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Şedinţa

de la 5 Iulie 1902.

Ţra n6stră e una din cele mai bogate
în pesci, şi bâlele lor trebue
deci să ne preocupe în mod deosebit. În tesă
generală, pescele de multe
ori mâre din causa unor otrăviri sai unor
infecţiuni, producând o

mortalitate mare și nu arare-ori îmbolnăvir
ea pescilor pâte da nascere
şi la bâle
la Gmeni,

cari aii consumat

acest pesce

bolnav,

Nu vreaă să insist aci asupra b6lelor pesci
lor din mai multe bălți
din ţâră, produse prin anume vermi, causâ
nd o mortalitate mare, mai
cu s6mă la cipri
tone

şi

în

nide. Acești vermi
musculatura pescilor,

grose, de 3—5

cm.

lungime,

din familia ligula trăesc în periformând nisce panglici scurte şi

şi. ai fost la noi

confundați

cu

teniil

e
omului, intergicându-se din acâstă causă pescu
itul şi causându-se ast-fe]

pagube însemnate
rasitului, în urma

Statului. Constatând însă naţura inofensivă
a paintervenirii nâstre, pescuitul s'a permis din
noi,

Mai pericul6se pentru om sunt larvele
botriocefalului, cari însă diferă de ligula, fiind mai mici, cu capul
bine pronunţat şi cu corpul lor
fin striat şi grisatru, mai cu s6mă însă
prin faptul că aceste larve nu
trăes

e în ciprinide,

Să -

SS

ci mai cu s6mă

în

știucă, în lotă,

în

biban,

în
păstrăvi, în lostriţă. Am putut constată
pentru prima dată aceste
larve la noi în ţâră în ştiucă, atrăgând atenţ
iunea asupra precauţiu-

nilor de luat şi am constatat tot de odaţă diferi
tele bâle produse prin
botriocefalul lat la om, precum şi întinderea
lui în România, unde
(| acest parasit nu eră descris până atunci.
Puţin
ă importanţă

Analele

A. R.—Tom.

XXV.—

Memoriile

Seeţ.

Sciințifice,

ai mixo1
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sporidiile, producând nisce tumori şi un gust amar al pescelui. Şi alţi
parasiţi ca nematode, distome, precum şi mucegaiii aii o importanţă şi
mai mică, pe când otrava pescelui este de o însemnătate mai mare,
mai cu s6mă aceea care se desvoltă după morte prin putrefacţiune.
Altă dată însă avem a face cu pescă mai bătrâni, cari, în timpul de re.
producţiune, conţin câte odată în organele
lor otravă, mai mult în
organele şi produsele genitale, lapte şi icre, şi în ficat.

Pescele cel mai otrăvitor e un pesce japones

tetrodont.

Alţi pescă

ai chiar nisce organe producând prin înțeparea cu înotătârele răni
otrăvite, dar acești pesci nu ne interes6ză mai de aprâpe, de 6re-ce
se găsesc numai în ţările depărtate.
Mai mult ne privesc bilele infecţiâse ale pescilor şi epidemiile pro-

duse de ele. În atari casuri pescele presintă pe piele sai pe branchii

pete, lipsă de solzi, pustule sai răni, saă sunt acoperiţi cu masse mucose saii mucegaii, îndtă mai lent și mai la suprafaţă.
Epidemiile pescilor produc câte odată mârtea tuturor pescilor dintr'un
lac, ast-fel în lacul Leman, prin anul 1867—68, ati murit sute de mii de
mrene,

bibani.

De

multe-ori

cultura

păstrăvilor sau

lostriţelor,

a cra-.

pilor, devine imposibilă din causa epidemiilor cari sunt atribuite unor
mucegaiuri; însă după cercetările. nâstre, mucegaiul acela se depune

de obiceiii după ce pescele e deja bolnav, bla
microbi.
Cele dintâi examene

bacteriologice despre

fiind produsă de alţi

aceste bâle sunt

datorite

doctorilor Pisehel şi noch de la Institutul de igienă din Praga în 1892,.
însă aceste cercetări, fiind făcute asupra unui singur pesce, sunt contestate. Dînşii au găsit nisce microbi sporulaţi cari se colorâză după

Gram, producând

o substanţă toxică,

care se

distruge

prin ferbere.

Microbul acela e virulent pentru şâreci şi purcei de India. În anul
următor, Bataillon comunică la Academia de sciinţe de la Paris un
studiu despre o epizootie la păstrăvi și transmisă prin ousle păstrăvilor.
Acest autor a găsit în organe un microb pe care-l determină ca un fel
de termo. Descripţiunea însă ne arată că avem a face cu un protei, producând pe gelatină o coloraţiune verde. Inoculând alţi pesci, ca ştiuca,
produce mârtea în 3 gile cu paralisii musculare, muschii fiind plini de
microbi. Asemenea şi racii inoculaţi mor cu semne de ciuma racilor, iar

brâscele cu semne de paralisie. După acest autor microbul
"se cultivă
mai cu s6mă pe ou&le pescilor, prin cari se propagă acâstă bâlă.O altă

epidemie

printre păstrăvi e descrisă

din Miinich în 1894,

În 1888 s'a observat

de Emmerich

şi Weibel

a
într'o

cultură

însemnată

de păstrăvi o mare
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mortalitate, mai cu s6mă la exemplarele cele mai
frumâse cari se îm-

bolnăviaii cu nisce pustule şi abcese şi cu
căderea solzilor. La examenul microscopic tâte organele erai pline
cu microbi, semănând cu
acei ai febrei tifoide. În muschi mai cu s6mă
există o cantitate de
noduli hemoragici sau de ţesut embrionar
cu mulți bacili în interiorul
celulelor saă în căile limfatice. Ceea ce
caracterisă mai mult acest
microb este consumarea gelatinei, producându
-se o topire lentă şi adevărate găuri profunde. Microbul cresce pe
diferite substanţe, nu însă
pe cartofi. Asemenea nu cresce la temperatur
a corpului omenesc, ci la
o temperatură mai mică, cam la 20%. Injec
tând microbul la păstrăvi,
ei se îmbolnăvesc cu pustule şi mor peste 8—14
ile.
Din descripţiune reese că avem aface cu
un microb care probabil
aparţine proteilor, având nisce caractere partic
ulare şi producând ul-

ceraţiuni şi abcese. S'ai găsit microbi asemănători
în intestinul pescilor,

cari însă

şi ei produc

bâla

şi

chiar

m6rtea

pescilor

după

7—8

dile,

dar fără lesiunile caracteristice şi cu mai puţini
microbi în interiorul
organismului. După aceea s'a constatat că epidemia
vine în fie-care
an în timpul fecundaţiunii, dintr'un anume loc înco
njurat:de mocirle;
după drenajul mocirlelor a încetat și bâla.
În anul

1893, Charrin

de care aii murit

descrie

mulţi

pescii morţi saii cultivat

patogen pentru pesci,
pescele

mai

ast-fel

şi bacilii se găsesc

o epidemie a pescilor din rîul Rhâne,

pesci,

mai

cu

mulți

în

s6mă

microbi,

cât cultura

în muşchi

ciprinide,

printre

sa

pusă

şi în sânge.

mrene.

Din

alţii şi un bacil

în apă

omâră

Sunt nisce

basto-

naşe mobile, crescând bine pe tâte mediile de cultură,
formâză un strat
brun gălbui pe cartofi, lichefiză încet gelatina
şi coagul6ză laptele
care
devine

acid. Însă

numai

cantităţi

mari

din

toxinele sale precipitate prin alcool produc după
săptămâni

mârtea

acest

pescilor.

Microbul lui Charrin corespunde

destul de

bine

bacil

sati qin

mai multe ile sati
proteului vulgar,

cu î6te că nu e destul de bine descris, pentr
u a pută fi identificat.
Acest microb în ori-ce cas are o patogenita
te mică pentru pesci şi
este forte puţin virulent pentru alte animale.

Canestrini descrie în 1873 o b6lă la ţipari (angui
lla vulgaris). În
organe a găsit un microb, ale cărui culturi sâmănă cu
acelea ale cholerei,
nefiind patogene pentru cobai, epuri, șOreci, însă patog
eni pentru mulți
pesci

şi brâsce. Cresce mai bine în ape sărate, de abia
în apă nesărată.

În fine, într'o lucrare din 1898, în «Zeitschrift £. Hygiene»,
Wyss descrie o epizootie produsă prin proteus vulgaris, Gin lacul Ziiric
h, unde
se găsiă o cantitate mare de pesci morţi, mai ales un
pesce roșu

4
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deuciscus rutillus. Peste 3 săptămâni bâla a dispărut. Se credea că e
în legătură cu infecţiunea unor isvâre. Pescele more mai ales aprâpe
de mal, unde lacul e mai puţin profund. Pescele bolnav presintă nisce

pete mari gălbui la suprafaţă, alții ati hemoragii multiple.

În sânge şi diferite organe s'aii găsit bacili de 0,5—0,6 şi diplococi. Microbii se desvoltă pe t6te substanţele, lichefisză gelatina, pro-

duc o peliculă

la suprafaţă,

o cantitate de fire fine, la

în profungime
suprafaţa

de-alungul

striului sunt

gelatinei coloniile se iradi6ză

şi

emigreză ca la proteus vulgaris. Pe cartofi are o coldre galbenă brună;

produce gaze, are un miros amoniacal. Microbii sunt forte mobili şi
ai mai mulţi cili, se colorâză cu Gram.
Injectându-se pescă sănătoşi, mor a doua di, având une-ori câte o
pată galbenă. E patogen pentru ş6reci şi cobai, 1/10. e. c. producând

mortea în mai puţin de 24 ore. Wyss a putut cultivă microbul şi din
intestinul pescilor normali. N'a fost însă examinată patogenitatea
acestui microb

din intestine,

face cu o varietate patogenă

aşă că e întrebarea

a proteului

dacă

vulgar. Ca

nu

aveă

de a

diferenţă

între

aceşti 2 microbi, trebue însă să amintim că proteul vulgar coaguleză laptele, pe când al lui Wyss nu-l coagulăză; proteul vulgar cresce
slab pe cartofi, cel al lui Wyss produce o cultură abundență, galbenă,
rosă; proteul vulgar nu se colorâză cu Gram, al lui Wyss se colorâză.
Ca particularitate putem notă, că nu s'a:găsit o infecţiune particulară
a apei, dar apa eră forte scădută şi de o temperatură mai ridicată, de
unde autorul conchide că acâsta a micşorat resistenţa pescilor.

M-me dr. Sieber Schumova a isolat asemenea un bacil asemănător,
care însă se decolorâză după Gram şi ar formă spori(?), mâre la 70»,
ceea ce vorbesce contra formării sporilor. Acest microb sa isolat și
din apa basinului unde s'a produs bâla. E fârte mobil, produce mârtea
în 1—3 dile, introducându-l prin injecţiune sai prin gură la diferiţi
pesci. Îl numesce bacillus piscicidus agilis. Produce toxină ce nu se

pote nimici prin ferbere. Prin

bla la pesci.
În 1890
primăvara

aceste toxine se pote asemenea produce

dejă Ernst a descris un bacillus ranicida, producând
epizootii la brâsce, mai ales sub influenţa unei ridicări a

temperaturii şi care se vede că e produs

de un microb forte

asemă-

nător, crescând pe t6te substanţele întocmai ca proteul vulgar. Diterenţa ar fi o uşâră fuorescenţă albastră ce se observă pe agar. Asemenea

şi aşă numitul bacillus -hidrophilus

s6mă

pentru

descripţiune,

animalele

fuscus,

care

e patogen

mai cu

cu temperatura variabilă, corespunde cu acâstă
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d-] Medic. primar al judeţului Ilfov

câți-vă pesci morţi luaţi din lacul de la Teiul
-Dâmnei, comuna Bănssa,
pentru a face examenul bacteriologic, faţă
cu Gre-cari acusări. Pescii
erai într'o stare de extremă putrefacţiune,
în mare parte reduşi într'o

pulpă f6rte fetidă.

În preparaţiunile

microscopice

făcute din mușchi

şi organe se vede un mare număr de micro
bi de putrefacţiune, mai
ales nisce bacili mari sporulaţi.
Sai făcut culturi şi am obţinut mai mulţi
microbi ce se găsesc în
putrefacțiune şi mai cu s6mă proteul vulga
r.
Pentru a ne procură pesce bolnav şi pesce
mort de curînd, precum
şi pentru a ne da socotâlă de modul cum se
presintă lucrurile la faţa
locului, ne-am transportat în diua de 6 Iunie
la Teiul Dâmnei. Lacul
de la Teiul Dâmnei comunică şi e în apropiere
de lacul de la Florsca şi mai sus se găsesce lacul de la Her&strii,
cari comunică asemenea. Scurgerea apei din aceste lacuri, cari
se alimentâză cu nisce
mici isvâre ce se varsă în lacul de la Herăs
trăi, este fârte încâtă.
Ni se spune că pescii au început să mâră în
lacul de la Herăstrăă
şi pe urmă ai murit şi la Florâsca şi de vre-o
8 qile ai murit cu sutele

în lacul de la Teiul Dâmnei. Pescarii găsesc că causa
a fost- vărsarea
residiilor de la mâra d-lui Popovici la Herăstrăi
şi a residiilor fabricei de glucosă a Societăţii Belgiane la Teiul Dâmne
i.

Pescii morţi se vedeai puţin la suprafaţa apei
şi pe mal, din causă
că vîntul din acea gi, spuneai pescarii, i-a mânat
spre partea unde
sunt sălciile. Pescarii vaii dus însă cu luntrele
Şi ne-aii adus un mare
număr de pesci, din cari: mai cu s6mă carac
udă (carassus carassius),

bibani (perca fluviatilis), ştiucă (esox lucius), crapi
(eyprinus carpus),

şi roșu (leuciscus rutillus), unii încă vii şi.un mare
număr morți. Prin
valurile lacului eră aruncat de asemenea pe
mal din când în când
câte un pesce mort, umilat, forte alterat, mai
cu s6mă bibani, ştiucă,
crapi mici.
.
Ni se spune că pescii, când se îmbolnăvesc, devin
paligi, se albesc,

se ridică la suprafaţă, se veae că ati branchiile palid
e şi mor căgând
apoi la fund, fiind aduşi iar la suprafață mai târdiă, după
ce se umilă.
Am luat în 2 vase câte mai multe specimene din fie-ca
re din acești

pesci, într'unul

de curînd,

pesci bolnavi şi în altui pesci morţi, atât ain cei
morţi

cât și din cei morţi

mai de mult. Pescii vii i-am pus în
apă luată chiar din lac. În drumul de la Teiul Dâmn
ei şi până la Institut

o parte din pescii vii ai murit, Aceştia şi cei aduşi
morţi
servit pentru facerea primelor cercetări;
Cu ocasiunea visitării lacului, am constatat că
apa este destul

ai

de

6
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cea de la mal eră

murdară și mai caldă. În lac se varsă despre nord nisce licide residuale ale fabricei de glucosă. Aceste licide sunt unele cw totul limpedi,

puţin calde, altele mai turburi, tot calde şi se varsă de-adreptul în lac.
O parte însă din licidele fabricei se varsă în nisce basinuri mari de
pămînt de mai multe gecimi de metri suprafaţă, adânci de vre-o 1:/, metri,
făcute în apropierea lacului, însă despărțite printr'o bucată de pămînt
de mai mulţi metri. Pămîntul unde sunt făcute aceste basinuri e format
din nisip şi humus. Apa din aceste basinuri e turbure, grisă, murdară,
şi exală o odore f6rte fetidă. Ea nu comunică pria nică 0 cale apreciabilă cu lacul. Mai sus se văd nisce basinuri mari în ciment, pe cale
de construcţiune.
În arumul nostru am trecut pe la lacul Florâsca, unde am vădut
la mal mulţi pescă morţi, însă numai mici, şi un mare numer de brosce
morte, ce-vă ce n'am observat la Teiul Dâmnei.
Am

observat

la pescii

cari

ai murit la Institut că, înainte

de morte,

ei încep să reacționeze mai puţin, când voim să-i prindem, caută
6să la suprafaţa apei cu capul căutând să respire la aer liber,

să
se

observă o mişcare fârte accelerată a branchiilor și a gurii; dacă examinăm branchiile vedem că capătă nisce pete albe, cari se întind şi

se îmmulţesc

Am
care

cu cât se apropie

de mârte.

cumperat 12 pesci vii din pi6ţă şi 6 din ei i-am pus în apa în

adusesem

(de 24 ore) pescii vii de la Herăstrăii

şi în

care

mu-

riseră câţi-vă până la Institut. Dintre acești 6 pesci 5 au murit, după
4—5 ore de la punerea lor în acâstă apă. Toţi pescii cari ai murit

deveniaii palidi, începea să 6să la suprafaţă şi să respire la aer, se
lăsaii să fie prinşi cu uşurinţă, în cele din urmă muriai și cădeau la
fund. Cei-lalţi 6 pesci cumpăraţi i-am pus în apă curgătâre şi ai rămas
î6rte vioi, 10 din pescii mici aduși de la Teiul Dâmnei, şi cari at rămas
în vi6ță, au fost puşi de asemenea în apă curgătâre şi ai rămas în vi6ţă.
Din mai mulţi pesci morţi aduși de la Teiul Dâmnei şi din cei cari
au murit pe urmă, s'aii tăcut imediat culţuri din sânge şi organe şi
s'au inoculat din sânge pescii vii cumpăraţi.
La un lin şi la o caracudă s'a inoculat câte 1/, €. €. sânge de la un
crap adus viă de la Teiul Dâmnei şi mort la Institut, imediat după
morte. Acești 2 pesci păstraţi în apă curgătâre au murit după 48 ore.
Din culturile făcute din peseii morţi s'a desvoltat singur, saii aso-

ciat cu alţii, un microb interesant, ce-l vom
culturi făcute

cu acest microb

descrie mai pe urmă.

Cu

sati inoculat odată intramuscular o ca-

racudă şi un lin şi altă dată 2 lini şi toţi puși în apa curgă&tore, în

MORTALITATEA

PESCELUI

DE LA HERESTREU.

a

127

care pescii sănătoși se păstrâză forte mult timp, pescii inocula
ţi însă

ai murit în 24—36 ore.
S'aii luat pe urmă 10 pesci vii (caracudă şi lin)
şi s'au împărţit în
2 grupe, fie-care de câte 5 pescă, puşi în câte un
vas mare cu 5 litri
de apă curată. În unul din vase nu sa pus nimic
şi s'aii lăsat pescii
în apă neschimbată 24 ore. În cel-ialt vas s'au turnat
10 c. e. cullură
de microbul isolat. Un al 3-lea grup de 10 pescă
s'a pus într'un vas

cu apă curgelăre.
Toţi pescii cari s'a

pus

în vasul

murit în 24 ore de la punerea

în care

culturii. Din

s'a

turnat

cultură ati

cei de control

au murit 2.

Din cei 10 puşi în apă curgătore a murit unul. Cei 3 pesci
rămaşi
vii din apa curată s'a pus în apă curgătâre şi ai rămas
în viţă.
În alte 2 vase

s'aă pus

câte 5 pesci

vii,

în

unul

s'a pus

20

c.c.

cultură filtrată prin filtrul Chamberland, ne mai conţinând germen
i vii,

ci numai

toxinele

lor.

Din pescii puși în apa cu toxină, ati murit 3 în mai puţin
de 24 ore.
Cei 2 rămaşi vii erai dejă pe cale de asfixie, s'aii scos şi
sati pus în

apă curgătâre şi am observat că ai resistat
Din pescii de control a murit unul singur.

restabilindu-se

complet.

La 2 pesci, un lin şi o caracudă, s'a inoculat intram
uscular câte
2 c. e. cultura filtrată (toxina), şi am observat că deşi
sunt puşi în

apă curgătâre, ei mor după
numai câte 1 c.c. toxină ati
Am inoculat microbul în
epure. Ș6recele mâre după

36 —48 ore, pe când alţi 2 la cart am dat
resistat peste 4 dile.
cantităţi de '/, 1, 2 c.c. la ş6rece, cobai,
6 dile, cu un abces şi o necrosă a pielei la

locul de inoculaţiune. Epurele a murit după 12 gile,
fără să presinte nimic la locul de inoculaţiune.
Cobaiul a resistat.
La unul din pescii inoculați (o caracudă mare) cu 1 e.
e. cultură de
microbi în muschi se observă o umflătură la locul de inoculaţiune
şi hemoragii la înotătâre şi în mai multe locuri chiar solzii sunt
hemoragici.
Acest pesce

a murit

peste 24 dile tocmai,

şi prin culturi am isolat mi-

crobul ce-l vom descrie.
De la pescii bolnavi şi cei morţi prâspeţi s'a luat,
cu tâte precauţiunile, din sânge, muschi şi aiferite organe, mai cu
s6mă din ficat, pentru
cultură pe diferite medii nutritive,

şi s'a putut

constată

că de la toţi

pescii examinaţi ast-fel s'a putut obţin6 același microb,
de multe ori
în cultura pură, altă dată amestecat cu câte o colonie
de bacili cu spori
sai de proteus vulgaris.
Microbul caracteristic se presintă în modul următor:
Pe gelosă pro-
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duce la suprafaţă nisce plăci turtite, rotunde, transparente, de o coISre puţin gălbue, ca mierea, şi înconjurată cu ozonă subțire, cu totul
transparentă, cu mărginile netede, şi în proiungime acest microb
se
desvoltă sub forma unui striă “puţin gălbuiii. Desvoltarea are loc
la

diferite temperaturi, egal de bine de la 20—370. Culturile de 20 par
mai abundente şi miros mai mult. Coloraţiunea gălbue se pronunţă
din ce în ce mai

bine

şi peste

o lună apare cultura

colorată

în brun.

Culturile aii un miros pronunţat de putrefacţiune (trimetilamină). În mij-

locul culturii se produce o nouă crescere
ridicate, în cari se găsesc aceiaşi microbi.
La microscop microbul se presintă sub
bastonaşe scurte, 0,5—0,6, ca diplobacterii
une-ori, devenind mai palide şi cu puncte

sub formă de

granulaţiuni

o formă mai mult ovalară,
sait piriforme, umflându-se
mai clare, colorate, formâză

pachete f6rte dese în cari microbii confluâză. În culturi mai prâspete

bacilul e mai subţire şi mai precis, distanțiat prin o zonă sait
capsulă, bastonașe mai grâse, semănate cu părți cromatice, alternând
cu
părţi cu crose sai filamente.
Cu Gram microbii se decolorâză.
Pe gelosă glicerinată desvoltarea diferă întru cât-vă, coloniile
având
aprope acelaşi aspect, rămân însă albe, mai puţin transparente,
mai
galbene prin transparenţă, mirosul e mai puţin pronunţat. La micro-

scop microbii sunt mai subţiri, semănând cu bacilii morvei, însă pre-

sintând de multe ori formaţiuni de măciuci. grose şi pe lângă
bacili
fini sau diplobacterii paralele, se văd numerose formaţiuni palide
şi

mai grose şi mai lungi 0,4 m şi lungime

3-—4 1 Şi 2 chiar

mai

mult.

În bulion microbul produce o peliculă consistentă, reticulată,
care
cu timpul devine galbenă; bulionul e puţin turbure şi la fund
e un pre-

cipitat fin brunatru.

Pe gelosă cu zahăr, în vid, microbul se desvoltă destul
de bine,
avend un miros mai mult aromatic, formând la suprafaţă
un strat
omogen, ocupând t6tă suprafaţa și în profundime în striul de
înse-

mînţare destul de albuiii, cultura produce o erupţiune de gaze fine,
iar substanța e ruptă în mod transversal. Cu timpul, după mai multe
(2—3)

săptămâni,

partea

capătă o colGre galbenă
țată la 20.

superidră

brună.

a culturii

Desvoltarea

şi

substanţei nutritive

de gaze

e mai pronun-

Pe cartofii glicerinaţi se produce la suprafaţă o colonie abundentă

confluentă mucâsă, transparentă, care peste câte-vă săptămân
i capătă
la partea superiră a cartotului o coldre negrici6să sau
brună roșie,
destul de închisă, pigementul fiind la suprafaţă. Caztofii
neglicerinaţi
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presintă aprâpe același aspect, dar coloniile sunt mai puţin transparente, mai mult clei6se, cartoful capătă o coldre brună rosă, şi după
mai multe săptămâni t6tă cultura e acoperită cu un strat de colâre
brună cafenie. În 24 ore un strat cam brunatru destul de gros, format
din bacili mai lungi, groși sai scurţi, curbi, 0,8 gros., mai mult sati mai

puţin curbați, de multe ori târte mici, umflaţi şi diplobacili, une-ori
la o extremitate mai palidă şi mai umflată, une-ori forme mai lungi.

În bulion cu Zactosă apare o peliculă fină, o turburălă pronunţată
cu un precipitat des, brun la fund.
Se desvoltă în peptonă, cu o turburâlă fină, partea superficială a
lichidului devine brună, formând la început o peliculă care cade apoi
la fund, şi lichidul se limpegesce.

Culturile cele mai caracteristice se desvoltă pe gelatină, lichefiind
gelatina, semănând cu culturi de choleră, însă cu timpul se desvoltă,

în diferite colori, la suprafaţă

o peliculă grâsă ce capătă o coldre roşie

brună; gelatina fiind în parte lichefiată, ea devine brună la suprafaţă.

Pătura

de lichefacţiune

din

profundime

devine

părţile superficiale, şi cultura din profungime
Și pe cartofi se observă

de multe

grâsă,

negrici6să

ori o atare

coloraţiune

părţile superficiale devenind negre, apoi o zonă grisă vergue
jos masse

în

devine roşie grisă.
variată,

şi mai

gelatin6se brune.

Laptele se coagulăză, căpătând un miros puţin acid, în partea coagulată capătă o coloraţiune rosă.
La 37 t6te coloraţiunile sunt mai puţin pronunţate.
Prin aceste caractere microbul se distinge de ori-ce alt microb descris
la diferite bâle de pesci şi anume de proteul vulgar, care şi singur

pare a îi în stare să producă epidemii. Cu tâte că e exclusă posibilitatea că microbul ce s'a găsit în casurile nâstre amestecat cu proteul

vulgar

să fi fost confundat cu acest din urmă

microb,

căci într'adevăr,

fără a face o serie comparativă de culturi examinate mai mult timp,
coniusiunea e destul de uşâră.
În preparaţiuni din organe, ficat, sânge, se observă o cantitate mare
de diplobacterii scurte cu margini difuse sai bacili subţiri sai curbi,
0,4 —0,5, în grosime, unii cu puncte polare.
Conelusiuni.

Cercetările n6stre aă arătat fără nici o îndoslă că mortalitatea
pescilor din cele 3 lacuri se datoresce invasiunii în sânge şi organe

a unui microb,

care

aparţine

grupului

proteiior,

precum

şi cei mai
%
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mulţi microbi deserişi la epizootii de pesci, racă, brâsce aparţin la acelaşi
grup. Trebue însă să ne întrebăm dacă în adevăr avem a face în
tote aceste epizootii cu aceeaşi specie de proteus vulgaris, microb care
se găsesce în cele mai multe putrefacţiuni, precum şi în intestinul normal. Cu t6te că Wyss e dispus a presupune acâsta, experienţa n6stră
ne-a arătat că proteul nostru are caractere cu totul deosebite ca formă
şi cultură, precum şi în privinţa acţiunii sale patogene.
Acelaşi lucru se arată chiar în diferitele epizootii descrise la pesci
de diferiţi autori.
Trebue să mai menţionăm că descripţiunile autorilor nu sunt destul de

complete şi examenul nu s'a făcut în același mod, aşă că comparaţiunea
devine anevoiosă. Cu tâte acestea trebue să stabilim că un microb

care, întrodus în cantitate mare într'un pesce, nu produce mârtea decât
într'o săptămână sau mai mult, nu-l putem privi identic cu microbul
nostru. Asemenea un microb care nu cresce la temperatura corpului,
care nu e patogen pentru mamifere, nu pâfe fi acelaşi cu al nostru.
În fine un microb care produce la pescii inoculaţi pustule sai răni
trebue diferențiat de al nostru. Neapărat coagularea laptelui, crescerea
pe cartofi» coloraţiunea cu Gram, formațiunea de diferiţi pigmenţi pe
mediile de cultură, mobilitatea, constituesc împreună asemenea caractere distinctive însemnate.
Din aceste puncte de vedere, nici unul din mierobii mai bine descriși
de alţi autori nu pote fi identificat cu al nostru. Neapărat însă printre
microbii deserişi în mod incomplet, ar putâ să fie unul saă altul identic,
ceea ce nu putem judecă, cu atât mai puţin că în unele cercetări lipsesce
descrierea caracterelor celor mai importante.

Prin acâsta nu voim însă să afirmăm că microbul nostru nu ar fio
varietate a proteului vulgar şi nică nu putem prejudecă dacă ea este
naturală sait artificială şi dacă caracterele distinctive se vor putâ
strînge. Este însă important a constată diferinţa esenţială între acest
microb și proteul vulgar din mai multe puncte de vedere: 1) Am ob-

servat chiar la culturile nâstre, pe lângă microbul nostru şi proteul
vulgar, pe care am putut să-l deosebim uşor de microbul nostru, și ar
fi posibil ca unul

sai

altul din autori să-l fi luat ca causa

bâlei, con-

fundându-l cu adevăratul microb al bâlei. Rudenia ce are microbul
nostru cu proteul vulgar ar puts fi interpretată așă fel, ca să presupunem

că, pentru

a se nasce aceste epidemii, nu e destul ca pescele să

fie slăbit şi predispus pentru b6lă, dar că tot de odată trebue să se
producă acâstă varietate particulară a proteului, care pe cale experimen-
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tală produce bâla, nu numai la pescii predispuşi,
dar şi la pescii sănătoşi şi cu totul de altă provenienţă.
Ca și proteul vulgar, şi acest microb produce toxine
, şi încă mai

active ca ale proteului vulgar, şi tocmai acâsta e caract
eristica cea mai
importantă a varietăţii patogene. Este în adevăr instru
ctiv cum bla
are mai mult un caracter toxic decât pur infecțios. Microb
ul în corpul

pescilor

se îmmulţesce puţin şi animalele mor

în urma acţiunii toxinei,

ceea ce probâză că chiar toxinele fără microbi produc
e aceeaşi bâlă
şi chiar mârtea. Pescele chiar bolnav, cu microbii în
organism, dacă

se pune

în apă

curgătâre,

se vindecă, ceea ce arată neapărat

se produce

nu

producerea

toxinei, ci și prin saturarea

numaj

prin

îmmulţirea

microbilor

în organism,

că bâla
şi prin

organismului cu toxine;

acestă causă bla se agrav6ză numai atunci

din

şi devine mortală, dacă nu

se pot elimină toxinele, din causă că apele din prejur
sunt asemenea

încărcate de toxine. Acest fapt e instructiv în privin
ţa patologiei generale a bilelor intecţi6se, arătând importanţa mediul
ui exterior pentru
agravarea unor b6le şi influenţa binefăcătâre
a schimbării mediului
în atari b6le toxico-intecţi6se.

Pe basa acestor cercetări, vom
Proteus piscicidus versicolor.

numi

acâstă varietate a proteului:

În ce privesce aprecierea judiciară asupra acestei
epizootii, nu ne
putem pronunţă în casul special, dacă întroducerea
substanţelor fermentescibile singure a produs acâstă mortalitate,
căci atari substanţe

s'ai vărsat de mult timp în aceste lacuri. Neapărat
nu momentul

în

care s'a infectat lacul a dat nascere la b6lă,
însă nu e îndoios că dacă
nu s'ar fi infectat, nu s'ar fi ivit acestă
epizootie, şi întroducerea
masselor mari fermentescibile a putut să deă
nascere la transtormațiunea unui proteii inofensiv într'o varietate
patogenă a proteului,

favorisată fiind eclatarea bâlei prin o temperatur
ă mai ridicată. Se
recomandă deci evitarea întroducerii substanţelor
organice în descom-

punere în aceste lacuri, a se dao scurgere
mai abundentă a apei din
aceste lacuri şi a se drenă apele stagnante
împrejurul lacului.
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