec- 

tându-le pe cale. stomachală, însă cari nu ati avut nici o acţiune ino- 

culaţi fiind sub pele. Kuwth (2) a săsit la animalele bolnave un streptococ, 

pe care la numit streptoceocus învolulus, cu care însă nu a reuşit să 

producă febra aftâsă; autorul însă a bănuit o Gre-care legătură de 

patogenitate între acest mierob şi b6la. In timpul din urmă, Kurth a 

păsit microbul său in gura unor bolnavă atinşi de alte afecţiuni. Sehot- 

telius (3) a descris nisce streptococi mobili, pe cari i-a cultivat din 

vesiculele aftose şi i-a considerat ca mierobii specifică ai bâlei, cu t6te 

că nu a putut probă acest luevu, căcă animalele inoculate, după câte-va 

gile de febră, nu ai presentat, erupţiunea caracteristică. Bela (4) a 

  

  

(1) 15th. Annual of the Local Goauvernemnent Board, 85. 

(2) Mitteilung. a. d. Kaiser. Gesundhitsant., VIII. 

(3) Centr. f. Bact, Bd. XI. 

(4) Cent, f. Bact, Bd. XIII şi de curînd în Bel, tierăvetliehe Woch., 1896.
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doseris nisce corpusculi amiboigi în sângele sai în muedsele anima- 

lelor, căror corpusculi el le atribue un rol patogen cu tâte că nu-şi 

susține aserțiunea pe basa vre-unor cercetări experimentale. Aceşti 

parasiţi se desvoltă pe mediile artificiale, întovărășiţi însă şi de alți 

microbi străini. Piana și Piorentini (1) pretind că au găsit amibe în 

casurile de febră aft6să; însă neputând obţin cultuuă pure, nu aii fost 

în stare să experimenteze în mod esact cu aceste formaţiuni speciale. 

Putem trece repede asupra acestor cercetări în mare parte incom- 

plete, fără a fi nevoe de a intră în amănunte, căci autorii citați nu 

au fost în stare să reproducă bâla tipică cu parasitul deseris de dînşii 

la diferitele animale susceptibile pentru febra aftosă. 

Cercetările lui Siegel (2) asupra microbului găsit de el în epidemiile 
de stomatită gravă cu infecţiune hemoragică, observate la copii mai ales, 

şi cari ai coincidat cu o epizootie de febră aft6să, sunt cu mult mai 

afirmative, căci ele ati conchis la identitatea dintre microbii găsiţi la 

om cu acei găsiţi la animale bolnave. Mai mulţi înainte de Siegel ai 

susținut că, în unele epizootii de febră aft6să, şi mai ales dacă aceste 

epizootii sunt de o Gre-care malignitate, bla se pote transmite la om, 

şi se transmite nu numai sub forma unei uşore erupţiuni fără impor- 

tanţă, ei ca o adevărată epidemie gravă, cu o mare mortalitate. 
Siegel insistă asupra analogiei ce există între aceste casuri şi 

scorbut, și se pote pune întrebarea dacă multe din casurile ce aii fost 
luate drept scorbut nu ai fost decât nisce adevărate infecţiuni aftâse, 

sau dacă dimpotrivă acele câte-va casuri menţionate de Siegel şi de 
alţii ca aparţinând febrei aftâse nu aii fost decât ceasuri de scorbut, 

sai vre-o varietate Gre-care a septicemiilor hemoragice. 

Siegel a găsit în organele individilor morţi de acâstă b6lă hemora- 
gică cu erupţiuni vesiculGse, precum şi în organele interne a dou& 

vaci mârte de febră aftâsă, un acelaşi microb, pe când în alte casuri 

microbul în chestiune nu a putut fi găsit. Siegel observă, că de obicei 

microbul se găsesce în primele 10 gile ale bâlei. 

Mierobul lui Siegel are o lungime de 0,5 --0,r, tace câte odată îi- 

lamente, adese-ori nu se color6ză decât numai la cei 2 poli, se deco- 

loreză cu Gram, nu posedă spori, se desvoltă la temperatura camerei 

pe tâte mediile obicănuite, dând pe plăcile de gelatină mică colonii ro- 
tunde de o culdre gălbue. Mierobul nu lichetiază gelatina, nu e pa- 
togen pentru epurele de casă, cobaii, şorece, câne şi pisică. 

(1) Cent. f. Baci, Bd. XIX. 

(2) Deut. med. Woch., 1891 şi 1894,



  

a
 

e
 

m
a
 
r
a
 
m
e
 

a 
o
 

m
r
 

m 
r
e
 

24 

  

Porumbeii tineri însă mor după injecţiunea unei mari cantităţi de 

cultură. La pureeiă, la viței şi la viţele, autorul, frecând mucsa bucală 

cu o cultură pură, sai injectând în peritoneil o asemenea cultură, a 

putut observă o erupţiune vesiculsă, precum şi nisce ulceraţiuni ale 

gurei și ale nasului, hemoragii şi mortea în 19 -15 gile. Bacilil se 

găsesc în organele interne. Injecţiunile nu reuşesc în tot-deauna, căci 

printre animalele asupra cărora se experimentâză sunt unele refractare, 

acelea anume cari ati avut mai înainte febra aft6să. 

Kpuse, care face o dare de sâmă a lucrărilor lui Siegel în manualul 

de microbiologie al lui Fliigge (1), spune că a obţinut şi el o cultură de 

Siegel, însă că a observat o mare diferenţă între caracterele acestei 

culturi şi acele descrise de Siegel. Astfel, microbul din cultura luă 

Kruse s6mănă mult cu coli comun, nu e imobil, cum îl descrie Siegel, 

e patogen pentru şOrece şi dă pe cartot o colorațiune roşu-gălbue. 

E fârte posibil ca Siegel să fi cultivat mai mulți microbi de-odată 

şi presentând Gre-cavi analogii între ei, unii imobilă, alţii mobil, unii 

inofensivi pentru ş6rece, alții patogeni, ast-fel că ne putem întrebă 

care din aceşti microbi este adevăratul agent patogen al bâlei. 

De altmintrelea, comunicările lui Siegel mai pot fi discutate şi din 

alte puncte de vedere, ceea ce face ca val6rea publicaţiunilor sale să 

fie pusă la îndoială. 

Aşă, să căutăm a ne da sâmă de curiosa epidemie a satului Britz, 

aprâpe de Bevlin. Acest sat e cel mai bogat în vite din tâte împreju- 

pimile Berlinului. Fără îndoială, epizootiile de febră aft6să sunt forte 

dese, putem dice chiar constante în localităţile din jurul Berlinului, pe 

când epidemia observată de Siegel la om constitue O varitate, căcă în 

literatură nu se găsesce nici un cas de o asemenea stomatită hemo- 

vagică cu caractere particulare. În Ungaria, unde febra aftâsă e de- 

parte de a fi vară, aprâpe că nu s'a menţionat până acum 0 asemenea 

epidemie. 
” 

Să vedem în câte-va cuvinte care este mersul acestei maladii. 

Copiii şi adulţii, cari în parte cel puţin ai fost în contact cu ani- 

malele bolnave, după o incubaţiune de 8—12 dile, care, fie gis în trâcct, 

nu corespunde de loc cu incubaţiunea febrei aft63e, care este de 3—5 dile, 

presintă o erupţiune caracteristică a mucâsei bucale. Lesiunile presintă 

mai mult caracterele unei glosite şi a unei gingivite cu miros fetid; 

sele maxilare sunt atinse şi ele, căci se pote constată o tumefacţiune 

difusă a scheletelui cavităţii bucale. Pe buze apar nisce mici erupţiuni 

  

  

(1) Fliigge, Die Mikroorganismen, 3-e Auflage, 1896.
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erpetiforme, pe gambe şi pe antebraţe se constată un exantem cu ca- 
racter une-ori petechial, alte-onă vesicular, putându-se confundă lesne 
cu rugeola. Câte odată erupţiunea este unilaterală. 

B6la în timp de un an sait mai mult pâte presintă recidive. Glosita 
adese-ori devine fârte gravă prin intensitatea ei; se menţionâză nu de 
rare ori hemoragii abundente. Intre complicaţiunile interne, un loc în- 
semnat îl ocupă endocardita, tumefacţiunea ficatului şi mai nici odată 
acea a splinei. In alte casuri se constată echimose profunde, tari şi 
avend sediul în regiunea cotului şi a genunchiului. Adese-ori erupţiunea 
pote îmbrăcă forma unui pemphygus; se relatâză casuri unde mârtea 
a fost precedată de simptome de tetanos. , 

Bâla e fârte contagi6să. Individii cari vin în localitatea infectată se 
contaminâză prin obiectele de cari s'aii servit bolnavii. Aşă, un copil 
s'a infectat printr'un biberon și, după 12 ore de la infecţiune, îi apării 
o erupţiune visiculosă caracteristică. In timp de 6 luni, dintre cei 9.000 
locuitori ai satului Britz, 300 ai presentat simptomele tipice ale ma- 
ladiei, pe lângă mulţi alţii ale căror simptome ati fost mai puţin carac- 
teristice. ” 

Microbii isolați din unui din aceste casuri aii fost inoculaţi la 4 pureci 
prin frecarea mucâsei bucale: doi dintre ei aii murit după 48 ore, 
după ce ati presentat, la 18--24 ore de la infeeţiune, un eritem hemo- 
ragic şi vesicule pe gambe. Unul dintre aceşti pureci a trăit, altul a 
fost omorit la 8 gile de la infecţiune, după ce a presentat o tumetacțiune 
cu formaţiuni de vesicule a mucâsei bucale. 

S'aii inoculat doi viței, unul prin frecarea mucâsei bucale, altul prin 
infecţiune intra-peritoneală. Amîndoi ai murit a 5-a di, după ce aii 
presentat ulceraţiuni și vesicule pe nas și pe diferite mucâse. 

Tâte aceste fapte arată că maladia observată la om a fost una din 
acele forme particulare f6rte infecţi6se de stomatită cu septicemie hemo- 
ragică, cari până atunci eraii clasate între formele grave de scorbut. 

Incă de mult am descris specii de bacili hemoragici patogeni pentru 
animale și pe cară i-am găsit în infecţiunile de acest fel, așă în cât 
e fârte probabil că microbii descriși de Siegel în organele interne să 
nu fie decât nisce bacili hemoragici, cari, inoculaţi la porci, la viței şi 
la porumbei, sunt în stare să producă o maladie asemănătâre, dar o 
maladie care, prin durata sa, prin mersul s&ă supra-acut, prin carac- 
terul săi hemoragic, prin marea mortalitate la care dă nascere, se 
distinge cu totul de febra aftâsă spontanee, care are o mortalitate de: 
abiă 1—20,. 

Atunci, pentru ee să presupunem că acâstă bolă a omului să fie de
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natură aftâsă, din momentul ce recunâscem bine manifestările obică- 

nuite ale febrei atftâse la om și scim că aceste manifestări diferă cu 

totul de acele descrise de Siegel? 

Contagiunea Gmenilor în casurile expuse mai sus nu e nici decun 

probată. Insuşi Siegel recunsce, că acâstă maladie gravă nu sa arătat 

printre pers6nele cari fuseseră în contact direct cu animalele. De alt- 

mintrelea, cu tote că el crede că prin laptele animalelor bolnave sar 

face contagiunea, nu a putut reuşi să producă cu el nici culturi nică 

infecţiune. 

Pentru a explică tâte aceste diferenţe, autorul crede că bâla obser- 

vată la om e o formă mai gravă a febrei aftâse şi că, între acestă 

formă şi acea ce de obiceiit se observă la animale, e aceeași legătură 

ca între variolă şi vacein. Acâstă presupunere însă nu o basâză pe nici 

un fapt experimental, căci autorul nu a putut probă că vaccinaţiunea 

cu febra aftâsă ar preservă în contra acestei maladii a omului. 

De altmintrelea, autorul mărturisesce că există o asemănare între 

acâstă b6lă a omului şi între scorbut, vaccin şi variolă, rugeolă, scar- 

latină saii febra petechială. Ceea ce însă ne interesâeză mai mult în 

acâstă bâlă a omului, şi anume identitatea ci cu febra aftâsă, acesta 

nu prea reese din ceea ce spune Siegel], căci numai apariţiunea vesicu- 

Jelor pe mucâsa bucală nu probâză nimic, sciută fiind freeuenţa acestor 

erupţiuni la om şi la animale în diferitele maladii infecţise. 

Mersul b6lei, precum şi marea mortalitate a animalelor în experienţă, 

vorbesc în contra existenţei unei identități între ambele maladii, iar 

presenţa microbilor în organele animalelor nu probză alt ceva decât 

că bla omului e transmisibilă şi nici decum identitatea ci cu febra 

aftâsă. Ar fi trebuit, pentru acest lucru, să se găsâscă aceiași microbi 

în bâla spontance a animalelor. Inainte. de a se fi identificat prin tote 

mijlâcele posibile mierobii găsiţi în organele animalelor atinse de febră 

aftâsă, nimic nu se pâte probă nică în ceea ce privesce identitatea ma- 

ladiei, nici în ceea ce privesce rolul microbului în febra aftâsă. Şi tocmai 

in acâstă direcţiune, eu totul esenţială, cercetările lui Siegel sunt cu totul 

insuficiente. Siegel a trimis una din culturile sale unui domn Cristman, 

despre care Siegel afirmă că ar fi un bacteriolog cunoscut, şi acesta a 

constatat identitatea acestor microbi cu alții, pe eari i-a găsit el în 

organele unei vacă ce a murit de febră aftâsă câte-va dile după infecţiune. 

Veterinarul Troste a constatat identitatea morfologică a culturilor de 

la om şi de la animale. In fine Siegel inoculeză 3 vaci, injectându-le 

în cavitatea peritoneală conţinutul unui balon de Erlenmayer (nu se 

dice ce cantitate); 2 din aceste animale nu ai reacţionat decât print”o
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uşoră febră, pe când cea dea 3-a vacă, după ce a avut o febră ridicată, a 

fost omorită a 10-a di, şi atunci numai s'a observat între copite ulceraţiuni 

şi vesicule; s'aii găsit şi microbi în organele interne ale acestor din 

urmă animale. Prin urmare, într'un singur cas numai Siegel a putut 
să producă la o viţea o bâlă febrilă cu câte-va ulceraţiuni între copite. 

Nu reese clar însă dacă cultura, cu care a experimentat în aceste 

casuri Siegel, proveniă de la om sau de la animale; şi de Gre-ce vaca 

a fost omoriîtă mai înainte, nu se scie dacă bâla febrilă observată la 

dinsa ar fi putut ave un sfîrşit letal. 
In fine, într'un singur cas Siegel a făcut culturi din organele unei 

vaci care a murit după a 3-a qi de febră aftosă și pretinde că a isolat, 
același microb. 

Ceea cereese dinlucrarealui Siegei, se resumă decă în următârelepuncte: 
1. Siegel a găsit intr'o epidemie cu caracterele unei septicemii 

hemoragice cu stomatită un microb ovalar, imobil, şi care, la viței, la 

purcei, la porumbel, precum şi întw'un singur cas la o vacă, a produs 

o maladie febrilă, hemoragică, eruptivă şi mortală. 
2. Tot Siegel trimite o pretinsă cultură pură a microbului săi lui 

Kruse, care găsesce în ea un bacil mobil presentând aprâpe tâte carac- 

terele lui coli comun şi eare prin urmare nu corespunde de loc deserip- 

țiunii şi fotogramelor din memoriul lui Siegel. Pe când Siegel pretinde 

că microbul nu e patogen pentru animalele de laboratorii, Kruse îl 
găsesce patogen pentru ş6recele alb. 

3. £ lucru cert prin urmare că Siegel nu a lucrat cu un singur mierob, 

dar cu mai multe specii diferite. Autorul nu a probat câtuși de puţin 

identitatea maladiei umane cu febra aftosă epizootică. Se pote pune deci 
întrebarea, dacă microbii găsiţi în organele omului şi la singurul animal 

mort de b6lă naturală nu ai fost în parte cel puţin nisce varietăţi 
ale bacililor de putrefacţiune şi mai ales ale lui coli comun. 

4, Nu e îndoială că Siegel a isolat în maladia omului un microb 
ai septicemiei hemoragice, care şi el ar put intră în grupul lui coli 

comun. De altmintrelea, noi am găsit că există o orupă întrâgă de 
microbi produectori de septicemii hemoragice, cari semă&nă cu microbii 
putrefacţiunii şi represintă varietăţi artificiale sait trecătore ale aces- 

tor din urmă microbi. - 
In numerii 5 şi 6 din 1897 ai jurnalului Deatsehe med. Iochen- 

sehrift, Bussenius şi Siegel revin asupra microbilor găsiţi la febra af- 

t6să; dar acum, aşă se vede, ci păsesc iară microbi deosebiți, dând 

acum bacilului când numele de bacil albastru, când de bacil Siegel. Insă 

acești bacili nu sunt deseriși şi autorii se raportâză la un alt jurnal,
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unde aceşti bacili ar fi descriși; dar acest, jurnal până în present n'a 

apărut încă. Autorii afirmă că ar fi găsit acest bacil din saliva bolnavilor 

cu erupţiune, semănând cu acela al tebrei aftâse, şi că microbii intro- 

duşi fiind cu alimente în tubul digestiv al unui vițel, acest vițel ar fi 

murit de febra aftesă peste 4 dile. (2) Un alt vițel, fiind inoculat cu un 

mierob provenind de la un alt copil bolnav, se îmbolnăvesce cu vesicule 

pe muc6sa nasului, pe picidre; apoi apare diaree; a 5-a di animalul se 

omâră şi din sânge se isolâză acelaşi microb. In fine, ai isolat acest 

microb (2) din saliva şi sângele animalelor afectate de bla naturală și 

injecţiunile microbului aii produs afte la viței şi la un porc. 

Era nevoe de a stărui asupra lucrărilor luă Siegel, pentru a probă 

insuficienţa lor, cu atât mai mult cu cât mierobii găsiţi de noi întrun 

mare număr de casuri de febră aftâsă intră în grupul mierobilor de 

putrefacţiune, semănând până la un Gre-care punct cu coli comun. Dar 

cum bacilul coli comun se .găsesce forte des în organele animalelor 

mârte de diferitele bâle infecţi6se, cum acest grup forte întins îmbră- 

ţiş6ză o infinitate de forme mai mult sati mai puţin stabilă, singurul 

fapt că s'aii găsit într”'o b6lă mierobi asemănători cu coli comun nu pâte 

îndreptăţi. pretenţiunea de a se fi găsit însuşi microbul bâlei. Nici pro- 

ducţiunea unei bâle ce sâmănă mai mult sait mai puţin cu febra aftosă 

nu este probantă, căcă în regiuni pântuite de afte se întîmplă uşor 

ca la un animal să se producă bâla, fără ca acesta să fie datorită 

inoculaţiunilor. 

NI. 

România suferă mult de febra aft6să, deși este inesact că la noi 

av există focare de acâstă b6lă ce ar produce infecţiunea țărilor vecine. 

Din contră, ţâra nâstră a fost în anii din urmă în mai multe rîndură 

infectată de ţările vecine și mai cu s6mă de Ungaria. 

La noi în ţâră, febra aftâsă se presintă sub o formă destul de be- 

nignă, ast-fel în cât abiă se observă casuri mortale. Alt-fel şi în străi- 

nătate mortalitatea acestei bdle e fârte mică şi rare-ori se ridică 

peste 1—2%/,. Inconvenientele bâlei sunt mai cu sâmă incapacitatea 

de a lucră a animalelor în timpul bâlei. Dejă în anul 1890, d-l inspec- 

tor veterinar Sfareovici, cultivând conţinutul pustulelor şi saliva mai 

multor animale atinse de acâstă b6lă, şi anume în primele ile ale 

b6lei, găsise nisce bacili, cari însă nu ati fost examinaţi mai de aprope. 

La începutul anului 189, şi anume în lunile Februarie şi Aprilie, ivin- 

du-se bâla pe o scară mai mare în judeţele Muscel și Vlaşea, făcând
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din noii cultură din salivă, pure în aparenţă, din mucâsa gingiilor 
tumefiate la începutul bâlei, şi inoculând produsele bâlei şi saliva ani- 

malelor bolave la diferite animale, a obţinut culturi, cari, fiind inocu- 

late sub-eutan sai prin fvecarea mucâsei bucale la viței, ai produs o 
bâlă semnând mult cu bâla naturală. | 

Diferite fenomene greii de explicat şi contragicătâre, ivite în cursul 
acestor cercetări, ne-ai determinat să lucrăm împreună cu Dr. Starco- 

vică, pentru a elucidă etiologia b6lei, pentru care aceste cercetări pre- 
alabile ne-ai dat indicaţiuni preţi6se. 

Materialul de cercetare al d-lui Starcovici a provenit din diferitele 

focare de epizootie, şi anume de la animale bolnave și de la animale 

omorite la începutul b6lei, anume: 

5 Februarie 1896, vaci şi boi bolnavi din comuna Letea-veche (Vlașca). 
4 Aprilie 1896, boi bolnavi din comuna Bughea (Muscel). 

9 Septembre 1896, boi şi vacă din comuna Fălcii. 

11 Septembre 1896, boi şi viței din comuna Tătăranii (Fălciu). 

13 Octobre 1896, boi şi vaci din comuna 'Leţeani (Bacău). 

19 Novembre 1896, boi şi junici din comuna Birlad. 

D-l Starcovică, făcând culturi din mucsa bucală, şi anume din conţi- 

nutul vesiculelor sai din lichidul sanguinolent produs din părţile tume- 

fiate ale gingiilor, făcându-se o mică secţiune sau extirpându-se părți 

mică din mucdsa bolnavă, tot după o desintecţiune prealabilă a supra- 

feţei, s'au produs pe substanţe nutritive microbi variaţi. 
Anume s'a întrebuințat gelatină, gelosă, gelosă cu glicerină şi ser, 

ser de boi, bulion, substanţe zacharate, cartofi; substanţele acestea 

sau ţinut parte în vid, parte la temperatura odăii, parte la tempe- 

ratura de 370-—-380, 

De altă parte, s'au încercat culturi pe substanţe acide şi alcaline, 

precum şi în lapte. 

Pe când din produsele patologice sus menţionate s'aii desvoltat di- 

feriţi microbi, din organele animalelor ucise ori nu s'a desvoltat nimic, 
ori cresceă un singur microb cu caractere bine determinate. 

1. Printre microbii desvoltaţi în unele casuri de pe mucâsa bolnavă 

sau din erupţiunile patogene, menţionăm aci nisce stafilococi albi fără 
caractere patogene, un streptococ lung desvoltându-se la temperatura 

corpului, patogen pentru ş6reci şi formând în bulion nisce grămedi 

mică, fiind probabil identic cu streptococus involutus găsit de Kurth 
în febra aft6să, căci pe bulion şi gelosă amestecate cu ser de boii se 

desvoltă sub formă de masse compacte serdse gălbui, în cară strepto- 
cocii se găsesc legaţi printr”'o substanţă capsulară şi formând lanţuri
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largi capsulare; oranulaţiunile descrise de Kurth în jurul coloniilor 

nu s'a putut bine observă. 

2. Afară de acest microb, s'aii mai găsit în unele casuri streptococi 

banal scurți nepatogeni și corespundând varietăţilor nepatogene ale 

streptococului puroiului. 
| 

3. In unele cultură pe gelosă cu ser s'a desvoltat la temperatura cor- 

pului, mai încet decât stafilococii şi streptocorii, un bacil fin, curb, 

ascuţit, eu grăunţe mai mari, de obiceiit de substanţă metachromatică, 

semănând şi ca cultură (plăcă mici convexe gălbui transparente, cu 

grăunţe neregulate de-asupra) cu microbul găsit de unul din noi la 

scorbut. Mierobul nu pare a fi patogen în condiţiunile obicănuite. 

4. Mai regulat, aprâpe în tote easurile examinate, d-l Starcovici găsise 

în produsele patologice nisce bacili, mai mult ovalară câte odată, mai cu 

s6mă în ţesute şi secreţiuni cu o formă lucidă, colorându-se bine cu 

colorile de anilină, necolorându-se după Gram, şi cară se cultivă cu 

înlesnire pe diferitele substanţe nutritive. Pe tâte substanţele cultura 

sâmă&nă cu acea a colibacilului, sau mai bine cu o varietate a coli- 

bacilului descrisă de unul din noi (Babeş, Zeitschrift Fiir Hygiene, 

Varietăten d. Typhusbazillus, şi Les Bactâries, II 6d. Pl. photogr. XI, 

p. 313). Coloniile se presintă pe gelatină sub formă de plăci largi 

abundente alb-gălbui, dantelate, plate sau cu desemn concentric, des- 

voltându-se şi în profundime sub formă de grăunțe mai mară în pro- 

fundime mai mare, şi aci de culâre brunatră. 

Pe gelosâ, microbul formâză peste câte-va dile asemenea plăci largă 

abundente, albe, dantelate, brune la transparență, şi o turburâlă şi un 

precipitat abundent al lichidului de condensaţiune. Cultura r&spândesce 

puţin miros desagreabil şi formâză gaze abundente, mai cu s6mă pe 

substanţe zacharate. Cresce la aer și în vid; în cultură făvă aer ca- 

pă&tă o culbre brună. Dă reacţiunea indolului și coagul6ză laptele, 

formând puţină aciditate. Reducţiunea turnesolului se produce de 

obiceiii. | 

Crescerea pe cartofi e abundentă sub forma unor plăci largă bru- 

natre. Cu tâte că bacilul nu produce spori, este destul de resistent; cu 

iGte că este omorât la o temperatură de 60 în 10 minute, totuşi cul- 

turile sale rămân vii timp de mai multe luni. Culturile vechi produe 

anume pe gelosă nisce grupe de cristale necolorate ascuţite. 

Mierobul provenit din o cultură de 48 ore pe gelosă sait bulion exa- 

minat la microscop se presintă ca un bacil ovalar de 0,6. grosime, 

cu puncte polare mai colorate; posedă o zonă prin care microbiive- 

cini sunt puţin distanţiaţă; în culturi mai vechi se găsese și nisce ți-
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lamente mai grâse, pe când microbii ovalari sunt puţin umflaţi și se 

coloreză mai cu anevoe. Microbul nu se colorâză după Gram. După 

Bunge, se pot constată pe dînsul nisce cili lungi. Fie-care bacil po- 
sedă în diferitele puncte ale periferiei câte 3 -—6 flageli sau cili, cu 
ajutorul cărora devine forte mobil. 
Epurii de casă, cărora am injectat în diferite rînduri cantităţi mai 

mari din culturi, posedă in sângele lor substanţe ce aglutinâză și imo- 

Dilis6ză microbul. O gută de ser de la atari animale produce acest 

efect asupra 10 —20 de gute de cultură. Colorând aceşti microbi aglu- 

tinaţi după Bunge paralel cu mierobii din aceeași cultură dar netrac- 

tată cu ser, aflăm că, prin adăogirea serului, înainte de tâte ai dis- 

părut cilii şi, între mierobii aglutinaţi, distanţiaţi, cari se coloreză mai 

cu greit cu colorile de anilină, se găsesce o substanţă omogenă, largă, 

colorându-se în ros cu colorantul lui Bunge; asemenea o parte din 

microbi primesce acâstă coldre în locul colorii violete-negre a mi- 

crobilor netractaţi. Microbii tractaţi cu ser sunt încunjuraţi şi de o zonă 

palidă, un fel de capsulă. 

Culturile microbului sunt puţin virulente. Şorecii inoculaţi cu mai 
multe picături de cultură pe bulion mor în câte-va dile şi din organe 

se pot obţin6 culturile microbilor, pe când sub microscop microbii 

sunt aci greit de constatat. Asemenea, după injecţiunea culturilor în 

cavitatea peritoneală, șrecii mor cu un exudat peritoneal bogat în 

microbi; se mai găsesce o enterită cu tumefacţiunea plăcilor lui Peyer. 

Epurii de casă, chiar inoculaţi cu cantități mai mari de cultură sub 

pele, mor arare-ori, câte odată cu o ipotermie, cu o enterită. Altă 

dată se desvoltă numai abcese conţinând microbii, pe când organele 
sunt de obicei sterile. Culturile trecute prin animale devin mai viru- 
lente, însă nu câștigă o virulență însemnată. 

Pe când mierobii din saliva animalelor bolnave sunt abiă virulenți 

pentru epurii de casă și cobai, microbul isolat din organele unui vițel 

omorît la începutul bâlei aveă o patogenitate mai pronunțată. 

Precum se vede, acest microb sâm&nă mult cu coli communis şi intră 

fără îndoială în grupul acestui mierob. Am identifică chiar microbul 
cu coli comun, dacă nu s'ar comportă în mod particular faţă cu rassa 

bovină. 
5. Afară de acest microb, d-l Starcovici a isolat în două casură de febră 

aftâsă un alt bacil, şi anume din un cas de la Muscel, unde, după sterili- 

sarea prealabilă a mucâsei gingiilor la începutul erupţiunii, s'a luat 

din o mică placă produsă pentru a face culturi, şi din un al doilea cas de 

la Făleiă, unde microbul s'a desvoltat împreună cu bacilul sus men-
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ționat. Isolarea bacilului a reuşit uşor prin trecerea sa prin corpul 

epurilor şi cobailor, căci acest bacil omră aceste animale, precum și 

şârecele, chiar inoculat fiind în cantitate mică sub pele, cu febră şi 

cu iperemia organelor interne şi cu începutul unei degenerări a ri- 

nichilor, fără tumefacţiunea splinei, de obiceii cu hemoragii întinse 

ale pelsi şi ale mucâselor, în fine cu o enterită câte odată hemoragică. 

te organele conţin unul şi acelaşi mierob, presentându-se în organe 

în grupe mică, sub formă de bacili subţiri, puţin curbi, uniformă sau 

punctuaţi, cu o zonă destul de largă împrejur. Nu se colorâză după 

Gram şi se cultivă uşor pe diferite substanţe. 

Pe gelatină, cresce mai încet Ja temperatura camerei, peste 2—3 dile 

produce o placă gălbue, transparentă, dantelată, netedă, lucie şi în 

strit se văd puncte devenind mai mari şi brune în profundime. Nu 

degagiază vre-un miros mai apreciabil. | 

Pe gelosă, produce plăci puţin gălbui, transparente, dantelate, largi, 

lucide, mai gălbui și mai ivansparente decât microbul sus menţionat. 

Pe gelosa simplă nu produce gaze, pe când pe gelosa sacharată 

desvoltă gaze, însă mai puţine decât cel-lalt bacil; mirosul culturii e 

mai puţin pronunţat decât acela al bacilului I. Cresce bine în pro- 

fundime şi în vid. - 

In bulion, produce o turburslă mai puţin pronunțată decât bacilul 1. 

Pe cartofi, produce la temperatura corpului plăci ridicate, destul de 

abundente, lucide, ce devin brunatre cu timpul. 

Pe serul de boii, produce asemenea plăcă, dar mai puţin abundente. * 

Coaguleză laptele, producând aciditate, pe când în bulion produce - 

puţină alcalescenţă, dă reacţiunea indolului şi reduce culdrea turne- 

solului. 

Microbul se presinţă ca un bastonaș, semănând mult eu bacilul fe- 

brei tifoide, de 1p—2y. lungime şi O,dy. grosime, puţin curb, şi arată 

în interiorul săi, la extremităţi şi de-alungul săi puncte mai colorate, 

cară nu întrec grosimea. bacilului. In culturi mai vechi se desvoltă, pe 

lângă filamente puţin îngroșate, şi formaţiuni lungă fusiforme, conţi- 

_mând vacuole şi granulaţiuni metachromatice ; aceste formaţiuni se co- 

lor6ză în total cu o nuanţă mai roșie (cu albastru de metilen) decât 

bacilii. Aşă se vede, că aceste formaţiuni puţin mai grâse decât ba- 

cilii represintă un stadii de desvoltare mai resistent al microbului. 

Colorat după Bunge, arată o capsulă subţire şi mai mulți cili lungi 

(92-—6) pe diferite puncte ale periferiei, semănând cu aceia ai bacilului 

tifie. Animalele ce ai resistat infecţiunii repetate cu acest microb ca-
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pătă un ser, din eare o picătură produce aglutinarea microbilor în 
10—20 picături de cultură pe bulion. 
Mierobul își păstrâză timp de mai multe luni patogenitatea, cu tâte 

că torma microbilor se schimbă în modul arătat sait microbii, fiind 
descompuşi, sub, forma unor granulaţiuni chromatice mici, fără să for- 
meze spori. 

6. Din sângele cordului unei vite omorite la începutul b6lei, s'a cul- 
tivat un bacil aparţinând asemensa acestui din urmă grup de bacili, 
având caracterele următâre: 

Cresce bine pe tote substanţele şi la temperatura camerei, precum 
și la acea a corpului, arătând caracterele bacilului coli, producând 
gaze şi un miros desagreabil, semănând cu acela ce degagiază o cul- 
tură de choleră. Dă reacţiunea indolului, coagulză laptele şi diferă 
de bacilii descriși anume prin lipsa de mobilitate şi de cili, având 

alt-fel forma şi mărimea bacilului coli, fiind însă mai mult ovalar. 

Un caracter important al acestui microb este patogenitatea sa pen- 
tru animalele de laboratoriă; o cantitate mică de câte-va gute omoră 
şorecele alb în câte-va gile cu un fel de septicemie, găsindu-se micro- 
bul inoculat în organele interne; asemenea produce, după injeeţiunea 

sub-cutanată de 1 cm. €., mârtea epurilor de casă şi a purceilor de 

India peste 2—4 dile, asemenea constatându-se bacilul în organele 
interne ale animalelor. 

Să trecem acum la studiele făcute de d-l Starcovică pentru a apre- 

ciă acţiunea acestor microbi asupra animalelor susceptibile la infecţi- 

unea cu febra aftâsă. 

1. Bacilul de la Muscel. 

Din cultura serum B, din sânge gură de la boi bolnavi de febră 
aitâsă de la cătunul Bughea, comuna Câmpulung, judeţul Muscel, 

având temperatura rectală 409,1 înainte de apariţiunea erupţiunii aftelor, 
representând numai turgescenţa bureletului maxilarului, s'a inoculat 
cu bulion de 24 ore 1 ce. un epure sub-dermal la 4 Aprilie 189%. 
Acest epure a murit la 8 Aprilie. La autopsie se observă: la locul de 
inoeulaţiune un nodul caseos, vasele mesenterice injectate, splina mărită 

violacee, ficatul mărit congestionat, de culâre brună-închis, presărat 

de numerdse puncte gălbui (degenerescenţă), pulmonii, palidi, conţin 

sânge necoagulat. 
La 9 Aprilie s'a inoculat, din cultura ficat a unui epure inoculat 
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din cultura scrum Î cu câte 1/, ec. bulion, un epure, un cobaiu și un 

ş6rece alb. 

Tot din acâstă cultură (ficat epure inoculat cultura serum B) s'a ino- 

culat o 6ie sub-dermal cu 1 ec. bulion; asemenea, s'a frecat o altă 6ie pe 

mucâsa bucală şi la o a treia i sa dat pe alimente. T6te aceste oi au 

avut o reacțiune termică, care a durat de a doua di după infecţiune 

până a opta di, după care s'aii remis fără a presintă erupțiuni vesi- 

culose la gură sai unghii. La 14 Aprilie a murit şârecele alb, căruia 

făcându-i autopsie, se observă 0 stare congestivă a organelor splanh- 

nice, mai ales a splinei, care este violacee şi friabilă, vasele mesen- 

terice injectate. 

La 15 Aprilie a murit epurele inoculat la 9 Aprilie, cultură fical 

epure; la autopsie se observă: la locul de inoculaţiune (ureche) tume- 

facțiune violacee, splina mărită violacee, feiabilă, rinichii cu pete violacee, 

cu substanţa corticală injectată, ficatul congestionat, presărat cu puncte 

gălbui, ganglionii mesenteriei tumefiaţi, hemoragică, cordul plin cu sânge, 

pulmonii palidi. 

Din cultura pe bulion de la epurele inoculat la 9 Aprilie, mort lu 

15 Aprilie, s'a inoculat sub-dermal cu 1 cc. bulion vițel No. 2, la in- 

stitutul vaccionogen al Statului. La 22 Aprilie, temperatura luată 

înainte de inoculare a fost de 317%7; a doua qi presintă la locul de inocu- 

laţiune o tumefacţiune durer6să, temperatura merge crescând, atingând 

40%, şi la 26 Aprilie apar vezicule de diferite mărimi pe bureletul su- 

perior și buza inferi6ră, având salivaţiuni abundente, cari se scurg prin 

comisuri în filamente; acestă stare a durat până la 28, când febra şi 

t6te simptomele încep a descresce. Din sânge gură vițel No. 2, sai fă- 

cuţ cultură din culturile acelea “a inoculat un epure negru No. 6 şi 

un cobai, la 14 Maii. Epurele a murit la 17 Maiii cu congestiunea oL- 

ganelor splanhnice, mai ales splina. 

Din saliva vițel No. 2 s'a infectat (la 30 Aprilie prin frecarea pe 

mucâsa bucală, un vițel No. 4, care înainte de inoculare a avut tem- 

peratura rectală 37%, iar a 3-a di după infectare a atins 409, cu saliva- 

ţiune abundentă, ia» a 4-a di presintă pe burelet şi buza inferidră le- 

siunile albici6se, afte. Din cultura de la viţelul No. 2, sânge gură pe se 

(30/1v), s'a îns&mînţat bulion (4/v), din care s'a inoculat la 23 Maii la 

un vițel No. 12, având temperatura înainte de inoculare 37%. 'Tempe- 

rațura a mers gradat crescând până la 28 Mai, când a ajuns 3%, 

presentând salivaţiunea însemnată, seârşnituri din dinţi şi vesicule pe 

burelet şi buza inferidră. 

La 4 luuie s'a inoculat sub-dermal un epure cu o cultură provenind



    

  

  

  

  

din sânge gură vițel No. 2. Acest epure a murit la 6 Iunie, arătând 
la autopsie o însemnată congestiune a organelor splanhnice. 

10 Iunie.--- Din cultura provenind de la epurele inoculat la 9/1v, s'a 
inoculat vițel No. 19 sub-dermal cu 1 ec. bulion. temperatura înainte 

de inoculaţiune a fost 385,9, atingând 40 la 14 Iunie; la 19 Iunie pre- 

sintă flictene pe bureletul superior şi buza inferioră, asemenea în spa- 

fiul interdigitul se constată vesicule de mărimea unui bob de mazere 

şi cari la 20 se sparg, lăsănd o soluţiune de continuitate roşietică. 

13 Iulie.—Din cultură de la epurele inoculat la 9/1v, s'a inoculat prima 

serie de boi, vaci și viței la comuna Chiojdeni, judeţul Rîmnicul-Sărat, 
injectându-li-se sub-dermal în regiunea prescapulară câte 1 ec. bulion. 

De a doua di după inoculaţiune ai presentat umflătură durerâse la 

locul de inoculare, cari la unii indiviqi le produceaii şcehiopături la 

piciorul respectiv ; după 2 dile temperatura a crescut mergând până la: 

la vacile şi boii cari înainte ait avut 3853, a atins 39,7; la viței de la 

38%3 înainte, a atins 4051, menţinându-se ast-fel până pe la 22 Iulie; în 

acest interval ai presentat inapetenţă, înmulţirea secreţiunii salivare, 

împuţinarea secreţiunii laptelui şi flictene pe mucâsa bucală, mai ales . 
pe bureletul superior, buză şi împrejurul limbei la unele animale. 

Din saliva unui vițel No. 1, s'a infectat prin frecare vaci şi boi; cari 

după 3—4 dile ai presentat câte-va vesicule, fără o ridicare termică 

însemnată, şi chiar vesiculele erati mai puţine. 

Din cultura din care ai fost inoculaţi boii, vacile şi viţeii la 13 Iulie, 

S'aii inoculat la 5 August 2 epuri, cari ai murit la 12 August, şi în cul- 

turile provenite de la ei se găsesce constant bacilul cel fin, puţin curb, 

0.34. diametru. 

NB. La 15 Novembre s'a inoculat din cultura bacilului Muscel (fin) 
2 porumbei şi 2 găini sub-dermal în regiunea pectorală cu câte 1 ce. 

bulion. Un porumbel a murit la 22 Novembre, presentând un sechestru 
însemnat la locul de inoculaţiune, cu o slăbire însemnată, cu diaree, 

hemoragii intestinale și congestiunea ficatului, rinichilor şi splinei. 

Al doilea porumbel, după ce a arătat câte-va dile o indisposiţiune 

marcată, s'a remis. Găinile nu au presentat nimic de remarcat. 

4 August.—Din culturile provenind de la epurele 9/1v, sai repetat din 
noi experienţe la Chiojdeni, judeţul Rimnicul-Sărat, inoculându-se sub- 

dermal 1 cc. bulion în regiunea prescapulară viței şi vacă purtând No.1 

şi No. 2. Viţeii ai avut reacțiune termică însemnată, mai ales No 1, care 

a atins 4291 a treia gi, iar No. 2 40,8. Vacile: No. 1 şi No.2 ai atins 41% 

Asemenea ai presentat schiopătura din causa tiunefacțiunii de la locul de 
inoculaţiune, înmulţirea salivei, împuţinarea laptelui la vaci, iar la gură
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pe burelet şi buza înferi6ră vesicule de diverse mărimi, atât la viței 

i cât şi la vai. 

Din aceste cultură s'aii mai inoculat epuri şi cobai, cară ati murit în 

intervale de la 4—10 dile cu lesiunile obicinuite. 

10 Ianuarie 1897.—Din cultura bulion 8/X11 ficat epure inoculat la 3/XII 

i 
cultura « (bacilul fin Muscel 1), s'a inoculat un ş6rece alb sub-dermal 

m 
cu 1'/, ec; sa mai inoculat un rîmător sub-dermal cu 11/, ce. iar un 

ji 
al doilea rîmător s'a trecat pe mueâsa bucală din acest bulion. Aceşti 

i 
rimători nu ati presentai decât nisce mici oscilaţiuni termice. 

  

11. Bacilul de la Făleiă. 

Din cultura în bulion 18/x din agar 3/x, salivă pură vacă Fălcii, 

care eră bolmavă de 2 dile având temperatura 399, s'a inoculat la 

23 Septembre un epure alb sub-dermal cu | ce. care a murit la 37 

Oetobre, presentând la locul de inoculaţinue un nodul caseos, în jurul 

căvuia eră 0 zonă hemoragică ; ficatul marmorat, ganglionii mesente- 

ici tumefiaţi, splina şi rinichii congestionaţi. 

La 15 Novembre s'a inoculat, din cultura salivă vacă Vălcii, 2 po- 

munbei, 2 găini şi 2 cână cu câte 1/» ce. sub-dermal; aceste animale 

nu ai presentat nimie de remarcat. 

    

II. Bacilul de la Birlad. 

pi 
Sacrificându-se la abatoriul Bîrlad înadins pentru scopul studielor 

i. 
nâstre 3 vadă şi O junică bolnave de 3—4 die, având temperatura: va- 

Ş. | cile de 39,8, 399, iar junica 4004, cu salivaţiune filantă, abundentă, iua- 

petenţă, tristeţe, părul sbîrlit, iar pe mueâsa bucală vesicule de dite- 

rite mărimi, de la un bob de mazăre până la un bob de fasole, albi- 

ci6se, eu un conținut, gălbuii, iar altele erăpate, lăsând o suprafaţă 

ulcerată roşiatică ; la autopsie se remarcă o stare de congestiune â 

ficatului, rinichilor şi splinei; la una substanţa corticală a rinichilor a 

fost de o paliditate mareat;—-s'ai făcut cultură din organe pe substanţe. 

1. şi cobai. Asemenea 

Din sucul organelor s'a inoculat sub-dermal epur 

din salivă sati inoculat epuri şi cobai. 

Aceste animale nu ail presentat nimic. 

Din culturile obţinute din organele vacilor Birlad, sânge cord şi 7i- 

nichă, s'a inoculat la 2 Novembre câte un epure şi câte un cobaiii sub- 

demmal cu câte 1 ee. bulion. La 24 Novembre ail murit ambii cobai cu 
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edem hemoragie pe tot abdomenul, cu pneumonie şi ficatul cu aspect, 

vitros. 

La 3 Decembre a murit epurele inoculat la 27 Novembre, cultură sânge 

cord vacă Birlad, presențând un abces caseos la locul de inoculare, 

pulmonii iperemiaţi şi cu echimose, ficatul, rinichii iperamici. 

Din cultură sânge cord şârece alb inoculat la 10 Ianuarie cu ba- 

cilul cel fin, s'au inoculat sub-dermal un epure şi un cobaiu. 

17 Ianuarie.— Epurele inoculat la 13 Ianuarie, cultură sânge cord 

şOrece alb bacilul fin, a murit presentând la autopsie lesiunile obiciă- 

nuite şi în culturi făcute din sânge cord și ficat se desvoltă bacilul 

cel fin. 

18 Ianuarie.—- Cobaiul inoculat la 13 Ianuarie, cultură sânge cord 

şorece alb inoculat cu bacilul cel fin, a murit presentând la locul de 

inoculaţiune un nodul lardacei, în cavitatea peritoneală lichid gălbuii, 

ficatul, splina congestionate, acoperite cu o membrană fină albici6să; 

cordul conţine sânge necoagulat. 

10 Ianuarie 1897.— Din cultură salivă vacă Fălein (bacil II), iso- 
lându-se un al 2-lea bacil ceva mai gros decât cel fin, s'au inoculat 
cu bulion din acest bacil g»os un şorece alb sub-dermal şi un rîmă- 

tor, iar un altul s'a frecat pe mucâsa bucală. Ş6recele a murit a doua 

di, iar rîmătorii nu ai presentat nimie marcant, decât nisce oscila- 
țiuni mici termice. 

13 Ianuarie—Din cultură sânge cord şorece inoculat la 10 Ianuarie 

bacilul cel gros Fălciu, s'aii inoculat un epure şi un cobaiii sub-dermal. 

Faperimente la animale mari. 

Seria 1. Viţei de la Şcâla veterinară. 

La 21 Oectobre s'au inoculat sub-dermal 2 viței, iar la 3 li s'au 

stropit alimentele cu culturi ale bacilului fin Muscel şi din culturi 
Făleii (salivă gură vacă) bacil fin + cel gros, căci erau aşă se vede în 

amestec, isolându-se după acâsta din acea cultură, din care s'a dat 

la viței. . 

Doi din viţeii inoculaţi sub-dermal, adecă No. 3, No. 4, şi No. 2 pe 

cale bucală, chiar de a doua di după inoculare, ai arătat, pe lângă 

reacţiunea locală, o umflătură durerâsă la locul de inoculaţiune și o pro- 

oresiune a temperaturei, care înainte de inoculare a fost de 38,2 la 

No. 4 şi 38%5 la No. 3, iar la No. 2, 38%3; a mers crescând ajungând 

maximul la 5 Novembre şi 9 Novembre, având: 39,8, 39,9 şi 401.
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La 27 Novenibre se observă abundență de salivă, scurgendu-se prin 

comisuri, tumefacţiunea bureletului şi injecţiunea vaselor gingiilor şi di- 

ficultate în masticaţiune. La 2 Novembre se observă numerâse afte de 

diverse mărimi, de la a unui bob de mazăre până la a unei alune 

preserate pe burelet, pe mucâsa bucală, gingii, buza inferidră, laturile 

limbei, iar pe cerul gurei şi partea superiGră a limbei pete roşietice; 

din vesiculă, de pe gingii, incisându-se cu fârfecele, s'a pus în formal 

100; servind pentru studiul histo-bacteriologic. Acest tabloii tipice al 

bâlei Pa presentat viţelul No. 4, care s'a și fotografiat. 

Apariţiunea vesiculelor, crăparea şi aprope cicatrisarea lor ai durat 

de la 2 până la 12 Novembre, aducă 11 dile, iar apariţiunea lor de la ino- 

culaţiune tot 11 dile. 

Seria II. Vitei de la Școla veterinară. 

Din cultura bulion 24/XI, din rinichi cobaiă 31/LX, din cultură rinichi 

vacă Bîvlad, s'a inoculat la 27/X1 sub-dermal un vițel No. 1, având 

temperatura 39%4; tot din acâstă cultură sa dat pe tăriţe pe cale bu- 

cală unui vițel No. 2. La viţelul No. 1, temperatura la 1/XIL a atins 40%, 

având înmulţirea salivaţiunii, muesa bucală injectată, caldă, botul cald 

şi uscat, bureletul tumefiat, animalul trist; la 3 şi 4, simptomele generale 

se agravâză, animalul geme, crâşnesce din dinți, stă trist şi apar vesi- 

cule aftâse pe mueâsa gurei, de diverse mărimi; pe cerul gurei se 

observă nisce plăci roşii. Aceste simptome durâză până la 8/XII, când 

animalul revine la starea normală. 

La 19/XII, acest vițel a îost infectat cu salivă de la vite, boi bolnavi 

natural, frecându-se pe mucâsa bucală; de la 19 până la 26 tempera- 

tura wa variat decât între 39,4 şi 39,8 şi pe buze şi gingie se văd 

câte-va nouă vesicule ca bobul de linte. | 

Viţelul No. 8, inoculat la 27 Novembre sub-dermal cu 1 cc. bulion 

cultură 26/X1—23/XI No. 1, salivă gură vacă Făloiă, având tempera- 

tura 396. Acest vițel s'a comportat ca şi No. 1 şi, fiind asemenea 

reinoculat, cu salivă de la boi bolnavi natural, a trecut cu aceleași 

modificări, adecă o tormă frusta de afte. 

NB. Paralel cu aceşti viței s'a inoculat sub-dermal cu 1 ec. bulion 

din bacilul coli comun şi septicemia epurilor, precum şi din o cultură 

bacili gură vacă Birlad, câte un vițel, dar nu a presentat nimic de 

remareat decât la unul (coli comun) puţină reacțiune locală,
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Seria III. Șc6la veterinară. 

Din cultura eu bacilul din Muscel s'a inoculat la 13/XII 2 viței, 2 
malaci şi 2 oi, la Şedla veterinară. Qile ai avut o reacțiune termică 

numai, iar un vițel şi un malac aii presentat, pe lângă febră, şi lesiu- 
nile caracteristice, afte la gură. 

Cu t6te că după aceste cercetări, făcute de Dr. Starcovici în parte 

în colaborare cu noi, etiologia bâlei păreă stabilită, diferenţa între ba- 
cilii găsiţi, precum şi lipsa de caractere specifice ale microbilor găsiţi, 

mai cu s6mă însă faptul că, existând la Bucuresci febra aftâsă, nu eră 

cu totul exclusă posibilitatea ca animalele în experienţă să fi căpătat 

afte naturale, sait că lângă microbii găsiţi să existe încă un miecrob 

grei de constatat, care să fie adevăratul agent patogen al bâlei, ne-a 
determinat să reluăm din noii cercetările nâstre. 

UL. 

In decursul cercetărilor n6stre, unul din noi, Dr. Proca, şeful servi- 

ciului bacteriologic, a observat, la 20 Decembre 1896, că un epure de 

„casă din cei inoculaţi de d-l Starcovici presintă o erupţiune de vesi-- 

cule cu conţinut dejă purulent, în t6te regiunile unde se observă af- 

tele la b6la naturală, şi anume: pe buza şi gingia inferidră, la comi- 

suri, pe pleâpe, mamele, în jurul anusului, şi câte-va împrăştiate pe 

tegumentele dorsale şi abdominale (Vegi Protocolul secțiunii de bac- 
teriologie). 

Acest epure fusese inoculat la 9 Ocetobre, prin injecţiune sub-cuta- 

nată în regiunea mamară, cu o cultură în bulion, care după cercetă- 

rile d-lui Starcovici eră formată numai de «coc; forte mari» şi pro- 

veniă din gura unui vițel bolnav de afte în urma unei înoculațiuni 

de bacili fini. (Viţel 19 în România medie., No. 2, pag. 49, şi în Pro- 
tocolele secțiunii veterinare) 

„Originea acestei culturi, precum şi acţiunea ei asupra epurelui de 

casă îi dădeau o importanţă cu totul deosebită. Dr. Proca, supunând-o 

unui examen bacteriologic minuţios, a putut constată, împreună cu noi, 

că acâstă cultură, veche-dejă de trei luni în acel timp, nu mai aveă 

nici o acţiune asupra epurilor. Asemenea, cocii forte mari (levura rosă ?) 

obţinuţi din acest bulion în cultură pură maă produs nică o erupţiune 

la animalele de experienţă. Colorând cu un procedeii special (meti- 
lenul acid al lui Frankel ca mordant şi fuehsina Ziehl ca colorant)



          

precipitatul culturei vechi în bulion, Dr. Proca a reuşit să pue în evi- 

denţă nisce formaţiuni particulare rombice sai lanceolate, cară în pre- 

paraţiunile colorate prin procedeele simple nu se mai puteai distinge. 

După cum a constatat unul din noi (Babeș), formațiunile amintite ai 

un diametru de 6—8p. lungime şi 3—-5u lărgime, presentându-se sub 

forma unui clostridii, adecă ca un spor Tucii, încunjurat de o capsulă 

lanceolată sai sub formă de lămâe. Atenţiunea n6stră fiind atrasă 

asupra acestor formaţiuni particulare, am făcut cultură şi inoculaţiuni 

cu conjinutul vesiculelor epurelui bolnav, dar n'am mai putut repro- 

duce bâla, nică obţine formele curi6se descrise. 

Am căutat atunci să obținem virus prOspt de la vite bolnave de 

febră aftâsă şi, graţie d-lui veterinar Varlam, am putut începe curînd 

cercetările bacteriologice asupra salivei unui boii care presintă o erup- 

țiune abundentă de afte în gură; asemenea s'a putut cultivă acelaşi 

microfit din un vițel atins de febra aftâsă la început. In acest cas, mi- 

crobul s'a isolat, pe când ciuperca din casul întâiii a crescut în tot- 

deauna în simbiosa cu un bacil fluorescent. Făcându-se numerâse cul- 

tură pe plăci de agar cu ser şi pe diferite substanțe nutritive, s'aii 

desvoltat diferiţi microbi (bacili, cocă diferiți, blastomiceţi etc.), printre 

cară şi un bacil din grupul microbului. piocianeii, desvoltând o col6re 

„galbenă la temperatura corpului şi galbenă-verde la temperatura odăii. 

Degagiază mirosul caracteristic al piocianeului, lichefiază gelatina şi 

este puţin patogen pentru animalele de laboratoriii, determinând la 

epuri un abces mie sai! nisce pustule la locul inoculat. 

Aceea ce atrase atenţiunea d-lui Proca eră că, sub stratul mierobu- 

lui fluorescent, se desvoltă cu încetul, şi la început numai la tempera- 

tura odăiă, un strat mat, albuiii, fin granulos în primele qile, apoi deve- 

venind mai granulos, sbîreit, având aspectul unor suprafeţe de cristale 

miei confluente (druze de cristale). Acest strat, îngroşându-se, formeză 

grăunţe destul de grose sub stratul de bacili, pe care îl ridică şi-l face să 

urmeze ondulaţiunile sale. Pe diferitele mediuri nutritive lipsite de zachăr 

cresce numai bacilul fluorescent; pe substanţele zacharate: bulion sai 

gelosă glicosate, sfecle, ete, cresce şi al doilea microorganism, în simbiosă 

intimă cu bacilul fluorescent. La temperatura corpului, în primele culturi 

nu se desvoltă decât acest din urmă mierob. Temperaturi mai înalte (de 

la 500 în sus) omâră mai întâi microorganismul de sub stratul de bacili. 

După mai multe pasagii, microbul al doilea începe să crâscă și la 

temperatura corpului. Acest microb se presintă sub microscop cu forme 

semănând cu acele ce am deseris şi desemnat (Babeş) în Bacteriologia 

Cornil-Babeş sub numele de ascobacterium luteum. Anume caractere
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îl apropie şi de ascococus lui Billroth ; este însă neîndoios că represintă 

un organism mai complicat decât bacteriile cunoscute. 
Făcând o preparaţiune pe Camelă din o cultură prâspătă de 24 ore 

a celor doi microbi, observăm pe lângă bacilul fluorescent formând 
bastonaşe subţiri de 0,4 p, grosime, de multe ori paralele, puţin dis- 

tanţiate, imobile peste formaţiuni oblongi, ţevi sai capsule lungi, drepte 

saii ondulate, de 3—4 y. grosime. In mijlocul acestor capsule se găsesc 

lanţuri de bastonaşe scurte rotunjite şi mai colorate la extremităţi, de 

o grosime de 0,6 —0,8y, adecă cam de grosimea dublă a bacilului fluo- 
rescent. Aceste bastonaşe se găsesc şi isolate, insă tot-deauna încunju- 

rate de capsula lor grâsă. | 
Dacă colorăm cu mordantul albastru și apoi cu subin carbolic ba- 

cilul fluorescent, precum şi bastonaşele grâse, se colorâză în albastru, 

iar “tâca sai capsula în roşu, limita capsulei spre afară nefiind bine 
precisată. Capsula bastonașelor isclate este câte odată abiă colorată, 

ast-fel în cât se amestecă destul de întins cu bacilii subţiri, fiind dis- 
tinse de dînşii prin grosimea lor şi prin o zonă largă împrejurul lor, 

corespundând capsulei. 

Pe lângă aceste forme de bastonaşe, există însă şi forme mai scurte 

ovulare şi chiar rotunde şi sunt teci cari conţin lanţuri semănând 

mult cu acele ale unui streptococ. Altă dată bastonaşele din interiorul tecei 
formâză lanţuri grâse, prin aceea că bastonaşele nu sunt dispuse în lun- 

gimea lor şi sunt paralele, ast-fel în cât căpătăm impresiunea că lanţul 

a provenit prin o divisiune longitudinală. Ţevile sunt ast-fel grupate 

în cât formâză ramificaţiuni sai reţele. 
In preparaţiuni de 48 ore ţevile capătă un aspect mai variat, în in- 

teriorul lor se desvoltă formaţiuni refrigente, şi anume putem observă 
atari formaţiuni lungăreţe desvoltându-se în locul bastonaşelor şi altele 

rotunde desvoltându-se, aşă se vede, alternativ cu formaţiuni chromatice 

rotunde, ca şi când fie-care al doilea globul ar deveni un spor. Sporii 

aii o grosime-de 0,6—0,8 p. In acelaşi timp se produce şi divisiunea 
tecelor, însă fără să se producă adevărate septe, ci tâca se umilă şi 

cade în bucăţi ovoide saii lanceolate, cari la început rămân încă în le- 
gătură, pentru a se isolă curînd, formând forme de clostridie sait de 

lămâe. cu câte un spor în interior, sporul fiind însoţit de multe-ori de 
câte un globul chromatic. Ni se pare că am vădut cu atari formaţiuni 

perile în un bastonaş palid în interior şi la mijlocul bastonaşului 

exioxid a liniei longitudinale albastru de o fineţă extremă. Nu este 

îndoială că aceste formaţiuni de spori sunt identice cu cele din cultura 

anteridră, cu cari s'a produs o erupţiune vesicul6să la epurii de casă.
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In preparaţiună de mai multe dile s'a schimbat mult aspectul ciu- 

percei. Pe lângă puţine ţevi şi clostridii, apar acuma masse mai mari 

oblonge saii rotunde, de mărimea unui leucocit sati mult mai mari, com- 

puse de o substanţă granul6să bicolorată cu albastru şi arătând seg- 

mentaţiuni în mai multe bucăţi rotunde, sau imitându-se reciproc fie- 

care bucată de 4 — 5y grosime din massele mai mari, şi produc prin 

burjonare masse mai mici periforme, formate de 1 până la 4 globuli 

moliți. Massele acestea sunt încunjurate de o capsulă mai gr6să sai 

mai subţire, colorându-se mai cu greu și fiind mai puţin precisă de- 

cât ţevile descrise mai sus; dacă capsula e mai grâsă, se pote observă 

pe ea o structură radiată sai o corână de rade fine albastre de la 

periferia microfisului. 

Studiând structura acestei ciuperci pe bulion, observăm peste puţine 

dile formaţiuni cari ne reamintesc anume blastomicoşi, adecă lanţuri 

pe globi rotundă sai puţin: închiși de o orosime de 4—12y, cu câte o 

capsulă subţire greii de distins. Aceşti globi arată un început de seg- 

mentare şi sunt compuși de granulaţiuni chromatice egale, semănând 

cu microbi de 1p. diametru. Aceste lanţuri form6ză o reţea grosolană 

şi puţin solidă, cu ramificaţiuni la periferie, unde lobii devin din ce 

în ce mai mici, ast-fel în cât aceste ramificaţiună se subţiază din ce 

în ce mai mult. 

Examinând cu o mărire slabă o cultură pe suprafaţa gelosei cu ser 

şi zachăr, observăm că cultura se ţine strict de terenul ocupat de ba- 

cilul fluorescent, din mijlocul culturii plane şi eu margine lobulate si- 

nu6se pornesce desvoltarea ciupercei, producând o subţiare şi o fină 

granulaţiune asupra coloniei destul de abundente, lucii şi umede a 

bacilului. Aici apoi se observă cu microscopul o cantitate mare de for- 

maţiuni oblongi sait sub formă de semilune, distanţiate fie-care, fiind 

formate de o massă oblongă granulsă, încunjurată cu o capsulă bine 

distinsă; de obicei câte o semilună este compusă de două segmente. 

Apoi urmâză spre periferie un strat de crose abiă îngroşate, la extre- 

mităţi forte dense, formând o „onă circulară, ca nisce palisade. 

După acâsta, urmâză o reţea formată asemenea de globuli granuloşi 

mari şi de unde apoi se întind manifestaţiuni cu aceste hyrte spre un 

strat periferic, compus din noi de nisce filamente ramificate, puţin 

îngroşate şi dese, deşirând un fel de dantelă fârte regulată, alternând 

nisce prelungiri sait muguri cu părți mai puţin înaintate ale coloniei. 

Extremităţile ramificaţiunilor sunt de multe-oră îngroșate peste me- 

sură, presentând nisce ciomage trte lucii şi refrigente, probabil con-
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ținend aer sau întingendu-se în aer. Structura acâsta este greit de 
stabilit. 

Secţiuni transversale din cultura ciupercei ne arată în stratul cel 

mai profund un fel de micelin ramificat, compus de globi mari granu- 
-loşi ca cei descriși mai sus, formând un fel de Hallus, de unde apoi 

se întind spre suprafaţă, pătrungând prin stratul bacililor ramificaţiu- 

nile acestei reţele, asemenea sub forma unor globi, având puţină le- 

gătură unul cu altul. Ramificaţiunile devin din ce în ce mai subţiri, 
prin diminuarea dimensiunii globilor; în fine globii se închid, devin 
oblongi, cu capsula mai bine pronunţată; conţinutul granulos se dife- 

renţiază în acelaşi timp, formându-se şiruri de puncte chromatice pe 

masse mai mari chromatice, cari în interiorul capsulei intră în divisiune. 

Apoi, întrun strat şi mai superficial din aceste forme, se nasc ţevi sau 

capsule lungi ca acele din culturi prâspete, şi acelea se ramifică sau 

mai bine dis arată o.pseudo-ramificare şi în interiorul lor se disting 

lanţuri de bastonaşe. 

In fine, în stratul cel mai superficial, aceste ţevi ai intrat în divi- 

siune şi în sporulaţiune, formându-se segmente isolate, representând 
spori capsulaţi sub formă de lămâe. 

Paperienţe la animale. 

A. Eaperienţe la epuri de casă. Inoculaţiunile intra-peritoneale, ino- 
culaţiunile sub-cutanate în regiunea dorsală saii abdominală, inocula- 

țiunile pe conjuctivă prin frecarea mucâsei nu produc lesiuni locale 

nică turburări generale apreciabile, pe când inoculaţiunile sub-cutanate 

lu ureche fac să apară între a 4-a şi a 6-a di vesicule de la mărimea 

unui bob de mazăre până la a unei alune, cu conţinut limpede gălbuiii. 

Apariţiunea vesiculelor e precedată de o febră uşră, care înceteză 

de a 3-a di. 

Conţinutul vesiculelor se îngr6şă curind, devenind purulent, alb- 

gălbuii, concretându-se în urmă şi formând creste gălbui, sub cari ci- 
catrisarea ţesuturilor se face une-ori ușor, într'o săptămână de obiceiil. 

Alte-ori, în regiunea inoculată, sub crustele formate, rămâne mai mult 
puroiil, care acopere o ulceraţiune superficială. Marginele ulceraţiuni 
sângerâză uşor. 

Aceste resultate s'aii obţinut cu culturi de diferite generaţiuni, de la 

a 2-a până la a 10-a. Bacilul verde fluorescent singur nu produce le- 
siunile descrise,
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B. Experienţe la porci. Doi porci, ţinuţi mai înainte în observaţiune 

două săptămâni (inoculaţi cu bacilii d-lui Starcovică), inoculaţi unul 

în buza inferidră, iar cel-lalt în marginea inferidră a rîtului, presintă 

după 60 de ore câte-va vesicule caracteristice pe marginea buzei in- 

feridre (1) şi în nara corespundătâre (11). Febra nu s'a putut con- 

stată în timpul dilei. In locul vesiculelor s'a produs a 4-a qi de la ino- 

culare ulceraţiuni pe buză şi exulceraţiuni abiă apreciabile în nară. Bi- 

lele următâre nu s'aii mai produs vesicule, nică în gură sait pe rit, 

nică la picidie. 

Inoculaţiunea subcutanată la urechea unui alt pore a produs numai 

o uşoră febră (39,7), fără nici o reacțiune locală sail erupţiune în re- 

giunile de elecţiune. 

Bacilul verde fluorescent inoculat singur la un pore monodactil în 

mucâsa bucală n'a produs nici o erupţiune. 

C. Experienţe la viței. Din 4 viței, între cari în momentul când ai 

fost aduşi la Institut se află dejă unul bolnav de afte în gură, sa 

isolat înt”un grajd aparte un vițel sănătos. Cei-lalţi trei au fost lă- 

saţi la un loc. 

După trei dile, vițelul separat este infectat cu 0 cultură (a 10-a gene- 

rațiune) prin frecarea şi scarificarea mucâsei bucale în jumătatea dreptă 

a gurei. In momentul inoculaţiunii animalul nu presintă febră, nică 

salivaţiune sait afte în gură. 
| 

După 48 ore, acest vițel presintă o erupţiune 'de afte, aprope conflu- 

ente în partea inoculată, cu conţinut încă transparent, şi câte-va ve- 

sicule mai împrăștiate în partea stângă. ! 

In acest timp viţeii Lăsaţi împreună cu animalul, care sosise dejă 

bolnav, presintă asemenea afte, dar mai rari şi. întrun stadii mai 

înaintat de desvoltare, sparte şi cu fundul galben murdar. 

D. Inoculaţiunile la o: şi capre (animale bătrâne), precum și cele 

făcute la măgăruşi şi la păscri (găină şi rațe), n'a făcut să apară aite, 

nică nu ai produs o febră apreciabilă. 

E. Inoculaţiunile sub-eutanate la cobai produc ulceraţiuni și abcese 

locale, cari apar de a 4-a di şi se vindecă spontaneii după 6 —10 qile. 

La șoreci mici albi inoculaţiunile sub-cutanate provâcă pustule, cari 

se acoper de cruste gălbui. . | 

Bacilul fluorescent singur inoculat sub palea acestor animale pro- 

duce numai o infiltraţiune a teoumentelor. După 3-—-4 qile infiltraţiunea 

acâsta dispare cu totul.
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IV. 

Resumând în fine cele găsite, putem înainte de t6te constată că s'au 

făcut multe încercări de a se găsi ctiologia febrei aftâse; s'aii deseris 

mai de aprâpe mai mulţi microbi, dintre cari, după afirmaţiunea au- 

torilor, unii produc febra aft6să. 

Anume mai multe feluri de microbi descriși de Siegel şi Bussenius 

ar av6 acâstă calitate. " 

Am arătat însă că Siegel a lucrat cu microbi provenind de la o 

bolă la om având 6re-care asemănare cu febra ait6să şi că aceşti mi- 

crobi nu produe la animale susceptibile pentru febra aftâsă o bolă 

identică cu afie, ci un fel de septicemie mortală. Siegel la început a 

lucrat cel puţin cu 2 microbi, cară nu pot fi amindoi mierobii febrei 

aftâse, şi este întrebarea dacă microbul cu care a lucrat mai târqiii 

împreună cu Bussenius este unul din acești microbi și cărui din mi- 

cvobii descriși mai înainte corespunde, căci acești autori nu ai deseris 

microbul, ei se referă pentru acâsta la o publicaţiune ce nu a apărut 

încă. 
Mievobii asemănători cu coli communis şi cu bacilii descriși de Siegel 

sau găsit şi la institutul nostru, mai cu sâmă de către d- inspector 

voţerinar Starcovici; dar s'aii găsit 3 feluri de microbi, cari toţi în- | 

tră în grupul colibacilului; unul, semănând mai mult cu acela al 

febrei tifoide, este fârte patogen pentru animalele mici de laboratoriii, 

pe când virusul natural de febra aftosă nu prea are acţiune asupra 

acestor animale; al doilea s6mănă atât de mult cu colibacilul în cât 

pote fi identificat cu dînsul; al treilea, în fine, sâmănă cu cel din urmă, 

cu deosebire însă că este forte patogen pentru epurii de casă și pen- 

tru purceii de India. 'Toţi trei bacilii par însă a produce febra aft6să 

clasică la viței, nu însă la oi şi la porei. Aceste din urmă experienţe 

trebue să fie greşite, căci nu se pote admite ca febra aitosă să aibă 

mai mulţi microbi. In adevăr, ne-am convins că în timpul acestor ex- 

perienţe vitele din Bucuresci eraii atât de bântuite de febra aitsă 

în cât trebuiă să ne așteptăm în tot-deauna ca, dintr'un număr Gre-care 

de vite, peste câte-va dile de observaţiune, să apară la una saii la alta 

febră aftâsă. Acelaşi lucru pote să se fi întîmplat şi în timpul expe- 

vienţelor lui Siegel, Bussenius şi Starcovici. In adevăr, şi cei dintâi 

autori afirmă că în unele casuri aii produs aftele clasice cu bacilul 

lor. Considerând că, şi în cercetările d-lui Starcovici, nu la toţi viţeii 

inoculați, ci numai la o mică parte din ei, s'a declarat bâla după 3—20
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dile, trebue să admitem că cel puţin o parte din animalele îmbolnă- 

vite nu ati căpătat bâla din inoculare, ci în urma unei infecţiuni naturale. 

In timpul acestor cercetări, ocupându-ne la institutul nostru neîncetat 

cu isolarea virusului febrei aftâse, unul din noi, Dr. Proca, a găsit 

în provenienţele de la 3 casuri de febră aftosă nisce formaţiuni par- 

ticulare, pe cari a cultivat şi experimentat, cari studiându-le împreună, 

sai putut stabili următârele: In culturi sait în material prâspăt pro- 

venind de la animale cu febra aftsă, se găsesce un microorganism 

particular, care fâvte uşor pote să rămână ascuns, cu atât mai uşor cu 

cât cresce de obiceiă în simbiosa cu alți microbi, anume cu microbii 

colorați. Acest microorganism sâmănă în forma microscopică cu acela 

descris de unul din noi (Babeş) sub numele de ascobacterium luteum, 

ia» culturile sale s6m&nă cu acele ale microbului leuconostoe și ca şi 

dînsul cresce numai pe substanţe zacharate. 

După studiele amănunțite făcute asupra acestui microb, tvebue să 

clasăm microbul printre ciuperci mai înalte, observând un ciclu de des- 

voltare care, pornind din spori sub forma de elostridium, trece prin 

un fel de pseudo-micel compus de formaţiuni globulare având asemă&- 

nare cu blastomiceti, de acolo apoi se desvoltă ramificaţiuni formate 

de globi din ce în ce mai mici, apoi de nisce filamente, ţevi sai cap- 

sule cu caracterul celor ale lexiconostocului, în interiorul căror există 

lanţuri de bastonașe sai de. globuli semănând cu streptococ, în fine 

producându-se sporii și isolarea lor. 

Acest microb are caracterul de a produce vesicule la diferite ani- 

male; astfel, inoculat fiind la urechea epurelui de casă, după 5 dile 

apare o febră trecătore, în timpul căreia se desvoltă în jurul locului 

de inoculaţiune o erupţiune vesiculâsă cu tendință de a se intinde. 

Asemenea şi la rulul poreilor şi la nasul şi gingiile viţelului, se pote 

produce în tot-deauna acâstă erupțiune, ce sâmă&nă în totul cu acea 

a febrei aftose. 

Fiind-că animalele la cari am experimentat cu acest microb eraii de 

proveninţă nesuspectă şi erai ţinute mai mult timp în observaţiune, 

pentru a se vede dacă nu se va desvoltă la ele bâla aftâsă naturală, în 

fine considerând că la epurele de casă bâla naturală e rară, credem 

că acest mierob particular ar corespunde condiţiunilor necesare pentru 

a pute fi privit ca causa febrei aftâse, admițând însă că trebue încă 

multe cercetări pentru a stabili în mod cert rolul acestui microb în 

producerea bâlei. 

Putem presupune că acest microorganism aparţine probabil ordi- 

ului. ascomicetelor, pâte familiei oymnosci (la care aparţine probabil şi



  

  

  

ascobacterium luteum), formând însă un grup aparte mult mai primitiv 

decât cele cunoscute până acum, apropiându-se chiar grupului bacte- 

riilor. 
'Tvăind asupra substanţelor zacharâse la temperatura ambiantă, de 

obiceiă în simbiosa cu microbi şi formând spori, se găsesce în condi- 

țiuni favorabile pentru a put duce o viţă saprofitică. Pe când bacilii 

din grupul colibacilului pot produce, cum am documentat de mult, infec- 

țiuni grave hemoragice şi cu formaţiuni de crupţiuni, nu eunosceam până 

acum vre-o bacterie care să producă o erupţiune pur vesiculsă. 

Faptul că microorganismul nostru are acâstă proprietate, că produce 

o febră după 5 gile de incubaţiune tocmai la animale susceptibile de 

a căpătă febra aftâsă, tote aceste indică rolul săi esenţial în produ- 

cerea bâlei şi ne deschid un orizont noi pentru cercetarea etiolo- 

gici bâlelor eruptive propriil dise. 

   


