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Rezultatele şi imperfecţiunile cercetărilor lui Pasteur. 

Pasteur, cu toate că a elucidat o parte din problemele turbării, 
totuș, din cauza, boalei, a trebuit să întrerupă studiile sale, astfel în- 
cât opera sa a ramas incompletă şi multe din problemele turbării 
așteaptă şi astăzi rezolvarea. 

Este lucru știut de toţi, că cel dintâiu care s'a ocupat serios și 
a reuşit în parte'a preveni turbarea a fost Pasteur. 
"La început și-a îndreptat cercetările în sensul de a descoperi mi- 

crobul turbării în saliva turbaţilor și reuşeşte a izolă şi cultivă un 
microb, care mai târziu sa dovedit a fi pneumococul descris de 
Talamon și Frânkel. Nu mult timp în urmă părăsește drumul acesta 
pentru a întră în studiul practic și experimental al turbări, pro- 
fitând și de lucrările precedente și contamporane, ca ale lui Galtier, 
Nocard, Brouardel, Beclard, Vulpian, Cornil, etc., declarând pe faţă 

! că-și va divige cercetările asupra turbării excluziv către rezultate 
aplicabile în practică, lăsând deoparte chestiunile pur ştiinţifice. 

Discuţiile academice asupra turbării, lucrările lui Galtţier care 
reușește să transmită turbarea cânelui la iepure, cercetările lui Du- 
bou şi Brown-Sequard, după cari turbarea se propagă prin sis- 
temul nervos și se localizează în oarecari puncte ale creierului şi 
ale măduvei, demonstraţia făcută de Galtier aratând posibilitatea 
de a imuniză contra turbării oi și capre. prin inoculare intravenoasă 
de salivă rabică, au preparat și ajutat fără îndoeală cercetările lui 
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Pasteur, care în acest mod a avut fericita ocaziune de a se ocupă 

cu această chestiune în timpul când se comunicau societăţilor și 

Academiei Franceze lucrări experimentale solide asupra turbării. 

Cu toate acestea, rezultatele lui Pasteur în ce privește turbarea apar- 

ţin manifestaţiilor celor mai admirabile ale spiritului omenesc, căci 

cercetările anterioare aveau atâtea date greșite, încât a trebuit un 

experimentator de primul rang şi un muncitor extraordinar de con- 

ştiincios ca Pasteur pentru a. face să iasă adevărul din acest chaos 

şi lumină din această obscuritate. 

Pasteur în chestiunea, turbării, fără a desprețui rezultatele ştiin- 

țifice, mergeă deci drept la rezultatele practice, lăsând deoparte 

pentru un moment toate chestiunile pur ştiinţifice. 

Cu toate aceste prin lucrările lui Pasteur nici lupta contra tur- 

pării cânelui nu eră rezolvată, căci în țerile în cari existau măsuri 

severe contra turbării, dar unde nu există încă vaccinaţiunea, anti- 

rabică, ca în Germania, în timpul lui Pasteur turbarea făceă mult 

mai puţine victime decât în Franţa, cu toată vaccinarea lui Pasteur. 

E greu a judecă opera lui Pasteur, după comunicările sale, cari 

reproduc în mod cu totul încomplet rezultatele obţinute, fiind tot- 

deauna insoţite de consideraţiuni generale și lăsând numai să se 

înţrevadă lucrarea imensă a lui Pasteur și a colaboratorilor săi. 

TPrebue să-i fi văzut la lucru, şi trebue să ştii a ceti printre Ii- 

niile diferitelor publicaţii pentru a puteă apreciă justa, valoare a 

rezultatelor obținute. : 

Drumul făcut de Pasteur pare azi a fi foarte simplu și lipsit de 

neprevăzut şi de neexplicabil, care se găsește adesea în istoria 

marilor descoperiri. Aceea ce pare a fi mai admirabil în aceste 

cercetări este judecata justă a lui Pasteur, care i-a permis în tot- 

deauna a abandonă o direcţiune greșită și a reveni la calea cea dreaptă. 

Astfel am văzut că Pasteur începe prin a căută microbul turbării și 

în două rânduri eră pe punctul de a compromite reușita operei sale 

şi a deveni victima principiului său enunțat și urmărit cu succes în 

lucrările sale anterioare, adică de a căută înainte de toate microbul 

boalei de studiat. In cele din urmă sa convins că nu se pot face 

descoperiri după un principiu sau 0 schemă preconcepută și pentru 

viitor se mulțumește a pune inainte utilitatea practică ca principiu 

conducător al cercetărilor sale. 

O serie de autori distinși au stabilit dejă că turbarea este o mala- 

die a centrilor nervoși, localizată mai ales în bulb şi în măduvă. 

Piind în acelaş timp o maladie contagioasă, eră indicat a căută 

e
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virusul în centrii nervoşi și a-l întroduce direct în acest centru pentru a, reproduce boala. 
Incă înaintea lui, Rossi a produs turbarea prin inocularea sub- stanței nervoase, dar Pasteur nu avea cunoștință, de aceste rezul- tate; neapărat însă nimenea înaintea, lui nu se gândise la inocu- larea intracraniană a, turbării, 
Numai prin acest procedeu virusul deveniă maniabil, mai ma- niabil chiar decât cea mai mare parte a microbilor cultivabili. Pentru a atenuă virusul și pentru a-l transformă în vaccin, tre- bue a încercă procedeele stabilite de Pasteur pentru a atenuă vi- rusurile cunoscute. 
Pasteur a încercat în acest scop trecerea, virusului prin maimuţă, dar s'a convins că acest procedeu nu e practic; el încercă diluarea virsului fără nici un rezultat, pe când Hâgyes mai târziu întrebu- ințează acest procedeu cu succes. Din contra Pasteur afirmă a, fi avut succes prin injecții cu sânge de animale turbate, pe când mai târziu nici nu mai vorbește de aceasta, și alţii cari au întrebuințat acest procedeu nu au reușit. La aceasta epocă Pasteur studiază, mult diferitele forme ale turbării și el crede a fi stabilit că injecţia, în sânge produce turbarea paralilică, pe când cea în creier pro- duce turbarea furioasă; că o mică cantitate de virus ar da, pe cea din urmă, și o mai mare cantitate ar da turbarea paralitică, etc. fapte cari controlate de alți autori nu au putut să fie confirniate ca regule generale. 

In fine se oprește la uscare care îi dă o serie regulată de vac- cinuri, credeă, însă că această serie ar fi mult mai regulată decât e în realitate. Incearcă a vaccină prin întroducerea virusului în sângele cânelui, da &reşește din nou crezând că e greșală a lui Galţier, care a, obținut prin acest procedeu imunizarea oilor. In- sistă mult asupra schimbării virusului prin treceri prin diferite animale, afirmă că virusul fix e asemenea, întărit pentru câne, ceeace este inexact, și ignorează atenuarea virusului fix pentru câne și om, precum şi atenuarea virusului produsă de organismul oii. Pasteur a constatat bine că virusul e atenuat trecând prin or- ganismul maimuţei, da» presupune că nu e de fel atenuat trecând prin organismul omului, afirmând în discuțiunea unui insucces de tratament: «dacă moartea eră datorită efectelor virusului inocula- țiilor preventive, durata inoculaţiei turbării în urma celei de a doua inoculări (făcută din creierul copilului) la iepuri ar fi fost de șapte zile cel mult».
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Considerând toate aceste erori, cari ar fi rătăcit dela început pe 

ori si care alt experimentator, trebue să admirăm încrederea, tenaci- 

tatea, şi mai ales metoda superioară a lui Pasteur care, grație mul- 

tiplicității experimentelor şi a ideilor sale, reușiă tutuș & evită gre- 

şelile sau & le face inofensive. 

Dacă Pasteur s'ar fi angajat și încăpăţinat în o cale trasată mai 

dinainte, n'a» fi reușit niciodată. 

Ceeace ar fi putut să compromită mai mult rezultatul final al 

lucrărilor, eră încrederea exagerată pe care 0 puneă Pasteur în 

datele statistice. Astfel datele anterioare tratamentului lui Pasteur 

au dat totdeauna cifre exagerate de morți după mușcătură. Acelaș 

lucru s'a întâmplat pentru mușcaţii din departamentul Senei. 

In adevăr nu sunt numai 40—'70 persoane cari au fost muşcate 

int”'un an În departamentul Senei, cum afirmă statisticele, ci un nu- 

măr dublu sau triplu, așă că nue un mort pentru 6 persoane, ci 

unul pentru 20 sau mai multe persoane. De aici reiese că rezultatul 

primelor inoculaţii preventive a fost mult mai puțin favorabil, adică 

veducerea mortalităţii eră mult mai mică decât credeă Pasteur. 

Acelaş lucru se poate spune și pentru rezultatul vaccinării cânelui. 

E mai mult o întâmplare fericită că în mâna lui Pasteur și a co- 

laboratorilor săi metoda lui Pasteur a dat rezultate mai favorabile 

la câni, căci ceilalți experimentatori, ca Frisch, Hâgyes şi eu an 

avut rezultate cu mult mai puţin favorabile şi chiar rezultatele lui 

Bardach citate de Pasteur sunt mai puțin favorabile decât ale 

lui Pasteur. Apoi Pasteur vorbeşte şi de rezultate favorabile obți- 

nute la, iepuri cu watamentul sau, ceeace alți experimentatori n'au 

putut confirmă. 

Insuficienţa rezultatelor obținute în tratamentul omului & fost 

explicată de Pasteur întrun mod care impiedecă mult timp per- 

fecţionarea metodei. Pasteur afirmă anume că trebue cel puţin 14 

zile după terminarea tatamentului, ca vaccinarea să devie eficace. 

In adevăr, în fața primelor rezultațe la câni şi la om, și mai 

ales în faţa reacţiunii care s'a manifestat după ce primul entuziasn 

s'a calmat, a trebuit toată tenacitatea şi puterea de convicţiune a lui 

Pasteur pentru a nu se descurajă. La un moment dat, Pasteur se 

decide a fortifică tratamentul său şi obține cu acest tratament for- 

ţificat rezultate superioare. 

Atins de nouă atacuri de apoplexie, el a țrebuit să-şi lase lucra- 

rea neterminată. Căci pici tratamentul preventiv nu eră infailibil, 

nici turbarea declarată nu-şi găsise vemediul său. De abiă acum
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tratamentul preventiv emancipându-ne de procedeul lui Pasteur a ajuns la oarecare perfecționare. Dacă această perfecționare a fost așteptată atâta timp, cauza sunţ greșelile contra cărora a trebuiţ să lupte Pasteur şi mai ales statistica eronată și un oarecare mod greșit de a socoti insuccesele, arătând succesul tratamen- tului într'o lumină prea favorabilă. Astăzi deci cu drept cuvânt nu suntem mulțumiți de succesul mai mult sau mai puţin discutabil al acestui tratament. 
La om trebue încă socotit timpul trecut între mușcătură, și înce- perea vaccinaţiei, și acela dela începerea vaccinaţiei până la, întro- ducerea, substanţelor virulente active. 
Dacă evaluăm acest timp la 20—25 de zile în mijlociu, vom puteă scăpă prin vaccinarea pasteuriană numai cazurile în cari turbarea se declară mai târziu de 25 de zile după mușcătură. Dar statistica ne arată că în cele mai multe cazuri, mai ales la copii şi după plăgi profunde ale capului, turbarea se declară de multe ori mai de vreme, şi în acest caz vaccinarea lui Pasteur va, ră- mâneă neputincioasă prin forța lucrurilor. Rabiologii au fost prin urmare totdeuna, preocupaţi a găsi mijloace contra unor astfel de cazuri. S'au întărit la maximum  inoculaţiunile pentru a, sosi mai repede la măduvele virulente, dar succesul a rămas pro- blematic. Pentru a luptă contra acestui inconvenient, care există mai ales pentru persoanele mușcate de lup turbat și cari sucombă cu toate vaccinaţiunile cele mai puternice și cele mai massive, tre- buiau căutate alte căi și alte mijloace decât cele întrebuințate de Pasteur. 

Nu pot termină fără a insistă asupra acelora din descoperirile lui Pasteur în ce privește turbarea, cari au trebuit să fie lăsate deoparte pentru moment, dar cari de sigur ar fi fost reluate dacă Pasteur nu s'ar fi îmbolnăvit, 
Mai întâiu e frumoasă constatarea că ţurburarea experimentală se poate vindecă la câne și la iepure, cânele poate prezentă simpto- mele turbării și apoi să se vindece pentru câtevă zile și săptă- mâni, după care timp turbarea poate să-şi reiă cursul și să omoare animalul. Aceste fenomene au fosţ constatate în mod mai regulat la găină. 
Imi pare că aceste constatări cari sunt în perfect acord cu febra premonitorie descrisă de mine, vor servi de bază pentru alte re- zultate practice cari ajung poate la vindecareaturbării declarate.
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Deși experimentele pentru & probă. că sângele trebue să fie pro- 

pagatorul virusului nu au deslegai definitiv chestiunea inoculaţiunii 

şi propagaţiunii încete a virusului, totuș aceste experiențe au pro- 

hat că în inoculaţia în acest sens virusul nu lucrează prin țesutul 

infectat, dar că circulând în sânge se opreşte undevă pentru a pro- 

cede de aci la o propagăre lentă către centrii nervoși. 

li interesant a constată că prin inoculare cu sânge turbarea 

se produce mai regulat şi mai repede şi că în acest caz virulența 

centrilor se produce în un mod diferit decât după injecțiunea, in- 

tracraniană, măduva fiind în acest caz cea dintâi atinsă. 

Probleme privitoare la etiologia turbării. 

In acestea se rezumă în scurt opera lui Pasteur în ce privește 

turbarea. Pe lângă descoperirea virulenţei substanței nervoase a a- 

nimalelor turbate și deci a posibilităţii de a transmite „turbarea cu 

siguranță, constatarea posibilităţii de a imuniză prin întroducerea 

substanţelor rabice atenuate sunt neapărat descoperiri de cea mai 

mare valoare. Cu toale acestea chiar principiul vaccinaţiunii anti- 

rabice a fost pus la îndoeală. In adevăr, în timpul din urmă un 

mare număr de autori distinşi sau ocupat cu turbarea găsind de 

multe ori rezultate contrazicătoare şi cari nu concordă cu cele sta- 

bilite de Pasteur. Astfel chestiunea, etiologiei turbării este azi mult 

controversată. Am văzul că Pasteur a crezut un moment că a des- 

coperit microbul turbării, asemenea mai mulţi autori descriu tot 

felul de coci sau bacili afirmând că ar fi paraziţii boalei. Anume 

Bruschettini descrie un bacil afirmând că ar produce paralizii la iepuri 

întocmai ca virusul turbării, însă nu sa putut produce turbarea 

furioasă și nu sa putut cu acest bacil vaccină în contră turbării. 

încă mai înainte am reușit să produc turbare cu cultura diferi- 

ților microbi. Presupunând deci că nu este admisibl ca să existe 

mai mulţi microbi ai turbării, trebue” presupus că pe lângă acești 

microbi există niște organisme invizibile putându-se cultivă în a- 

nume condițiuni în simbioză cu anume microbi, şi că acești mi 

crobi invizibili ar produce turbarea. In adevăr Remlinger a arătat 

că virusul rabic se poate filtră prin filtre, şi eu am constatat că 

virusul trece prin acele filtre prin cari mai trec şi bacili vizibili, 

foarte mici însă, astfel încât se poate stabili că microbul turbării 

trebue să aibă o mărime de 0,1—0,2 m. Cu toate acestea am 

găsit în interiorul celulelor nervoase în turbare nişte formațiuni
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rotunde hyaline, descrise mai târziu de Negri și considerate ca, pa- 
razitul turbării, cu toate că sunt mult mai mari decât mărimea, 
presupusă a virusului filtrabil al turbării. Negri și Volpidno pre- 
supun că există corpusculi ai lui Negri mult mai mici, însă numai 
cercetările mele au arătat că corpusculii lui Negri nu se com- 
portă ca paraziți, nu se găsesc acolo unde sunt leziunile turbării 
şi de unde provin simptomele boalei, ci se găsesc în celule relativ 
bine conservate și în regiuni cari nu au raport cu turbarea. Am 
găsit însă niște corpusculi foarte fini în interiorul chiar al celu- 
lelor distruse din regiunile unde se produc simptomele turbării. 
Acești corpuculi corespund cu mărimea virusului filtrabil și pot 
fi grupaţi într'o clasă care ocupă locul între bacterii și protozoare 
și au fost numite chlamydozoa. 

Corpusculii lui Negri după mine ar puteă fi atari paraziți incap- 
sulaţi în regiunile în cari. celulele sunt mai rezistente. 

Incercarea lui Marie de a explică corpusculii lui Negri prin acţiu- 
nea unor toxine rabice, nu este încă bazată pe nici o experienţă 
și nici pe analogie, căci nu știm sigur dacă celulele nervoase conţin 
toxina, știm însă că conțin virusul sau parazitul, și nu este deci 
probabil ca toxinele singure să producă atari formaţiuni în interio- 
rul celulelor. Neapărat că acest parazit lucrează prin substanţe chi- 
mice, dar nu e mai puţin adevărat că în turbare această acțiune 
chimică e strâns legată de prezența microbului. 

Anul trecut un domn preparator al institutului de Bacteriologie 
publică niște cercetări, din cari reiese că s'ar găsi foarte des în centrii 
nervoși ai animalelor turbate un bacil care, inoculat la animale, ar 
produce o boală analogă cu turbarea. Acest bacil după cercetările 
noastre aparține la grupul bacilului subtilis, şi graţie sporilor săi 
rezistă la temperatura de 1000. Autorul zice că bacilul se gă- 
sește la animale numai înainte de a se declară simptomele turbării, 
şi numai la om s'ar găsi în timpul turbării şi anume în lichidul 
cefalorachidian. Aceste afirmări trebuesc neapărat controlate din 
nou, căci nu înțelegem pentru ce numai la om se poate găsi mi- 
cvobul în turbarea, declarată și pentru ce sar găsi în lichidul ce- 
falorachidian, care după cei mai mulţi autori nu e virulent. In a- 
devăr noi n'am găsit acest bacil în nici un caz de turbare, nici chiar 
înaintea manifestarii boalei. Autorul mai constată că acest bacil 
produce boală la iepuri, cobai şi câni prin inoculaţii subcutane 
intramusculare sau intracerebrale, şi că după inoculaţiunea sub- 
cutană animalele ar muri după 15 zile până la 3 luni, pe cale 

5
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ințraoculara în 12—20 zile şi pe cale intracerebrală în 7—15 zile. 

Am repetat; aceste experiențe cu bacilul care ni s'a pus la dispozitie 

de autor, însă fără succes. Inoculând la aceste animale doze foarte 

diferite, la peste 100 animale: iepuri, cobai, câni, șoareci, nici întrun 

singur caz nu sa produs boala caracteristică cu paralizie 7—15 

zile după inoculare. 

In rare cazuri sau produs paralizii, dar de obiceiu foarte târziu, 

intocmai cum se produc de multe ori și în urma intoxicaţiunilor 

sau a trepanaţiunii cu substanțe puțin toxice sau infecțioase de 

diferită natură, aşă cum se produce de exemplu după o injecție de 

produse ale substanței nervoase normale. In aceste puţine cazuri (4) 

în cari iepurii au murit cu simptome de paralizie, am examinat cen- 

trii nervoși și n'am găsit acolo nici noduli rabici, nici corpusculii 

lui Negri. 
Creierul fiind injectat. la alte animale nu a dat moarte cu pa- 

ralizie. 

Acest autor mai afirmă din contra că animalele lui moarte prin 

paralizie ar produce boala în serii constante, oricare ar fi calea 

de inoculare. Pretinde mai departe că centrii nervoși ai acestor 

animale nu mai produc boală la iepurii cari au fost imunizaţi con- 

tra turbării, pe când iepurii cari nau fost imunizați au murit. 

Microbul ar [i aglutinat prin serul antirabic, ar da sevorecțiunea și 

ar produce deviarea complimentului, astfel âncât după cercetările 

autorului nu ar trebui să existe nici cea mai mică îndoeală că 

acel bacil a fi bacilul turbării. 

Noi nu am putut să confirmăm toate aceste afirmaţiuni şi mai 

cu seamă am constatat că toţi 7 cânii inoculați prin trepanaţie cu 

doze concentrate sau mai diluate din acest bacil sunt sănătoși, 

și azi după 8 luni, pe când toți cânii inoculaţi prin trepanație cu 

turbare mor de turbare. Asemenea şi 33 șoareci inoculaţi cu ba- 

cilul sau creierul animalelor moarte au rămas în vieață. In fine am 

constatat că bacilul acela nu a produs turbare în urma inoculării 

la 22 cobai și 40 iepuri de casă, cu toate că unii din ei mor în 

urma injecţiunii bacilului, însă fără simptome de turbare şi fără ca 

substanţa lor nervoasă să fie virulentă; iar bacilul numai injectat 

în creier în mare cantitate posedă orecare. toxicitate. Am tvepanat 

din ereierul animalelor moarte alţi cobai sau iepuri, cari însă au ră- 

mas sănătoși după un timp de mai mult de o luna. Cum însă co- 

paiul e foarte sensibil la turbare și trecerea prin cobai face ca vi- 

vusul să se întărească repede, ar fi trebuit neapărat -ca trecând
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virusul prin cobai, noul animal inoculat să moară mai repede, dacă 

ar fi fost turbare. 
Cum eu nu pot.admite ca toate cercetările noastre cu acest ba- 

cil la atâtea animale să fi fost greșite, pe când toate trepanaţiu- 
nile antirabice, cari se fac la noi zilnic, dau în totdeauna rezultate 
exacte, neapărat trebue să recunoaștem că stăm înaintea, unei pro- 
bleme greu de explicat. 

De o parte autorul găsește bacilul în foarte multe cazuri, pe 
când noi căutând a procedă întocmai și examinând un mare 'nu- 
măr de cazuri de turbare în acelaș mod, nu am găsit niciodată 
acest bacil nici la om nici la animale, precum nici un alt autor 
nu l-a găsit. De altă parte acest bacil aparţine la un grup foarte 
frecuent, se găsește foarte uşor în aer pe toate obiectele. Se im- 
pune deci părerea că acest bacil nu se produce în turbare, dar că 
este căzut din greșeală pe mediile de cultură ale autorului. De altă 
parte este greu a admite că un microb 'așă mare și aşă ușor de cul- 
tivat, şi care nu trece prin filtru precum trece virusul rabic, a putut 
scăpă tuturor autorilor competenţi cari sau ocupat până acuma cu 
turbarea. Tot astfel de contraziceri există între afirmaţia autorului 

că microbul ar produce în totdeauna simptomele turbării și că din 
animale moarte 'se poate din nou transmite boala, pe când din cer- 
cetările noastre pe mai mult de 100 animale de diferite feluri, ino- 
culând microbul în modul indicat de autor după diferite metode 
din cele mai eficace, nici într'un caz nu am putut produce turbarea. 

In 'foarte puţine cazuri de paralizie ce am observat după injec- 
țiunea microbului, nu s'a probat că acestea ar [i de natură rabică, 
din contra, inoculând mai departe alte animale din creierul celor 
moarte, niciodată nu am putut produce moarte prin turbare. 

Cum am puteă atunci să explicăm. această contrazicere? Nea- 
părat dacă am presupune că autorul a afirmat lucruri inexacte, că 
nu e exacl că bacilul se găseşte de foarte multe ori în turbare; 
dacă am presupune că nu este exact că toate animalele inoculate 
cu bacil au murit fără excepție cu paralizii și că centrii ner- 
voși ai acestor animle au fost din nou virulenți; dacă în fine am 
presupune că odată -unul din cânii de experiențe ai autorului a 
fost în incubaţiune de turbare când a fost cumpărat, şi că tur- 
barea declarându-se a fost luată ca boală produsă de bacil; său 
că din greşeală sa confundat un câne inoculat cu turbare cu 
altul inoculat cu bacil și că din un atare animal s'a continuat seria
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de animale cari au fost inoculate din turbare, atunci neapărat s'ar 

explică ușor aceasta problemă. 

Autorul afirmă că bacilul său Gă, ca serul antirabic, reacţiunea 

de fixaţiune, dar acest fapt nu are valoare ştiindu-se că serul 

antirabic cu emulsiunea rabică virulentă nu dă întotdeauna această 

reacțiune şi o dă şi cu substanțe nerabice. 

In tot cazul faţă cu cercetările noastre de control nu putem ad- 

mite că o boală având toate caracterele turbării sar puteă pro- 

duce prin inoculațiunea unui bacil mare din grupul subtilis și din 

contra toate experienţele noastre pledează pentru a admite că pa- 

razitul turbării este foarte mic, și probabil de natură animală, cum 

ar fi corpusculii descriși de mine. 

In ce organe se găsește virusul rabic. 

Altă problemă este: cari sunt organele unde se găseşte virusul 

turbării? In adevăr s'a constatat că în afară de sistemul nervos 

central virusul se găseşte în nervi mai mari, dar cum am arătat, nu 

în totdeauna, apoi în glandele salivare, în pancreas, în bulbul ocu- 

lar, de multe ori în capsula suprarenală. 

In ce priveşte virulența salivei, cercetările mai nouă au arătat că saliva 

nu e în totdeana virulentă. Poate însă să fie virulentă mai multe zile îna- 

intea manifestării boalei ; saliva omului în cele mai dese cazuri n'a fost 

virulentă. In cele din urmă Fermi afirmă că saliva cânelui nu poate în- 

fectă, şoarecii şi sobolanii, pe când tot mușcătura, de șoloban poate să 

producă turbarea la alte animale. Aceste cercetări sunt împortante 

pentru a se puteă judecă dacă un câne sănătos poate să dea tur- 

bare, precum și dacă mușcătura unui şobolan sau șoarece este pe- 

piculoasă. In adevăr trebue să recunoaștem ca aceste moduri de infec- 

ţiune sunt posibile; dacă rezultatele cercetărilor erau de multe ori con- 

trazicătoare, aceasta — după cercetările mele — depinde de metodele 

întrebuințate. In adevăr cei mai mulți autori numai atunci vorbesc 

de turbare experimentală, dacă animalul injectat a murit de turbare 

o lună, cel mult două dela injectare și lucvându-se mai mult cu 

iepuri. Am arătat însă că un virus atenuat poate să producă oare- 

cari semne de turbare, fără ca animalul să moară de turbare. In 

acest caz animalul arată din 6 în 6 zile o febră caracteristică îm- 

preună cu o scădere de greutate și cu o stare de iritațiune. 

Am numit acest fenomen febră premonitoare sau turbare cro- 

nică atenuată. Prin această febră am putut constată că nu numai
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saliva este aproape în totdeauna virulenta, având însă de multe ori 
o virulență atenuată, dar că și alte organe, reputate ca neviru- lente, și în special sângele este de multe ori virulent, ceeace de 
altfel a fost constatat în urmă, şi de Marie. 

Asemenea am constatat că și splina după inoculaţia virusului în sânge posedă un grad oarecare de virulență. Altă metodă mai sensibilă decât cele obişnuite și pe care am recomandat-o de mult, e inoculațiunea cobaiului, în fine s'a afirmat de Loete și Conradi, că animalele ar trebui observate mai mult timp decât se obişnu- eşte, pentrucă după inocularea unui virus slab acesta, poate să dea turbare după multe luni sau chiar după un an. 
Această din urmă metodă nu este însă practică, căci animalele de laborator, mai ales iepurii, nu trăesc mult timp în laborator, încât mor 

de diferite alte boale, ca paralizii, cahexii sau în mod:subiţ, în care 
caz nu e totdeuna uşor a ne convinge dacă au murit de turbare, 
căci inoculând dela aceste animale altele, aceste iar pot trăi mult 
sau pol să moară în mod accidental. 

Modul de infecțiune. 

Este neindoios că infecțiunea substanței nervoase din creier produce sigur turbarea. Mai cu seamă virusul fix produce boala foarte re- pede în acest mod de infecţiune. Insă acelaș virus este puţin efi- 
cace dacă să injectează sub piele. Cu cât mai mare e cantitatea introdusă sub piele, cu atât mai inofensiv este acest virus. Cu to- tul altfel se comportă virusul de stradă care întrodus sub piele pro- duce turbarea mult mai regulat, și cu atât mai sigur cu câţ cantita- 
tea virusului injectat este mai mare. 

Acest paradox în aparenţă să explică prin faptul că virusul fix conține mai multă substanță vaccinantă, încât inoculându-se o canti- 
tate mai mare, şi deci mai multă subslanță vaccinantă, aceasta ar impedică manifestarea turbării. Altă, întrebare este, dacă prin in- 
gestiune se poate infectă sau imuniză tinevă cu turbare. Acest lucru 
a fost negat de Nocard, eu însă am arătat că în anumite împrejurări 
se poate produce boala. Nocard neagă că sar puteă vaccină contra 
turbării prin ingestiunea substanțelor rabice, am arătat însă în 
urmă că cânii cari au ingerat mai mult timp cantităţi mari de sub- 
stanțe rabice, devin imuni. Acelaș lucru l-a dovedit și Fermi pen- 
tru șebolani.
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'Toxina rabică. 

Purbarea are oarecare asemănare cu tetanosul, care lucrează ase- 

menea, asupra centrilor nervoşi. O deosebire esenţială între aceste 

boale este că creierul tetanic nu produce tetanosul, pe când creierul 

vabic produce turbare. Există deci în creierul rabie virusul rabic. 

Cu toate acestea mi-am pus întrebarea dacă în acest virus nu există 

o substanță otrăvitoare şi am dovedit aceasta pe cale experimen- 

tală, arătând că substanța nervoasă în care sa distrus virusul ra- 

bic prin căldură sau antiseptice, sau s'a eliminat prin filtrare, păs- 

irează calităţi toxice cari se manifestă prin accea, că animalele in- 

jectate cu aceste substanțe mor de multe ori prin paralizii sau în 

urma, unei cahexii generale, fără că creierul lor să fie virulent. An 

arătat deci că substanța nervoasă în care sa distrus virusul nu 

devine inofensivă, ci din contra pare a fi mai toxică decât substanța 

nervoasă virulentă. Astfel am avătat în una din şedinţele Acade- 

miei, că fenomene paralitice se produce mai ușor cu substanțe 

a căror virulență este abolită decăt cu substanţe virulente atenuate. 

Aceasta se poate explică presupunând că există o otravă în înteriorul 

parăzitului turbării, care devine liberă prin distrugerea parazitului. 

Am arătat că aceste substanțe nevirulente sunt eficace pentru imu- 

nizarea în contra turbării. E însă exagerat dacă Fermi afirmă că 

toxinele ar fi tot; aşă de eficace, sau chiar mai eficace în tratamen- 

tul antirabic, decât substanțele virulente, căci cercetările mele au 

arătat contrariul, anume că numai substanţe cari suni la limita vi- 

rulenței pot fi intrebuninţate ca vaceinări destul de eficace, așă spre 

exemplu substanța nervoasă rabică încălzită la 50—60—655, tempe- 

ratură la care microbul e ucis, reprezentţă un vaccin bun, pe când 

o substanţa încălzită la 80” are puţine calități vaccinante. Cerce- 

tările lui Fermi făcute cu un virus amestecat cu acid fenic, care 

asemenea omoară virusul, au condus pe acest autor la întrebuințarea, 

acestei melode pentru tratamentul antirabic la om. Cercetările 

noastre făcute împreună cu d- Bobeş arată că acest: amestec este 

foarte inegal ca acţiune şi nu e deci recomandabil a se servi de el 

pentru tratamentul antirabic. 

O chestiune de mare importanță este dacă substanța nervoasă 

normală conţine substanțe toxice şi dacă toxicitatea creierului în 

turbare nu este datorită substanțelor toxice din creierul normal. In 

adevăr Marie a arătat că prin filtrare şi extracţiune se pot câștigă
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din creierul normal substanţe toxice. Insă chiar Marie s'a. convins că 
acestea sunt departe de a aveă activitatea toxică a creierului rabie. 

Și mai importantă este chestiunea, dacă se poate vaceină în contra 
turbării cu ajutorul substanței nervoase normale. Am arătat în ade- 
văr de mult că există această posibilitate, însă numai cu condiţiune 
ca creierul să fie introdus în mare cantitate în animale, în acelaș 
timp sau puțin în urmă, după ce sa introdus virusul rabie atenuat. 
In acest mod am putut scăpă mai mulţi câni de turbare. 

Aceste cercetări au fost reluate de mai mulţi autori, însă cu re- 
zultat puţin doveditor. Aujesky a produs o întârziere a manifestă 
rii turbării prin injecțiuni de substanță nervoasă normală. Fermi în 
timpul din urmă arată că la șobolani și şoarici, la cari injecţia sub 
piele a virusului produce turbare cu siguranţă, dacă li se injec- 
tează substanţa, nervoasă normală în repetate rânduri, animalele nu 
mai mor. Ceiace e mai curios, acest autor afirmă că nici sub- 
stanța grisă singură, nici cea albă nu au nici un efect, ci numai 
amândouă amestecate. Fermi încheie deci că Pasteur s'a înșealat 
când a presupus că pentru tratamentul antirabic trebue injectate 
substanțe rabice, și că ar fi destul să se injecteze substanţe ner- 
voase dela animale sănătoase. 

Dacă Fermi ar aveă dreptate, neapărat; toată lucrarea lui Pas- 
teur în ceeace privește turbarea ar fi greșită, însă aşă se vede că 
'ermi exagerează. Cercetările mele au arătat că acţiunea substanței 
nervoase normale e mult mai slabă decât acțiunea substanței ner- 
voase rabice. Acum în urmă Kraus dela Viena a repetat cercetă- 
rile lui Fermi și n'a putut imuniză șobolani cu substanţe nervoasă 
normală. Insă nici aceste cercetări nu sunt doveditoare, căci toţi acești 
autori nu spun dacă au întrebuințat substanța albă sau griză și dacă 
au așteptat 20 zile după injecţiunea, animalelor cu substanţa nervoasă 
înainte de a le injectă cu turbare. Aceasta e însă o greşeală,. căci 
substanța nervoasă normală nu lucrează ca un adevarat vaccin, ci, 
cel puţin după concepţiunea mea, numai atâtţa timp cât circulă în 
organism, așă încât după 20 zile substanța nervoasă nu se mai 
găseşte în organism în stare eficace și deci animalele capătă tur- 
bare. Neapărat aceste cercetări vor trebui reluate. 

Serul antirabic. 

Să-mi fie permis a reveni încă odată asupra serului antirabic. Aces 
ser, cum se știe, e primul ser întrebuințat în contra unei boli 

Ri



14 Di. V. BABEŞ 239 

infecțioase naturale și a fost descoperit de mine în anul 1889. Am 

arătat că serul din sângele unui animal imunizat poate transmite 

imuniţatea la alte animale. In adevăr, prin injecțiuni de ser de câne 

imunizat am putut în mai multe rânduri imuniză câni cari mai în 

urmă nu au putut fi infectați cu turbare. 

M'am convins însă că acest ser are o acțiune puţin sigură. Mai 

mulţi autori cari au încercat să vaccineze cu acest ser nu au re- 

uşit, ceeace de altfel și mie mi sa întâmplat. E însă clar că în 

această chestiune câtevă rezultate pozitive probează mai mult decât 

nenumărate încercări negative. Nu e îndoeală că serul antirabic e 

eficace în contra turbării. Am arătat în tot cazul că încercând un 

tratament comparativ, întrebuințând la 1891 metoda, lui Pasteur pe de 

o parte şi metoda combinată cu ser pe de altă parte, oamenii tratați 

cu metoda combinată au fost salvaţi, pe când din cei tratați numai 

după metoda lui Pasteur mai mulți au murit de turbare. 

Am arătat mai departe că combinaţiunea acestui tratament nu 

trebue făcută astfel ca să se neutralizeze cu totul substanțele ner- 

voase, căci cu un atare virus contrabalansai nu se poate vaccină. 

Prebue ca virusul să fie în cantitate mai mare, pentru ca vaceinațiu- 

nea, să se producă. Acest principiu descoperit de mine a fost între- 

buinţat de Remlinger şi Marie de mai mulți ani la institutul Pasteur 

pentru tratamentul oamenilor mușcaţi. Remlinger întrebuințează 

această metodă și pentru vaccinarea cânilor. 

E deci sigur că serul antirabic are o acțiune vaccinantă şi că e 

foarte util pentru tratamentul antirabic, contribuind mult la asigu- 

rarea succesului acestui tratament. 

Este o onoare pentru țara noastră că descoperirile făcute ia in- 

stitutul nostru asupra turbării au fost întrebuințate în toate insti- 

tutele antirabice şi că pe ele se bazează chiar tratamentul modern 

întrebuințat la Institutul Pasteur dela Paris. 
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