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C R O N I C A

Instituţia docenţii periclitată in existenţa ei prin ante-proedele  
de lege pentru organizarea învăţământului superior, cari au fost 
propuse de către unele facultăţi, docenţii Fac. de Medicină din 
Bucureşti şi-au strâns rândurile şi au format o Asociaţie, prin care 
apărându-şi interesele şi dovedindu-şi utilitatea printr’o activitate 
didactică să-şi justifice drepturile la viaţa universitară.

Prin inaugurarea acestei prime serii de conferinţe în cari 
se vor expune chestiuni de Actualităţi medicale s-a păşit spre rea
lizarea unui scop folositor lor şi altora.

In prima conferinţă d-l Dr. S t a t e  D r ă g ă n e s c u  a expus 
chestiunea Infecţiunilor neurotrope, adică a acelor infecţiuni, al 
căror germene pătruns în organism se localizează obligator şi 
dintru început pe sistemul nervos, pentru care manifestă o atracţie 
selectivă.

Autorul, care alături de maestru său d-l Prof. G. M a ri- 
n e s c u  a adus o bogată contribuţie personală la studiul acestor 
b,oale şi care este la curent cu toată bibliografia chestiunei, ne 
spune că:

după localizare aceste infecţiuni, datorate unor germeni, cari 
străbat şi filtrele cele mai strânse şi se aşează în categoria ultra- 
virusurilor, se pot îm părţi în 3 grupe: grupa polinevraxitelor cu' 
localizare predominentă pe substanţa cenuşie, grupa leuconevraxite- 
lor cu localizare predominentă pe substanţa albă şi grupa neuro- 
infecţiunilor difuse cu localizare centro-periferică.

In I-a grupă intră turbarea, poliomielita, encefalita epidemică, 
herpesul experimental, zona Zoster, maladia lui Borna sau ence- 
falomielita enzootică a calului. 4

A ceste diferite boale, asupra cărora s’au putut face constatări 
anatomo-clinice precise din cauza putinţei transmisiunei lor la ani
male, prezintă câte-va caractere generale comune şi anume:

a) o afinitate specifică a virusului lor pentru ţesuturile deri
vate din ectodermul primitiv: piele, mucoase ( adică epitelii) şi 
sistem nervos, cea ce a făcut pe Levaditi, căruia se datoreşte a- 
ceastă constatare originală, să le  numească ectodermoze;

b) spre deosebire d e infecţiunile bacteriene banale virusurile 
acestor boale determină în celulele, pe cari le atacă, un fe l de

>>



incluziuni sau formaţiuni speciale, precum: corpusculii lui Negri 
în turbare, corpii encefalitici ai lui Levaditi, Harvier şi Nicolau  
în maladia experimentală herpetico-encefalitică, corpusculii lui fo st  
în maladia lu i Borna şi încă vreo 25 alte asemenea formaţiuni şi 
mai toţi cercetătorii admit azi ca prezenţa de inclusiuni intracelulare 
în special în nucleu este condiţionată de penetraţiunea virusului în 
celulă;

c) ca să se producă boala, virusul ei trebue să pătrundă 
în organism la nivelul unei formaţiuni ectodermice ( nerv), în̂  con
tinuitatea căreia se va propaga ulterior ( neuro-probazia lu i L e 
vaditi);  ̂ '

ti) în nevrax virusul se  diseminează în toată lungimea lui, 
dar mai ales se fixează pe anume zone elective şi odată tot nevraxul 
invadat virusul are tendinţa să difuzeze din nou spre periferie 
printr-o difuziune centrifugală pentru a produce o septinevrită 
(N icolau) adică o septicemie a nervilor;

e) în cea ce priveşte determinarea şi a unui tip special de 
inflamaţie, cercetătorii cari cu Levaditi au admis năvălirea dintru 
început a celulei nervoase de către acest virus descriu o intervenţie 
reacţionată a elementului glial, reacţie precoce şi predominentă 
care se manifestă independent d e reacţia vasculo-leucocitară, care 
trece pe planul al 2-lea şi survine mai tardiv.

In  grupa Il-a  a leuco-nevraxitelor intră encefalo-mielitele di
seminate acute (forma centrală nevraxică) survenind după vaccin, 
variolă, pojar, varicela, etc. sau spontan, scleroza în plăci, oftalmo- 
neuro-mielita, encefalita periaxială (boala lui Schilder-M arie-Foix).

In grupa IlI-a  se cuprind neuroinfecţiunile difuze ( mixte, 
centro-periferice) între cari: tifusul exantematic, encefalo-mielo- 
radiculo-nevritele infiltrative sau ,septinevritele (N icolau).

Caracterele distinctive între b o alele grupului 2 şi 3 se pierd, 
form ele transiţionale sunt aşa de com plexe încât se întreabă autorii 
dacă toate nu constituesc decât aspecte particulare ale unei nevraxo- 
nevrite diseminate sau septinevrite generalizate acute, a căror evo
luţie cronică ar conduce cu timpul [a scleroza in plăci sau multipla 
scleroză. ă

La Congresul de tuberculoză, care a avut loc la Bucureşti între 
21—23 Iunie crt., D-l D r. M. Cân c i u l  eseu  a prezentat date 
statistice asupra. Tuberculozei în mediul rural al Olteniei.

A ceste date justifică în cea ce priveşte Oltenia afirmaţia D-lui 
Dr. S. Irimescu că tuberculoza se întinde catastrofal în România, 
la oraşe şi sate; mai ales la sate dupe datele acestea. ,

Dupe cifrele scoase din practica sa de cabinet, din mişcarea 
efectuată în serviciul de copii al Spit. Filantropia din Craiova. şi 
din acea a Institutului d e fisioterapie al Olteniei, pe mii de bolnavi 
urmăriţi în decurs de câţiva ani, reese că 30°/o bolnavi prezintă o 
tuberculoză pleuro-pulmonară activă evolutivă.
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Flagelul băntue în special printre preoţi (dintre cei 80 preoţi 
urmăriţi, 33 erau tuberculoşi evolutivi; dintre cei 9 morţi 6  mu
riseră de tuberculoză pulmonară) şi printre învăţători.

D-sa mai atrage \atenţia asupra exploziei de aparate radiologice 
peste tot, până şi la sate, dupe răsboiu, precum şi asupra lip se irunui 
învăţământ universitar obligator de ftisiologie în facultăţile noastre 
de medicină.

D-l D r. St. A 1 b u  dela Arad, face Consideraţiuni asupra 
procedeelor în operaţia descensului şi prolapsului uterin cu contri- 
buţiuni personale scoase din urmărirea a 81 cazuri, ce a tratat 
dela 1922 până la 1930.

C u  mortalitate zero şi fără complicaţiuni datele acestui în
delungat studiu vor interesa în de aproape p e specialişti.

D-l D r. N. B 1 a 11 dela T.-M ureş expune concluziunile la 
cari a ajuns din urmărirea timp d e 15 ani la 25 persoane din 63 a 
paralelismului dintre Presbiopia presenilâ şi încărunţirea prematură 
a părului; d-sa crede că aceste simptome, cari anunţă îmbătrânirea, 
ca şi anumite anomalii dentare, încreţirea feţei sunt în legătură histo- 
embriologică între ele şi determinate de o predispoziţie congenitală 
eredo-familiară a ţesutului lor comun ectodermal.

D-l D r. A. D r a g o ş  dela Galaţi prezintă desavantagiile 
ce au creiat medicilor, farmaciştilor şi publicului Specialităţile şi 
preparatele farmaceutice.

D-l D r. M. C â n c i u 1 e s c u expune Problema acestor specia
lităţi de ordin farmaceutic la lumina actualităţii în România şi stu- 
diând-o pe toate feţele  ei de ordin medical, farmaceutic, economic, 
naţional, spune că alături de desavantagii mari pentru unii aceste 
preparate prezintă şi avantagii incontestabile pentru alţii, cari le  
dă dreptul la viaţă; trebue numai a li se reglementa modalitatea 
reclamei şi vânzării lor de către autorităţile în stat, trebue numai 
ca medicii să le  recomande şi dupe alte criterii decât cele obişnuite 
de către marea majoritate a lor până în prezent şi astfel şi publicul 
la care liberul acces le  va f i  îngrădit, se va disciplina în interesul 
lu i în primul rând.

D -l D r. G. Z. P e tr e s ic u  conferenţiar de Istoria medicinei 
la  Fac. de M edicină din Bucureşti, ne face onoarea colaborării la 
revistă şi într’un capitol desprins din trâcut, exact acum 100 ani, 
prezintă Medicina la Craiova în 1831.

Doctor M. Cănciulescu.
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A C T U A L I T Ă Ţ I  M E D I C A L E 1)

„Asociaţia docenţilor fac. de medicină din Bucureşti” , luând 
decizia de a ţine în fiecare primăvară şi toamnă run ciclu de Con
ferinţe de „Actualităţi medicale” , prima serie, a cărei formaţie 
am anunţat-o în numărul precedent2), a fost inaugurată în seara 
de 2 Mai 1931, în Am fiteatrul Spit. Colţea, în prezeijţa D-lui 
Prof. Dr. I. Marinescu şî a unui numeros public compus din me
dici şi studenţi în medicină prin Conf. D-lui Docent Dr. State 
Drăgănescu, intitulată: Infecţiunile neurotrope în lumina' cu
noştinţelor actuale.

Eevista „Mişcarea Medicală” va publica treptat în numerile 
sale câte una sau două tdin aceste prea instructive puneri la 
punct a diferitelor chestiuni medicale dela ordinea zilei şi le va, 
întruni la  sfârşitul fiecărei serii într’un volum’ aparte.

înainte de conferinţă D-l Docent Dr. M. Nasta, Preşe
dintele Asociaţiei, a ţinut următoarea cuvântare: .

„U n a  din principalele condiţiuni de progres ale producţiei 
omeneşti este diviziunea mancei, care impune o specializare din, 
ce în ce mai riguroasă a muncitorului, ’ atât manual cât şi inte
lectual. »

M edicina ca ştiinţă pură şi aplicată nu a scăpat nici ea 
de acest imperativ al vremilor noastre. Technicele din ce în ce  mai 
perfecţionate, cunoştinţele din ce în ce mai vaste în diversele domenii, 
care constituesc ştiinţa medicală, au impus şi medicului nevoia de a 
se limita la un 'teritoriu din ce în ce mai restrâns pentru a-l putea 
stăpâni la perfecţie. N im eni ku mai poate îmbrăţişa astăzi, cu egală 
competentă toate ramurile atât d e  com plexe ale medicinei.

Dar această nevoie- de specializare, cu toate avantagiile pe 
care le  prezintă pentru progresul ştiinţei şi practicei medicale nu 
este lipsită şi de inconveniente. Bolnavul şi boala sunt fenomene 
com plexe, şi ca toate 'manifestările naturei nu vor să fină seamă 
de clasificările îşi rubricile în care încercăm  să le  catalogăm. Le- * *)

i) Conferinţe organizate de „Asociaţia Docenţilor dela facultatea de 
medicină din Bncureşti“.

*) Mişcarea Medicală No. 3—i | 1931, pag. 277.
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gătura între diversele sistem e anatomice şi fisiologice care con- 
stituesc organismul este aşa 'de strânsă, contribuţia cauzelor celor 
mai variate ca natură, la determinarea unui anume sindrom sau 
aspect patologic atât de frecventă, încât cantonarea prea strâmtă 
într’ un singur domeniu riscă să lipsească pe m edic de o serie în 
treagă de elem ente necesare anei fuste aprecieri şi interpretări a 
simptomelor, precum şi de variatele resurse terapeutice, cari i-ar 
sta la dispoziţie.

Dar nu n u m a i.în  dom eniul practic, ci şi în cel pur ştiin
ţific, necunoaşterea problemelor variate şi a soluţiilor ce li se dau, 
din diversele dom enii ale medicinei, privează pe cercetător de 
numeroase sugestii interesante. Fără a mai cita exem plul clasic 
al bacteriologici, izvorâtă, cu toate consecinţele ei atât de impor
tante pentru evoluţia medicinei, din studiile de cristolografie ale 
lui Pasteur, nenumărate sunt cazurile când o ştiinţă a fost fe 
cundată şi revoluţionată de achiziţiile realizate de discipline în 
aparenţă cu totul depărtate de ea.

Fără îndoială că nici un m edic sau cercetător' serios nu se 
gândeşte să abordeze o specialitate înainte de a avea o temeinică 
şi serioasă cultură medicală generală. D ar odată specializat, exi
genţele acestei noui orientări î l  pun de multe ori în im posibi
litate de a putea 'urmări evoluţia şi progresele uneori surprinzător 
de repezi ale celorlalte discipline. Involuntar, se adaugă la aceasta 
şi un fe l de deformaţiune profesională, d e limitare a orizontului, 
şi, deşi exagerată de o prea crudă ironie, butada lui Anatole France,, 
că savanţii sunt oamenii cei mai ignoranţi, fiindcă nici unul nu 
vrea să ştie nim ic despre ceiace se găseşte în vitrina vecinului, 
conţine şi o fărâmă de adevăr. ' !

Pentru a remedia în parte acestui inconvenient, ne-am gân
dit că ar f i  util ca să ne reunim din când în. când, pentru ca 
unul din colegii noştri, indicat printr’o preocupare mai îndelungată, 
şi pe cât se poate ş i prin contribuţiile sale personale la studiul 
unor anumite probleţne speciale, să ne pue la curent cu starea 
actuală a cercetărilor şi a rezultatelor practice din domeniul spe- 
cialităţei sale. '

Iată care este rostul conferinţelor p e cari le  inaugurăm în 
această, seară, rămânând ca primirea p e care colegii şi confraţii 
noştri o vor face iniţiativei noastre, să ne arate dacă ea a fost 
binevenită şi dacă am reuşit să fim  la  înălţimea scopului pe care 
ni l-am propus.

Nu-nu rămâne decât să vă mulţumesc, D-voastră Dom nule 
Profesor, pentru deosebita cinste ce ne-o faceţi onorând cu pre
zenţa D-voastră aceste conferinţe, tuturor acelora care fiind  de 
faţă în astă seară ne aduceţi încurafarea şi dovada simpatiei 
D-voastră, precum  şi colegilor noştri, cari şi-au luat sarcina de 
a ne face aceste expuneri şi cari cu spiritul lor de bună înţelegere 
şi camaraderie ne-au uşurat alcătuirea acestui program



INFECŢIU NILE N E U R O T R O P E
IN L U M I N A  C U N O Ş T I N Ţ E L O R  A C T U A L E

de

Docent Dr. STATE DRĂGĂNESCU
1 Medic primar al Spitalului Colentlna (Bucureşti)

Sistemul nervos este atins de diverse infecţiuni, în două 
moduri: accidental şi - primitiv. Această localizare priveşte atât 
agenţii virulenţi, cât şi toxinele lor, fie că lucrează în mod izolat, 
fie că lucrează concomitent. Când spirochetul lui Schaudin prin 
penetraţia lui în cavitatea subarahnoidiană va produce o meningită 
specifică, o paralizie facială, o poliradiculită, sau prin invaziune 
parenchimatoasă va duce la o paralizie generală progresivă, zicem 
că e vorba de o localizare accidentală a acestui agent patogen; 
ea nu este deci nici constantă, nici unică, de oarece într’o pro
porţie mai mare poate, pot fi atinse, fie simultan, fie independent 
şi alte organe sau ţesuturi. Deasemeni, în cursul unei febre tifoide, 
unde ştim că nici în lichidul cefalorachidian, nici în ţesutul nervos 
nu găsim bacilul lui Eberth, dacă însă există uneori fenomene 
psihomotorii, foarte probabil e vorba de o acţiune asupra scoarţei 
cerebrale a toxinei ce trece în sânge dela nivelul intestinului bolnav. 
Şi aici avem ca în cazul întâi, tot o localizare accidentală şi 
secundară pe sistemul nervos.

Nu tot aşa se întâmplă cu o altă grupă de infecţiuni. Şi ca 
să concretizez, aduc exemplul unei boale, care în anii trecuţi a 
făcut şi la noi atâtea victime; am zis poliomielita sau paralizia 
infantilă. Când germenul acestei boale pătrunde într’un organism 
receptiv, el se localizează în mod obligator şi primitiv pe sistemul 
nervos, care îşi manifestă suferinţa sa prin turburările atât de 
cunoscute. Nu afirm că celelalte organe sau ţesuturi nu ar suferi 
şi ele, dar ştiţi bine că leziunile acestora, atât clinice, cât şi 
istologice sunt fără importanţă şi inconstante, faţă de localizarea 
principală, constantă pe nevrax.

i Nu voi intra în acest moment în amănunte asupra cauzalităţii
acestor fapte, dar este necesar a aminti de acum, că în primul 
grup avem de a face cu infecţiuni provocate de agenţi vizibili, 
colorabili prin metodele de laborator, cultivabili — în ceea mai 
mare parte —  in vitro, pe când în grupul al doilea, e vorba 
de agenţi patogeni invizibili prin metodele technice actuale, impo
sibili de a  fi izolaţi şi cultivaţi în afara ţesutului viu. Aceştia sunt
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numiţi virusuri sau ultra-virusuri. Invizibili din cauza dimensiunilor 
lor, tot din această cauză aceste virusuri pot străbate cu uşurinţă 
filtrele obicinuite şi chiar ultra-filtrele (Levaditi). Pe de altă parte, 
pe când în organismul viu, agenţii bacterieni se găsesc cu uşurinţă 
în umorile organismului, adică sunt umoro-trope (Goodposture), 
virusurile sunt legate de însăşi celula pentru care au afinitate şî  în 
care se desvoltă ca într’un mediu de laborator, —  sunt adică cito- 
trope după expresiunea lui PhM bert. —  şi nu se întâlnesc în sânge 
sau în lichidul cefalorachidian decât excepţional.

Sunt câteva zeci de virusuri cunoscute sau presupuse cunos
cute până astăzi. Unele dintre acestea se localizează —  odată pă
trunse în organism, în anumite condiţiuni —  pe sistemul nervos, 
dând aceiace noi înţelegem sub numele de infecţiuni neurotrope 
(Levaditi), sau infecţiuni obligatorii a le sistemului nervos.

In ultimul timp cunoştinţele medicale asupra acestui grup de 
infecţiuni a făcut un real progres. Şi începutul fazei noi de ex
plorare a acestui domeniu l ’a făcut descoperirea de către Von  
Economo, în 1917, a encefalitei epidem ice sau letargice. De aceia 
se pot distinge două perioade relative la evoluţiunea cunoştinţelor 
noastre asupra acestor boale: cea dintâi este perioada pe care am 
numi-o — destul de impropriu de altfel —  preencefalitică, iar a 
două este perioada ce începe cu descoperirea savantului vienez 
şi cuprinde şi momentul de faţă. Cunoaşterea primului virus fil- 
trabil o datorim geniului lui Pasteur; e vorba de virusul turbării. 
Tot Pasteur a arătat care sunt metodele de cercetare ce trebuesc 
urmate în infecţiunile cu asemeni agenţi patogeni. Pe lângă această 
boală, în epoca preencefalitică se cunosc ca infecţiuni neurotrope 
încă: poliomielita, scleroza în plăci, zona Zoster, dar cu excep- 
ţiunea boalei lui Heine-Medin, care a dat loc şi la importante 
cercetări biologice (Levaditi, K ltng, Popper şi Landsteiner, Flexner, 
etc.), nu am avut de înregistrat decât investigaţiuni de ordin clinic 
şi anatomopatologic.

In perioada aceaşta din urmă însă, cercetările şi în domeniul 
biologic şi pe terenul anatomo-clinic au luat un nou avânt şi 
aceasta se datoreşte într’o oarecare măsură poate şi apariţiunei 
de noi forme de infecţiuni neurotrope.

In cele ce urmează, voi Încerca să expun datele mai de seamă 
de biologie generală, de clinică şi de anatomie patologică culese 
din cercetările ultimilor ani, căutând totodată a vedea întrucât 
ele ne ajută la cunoaşterea infecţiunilor neurotrope şi ce perspective 
noi de cercetări ne oferă. . „

Infecţiunile neurotrope au o localizare variată pe substanţa 
nervoasă, care creiază până la un punct un tablou anatomo-clinic 
destul de caracteristic.

In această privinţă putem deosebi două grupe de neuro- 
infecţiuni, după Pette:

A. Grupul boalelor cu localizare predominentă pe substanţa 
cenuşie (polinevraxite, după Levaditi).

B. Grupul neuro-infecţiunilor cu localizarea predominentă pe 
substanţa albă (leuconevraxlte).
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După cum observă Levaditi, cea mai mare parte din afecţiunile 
grupului dintâi sunt inoculabile la animal, pe când celelalte s’au 
arătat până în prezent avirulente, aceia ce ar ţine de o neutralizare 
a virusului, a cărei perzistenţă în ţesutul nervos ar fi mascată de 
anticorpii celulari sau umorali.

Ca polionevraxite trebuesc socotite: turbarea, poliomielita, 
encefalita epidemică, herpesul experimental, zona zoster, maladia lui 
Borna sau encefalomielita enzoodcă a calului.,

In grupul leuconevraxitelor avem ca cele mai caracteristice 
tipuri: scleroza în plăci şi encefalita periaxială a lui Schilder-Marie- 
Foix; iar ca tipuri puţin mai îndepărtate: unele forme de encefalo- 
mielită diseminată (fie spontană, fie după vaccin sau afecţiuni 
eruptive) şi de oftalmoneuromielită acută sau subacută.

Dacă însă am căuta să fixăm pentru neuro-infecţiunile pri
mitive numai aceste două cadre, diviziunea aceasta ar fi mult prea 
schematică şi poate forţată, deoarece ar rămâne în afară un alt 
grup, în care leziunile se localizează difuz şi pe nevrax (adică cen
tral) şi pe trunchiurile nervoase, în ganglionii spinali, în muşchi 
(adică la periferie), cu, uneori, o predominenţă pe aceste din urmă 
teritorii. Întrucât în. acest grup, criteriul de localizare al leziunilor 
pe substanţa cenuşie sau albă nu mai corespunde realităţii, vom 
ţine seamă numai de caracterul de diseminare al proceselor in
flamatorii şi îl vom numi : ‘

C. Grupul de neuro-infecţiuni, cu localizare centro-perife- 
ficâ, după expresiunea profesorului Barré din Strasbourg. In el 
vom îngloba: tifusul exantematic (până când se va aduce dovada 
sigură că agentul său nu este un virus invizibil, ci „corpii Rickettsia” 
încă în discuţie) şi o serie de encefalomielo-nevrite infiltrative (de 
tipul celor observate de Flatau) sau chiar unele cazuri de oftalmo- 
neuro-mielită, ce prin caracterele lor anatomo-clinice au puncte co
mune şi cu Grupul A. şi B.

In tabloul de clasificare prezentat în lucrarea de faţă, redăm 
schematic aceste relaţiuni: -

A. Studiul primului grup de neuro-infecţiuni, adică al polione- 
vraxitelor, a înaintat destul de mult, datorită posibilităţilor de trans
misiune la animale şi cercetărilor anatomo-clinice din ultimii ani.

Nu voi insista asupra fiecăreia din aceste neuro-infecţiuni, ci 
voi aminti numai chestiunilor principale pe care studiul lor le-a 
scos în evidenţă, în ce priveşte patologia generală a acestor in- 
fecţiuni. ■

i ) Prima chestiune este afinitatea specifică a virusului a- 
cestor infecţiuni pentru ţesuturile derivate din ectoderrreul pri
mitiv: piele, mucoase (adică epitelii) şi sistem nervos. Această 
concepţiune originală şi cu totul interesantă emisă de Levaditi în 
*921, nu este o simplă vedere de spirit, deoarece ea a fost confir
mată în mare parte de realitatea faptelor. Levaditi a arătat cel 
dintâi, că pe când infecţiunile mezodermului, mezodermozele, sunt 
Provocate în general de bacterii, ciuperci, spirili sau protozoari; pe 
când acele ale ectodermului şi în special ale ţesuturilor derivate din



294

acesta, adică edoderm ozele neurotrope sunt provocate de virusuri 
filtrabile şi invizibile*).

Trebue amintit însă că unele virusuri neurotrope ca al herpe- 
sului, au o afinitate şi pentru organe de origină mezodermică, aşa 
cum e testiculul şi că, aceasta nu pare a ţine numai de caracterele 
potenţiale ectodermice ale glandelor germinale (D oerr). Ipoteza 
ilustrului nostru compatriot rămâne însă bine stabilită, în sensul 
că există o afinitate specială a unor virusuri pentru ţesuturile deri
vate din ectodermul primitiv (sistem nervos, epitelii). S ’a numit 
neurotropism afinitatea aceasta pentru sistemul nervos.

In ce mod se traduce aceeastă afinitate a virusurilor filtrabile 
pentru sistemul ectodermic ? Cum a arătat Levaditi, ea variază după 
felul virusului. Unele au o egală afinitate pentru tegumente, mu
coase şi sistem nervos, în sensul că, aplicate pe acestea provoacă 
o leziune locală inflamatorie. Aşa e herpesul, care atât la nivelul 
mucoaselor (cornee, mucoasă nazală,, etc.), cât şi al pielei produc 
aiteraţiuni caracteristice locale (Keratită, erupţie herpetică cuta- 
nată, etc.). De asemeni dacă germenul acestei infecţiuni e introdus 
direct în creer, el se va desvolta şi va da o encefalită mortală în 
majoritatea cazurilor. Alte virusuri, ca cel al turbării, aplicat de 
pildă, pe cornee, nu provoacă local nici o leziune aparentă, deşi 
virusul acesta se grefează pe cornee şi perzistă aci timp îndelungat 
(Levaditi). Pe de altă parte însă, el trece această barieră şi in
vadează sistemul nervos dând leziuni caracteristice.

2) Iafecţiunile neurotrope au o serie de caractere particulare, 
care, anatomic, le diferenţiază până la un punct de infecţiunile 
bacteriene.

In toate pare a fi un atac primar de către virus asupra celulei 
epiteliale sau nervoase, care în unele afecţiuni prezintă o reacţiune 
specială. Astfel inocularea comeană de virus herpetic dă loc la 
apariţiune de incluziuni oxifile în celulele epiteliale, incluziuni care-s 
cele mai numeroase după 24 ore şi care dispar a 7_a zb adică în 
momentul când. reacţiunea inflamatorie este în plină desvoltare. 
Lipschutz (1921) şi în urmă Prof. Marinescu împreună cu noi, am 
arătat că în celulele din eflorescenţa zonatoasă există deasemeni 
incluziuni intranucleare şi intraprotoplasmatice numite „corpusculi 
zosterieni”, a căror formare e legată probabil de prezenţa viru
sului specific al acestei' maladii.

Astfel de structuri particulare, adică incluziuni, găsim şi în 
celulele nervoase, în cazul infecţiunilor polionevraxitice, cu excep- 
ţiunea poliomielitei, în care nu s’au observat. De mult cunoscute în 
turbare, ca corpusculii lui Negri, astfel de incluziuni s’au evidenţiat 
în celule nervoase din herpesul experimental (Lipschutz), în ma
ladia experimentală herpeto-encefalitică obţinută de Levaditi, Harvier 
şi Nicolau (corpii encefalitici), unde au tot un caracter oxifil şi-s

*) In ultimul timp s’a pus chestiunea — cum am arătat şi noi împreună 
cu savantul nostru maestru — dacă în unele infecţiuni ca  ̂maladia lui Kussmaul 
şi dermatomiozita, unde leziunile sunt vasculare şi microbiene, nu e vorba de un 
virus mesodermotrop.



intranucleare. In fine, în maladia lm Borna sunt corpusculii lui 
Jost, studiaţi de Nicolau şi Galloway.

Atacul primar asupra celulei epiteliale şi nervoase s’ar tra
duce prin urmare în aceste polionevraxite şi prin apariţiunea de 
astfel, de incluziuni. Este demn de semnalat că de obicei acestea se 
găsesc în special în celulele intacte şi nu acolo unde procesele 
infiltrative sunt maxime (Levaditi). Aceasta a adus dificultăţi în 
interpretarea semnificaţiei acestor formaţiuni. Până astăzi părerile 
sunt împărţite.

Aproape unanimitatea cercetărilor însă admit că prezenţa de 
incluziuni intracelulare e condiţionată d e prezenţa virusului în celulă. 
Unii cred că incluziile, ar reprezenta stagii în ciclul vital al unui 
parazit protozoar. Astfel pentru Levaditi, Nicolau şi Schoen, virusul 
rabic are un ciclu evolutiv complex, ale cărei una din faze e repre
zentată de corpusculii lui Negri, iar în altă fază s’ar ajunge la ger
meni infravizibili şi filtrabili. Pentru Goodposture inclusiile din 
turbare sunt datc'.ite destrucţiei neurofibrilelor. Acest autor de 
altfel susţine —  aceiace par foarte verosimil —  că incluziunile ob
servate în diversele afecţiuni cu ultravirusuri (până azi s’au descris 
astfel de formaţiuni în 25 maladii cu virusuri filtrabile), nu au 
aceiaşi constituţie şi valoare. Unele „minutes bodies” a r  reprezenta 
chiar virusul. Incluziunile din variola găinilor (E. Woodruţf şi Good
posture) sunt adevărate colonii de virus conţinute în o capsulă 
grăsoasă. O singură incluzie ar conţine 6000— 20.000 de corpusculi 
Borrel, animaţi de mişcări browniene şi aceste granule infinit de 
mici ar reprezenta virusul variolei găinilor şi pot fi inoculate cu 
succes, izolate de celula epitelială.

Prezenţa de incluziuni intracelulare şi în special intranucleare, 
este prin urmare consecinţa penetraţiei virusurilor în celulele epite
liale sau în celulele ganglionare nervoase, aşa cum a susţinut 
Levaditi încă din 1921. Celula atacată joacă rolul unui adevărat 
mediu de cultură. Concepţiunea lui Levaditi este admisă aproape 
unanim azi.

3) Cercetările întreprinse cu diversele polionevraxite inocula- 
bile (excepţie face zona Zoster, care nu a fost reprodusă) au arătat 
că experimental infecţiunile reuşesc în acelaş mod pentru toate: 
introducând material virulent pe pielea sau mucoasa uşor lezată, 
într’un nerv periferic, ori direct în centrii nervoşi sau jntr’un viscer 
(ex. suprarenală) bogat în celule nervoase. Inoculările în ţesutul 
celular subcutan în unele organe sau în sânge nu sunt urmate de 
rezultate pozitive decât excepţional. Prin urmare o condiţiune de  
producere a acestor infecţiuni neurotrope este introducerea, de virus 
în un punct oarecare al sistemului nervos sau la nivelul ectodermu- 
lui. In acest caz se petrec fenomene cu totul interesante, relative la 
penetraţia virusului în sistemul nervos, fenomene ce au fost studiate 
bine, mai ales cu virusul herpetic, de către Praf. Mar ine seu şi 
Drăgănescu, Goodposture şi Teague, Doerr şi elevii săi, Levaditi 
şi Nicolau, Pette, etc.

Prof. Marinescu împreună cu noi a arătat că inocularea cor-
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neană cu material herpetic uman duce la o propagare a virusului 
dela poarta de intrare, în lungul nervilor regiunei până la segmentul 
nevraxial corespunzător. Această propagare a virusului în lungul 
nervului, în mod centripet, este evidenţiată şi de semne clinice şi 
de leziunile inflamatorii interstiţiale, pe care le provoacă în trecerea 
sa virusul. Apariţiunea unei reacţiuni inflamatorii pe traectul stră
bătut de virus este un fenomen fericit, de oarece ne permite a 
urmări mersul acestuia în propagarea lui spre nevrax. Astfel după 
inocularea pe cornee, virusul se propagă în lungul nervilor ci- 
liari, la ganglionul oftalmic, ganglionul Gasser, rădăcina retro- 
gaseriană a trigemănului până la bulb, în jumătatea corespun
zătoare a injecţiei şi aci provoacă leziuni nu numai inflamatorii, 
dar şi degenerative în rădăcina descendentă a perechei a  V-a. 
După inocularea într’un nerv periferic (sciatic), se poate urmări 
propagarea sa în lungul nervului până la ganglionii spinali, apoi 
în segmentul corespunzător al măduvei, unde provpacă o inflamaţie 
şi adeseori şi o necroză în cordonul posterior de partea injectată. 
Există deci o adevărată nevrită ascendentă cu faza sa periferică, 
ganglionară, urmată de o fază medulară şi apoi de o fază bulbară. 
Prin urmare virusul herpetic odată ce pătrunde în un nerv periferic, 
are tendinţă să progreseze centripetal spre nevrax, ca de o adevărată 
„vis a tergo” . Prof. Marinescu împreună cu noi am denumit acest 
fenomen de emigraţie a ultravirusurilor odogeneză, apropiindu-1 de 
ceeace se observă în regenerarea nervilor secţionaţi. Noi am arătat 
astfel primii, că e nevoie de un suport, de un fel de şină de cale 
ferată, pentru mersul virusului, suport constituit de calea ner
voasă. Goodposture a numit acest fapt stereotropism, iar Levaditi 
neuroprobazie ( =  mers înainte pe nerv). '

Prof. Marinescu împreună cu noi a susţinut că nu poate fi 
vorba de un tropism şi în speţă de un fel de chimiotropism exer
citat de centrii nervoşi asupra virusului. Acesta, ajuns în mod în
tâmplător în un traect nervos, se propagă pe căile preformate ale 
nervilor în sensul rezistenţei celei mai mici. Adaptarea cât şi pro
pagarea lui este legată de ph şi de potenţialul de oxido-reducţiune al 
ţesuturilor, de permeabilitatea membranelor, de sarcina electrică şi 
de fenomenele electro-osmotice ale ultravirusurilor. Aceşti diferiţi 
factori —  după cum a susţinut Prof. Marinescu, încă din 1928 —  
sunt acei care reprezintă în fond fenomenul odogenezei şi loca
lizarea virusului, şi deci infecţiunea nevraxului (sau starea refractară 
a unui organism) în cazul unui atac printr’un ultravirus neurotrop 
sau ectodermotrop.

In special în transmisiunea virusului joacă rol sarcina electrică 
a unui virus, care este variabilă cu diversele virusuri. Astfel 
(Peter, Olytsky şi Louis Bo'ez) arată în 1927, că virusul febrei 
aftoase la un ph sub 8.0 se deplasează sub influenţa unui curent 
electric către catod (deci are o sarcină electro-pozitivă); dacă însă 
soluţia devine mai alcalină, el se deplasează spre anod. Principiul 
litic (bacteriofagul lui d’Herelle) şi virusul vaccinei sunt coloide 
electro-negative, adică se deplasează spre anod la o anumită con-



centraţie în ioni hidrogen (Ch. Todd —  1927, —  5. R. Douglas şi 
\F. Smith —  1928). Virusul poliomielitic are la un pH mergând dela 
6.9 la 8.0, o sarcină electro-negativă, căci se deplasează spre polul 
pozitiv în experienţele de cataforeză (Prof.- Ionescu-M ihăeşti, D-ra 
A . Dâmboviceanu şi P rof. Ţupa). E foarte probabil deci că şi în 
organism, progresiunea virusului în lungul unei căi nervoase nu 
reprezintă decât un fenomen de cataforeză. Prof. Marinescu, în 
ultimul timp, are în curs cercetări extrem de interesante relative la 
această chestiune.  ̂ I

Dacă inocularea herpetică se face în un nerv secţionat, in- 
fecţiunea e stăvilită, ceeace confirmă necesitatea „căei preformate”, 
pentru transmisiunea virusului (Marinescu-Brăgănescu, Goodposture, 
Walhartd, etc.). Un lucru neelucidat încă este dacă virusul utili
zează ca drum chiar fibra nervoasă şi în special cilindrul-ax, cum 
o cred Goodposture, Levaditi; Pette sau spaţiile limfatice intersti- 
ţiale ale nervilor, cum am susţinut-o noi şi cum o admite Doerr, 
Walthard şi Bing, etc. E posibil că la un moment dat virusul 
pătrunde în cilindrul-ax, şi aceasta variază cu difuzibilitatea viru
surilor. Prezenţa unei perinevrite precoce în nervul injectat ca şi 
producerea unei nevraxite herpetice uneori chiar după inocularea 
într’un nerv comprimat (experienţele recente Marinescu şi Drăgă- 
nescu), ar arăta că cilindrul-ax (care în aceste cazuri e întrerupt, 
pe când spaţiile limfatice sunt conservate), nu e indispensabil propa- 
gărei virusului.

4) Odată virusul — în cazul polionevraxitelor — pătruns în 
nevrax, e l sa diseminează şi în lungul acestuia, având localizări 
maximale, specifice până la un punct pentru anumite zone, care 
pentru Levaditi constituesc adevărate zone elective. Ele ar fi în 
relaţie cu valoarea fiziologică a acelor teritorii, care au deci şi 
proprietăţi fizico-chimice particulare. Acest ultim fapt de altfel d 
fost susţinut încă din 1911 şi de către Prof. Marinescu, pentru care 
localizarea virusului poliomielitic pe unele celule e în relaţie cu 
starea lor coloidală, (bogăţia în apă, etc.).

Este just însă că avem localizări particulare a leziunilor în 
sistemul nervos variabile cu diversurile virusuri. Astfel în poliom ielită  
virusul se fixează în special pe celule motrice din coarnele anterioare 
ale măduvei şi segmentului bulboprotuberanţial (neuronii piramidali 
cei mai vechi filogenetic, Levaditi) în turbare, pe nervi şi în special 
pe ganglionii sensitivi spinali, (unde-s nodulii lui Babeş), precum 
şi în cornul lui Amon, în regiunea hipocampului şi în capsula supra
renală; în encefalita letargică pe trunchiul cerebral şi în special 
mezencefal (cu predilecţie pe sistemul celular vegetativo-extrapi- 
ramidal (după Foix şi Niculescu); în zona Zoster pe un segment 
determinat cutanat, cum şi pe teritoriul sensitiv nervos corespunzător 
acestui segment (adică ganglionul sensitiv —  rădăcina posterioară 
şi chiar cordonul şi cornul posterior medular).

Această localizare însă nu este atât de electivă, în infecţiunile 
substanţei cenuşii, precum pare în primul moment. Astfel, noi, 
Marinescu, Manicatide şi Drăgănescu, au arătat că în poliomielita



umană, în marea majoritate a cazurilor examinate, există şi intense 
leziuni inflamatorii şi destructiv-celulare în mezencefal şi în spedal 
în substanţa neagră precum şi în regiunea infundibulo-tuberiană, ca 
şi în encefalita letargică şi chiar, cum am relatat noi împreună cu 
Prof. Marinescu şi D r. Sager, se pot produce şi sindrome de tip 
parkinsonian. Pe de altă parte leziunile bulbare ale substanţei 
cenuşii interesează deopotrivă toţi nucleii (deci şi sensitivi ai fe- 
giunei din vecinătatea curentului lichidian ventricular, pe unde pro
babil vine virusul. In fine tot în această boală, frequente sunt şi 
leziunile din ganglionii spinali. Deasemeni în turbarea la om foarte 
des e alterată şi substanţa neagră (Schukri şi Spatz, Marinescu şi 
Drâgănescu), pe lângă bulb, ganglionii spinali, etc.

Prin urmare nu se poate vorbi de o strictă afinitate pentru 
unele zone sau celule, — cu excluzia altora — a virusurilor ne- 
urotrope şi deci crearea de adevărate zone elective. Prof. Marinescu, 
împreună cu noi şi ulterior Goodposture şi Teague au demonstrat 
că de pildă în herpes, zona electivă —  adică maximală a leziunilor 
inflamatorii, nu numai a acelor în care sunt incluziuni —  este în 
funcfie de poarta de intrare şi calea străbătută (odogeneza) de 
virus,, deci până la un punct zona electivă este variabilă  ̂ cu 
locul inoculării. O găsim în rădăcina bulbară descendentă a trige- 
mănului după injecţie de material herpetic în cornee, o vedem în 
cordonul, cornul şi rădăcina posterioară a măduvei după inoculare 
în nervul periferic. O constatăm în zona Zoster, unde, cum a sus
ţinut Prof. Marinescu cel dintâi, virusul probabil pleacă dela piele, 
unde, ca şi cel herpetic, provoacă o eflorescenţă cutanată şi infiltraţii 
precoce în jurul fasciculelor nervoase din derm şi ţesutul subcutan, 
şi de aci se ridică până la segmentul ganglio-radiculo-medular co
respondent, localizându-se la acesta. (Marinescu şi Drâgănescu).

5) In polionevraxite, în a 2-a fază, adică după penetrarea 
virusului în nevrax, acesta difuzează —  dând insă pană la un punct 
localizări maximale în unele teritorii, care ne permit pentru unele 
din aceste infecţiuni să le cunoaştem după tabloul anatomic.

Odată însă nevraxul invadat, şi aci diseminarea se face nu 
atât prin lichidul c. r„ care e în genere neinfectant, ci prin spaţiile 
limfatice perivasculo-meningee şi intranevraxiale, —  virusul are ten
dinţa să difuzeze din nou spre periferie, ganglionii, nervii micşti, 
nervii simpatici, ajungând pe căile nervoase chiar la extremităţile 
distale nervoase şi în diversele viscere (suprarenală, muşchi, cord, 
etc.). Această difuziune centrifugală admisă şi de Foerster, Pette, 
etc., a fost observată întâi de Pasteur şi R oux  pentru turbare. 
Levaditi Nicolau, Poincloux, au presupus-o şi pentru herpes, Nicolau  
însă cu o serie de colaboratori aproape toţi români (D-na Dimăn- 
cescu, D-ra Mateescu, ŞerbănescU, Stoian, etc.), apoi cu Galloway 
au demonstrat’o pentru diversele infecţiuni neurotrope (turbare, 
herpes şi în special pentru maladia lui Borna). Nicolau^ a denumit 
fenomenul, septinevrită, ceiace ar f i  ,',septicemie,, a nervilor, termen 
puţin impopriu, căci disemnarea în axul central, în creer, cum 
remarcă Doerr, nu poate produce o nevrită, ci cel mult septineurie,
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cum propusese Poincloux. Acest fenomen explică deci şi diseminarea 
leziunilor în nervii periferici la animalele infectate intracerebral cu 
diverse virusuri. Prof. Marinescu, împreună cu noi, în experienţe 
de control cu neurovaccin Levaditi, şi cu herpes, am confirmat acest 
fenomen. Septinevrita ne explică unele tablouri anatomo-patologice 
găsite în diverse infecţiuni la om, ca în tifosul exantematic (M ari
nescu) sau in unele encefalomielo-nevrite, în turbare, etc.

In turbarea la om, de pildă, leziuni inflamatorii intense se 
observă în nervul şi ganglionii spinali corespunzători muşcăturii 
( Schăffer, Marinescu), —  adică etapa de nevrită ascendentă ce tră
dează poarta de intrare în un caz dat —  dar din pauza proprietăţii 
septineurice a virusului turbării, acesta difuzează, provocând leziuni 
caracteristice, nu numai şi în ceilalţi ganglioni spinali şi trun
chiul cerebral, dar şi în aproape toţi nervii periferici şi în viscerele 
bogate în ţesut nervos ca medulara, suprarenalele, Tabloul ana
tomic septineuritic a fost observat în tifus exantematic (unde încă 
agentul patogen nu e precizat, dar se înclină pentru un ultravirus) 
de către Prof.. Marinescu şi E. Crăciun cu mult înainte de a se fi 
cunoscut fenomenul experimental al lui Nicolau şi de atunci Prof.. 
Marinescu insistase asupra diseminării nervoase generalizate. Pro
cesele septineuritice însă sunt variabile, cu agentul patogen —  cel 
puţin în ce priveşte prezenţa de leziuni inflamatorii în nervi. In 
unele infecţiuni neurotrope e inconstant (ca în herpes) ori absent 
(ca în zona Zoster); în altele, ca poliomielita, lipsesc leziunile peri
ferice (în nervi, viscere), în turbare sunt însă tablouri caracteristice. 
La fel în acele cazuri despre care vom vorbi în urmă, şi care 
au fost studiate de Margulis, Marinescu şi Drăgănescu ca poli- 
radiculo-(mielo)-nevrite infecţioase primare, sau unele din cazurile 
studiate de Flatan ca „Inflamaţie diseminată a sistemului nervos” 
şi de a .cărei etiologie nu ştim aproape nimic.

Fenomenul de difuziune a virusului şi deci a inflamaţiei în sis
temul nervos, în cazurile anatomo-clinice studiate, ne maschează 
faza de nevrită ascendentă, care ar putea arăta totodată şi modul de 
infecţiune de virus în diversele maladii la om (adică poarta de in
trare şi calea urmată,) şi foarte proabbil însă, că cel mai frequent 
îl constitue rino-faringele (cum a susţinut-o pentru encefalita le
targică Marinescu, Netter). Prezenţa în multe infecţiuni neurotrope 
a unei amigdalite sau a unei inflamaţii sinuzale, premergătoare, 
vorbeşte în acest sens. In această privinţă e de amintit că adeseori, 
dirv exudatele amigdaliene se pun în evidenţă streptococi şi unii 
autori ca Goodposture se întreabă dacă aceşti microbi nu ar leza 
epiteliile servind astfel de vector şi sensibilizator pentru virusuri 
neurotrope, care —  cum cred diverşi cercetători —  au, de altfel, un 
parazitism latent în i organismul uman sau trăind cu ultravirusurile 
neurotrope în o simbioză strânsă cu elementele nervoase, cum' susţine 
Bechhold. ‘

6) După ce âm expus aceste diverse caractere ale infecţiunilor 
neurotrope, vom semnala încă unul, de ordin histologic. E vorba de 
tipul intim al inflamaţiunii în aceste cazuri, care pare a-î diferenţia
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faţă de ceeace se observă cu infecţiunile nervoase bacteriene. Am 
spus mai sus că în neuro-infecţiile primitive prin tdtra-virusurx e 
vorba de un atac primar asupra celulei nervoase (Levaditi), care 
duce uneori la o destrucţie şi fagocitoză precoce a ei (în po
liomielită' lucrul'se vede după 24 de ore dela primele fenomene 
paralitice). In aceste infecţiuni, pe de alta parte intervenţia r - 
actională a elementului glial — şi aici joacă rol elementul lui 
Hortega sau microglia —  ar trece pe primul plan şi este precoce 
(Goodposture), depasând reacţia vasculo-leucocitara, iar când a- 
ceasta apare, manifestându-se şi independent de ea. Autori calificaţi 
ca Spielmeyer nu sunt însă deloc convinşi că în infecţiunile cu 
ultravirusuri, procesul inflamator e deosebit ele cel din celelal e 
maladii, în care adeseori avem o precoce proliferare gliala. Marea 
parte a cercetătorilor pe terenul ultra-virusurilor neurotope sunt 
convinşi că reacţiunea vasculară este secundară (Levaditi, B en e, 
Goodposture). Noi însă —  cel puţin in herpes, am găsit in gener 
o reacţie vaşculo-leucocitară precoce şi deobiceiu paralela cu cea
microglială. . .

Cu aceste rezerve, este însă neîndoios că cel puţin pnn apa
riţia de incluziuni intracelulare şi fagocitoză precoce, tablourile îs- 
topatologice din neuro-infecţiile cu ultraviruse diferă e ce e o 
servate în infecţiunile celelalte. Şi aici insă intervine o c estiune, 
care pare a estompa întru câtva limita dintre aceste  ̂ ~ grupe e 
maladii: e existenţa de faze invizibile, —  analoge ultravirusunlor, 
în cursul evoluţiei unor agenţi vizibili cu afinitate neurotropa a e 
seori, ca spirochetul sifilisului, aşa cum a arătat Levaditi  ̂şi ane is■ 
Bianchi. Aceasta ar explica unele analogii de reacţii inflamatorii.

H.
După aceste consideraţiuni asupra infecţiunilor neuroţrope ale 

substanţei cenuşii, vom trece la a doua parte a expunerii noastre 
privind infecţiunile cu localizare predominentă asupra substanţei albe 
nervoase adică leuco-nevraxitele: precum şi acele cu localizare di
fuză, • pe ambele substanţe. Pentru Levaditi şi în grupul euco- 
nevraxitelor (scleroza în plăci, maladia lui Schilder-Marie- oix), 
etc., e vorba de o leziune, deci de o afinitate a virusului pentru un 
anumit sistem celular constitutiv al nevraxului, anume pentru mi- 
croglie sau oligodendroglie. .

Infecţiunile din acest grup nu au putut fi reproduse la  animale 
(cu excepţia encefalomielitei epidemice â vulpei şi maladia lui 
Schilder-Foix dela maimuţe, pe care Levaditi a reuşit a le obţine)..

Expunerea noastră relativ la aceste maladii v,a fi  ̂mai mult 
clinică şi anatomică, încercând ca pe aceste date să stabilim o cla- 
sificaţie. Deşi am deosebit la început două grupe şi aici (leu- 
conevraxitele şi infecţiunile difuze, m ixte), totuşi în expunerea noas
tră vom vedea că acestea nu sunt atâta de diferenţiate.

Am făcut la început o mică schemă de clasificare. Vom reda la 
sfârşit un • tablou de clasificaţie al acestui grup, mai complect, 
începem expunerea cu: i
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2. — ENCEFALO-MIELITA POST VACCINALA.

Apare de obicei la primii vaccinaţi, după 8— 14 zile dela 
inoculare, cu febră şi fenomene nervoase. Uneori predomină simp- 
tome cerebrale: crize epileptiforme (la copii) hemipareze sau hemi
plegii, cu atingerea nervilor cranieni (inclusiv nervul optic), alteori 
simptome medulare în special paraplegii flasce cu pierderea re
flexelor tendinoase, semnul lui Babinski, incontinenţă sfincteriană. 
Aproximativ 3°°/o cazuri (P ette) termină letal după câteva 
zile, cu fenomene bulbare, restul se vindecă fie complet, fie lăsând 
sequele importante. In faza acută, modificări în lichid variabile, 
care pot însă şi lipsi.

Asemenea cazuri examinate Ia câteva luni sau ani se pre
zintă adeseori cu un tablou clinic de scleroză în plăci (turburări 
ataxo-paretice), hemipareze spastice ori stări de înapoiere mintală 
şi numai o bună anamneză ne descoperă existenţa unei faze acute 
a acestei encefalopatii şi relaţiunea ei cu vaccinarea. In 1930, îm
preună cu d-1 profesor Marinesca am semnalat şi noi două cazuri 
de acest gen. In primul, exista o simptomatologie de scleroză în 
plăci cu turburări cerebeloase importante; în al 2-lea mari turburări 
piramidale în plus. In ambele cazuri există şi o întârziere psihică 
considerabilă.

Din punct de vedere anatomo-patologic e vorba de leziuni 
ale nevraxului, interesând în special substanţa albă a măduvei şi 
creerului, dar extinzându-se în o oarecare măsură şi la nucleii cen
trali, cortex şi chiar la substanţa cenuşie a măduvei şi la planşeul 
ventriculului al 4-lea. Adeseori alteraţiile se localizează in o Jumătate 
ai măduvei. Istologic se constată în aceste zone o infiltraţie peri- 
vasculară cu reacţiunea elementului lui Hortega (Penfield , P ette)  
şi dezitengrare mielinică (într’o oarecare măsură şi cilindraxială) 
în aria extra-adventiţială a vasului. Procesele infilţrative leucocitare 
uneori însă pot lipsi. In organe nu sunt leziuni.

Simptomatologia şi distribuţiunea leziunilor ne arată că e 
vorba de o adevărată encefalo-mielită de tip infiltrativ-dezintegrativ, 
(adică degenerare a fibrei mielinice şi procese inflamatorii inter- 
stiţiale).

Cazuri de encefalo-mielită post vaccinală au fost observate 
şi altă dată dar în mod cu totul sporadic şi nu li s’a dat su
ficientă atenţiune. Mader a văzut un caz în Frankfurt a. Mein 
în 1912, iar în Anglia s’au notat unele şi înainte de 1922. Sub formă 
de adevărată epidemie au apărut după 1925 în Europa. Primele 
cazuri observate au fost. în Olanda (1925), de Bouwdjick-Bastiansee. 
S’au semnalat apoi în toate ţările în special germane şi anglo-saxone: 
Lucksch (1925), Turnbull şi M c. Intosh (1926), Boumati şi B o k
(1927) , Wiersma (1927), Schurmann - ( 1928), Perdraa (1928), B ijl
(1928) ; în America: Rivers (1929), C e  cil, Coyle şi E. Weston 

• Hurst (1929). Cazurile observate sunt şi la copii şi la adulţi până 
la 50 ani.

Cum remarcă Terbiirgh (citat de Pette) în Olanda, erau



303

atinse numai unele districte pe când altele deşi vaccinul era din 
aceiaşi sursă au fost aproape indemne; de asemenea unele ţan au 
fost mai atinse (cele nordice). Rivers vede la 2 fraţi vaccinaţi 
odată apărând în aceiaşi zi simptome encefalitice.

In ce priveşte patogenia encefalo-mielitei post vaccmale o vor 
discuta după expunerea cunoştinţelor noastre şi asupra celorlalte 
encefalo-mielite şi în special celor apărute după pojar, vancela, etc.

ENCEFALO-MIELITA POSTVARICELOASA.

Apare la câteva zile dupe erupţie.
Complicaţiuni nervoase după varicelă se cunosc încă de mult: 

Marjan (1898), semnalează oftalmoplegia externă, Chavernac ( J9 °°h  
nevrita optică, Caceia (1904), MiUer-Damdson ( 1 9 H ) , SterUng 
(1918), Rocaz şi Lartigout (1921), descriu cazun de encefalita S au 
descris şi manifestaţiuni cerebrale de tipul coreei (M enko ' * 99) V  
hemiplegiei (O sler) ori fenomene meningitice ( K o p U k ,d e  lo m ,  
Lenoble şi Thielemann, Soffia ); în fine uneori tablouri , difuse ca de
scleroză în plăci. . . . . .  . .

Erau cunoscute de asemeni de multă vreme şi paralizii spinal ,
(Marfan 1893, Rossi 19° 3, WUUam Gray 1894, Altoire 1905, 
Camus şi Sezary 1907), dar ele au fost socotite ca mamfestaţium 
periferice datorite deci leziunilor nervilor. După cum remarca Knud  
Krabbe dela care împrumutăm aceste date nu-i exclus a ii lost
vorba de adevărate mielite. p.

Un caz de mielită variceloasă pubhcă Krabbe (1925). Era 
vorba de un copil de 8 ani care la 11 zile dupe apariţia erupţiei 
are dureri într’un membru inferior şi slăbirea forţei musculare.^

' La câteva zile, dureri, la nivelul trunchiului şi în braţe; totdeodată 
se instalează'o paraplegie cu pierderea reflexelor tendmoase, Ba- 
binski, pierderea r. cutanate abdominale, prezenţa de reflexe de 
apărare, dela mamelon în jos, analgezie. Albumina în unna. U- 
şoară redoare a cefei. Turburări sfmctence dela început: retenpe 
din prima zi, apoi incontinenţă; după aproape 2 săptămâni revenire 
la normal. Lichidul cefalo-rachidian avea 37 celule pe mmt oi 
creşterea albuminei totale şi apariţia de globuline, B. W. negativ.

Bolnavul s’a ameliorat progresiv iar la 2 luni dela instalarea 
turburărilor nervoase, fu .vindecat complet. Ca tratament sa a -
ministrat urotropină. „„r...

Un caz apropiat a văzut Warton Smith în 1916. Era vorba 
de o hemiplegie spastică ce s’a ameliorat progresiv, totuşi dupe 3
luni rămăsese uşoare sequele. . . . .

Prin urmare şi după varicelă apar tablouri clinice _ apropiate 
de cele precedente înfăţişând tot encefalomielite. Şi aci e carac
teristică evoluţia favorabilă. , . . .

In privinţa patogeniei Krabbe crede că e in cauza probabil
chiar virusul varicelei.
ENCEFALO-MIELITA . POSTVARIOLICA.

Spiller a observat asemeni cazuri cu un tablou anatomo-clinic 
analog cu al e. m. postvaccinale.
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ENCEFALO-MIELITA DUPĂ POJAR.
In cursul pojarului, ca şi după alte maladii eruptive apar 

turburări nervoase. Sydenham a văzut sequele nervoase după epi
demia de pojar din 1670-1674. James Lucas (1790), observă de 
asemeni fenomene- neobicinuite după această boală, Abercom ie  
(1845), semnalează o paraplegie la câteva zile după o encefalită. 
Barlow şi Penrose (1845), au 0 mielită după un pojar. In 1924, 
atât în America cât şi în Europa numărul manifestaţiunilor cerebro- 
spinale în legătură cu rugeola e în creştere. Cazurile sunt studiate 
în o serie de lucrări B ergenfeld  (1924), Winnicott şi G lbs (1926), 
Brock şi M osse (1926), B rock  (1926), Musser şi Hauser, Wohlwill 
(1928), /. Godwin G reenfield  (1929), Pette, etc.

In 1920, K.er Claude din 12.000 de cazuri nu observă niciun 
caz de encefalită, dar are o mielită transversă. N eaple şi Appelbaum  
semnalează 8 cazuri în statul New-York în cursul anului 1926 şi cu 
această ocaziune notează că dintre maladiile eruptive ce le-au pro
vocat pojarul este cea mai frecventă.

Enceţalomielita după pojar a fost una din cele mai bine stu
diate. Din punct de vedere clinic deosebim după G reen field1) dela 
care am luat şi unele date de mai sus o fprm ă cerebrală şi o formă  
spinală. Se înţelege însă că fiind vorba de o afecţiune a nevraxului, 
în fiecare din formele de mai sus găsim elemente clinice ce aparţin 
ambelor, dar unele predomină dând caracteristica tabloului morbid.

E. m. aceasta începe de obiceiu la câteva zile (uneori a 2-a 
zi) după scăderea temperaturei şi pălirea eritemului morbilos, cu 
o nouă recrudescenţă febrilă.

In forma cerebrală copilul cade în o stare de torpoare, som
nolenţă, delir, convulsiuni, iar câteodată stare comatoasă. Se sem
nalează şi fenomene meningeale: rigiditatea coloanei vertebrale, 
Kernig, mioclonii, ades hemiplegii sau paraplegii. Faciesul e puţin 
fijat, apar paralizii oculare, strabism, nistagmus, trismus, edem pa
pilar şi în unele cazuri amauroză trecătoare. In fine, incontinenţă 
sfincteriană. Fenomenele pot regresa însă repede şi în câteva zile 
sau săptămâni avem vindecarea. Alteori ,însă —  foarte rar —  rămân 
sequele focale: hemiplegie, turburări de vorbire, ataxie cerebeloasă. 
Epilepsia e mai cu seamă de tipul „petit mal” şi este cel mai frec
vent consecinţa unui atac —  adesea frust —  de encefalită mor- 
biloasă.

In faţa acestei simptomatologii, în primul moment crezi că. e 
vorba de o meningită otogenă, — presupunere uşor de înlăturat 
de altfel. •

Forma spinală se manifestă prin paraplegie, cu turburări 
sfincteriene. In un caz al lui Barlow, retenţia de urină fu primul 
sjtnptom. Paraplegia întâi .flască, apoi spasmodică, e temporară. 
Ea se însoţeşte şi de turburări sensitive şi mai cu seamă de analgesie 
(deci disociaţie siringomielică). -

Paralel cu aceste simptome, găsim şi modificări umorale:

1) J . Godwin Greenfield. The pathology o f measles encephalomyelitis. Brain. 
voi. 52, part. 2, page 171, 1929.
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leucocitoza sanguină (27.000 în un caz Wohlwill) şi reacţium pa
tologice în lichidul icefalo-rachidian. L. c. r. în unele cazun era 
normal, în altele însă, alterat. Wohlwill la un copil cu paraplegie 
flască, apărută la 5 ale după erupţia de pojar, obţine un lichid- 
foarte bogat în celule (400 elemente pe mmc.), cu reacţia Nonne- 
Apelt pozitivă. După 3 zile, pleocitoza scade la 70 elemente (totuşi 
bolnavul moare a 4-a zi dela izbucnirea e. mielitei). _

In 3 cazuri examinate de Groepfield, din acest punct 
vedere, leucocitoza rahidiană fu de 6,-15,-31 celule (mononucleaxe) 
pe un mmc N eal şi Appelbaum  în cele 12 cazuri ale lor au 3 8
celule tot de tip mononuclear, Musser şi Hauser într'uncazgasesc 
întâi polinucleare, iar în urmă mononucleare. De_obiceiu, albumi 
si globulinele sunt crescute, pe când celulele nu; m aceasta privi ţ 
e o manifestă deosebire de encefalita letargica, in care avem - 
sociaţia. inversă (pleocitoză fără hiperalbuminoza). Rareori gli- 
corahie; în general chimismul lichidului (glucoza, cloruri) normal.

La culturi lichidul rămâne steril.
Diagnosticul oscilează între o meningită, o encefalita sau 

chiar o tumoră cerebrală. Creşterea tensiunei ^  lichid, prezenţa 
uneori de stază papilară, etc., explică această posi 1 ta e e

HC^Evoluţiunea în o serie de cazuri, ca în cele semnalate de 
Wohlwill, e însă repede leetală. Greenfield din 4 cazun observate 
(3 copii între 6 - 9  ani, şi o fată de 24 ani), are 2 mortale, la 
o fetiţă de 9 ani şi la una de 6 ani.. Pacientele au murit una 
a 4-a zi, cu fenomene bulbare (Cheyne-Stokes), alta â  3-a zi.

Tabloul anatomo-patologic e bine cunoscut mai ales in urma 
lucrărilor lui Wohlwill şi Greenfield. El este mai ales după aces 
ultim autor identic cu al e. m. post vaccinale şi post vanceloase.

Vom reda după G reenfield rezultatele examenelor anatomo-
patologice cunoscute până astăzi.

Barlow şi Penrose (1886), semnalează caracterul hemoragie 
al leziunilor spinale, care apăreau discontinuu diseminate J?i ei 
observaseră dispoziţia perivasculară inele sau zone *
daţie — cu elemente de infiltraţie, pe cari însă nu le diferenţiase 
aşa cum putem noi azi, cu metodele actuale.  ̂ .

Sjovali în un caz, cu fenomene cerebro-spinale, al lui Ber- 
genfeld (1924), găsi în măduvă o fină destrucţie mie nuca 
corpi granuloşi, mai ales perivasculari. El' o interpretează ca o 
mielită toxică, ,în nici un. caz poliomielită. , , , ,, ,

In un caz al lui Mosse, examinat de Creutzfeldt, epa de 
asemeni un proces degenerativ, mielimc în substanţa alba sub- 
corticală (si fibrele din striat şi capsula interna). Aceasta demie 
linizare era în legătură cu distribuţia vaselor. Tabloul se apropia 
de acel văzut de Virchow  în encefalita nou născuţilor. De semnalat 
că nu existau procese inflamatorii în acest caz ( oar in juru 
unui .vas), deşi în lichidul cefalo-rahidian se găsise o pleocitoza cu 
albuminoză, iar pacienta sucombase a 11-a zi de boida (deci în 
plină perioadă acută). Nu s’au găsit reacţiuni mfiltrative penvascu-
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lare nici într’un caz al lui Brock, unde în viaţă se notase 170 
celule pe mmc. în lichid şi abundentă proteină (caz etichetat clinic 
ca meningo-encefalită acută), dar existau alteraţiuni mielinice. In 
o serie de 8 cazuri, M asser şi Hauser, găsesc aspecte apropiate de 
encefalita letargică, din punct de vedere anatomic. Ei observă 
pe lângă hemoragii punctiforme, infiltrate intense perivasculare. 
Nu insistă însă asupra modificărilor substanţei nervoase, care con-, 
stitue însă caracteristica encefalomielitei post-morbiloase. In această 
privinţă, datele lui Wohlwill şi ale lui G reenfield  sunt cele mai 
complete şi ele se suprapun. W ohlwill în cele 2 cazuri examinate
—  copii morţi a 4-a zi de boală —  arată existenţa unui proces pro- 
liferativ - glial plasmatic (foarte probabil elementul lui Hortega), 
predominent, în substanţa albă a creerului şi măduvei şi ocupând 
doar o mică zonă inelară perivasculară şi mai ales perivenoasă 
ce se continuă şi pe micile ramificaţii. In aceste arii există şi 
un proces de destrucţie nervoasă (de tipul tumefacţiei neurolitice a 
lui Shim azono) care atinge şi axonul şi mielina şi dă loc la pro
duşi de dezintegrare cu Marchi ori sudan. Reacţiunea glială se 
observă însă şi subpial în măduvă, constituind un tip. caracteristic, 
precum şi în ependimul ventriculilor cerebrali. Procesul se întindea 
şi la substanţa cenuşie, în special în regiunea vecină substanţei 
albe, în unul din cazuri. De semnalat, că numai în un caz W ohlwill 
a găsit şi infiltrate leucodtare. Abundenţa reacţiunei gliale poate 
fi interpretată ca un proces defensiv înlocuind până la un grad 
reacţia leucocitară (P ette). Cum arată şi Greenfield , dacă în di
versele cazuri de encefalomielită a pojarului, cunoscute până azi, 
există o congestie difuză a  creerului, predominând pe substanţa albă 
(uneori cu hemoragii parţiale) şi infiltraţiuni leucodtare perivas
culare, inconstante, acdace este însă caracteristic, e prezenţa unei 
zone înguste de demielinizare în jurul vaselor cu predominenţă 
manifestă, deşi nu exclusivă pe substanţa albă.

Comparând atât epidemiologia, cât şi aspectul clinic şi ta
bloul anatomic al encefalomielitelor apărute după vacdnă, varicelă, 
pojar, etc., aproape toţi autorii sunt de acord că nu există nid o 
distincţie patologică între de. Nu este nid o îndoială, că e vorba 
de o infecţiune. Asemănarea tabloului anatomo-clinic, ar învedera 
că are la bază acelaşi agent cauzal, deşi cum remarcă Spielmeyer, 
factori diferiţi pot produce aspecte identice. Imposibilitatea de a 
pune în evidenţă vreun agent microbian cunoscut, a dus la concluzia, 
că aceste E. m. sunt provocate de un virus. Şi aid s’a pus cliestiunea 
dacă acesta nu este însuş virusul maladiei eruptive (pojarul, varicela), 
sau al. vaccind. In ce priveşte E. m. post-vacdnală să amintim că 
M c. Intosh şi Turnbull au semnalat prezenţa virusului vaccinai în 
creer. Aceasta însă n’ar însemna că este chiar el cauza, deşi cerce
tători experimentaţi ca Levaditi par a o admite. Virusul vaccinai,
—  cum au demonstrat-o primii Levaditi şi Nicolau, —  poate pro
duce o encefalomielită la animal. E. Weston H urst şi R . W. 
Fairbrother, însă arată că această E. M. fie la epure sau la maimuţă 
este total diferită de aceia dela om. Aceiaşi impresie am avut-o şi
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noi în cercetările întreprinse cu maestrul nostru Prof. Marinescu.
In e. m. experimentală vaccinală, e vorba în primul rând de un 
proces inflamator meningo-vascular primitiv, considerabil şi nu de 
procese de demielinizare în jurul vaselor, aşa încât e foarte probabil 
alt virus în cauză. Şi acest virus —  cum relatăm mai sus —  este 
acelaş pentru toate. E. m. post eruptive, apărute în val epidemic. 
Nici pe baze experimentale, nici pe baze anatomo-clinice nu se poate 
face o apropiere de poliomielită, care după cum se ştie, e o în- 
fecţiune aproape exclusiv a substanţei cenuşii.

S’a susţinut apoi de către unii autori, că encefalomielita post 
eruptivă nu ar fi decât encefalită letargică. Cercetările epidemiologice 
ale lui Terburgh, Gins, Eckstein, au arăţat însă că nu se pot supra
pune curbele de morbiditate ale 'maladiei lui von Economo cu E. m. 
după vaccină. Pe ide altă parte în encefalita epidemică^ găsim ̂ o 
localizare a procesului inflamator în substanţa cenuşie şi in spe 
în trunchiul cerebral.

Apariţiunea unei boale infecţioase a sistemului nervos după 
vaccină, pojar, etc., a dus pe Pette la consideraţium interesante. 
Maladiile eruptive ca şi alte boale febrile, ca şi vaccina, care este 
tot o infecţiune (Otawara, Gildem eister şi Heuer, B iß , Paschen), 
provoacă o stare alergică care atinge punctul culminant cam între 
ai 9— 12 zi, adică atunci când apare şi encefalita. Această stare 
care reprezintă o scădere a reacţiei organismului duce pe 
de o parte la „activarea” unui agent necunoscut ubiquitär saproht, 
— în condiţiile obicinuite, —  ce devine patogen acum, deslănţumd 
o encefalomielită. Este deci un „Bipolarphänomen” (P ette), pe 
care P ette  l ’a demonstrat experimental la animal pentru .agenţu 
patogeni cunoscuţi, arătând că o infecţie acută transformă un agent 
apatogen în un germen virulent. Fuchs şi Pollak  (citaţi e e e), 
au provocat de altfel encefalomielite infecţioase după o intoxicaţie 
cu guanidină ori după o fistulă Eck. Aceste rezultate pot 1 m e 
pretate în acelaş sens, al reactivărei virulenţei unui agent nepatogen. 
Tot aşa s’ar explica şi trezirea unei vjrulenţe latente a unui virus 
ca de ex. c d  herpetic, zostetfan, etc., în cursul uriei mfecţu febrile..

S’au descris encefalite amicrobiene _ (cel puţin dupe cercetările 
de până acum), în cursul altor maladii cu agenţi cunoscuţi (_ 
puerperală, erizipel, febră tifoidă, gripă, etc.), cm ta ou c mc 
psihoză acută cu leziuni inflamatorii infiltraţii penyasc J**®’ 
maţiuni nodulare -  în creer, pedonculi, bulb, etc., Toulouse, 
Marchand, Courtois (1931), tatr’o lucrare recenta dau o sene 
cazuri interesante întrebându-se dacă nu este v o ra  şi 
virus activat de infecţiunea banală. Aceste encefalite psi oz 
cundare — cari ar putea fi numai toxice nu au caractjer 
tomic al encefalitdor post-eruptive, adică predominenţa pe su 
stanţa albă si demielinizarea perivasculară, Greenfield însă desene 
cazuri de encefalomielită postgripală, cu  tablou anatomo-dime analog 
cu al e. m. post-vacdnale.
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2. -  ENCEFALOMIELITELE ACUTE SAU SUBACUTE, 
SPONTANE.

3. — NEUROINFECŢIUNILE CU LEZIUNI CENTROPERIFE- 
RICE. (ENCEFALO-MIELO-NEVRITE SAU INFLAMAŢIUNEA DISEMINATĂ 
A  SISTEMULUI NERVOS;.

încă din 1875, W estphall a descris sub numele de encefalo- 
mielită diseminată, o afecţiune acută, caracterizată prin un tablou 
clinic apropiat de cel al sclerozei în plăci (leziuni diseminate în 
nevrax, în substanţa albă şi fenomene clinice variate). încă de 
atunci, cum vom vedea mai în urmă, s’a pus în discuţie relaţiile 
acestei boale cu multipla scleroză. Dela război încoace s’au observat 
numeroase cazuri de maladii nervoase de tip infecţios, cu aspect 
mai mult sau mai puţin apropiat de vechea encefalomielită. Unele 
din ele au fost socotite ca encefalită epidemică, deci identice cu 
boala descoperită în 1917, de Von Economo, altele ca scleroză 
în plăci. O parte din ele se înfăţişau însă cu acelaş tablou clinic 
şi anatomic ca encefalo-mielita post vaccinală şi post eruptivă, cu 
singura deosebire, că apăreau spontan.

Deja în 1917, Cruchet a observat o serie de 40 cazuri pe cari 
le-a etichetat encefalo-mielită subacută, dar a căror natură îi era 
necunoscută. Ulterior (1927) acest autor revine asupra acesţpr 
cazuri adăogând alte 24 observate şi ajunge la concluziunea, că 
acea boală ciudată văzută de el, reprezintă chiar encefalita epide
mică pe care tot în 1917 (cu puţin înaintea sa) o izolase Von 
Economo. Cruchet repartizase cazurile lui în 9 grupuri, după formele 
clinice sub care ele se înfăţişau. Astfel el descrie forme cerebrale 
(meningo-cncefalite, psihoze), forme convulsive, choreice, hemiple- 
gice, cerebeloase, bulbo-protuberanţiale, medulare, polinevritice. U- 
nul din acestea din urmă avea tablou de scleroză în plăci, un altul 
de paralizie ascendentă a lui Landry. In un caz etichetat formă ce
rebrală tabloul era apropiat de sindromul parkinsonian. Evoluţia 
subacută, adeseori febrilă, fu letală îritr’un caz în care examenul 
anatomic incomplect (A nglade), pare a fi arătat un focar necrotic 
cu procese inflamatorii în bulb. Această maladie, nu poate fi soco
tită ca encefalită epidemică după cum a arătat Von Economo 
recent, de oarece lipsiau fenomenele polio-mesencefalice atât de 
caracteristice acestei afecţiuni şi evoluţia spre un sindrom parchin- 
sonian. E foarte probabil că boala aceasta cu aspecte clinice multiple 
era o encefalomielită subacută difuză, de origină X, de care se 
pot apropia cazurile ulterioare apărute epidemic în diverse ţări, 
după stingerea epidemiei 'de encefalită letargică.

Vom reda, servindu-ne mai cu seamă de documentaţia biblio
grafică a lui Flatau, care a publicat de curând o lucrare impor
tantă asupra acestui subiect, caracterele acestor cazuri.

In 1922-23, Schranke vede la Hambourg cazuri cu fenomene 
nevritice, cu pierderi de reflexe tendinoase şi cutanate, atrofii mus
culare, uneori simptome striare.
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In 1924-25, în Suedia Kahlmetter, are 7 cazuri între 17-46 
cu o uşoară febră, fenomene nervoase difuze: parestezii, apoi parezn 
ale extremităţilor, pierderea reflexelor rotuliene, atrofii musculare, 
simptome de partea nervilor cranieni; uneori chiar tipul paraliziei 
ascendente a lui Landry, dar în general benign. Aceste cazuri, unde, 
în unul s’ta observat macroscopic focare diseminate în măduvă şi creer, 
sunt socotite de autor ca „forme periferice de encefalita letargica ,. 
deşi nu se vorbeşte nimic de evoluţia ulterioară a lor spre vre-un
sindrom parchinsonian. ,

Cazuri absolut analoge .au fost observate in acela? timp in 
Franţa, unde Bériéi şi D evie dela Lyon, le deosebiră întâi ca. 
„forme periferice de encefalită letargică” , insistând asupra ca
racterului lor meningeal şi poliradiculo-nevritic şi apropnn u- e e 
ceiace Cruchet şi Ver ger au numit „form ele joase de encefalomiehta 

epidemică
O mică epidemie atingând copiii în special, observă .Stoss la 

Berna (1926), Rock şi B ikel (1927) la Geneva, L. Von B oSa^ t  
în Belgia. Acest autor socoteşte aceste forme ca şi Benei, Devie, 
Cruchet şi Verger, ca aparţinând tot encefalitei letargice. Guillain, 
Alajouanine şi noi 1 înşine cu Prof. Marinescu nu ne-am a a ura 
însă acestui punct de vedere, deoarece în nici unul din aceste cazuri 
nu s’a observat ulterior vre-un sindrom parkinsoman, ceeace e 
caracteristic boalei lui Von Economo. . .

Un caz dintre cele mai bine studiate anatomo-chnic, estê  aceia 
descris de Pehu  şi Dechaum e (1927) ŞÎ etichetat de ei forma peri
ferică a encefalitei letargice. Aci era vorba de o fetiţa care pre
zenta un sindrom tetraplegic, cu pierderea reflexelor tendinoase şi 
disociaţie cito-albuminoasă în lichid; la examenul anatomic s au gasl 
leziuni infiltraţive, difuze în nucleii centrali, meninge şi mai c 
seamă în nervii periferici, muşchi, organe (inimă), prin urmare 
tablou amintind septinevrita experimentală a lui Nicolau.

De aceste cazuri trebuie să apropiem şi pe acelea observate 
dej Mar galiş (192 7) în. Rusia, pe care el le etichetase in viaţa ca 
polinevrite infecţioase primitive, dar la care examenu ana omi 
arătat leziuni infiltrative în nervii perferici, în ganglionii spma , 
rădăcini, meninge, măduvă, adică tabloul de poliradicu onevn
mielo-radiculo-nevrite. . , j  - „i„

De acestea deasemeni trebuesc apropiate şi cele doua cazuna 
Prof. Marinescu, dintre care unul publicat împreuna cu noi, 1 
avem un examen anatomo-clinic complect, ceeace ne P̂ rri£ ^ ,
0 imagine mai aproape de realitate a acestui grup e . . *
se prezintă cu o simptomatologie periferică (radicu o-nev ), 
totul deosebită deci, de ceeace ne oferă encefalita epidemica.

In primul caz al Prof. Marinescu, e vorba de o batrana, care 
în vara anului 1926 a făcut un sindrom tetraparetic, polmeyritic, cu 
pierderi de reflexe, turburări sensitivo-motnce la extremităţi, dure , 
ataxie acută. Boala a durat două luni, când s’a terminat letal, a 
examenul anatomic s’au putut constata procese infiltraţive îm ocio 
plasmatice mari, în nervii periferici, ganglionii spinah, ra aci-

if
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nile nervoase, infiltraţiuni meningo-medulare şi chiar manşoane peri- 
vasculare în nucleii bulbari. Puţin în urmă, împreună cu noi, tot 
P rof. Marinescu. a comunicat un caz apropiat, dar de o evoluţie 
de peste un an, în care exista deasemeni un tablou polinevritic, cu 
ataxie, turburări psihice ce simulau paralizia generală, cu albu- 
minoză în lichid, fără alte reacţii. Şi aici existau infiltraţiuni ce
lulare mari în nervi, ganglioni spinali, medulara suprarenalei, muşchi 
(miosită interstiţială), manşoane limfocitare, perivasculare în sub
stanţa albă a măduvei. Ca în primul caz, leziunile predominau pe 
segmentul periferic (ganglio-radiculo-nevrită), iar tabloul general 
era apropiat de al septinevritelor experimentale.

Tot de aceste tablouri morbide trebuie să apropiem o parte cel 
puţin din cazurile observate de Flatau în Polonia în prima jumătate 
a anului 1928. Acest autor a avut ocaziunea să urmărească un 
număr de peste 25 de bolnavi cu turburări nervoase particulare. 
Mai mult fură atinse persoane între 11— 13 ani şi 21— 30 ani; odată 
însă şi 67 de ani. începutul boalei era brusc cu parezii şi parestezii, 
care avem totdeauna o tendinţă ascendentă. Alte ori .parestezii ori 
senzaţie de curent electric la faţă, hemitorax, etc. Uneori turburări 
de vorbire, deglutiţie, paralizii oculare, nistagmus, chiar din această 
perioadă. Adesea-ori turburări sfincteriene şi chiar dela început 
modificări de reflexe (r. vii şi inesimetric modificate, Babinski, 
Rossolimo, etc.), rachialgii, cefalee, rar febră incipientă. In perioada 
de invazie, paresteziile regresează, —  a văzut însă şi o persistenţă 
a lor luni de zile; foarte rar turburări obiective de sensibilitate. Se 
instalează apoi hemipareze ale extremităţilor. Flatau n’a observat 
tabloul de mielită transversă. In schimb însă descrie paralizii ale 
nervilor cranieni — văzute şi de Redlich în altă epidemie —  ca sin
drom Parinoud ori sindrom Bielschovvski, ori paralizii, faciale. Odată 
are un caz cu stază papilară uşoară şi mici turburări de vedere. 
Adesea ori, —  şi aceasta apropie cazurile lui Flatau de ale noastre, 
de ale lui Margulis, etc., —  existau tablouri de polinevrită tipică 
(odată' familiale) cu pierderea reflexelor tendinoase, cu dureri la 
presiune, cu atingerea şi a nervului vag. Intr’un caz, sfârşitul fu 
prin paralizie ascendentă Landry. In lichid, uneori reacţii celulare 
mari (19° elemente, din care 80 polinucleare), alte ori nimic 
anormal ori disociaţie cito-albuminoasă. Avu uneori şi reacţia cu 
benzol coloidal pozitivă.

Prin urmare, în această infecţiune neurotropă epidemică erau 
localizări multiple, în special pe măduvă şi nervii periferici, dar 
putând atinge şi bulbul şi creerul.

Evoluţia regresivă în general, dar în două cazuri, cu aspect 
polinevritic, sfârşitul fu letal.

Flatau a putut la acestea să practice şi un examen histologic. 
El găsi aci infiltraţiuni celulare în nucleii centrali, trunchiul cere
bral, măduvă, nervi periferici, meninge, cu reacţie glială difuză, 
mai .ales perivasculară, iar foarte rar figuri de neuronofagie. 
Aceasta îl face pe Flatau a numi boala observată de e l ca in- 
flamaţie diseminată a sistemului nervos. E ste vorba prin urmare
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şl aci de o infecţiune neuroiropă, cu simptome variate şi leziuni 
difuze, de tip injiltrativ, interesând atât periferia cat şi nevraxul 
şl neavând o predilecţiune pentru substanţa albă, ca encefalo- 
mielita post-vaccinală sau encefalomielitele post-eruptive.

Cazurile lui Flatau —  cel puţin aceste două în care avem un 
studiu anatomo-dinic (şi credem că şi celelalte aveau un substrat 
lezional asemănător), trebuie puse alături de acelea observate de 
Pehu  şi Dechaum e, Margulis, Marinescu şi Drăganescu ş 1 ponte 
de unele din acele aşa zise forme periferice _ ale encefalitei lêtar- 
gice. Reprezintă ele în adevăr o formă atipică a 0f..el ?n 
Economo ? Am spus mai sus că -aceasta nu ne pare justificat. Proba 
certă o vor aduce însă numai cercetările fericite de reproducere la 
animale, care până azi lipsesc sau au fost negative. C eeace ne 
pare justificat este a le îngloba într’ un grup comun, grupul neuro- 
infecţiunilor primitive cu localizare centro-perifencă, expresiunea 
lui Barré sau ',al encefalo-mielo-nevritelor infiltrative, sau daca 
voim al septinevritelor.

Odată cu aceste forme de maladii cu localizare centro-peri- 
ferică, cu leziuni infiltradve, difuze, în care este tendinţa la unu au
tori de a le aşeza în grupul encefalitei letargice, apar o sene de 
alte cazuri —  sporadic sau aproape epidemic _ —  unde este atins 
aproape exclusiv nevraxul şi pentru care una din tendinţe ̂  este a e 
îngloba în cadrul sclerozei în plăci. Ceeace însă apare ciu a es e 
că între aceste cazuri sunt unele care fac o transite ' spre grupu 
dè| mai sus (al encefalo-mielo-nevritelor). Aici trebuesc puse şi o 
parte din cele observate de Cruchet şi Verger, despre 9̂ ® 
amintit. Cele mai caracteristice sunt cele relatate de Redlicli, l  eue,
Van Bogaert, etc. . • . . .

Redlich  din Viena vede în cursul anului 1926-1927, o scrie de 
cazuri de astfel de infecţiuni neurotrope, prezentând fie tabloul una 
niielite transverse, fie al unui sindrom Brown-Séquard, ori al unei 
scleroze în plăci, al ataxiei lui Friedreich, on o nevrita unilaterala 
a; nervilor cranieni, etc. In lichid pleocitoză, cu creştere uşoara 
a albuminei, etc. Evoluţia în aproape toate a fost continuu regre
sivă şi favorabilă. Redlich  socoteşte această boaiă ca  ̂vecdea en- 
cefalomielită diseminată descrisă de Westphall. Ulterior ( 9 9). 
Redlich comunică o serie de alte noi cazuri de e. m- J “ “ *« 5“ 
simpome mai reduse, pe care le socoteşte ca forme a or v .
5 bolnavi existau parestezii cu uşoare pareze în o parte de coţp, 
cu stare subfebrilă, cu uşoare reacţii în lichid, fenomene pe care 
le pune pe seama unui mic focar cerebral. In alte două cazun existau 
semne pedunculare ori pontine (parezii oculare, emipareza a ex 
tremităţilor de o parte, ataxie, tremor), asociate la un bolnav cu 
crize iacsoniene. In fine la o altă serie de pacienţi, predominau 
simptomele spinale, care însă coexistau şi cu alte fenomene supe
rioare ca nistagmus, parestezii trigeminale, etc.

Pentru Redlich această boală, care în cazurile lm avea o o- 
calizare clinică mai mult nevraxială, nu poate fi nici encefalita epi
demică şi mai ales nici scleroză în plăci acută, cum vrea sa o
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socotească Pette, ci e vechea encefalomielită acută a lui Westphall. 
Scleroza în plăci nu apare epidemic, are o evoluţie cu remisiuni şi 
exacerbări, deci dă recidive, ceeace 'nu se întâmplă în această boală 
infecţioasă a sistemului nervos, unde tendinţa e regresivă şi chiar 
destul de repede regresivă.

Redlich nu a avut nici un caz cu examen anatomo-patologic.
Pette însă a avut două cazuri, în care a putut practica exa

menul anatomopatologic; despre ele vom vorbi mai departe.
De cazurile lui R edlich, trebue să apropiem prin unele din 

simptomele clinice pe cele observate recent de Conos din Constan- 
tinopole.

Conos vede în toamna anului 1929 o serie de 8 bolnavi (tineri, 
adulţi şi chiar bătrâni), care prezentau turburări nervoase cu pre- 
dominenţă cerebrală, pe care le socoteşte chiar ca aparţinând .„formei 
cerebrale a boalei observată de Flatau, în care localizările erau 
însă mai ales medulare şi periferice. Maladia avea un început febril 
(37°> 37°2, mai rar 38° ori 390). Simptomele constau în: hemi
plegii tranzitorii, uşoare, accese epileptiforme, mioclonii, turburări 
mintale (într’un caz simula paralizia generală), de vorbire, turburări 
sensitive (parestezii, rar hemianestezie suprafadală, frequent fe
nomene vago-simpatice; modificări pupilare (miosis, midriază, cu 
reflexul la acomodare normal), bradicardie, etc. In 2 cazuri para
lizii faciale, m unul fenomene extrapiramidale (contractură, hiper- 
tonie). De partea reflexelor toată gama de perturbaţiuni dela dis
pariţia la exagerarea lor. In lichidul cefalorachidian, găsim rareori 
limfocitoză şi întotdeauna uşoară, mai ales însă hiperalbuminoză, 
niciodată hiperglicorahie.

Din cele 8 cazuri, unul s’a terminat letal, 5 s’au vindecat în 
1 2 luni, iar în alte 2 maladia era încă în curs de câteva luni.

Autorul s’a gândit întâi la encefalită letargică, dar lipsa tur- 
burărilor de somn, păstrarea reflexului la convergenţă, acomodare 
şi absenţa hiperglicorahiei, l ’au făcut a alătura cazurile sale de acele 
ale lui Flatau. . '

Şi la noi în ţară, s’au observat cazuri apropiate. Astfel în 
toamna lui 1927, noi am văzut într’un oraş de port dunărean o 
pacientă tânără, care în cursul unei sarcini face o maladie febrilă, 
°u diplopie şi hemiplegie, care sfârşeşte mortal în aproape două 
săptămâni. Din acelaş oraş, în iama aceasta, împreună cu D-rul 
Pitulescu  şi Lăzărescu, am avut ocaziunea să îngrijesc pe o pa
cientă de asemeni tânără, care după o stare „gripală”, prezintă o 
oftalmoplegie externă totală, fără modificări ale reacţiunilor pu
pilare, cu pierderea tuturor reflexelor osteo-tendinoase, fără tur- 

• burări de somn. In lichid uşoară limfocitoză cu reacţia globulinelor 
pozitivă, în sânge leucocitoză moderată. Specificitatea exclusă. Tun 
burările s’au amendat progresiv în 5 săptămâni. Bolnavei i-am 
făcut pe lângă uroformină cu salicilat de sodiu şi ser de parkin- 
sonian, intramuscular. Diagnosticul ca şi în primul caz ne-a făcut 
să oscilăm intre o encefalomielită difuză şi o encefalită letargică. 
Paulian şi Lăzărescu au observat de asemeni câteva cazuri de pa-
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ralizii ale nervilor cranieni cu reacţie rahidiană, in cursul anului 
1030, cazuri ce pot fi socotite ca aparţinând aceluiaş grup. , _ .

Ne e greu să spunem dacă în aceste cazuri, existau leziuni 
numai In nevrax (nucleii motori) sau erau şi în nervii perifmci. 
Dispariţiunea reflexelor în cazul nostru, ar indica şi modificări ale 
nervilor sau rădăcinilor spinale, fără însă a exclude existenţa e 
alterări în ' coarnele anterioare, mai ales că durerile la presiune, 
caracteristice nevritelor, erau neînsemnate on absente. Oricum, aceste 
cazuri d e paralizii oculare fac o transifie intre grupul neuro-infec- 
(iunilor centro-periferice şi al encefalomielitelor propriu zise, (le

ziuni nevraxiale). - . , • *
Pette a studiat anatomo-clinic două cazuri acute de aşa zisa

encefalo-mielită diseminată acută. Era vorba de două persoane ti
nere, care prezentau parapareză ce a mers progresiv, uşoara 
citoză şi globulinoză în lichid. In un caz moarte la 5 sap am , 
în altul la 2 săptămâni, dela începutul boalei, cu fenomene bulbare.
In amândouă s’au găsit plăci de demielinizare în substanţa alba 
medulară, cu conservare relativă a cilindrilor-axi şi pe a ocu_ 
leziuni acute ale celulelor nervoase. Asemeni leziuni s au găsit şi 
în trunchiul cerebral, mai puţin în hemisfere. Zonele de diimelinizare 
aveau o oarecare relaţie cu vasele şi confluau pe a ocun. roces 
infiltrative perivasculare şi meningee erau foarte rari şi mici. ue 
notat însă p  intensă reacţie gliogenă.

Prin urmare în aceste cazuri, Pette nu găsi leziuni destructive, 
uecrotice, ci numai plăci de demielinizare. Cu această ocaziune el 
studiază şi un caz tipic de scleroză in placi cu evoluţie e caţiva 
ani şi cu neurită optică recidivantă. Ca şi în primele, erau atinse 
în special sistemul piramidal şi cerebelos. In cazul acesta e mu 
ţiplă scleroză găsi plăci de demielinizare aproape simetrice ln 
măduvă, bulb, creer, nerv optic,- etc. Focarele erau variabile ca 
dimensiuni, unele microscopice. Unele din acestea erau mai vec , 
în altele procesul avea caracter mai acut. Reacţia vasculara foarte 
redusă, pe ,când cea gliogenă intensă. Mielma foarte alterata, 
comparaţie cu cilindrii-axi.

P ette  afirntă că nici clinic nici anatomic, nu pot fi diferen
ţiate scleroza în plăci şi encefalomielita diseminată acută. Aminteşte 
cu această ocaziune, că un caz al lui Schlessinger - un copi o 
ani — care făcu o encefalomielită după pojar, ce evolua in puseuri, 
ducând la moarte în 10 luni, fu considerat anatomic m ns 1 u  ̂
Obersteiner —  ca scleroză în plăci. De asemeni un̂  caz a ui 

. Oppenheim  a fost socotit de acesta ca scleroză in piâci (ana omo 
clinic), iar de H enneberg ca encefalomielită diseminata.

Pentru P e tte .singura diferenţă anatomică consta in aceia ca, 
plăcile în r encefalomielita diseminată nu sunt sediul unei sc eroze 
(gliogene) aşa ,cum e în multipla scleroză, fapt ce ţine msa e 
momentul în care s’a făcut autopsia; în adevăr cazurile de e. m, 
cunoscute până azi cu examen anatomic, au fost de o evoluţie repe e
letală (săptămâni). .

Prin urmare pentru Pette ceeace se cunoaşte ca encefalo-
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mielită diseminată acută este foarte probabil forma acută a sclerozei 
în plăci, aşa că scleroza în plăci este o encefalo-mielitâ diseminată 
cronică.

1F. Spiller, comunică două cazuri de encefalomielită dise
minată, dintre care unul se amelioră progresiv după 2 luni, altul 
muri la 7 săptămâni, cu fenomene de parestezie (nu paralizie) ascen
dentă şi fenomene bulbare. La examenul istologic, găsi o mielită 
centrală (interesând substanţa cenuşie şi cordonul posterior) cu 
status spongiosus, celule gliale monstruoase. Demielinizarea avea 
un caracter perivascular; celulele nervoase din cornul anterior 
normale. In hemibulbul stâng, o arie de degenerare retro-olivară cu 
acelaş aspect. La nivelul leziunilor mielnice ca şi în protuberanţă 
mari procese infiltrative limfodtare (deşi în lichid nu existau reacţii 
patologice).

Spiller ajunge şi el la concluzia că între scleroza în plăci şi 
encefalomielita diseminată nu se poate face o diferenţiare tranşantă 
anatomo-clinic.

Cum se vede, chestiunea relaţiilor dintre e. m. diseminată şi 
scleroza în plăci pusă în discuţie întâi de Westphall din 1872, nu se 
poate încă elucida numai cu datele actuale. De altfel, încă de mai 
bine de 20 ani, unii autori (Marburg, Siem erlig-Raecke, Vâlsch,
A . Wohlwill, Finkeluburg, Frankel-Iakob, Richter, W egelin), sus
ţinuseră imposibilitatea de a le deosebi anatomo-patoligic. Cassirer 
crede treceri între cele 2 afecţiuni. P . Mărie pe de altă parte a 
afirmat cel dintâiu că scleroza în plăci apare după diverse infecţiuni, 
aşa precum în timpul din urmă se vede pentru e. m. difuză.

Pentru Redlich, care, —  cum am relatat —  a comunicat cazuri 
de encefalomielită diseminată acută ori subacută în serie (1927), 
e vorba de două maladii deosebite, deşi în ambele se pot găsi 
uneori —  cum a arătat şi Spielm eyer — tablouri anatomice simi
lare („cauze diverse producând leziuni analoage” ).

Recent I. Oerstmann şi E. Strâussler din Viena discută din 
nou problema relaţiunilor dintre encefalomielita .acută şi scleroza 
multiplă, cu ocaziunea a două cazuri studiate anatomoclinic. In 
unul din acestea, în care diagnosticul clinic era oscilant (encefalită?), 
au găsit pe lângă procese infiltrative limfodto-plasmatice, diseminate 
în special în toată substanţa albă a nevraxului, şi focare medulare 
risipite în substalnţa albă: unele erau focare de .{tipul celor obici
nuite în scleroză în plăci (demielinizare cu păstrarea dlindrilor-axi, 
scleroză glială); în altul însă, era o imagine, cu totul diferită şi 
anume un proces de necroză, destructiv nu numai al tecei de mie- 
lină dar şi al dlindrilor-axi. Totodată ad, era o proliferare intensă 
a ţesutului conjonctiv cu multiplicare vasculară, —  lucru neobid- 
nuit în scleroza în plăci. Reacţia hematogenă era aproape absentă, 
dar r. gliogenă era şi aid foarte însemnată, —  ceiace arată elemen
tului glial rolul în procesele de apărare.

Autorii condud că aceasta este un caz de tr,ansiţie între 
multipla scleroză şi encefalomielita diseminată acută, de oarece 
existau 2 tipuri de leziuni. Aceasta învederează încă odată impo
sibilitatea de a diferenţia .anatomic aceste două maladii.
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Ludo van Bogaert şi /. Baeten, discută recent problemele 
etiologice ale mielitei diseminate acute. Ei aduc 6 observaţiuni 
(unele publicate anterior cu Ley de mielită diseminată, la persoane 
tinere, adulte, care se prezentase sub două aspecte: tipul transvers 
şi tipul Brown-Sequard. Nu este îndoială pentru ei că e vorba 
de una şi aceiaşi infecţiune neurotropă. In cazurile lor, boala 
s’a instalat repede, uneori brutal, în câteva ore, adeseori în câteva 
zile fără prodrome neurologice. Uneori un epizod febril uşor, ce 
se pune pe seama unei angine, însoţit de leucocitoză moderată 
(17.000 18.500) cu polinucleoză. Primele simptome neurologice 
fură dureri violente localizate, care dispar repede în momentul in
stalaţii (paraplegiei). La bolnavii lor lipsiau paraliziile oculare, 
iar în lichidul cefalorahidian era o hiperalbuminoză foarte moderată, 
cû  reacţie mică limfocitară şi un tip subpozitiv ori paralitic al cur
bei reacţiei cu benzoe coloidal a lui Guillain-Laroche-Lechelle. Din 
6 cazuri, în toate se observă o evoluţie spontană spre vindecare, după 
3 săptămâni până într’un an, lăsând în 2 cazuri o atrofie scapulo- 
humerală unilaterală şi în altul o pareză spasmodică a unui picior. 
Nici o recidivă după 5 ani.

Autorii se întreabă dacă aceste cazuri de mielită diseminată care 
se apropie de acele observate de Pette, Redlich, etc., nu aparţin 
sclerozei în plăci şi anume nu constitue stadiul iniţial al acestei 
boale, în care recidivele pot fi aşteptate chiar ani de zile. Ei re
marcă însă că acest cadru simptomatologie —  invazie brutală, res
tituire totală, lipsa fenomenelor optice şi cerebeio-vestibulare şi evo- 
luţiunea cu remisiuni şi recidive —  este neobicinuit. în scleroza 
în plăci. ' ţ

Recent L. van Bogaert în colaborare cu Jacques Dagnelie, 
studiază anatomoclinic un caz de encefalomielită diseminată acută 
la un copil de 11 ani. Boala a început cu 4 luni înainte cu 
claudicaţie trecătoare a membrelor inferioare şi slăbire progresivă 
apoi în o lună se instalează un uşor sindrom meningeal, cu paralizii 
multiple craniene, mari turburări cerebeloase, stare psihică de tor- 
poare, somnolenţă, bufeuri delirante, în fine quadriplegie totală cu r. 
abdominale pierdute, semnul lui Babinski de o parte, turburări 
sensitive la membrul superior. L. c. r. clar, steril, cu glicoza normală, 
cu albuminoză moderată (o.44°/00), cu reacţie celulară discretă. 
Spre sfârşit reflexele dispar prin apariţie de noi focare medulare. 
Anatomic existau intense leziuni infiltrative perivasculare, cu focare 
de demielinizare în aceiaşi regiuni, pe alocuri cu alterări celulare 
(figuri de neuronofagie), numeroase mici focare gliale, diseminate, 
la nivelul cărora existau aspecte lacunare cu degenerare mielinică. 
In fine in măduva dorsală inferioară s’a găsit un focar mare de 
demielinizare în cordonul lateral, unde exista pe lângă o distru
gere brutală a mielinei şi o atingere a cilindrilor-axi. Nu s’a ob
servat focare malacice.

Leziunile deci mu erau exclusiv localizate în substanţa albă, 
relaţiile lor cu vasele nu erau aşa de stricte că în unele encefalite 
para-exantematice (post-eruptive) obsevate la copii.
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Pentru autori, 'acest caz de e. m. diseminată acută la copil, cu 
simptome clinice difuze şi cu procesul anatomic descris seamănă cu 
cazurile cunoscute de scleroză în plăci acută la copil (ex. cazul lui 
Neuburger, cazul lui Eisner). Prin urmare nici clinic, nici istopa- 
tologic, acest caz, spune L. Van Bogaert şi Dagnilie nu poate fi 
deosebit de forma acută a sclerozei în plăci. Ar trebui criteriile 
biologice, de reproducere experimentală a boalei, qare lipsesc însă 
până azi.

De aceste cazuri ale lui Van Bogaert, trebue să apropiem c» 
observaţie anatomo-clinică a lui P. Van Gehuchten, unde era tot o 
mielită transversă acută, febrilă, cu evoluţie repede letală (în 3 luni), 
la o pacientă adultă, care mai prezentase cu mult înainte, o paraplegie 
ce trecuse fără urme. In acest caz P. Van Gehuchten, găseşte leziuni 
necrotice în toată jumătatea inferioară a măduvei dela primele seg
mente dorsale în jos, ajungând pe alocuri la o adevărată destrucţie 
a ţesutului nervos, cu o oarecare predominenţă pe substanţa albă. 
Nu existau infiltraţiuni decât în meninge, iar vasele erau dilatate. 
Autorul apropie anatomic cazul lui de mielita necrotică subacută 
a lui Foix şi Alajouanine, dar la el evoluţia era acută. Pentru Van 
Gehuchten, o acelaşi cauză, poate produce o mielită subacută, acută 
ori supraacută. Pe de altă parte, o mielită infiltrată, ca şi una 
degenerativă cu sau fără necroză, o mielită transversă ori o para
lizie Landry sau o mielită bu fenomene optice (oftalmo-neuro- 
mielita) pot recunoaşte aceiaşi etiologie. Autorul însă nu vorbeşte 
mmic de scleroza în plăci. Cum cazul lui se apropie cel puţin de 
cazurile clinice ale lui Van Bogaert şi Baeten, o apropiere însă 
se impune: aceasta ar duce la întrebarea, dacă scleroza în plăci nu 
poate în unele împrejurări să se prezinte cu tabloul morbid al unei 
paraplegii acute, a cărei expresie unică ori aproape unică, să fie o 
mielită necrotică localizată la unul sau de obiceiu mai multe segmente 
medulare. Două cazuri de mielită necrotică —  cu paraplegie acută — 
am putut vedea şi noi în clinica d-lui Prof. Marinescu. Tabloul ana
tomic desigur că e departe de ceeace se vede în scleroza în plăci 
clasică, căci în astfel de cazuri e vorba de adevărate focare de 
mielomalacie, dar un răspuns precis numai determinarea factorului 
etiologic îl va aduce. Pe de altă parte, aceste mielite necrotice pot 
1 până la un punct socotite ca mielite diseminate, de oarece leziu- 

. e necrotice sunt eşalonate pe mai multe segmente medulare şi sunt 
megale ca intensitate; ele ar putea prin urmare să fie alăturate de 
cncefalo-mielitele diseminate. Am insistat poate prea mult asupra 

rcultăţii sau chiar imposibilităţii de a separa anatomic şi clinic 
scleroza în plăci şi encefalomielita diseminată acută. Un caracter 
anatomic al acesteia din Prmă pare a fi cum am văzut şi prezenţa 

e leziuni necrotice, destrucdve, dar şi acestea lipsiau în unele cazuri 
e encefalo-mielită acută, ca acelea ale lui Pette şi Van Bogaert. 
• Foarte greu deasertieni este de a stabili relaţiunile precise între 

sc eroza în plăci şi neuromielita optică sau oftalmo-neuro-mielita.
Se înţelege sub aceste hume boala acută izolată de Devie şi 

care se caracterizează prin fenomene mielitice (para sau tetraplegie),



asociate cu o nevrită optică (ambliopie sau chiar amauroză). Ma
ladia are aspectul unei infecţiuni cu febră moderată, discontinuă, 
cu reacţii variabile în lichid —  reacţii de tipul encefalo-mielitelor 
spontane; leziunile medulare (şi în nervul optic) sunt diseminate 
cu o predominenţă pe substanţa albă, dar adese e şi o necroză a 
unei părţi din substanţa cenuşie. E vorba de focare cu caracter de- 
zintegrativ şi chiar necrotic hneori, cu procese infiltrative inconstante 
—  adeseori absente. La (nivelul focarelor mari sunt atinşi şi ci- 
lindrii-axi. Pe lângă cazurile însă cu leziuni degenerative s’au des
cris altele, în care leziunile infiltrative trec pe primul plan. Aşa în 
o observaţie a lui Bouchut şi Dechaume, în care era vorba de o 
paraplegie cu amauroză şi 'polinucleoză însemnată în lichid, exista 
un tablou ca de septinevrită (procese inflamatorii în nevrax, nervi, 
muşchi), cu câteva focare necrotice ori lacunare în măduvă. La fel 
sunt cele relatate de Hoffmann, Bielschowsky, Dreschfeld, etc., 
citaţi de Wilbrandt-Saenger.

Deci oftalmo-neuro-mielita ar avea 2 tipuri anatomo-clinice: 
a) Tipul oftalmo-nevraxic desintegrativ (cazul Beck, Guillain, Ma- 
rmescu şi colaboratorii săi Drăgănescu, Sager, Grigorescu), şi b) 
Ţipul ojtalmo-mielo-nevrilic (infiltrativ-dezintegrativ), cum e cazul 
Bouchut-Dechaume. Ce reprezintă optico-neuro-mielita etiologic? 
Bouchut şi Dechaume alătură —  cel puţin cazul lor, nevraxitei 
epidemice; deasemeni L. Van Bogáért; Guillain, Marinescu şi co
laboratorii săi nu admit această opiniune, —  cel puţin pentru cazurile 
cu leziuni nevraxile, dezintegrative, mai ales că se cunoşteau 
astfel de sindrome şi înaintea epidemiei de encefalită letargică. In 
orice caz el se apropie şi de unele din cazurile de inflamaţie dise
minată a sistemului nervos publicate de Flatau.

Autonomia oftalmo-neuro-mielitei se poate însă susţine ? Va
riabilă în simptomatologia sa, în evoluţia sa (săptămâni, luni sau 
chiar peste un an), în pronosticul său (mortalitate 1 la 2 după 
Hellion), această maladie care Iasă adeseori sequele definitive: 
atrofie optică, paralizii, etc., hu este considerată de unii autori (P. 
Van Gehuchten) ca o entitate morbidă. P. Van Gehuchten o soco
teşte, cum am văzut, ca un sindrom în cursul diverselor mielite, 
a căror etiologie până azi, nu este cunoscută încă. In lucrarea 
noastră cu Prof. Marinescu, Dr. Seger şi Grigorescu, am arătat 
că din punct de vedere clinic, între optico-neuro-mielită şi scleroză 
în plăci este adeseori o asemănare aşa de mare, încât este imposibil 
a le diferenţia în timpul vieţii sau cel puţin în unele momente ale 
evoluţiei lor şi aceasta cu atât mai mult, cu cât leziunile nervului 
optic sunt cunoscute în multipla scleroză. Se pare că în o. n. m., 
reacţiunea lui Guillain e (negativă —  aceasta însă inconstant. In
o. n. m. pe 'de altă parte —  ca în un caz al Prof. Mari
nescu, —  exista o pleocitoză importantă (150 celule), cum nu se 
vede în scleroza în plăci, dar cum se notează în encefalo-mielita 
difuză. Oftalmo-neuro-mielita, prin leziunile ei medulare deasemeni 
este- o encefalo-mielită, căci are în general leziuni degenerative şi 
chiar necrotice, nerespectând nici cilindrii-axi, pe când în scleroza
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în plăci e vorba de o diseminare de plăci de demielinizare cu al
teraţii puţin importante ale cilindrilor-axili. Un ultim tablou anatomo- 
clinic ce trebue amintit la grupul numit al leuconevraxitelor este ma
ladia lui Schilder-Marie-Foix sau encefalita difuză periaxială. Este 
vorba de o boală ce apare la copii şi tineri în special, caracterizata 
prin o evoluţie subaccută, uşor febrilă uneori, şi însoţită de^ţur- 
burări psihice (chiar idioţie), deficit piramidal (tetraplegie), am
bliopie sau amauroză (cu rareori stază papilară) şi câteodată crize 
convulsive de caracter cortical sau subcortical (tetanoide).. Afec
ţiune în general 'letală (sau cel puţin care nu s’a diagnosticat in 
cazuri ce s’au vindecat), se traduce anatomic prin leziuni quasi- 
simetrice ale substanţei albe a centrilor ovali („degenerare centro- 
lobară” după P. Marie-Foix), leziuni degenerative mielimce, care 
respectă în bună parte cilindrii-axili. Excepţional se  ̂însoţeşte e 
leziuni medulare; fie de caracterul plăcilor de demielinizare, —  şi 
aceasta a făcut pe 1Marbarg să o socoteasă drept o formă cerebrala 
a sclerozei în plăci, fie de caracter necrotic {caz Marinescu, 
Drâgânescu, Sager, Grigorescu), ceace ne-a îngăduit sa discutam 
relaţiile cu encefalo-mielita diseminată. Cazul nostru de o ta mo 
encefalo-mielită, în care medular existau leziuni necrotice, cerebral 
leziuni de tipul encefalitei 'Schilder —  deşi numai unilaterale — 
reprezintă un tip nou, transiţional între cele 2 afecţiuni, aşa mea 
numai după aspectul leziunilor cerebrale s’ar fi diagnosticat maladia 
lui Schilder, pe când după aspectul leziunilor mielitice, de focare 
destrucive ale substanţei albe, .invadând însă pe alocuri aproape tot 
câmpul medular, —  s’ar fi zis o mielită necrotică.  ̂ a

Existenţa uneori de alteraţiuni ale lichidului şi prezenţa m 
alte cazuri (ca cel comunicat cu Barré cu noi), pare a arăta că 
encefalita periaxilă difuză este tot o infecţiune neurotropă, cu agentul
încă necunoscut. „

Cum vedem în grupul acesta al leuconevraxitelor, intre toate 
tablourile morbide descrise până acum: encefalomielita diseminata 
spontan sau \postrugeolică ori 'postvaccinală, scleroza în Plăcl> 
oftalmo-neuro (encefalo)-mielita sau encefalita periaxilă difuză, 
există relaţiuni, uneori foarte upropiate, aşa încât naşte şi între
barea dacă ele nu reprezintă diverse modalităţi ale aceleiaşi ma
ladii, care e scleroza în plăci.

Numai reproducerea experimentală şi descoperirea agentului 
cauzal va'aduce o clarificare în acest domeniu. ■

Cum spuneam însă, în afară de o encefalomieliţă spontana a 
vulpei, pe care Levaditi a reuşit a o reproduce experimental, încer- 

, cările făcute în grupul 'celorlalte neuro-infecţiuni cu predominenţă 
ale substanţei albe au 'rămas infructuoase. Aceasta a născut meia 
dacă în adevăr e vorba în aceste cazuri de germeni infra-vizibili sau 
de fermenţi sau enzime. Caracterul liric special al leziunilor din 
scleroza în plăci, arată că există în adevăr un proces bio-chimic de 
dezintegrare a ntielinei lîn acizi graşi, în grăsimi neutre, cholesterină 
ce nu poate fi datorit decât intervenţiei unui ferment, Prof. Mari- 
nescu a arătat de altfel încă de mult, că în secţiunea unui nerv,
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capătul periferic degenerează prin intrevenţia diastazelor ce apar 
acolo.

Recent Richard Brickner demonstrează că sângele bolnavilor cu 
leuconevraxite de tipul sclerozei în plăci, are proprietăţi lecitino- 
lrtice, care în sângele normal sunt neînsemnate. Intervenţiunea u- 
nui ferment lecitinolitic în 'producerea alteraţiilor fibrelor nervoase 
şi în special a mielinei, în acest grup de infecţiuni, este reală. E 
posibil ca Jnsuşi virusul Necunoscut al boalei, să aibă această pro
prietate, fără însă a-1 socoti ca un agent neanimat. Chestiunea nu 
poate fi elucidată in faza actuală, a cunoştinţelor noastre, cum nu a 
fost elucidată pentru agentul liric al lui d’Herelle, unde o parte din 
cercetători în fruntea cărora feste Borrel şi Ciucă, cred că e vorba 
de un ferment, iar alţii, ca însuşi d’Herelle, nu se îndoesc că el 
reprezintă un infra-virus.

Tablou de clasificare pe baze anatom o-clinice
a l

Neuro - Infecţiunilor Primitive sau Ectodermozelor Neurotrope
( In fe c ţiu n i n e u r o tr o p e  c u  u ltr a v lr u s u r l) .

I.—Neuro-infecţiunile substan
ţei cenuşii. (Polionevraxite 
după Levaditi)

Turbarea
Poliomielita
Encefalita letargică . . 
Herpesul şi zona Zoster 
Maladia lui Borna

II —Neuro-infecţiuni difuze, 
(mixte, centro-periferice 
după Barre infiltrative.

III.—Neuro-infecţiuni ale sub
stanţei albe (Leucone
vraxite)

Tifusul exantematic? 
Encefalo-mielo-radiculo-nevri-

tele infiltrative, sau septi- 
nevritele (cazurile Margu- 
lis, Marinescu şi Drăgă-
nescu, Pehu şi 
Flatau) . . . .

Encefalomielitele 
diseminate acute 
(formă centrală 

nevraxică).

Dechaume,
• • • . transiţie spre 

după vaccin, pojar, 
varicelă, etc. 

spontane (cazuri Red-

Î lich, Pette, 
van Bogaert 
etc.)

Scleroza în plăci tranziţie spre

Oftalmo-neuro-
mielita.

Tranziţie spre encefa
lita letargică.

a) tip. ojtalmo-nevra- 
xic desintegrativ 
(caz Bock, Guillain)

b) tip ojtalmo-mielo- 
nevritic infiltrativ  
desintegrativ (caz

— ^ Bouchut Dechaume) 
tip. ojtalmo-encejalo- 

melita (forma Ma- 
I rinescu)
I cu transitie spre

Encefalita periaxilă (Boala 
lui Schilder-Marie-Foix).
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RÉSUMÉ: Le Dr. S t a t e  D r ă g ă n e s c u  expose la question 
des Infections neurotropes dans l’état des connaissances actue es.

Zu sa m m e n fa ssu n g : D r. S t a t e  D r ä g ä n e s c u  legt die frage  
der neurotropischen Infektionen, im Lichte der gegenwärtigen Kennt
nisse dar.



T U B E R C U L O Z A  IN M E D I U L  R U R A L  
AL O L T E N I E I ’)

(după o statistică personală)
1) Comunicare făcută la 

Congresul de Tubercnlozâ 
21—23 Iunie 1931, cu privire 

la primul raport: 
„Tuberculoza in România“ 

de
Docent Dr. M. CÂNCIULESCU

Datele statistice, ce am onoarea a prezenta Onoratului 
Congres şi cari traduc starea morbidităţii tuberculoase faţă de 
acea a altor boale în mediul rural al Olteniei, se grupează în 3 
categorii: o primă grupă se referă la copii internaţi în serviciul 
dd copii al Spit. Filantropia din Craiova, în vârstea cuprinsă 
până la 14 ani, pe o perioadă de 9 ani (1922— 1930); —  a doua 
grupă se referă la  bolnavii, mai mult adulţi, trecuţi pe la In- 
stitntnl de Fisioterapie al Olteniei între anii 1922— 1926, in
stitut care reprezenta pe atunci cel mai important, dacă nu unicul 
centru de radiologie în Oltenia; — ;'a  treia grupă este procurată 
det practica mea de cabinet, după fişe ţinute în regulă pentru 
fiecare bolnav, dela 1923 până în prezent, şi numai pentru adulţi.

Primele 2 grUpe cuprind bolnavi cari aparţin în majori
tate judeţului Dolj; cea de a faeia bolnavi cari aparţin în pro
porţie însemnată şi celorlalte judeţe din Oltenia —  fapt care 
justifică aplicarea acestor date la mediul rural din întreaga 
Oltenie.

Toate 3 se cuprind în perioada aceasta de refacere post
belică.
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*
* *

Date Statistice anuale recapitulative
1922—1930 ~

de cazurile de tuberculoză căutate 
în Serviciul de Copii

(Doc. Dr. 31. Căitciulescu) 
al Spit. F ilan trop ia —  Craiova

Vârsta pacientului Jud. din care vin
Numărul total al 
bolnavilor intraţi 
dela 1922-1930= 

3653
Felul boalei . ani 

0-21/*

ani
2V.-6

ani
6-14 a O

I M
-d

in
ţi

*t?o

tjVo
<3

cT
§
a0
01B.| F. B. F. B. F- H p o >•

Numărul total al 
tuberculoşilor 

confirmaţi 
616

Tuberculoză
pulmonară 3 9 4 1 32 41 90 79 6 1 1 3

Tuberculoza
seroaselor 10 11 26 15 85 50 197 175 5 3 2 12

Tuberculoză
ganglionară 2 — 1 1 17 14 35 32 — — — 3 Numărul total al 

consul taţiunilor 
gratuite dela 

1922—1930 (inel.) 
17196

Tuberculoză
osoasă

18 17 43 44 102 60 284 236 12 9 5 22

Tuberculoză 1 1 3 1 4 10 9 — _ — 1
generalizată —

Constatări: 1. Statistica nu cuprinde decât cazurile con
firmate prin mijloace clinice şi de laborator.

2. Datele culese timp de 9 ani dau un procent de 16,1%
fată de celelalte maladii (3653 de bolnavi cu 616 bacilari); 
s-au exceptat cazurile diagn. de adenopatie hilară, cari ele 
singure ating cifra tutulor celorlalte la o la ltă  şi cărora dacă li 
se recunoaşte o cauză tbc. cum este de presupus, atunci pro-  
c e n t u a l i t a l t e a  c a z u r i l o r  de  t bc .  f a t ă  de  a c e l o r 
l a l t e  se  r i d i c ă  l a  p e s t e  3 0% . ^

3. Tuberculoza ori care ax fi forma, este mai frequenta m 
a III-a copilărie (dela 6—14 ani), —  65.90«/o din caz. de tbc.

4. Forma cea mai frequentă observată la  noi este cea osoasă,

—  (46%  din caz .de tbc.). .
5. Numărul cel mai mare de bolnavi l-a dat judeţul Dolj.

In Craiova, delà 1922, funcţionează un Institut de fizio
terapie, prevăzut cu Raze Rontgen, a căruia direcţie ştiinţifică 
o exertitez eu, iar technică execută d-1 Dr. Eschenasy, vechiu
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radiolog, de 20 ani —  în prezent medic primar definitiv de ra
diologie la spitalul Filantropia din Craiova.

Statistică pe 5  ani 
1922 — 1923 —  1924 —  1925 -  1926

de mişcarea tuberculoşilor din Oltenia cari s’an perindat 

la  In stitu tu l de F isioterap ie — C r a io v a

Anni 1922 

Anni 1923 

Anal 1924 

Anal 1925 

Anal 1926

[883— bolnavi consultaţi 

170— Xuberculoşi

[828— bolnavi consultaţi 

188— Tuberculoşi

[905— bolnavi consultaţi 

162— Tuberculoşi

[897— bolnavi consultaţi 

162— Tuberculoşi

[957— bolnavi consultaţi 

195— Tuberculoşi

Adică 4488 consultaţi
din cari 877 Tubercu- r  596 bărbaţi 

loşi— din I
aceştia L 281 femei

Ş>
anume

519 Tbc. pulm. bilaterală 
224 Tbc. pulm. st.
134 Tbc. pulm. dr.

N u s’au notat de cât bolnavii tuberculoşi pulmonari activi evolutivi, ex- 
ceptăndu-se: tuberculosele externe, pleuritele, adenopatiile, peritonitele, etc.

Intre anii 1922— 1926, s’au examinat 4488 bolnavi, dintre 
cari s-au identificat 877 tuberculoşi pulmonari evolutivi deci circa 
20o/o, exceptându-se tuberculozele externe, pleuritele, adenopa
tiile hilare, fperitonitele, care ar f i  crescut în p r o p o r ţ i i  
e n o r m e  c i f r a  t u b e r c u l o ş i l o r  de  t o a t e  c a t e g o r i i l e .

Bolnavii examinaţi erau adulţi şi copii —  de toate vârs
tele (dar numărul adulţilor era precumpănitor).

Cum la asemenea institute şi în general pentru a fi văzuţi 
la raze vin mai mult tuberculoşii, sau cei cari au motive să 
se teamă, date de procentualitate pentru o statistică de inter- 
morbiditate nu se pot trage. Reese însă constatarea îngrijitoare 
a unei mase de 877 bacilari, cari răspândeau bacili în mediul 
lor; apoi cifra precumpănitoare de- bărbaţi asupra celeia a fe
meilor (596 bărbaţi fată de 281 femei); frequenta tuberculozei 
bilaterale (519 cazuri de tbc. bilaterală fată de 358 tbc. unila
terală), precum şi localizarea tuberculozei pulm. mai frequent 
la stânga decât la dreapta, (224 cazuri de tbc. pulmonară stângă 
fată de 134 cazuri tbc. pulmonară dreaptă).

Constatările s-au mărginit la intervalul de timp cuprins 
între 1922 şi 1926, pentru motivul că până la această dată- 
Institutul acesta reprezenta cel mai important dacă nu unicul
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centru de radiologie al Olteniei, după această dată aparatele de 
radiologie s-au înmulţit; azi avem numai în Craiova 10 sau 12 
aparate, iar în judeţul Dolj instalaţii de raze la  Calafat, Băi- 
leşti, Plenita.

Explozia aceasta post-belică de aparate radiologice, care 
nu se limitează numai la jud. Dolj, ci este un fenomen de ordin 
general, dacă a contribuit să mărească alarma în populaţie, n-a 
dat însă rezultate favorabile în ceace priveşte o mai eficace 
îngrijire a bolnavului sau un început de stăvilire a acestui 
flagel; văzut sau nu la raze, fără aplicarea unei sancţiuni mai 
adequile de ordin terapeutic, tuberculosul care se hasardează acum' 
a-şi comenta schema cu un desen mai mult sau mai puţin aproxi
mativ, continuă a rămâne printre ai lui şi a asista neputincios 
la agravarea zi de zi a boalei sale.

*
* *

Socotim de mai mare importantă categoria III de cifre, 
scoase din practica noastră de cabinet, ce avem' onoare a aduce îna
intea Onor. Congres: ele justifică aplicarea la mediul rural al 
întregei Oltenii a acestor feonsideratiuni asupra extensiunei tu
berculozei, căci aproximativ jumătate din numărul bolnavilor 
nu aparţin judeţului Dolj. •

Significatia cifrelor creşte prin considerentul că celui care 
are ocazie de a face aceste constatări nu-i este recunoscută re
putaţia de ftisiolog şi deci practica anume a acestei specializări.

Acestor cifre le lipseşte iarăşi reportarea la numărul po
pulaţiei, ceace le scade Valoarea ca date statistice de morbidi
tate generală; în schimb examinarea mai tutulor bolnavilor 
prin raze sau cercetări de laborator şi revederea, urmărirea 
unui mare număr dintre ei le creşte valoarea de preciziune în 
ceace priveşte -materialul recoltat.

Constatări:
a) Din 1473 bolnavi cuprinşi la literile A, B, C şi examinaţi intre 

1923— 1929, 992 prezentau alte boale, iar 481 prezentau o tuberculoza activa 
pleuro-pulmonară evolutivă.

Deci o procentualitate de 32o/0 morbiditate tuberculoasă 

fată de alte boale.
b) Din 793 bolnavi noi examinaţi în cursul anului 1930, 230 deci 

o proporţie de 290/0 prezentau iarăşi o tuberculoză pulmonară evolutiva.
Aşa dar: d in  3 b o l n a v i  u n u l  e r a  t u b e r c u l o s  a c 

t i v  e v o l u t i v ;  la câte un moment dat proporţia este şi mai. 

' accentuată.
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La data de 28 Aprilie crt., văd unul dupe altul intrând în 
cabinet 4 bolnavi tuberculoşi deschişi:

1) D-tru M., Maglavit—D o lj; 45 ani, vremelnic perceptor în Durostor. 
Diagn Infiltraţie totală stângă. Placa radiografică confirmă, Koch

2) Hie D., Terpezita—D olj; 36 ani.
Diagn.: Ramoliţie a lob. sup. drept. Placa rad. confirmă, Koch —(-.

3) Petre S., 19 ani, Stirbey-Romanati.
Diagn.: Cavernă plămânul drept. Placa rad. confirmă, Koch -J—.

4) F. G., 28 ani, Hunia— Dolj.
Diagn.: Infiltraţie dublă. Placa radiografică confirmă, Koch - j- .  fi

c) Pentru-că pe măsura, ce mi se aduce la cunoştinţă că un bolnav ̂  
a sucombat îi scot fişa de observaţie din rânduri, ca cifră a acestor morţi care în 
realitate trebue să fie mult mai mare —  pentru-că tuberculoza omoară şi 
sigur şi repede, —  am ajuns să posed azi 210 asemenea foi de observaţie: 
dintre ele 89 privesc hiorti de alte boale, iar 121 pe bolnavii răpuşi de 
tuberculoză.

Deci circa 150%  morţi de tuberculoză fată  de alte boale.
d) Foile preoţilor fiind puse la loc aparte, am putut astfel să le revăd 

pe toată perioada dela 1923 până în prezent; ele sumează cifra de 80; dintre 
aceşti preoţi 38 prezintă alte boale, 33 o tuberculoză pulmonară activă 
evolutivă; — 9 au murit, dar dintre aceştia 3 de alte boale, iar 6 de 
tuberculoză pulmonară.

Dupe această statistică nu se mai poate deci vorbi despre 
longevitatea preoţilor noştri de tară, dintre cari jumătate sunt 
tuberculoşi evolutivi, iar 2 treimi mor de tuberculoză pulmonară.

învăţătorilor, în număr mult mâi mare, repartizaţi la  l i 
terele respective nu le-au putut revedea foile de observaţie; 
dar cifra celor printre ei atinşi de tuberculoză este tot aşa de 
impresionantă.

** *

Datele acestea asupra morbidităţii tuberculozei în raport cu 
alte boale nu pot avea valoarea de acordat celor cari se rapor
tează la cifra totală a. populaţiei, tinându-se încă socoteală de 
foarte mulţi alţi coeficienţi de ordin biologic; ele pot constitui 
cel mult impresiuni de ordin statistic; dar acestor impresiuni 
nu li  se poate refuza eloquenta impresionantă a cifrelor, cari 
justifică strigătul de alarmă Scos de d-1 Dr. Irimescu, Direc
torul G-ral al Soc. pentru profilaxia tuberculozei, „că tuberculoza 
se întinde catastrofal la oraşe şi sate” .

Numai eă noi punem satele înainte.
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Din numărul mare de tuberculos!,- ce avem ocazie a vedea 
Si a căror tratare anterioară o notăm cu îngrijire in loam de o - 
servatie, precum pe cea ulterioară o urmărim cu cantaml_ nu 
rareori ou radiografii in seric, am mar ajuns la o 
Îngrijitoare: în afară de un sirop de tuse ,1  punote de foc pe 
cari de o parte şi alta se punc-prea multe baze terapeutice 
bolnavul nu primeşte sfaturi suficiente de ordin curallv 
el si de ordin profilactic pentru ai ' “ ‘ i 31 d“ * Pe aC<f ea ,, 
urmă condiţiunile de higiena greu de schimbat delà o 
le face de regulă inoperante, iar lipsa de sanatorii kcale, pe 
judeţe, face imposibilă o izolare eficace a bolnavu ui p 
încă armata îl trimete la vatră când îl reformează -  ̂dar^asupra 
recomandatiilor de ordin curativ noi medici, praotic.en mcă. 
nu ne întindem cu mai multă cunoaştere 5. perseverenţa, nu rare 
ori am constatat sistarea procesului evolutiv la bolnavii alarmat., 
atunci când stadiul boalei nu era prea înainta .

Creare» eu un moment b a i do vreme a unui învăţământ 
obligator de ftisiologic pentru studenţi şi medici se impune caj>. 
necesitate imperioasă pentru combaterea unui flaŞe1’ .
dupe datele noastre insuficiente -  atinge pe unul dm 3 bolnavi 
şi omoară mai mult decât toate celelalte boale împreuna.

RÉSUMÉ ■ Dr. M. C a n c i u 1 e s c u expose des dates statî sti^ es 
personetes Urées de l'exa m en *  milles
auelaues années sur La tuberculose dans le milieu rural de lUlteme,
d-afris les quelles l’on voit que 3m» des maladess s £
lent une tuberculose pleuro-pulmonmre actvm evolutive et plus de tu 
moitié sucombant à la tuberculose.

7ns AMMENFASSUNG : Dr. M. C â n c i u 1 e s c u, publiziert eine

Statistik, von jahrenlangen Verfolgung X T ^ O ^ Z T o i e s I a U s -  
sezosen über • Tuberkulosis in ländlichen Medium Oltenms. Dteswns
tik stellt folgendes fest: 30%> der untersuchten Kmf Z k u l o s e  Z Z  
eine aktive und umgestaltende pleuro-pulmonare Tuberkulose, mehr
als die Hälfte sterben von dieser Krankheit.



CONSIDERATIUNI ASUPRA PROCEDEELOR IN OPERAŢIA 
DESCENSULUI Şl PROLAPSULUI UTERIN 

CU CONTRIBUTIUNI PERSONALE
de

Docant Dr. ST. ALBU —  Arad

Procedeele operatoare în afecţiunea descensului şi prolapsului 
uterin în timpul din urmă s ’au sporit considerabil.

Nu este intenţia mea, ca să înşir toate aceste 18 procedee 
pe cari le-am găsit descrise în literatură, ci doresc ca cu această 
ocazie, să prezint numai unele din ele, pe cari eu le-am urmat în 
81 de cazuri, şi din experienţele câştigate pe urma lor să trag 
anumite concluziuni.

Toate aceste operaţii sunt făcute între anii 1922 şi 1929 
Decemvrie 30. Cazurile executate dela 1 Ianuarie 1930 încoace, 
nu le socotesc aicia, de oarece am vrut să am dela ultimul caz 
operat un control de 'cel puţin 10 luni. Şi tot aşa nu socotesc 
nici cazurile cu descens gr. I  şi retroverzie, în 'care cazuri eu mă 
folosesc de isteropexia descrisă de mine în Rev. de Obst. Gyn. şi 
Puer. No. 5 din 1928 şi care mi-a dat întotdeauna cele mai bune 
rezultate. In toate aceste 81 de cazuri anomaliile au fost: Descens 
gr. II  prolaps parţial !şi prolaps total, cu inversiunea completă 
a vaginului.

Grupez acest material operat în două categorii, şi anume: 
cu menţinerea uterului, şi fără menţinerea lui.

In alegerea operaţiei, la  această anomalie de poziţie, natural 
am fost conduşi întotdeauna de ideea că prin procedeul ales, în
trucât se poate, să nu deranjăm funcţiunea fiziologică a organelor 
genitale, intervenţia să fie 'bine suportată de pacientă, să nu 
obţinem recidive, şi în fine să nu îngreunez, sau să facem imposibil 
contactul sexual. ■
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• Acesta este tabloul cu procedeele urmate de mine:

t  OPERAŢIUNI CU MENŢINEREA UTERULUI:
1. Ini. Wertheim-Scha. 4- Colpoperineorafia cu s. R................................
2 Hvsteropexia Gylliam. Doi. Bărd. +  „ » >' » ........................
o „ fâră altă in te r v e n h e ...................
4. Colifixura Burnm 4- colpoperineorafia cu s. .. ................................
5. Colporaph. anterior +  Colporaph. poster, cu s. .. ................................
6. Kielland +  .. » » ” ................... .....
7. Le F o r t ..................................................................................... ....—,

Total . .

. 34 

. 5 

. 3 

. 3 

. 8 
. I 
. 1 
. 55

II. OPERAŢIUNI FĂRĂ MENŢINEREA UTERULUI:
1. Hysterect subtot abdom. 4> Colisuspenziunea .............................
2 „ tot. abd. +  Vaginosuspensiunea • • • • • • • • •
‘ i „ +  Colpoperineoraph. cu s. K.

3. „ n t  . ” ’’ ‘ ,
4 r vagin. +  colporaph. ant. -f- n ’> ’’
5 subtot abdom. -|- promontofixura . . •. * • „

Total .

. 12 

. 2

. 9

. 2

. 1

. 26

Cu totul 81 de operaţiuni. ,
In toate aceste cazuri (recidivă complectă n a obvemt -la 

nici unul, afară de 2 parţiale, şi care cad în sarcina celor 8 cazuri 
de colporafia anterior şi »posterior cu myorafia ndicatornlor 
anali. A stfel, ,că dacă am elimina acest grup de 8, atunci pe 
restul de 79 de cazuri recidivele sunt: O.

Complicatiuni nu am înregistrat decât în 2 cazuri şi anume, 
la unul cu colifixură Bumm, au necrotizat suturile din plaga col- 
poperineorafiei dar n’a recidivat. A l  2-lea caz a fost o trombo- 
flebită a piciorului drept, dela grupul ‘Werth.-Schauta.

Mortalitatea O. . . ,
Intr’un caz de interpozitie a fost asociată şi isterectomia 

fundică a lui Beuttner, şi în alte 6 cazuri am putata portmnei 
vaginale exulcerate la  col, prelungit prin procedeul Sturmdor , 
iar 'în alte 4 cazuri această operaţie s’a asociat grupului colpora ia 

anterioară şi posterioară.
După cum se vede din acest tablou, în cazurile cu conserva

rea uterului, eu am preferat interpozitia lu i W . Sch. Şi nu 
pentru motivul că celelalte procedee pe care le-am urmat nu-mi 
ar fi dat rezultate satisfăcătoare. Motivul principal este ca pro
cedeul de interpozitia W . Sch. afară de acela, că dintre toate 
procedeele mi-a dat cele mai escelente rezultat, este o inter
venţie pur vaginală. Apoi prin el am cores perfect de bine re- 
troverzia, am cores cystokelul, formând corpul utermul o pelota
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constantă pentru vesică şi am înlăturat prolapsul pentru tot
deauna aproape sută la sută. Nu turbură fiziologia genitalelor, 
şi ne serveşte un Vagin foarte apt, operaţia nu este de lungă 
durată şi, este escelent Suportată din partea bolnavelor. Atâtea 
avantagii eu cred că !nu ne procură nici un alt procedeu pe cale 
vaginală, afară de cel ial lu i Halban, care însă nu este consult 
ca să-l aplicăm decât 'la descens gr. I I  şi prolaps parţial.

Procedeul lui Le Port, teste bun, însă nu-1 putem utiliza, 
decât numai în cazurile în cari contactul este deja exclus.

Operaţia lui Kiliand şi interpozitie am executat-o numai o 
singură dată la propunerea lu i Franz, care susţinea, că numai 
prin această modificare se pot obţinea rezultate superioare, fără 
recidivă, p i susţinea anume, că în urma interpozitiei originală W . 
Sch. colul ar rămânea teu o încărnitură, în care porţiunea este în 
axa longitudinală a hiatusului genital. Până aci are deplină drep
tate. E l susţinea însă inai departe, că astfel, rămânând şi pe mai 
departe colul sub presiunea intraabdominală a pachetului visceral, 
încetul cu încetul se formează recidivă. Aceasta însă nu corespunde 
adevărului, şi din această cauză, eu nu am mai făcut combinaţie 
cu procedeul Kiliand, care complică puţin şi lungeşte timpul 
operaţiei fără ca să avem vreun folos real pe urma lui.

Cauzele adevărate însă, care favorizează cu efect presiunea 
intraabdominală a pachetului visceral pe col, după părerea mea 
sunt altele, şi anume: toti aceia cari au înregistrat recidive în 
urma acestei operaţii după descrierile lor nu fac myorafia ridi- 
cătoriilor, ci se mulţumesc cu colporafia posterioară simplă.

A  doua oară toti, cari fac această intervenţie, prepară septul 
dintre vagin şi vezică astfel, că fascia vesico-vaginală, o lasă 
cătră păretele vaginului. Şi aceasta însă este o greşală, chiar ca 
şi evitarea myorafiei ridicătoriilor anali.

Interpozitia executată de mine, teste cu prepararea fasciei 
vezico-vaginale spre vezică, iar la executarea colpoperineorafiei 
totdeauna suturez şi ridicătorii anali.

Şi ţinând seamă de aceste momente în executarea interpozitiei 
lui W . Sch., -f- eolpoperineorafia nu vom înregistra recidive în 
urma acestui procedeu. 1

In cele 26 de cazuri unde am făcut operaţie de prolaps fără 
conservarea uterului, după cum am spus, iarăş n’am obţinut nici 
o recidivă respectivă, enterocel. Intre aceste operaţii, după cum 
se vede din tablou, într’un caz după histerectomie sub totală abdo
minală, m!am folosit de promonto fixura bontului.
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In alte două cazuri, după executarea histerectomiei totale 
vaginale am practicat colporafia anterioară, colpoperineorafia, cu 
suturarea ridicătoriilor anali. De rezultatele acestea am fost în 
mare parte satisfăcut, notez însă, că unul dintre cazuri a fost 
descens gradul II, iar celălalt numai prolaps parţial. Iar pentru 
evitarea enterocelului, suturarea ridicătoriilor anali la această 
operaţie trebue făcută pe o extindere considerabilă. Acest procedeu 
în cazurile prolapsului total nu se poate executa cu succes.

După cum se vede din tablou, am mai executat cu ocazia 
histerectomiei subtotale coli-suspensiunea în 12 cazuri, ^.cestea 
au fost toate descens gradul II.

In alte 11 cazuri 'am mai executat pe urmă după histerecto- 
mia totală abdominală vagino suspenziunea. Dintre acestea, la 9 
cazuri s’a mai asociat şi colpoperineorafia cu suturarea ridică
toriilor anali.

Aceste două procedee adecă colisuspensiunea şi vaginosus- 
pensiunea executate de mine pentru prima oară în 1926, le-am 
numit eu aşa, fiindcă nu le-am găsit nicăeri în literatură descrise, 
şi nici nu ştiu să le fi executat cineva până acuma.

Această operaţie după cum se vede din planşele executate 
de d-1 medic primar Dr. Cătineanu, consistă cea dintâi în suspen
darea bontului colului uterin în ligamentele rotunde în urma 
histerectomiei subtotale, iar cea de a doua, după săvârşirea histe
rectomiei totale, în suspendarea bontului vaginal în ligamentele 
rotunde.

Suspendarea eu o fac astfel, că suturez de ambele părţi la 
colturile bontului* vaginal, bontul ligamentului rotund cu două 
suturi, prima de mătasă 'şi a doua de catgut. Drainez vaginul cu o 
meşă, adaptez cu o singură sutură la mijloc păretii vaginului şi 
pe urmă peritonizez complect. Acelaş lucru, se întâmplă la coli- 
suspenziune, cu deosebirea că aici bonturile ligamentelor ro
tunde le îngrop cu ocaziunea suturării în excizia conică‘a colului. 
Ţin, să accentuez, că coli-suspenziunea nu este aplicabilă cu re
zultat, decât numai în operaţiunile de coborârea mitrei şi îu 
care, cazuri ligamentele rotunde le vom scurta după trebuinţă. 
Procedeul de vagino-suspensiune este însă foarte potrivit nu numai 
pentru prolapsul parţial, ci chiar şi pentru prolapsul total cu in
versiunea vaginului. Dată fiind aici posibilitatea, că după histe 
rectomia totală putem scurta hu numai ligamentele rotunde după 
trebuinţă, ci putem scurta şi partea superioară â  tubului vaginal, 
după cum arată necesitatea.



Pentru ca să mă 'conving de valoarea acestei operaţii, cum ne 
arată şi tabloul, am executat în 2 cazuri vagino-suspensiunea
fără a mai asocia colpoperineorafia.

Unul dintre cazuri este o pacientă de 34 de ani, operată 
înainte cu 2 ani, îar a doua e de 50 ani şi a fost operată 
înainte cu un an. L a  control ele repetate ambele au prezentat va
ginul foarte bine suspendat, abia ajungând cu degetul în fundul 
lui. A fară ,de această ne-a făcut impresia, că şi micul rectocel 
rămas, cu timpul se contrage din ce în ce mai mult. Chistocelul 
după această operaţie chiar dela început se retrage complect 
astfel, că colporafia anterioară nu trebue executată. Rămâne deci 
cu aceste ocaziuni să se coreagă numai rectocelul prin. o colpoperi- 
neorafie mai redusă, însă, cu suturarea ridicătorilor anali, şi 
care este o chestiune ce jnu răpeşte mai mult timp, decât 10 
până la 12 minute. Această operaţie o consider mai superioară, 
decât alte procedee, în 'ceace priveşte recidiva şi formarea ente- 
rocelului, totodată găsesc că teste cea mai apropiată de ana
tomia normală, şi o execut numai acolo unde trebue ca din anu
mite cauze ca: metropatii, fibromoini, cancer, etc., să extirp 
uterul. Rezultatele satisfăcătoare le bazez pe cele 23 cazuri ope
rate cu control dela 1 până la 3 ani.

Pentru cazurile unde nu este nevoie de extirparea uterului, 
eu rămân şi mai departe credincios procedeului de interpozitie 
W. Sch. cu prepararea fasciei vezico-vaginale către păretele 
vezicei, -j- colpoperineorafia cu suturarea ridicătorilor anali şi dacă 
este nevoie amputaţia portiunei vaginale după Sturmdorf. Este 
adevărat, că acest procedeu, dă complicatiuni nedorite m decursul 
sarcinelor precum şi la naşterile următoare şi m acest sens dacă îl 
aplicăm la o pacientă înainte de menopauză, vom steriliza trom
pele. i (

De altfel, părerile generale ale ginecologilor azi sunt, că 
dacă o femeie. prezintă 'un prolaps, şi vreau să-l coreg prin ope
raţie, atunci nici nu 'mai este de dorit ca să mai aibe copii. 
Dacă însă totuşi insistenta pentru a avea copii este de atare na
tură, că nu se 'poate evita, atunci, în aceste cazuri trebue să pre
ferăm procedeul lui Halban, penţtru că este iarăş mai raţională 
decât altele şi afară de acea, este totodată o intervenţie pur 
vaginală. Iar pentru cei 'care aderă ■ mai mult la o intervenţie 
abdominală, cred, că mai National este procedeul de myohvste- 
ropexie a D-lui Prof. lacobovici.

.Cazurile operate de mine după procedeul lui Halban sunt
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mai recente, fără control mai îndelungat şi acesta este motivul, 
că nu le-am expus cu această ocazie.

Mai |in să adaug, că noi atunci când facem operaţii abdo
minale vaginale, le executăm în acelaş timp şi sub aceiaş anes- 
teză, şi indicăm pentru fiecare caz în parte, dacă începem abdo
minal sau vaginal.

RÉSUMÉ: Le Dr. St. A l b u  fa i t  Des considérations sur les 
procédés dans l’operation du descens et du prolaps de l’uterus avec 
contributions personelles tirées pendant 8  ans depuis 1922.

ZUSAMMENFASSUNG: Dr. St. A l bu - Ar ad  p u b liz iert: Betrach
tungen über die Operations-methoden in Descensus und Prolapsus 
uteri, mit persöhnlichen Beiträgen, durch V erfolgung 81 Fällen her
ausgezogen, 'welche er im  Verlaufe von 8 r Iahre (von 1922)  behan
d elt hat.

6C Rue de P»ony PAR fS  

RÏTRKeriTArtT flEHCEAL PÉHÎRU ROfVAKIAt ft. OuNQO STRftDfl TQftWHEi, »OS



PRESBIOPIA PRESEN1LA $1 INCARUNT>REA PREMATURA 
A PARULUI*)

de
Docent Dr. NICOLAE BLATT —  T.-Mureş

Este o lege a naturei, că fiecare organism numai atunci se 
poate desvolta intr'un individ complect evoluat din punct de vedere 
anatomic şi fisiologic, când în desvoltarea părţilor acelui organism, 
există o corelaţie armonică în creşterea lor. _ . '

Acelaş individ numai atunci poate să-şi termine existenţa fi- 
siologică la vârsta care i-a fost „ab ovo” determinată, dacă  ̂şi în 
regresivitatea organelor lui există aceiaşi corelaţie armonică.

Numai în aceste condiţiuni organismul poate să ajungă la o 
complectă desvoltare fisiologică şi numai aşa el poate atinge seni
litatea fisiologică în mod normal.

Schimbările progresive şi regresive se pot constata la unele 
organe mai bine, la altele mai puţin bine, după construcţia ana
tomică şi funcţia fisiologică a fiecărui organ în parte.

Intre organele la care aceste schimbări se pot cunoaşte, 
aparţine şi ochiul; el are legături corelative, în creştere cu celelalte 
organe ale corpului şi chiar de timpuriu se pot recunoaşte la el 
schimbări regresive, care au legături de regresivitate cu celelalte 
părţi organice. Ba chiar unele părţi ale ochiului pot avea corela- 
ţiuni în creştere şi în schimbările senile cu alte organe şi mai cu 
seamă, cristalinul.

Pe astfel de corelaţiuni sprijin constatările mele, făcute pe 
mai multe persoane, şi anume că, de multe ori, incărunţirea pre
matură a părului este însoţită la aceiaş persoană de presbiopia 
presenilă. . . .  , ,

In ceia ce priveşte timpul desvoltărei şi timpul de evoluţie 
senilă, găsim şi în împrejurări normale corelaţiuni, între cristalin 
Şi păr. . ' „ • -

In medicină, cu toţii ne-am obicinuit ca să consideram pres
biopia, care se prezintă la o anumită vârstă, ca ceva ce aparţine 
— în mod relativ —  de domeniul fisiologic. După cercetările de 
până acum, timpul normal al apariţiei presbiopiei este in jurul 
vârstei de 45 ani. Variaţiunile uşoare sub această vârstă sau de

~  *) După o conferinţă ţinută la Soc. Română de Oftalmologie în Bucureşti,
20 Mai 1931.
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asupra ei, se pot explica pe diferenţierile ce există între rase, fiindcă 
evoluţia senilă nu se prezintă la fiecare individ sub aceiaşi forma 
şi la aceiaşi vârstă. Diferenţierile individuale bazate pe factorii 
condiţionali şi constituţionali, pot să facă să apară presbiopia mai 
curând sau mai târziu.

Scleroza cristalinului, care este considerată ca 'adevărata cauza 
a presbiopiei, apare pe la 45 ani; la 65 ani cristalinul poate fi con
siderat ca incapabil pentru acomodaţie fiindcă elasticitatea crista
linului este pierdută deja şi schimbarea formei cristalinului ne
cesară pentru vederea apropiată lipseşte. _ .

In consecinţă, acestea sunt în primul rând inconvenientele la 
vederea apropiată, care ne face atenţi că presbiopia începe, dar 
odată cu aceasta, presbiopia este şi primul indicator că involuţia
senilă a organismului începe. . . .

Toate acestea sunt totuşi încă evenimente pur fisiologice; pa
tologia involuţiei cristalinului începe în momentul acela când pier
derea elasticităţii cristalinului este mai pronunţată fiind comparativ 
mai mare decât cea adequată vârstei, adică, când scleroza crista
linului este abnormal înaintată şi punctul proximal este aşezat mai 
departe ca normal, cu un cuvânt când presbiopia s’a prezentat
.mai de vreme ca de obiceiu. _ . ■ .

Involuţia presenilă a  cristalinului începe cû  schimbări în 
forma, mărimea, consistenţa şi coloraţia cristalinului. Este absolut 
imposibil ca să precizăm vârsta la care putem vorbi de presbiopia 
presenilă la un individ, fiindcă — cum am amintit deja — variaţiunle 
individuale ale acomodaţiei la o anumită vârstă atarnă de  ̂vita
litatea cristalinului în legătură cu rasa, familia şi individul. 1  otuşj 
putem folosi ca bază de comparaţie între presbiopia aşa numita 
fiziologică ş iîntre presbiopia presenilă, una din tabelele cunoscute, 
(de exemplu tabela lui Donders), în care sunt notate: vârsta, dis
tanţa punctului proximal în centimetri, amplitudinea acomodativă în 
dioptrii, toate după o scară empirică, stabilită prin examinarea unui 
mare număr de persoane.

Asemenea tabele pot fi luate ca bază de comparaţie cu atât 
mai mult, cu cât la presbiopia aşa numită fisiologică, durificarea 
treptată a cristalinului creşte cu perfectă (regularitate şi în care aba
terile dela regulă sunt o rară excepţie. - ...............

Aproape la aceiaşi vârstă începe şi încărunţirea fiziologică a 
părului. Decolorarea părului la începutul senilităţii este un act 
fiziologic, care ia naştere prin faptul că în celulele care produc părul 
stimulaţia pigmentară devine tot mai slabă pană când activitatea ce 
lulelor în producerea culoarei încetează cu totul. Din acest moment 
nu numai că nu se mai produce pigmentul colorant, dar dispare şi 
cel din firul de păr, adică lângă presbiopie avem. încă şi încărun- 
ţirea părului ca simptom timpuriu al involuţiei senile^

Şi la încărunţirea părului există o variabilitate mărginită in pri
vinţa vârstei şi anume în ce priveşte determinantele rasei, familiei 
şi individului. Doar e fapt cunoscut că sunt unele familii  ̂ căror 
membrii încărunţesc mai de vreme, iar altele mai târziu, adică exact
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la fel după cum în unele familn membrii acestora devin mai de 
vreme presbiopi şi în altele mai târziu. , .

In general, dacă încărunţirea începe înainte de 45 anl Putem 
considera aceasta ca o încărunţire presenilă. t - . ,

Dealtfel şi în literatură medicală, a fost de mai multe onsub- 
lineat faptul că schimbările senile ale părului prezintă cu schimbări e
senile ale ochilor un paralelism apreciabil. _ „ .

Cercetările mele se referă la paralelismul intre încărunţire 
presenibilă a părului de pe cap şi între presbiopia presemla, care am 
găsit-o în timp de 1 5 ani la 63 de persoane. , „

Din aceste 63 de cazuri, 25 au avut vederea absolut normala, 
nesuferind de vre-o anomalie în refracţie şi nici nu au avut nicio
dată vre-o boală căpătată a ochilor; aceste 25 cazuri le-am.putut 
urmări şi în ceiace priveşte datele familiare ereditare.

Vederea, câmpul vizual şi simţul cromatic, erau la aceste 25 
cazuri absolut normale şi din punct de vedere anatomic  ̂ <?c 
acestora nu se găsea nici o ^schimbare patologica, singura c
era presbiopia presenilă. . . . , ,

Aceste persoane veneau la mine cu plângeri subiective dc.otu 
de cunoscute în presbiopie, că la vederea de aproape au inconve
niente, că numai la o distanţă mai depărtată pot ceti, ca a umina 
slabă inconvenientele sporesc; nici unul nu acuza uren c oc  ̂
sau dureri de cap cum de obicei este cazul la astenopia acomodativa.

Examenul obiectiv al punctului proximal la aceşti pacienţi, 
mi-a arătat că este mai depărtat decât cel ce ar corespunde empiric 
vârstei acelor indivizi; natural că şi amplitudinea acomodativa era 
micşorată. Diferenţa între amplitudinea acomodativa, care am ga- 
sit-o la aceşti pacienţi şi între amplitudinea- acomodativa pe care 
deobicei o găsim la persoane cu presbiopia aşa zisa fiziologica, varia 
între 2 până la 3 dioptrii. Pierderea timpurie a ampliţudinei aco- 
modative, care se prezintă subiectiv sub formă de presbiopie presemla, 
ajunge la indivizi mai tineri la un grad şi mai 'mare. Astfel o dom
nişoară de 22 ani prezintă o pierdere în aplitudinea acomodativa 
de -4- 5,5. dioptrii; o doamnă de 30 ani 37 5 dioptrii; o domni
şoară de 25 ani 4 -  375 dioptrii; un avocat de 32 am, o pierder 
de -4-  4.2s dioptrii. La unii dintre pacienţii mei pierderea aceasta 
în amplitudinea acomodativă era influenţată de factorn ereditar a. 
miliari, ori şi de factorii condiţionali şi dispoziţionali; de exempm 
se găsea la o pacientă o epilepsie veche, la altul în anamneza u 
insult psihosomatic. O domnişoară de 22 'am, care prezintă ep p s 
sus menţionată a avut o pierdere în aplitud. acomodat, de -f- 5-5 
dioptrii, punctul proximal se găsea la o distanţa e 27 c 
că nu i-a rămas de cât o acomodaţie de +  3-5 dioptrii. Cea mai 
mică diferenţă am găsit-o la un comerciant de 35 am, care n a  
pierdut decât +  1.5 dioptrii din acomodaţia sa şi punctul proxima 
se găsea la 34 cm.; apoi la un proprietar de 45 am, cu o diferenţa
de 4- 1.7c dioptrii. , • •

Este natural, că în cercetările mele despre presbiopia presemla, 
care se bazează pe o involuţie presenilă a cristalinului, la examinarea
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ochilor să fi dat atenţiunea cea mai mare cristalinului. Examinând 
cu aparatele optice cele mai exacte (lampa cu fantă) am găsit numai 
la două cazuri tulburări periferice în cristalinul şi anume la o doamnă 
de 39 şi la alta de 41 ani. '

La prima, s’a desvoltat după 4 tani dela examinare o cataractă 
presenilă.

In ascendenţa acestei doamne, am găsit la 2 membrii —  unchiu 
şi bunică —  cataractă senilă. La a doua, turburările în cristalin au 
rămas staţionare, neputându-se constata o progresare nici după 
mai mulţi ani; dar în ascendenţă (la tată) s’a găsit şi aici cataractă 
senilă. Afară de aceste 2 cazuri, încă la 4 cazuri — care nu pre-. 
zentau turburări în cristalin — în ascendenţă, chiar la mai mulţi 
membrii ai aceleaşi familii, s’a putut găsi cataracte senile. Curios 
era, că toate acestea cataracte, nu se prezintau în vârsta tare îna
intată, din contră în jurul vârstei d e '45 ani, adică era vorba de o 
cataractă presenilă. O corelaţie între presbiopie presenilă şi cata
racta presenilă la membrii aceleiaşi familii se poate lua în considerare.

Scleroza presenilă a cristalinului, care cauzează presbiopia 
presenilă, poate <să fie o formă istopatologică premergătoare ca
taractei presenilă.

Afară de tulburările periferice ale cristalinului în cele 2 cazuri 
ce am menţionat, găsim în alte cazuri alte schimbări ale ochiului, 
care se pot considera ca degenerări presenile, ca şi consecinţe ale 
involuţiei presenile. Aşa am găsit în 2 cazuri, un gerontoxon cir
cular şi la alte 3 cazuri pinguicule mari pe conjunctiva bulbară.

Se naşte întrebarea dacă în cazurile ce am studiat gradul de 
presbiopie presenilă s’a prezentat şi a progresat totdeauna compa
rativ cu gradul de încărunţire presenilă a părului, adică dacă la o 
pierdere mai mare în amplitudinea acomod. se asocia şi o încărunţire 
a părului mai accentuată? La această întrebare răspunsul se poate 
da cu greutate, fiindcă putem cu ajutorul”ampl. acomod. să măsu
răm precis gradul de presbiopie presenilă şi putem urmări chiar pro- 
gresiunea ei, dar n’avem nici un mijloc obiectiv pentru măsurarea 
încărunţirei părului, afară doar de faptul că prin observaţia subiectivă 
putem vorbi de păr cenuşiu, alb-cenuşii şi alb, în raport direct cu 
gradul de pierdere a pigmentului colorant.

. Dar şi aceasta este problematic, fiindcă decolorarea depinde şi 
de culoarea originară, adică dacă părul a fost blond sau negru, 
cu toate variaţiunile lor. La cazurile studiate de mine n’am putut 
constata precis un paralelism între gradul de presbiopie şi între in
tensitatea încărunţirei părului, însă de fapt am găsit la unul dintre 
cazurile ce-am studiat un grad foarte mare de presbiopie presenilă 
însoţit de albirea complectă a părului.

Din punct de vedere al sexului se constată la sexul femenin 
—  atât cât se poarte judeca după numărul modest de cazuri stu
diate —  prezenţa unui procent mai mare de presbiopie presenilă 
decât la sexul masculin. La cele 2 5 cazuri studiate de mine 15 erau 
femei şi numai 10 bărbaţi, dar este fapt cunoscut rcă în general in
voluţia senilă se prezintă mai curând la femei decât la bărbaţi. Am

\
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găsit la cazurile mele şi schimbări în întreg ° f  ̂
atribui ca o consecinţă a involuţiei presemle. Aşa am găsit la un
S î “  a n I S  denjre neobicmui. de frequeate „  o p.erdere ura-

P" ' ie i e t m i â a n le l e  ereditare laminare joacâ an rol> '
stabilirea factorilor presettili, cum sunt: t a c a r u u p r . a %  
mini, presbiopia presenilâ
timpurii şi moartea prematura. Atât c p „* s:t atât în
ditare în cazurile studiate de mine, la o mare presbioP a
colaterale cât şi în descendenţă urme de moarte prematura, presbiop

PreSe^ \ X r n u Pp o T f i 'o  simplă întâmplare dacă la acelaşi 
individ se găseşte deodată presbiopia presenilă 
matură a părului, ba din contră, cauza acestei
căutată în legile eredităţii şi este de e s e n ţ a J * ™ u n ‘t conduse 
modernă recunoaşte că şi schimbări e in se întregului

fVtp rS % S i,aS cov?°£ ’SSSLZt S l
celulare legale lada»»
cazurile noastre sunt: pielea, dinţu, , Ş u nt« De 0
prematură din familia unuia din cazurile mele "" acelui individ 
vitalitate ereditar diminuată a tuturor orga nutem răs-
La întrebarea când se prezintă senilitatea Î1Z10J°S1C P f™milie 
punde fiindcă timpul acela se schimba după rasa ş P
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Vârsta nu este totdeauna un determinant din acest punct de 
vedere şi dacă noi suntem obicinuiţi să stabilim oarecare vârstă ca 
timp de senilitate fiziologică aceasta o facem numai după o schemă 
stabilită empiric. Abaterile dela această schemă constitue ceiace 
numim presenilitate. Vitalitatea plasmei germinative a acestor indi
vizi este diminuată.

La aceşti indivizi găsim toate formele de peresenilitate pe care 
deja le-am amintit.

Dacă privim curba acomodaţiei lui Donders, —  care arată 'o 
linie uşor descendentă dela vârsta de io la 80 ani —  şi dacă apli
căm! această linie celor 25 cazuri de presbiopie presenilă ce am stu
diat, vedem că curba acomodaţiei la presbiopia presenilă, este mai 
brusc scoborâtoare decât linia fiziologică a lui Donders. In curba 
anexată ce prezint stabilită pentru cazurile istudiate de mine, se vede 
de exemplu: că punctul curbei la 35 ani se află pe aceiaşi orizontală 
care pe linia lui Donders corespunde vârsta de 50 ani şi vârsta 
de 50 ani pe aceiaşi orizontală cu vârsta de ''63 ani.

Despre o clarificare mai precisă asupra situaţiei ereditare la 
cazurile mele, —  luând în considerare numărul mic Ae cazuri, — 
nici nu poate fi vorba totuşi se poate spune că avenpde a face cu 
o vitalitate redusă eredo-familiară a ţesutului ectodermal. Dealtfel 
este greu de făcut cercetări asupra eredităţii pe bază mai largă în 
cazurile de presbiopie presenilă, fiindcă pacienţii examinaţi sunt în 
vârstă de 35— 45 ani, când deja părinţii sau bunicii sunt greu de 
găsit şi prin urmare şi mai greu de găsit colateralii şi ascenden
ţii de pe ramura mai inferioară. In afară de aceasta, a întocmi 
arborele ereditare, ar fi nevoe să urmărim încă câteva decenii 
descendenţii cazurilor examinate. Deasemenea nici nu putem încerca 
să exprimăm situaţia ereditară după formulele lui Mendel, adică 
dacă avem de-a face cu o ereditare recesivă sau 'dominantă.

Numai atât se poate afirma în mod hotărât, că punctul de con- 
‘ tact biologic la schimbările găsite la cazurile mele, —  presbiopia 

presenilă, încărunţirea presenilă, anomalii dentare, încreţirea feţei, —  
se află în legătură embriohistologică a acestor ţesuturi, fiindcă toate 
sunt de origină ectodermală; adică cu un cuvânt presbiopia presenilă 
şi încărunţirea presenilă la acelaşi individ este bazată pe o declasare 
congenitală eredo-familiară a ţesutului ectodermal.

RÉSUMÉ : Le Dr. N. B l a t t  croit que la Presbitie présénile et 
le blanchissment prématuré des cheveux marchent ensemble et sont 
dus à une prédisposition congénitale hérédo-familiale de leur tissu 
comun d'origine ectodermique.

ZUSAMMENFASSUNG : Dr. N. B l a t t  meint das die Presbyopia 
senilis und die frühzeitige Ergraung des Haares, Zusammengehen und 
dass diese von einer heredo-familiären, kongenitalen Empfänglichkeit 
ihrer gemeinsamer ektodermalen Gewebes, bestimmt sind.
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Ştiinţa noastră medicală este la răscruce destul de curioasă. 
Progresele altor ştiinţe, dintre cari unele au căutat să vină iş  servi
ciul medicinei, au creat în ultimii ani ramuri şi domenii de cerce
tări cari în loc să ajute au îngreuiat cu mult această ştiinţă. Progre
sele de până ale clinicei au fost lăsate la o parte în disgraţie, 
creiându-se metode rigide exclusive de laborator.^ Observaţia şi in 
tuiţia nu mai au ce capta de când cu noile ramuri de activitate, ve- 
nindu-se nu atât în ajutorul medicinei şi medicului, cât facilitandu-se 
o relaxare a activităţii intense care treime să caracterizeze în̂  orice 
clipă pe medic, pe acest apostol al unei ştiinţe ce încă tatonează prea
mult. < . „ .
' 1 Paralel cu aceste întâmplări, terapeutica faiţnacologica ia o

• desvoltare extraordinară în aparenţă, prin creiarea de preparate dozate 
cu minuţiozitate, preparate cari de asemenea ar avea. de scop înles
nirea aplicării unei terapeutici de către medic, lăsându-i liberă o 
noţiune de timp cât mai mare pentru studierea patologiei şi a cazurilor 
diverse. Sunt într’adevăr în farmacologie substanţe extrem dê  toxice, 
a căror manipulare, lipsită de o cât de mică- atenţie, poate fi fata ă 
bolnavului. Acest fapt poate fi ocazionat de medic în timpul prescrip
ţiei, indiferent din ce cauze. Tot aşa şi farmacistul, din aceleaş mo
tive, poate să treacă cu vederea importanţa toxicului prescris. Asistăm 
destul .de des la cazuri fatale. Intervin deodată în cauză reputaţiile 
ambilor factori: medicul şi farmacistul. Pentru aceste toxice medicu 
au fost destul de mulţumiţi în clipa când s’au creeat preparate dozate 
cu îngrijire, cu scopul restrâns al aplicării şi prezentând toate ga
ranţiile contra eventualelor scăperi de atenţie. Atenţia aceasta a în- 
stituţiunilor farmacologice suferă însă prea mari transformări aţa 
de corpul medical. Ea se transformă pe zi ce trece, într’o afecţiune 
prea exagerată, o afecţiune de proporţii prea mari care tin e sa ne
înăbuşe. : . . . . ,

Preparatele medicale au trecut dela cele toxice, la tioiaie Bac
teriologic, preparate opoterapice, fiolaje de tot felul, apoi la pre
parate diverse sub cele mai diverse forme. Case producătoare apar 
în fiecare zi şi devarsă zilnic preparate noi, cari mai de cari mai 
teribile. Este o veritabilă inundaţie asupra corpului medical cu lite
raturi, broşuri, eşantilioane, carneţele, blocuri, sugători, cadouri, 
variate, etc. etc. Nomenclatura este ceva ce depăşeşte orice închi
puire, o babilonie fără pereche ce ameţeşte literalmente pe bietul
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practician. Memoria medicului, destul de greu încercată până acum, 
cu atâtea şi atâtea noţiuni ale diverselor ramuri ale studiului, este 
pusă acum la o încercare mai grozavă decât toate în faţa acestei 
avalanşe de denumiri. Elementele constitutive ale acestor preparate 
noi, nemaiauzite, cu nomenclatura bombastică, sunt de o senzaţională 
surpriză: sunt aceleaş extrase şi toxice ale farmacopeeii, absolut 
aceleaşi din ultimii 50 ani şi chiar mai mult, cu excepţia unor pre
parate opoterapice, bacteriologice, etc., foarte puţine la număr. 
Sunt o variaţie la infinit după imaginaţia fiecărei industrii,' a diver
selor amestecuri sau asociaţii în toate formele, cu pretenţia ridicolă a 
fiecărei producţii de a monopoliza terapeutica cutărei sau cutăror 
maladii. Sunt complicaţiile sau copiile exacte ale formulărilor ma
gistrale ale predecesorilor noştri, precum şi adaosurile sau reduce
rile ridicole a câtorva centigrame dintr’o substanţă, mercantilizate 
fără nici un scrupul. Indicaţiile acestor preparate depăşesc orice 
închipuire; serii întregi de afecţiuni sunt indicate de eficacitatea lor, , 
unele mai grozave decât altele. Unele merg chiar până la gene
ralizare la capitole întregi şi chiar părţi din patologie.

Ţara noastră, cu un regim indulgent sanitar, nu filtrează nici un 
preparat străin, ci dă curs pur şi simplu invaziei preparatelor străine 
originale. Asistăm aşa dar la o luptă titanică între casele producătoare 
străine între ele, între casele indigene între ele (a căror fertilitate 
a crescut în acelaş raport), o luptă între cele indigene şi străine. 
Casele acestea fac mari sacrificii de publicaţie şi reclamă, de a. 
acapara pe cât posibil corpul medical în cât mai mare număr. De 
aci vizitele reprezentanţilor, cât mai pline de atenţiune şi curtoazie 
faţă de noi, de aci bombardarea zilnică cu reclame şi produse, etc.

In urma supraproducţiei produselor farmaceutice, o nouă com
plicaţie s’a produs: aceea a disparaţiei unui control riguros al pro- 
selor toxice farmaceutice, control impus tocmai de către medici din 
mai multe motive: cele mai principale, a stăvili uzul diverselor produse 
de către public, a stăvili practica medicinei ilicite de către executo
rii ordonanţelor sau altor persoane. Dispariţia acestui control, spun, 
a făcut ca difuzarea preparatelor străine să se facă direct în publi
cul consumator, fără controlul medicilor, printr’o reclamă deşănţată 
în gazetele uzuale, prin trimiterea de preparate la chiar persoanele 
particulare.

Corpul medical din toate ţările, a încurajat această suprapro
ducţie printr’o regretabilă neglijenţă şi nepăsare. Nici un fel de 

, reacţiune nu s ’a putut produce, cu toate încercările izolate ale unora. 
Slăbiciunea noastră a medicilor ne-a condus la situaţia înnăbuşitoare 
de astăzi. Neobligaţi de a mai face sforţări, cu formularea, medicii 
au admis preparatele gata formulate tocmai pentru a nu mai obliga 
memoria. Experimentările diverselor preparaate pe bolnavi, în spitale 
şi pe clientela particulară, a  făcut să apară în revistele profesionale 
o parte specială de articole elogioase la adresa cutărui sau cutărui 

 ̂ preparat, de acţiuni infailibile în cutare maladie, etc. etc. Casele 
.1 concurente, geloase de succesul efemer, inzistă prin indiferent ce 

mijloace, la adoptarea preparatului propriu şi însă-şi medicul practi
cian suferă schimbări de front din cele mai opuse. Instabilitatea a-



ceasta ne duce din ce în ce în prada acestei industrii noi, ne 
anihilează personalitatea şi ne distruge spiritul clinic de observaţie 
şi de judecată. Lupta profesională ,şi duelurile cu preparatele străine 
este ceva dureros de care !nu ne dăm seama, ceva ce ne duce la 
slăbirea însă-şi a prestigiului, nu atât cel personal cât mai ales cel 
general profesional. Extensiunea aceasta a preparatelor şi specia
lităţilor originale constitue pentru noi medicii şj pentru existenţa 
însă-şi a studiului medicinii un foarte grav prejudiciu. Acest preju
diciu se extinde şi asupra adjuvanţilor noştrii, farmaciştii, precum şi
a ramurei ştiinţifice. . .

Farmaciştilor, prin abundenţa preparatelor şi mai ales prin 
prescrierea lor de către medici, le cauzează pierderi materiale incal
culabile precum şi o scădere a importanţei lor. După atâţia am 
de studii, să fie reduşi la simpii distribuitori de pachete, flacoane, 
sau tuburi gata preparate, trecerea lor în rândul simplilor droguişti 
fără nici o preparaţie ştiinţifică, este tot ce se poate mai dureros 
pentru munca lor intelectuală.

Care este evoluţia specialităţilor în clientelă? Publicul a primit 
la început cu o vădită neîncredere reclamele în jurnale a prepa
ratelor miraculoase, cu atestate medicale strălucite, etc., etc. Nedume
rirea publicului însă tinde să ia forme din cele mai grave, cari să 
ducă la rezultate din ce în ce mai dureroase pentru noi medicii. 
E l este marele judecător al nostru al tuturor. El cere să fie condus şi 
sfătuit de către aceia, în cari a avut şi mai are încredere oarbă. 
Din moment ce atitudinea noastră la medicilor, în faţa specialităţilor 
farmaceutice este din ce în ce mai îngăduitoare, din moment ce 
aceste specialităţi, cu indicaţii multiple, au intrat în uzul nostru 
zilnic, riscăm deci să ne pierdem încrederea lui. Medicamentele iau 
forme precise, dozate şi descrise pe larg de producător, cu indicaţiile 
lor multiple, citite şi răscitite de pacienţi. Din̂  cauza unui dozaj in
suficient, acţiunea lor este de foarte multeori infidelă. Dacă se înăc
reşte posologia, clientul care e în curent cu cele citite, e in stare  ̂să 

f replice, atrăgând atenţia medicului asupra pretinselor doze toxice, 
lucru destul de jignitor. Din această cauză se poate întâmpla urmă
toarele: , .

a) Preparatul a avut succes. Bolnavul e foarte mulţumit într’ade- 
văr. In clipa când s’a produs o revenire, o recidivă, utilizează singur 
produsul poate cu acelaş efect. Intervine un caz, analog după publicu 
profan; preparatul a fost recomandat direct şi administrat fără nici 
un control, cu mai mult sau mai puţin efect. Acelaş bolnav, pentru 
alte afecţiuni, într’un timp oarecare de spaţiu, consultă acelaş medic 
curent care prescrie numai specialităţi. Bolnavul le studiază mai 
mult sau mai puţin bine şi are ideea la un moment dat că a devenit 
cunoscător într’o măsură oarecare a diferitelor lui boale. De aici 
decurge aplicarea succesivă în cazuri, aşa zise analoage in familie şi 
la prieteni, a micului arsenal de „originale”. Apar deci mai mulţi 
consumatori necontrolaţi ai preparatelor acestora.

b) Preparatul nu a avut succes. Preparatul nu suferă, ci suferă 
medicul. Toată ştiinţa lui a căzut în faţa neglijenţei de a examina
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amănunţit bolnavul şi a formula un medicament strict necesar, cât 
mai specific de afecţiunea lui. încercarea bolnavului se face cu alţi 
medici, cu aceleaşi slăbiciuni pentru preparate şi poate cu acelaş 
insucces. In plus în public se desemnează hotărât o ramură, ce con
sultă jurnale sau gazete populare de medicină ce dau consultaţiuni 
prin scris, reviste cu rubrici de sănătate, unde contra unui bon se 
capătă o consultaţie la distanţă. Se practică deci un fel de ghicit 
din partea medicilor, ce dau asemenea condamnabile concursuri; 
acelaş ghicit din partea publicului, care iâ după gazetă medicamentul, 
ce crede că-i convine. Din moment ce vizitarea unui medic i-ar da ocazia 
cumpărării unui preparat analog, din moment ce exemplele sunt atât 
de dese în familie, cu preparate mai mult sau mai puţin amorfe, 
mentalitatea lui a evoluat, graţie greşelilor noastre, către o nesocotire 
mai mult sau mai puţin în masă a profesioniştilor noştrii.

Apariţia unui mare număr de medici în lupta pentru existenţă, 
a adus un caracter de pasiune neobicinuit până astăzi. Relaţiunile 
colegiale foarte slabe şi mai ales criticile severe făcute fără nici o 
reticenţă în faţa. publicului, de noi între noi, au.un răsunet destul de 
puţin măgulitor, cu aprecieri nenumărate la adresa noastră, fapte 
ce nu sunt de loc de natură a întări acest prestigiu. Judecata publi
cului este severă iar mentalitatea lui este predispusă la exagerări 
de tot felul.

Avalanşa de preparate contribue într’un mod cu mult mai greu 
şi de care nu ne dăm seama la fărâmiţarea şi distrugerea personali-. 
tăţii noastre, la subminarea însăşi a acestui vast studiu pe care cău
tăm să-l pătrundem şi să-l stăpânim.. Din moment ce specialităţile 
sunt compuse din vechile şi cunoscutele substanţe ale farmacopea,: 
din moment ce din experienţele însăşi ale medicilor s’au constatat 
prea multe eşecuri sau prea slabe rezultate, înseamnă că în marea 
majoritate a cazurilor dozajul nu corespunde sau, lucru foarte impor
tant, a intervenit alterarea elementelor.

Pentru apărarea, principiului de existenţă a medicului şi a me
dicinii ca ştiinţă, pentru evitarea decepţiilor dureroase din sufletul 
publicului şi din al nostru, care-i căutăm sănătatea, este necesar 
să intervină în spiritul tuturor membrilor corpului medical, o cât mai 
severă cenzurare şi distilare a tuturor preparatelor originale, o reac- 
ţiune cât mai eficace, cât mai salutară, o sforţare puternică de sub 
povara slăbiciunilor noastre. Formularele medicale nu trebuesc nici 
de cum înlăturate din practica medicilor; formularea chiar a unei 
singure substanţe este în esenţă un foarte mare sprijin ce se poate 
aduce artei de a vindeca, ştiinţei medicale şi prestigiului ei.

RÉSUM É: Le D r. A .  D r a g o s  expose les préjudices qui sont 
créés aux médecins, aux pharmaciens et au public par les Spécialités 
et les préparés pharmaceutiques.

ZUSSAMMENFASSUNG: Dr. A . D r a g o ş  legt die Unvorteile 
■ dar, -welche die Spezialitäten und die Pharmazeutischenpreparaten 

den Artzten, Apotekern und dem Publikum erschaffen.
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MEDICINA LA CRAIOVA IN 1831
de

Dr. G. Z. PETRESCU

Printre măsurile sanitare pe cari introducerea Regulamentului 
Organic în Principate la anul 1831 le impuse imediat, a fost şi 
reglementarea practicei medicale, scopul acesteia fiind de a stârpi 
şarlatania a tot soiul de empirici, care cu toate încercările făcute 
de Domnitori de vre-o 'jumătate de secol, nu putuse fi. stăvilită şi 
luase, mai ales în centrele mari, o desvoltare mereu crescândă.

„Komisiunile doftoriceşti” din Bucureşti şi Iaşî  fură înda
torate de a verifica titlurile tutulor acelora cari se indeletniciau 
cu căutarea sănătăţii concetăţenilor lor, dar nu numai in capitalele 
în cari funcţionau ele, 'ci în toată întinderea Principatelor, căci me
dici mai mult sau mai puţin îndreptăţiţi a-şi exercita profesiunea, 
dar cari toţi se intitulau d o f t o r i ,  se găseau prin toate oraşele şi 
târgurile. Afară de medicii angajaţi cu contract de obştiile comu
nelor erau o sumedenie de specialişti improvizaţi: D o f t o r  de  
c a t a r a c t ă ,  de  i bol i  ' l u me ş t i ,  de  b o a l a  c o p i i l o r ,  de 
t u r b a r e ,  etc. Comisiunea medicală instituită atunci în Bucureşti 
şi compusă din protomedicul Munteniei Dr. C. Istiotis plus D-rii 
G. Alexandridis, N. Gussi, C. Vuvukis şi St. Vasiliu, se adresă 
medicilor oficiali pentru a obţine relaţii asupra practicienilor cu
noscuţi lor şi pe urmă, fie-căruia din aceia îi puse în vedere obligaţia 
de a’şi înfăţişa actele academice spre cercetare.

In Craiova funcţiona ca 'medic comunal, încă de pe vremea 
administraţiei generalului Rus Engelhardt. (1808— 12), Dr. Consţ. 
P. Ferraris zis şi Feraru şi Hiera.ru, diplomat de Facultatea din Pavia 
( i 7.97)- Dela el se cerură informaţiile trebuincioase, făcândui-se 
totdeodată rugăminte ca să primească sarcina onorabilă şi filantroj 
pică de a revizui farmaciile din Craiova, punând in joc toată 
străşnicia faţă de acelea 'cari, abuzând de încrederea publicului 
s’ar deda la vre-o neorânduială.

Comisiunea îl mai invită !să binevoiască a întruni din când 
în când la el !ca „veterani” (sic) al ştiinţei, pe toţi medicii cari 
practică în ţinut( ?), cerându-le dări de seamă asupra tutulor ca
zurilor interesante observate de ei. Apoi doreşte să cunoască numele 
acelor Domni şi felul 'diplomelor ce le au. Termină asigurând pe 
bătrânul confrate că, nimeni 'mai bine decât Comisiunea nu cunoaşte
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serviciile continue*'*:e el Ie-a adus ţării, cu un desinteres rar şi 
numeroasele sale jertfe pentru cauza umanităţii.

La această adresă redactată în limba franceză şi purtând data 
de 13 Marte 1831, Ferraris nu lipseşte de a da răspuns în aceeaşi 
limbă, cu acelaş stil afabil. Scrisoarea sa conţine slăvirea tutulor 
acelora cari au întreprins frumoasa operă de reorganizare socială 
a Ţării Româneşti şi tnulţumiri sincere pentru-că’i s’a făcut cinstea 
de a fi chemat să colaboreze şi el în măsura slabelor sale mijloace 
la acea operă, fericit dacă va putea justifica întru cât-va încrederea 
ce’i s’a manifestat. Mai interesante sunt însă amănuntele ce le dă 
mai departe despre stările şi împrejurările locale de ordin sanitar. 
Iată traducerea literală a 'acestei părţi a răspunsului trimis la 16 
Aprilie Comisiunei:

„Aflaţi Domnilor, că este hei un al doilea medic al oraşului 
numit Mihail Vilag, magistru «chirurg („Chirurgien de robe lon- 
gue” ), bun practician care a urinat cursurile la Viena şi are atestate 
în regulă. Un al treilea iniţiat în artă, anume Baarmann, posedă 
adeverinţe. A  slujit în timpul ciumei, este bun inoculist, flebotomist, 
trebuincios publicului şi pentru inspecţia cadavrelor. Cât despre cei
lalţi, nimic n’am de spus. Numai poliţia cea nouă, îi va putea cuminţi.

Farmacişti sunt trei la număr, anume Rohler, Schwab şi 
Lazăr, bărbaţi iscusiţi, având oficine în ordine. Preţurile medica
mentelor sunt moderate. ' (

Aştept cu nerăbdare instalaţia noului Guvern, care va pune 
în execuţie cea-ce onorabilul Comitet 1) va găsi de cuviinţă ca, 
de pildă, a supune *pe ori-cine la îndatorirea rde a arăta cu ce drept 
exercită medicina. Să se oprească spiţerii de a elibera medicamente 
fără prescripţia persoanelor autorizate, de ale căror reţete vor şi 
ţine registru. Să se interzică droghiştilor vânzarea otrăvurilor şi 
drasticelor. Să se svânte miasmele şi exhalaţiile homicidiale (sic), 
de cari este îmbuibat oraşul cu împrejurimile lui". —  Semnează: 
C. P. Ferraris2). ■ '

Fără îndoială, Ferraris cunoştea bine situaţia, dar cel puţin 
în cea-ce se refera la numărul medicilor din Craiova, darea de 
seamă de mai sus feste inexată. La data ei se aflau şi alţii cu titluri 
cari îndreptăţeau la practica medicinei. Mai întâi încă dela înce
putul anului 1831, Comitetul Carantinelor orânduise în Valahia 
mică pe Dr. Manolaki Rizu cu leafă de 400 lei pe lună. Apoi 
la 31 Ianuarie, se numise din porunca lui Kisselef (No. 466), un 
Comitet medical compus din Dr. Scarlat Raraiani, plătit cu 400 lei 
pe lună şi alţi doui medici cu leafă de 200 lei, special pentru 
combaterea holerei care bântuia în Craiova. Raraiani fusese medi
cul oraşului Cerneţi, pe atunci capitala judeţului Mehedinţi; plecând 
însă din această slujbă, obştia locuitorilor se adresa Divanului, ce
rând ca să’i se desemneze alt medic. Arăta desluşit capacitatea 
ei de plată într’o adevărată listă de abonamente, coprinzând nu
mele a 27 boeri şi 4 negustori mari, cari se angajau a da anual 
___________ _ \

1) Comitetul Carantinelor.
2) Arhivele Statului. Dos. S. S. ‘ /îm i-
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pentru retribuţia medicului, între. 30 şi 150 taleri, deosebit de 
proviziuni ce mai ofereau unii şi cari însumau una mie okale pe 
an. Alţi 50 lei îi se asigurau- din partea celor doi ispravnici (câte 
20) şi a sameşului judeţului (10).

Numele celorlalţi doi medici din Comitetul holerei nu’l aflăm 
din actul privitor la această chestiune. Se poate crede că ei erau 
chirurgii Filip Fokt (Vogt) şi Car ol Tzink, de oare-ce curând după 
stingerea holerii, cel d’întâi 'fu numit medic carantinesc la Cerneţi, 
iar al douilea medicul ocrugului I (judeţele Dolj şi Gorj). De 
altfel, chirurgi în genul felcerului Andrei Baarmann, nu se poate 
să nu se mai fi găsit câţi-va în Craiova, practicând medicina ne
stingheriţi, după cum se aflase mereu de mai bine de cinci-zeci de 
ani şi erau şi’n Bucureşti destui. Decât, de aceştia Ferraris scria 
că n’are a se interesa şi’i clasa probabil la olaltă cu şarlatanii em
pirici, cari bine ’nţeles nu lipseau. Despre aceasta avem dovezi 
tipice. Astfel tot în Aprilie 1831, Divanul ţării trimite Comisiu- 
nei o copie după jalba urîtii Constantin Hagi Belli, care zice că din 
ţara turcească unde s’a îndeletnicit cu „tămăduirea de felurimi de 
patimi şi beteşuguri de fc>ki, prekum atestaturile ce are la mână 
dela kâţiva din cei ce i-a tămăduit adeverează”, a venit să se aşeze 
în Craiova unde are rude, tămăduind şi aici pe unii, dar în loc de 
a fi recunoscut folositor, a fost apucat de „zapciu oraşului cel de 
străini” ca să plătească doi galbeni împărăteşti pe patru luni şi 
deşi a reclamat isprăvniciei n’a fost scutit. Se roagă să fie lăsat 
a practica fără de nici-o dajdie, căci altfel se va duce de unde a 
venit şi unde èra ocrotit...

Comisia scrie lui Ferraris numai decât, să’i facă „ku deamă- 
nuntul cercetare dakă ku adevărat este îndemânatek la acel fel de 
tămăduiri şi de fiinţa adevărului să fakă kunoskut” ca şi Divanul 
să poată pune la cale cele de cuviinţă.

Ferraris răspunde că nu’l cunoaşte nici nu l ’a cercetat, dar a 
auzit şi dînsul c’ar îi tămăduit pe unii. De altfel acum Hagi Bela 
a plecat la Bucureşti. „Dum. Vstre sunteţi mai prokopsiţi ka mine, 
cerkaţi ka să’i dovediţi meşteşugul, de este după kum îl arată, 
sau nu” .

Tonul acestui raport ne dă de bănuit că, la 7 Mai când îl 
scrise, „veteranul” avea un resentiment faţă de Comisia doftori
cească din Bucureşti şi motivul nu poate să fi fost decât o insufi
cientă luare în consideraţie a coprinsului scrisorii sale dela 16 Apri
lie, poate chiar numirile în slujbe ale unor medici pe cari nu’i agrea 
el. Dacă tot aceasta l ’a făcut să părăsească oraşul în care practicase 

. vre-o treizeci de ani, nu ştim. In tot cazul la sfârşitul anului se mută 
şi el în Bucureşti, unde reuşi să ocupe un post de medic de v ă p 's e a  
(quartal), în locul lui Ştefan Vasiliu, care n’avea titlul de Doctor. 
Iar când, la 14 Decembre 1833, „din ordinul Preşedintelui Pleni- 
potent G-ral Pavel Kissilef, s ’au desfiinţat din postul său pentru 
kauze binekuvântate”, el a rămas mai departe în Bucureşti, având 
destulă avere. Hotărât la început să se întoarcă ia Craiova, chiar 
arvunise casele medelniceresii Marghioala Izvoranca, dar renunţând
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pe urmă la planul său, se judecă cu Cocoana Marghioala, până ’şi 
recăpătă arvuna3). Se vede că pe când se pregătea de întoarcere, 
nu era liberă casa fea proprie, pe care o cumpărase altă-dată cu 
locul ei împrejmuit, dela medelnicenil Ioan Sâmboteanul şi o 
vându în 1841 4) urmaşului său la slujba oraşului.

In locul lui Ferraris, medic al Craiovei fu numit la 1 Fe
bruarie 1832, D-rul Petre Veron, originar din Thracia, diplomat 
de curând de Facultatea de Medicină din München (cu m  e m i
n e n t  i a), pe baza unei teze de obstetrică5) şi care obţinuse 
libera practică la 8 Ianuarie.

Succesul acestui tânăr. în 'clientelă fu deplin, căci nu trecuse 
încă zece ani dela instalarea sa, când îşi putu îngădui să cumpere 
dela Ferraris, nu numai casa din oraş, ci şi moşia pe care o avea 
acesta în hotarul Prisecii, ’plătind’o peşin 400 galbeni6).

La data intrării lui Veron în funcţiune, o parte din boerii 
Craioveni doreau să aducă din Sibiu un medic cunoscut lor din 
vremea repetatelor lor pribegii peste munţi. Obţinuse pentru a- 
ceasta învoirea Marelui Vornic din lăuntru, iar cu Vornicia Oraşului 
pusese la cale a Se înfiinţa un post special cu leafă de 600 lei pe 
lună, fiind bine stabilit că doctorul este dator să caute pe săraci 
fără nici o plată, iar cei cu stare au să’i plătească ̂ vizitele7). Dar 
iată că cel ales, Dr. Johann Komminek, nu s’a lăsat ademenit de 
oferta avantagioasă a boerilor hoştrii şi a preferat să’şi păstreze 
locul său de medic al Cămării (Kameralarzt) la Ocna Sibiului, din 
care nu eşi decât în Februarie 1845... la pensie. —  Norocul lui 
Veron! —  E drept că medici, şi mai buni şi mai răi, n’au întârziat 
de a se stabili 'în Craiova ca’n orice oraş bogat. Erau ad  particulari 
cu dare de mână, Icari plăteau medicului lor trei sau patru mii lei 
pe an. I

De farmacişti, am văzut că Ferraris era foarte mulţumit, 
căci pe toţi îi laudă. Erau vremuri acelea, când spiţerii se întreceau 
în trimisul plocoanelor la medicii cu vază. Păcat că nu erau mai 
mulţi, căci nici n’au fost mult timp alţii, decât cei arătaţi de el. 
Oficinele lor există încă toate. A  lui K,oller (Leopold) este „S-ta 
Treime” de astăzi, fundată la 1818 de Johann Hontems din Bra
şov, un descendent al 'marelui reformator Sas8). A  lui Schwab 
(Andrei), stăpânită de acesta de pe la 1820, este „Apolo” de astăzi, 
probabil fundată la 1790 de Friedrich Alexander, magistru în chi
rurgie şi ’n farmade, practicând ambele arte, îndeplinind şi slujba 
de staroste al Agenţiei consulare cezaro-crăeşti. In fine a lui Lazăr

3) Socotelile Vătăşiei de Aprozi din Dolj pe 1837, Arhv. St. Buc.
4) Buletin Oficial al Ţării Româneşti 1841, No. 48.
5) „Ce s’a scris mai recent despre excelentul instrument obstetrieal denu

mit pelvimetru şi embryometru“.
6) Buletin Oficial al Ţării Româneşti 1842, No. 29. Cf. şi lorga, Analele 

Acad. Rom. Seria II, Tom. XXXVI, Sect. Ist
7) lorga. Studii şi Documente, VII], p. 172.
8 ) Gusbeth. Zur Geschichte der Sanitäts-Verhältnisse in Kronstadt. — Bra

şov 1884.
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(„Aurora” ), este poate cea mai veche, deşi el n’o stăpânea decât 
de câţiva ani. In adevăr, nu putem şti deocamdată care din cele 
două oficine din urmă a fost continuarea celei pe care o înfiinţase 
Ludwig Lorenz Langendorf, încă din timpul lui Al. Ipsilanti ( 1774 
82). Farmacia lui Lazăr era instalată într’una din boitele din Podul 
Prisecii, alături de a lui Riga croitorul, proprietatea pitarului Ene 
Pană. Aceste boite scăpase de foc în Decembrie 1800, când Craiova 
a fost prădată şi 'arsă dé Pasvangii. In schimb la 1821, fugind 
spiţerii cu boerii şi negustorii toţi, au fost devastate câteşi-trele 
oficinele şi cu greu s’au redeschis pe urmă.

Venind însă vorba de 'pitarul Ene Pană, nu pot încheia o 
schiţă din viaţa Craiovei de acum un secol, fără ca să precizez 
această figură destul de caracteristica dar puţin cunoscută. Se 
ştia de contemporanii sei toţi, că este foarte bogat; că are moşii, 
păduri, vii, zalhana, case şi locuri de case, avere făcută cu propriile 
sale puteri. In tinereţe, pe când nu era încă decât „Kir Ianaki” 
făcuse negoţ, câştigând bine. Reuşise apoi cu un tovarăş să ia 
în arendă ocnele şi vămile, pe un preţ care’i îngădui deodată beneficii 
considerabile.

Om aprig la câştig, se puse pe cumpărat tot felul de bunuri 
producătoare de venit; îşi făcu însă şi gustul deşert de a ş i pro
cura un mic titlu de boerie: Pe vremea lui I. Gh. Caragea (1812
18), Chir Enache cămăraşul deveni „Pitarul Ene?” şi averea sa 
sporea mereu. Umblară mult !să’l prindă zavergii "la 1821 ®) şi mi 
l ’ar fi v ă m u it  ei de sigur, pe fostul vameş, cum se cuvine, dar 
n’au avut noroc. Ce folos însă, căci moarte năprasnică i-a fost scris 
şă’i fie soarta, şi încă într’o epocă de linişte absolută, când nici 
n’o fi visat că’i se poate întâmpla aşa ceva. Faptul este că într’o 
dimineaţă din toamna anului 1832, pitarul Ene Pană a fost găsit 
asasinat şi cu casa prădată...

Când peste puţin timp, ucigaşii fură prinşi în judeţul Roma- 
naţi, ei mai aveau asupra lor din banii furaţi peste 16.000 lei. 
Averea imobilă fu vândută la mezat, epitrop fiind paharnicul Nicolae 
Brăiloi. Rând pe rând se strigară casele, boitele, argintăria, zaf- 
hanaoa şi via din Drăgăşani. Apoi moşiile Coşoveni, Dărveşti, 
Muşateşti, Ciurari, muntele Dumitra din Gorj şi muntele Cheia 
din Prahova, toată agonisita unei speculaţii intense, cine ştie cu ce 
privaţiuni, timp de peste patruzeci de ani. Produsul vânzării fu 
frumuşel... şi unde mai puneţi că, cu prilejul ei, fu executat şi 
Lazăr spiţerul, care s’a găsit datornic cu „139 lei, 32 parale din 
kiria prăvăliei” I?9 10).

RÉSUMÉ : Le Dr. G. Z. P e t r e s c u  présente la Médicine à Cra- 
ïova en 1831.

ZUSAMMENFASSUNG: Dr. G. Z P e t r e s c u :  Die Medisin in 
Craiova im Jahre 1831.

9) Iorga. Studii şi Documente, VIII, p. 130.
10) Socotelile Vătăşiei de Aprozi din Dolj pe 1837, Arh. Stat. Buc.
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Ca ferment figurat viu, are calitatea de a transforma în acid lactic 
născând, diferitele substanţe hidrocarbonate din mediul gastro-mtestinal, 

concurând în acest fel la nimicirea agenţilor microbieni patogeni.
Se poate da cu succes în. Emeritele acute şi cronice ale copiilor şi 
adulţilor, în Diabet; Ciroze; Exeme; Acnee; Foliculite; Furonculoza 

Urticaria; Guta, etc.
PRESCRIS DE SOMITĂŢILE MEDICALE.

Lactofermentul Dr. R O B I N  este o 
sinne p u r ă  de f erment  latic
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ION DRAGOIU: E le m e n t e  d e  I s t o lo g le  ş i  d e  T e c l in i c ă  m i 
c r o s c o p i c ă .  Voi. I, Institutul de Arte Grafice „Ardealul” Cluj, 1931.

Această carte face parte din manualele didactice editate de 
universitatea din Cluj. • ' '

Acest prim volum rezumă cursul ce d-1 Prof. Drăgoiu face 
studenţilor din anul I al fac. de medicină din Cluj.

Cuprinsul acestui, volum ni-1 expune însă-şi autorul în prefaţă:
„Această carte, scrisă pentru studenţi, nu este destinată decât să iniţieze, 

expunând în mod simplu importantele noţiuni de istologie, clasice şi moderne, 
pe care orice biolog trebuie să le aibă. In partea întâia, am făcut totuş o 
excepţiune: am dat o extensiune relativ largă deseripţinnii microscopului şi a 
accesoriilor sale, socotind că acest instrument, de zilnică întrebuinţare pentru un 
viitor medie, trebuie să fie bine cunoscut dacă voim să dobândim tot ce acest 
auxiliar este capabil să ne dea. întrebuinţarea în ştiinţă a instrumentelor sau a 
paratelor pe care nu le cunoaştem decât foarte sumar, echivalează adesea cu 
o cercetare incomplectă sau greşit orientată şi care poate conduce spre toncluziuni 
falşe,

La capitolul „Preparaţiunea microscopică”  am redat procedeele technice 
cele mai uzitate în istologie, în multe părţi după textul original al autorilor, 
indicând de preferinţă, bine înţeles, pe acele ce au fost încercate de noi şi de 
care ne servim în mod curent la lucrările practice.

Partea a doua se ocupă cu studiul general al celulei din punct de 
vedere morfologic, fiziologic şi al evoluţiunii sale. Sub titlul „Evoluţiunea 
celulei”  am dat câteva noţiuni de embriologie generală: procesul fecundaţiunii, 
al segmentaţiunii oului, al formării blastulei şi gastrulei şi al formării foiţelor 
blastodermice din care derivă ţesuturile şi organele vertebratelor. Această 
parte, procedată de expunerea câtorva probleme de biologie celulară, este întregită 
cu o descripţiune a anexelor embrionare şi a formării placentei la mamifere.

In sfârşit, în „Diferenţiarea celulară”  fac o privire foarte succintă asupra 
morfologiei grupelor de celule derivate din segmentaţiunea oului, celule a căror 
formă şi structură s’au adaptat în vederea îndeplinirii unei 'funcţiuni în orga

nismul adult” .
Volumul al îl-lea, cuprinzând descripţia histologică a ţesuturilor 

şi organelor, care se predă studenţilor anului al II-lea; va apare în 
curând.

II.
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Prin claritatea expunerii ajutată de eloquente figuri schematice 
sau microfotografii — cea mai [mare parte datorate autorului şi 
cercetărilor sale personale, prin punerea la punct a tuturor noţiu
nilor şi prin desvoltarea mare dată lor, care depăşeşte în mai toate 
privinţele nevoile studentului şi se adresează mai bine specializa
tului de mai târziu, aceste Elemente se ridică la înălţimea unui ade- 
vărat şi mare tratat, care par-că regretăm, că nu este scris într’o 
limbă universală.

D-l Profesor I. Drăgoiu face-în primul rând tutulora, studenţi 
şi medici, pe cari îi interesează biologia, un nepreţuit serviciu prin 
descripţia amplă ce dă microscopului şi modului său de între
buinţare, caşi detalierii unei preparaţiuni microscopice: şj opera 
aceasta utilă întreprinsă pentru toţi trebue a se desăvârşi ca pre
zentare la fel a histologiei organelor.

Preciziunea- technicei şi-cunoaşterea adâncă a condiţiunilor nor: 
male trebue să fie punctul de plecare în cercetarea anatomo-patologiei, 
care stă la baza tutulor cunoştinţelor medicale; şi când peste tot se 
scrie atâta medicină, de nu poate nici specialistul să ia cunoştinţă 
de tot ce se scrie în specialitatea lui, aducerea chiar forţată la alfabet, 
adică la normal, prinde bine; mai ales la noi.

Publicarea acestui volum cinsteşte comisia de publicare a 
manualelor universitare din Cluj, dupe cum personalitatea D-lui Pro
fesor I. Drăgoi, care nu are nevoe a mai fi prezentată publicului 
medical românesc, onorează universitatea din Cluj.

D r. M. Cânciulescu.

Dr. P. TOMESCU: Stu dii clinice şi experim entale. (Seria II, 
Bucureşti, 1931, Tipogr. „Cultura” .

Un volum de 335 pag., în care autorul, conferenţiar la Fac. 
de medicină din Bucureşti şi medic primar al Spit. Central de boale 
mintale şi nervoase, cuprinde o serie de articole ştiinţifice de spe- 

' cialitate, personale sau scrise în colaborare, cari au fost publicate 
pentru prima oară în diverse reviste sau buletine medicale româ- 
neŞti şi au fost semnalate de noi la timp.

Nu suntem perfect la curent cu activitatea de ordin ştiinţific a 
neuro-psichiatrilor noştri, dar îndrăsnim o afirma că printre ei d-l 
Ur. Tomescu este dacă nu singurul dar cel care în măsura mai 
mare a introdus în specialitatea D-sale o latură nouă de ordin ex
perimental, care îi creşte nu numai originalitatea şi valoarea ştiinţi
fică, dar interesul pentru toată lumea medicală.

Spre exemplu: In Cercetările clinice şi experim. asupra 
slndromului de catatonie, făcute în colaborare cu d-l Dr. Al. 
Vasilescu, —  d-l Dr. P. Tomescu, reluând experienţele făcute altă- 
dată pe pisici, le extinde la câini, epuri şi găini, cărora reuşeşte 
a le provoca sindromul de catatonie experimentală prin injecţia de 
bulbocapnină, ajungând la concluzia că:

Sindromul de catatonie este datorat intoxicării elective a unor centri ce
rebrali- dar a căror localizare încă nu s-a pututfdesprinde până în prezent; acest 
sindrom este de obicei u. trecător şi curabil, cu încetarea exercitării acestei in
toxicaţii cerebrale încetând şi manifestarea fenomenelor clinice;



354

în Cercetările fisiologice şi psichologice asupra fenom. de 
sugestibilitate motrice făcute în colab. cu d-1 I. Ionescu-Bucşani, re
luând studiul grafic al fenom. de sugestibilitate motrice prin ap. 
lui Binet în laboratorul D-sale organizat de Soc. de tramvae din 
Bucureşti pentru conducătorii vehiculelor acestei societăţi (pag. 3°' 
32), controlează şi complectează rezultatele, la cari au ajuns cercetă- 
tătorii anteriori;

astfel, fenomenul de sugestibilitate motrice transmitându-se dela exa
minator la examinat prin sensibilitatea tactilă, musculară şi tendinoasă (Lahy) 
este nevoe deci ca acest fel de sensibilităţi să fie intacte; la paraliticii generali cu 
sensibilitatea periferică scăzută fen. de sugestibilitate motrice nu se produc şi 
bolnavul automatizează mişcarea (Tomescu); Dr. Tomeseu a mai întins apli
caţiile psicho-techniee la cercetarea psichologică a indivizilor şi studiind gra
ficele a putut trage concluzia asupra gradului de inteligenţă, atenţie, ecuaţie 
personală şi emotivitate a celui examinat, care ca să execute corect şi fidel 
mişcarea trebue să înţeleagă exact mecanismul examenelor, să aibă o atenţie sus
ţinută să reacţioneze după o ecuaţie personală promptă şi să nu fie emotiv;

în Cercetările asupra aprecierii vitezelor şi distanţelor făcute 
în colab. cu Dr. L. Covrigeanu cu ap. Tachodometru construit de 
casa Pautze din Berlin pe' 467 candidaţi pentru postul de manipulanţi 
la Soc. de tramvae, autorii expun:

technica metodei (pag. 141-144), rezultatele obţinute şi concluziunile la 
cari au ajuns să stabilească limita de admisibilitate la 5, adică să declare 
admisibili pe cei cari idin 10 încercări execută 5 exact; să revadă la intervale 
pe cei admişi la limită, caşi pe cei cari fac accidente spre a confrunta noile 
probe cu cele executate la admisibilitate; să constate că cei bine dotaţi şi din 
punct de vedere fiziologic şi psichologic comit dese-ori greşeli din impru
denţă comptând prea mult pe calităţile lor, pe când cei mediocri înzestraţi, 
dar prudenţi, reuşesc a fi buni conducători;

în Cercetările făcute asupra reacţiei vaso-motrice periferice a 
bolnavilor simpatectomisaţi în urma infecţiilor intravenoase ca adre
nalină în colaborare cu I. Ionescu-Bucşani şi servindu-se de metoda 
grafică a pletismogramelor, autorii au ajuns la concluzia că:

reacţiile vaso-motrice simt de durată mai scurtă ca la subiecţii normali şa 
că reacţiile sunt de intensitate mai slabă la mână ca la picior; şi explică dece;

în Curabilitatea boalelor mintale într’un serviciu de specialitate, 
autorul aduce date statistice cari dovedesc frequenţă vindecare a 
acestor bolnavi şi face propuneri pentru o nouă organizare a asistenţei 
bolnavilor mintali, precum:

azilele acestea să fie  complect asimilate spitalelor, intrarea şi eşirea 
bolnavilor fiind facilitată şi liberă prin abrogarea acelor formalităţi de ordin 
medico-legal, cari fără rost vâră între medio şi bolnav autorităţile judiciare; 
spitalele să fie organizate în servicii aparte pentru bolnavii acuţi şi curabili 
şi în azile definitive pentru adăpostirea celor cronici şi incurabili; bolnavul 
eşit să fie urmărit prin medicii de circumscripţii asupra evoluţiei boalei şi 
administrării pe cât posibil a unui tratament adequat; să se creeze pe lângă 
spitalele generale servicii de consultaţii psicbiatrice cari să asigure astfel o 
eficace profilaxie mintală pentru marele public;
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în Cercetări experimentale referitoare la acţiunea harminei 
asupra sindromului catatonic în colab. cu D-l E. Russu, autorul a 
constatat pe 3 cazuri de mare catatonie schizofrenică, că:

deşi trecător, dar harmina produce o ameliorare şi uneori dispariţie a 
rigidităţii şi negativismului, cea ce permite bolnavilor să execute mişcări, 
să se alimenteze, să vorbească; acţiunea favorabilă exercitându-es asupra nu- 
cleilor optostriati lezaţi sau şi asupra museulaturei tubului digestiv şi aceia 
a actului vorbirei. •

Dar măsura valoarei de ordin ştiinţific şi practic a acestor 
studii o dau Contribuţiunile la studiul examenelor psichotechnice 
în cea ce ce priveşte selecţionarea profesională a conducătorilor 
de vehicule şi cari au făcut obiectul unui raport prezentat congre
sului de psichiatrie, neurologie, psichologie şi endocrinologie ţinut la 
Iaşi, în Oct. 1930; examenul, la care trebueşte supus un candidat 
la funcţiunea de manipulant de tramvae, şofeur, mecanic de loco
motivă, în cea ce priveşte vederea, auzul, reacţiile psicho-motorii, 
aprecierea distanţei şi vitezelor, fenomenele de sugestibilitate motrice, 
emotivitatea, prezenţa de spirit este redat într’un mod desăvârşit ca 
metodă şi rezultate obţinute în laboratorul de psichotechnică organizat 
de autor încă dela 1925 pe lângă Soc. de tramvae din Bucureşti.

Cu noţiunile acestea de psicho-technică cu studiul cărora în 
ţară la noi aflăm că nu se ocupă decât de Prof. Rădulescu-Motru 
la Bucureşti şi D-l Prof. Ştefănescu Goangă la Cluj —  în legătură 
cu catedrele lor respective de psichologie, pentru care universitatea 
din Bucureşti a creiat anul trecut o conferinţă încredinţată d-lui 
Moldovan, iar Ministerul muncii în Institutul de organizare ştiin
ţifică a muncei a înfiinţat o secţie specială, d-l Dr. P. Tomescu ne 
descopere o nouă latură a lăudabilei sale activităţi ştiinţifice, în 
care se distinge nota de originalitate ’creiatoare; şi prin aceasta 
cunoscătorul adânc al chestiunilor de organizare sanitară la noi, 
tratate cu atâta cunoştinţă în cadrul Asoc. G-rale a medicilor şi în 
coloanele mult răspânditei sale reviste „România medicală”, se ridică 
la treapta mai înaltă a omului de ştiinţă.

Dr. M. C.

Dr. C. GHIMPEANU: M an galia. Tiparul Românesc, Bucureşti, 1931.

O monografie format 1/16 de 56 pagini, în cari autorul, bal- 
neolog şi medic al oraşului Mangalia, face istoricul, descrierea ge
nerală a staţiunei şi împrejurimilor, geologia şi prezintă avanta- 
giile localităţii din punct de de vedere clitnatologic şi climatoterapic, în 
această (staţiune de mare putându-se urma o cură de băi şi aer de 
mare, face băi de soare Işi cură internă şi externă cu pucioasă.

Această veche cetate, Callatîs, fundată în sec. VI înainte de Cristos 
şi care cu un întreg trecut istoric îndărătul ei, situată la 46 km. de Constanta 
şi 24 km. de Carmen-Sylva posedă una din cele mai frumoase plaje ale lito
ralului marin cu o lungime jde 2 km. şi o lăţime de 50— 300 metri, posedă 
mtr’un grad perfect reuniţi factorii ‘marini precum şi temperatura relativ stabilă, 
aer ozonificat, un cer senin şi insolatie abundentă (14-—15 ore de soare zilnic
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vara), atmosfera scutită de vânturi şi de ploi abundente (cantitatea anuală a 
precipitaţiilor delà 350 mm. până la 75 mm. în câte un an) şi încărcată cu 
sărurile marine, clor, brom, iod, siliciu, —  condiţiuni cari îi asigură toate 
indicaţiile curei marine prin apa şi aerul de mare şi soarele de pe plaje, adică 
ale talassoterapiei şi helioterapiei marine.

Dar staţiunea mai posedând bogate isvoare de ape sulfuroase — cari pot fi 
ingerate prin băutură sau folosite sub formă de băi —  cheamă la ea o altă 
întreagă clasă de bolnavi, printre cari în primul rând toate formele de reu
matism, afecţiunile ginecologice, boalele interne de ficat şi tub digestiv, boalele 
de piele şi sifilitice.

La sfârşit autorul dă analiza făcută celor 3 isvoare de ape 
sulfuroase în anul 1928, şi din care rezultă că aceste ape trebue 
clasate între apele minerale slab termale, uşor mineralizate, sulfu
roase, alcaline, conţinând urme de iod şi litiu.

O bogată bibliografie consultată ne arată că staţiunea posedă 
în autor şi un medic cunoscător în mânuirea factorilor, pe care na
tura i-a pus cu dărnicie la dispoziţia acestui loc de'cură şi recreaţie 
la al cărui pitoresc se adaugă încă frumuseţea localităţilor încon- 

. jurătoare.
In viitoarea ediţie este de dorit a se da mai multă amploare 

descrierii localităţilor înconjurătoare, servind ca locuri de excursie şi 
deci obiect de atracţie şi mai cu seamă îndemnăm pe locuitorii ve
chiului Callatis şi autorităţile locale să-şi înţeleagă/interesul ridicând 
alături de localul băilor sulfuroase redate la pag. 48 o altă clădire, 
care să ofere cu tot confortul necesar trupului şi ochiului piiţintică 
plăcere.

îndemnul se adresează de altfel şi celorlalte staţiuni climaterice 
de pe litoratul nostru marin.

Dr. M. C.

Dr. EMIL HURMUZACHE: Consideraţiuni asupra tratam entu
lu i baln eo-clim atic In staţiu n ea B u d ach e, (Basarabia), „Viaţa Ro
mânească” , Iaşi, 1931.

O broşură de 30 pagini, extras al unui studiu publicat în 
Revista medico-chirurgicală delà Iaşi, No. 3/1931', şi în care .autorul, 
un distins universitar al Fac. de Medicină delà Iaşi şi director 
medical al staţiunilor din sudul Basarabiei, face studiul complect al 
acţiunei de ordin terapeutic, exercitată prin talasso, aero, helio şi 
fangoterapie (graţie nămolului din lacul Şabolat) în localitatea 
Budache, situată în sudul Basarabiei la 28 km. sud-est de oraşul 
Cetatea Albă.

In această lucrare autorul publică rezultatele observaţiunilor sale şi cer
cetările urmărite timp de mai mulţi ani în staţiunea balneară şi climaterică - 
maritimă delà Budache, asupra:

1) Climatului staţiunei, cari prin caracterele salé excitante este indicat 
în toate stările limfatice torpide;

2) asupra efectelor biologice şi terapeutice obţinute prin băile calde 
şi reci cu nămolul şi apa lacului Şabalat. V

După observaţiunile făcute pe 3000 copii supuşi la cura helio-marină pe
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plaje urmată uneori da o ba« da nămol în lacul Şabolat, rezultă că se obţin re
zultate favorabile în tnbereuloiele osoase articulare, ganglionare, eutante şi 
seroase; în rachitism şi tetanie în câteva afecţiuni ale pielei, precum pio- 
dermite, acnee, eczeme, etc.

In ceeace priveşte tratamentul prin băi calde de nămol, fangoterapia, 
s-au obţinut rezultate minunate în stările reumatismale museulo-artienlare acute 
şi cronice, în gută, nevralgii (mai ales sciatice) în afecţiunile ginecologice (metro- 
salpingo-ovarite, ameno dismenoree, etc.), în afecţiunile cronice ale oaselor 
şi pcriostnlni, muşchilor şi articulaţiilor (csteite, osteo-periostite, mielite, mio- 
site. sinosite).

Auto-citatele din diversele şi numeroasele studii executate per
sonal sau în colaborare de-către autor, dovedesc o sforţare susţinută 
de ani de zile: ea a putut conduce la această admirabilă lucrare ştiin
ţifică, care trădează înapoia balneologului erudit pe clinicianul şi 
mai util bolnavilor; observaţiunile clinice presărate la fie-ce pagină 
fac lectura plăcută şi întăresc afirmaţiunile emise.

Intr’un apel, cu care autorul ne adresează lucrarea, se spune:
„Ştiţi că acum toate staţiunile noastre balneare, chiar cele mai mari, 

trec printr’o criză acută; cu atât mai greu suportă'această criză, staţiunile noi, 
cum e şi staţiunea Budache.

Pentru a nu decădea sub raportul economic —  staţiunile balneare consti
tuind o avuţie naţională de nepreţuit pe cari noi medicii trebue să le avem 

. la îndemâna noastră tot mai perfecţionate pentru aplicarea diferitelor ţ tratamente 
rugăm a ni se da concursul, îndemnând bolnavii spre staţiunea noastră unde 
pe lângă un tratament eficace vor găsi şi avantajai, nani trai eftin şi con
fortabil” .

Sunt asigurări de importanţă capitală, cari tot cât eficacitatea 
factorilor terapeutici şi ştiinţa şi conştiinţiozitatea unui medic lu
minat ajută succesului unei staţiuni balneare, mai cu seamă a uneia 
noi ca Bndaehe, acest Tekir-Ghiol al Basarabiei.

Dr. U. C.

Dr. HORI A  C. SLOBOZI ANUs P e rito n itele  fetale. (Instit de 
Arte Grafice „Lupta” , Bucureşti, 1931.

O lucrare de 20 pagini, prezentaţă pentru examenul de do
cenţă, în care autorul, asistent de puericultură al clinicei obstetricale 
din Bucureşti şi membru al Soc. de pediatrie din Paris, ajunge la 
următoarele concluziuni:

1) Infectarea iperitoneului în timpul vieţei intra-uterine a produsului de 
concepţie se produce în unele cazuri pe cale hematogenă. Pare posibil ca infec-i 
tarea lichidului amniotic să dea peritonite cu sau fără enterite prealabile.

2) Peritonitele fetale se produc nu numai când mama a fost bolnavă în 
timpul gravidităţei, ci şi 'atunci când ea a fost! cliniceşte sănătoasă. In acest caz 
germenii saprofiţi pentru mamă devin patogeni pentru făt. (Cazurile din 
obs- No. 1).

3) Printre germenii care sunt caipabili să dea peritonită petală primitivă, > 
trebue să menţionăm bacilul fecalis alcaligenes. (Observaţia No. 1). Această
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formă n’a fost descrisă până acum. In cazurile observate de noi bacilul fecalis 
alcaligenes saprofit pentru mamă, era patogen pentru făt. Pătrunderea germe
nilor în organismul fetal s’a făcut foarte probabil pe cale hematogenă de oa
rece în afară de peritonită purulentă găsim trombose şi infarcte in diferite or
gane ale fătului.

4) Sifilisul congenital dă peritonite cam în proporţie de 1/2000. Perito- 
nitele fetale sifilitice sunt exudative sau plastice, primitive (obs. 2, 3, 4) sau 
secundare.

Enteritele sifilitice sau sifilisul ulceros al intestinului pot duce la  peri- 
tanite secundare, nespecifice prin perforaţie.

5) In afară de peritonite microbiene găsim o serie întreagă de reactiuni 
peritoneale în revărsările lichide aseptice din cavitatea peritoneală (sânge, bilă, 
urină, meconiu), datorite malformaţiilor organelor abdominale. Alteori perito- 
nitele tiu la stenoze ale intestinului, la atrezie, bride, invaginatii, volvulus.

6) Sunt o serie de ascite fetale a căror etiologie rămâne obscură. Probabil 
că; în unele din aceste cazuri avem de a face cu epanşamente transudative, ne
inflamatori de origine mecanică sau discrazică.

Cauzele mecanice s’ar putea exercita şi la această vârstă ca şi mai 
târziu asupra circulaţiei generale sau asupra venei porte (ciroze, flebite sau 
compresiuni foarte variate pe vena portă). Afectiile discrazice ar putea explica 
ascitele şi poli-serozitele prin leziunile vasculare, pe care le 'determină.

D-l Dr. H. SLOBOZIANU desfăşoară o bogată activitate de ordin 
ştiinţific, după cum reese din M em oriul de titluri şi lucrări, cu care 
îşi însoţeşte lucrarea de mai sus.

Indreptându-şi dela început activitatea pe terenul pediatriei, 
D-sa a făcut studii de specializare în străinătate în serv. Prof. Hu- 
tinel, Nobecourt şi Marfan (Paris) şi în acelea ale Prof. Finkelstein 
şi Czemy (Berlin), urmând paralel lucrările de anatomie patologică 
în Laboratorul Prof. Roussy şi Lubarsch; 'în ţară a fost ataşat 
clinicei obstetricale şi în prezent funcţionează ca profesor de pueri
cultura la Şcoala de moaşe rurale.

In aceste calităţi a făcut numeroase lucrări, 74, printre cari 
69 de pediatrie, publicate în revistele din ţară şi unele în cele din 
străinătate, şi a inspirat şi ajutat cu material şi observaţiuni per
sonale 11 teze în intervalul dela 1925 şi până în prezent.

D-sa practicând vara în staţiunea Carmen-Sylva, Tekir-Ghiol, 
a putut da naştere unei serii de lucrări îndreptate asupra factorilor 
acestei staţiuni maritime; printre aceste lucrări primite de curând, 
menţionăm: ■ -

Tratamentul adenopatiilor trdcheo-bronsice tuberculoase la Mo
vila Tekir-Ghiol, extras de 12 pag. al unui articol publica^ în Re
vista Ştiinţelor Medicale No. —  ŞÎ Tratamentul helio-marin
al rachitismulfii, extras de 8 pag. al unui articol publicat în Rev. 

' de Igienă socială No. 6/1931, —  în cari cu citare de observaţiuni 
clinice în sprijin se scoate în evidenţă efectul favorabil obţinut m 
aceste boale.

Dr. M. C.
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Dr. ION STOIAs N oi cercetări asupra rectitelor infiltrative
Tip. „Cultura” , 'Bucureşti, 1931. _ >

O broşură de 75 pagini şi 9 pagini de bibliografie cu 165 
citate, prezentată ca memoriu pentru examenul de docenţă, în care 
autorul servindu-se de planşe originale admirabile şi prezentarea în 
detaliu a 26 obs. clinice face studiul anatomo-clinic al acestei afecţiuni, 
la care aduce o bogată contribuţie personală, stabilind:

1) Patogenia blenoragică prin deschiderea colecţiilor în rect.
2) Propagarea elefantiazsiului la rect sub formă de rectită infiltraţivă 

şi invers.
3) Complicaţiile peri-rectale sunt tardive şi se datoresc strângerii ste* 

nozei —  în afară de cele bacilare care sunt mult mai rapide din cauzz 
ulceraţiilor cari au o formă penetrantă.

4) Cauzele anatomo-patologice ale hemoragiilor în rectitele hiperplazice.
5) Complicaţiile renale care însoţesc întotdeauna rectitele cronice infiltra

tive stenozante şi hiperplazice şi care sunt cele mai de temut. Acest capitol 
care nu a fost amintit până în prezent, trebuie să facă parte obligatoriu din 
discrierea rectitelor infiltrative.

6) Evoluţia rapidă către moarte prin insuficientă renală, atat timp cat
tubul piogen rectal nu este ridicat. ,

Din M em oriul de titlu ri şi lucrări, cu care d-1 Dr. Stoia, ne 
adresează lucrarea de mai sus, reese variata sa educaţie medicală, 
care l-a făcut să-şi desăvârşească studiile în mai multe direcţiuni: 
asistent în laboratorul de anatomie descriptivă, intern prin concurs în 
serviciile medicale ale spit. Brâncovenesc, medic prin concurs al unui 
spital mixt (la Blaj), medic de laborator (al labor. de anatomie pato
logică delà Spit. Brâncovenesc), specializat pe lângă prof. Masson 
şi Oberling din Strasburg, internist al unui serviciu de chirurgie1) 
(clinica prof. Juvara), în prezent medic primar al serv. de medicină 
internă în aşezăm. M. S. Elena, medic şef de consultaţii, medic 
balneolog, profesor de agenţi fizici la Spit. Brâncovenesc P 'i 
Dr. Stoia, anatomopatolog şi clinician a desfăşurat pe lângă o 
intensă şi variată activitate profesională, o lăudabilă activitate 
didactică prin lucrări practice, conferinţe anatomo-clinice cu studenţii 
Fac. de Medicină, precum şi o frumoasă activitate ştiinţifică, pu
blicând în reviste şi comunicând la societăţi nu mai puţin 81 lucrări 
în. câţi-va ani.

Printre aceste lucrări publicate în 1 româneşte unele au fost 
lucrate în centrele străine, precum:

Le système reticulo-endothêüome şi Tumorile hipofizei (m 
Inst. de anatomie patologică al Prof. Masson-Strassbourg şi Centrul 
anticanceros al Prof. Gunsset) ; altele sunt de concepţie originală, 
Precum: Injecţiile intrarachidiene cu glucoză în cefaleele rebele; 
cele mai multe sunt relatări de simplă cazuistică.

Complecta educaţie anatomo-clinică a  d-lui Dr. Stoia şi diver
sitatea studiilor şi îndeletnicirilor sale profesionale deschizându-i

1) Relevăm această inovaţie fericită pe lângă câte-va din clinicile din 
Bucureşti. 1
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perspectiva unui orizont mai larg îi va putea da în viitor cu ocazia 
unor studii de ordin general medico-chirurgical şi putinţa de a le 
asigura o notă originală de vederi personale.

Dr. M. C.

Dr. I. V. BISTRICEANU: E le ctric ita te a  m edicală, partea Il-a, 
tip. „Arta” , Bucureşti, 1931.

In acest volum de 136 pag., cu 9 figuri în text, D-l Dr. I. 
V. Bistriceanu prezintă întrebuinţarea luminei, adică a razelor ultra
violete şi infra-roşii, ca agent terapeutic.

„După succesul primului volum consacrat studiului „ElJctroterapiei” , 
Domnul Doctor I. Bistriceanu era obligat de a’şi desăvârşi opera începută. 
Luptând cu mari greutăţi inerente crizei materiale şi morale actuale, d-sa a 
perseverat şi astăzi îmbogăţeşte literatura medicală română cu un nou volum 
purtând titlul „Lumina în terapeutică”  sau „Razele nltra-violete şi infra-roşii” .

A  mai insista asupra serviciului ce-1 face medicinei româneşti, este 
inutil. Dela cel mai profan până la cel mai 'erudit, vor găsi în volumul d-lui 
Dr. Bistriceanu noţiunile cele mai utile şi mai ales nu numai puse la punct 
cu cerinţele ultime ale literaturii medicale, dar filtrate prin prisma clinicianului 
şi a practicianului celui mai emerit, căci d-l Dr. Bistriceanu nu se mulţumeşte 
numai cu înşirarea de fapte, ci faoe o critioă succintă a diferitelor procedee şi 
aplicatiuni la toate boalele şi mai ales la tote sistemele.

Cunoscând succesul primului său volum, urez celui de al doilea, a cărui 
continuare este, să-l cunoască pe al primului şi ca în curând să ajungă la 
tipărirea de ediţii. Publicul nostru medical va avea la îndemână un volum 
util şi pentru cel ce consultă şi pentru consultat, evitându-se calea tatonărilor 
inutile şi realizând pentru suferind maximum de beneficii utile” .

spune cu drept cuvânt în prefaţă d-l Conferenţiar Dr. Em.
D. Paulian.

Metoda întrebuinţată de autor este aceiaşi: istoric şi gene
ralităţi, descrierea precisă a aparatelor de întrebuinţat şi a metodei 
de urmat, indicaţiunile şi contraindicaţiunile generale şi speciale 
în diferite boale şi a rezultatelor obţinute de alţi autori şi de autor.

Reamintim că de curând d-l Dr. I. V. Bistriceanu, câre ac
tivează în cadrul spitalului central militar „Regina Elisabeta”, a ifost 
numit docent în- specialitatea „agenţii fizici în tratamentul, mala
diilor sistemului nervos”  la facultatea de medicină din Bucureşti; 
—  ceace înseamnă o recunoaştere şi o consacrare.

Dr. M. C.



B. — C O N G R E S E

Congresul ştiinţific al Asociaţiei Generale a Medicilor
(Constanţa 13, 14, 15 Iunie 1931)

Recentul Congres al Asociaţiei Generale a Medicilor a dovedit 
încă odată că este o forţă care s’ă impus în viaţa noastră publică 
Şi profesională. Fiindcă reprezintă cu adevărat uniunea solidară a 
întregului corp medical românesc, legat de aceleaşi idealuri, de 
aceleaşi nevoi profesionale, de aceiaşi dorinţă de mai bine pentru 
ţară.

Cu toate vicisitudinile vremurilor, cu toată adversitatea ofi
cialităţilor cu care a avut de luptat, cu toate dificultăţile pe cari 
organizaţiile profesionale le întâmpină în drumul revendicărilor lor, 
Asociaţia Generală a Medicilor a arătat că un corp solidar în
chegat şi cu o conducere destoinică şi neobosită trebue ascultat 
m toate problemele cari .privesc interesele profesionale ale cor
pului medical şi organizarea sanitară a ţării. Recentul Congres 
a i osl o încoronare a activităţii neobosite desfăşurate timp de 30 
oui; fiindcă a însemnat o victorie profesională, un succes ştiinţi- 
f*c & o sărbătoare oficială:

O importantă victorie profesională prin numărul mare al- 
participanţilor, prin entuziasmul cu care corpul medical romanesc 
a urmării desfăşurarea Congresului şi şi-a afirmat solidaritatea 
in jarul Asociaţiei. Această victorie se datoreşte în întregime Pre
şedintelui Asociaţiei D-l Prof. Dr. N. Gheorghiu, care prin auto
ritatea D-sale, prin muncă neobosită şi prin interesul şi dragostea 
—  uneori nemeritată —  pe care a arătat-o corpului medical româ
nesc, a ştiut să dea Asociaţiei forţa morală pe care o are azi.

Un succes ştiinţific, prin importanţa comunicărilor şi auto
ritatea ştiinţifică a raportorilor. Importantele chestiuni ştiinţifice 

esbâtute la Congres au afirmat încă odată înalta valoare a ştiinţei 
noastre medicale.

Sărbătoarea oficială a fost înSă aceia, care ne-a umplut ini- 
nule de bucurie şi de speranţe. Congresul dela Constanţa a avut 
ocazia să sărbătorească pe acela care prin activitatea sa ştiinţifică, 
PCm calităţile sale de organizare, prin superioritatea spiritului s’ a 
l<hrUS- j l&ura cea mai iubită şi respectată nu numai de toţi me- 
o CU„ din ţară, dar şi în străinătate. Sărbătoarea oficială însemna 

eru nouă pentru sănătatea publică prin chemarea D-lui Prof.
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Cantacuzino —  primul medic —  la Ministerul Sănătăţii, Muncii,
si Ocrotirilor sociale. ' „ , ,

Acela care la 1910, împreună cu Dr. Swn a pus bazele orga
nizării noastre sanitare, va avea din nou prilejul, spre bucurw 
Corpului medical românesc şi spre folosul tării, să desăvarşeasca 
opera începută. Şi necondiţionat, Asociaţia Generală a medicilor 
îşi va alătura munca ei.

Şedinţa de deschidere

Congresul a fost deschis de D-l Dr. Gheorghiu.
Preşedintele Asociaţiei arată importanţa Congreselor Aso- 

ciaţiei, salută prezenţa d-lui Ministru Prof. Dr. Cantacuzino şi 
semnalează importanţa rapoartelor ştiinţifice ce se vor prezenta
Congresului. . , ...............  •: j

D-l Prof. Dr. Cantacuzino, Ministrul Sănătăţii,^ Muncii yi
Ocrotirilor Sociale, arată importanţa Congreselor ştiinţifice ale 
Asociaţiei şi relevă sentimentele care-1 leagă de Asociaţie.'

După aceste cuvântări au mai vorbit —  reprezentând facul
tăţile de medicină şi oficialităţile —  D-nii General Popescu, G. 
Popescu, Prof. Dobrovici, Conf. Dr. E. Gheorghiu, etc.

A  urmat apoi constituirea biroului.

După amiază D-l Prof. Dr. Cantacuzino, a prezentat un 
raport foarte interesant despre: Vaccinaţiunea preventivă in contra 
tuberculozei prin metoda Calmette.

Din statisticile ce prezintă se poate trage concluzia că mor
talitatea copiilor vaccinaţi este mult 'mai mică decât a acelora ne
vaccinaţi (la Bucureşti 9°/o la vaccinaţi şi 200/0 la nevaccinaţi j, 
ceace este însă mai interesant, mortalitatea de tuberculoza a copiilor 
vaccinaţi este mult mai mică decât a celor nevaccinaţi (1,8— 2 8ty0 
la vaccinaţi şi 200/0 la nevaccinaţi). Conchide asupra nevoi de a 
vaccina copii indiferent dacă trăesc sau nu în mediu tuberculos. .

După prezentarea raportului a urmat sărbătorirea D-lui 1 rol.
Dr. Cantacuzino. ' ■ . .

D-l Prof. Dr. N. Gheorghiu arată mândria pe care o resimte 
Asociaţia, având în mijlocul ei pe D-l Prof._ Cantacuzino ca ra
portor şi ministru. Anunţă hotărârea Asociaţiei de a înfiinţa un 
premiu de 10.000 lei anual numit premiul Prof. Cantacuzino, care 
se va acorda celei mai bune lucrări din Institutul Prof. Cantacuzino..

S’au asociat apoi numeroşi vorbitori cari au "adus D-lui rrol. 
Cantacuzino omagiile diferitelor Instituţii ce reprezentau. j

Tuturor a răspuns D-l Prof. Dr: Cantacuzino: a .
„Nu veţi crede când vă spun că în momentul de faţa, îmi 

vine ’greu să-mi stăpânesc emoţiunea mea. . . . . . .
Adunarea de azi, compusă din elevi mai tineri şi din buni 

colaboratori, îmi dă prilejul să resimt adânc, cât sunt_ de trainice 
şi spontane legăturile de afecţiune reciprocă care exista intre ei
si mine. '■
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Ce răsplată mai dulce puteam găsi spre apusul carierii mele 
profesionale decât această emoţionantă manifestaţie de simpatie,

Mulţi dintre D-voastră cunosc şi ştiu că pasiunea dominantă 
a vieţii mele a fost cercetarea problemelor ştiinţifice legate de pro
blemele vieţii.

Necunoscutul adânc pe care ni-l. oferă studiul naturii vii a 
exercitat întotdeauna asupra mea cea mai fermecătoare atracţie. 
Iar cea mai ntare bucurie a mea a fost de a împărtăşi tineretului, 
ştiinţa pe care o dobândisem —  şi de a deştepta în mintea lor 
dorinţa de a şti mai departe şi de a-şi adânci cunoştiinţele.

Astfel s’a născut între mine şi acest tineret —  din care fac 
parte şi o bună parte din domniile voastre cari au intrat în a doua 
fază a vieţii lor —  acele legături sufleteşti atât de rodnice şi cari 
nu vor dispărea cât timp voi trăi.

Institutul nostru de serologie s’ a născut din această colaborare 
simpatică. In realitate el îşi avea defa existenta înainte de a fi 
fost clădit efectiv. Iar udările care îl cuprind nu sunt decât 
expresiunea vizibilă şi concretă a unei stări de fapte care de multă 
vreme erea realizată în intimitatea sufletelor noastre. Lucrul acesta 
Păţi înţeles, domnule Preşedinte. Şi nu erea posibil s ă , exprimaţi 
sub o formă mai frumoasă şi mai delicată sentimentul Dvs. decât 
atribuind tineretului, care şi în viitor va continua să se adune în 
jurul meu, acest semn de înaltă încurajare.

Iubiţi elevi, iubiţi colaboratori, pentru dragostea voastră ex
primată inimos atât de spontan, bătrânul vostru dascăl vă mulţumeşte 
din adâncul sufletului său” . *

ALTE RAPOARTE ŞI COMUNICĂRI:

Prof. Dr. Zotta: Consideraţiuni asupra endemiei palustre în 
delta Dunării, valea Prutului şi regiunile învecinate.

Prof. Dr. T. Gane: Un secol dela prima organizare sanitară în 
România.

Dr. I. D. Ghiulamila: Elementul funcţional în evoluţia şi 
tratamentul coxotuberculozei.

Dr. O. Meller: Consideraţiuni radiologice asupra tuberculozei 
infantile.

Prof. Dr. I. Bălăcescu: Coxo-tuberculoza.
D-na Dr. Th. Panaitescu: Coxo-tuberculoza la copii.
Dr. V. Climescu şi Ath. Ianăş: Tratamentul coxalgiei la 

l?i va alătura munca ei şi aduce concursul tuturor medicilor din ţară.
Dr.. A. Ianăş: Tratamentul adenopatiilor traheobronsice la

C. T. C.

Dr. I. Rosenstein.
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*
* *

Al 10-lea Congres Balnear Român (lubilar)
a  a v u t  lo c

în zilele de 16 — 17 Mai 1931 
sub înaltul patronagiu al M. S. Regele CAKOL 11

Sâmbătă IC Mai 1931, orele 9. a. m.
s*a ţ in u t

ŞEDINŢA I-a ADM INISTRATIVĂ A  MEMBRILOR SOCIETĂŢII
pentru gestiunea an. 1930, (în Palatul Asoc. Gen. a Medicilor, str. Isvor 16).

d u p e  u r m ă to r u l p r o g r a m : . X

1) Preş. Gen. Dr. Vicol: deschiderea şedinţei.
2) Dr. Margulius /., casier: gestiunea financiară pe 1930.
3) Dr. Ettinger Leo, vice-preş. secţiei stabilimentelor balneare: 

gestiunea secţiei pe 1930.
4) Alegerea Comisiei Congresului de verificare.
5) Dr. Lambru A., directorul societăţii: situaţia generală eco- 

* nomică în 1930.
6) Prezentarea şi discuţia bugetelor pe 1931.
7) Raportul asupra gestiunii Expoziţiei balneare din 1928.
8) Alegerea Consiliului general, a Comitetului permanent, a 

Comisiei permanente de cenzori pe următorii 3 ani.
9) Aclamarea de membrii de onoare.

8) Congresul sindicatului proprietarilor şi exploatatorilor de 
ape minerale naturale în secţie intimă, la orele 15 jum.

9) întrunirea turistică (la orele 17 jum., în secţiune intimă). 
Chestiuni: înfiinţarea Oficiului naţional al turismului; reducerile pe 
C. F. R. a transportului excursioniştilor, membrii ai societăţilor tu
ristice; crearea unei secţii centrale de turistică la Bucureşti.

Sâmbătă 16 Mai 1931, orele 15,30. —  Şedinţa Il-a . — .

CONGRESUL ECONOMIC A L TUTUROR FACTORILOR BALNEARI
ŞI CLIMATICI

în Palatul Asoc. Gen. a Medicilor, —  Preş. Gen. Dr. Vicol 

Chestiunile la ordinea zilei au fost:'

1) Urgenţa necesităţii unei legi de organizare a staţiunilor.
' 2) Starea actuală economică a staţiunilor.

3) Propaganda baneară.
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4) Raportul Comisiei de verificare a gestiunii financiare a 
societăţii.

5) Chestiuni de deontologie medicală (introduse în ordinea 
zilei, după cererea a 5 membrii).

6) Alte chestiuni care se vor pune la ordinea zilei tot după 
cererea a 5 (membrii, făcută cu 24 ore înainte de Congres.

7) Isvoarele dela Bivolari (rap. ing. V. I. Istrati).
a întreaga ordine de zi a acestei şedinţe a fost supusă discuţiunii, 
în conformitate cu regul. Congresului.

Duminecă 17 Mai 1931, orele 10 jnm. dim., în Amfiteatrul Fund. Univ. Carol.

a a v a t  lo c

ŞEDINŢA 3-a FESTIVA A  CONGRESULUI

Preşedinţi de onoare: Prof. I. Cantacuzino, Ministru sănătăţii. 
Prof. A. Theohari, Dir. Inst. balnear,

Preşedinte: Gen. Dr. Vicol, preşedintele Societăţii.

CUVÂNTĂRI:

1) Prof. Dr. Theohari A.: Cuvânt de deschidere.
2) Gen. Dr. Vicol N.: Istoria şi organizarea staţiunilor române.
3) Conferenţiar Dr. Micha.lescu: Evoluţia şi desvoltarea ştiin

ţifică a balneologiei române.

Cuvântările autorităţilor:

Facultatea de medicină Cluj: delegat, prof. Dr. Iuliu Ha- 
ţiegan, ministru de Stat.

Facultatea de medicină Iaşi: delegat, prof. Dr. C. Parhon. 
Institutul baln. univ. din Bucureşti.
Institutul balnear univ. din Iaşi: delegat, Dr. Hurmuzache E. 
Inst. geologic: delegat, dir. prof. Macovei.
Primăria Sectorului Albastru: delegat, Dr. Galimir, cons. 

comunal.

Societăţi participante:
Asociaţia generală a medicilor din România: delegat, Dr. P. 

Niculescu.
Societatea Regală română de istoria medicinei: delegat, secretar 

Gen. Dr. Gomoiu.
A. G. I. R. Asociaţia generală a inginerilor din România: 

delegaţi: inginerii Tr. Meţianu, I. Trofin şi D. Cambureanu.
Asociaţia generală a farmaciştilor: delegaţi: preş. Mihălcescu 

Şi secretar general D. M. Ionescu.
Societatea studenţilor în medicină Bucureşti: delegaţie în; 

frunte cu preşedintele ei, Dr. C. I. Tănăsescu.
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Sindicatul proprietarilor şi exploatatorilor de ape minerale: 
delegaţi: preşed. Dr. Debretzi şi Ar. Vlaicu.

Secţia economică a stabilimentelor balneare şi climatice: de
legaţi: ing. Germani şi Dr. Ettinger.

Secţia pedicilor balneari: delegaţi: Dr. P. Niculescu şi P. 
Doljan.

Societatea balneară Govora-Călimăneşti: delegat, Ing. I. P. 
Trofin.

Societ. balneară Borsec: delegaţi: Ing. Behron*şi Weiss Aurel.

Duminecă 17 Mai 1931, orele 15,30. —  Şedinţa IV-a. —

în Palatul Asociaţiei Generale a Medicilor 

CONGRESUL ŞTIINŢIFIC BALNEOCLIMATIC 

sub preşedinţia D-lui Prof. Dr. Theohari.

Şedinţa se deschide la orele 15 jum.
1) Confer. 'Dr. Michăilescu C., secr. gen. al Societăţii:

Raportul asupra mişcării ştiinţifice mondiale, balneare şi clima
tice pe 1930. '

2) Slobozianu Horia: Tratamentul adenopatnlor tracheo-bro
ch ice la  Movila Teckirghiol. . . . . .

3) I. Daniel şi M. Popescu-Buzeu: Cercetări asupra indicelui
de refracţie al apelor minerale din Olăneşti. . ..

4) /. Daniel şi M. Popescu-Buzeu: Cercetări asupra acţiunu 
diuretice şi de eliminare a acidului uric, a izvorului No. 10 din 
Olăneşti.

5) I. Daniel şi M. Popescu-Buzeu: Modificările vasculo-sanguine
determinate de temperatura băilor. _

6) I. Daniel: Noi observaţiuni clinice asupra tratamentului
diabetului cu ape minerale sulfuroase.

Lucrările Institutului Universitar de balneologie din Bucureşti:

1) Profesor Theohari, I. Tătăranu, D-ra Alexia şi E. Mareş: 
Modificările biochimice ale terenului în cazurile de coxalgie tratate
la Techirghiol prin cura mixtă.

2) Dr. Petre Niculescu: Aplicarea datelor recente farmacologice 
la acţiunea apelor cloruro-sodice iodate şi sulfuroase de Govora.

3) Dr. G. Băltăceanu: Acţiunea apei Olăneşti No. 5 asupra
secreţiei gastrice (studiu experimental). .

4) Dr. Gheorghian Popescu: Acţiunea apei Borsec (isv. prin
cipal) asupra secreţiei biliare (studiu experimental ).̂  ^

5) Dr. I. Gheorghian Popescu: Diureza şi modificările umorale
sub acţiunea apei Hebe Sângiorgiu. _ .

6) Dr. I. Gheorghian Popescu: Modificările ghcemiei la nor
mali sub acţiunea apei Hebe Sângeorgiu. _  ̂ .

7) D-na Hagi Paraschiv: Compoziţia chimica a apei Broşteni.
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8) Dr. E. Codaşa: Acţiunea apei Sinaia asupra secr. gastrice 
(studiu experim.).

9) Dr. E. Codaşu: Acţiunea apei Broşteni asupra secr. gas
trice (studiu experim.).

10) Dr. E. Codaşa: Acţiunea apei Broşteni asupra secr. 
gastrice (st. 'clinic).

11 ) Dr. E. Codaşu şi Dr. I. Ionescu: Acţiunea apei de Broş
teni asupra diurezei.

12) Dr. E. Codaşu şi Dr. Andeoiu: Acţiunea apei Salutaris 
asupra diurezei.

13) Dr. E. Codaşu: Acţiunea apei Răducăneni asupra secr. 
gastrice (şt. experim.).

14) Dr. E. Codaşu: Acţiunea apei Răducăneni asupra secr. 
gastrice (st. clinic).

15) Dr. E. Codaşu şi Dr. I. Ionescu: Acţiunea zimostenică 
a apei de Bicsad asupra ureazii de Soia.

16) Dr. E. Codaşu şi D-ra Dr. Rusu: Acţiunea câtorva ape 
minerale rom. asupra tripsinei.

17) Dr. E. Codaşu şi D-ra Vasilescu: Acţiunea apei de Broş
teni asupra uricemici.

18) Dr. A. Lambru: Apele dela Băile Herculane (isv. Maria, 
Ileana şi Elisabeta) în cura internă.

19) Dr. Gheorghe Niculescu şi Carpen: Acţiunea apei Slănic 
Moldova No. 10, asupra secreţiei gastrice (studiu experimental).

20) Dr. Gheorghe Niculescu şi Carpen: Acţiunea apei Slănic 
Moldova No. 13, asupra secreţiei gastrice (st. experimental).

21) Dr. Gheorghe Niculescu. şi Dr. I. Ionescu: Acţiunea zi
mostenică a isvoarelor 1, 3 şi 6 din Slănic Moldova asupra ureazei 
de Soia.

22) Dr. Gheorghe Niculescu şi D-ra Dr. Rusu: Acţiunea is
voarelor 1, 3 şi 6 Slănic Moldova, asupra tripsinei.

23) Dr. H. Angelescu: Acţiunea apei de Stoiceni asupra 
uricemici şi colesterinemiei.

Institutul Balneologie din Iaşi:
Lucrări din 'Clinica infantilă şi Laboratorul de igienă.

1) Prof. Dr. Tudoranu, Dr. E. Hurmuzache, D-na C. Hurmu
zache şi D. Herescu, asistent chimist: Modificări hematologice şi 
biochimice (hemoglobina, viscositatea, viteza de sedimentare a eri- 
trocitelor, refractometrie, rezerva alcalină şi calcemie) sub acţiunea 
helioterapiei marine în staţiunea Budache..

2) Prof. Dr. Gh. 'Tudoranu, Dr. Hurmuzache şi D. Herescu: 
Modificări hematologice (hemoglobină, viscositate, viteza de sedi
mentare a eritrocitelor, refractometrie, calcemie), sub acţiunea curei 
mixte (marină, helioterapie şi fangoterapie) la Budache.

3) Dr. E. Hurmuzache şi D. Herescu: PH sanguin, rezerva 
alcalină şi calcemia sub acţiunea fango terapiei (staţiunea Budache).

4) Dr. E. Hurmuzache şi D. Herescu: Noi contribuţiuni la 
acţiunea fangoterapiei asupra uricemici (staţiunea Budache).
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5) Pr°f- Dr- Gh‘ Tudcranii şi E. Hurmazache: Cercetări bac
teriologice asupra nămolului vechiu scos din lacul Şabolat. _

6\ Prof. Dr. Gh. Tudoranu: Flora microbiană a nămolului 
Polyfango. Regenerarea nămolului cu microbi izolaţi din Polyfango. 

7) Prof. Dr. Gh. Tudoranu şi D. Herescu: Ph-ul apelor
de Slănic. ,

8) Prof. Dr. Gh. Tudoranu şi D. Herescu:
Ph-ului urinar după cura de Slănic.

Modificarea

Luni 18 şi Vineri 22 Mai 1931*
a avat loc

A  8-a EXCURSIE BALNEO-CLIMATICA TURISTICA A SOCIETĂŢII

Luni. Orele 6 jum., plecarea din piaţa Senatului cu autocare. 
Olteniţa (trecerea Dunării). Turtucaia (haltă). Silistra (primirea de
autorităţi, masa, vizitarea Arab-Tabiei). .  ̂ ,.

După ameazâ: Bazargic (primire de autorităţi). Fcrene Ua 
Sanatoriul Kruni, incurtiruirea oferită de D. Apostol Popescu, propr. 
Sanatoriului). •

Mărfi. Orele 7' jum., plecarea pentru vizitarea Vaei Batova 
(valea fără iarnă), .până la Ceatalar, unde se va lua masai 
Erborizări (fiecare va avea un caet de presat flori). Valea Evecler,
cu monumentul Teke. ..

După amează: Conferinţe la Ekrene asupra regiunii. 
Mercuri. Orele 8, plecarea la Balcic: vizitarea oraşului, lacului 

Karaghiol. (cu barca), a Palatului Penha Juvah al M. S. Regina 
Maria; masa la Balcic. Seara întoarcere Ekrene.

Joi.. Orele 7, plecarea la Cavarna, Caliacra, Valea Bolota, 
Surtuchioi, Mangalia, Carmen Sylva,_C. T. C., O. N. E. F., eventual 
Tekirghiol. Explicaţii la fiecare localitate. Masa de ameaza pe drum. 

Seara, adăpost şi masă la Carmen Sylva. .
Vineri. Orele 7, întoarcerea la Bucureşti prin Adam Clisi 

(monumentul roman Tropaeum), Silistra şi Turtucaia.
. ■ Un participant.

Congresul Medicilor Stomatologi

‘ In Amfiteatrul Spitalului Colţei a avut loc Duminecă 21 
Iunie, Congresul medicilor stomatologi.

Au participat delegaţi din toată ţâra precum şi reprezentanţi
ai filialelor Asociaţiei medicilor. . , . _ c

Congresul s’a deschis sub preşidenţia D-lui Dr. Şomer, 
ia cuvântul de deschidere arată că rostul Congresului este ca 
medicii stomatologi să se apere de invazia in profesiune a tuturor 
nepregătiţilor cari compromit specialitatea. Arata cum aceştia 
agită de ani de zile prin toate mijloacele ca sa dobandeasca liber-
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tatea de a profesa. „Medicii stomatologi trebue să protesteze şi să 
ceară ca dreptatea să ia locul nedreptăţilor de până acum”.

D-l Dr. A. Dumitraş, raportor, face istoricul legiferărilor li
berei practice dentare în ţară şi rând pe rând desvălue toate moda
lităţile de eludare a legilor în vigoare ceace a permis strecurarea în 
profesiune a multor elemente nepregătite. Arată nenorocirile ce se 
întâmplă din cauza ignoranţei dentiştilor fără şcoală şi cere Con
gresului o acţiune energică pentru curmarea răului.

D-l Dr. P. Stoenescu aduce un voluminos dosar din care se 
poate constata că majoritatea celor cari azi se agită şi se plâng de 
nedreptate încercând să forţeze porţile stomatologiei, sunt mese
riaşi de categorii cari nu au nici o legătură cu stomatologia: băr
bieri subchirurgi, techpicieni dentari, sau categoria celor cu di
plome falşe sau obţinute pe bani în străinătate, D-l Dr. Stoenescu 
spune că Congresul îşi pune nădejdea în D-l Ministru Cantacuzino, 
care nu va mai tolera ca nedreptatea şi ilegalitatea să continue.

Participant.

♦
♦
♦
♦
*
♦

♦
♦
♦
♦
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Secţiunea laşi «

Şedinţa din 7 Noembrle 1930

Prezidează Dr. Popa Radu, care exprimă cuvinte elogioase 
în memoria regretatului profesor de medicină legală la Facultatea 
de Medicină din Iaşi, Dr. George Bogdan.

Dr. ZO E C ARAM AN : Un caz de tetraplegie histerică.
0  tânără de 21 ani, în urma unui traumatism psihic prezintă timp 

de un an o tetraplegie funcţională. Bolnava 'nu execută nici o mişcare activă, 
are reflexele tendinoase exagerate la membrele inferioare şi o hipotonie muş- 
culară generalizată. Nu , prezintă tulburări de sensibilitate nici sfincteriene. 
Tratamentul prin torpilaj o vindecă. Mobilul simulării era de a atrage atenţia 
familiei asupra ei, considerând că d’d iubesc îndeajuns.

Dr. HELD: Exemă la o insuficientă tiroidiană.
Bolnava are o constituţie picnico-otletică şi prezintă simptome nete 

de insuficientă tiroidiană: constipaţie, infiltrarea tăsutelor vioi ale fetei şi 
mâinilor, pielea aspră, oedeme localizate la maleole, dureri de cap. Mai 
prezintă şi un timpanism abdominal accentuat ceia ce ar arăta o insuficientă 
hipofizară. Pe ambele mâini i-a apărut o exemă rebelă la orice tratament 
şi care a cedat complect după 11 zile de tratament tiroidian pentru a recidiva 
prin încetarea lui.

D ISCU ŢIE: Dr. L. Balif spune că legăturile exemei cu in
suficienţa tiroidiană nu sunt bine elucidate încă. Unii autori, între 
care Leopold Lewi, susţin că exema ar coincide cu o perioadă de 
hipertiroidie. Ca o' insuficienţă tiroidiană să abă exemă mai trebue 
să se asocieze un alt factor de ex. tulburări în metabolismul cal- 
ciidui. Calcemia bolnavei fiind .normală ar fi poate de incriminat 
insuficienţa hipofizară care ar fi favorizat apariţia exemei. Citează 
opiniunea Prof. C. Parhon după care insuficienţa pancreatică pare a 
predispune la apariţia exemelor.

Dr. L. BALLIF prezintă un caz de tumoare cerebrală.
Desvoltată la un tânăr ce a suferit cu 6 lani în urmă de o meningită 

gravă de natură malarică. Se întreabă dacă în acest caz malaria n’ar fi  o cauză 
favorizantă asupra desvoltării tumorii.

Dr. L. BALLIF şi COBILANSKI: Tulburări psihice după 
malaria.

In urma unei boli febrile prelungite şi diagnosticată drept febră tifoidă, 
la un individ de 40 ani, apoi fenomene confusive care durează de câteva săp
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tămâni. Bolnavul era deprimat ,cu totul absent, refuza alimentele. Uneori 
era agitat şi vorbea singur. Stabliindu-se prezenţa în sânge a hematozoarului 
(forma tropică) şi administrându-i-se tratamentul prin chinină, pacientul se 
vindecă de tulburările sale psihice.

Dr. A, HOFMÂNN: Tratamentul metroragiilor prin insulină.
Expune bunele .rezultate obţinute prin tratamentul prin insulină la o 

pacientă de 20 ani, care suferea de metroragii ce-i ameninţau viaţa. întotdeauna 
bolnaav prezentase menstruaţii prelungite 7-8-10 zile. Metroragiile amelio
rate pentru un timp prin radiotherapie n ’au mai putut f i  oprite în ultimul timp 
prin nici un mijloc. Numai injecţiile de insulină au putut să le oprească. De 
10 luni bolnava are menstruaţii regulate cu durata numai 'de 5 zile.

D ÎSCU ŢIE: Dr. L. Ballif susţine că insulina ar lucra în acest 
caz fiind un antagonist al lobului anterior al hipofizei, fie neutralizân- 
du-i secreţia, fie inhibând funcţiunea hipofizară.

Dr. POPA-RADU şi D-na GORDUZA: Un caz de melancolie 
delirantă.

jLa o femee de 62 ani, din antecedente interesant alcoolismul tatălui şi 
al însăşi bolnavei. De asemeni pacienta a avut eritem solar. Bolnava este 
tristă, plânge, prezintă halucinaţii vizicale şi auditive. Crede că sufletul copiilor 
ei au intrat în craniul ei iar balaurii ce se află în abdomenul ei se urcă 
în cap şi vor să mănânce aceste suflete/, I  'se pare că are clopoţei şi ceasornice 
de aur pe sub piele şi în cap; că bar scântei de pe mâinile ei, mirându-se 
că celalţi nu le văd. Asociaţia'etilismului cu pelagra Îşi arterioscleroza au de
terminat acest sindrom psihic.

.Dr. M. Briese.

Şedinţa din 30 Ianuarie 1931

Dr. ZOE CARAM AN : Simptome de scleroză în plăci consecu
tive malariei.

Un tânăr de 21 ani prezintă reflexele exagerate, tremurături ale capului 
şi vorba scandată, fenomene care au 'apărut acum 6 ani. A  suferit de malarie 
la vârsta de 7 ani, apoi la 15 ani, când a avut accese zilnice ‘Care îl 
faeeau să-şi piardă cunoştinţa. A  stat patru luni jumătate în spital, fiind 
tratat cu chinină. Timp de zece săptămâni a prezentat o paraplegie, care a 
cedat la tratamentul chininic. De atunci a rămas cu reflexele tendinoase exa
gerate, cu tremurătri alue capului şi vorba scandată. Nu prezintă nistagmus, 
nici tremurături ale membrelor, nici semne cerebeloase. Tremurăturile capului 
se ameliorează cu luminai. Făcându-se de trei ori examenul sângelui, nu se 
găseşte hematozoarul.

Dr. M. BR IESE: Asupra unul sindrom de lipodistrofiej
O bolnavă în vârstă de 41 de ani, se plânge de metroragii abundente. 

Prezintă o adipozitate accentuată. Greutate 94,700 kgr. înălţimea 155 cm. c. 
In apropierea trunchiurilor nervoase se găsesc numeroase tumori, a căror 
dimensiuni variază dela mărimea un u i. bob de mazăre până la hiărimea unui 
ou. Metabolismul bazai 3 , 7 0 Jq . Colesterina crescută i(2,650/oo)* Calcemia 92 
nimgr. ®/ qq- Prezintă enueresis fenomen ce ar putea fi interpretat ca un 
simptom comiţial. Sindromul înfăţişat de această bolnavă este realizat de o 
turburare pluriglamdulară (insuficienţă ovariană, disfuncţiune hipofizară şi 
probabil tiroidiană) la care se asociază şi o turburaxe a centrilor bazilari.
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DISCU ŢIE: Prof. Parhon crede că s’ar putea explica metrora- 
gia bolnavei prin hipovarie. Ovarul regulează troficitatea> mucoasei 
uterine şi tonicitatea uterului. Când vasele rămân deşchise din 'cauza 
atoniei muşcuîare, se poate bănui o insuficienţă ovariană după o 
perioadă de hipeactrivitate. Funcţiunea warianl merge crescând 
până î i  momentul menstruaţiei, când ovaiul începe râ aibă o 
activitate din ce în ce mai mică. Odată cu încetarea menstruaţiei, 
ovarul îşi reia funcţiunea. Bolnava are o exagerare a hormonului 
hipofizar anterior (hormonul de creştere). Acţiunea hipogenitală 
merge paralel cu obezitatea.

Dr. J. NIŢULESCU, Dr. P. 10NESCU şi Dr. C. STRAT: 
Gigantism, acromegalie şi diabet.

Un bolnav cu talia de 1.90 m., prezintă o mărire accentuată a extre
mităţilor şi simptome de diabet. Cantitatea de urină în 24 de ore 3500 cm. c. 
Glicozuria 315 gr. Glicemia variază între 2,35 şi 2,34. Se observă o anemie 
accentuată (2.800.000 hematii) şi limfocitoză. Studiind sistemul vegetativ 
prin probe farmacodinamice (adrenalină, atropină, gynergene şi pilocarpină), 
comunicatorii ajung la concluzii contrazicătoare şi nu pot constata dacă la 
acest bolnav predomină simpaticul sau parasimpaticul.

DISCU ŢIE: Dr. L. Ballif: Pentru a studia sistemul vegetativ, 
trebue să se ţină seamă de greutatea bolnavului şi să se mărească 
în acest caz dozele de adrenalină şi atropină.

Prof. Parhon: Ar trebui să se constate cât calciu pierde bolna
vul în 24 de ore. De asemeni ar trebui să se vadă dacă nu e 
mărită transparenţa osoasă.

Se pare că e vorba de un diabet nervos, în legătură cu o 
tumoare care atinge centrii bazilari vegetativi interesând în deosebi 
un centru pancreatic. Ormonii pot lucra şi în mod direct, fără mij
locirea sistemului nervos, dovadă acţiunea extractului tiroidian asu
pra plantelor.

Scăderea glicemiei precedând hiperglicemia adrenalinică, con
statată în acest caz s’ar explica prin depozitarea glicogenului.

Dr. L. BALLIF, Dr. I. LUNESKI şi M. POP: Mers cu paşi 
mari la parkinsonieni mcefalitici.

De obicei parkinsonienii merg cu paşii mici. Comunicatorii prezintă 
doi parkinsonieni, cari merg executând paşi de aproape un metru lungime.

Dr, BALLIF prezintă un caz de asociaţie de diabet insipid cu 
paralizia oculo-motorului extern.

Dr. BALLIF şi I. COLIBANSKI: Delir cronic la un par- 
kinsonian. . ' .

Bolnavul, parkinsonian tipic, se prezintă psihiceşte ca un delirant cronic. 
Be crede în veşnică luptă cu duhul rău. A  tipărit afişe cu diferite precepte, 
pe care se sileşte să le urmeze, pentru ai evita influenţa spiritului răufăcător.

Dr. Zoe Caraman.



375

Şedinţa din 23 H al 1931 '

Preşidentia: Prof. C. Parhon.

Dr. L. BALLIF şi Dr. LUNEW SKI: Asupra unui caz de he
miplegie dreaptă post-traumatică cu accese de epilepsie jacksoniană.

La un tânăr de 22 ani, după un traumatism cranian care a lăsat o 
infundare occipito-temporală stângă, apare hemiplegia dreaptă, cefalagii şi accese 
de epilepsie jacksoniană, repetate la început la 2, o zile acum de 2, 3 ori pe lună.

Particular în acest caz este faptul că membrul superior drept are o 
atitudine neobicinuită în hemiplegii. Anume: degetele sunt în extensie puternică, 
antebraţul în pronatie forţată, braţul alipit de trunchiu şi antebraţul cr 
mâna aplicate pe abdomen.

Tonusul muscular scăzut, hipoexcitabilitate galvanică de partea bolnavă. 
Reflexele tendinoase mai vii de această parte. Semnul lui Babinski absent. 
Bolnavul obişnueşte să-şi îndepărteze sau să-şi atenueze contracţiile ce au loc 
în membrul superior drept prin o legătură în regiunea braţului care de
termină cianoza mâinii şi antebraţului.

D ISCU ŢIE: Prof. Parhon aminteşte că hemiplegiile traumatice 
evoluează altfel ca celelalte hemiplegii. Rigiditatea muşculară se 
poate observa la alţi muşchi. Curent extenzorii sunt în hipotonie la 
membrul superior şi hipertonie la membrul inferior.. In hemiplegiile 
traumatice muşchii pot fi atinşi în mod diferit. Sunt astfel cazuri de 
hemiplegii cu mâna în ghiară. Citează cazurile Prof. Marinescu, care 
a observat în două cazuri de hemiplegii post-operatoare (extirpări 
de scoarţă cerebrală) numai pierderea posibilităţii de a executa 
mişcările fine.

Prof. Parhon ' cu D-ra Vasiliu au observat un caz de trau
matism cranian cu anestezie şi tremurături în ultimile două degete. 
Aceste cazuri de hemiplegii au importanţă căci în acest mod se vor 
putea stabili localizările în scoarţă.

Dr. L. BALLIF şi ŞTIRBU: Polinevrită a plexurilor brachiale 
şi radiculită de natură infecţioasă.

O femee în urma unei parametrite febrile este atinsă de pelinevrită gravă. 
Acest sindrom caracterizat prin dureri vii 'şi anestezii, începe întâiu de partea 
dreaptă, apoi se întinde şi de partea stângă la membrele superioare. Punc
tele de eşire a trigemenului sunt dureroase. Reflexele abolite. Dureri la pre
siunea maselor muşculare. Bolnava prezintă şi un sindrom Horner, de partea 
stângă. Nu prezintă, tulburări sfincteriene. Reacţiile în sânge şi lichid negative. 
Prezintă polinucleoază.

Dr. A. BLINOV: Un caz de pleurezie hemoragied la o base- 
dowiană.

Autorul citează fapte prin care se arată că hipertiroida predispune la 
hemoragii. Astfel D-na şi D-l Prof. Parhon au observat o slăbire extremă şi 
creasta foarte palidă la galinaceele hipertiroidizate. In Basedow de asemeni de 
nenumărate ori s’a notat tendinţa la hemoragii. Bolnava avea şi o hipocoles- 
terinemie 0.60®/qq. Interesant e faptul că la necropsie s’a constatat că colesterina 
era foarte scăzută în suprarenale.
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DISCU ŢIE: Profesor Parhott crede că există o endocrinologie 
a iboalelor infecţioase. Citează un caz de pleurezie hemoragică la o 
basedowiană care n ’a cedat la nici un tratament decât la acela 
îndreptat în contra boalei lui Basedow.

Hipoclesterinemia bolnavei ne arată din nou că hipertiroidia 
diminuează quantul colesterolului din sânge. Colesterina e scăzută în 
Basedow şi scade în ipertiroidizările experimentale. Injecţiile de 
tirosină scad colesterina din sânge în mod progresiv. Ţinând seamă 
că cercetările experimentale ale lui Anischenko demonstrează pro
ducerea arteriosclerozei prin colesterină, tiroxina având proprietatea 
de a scădea colesterina ar constitui un tratament preventiv pentru 
arterioscleroză. '

Prof. C. PARHON şi Dr. M. CAHANE: Asupra unui caz 
de mîcrocefalie.

Pacienta a fost idioată şi prezintase o hemiplegie şi paraplegie. Creierul 
e mic de volum. Ceia ce e interesant la iacest encefal este prezenta de regiuni 
atrofice alături de regiuni cu circonvolutii desvoltate. De asemeni se vede o 
atipie şi în dispoziţia scizurilor. Astfel scizura perpendiculară externă ocupă 
toată faţa externă a hemisferei cerebrale continuându-se cu şanţul paralel. 
Morfogeneza scoarţei cerebrale necesită o anumită solidaritate. Dacă într’un 
punct un proces inflamator cauzează microgiria, acest fenomen are răsunet şi 
asupra altor regiuni perturbând în acest mod întreaga conformaţie cerebrală.

Dr. IAMANDY: Paralizie radială de natură alcoolică.
Insistând asupra rarităţii relative a acestei paralizii în intoxicaţia 

alcoolică citează câteva cazuri de paralizii radiale după cloroformizare. Vulne
rabilitatea nervilor radiali ar fi exagerată prin cloroform ca şi prin alcool. 
In paraliziile radiale post-operatoare ar interveni pe lângă fragilitatea ner
vului produsă prin cloroform şi compresiunea pe nervi realizată prin poziţia 
braţelor pe masa de operaţie. ’ j

Preşedintele societăţii anunţă că endocrinologistul Thorek din 
Chicago şi-a exprimat dorinţa să fie membru al societăţii române de 
endocrinologie, neurologie, ceia ce se admite în unanimitate.

Dr. M. Briese.

Şedinţa din 17 Iunie 1931

Profesor Dr. C. PARHON şi Dr. MARIA BRIESE: Hemi- 
parkinson şi glicozurie.

Un bolnav, în vârstă de 50 de ani, prezintă tremurături ale degetului mare 
dela dela mâna dreaptă şi o uşoară rigiditate a (membrelor de această parte. 
Boala a început acum 7 luni. Cu 4 ani în urmă a suferit de cefalalgii 
localizate în regiunea occipitală. Acum 23 de ani a 'avut o paralizie facială 
dreaptă periferică. Bolnavul are zahăr în urină, fără a 'avea poliurie. Can
titatea de urină în 24 oro1 e 1.200 cmc. Glicozuria 2.150/q . Această glicozurie, 
care coincide cu un hemiparkinson, se explică prin leziunea determinată de 
virusul encefalitic în centrii dela baza creerului. Importanţa acestor centri în 
metabolismul hidraţilor de carbon, a fost demonstrată de Camus şi Roussy, 
apoi de Gournay, Le Grand cari au produs experimental insuficienta glicolitică 
prin lezarea nucleului paraventricular.
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D ISCU ŢIU N E: Dr. L. Ballif e de părere că nu 'avem de a 
face cu un diabet tip, cantitatea de urină fiind numai 1200 cm. c. 
Trebue încercat tratamentul insulinic, pentru a constata dacă nu 
există în acest caz o rezistenţă la insulină.

Profesor Dr. C. Parhott nu exclude perzistenţa în organism 
a virusului care a,produs paralizia facială acum 23 de ani. Reamin
teşte un caz în care o bolnavă care a avut o stare de somnolenţă la 
epoca pubertăţii, a făcut un parkinson la menopauză.

Dr. ZOE CARAMAN: Sindrom hemoragie şi simptome de 
insuficientă paratiroidiană.

O bolnavă în vârstă de 36 de ani, a prezentat în trei rânduri la in
tervale de 6 şi 4 ani, un sindrom hemoragie, care a durat până la o 
săptămână. Acest sindrom e caracterizat prin gingivită emoragică, epistaxis 
puternic sau metroragie şi pete emoragice pe tot corpul, unele cu caracterul 
erupţiei purpurice, altele având aspectul petelor echimotice din scorbut.

De notat că bolnava a prezentat această stare în afară de graviditate, 
naşteri sau lactaţie. Deşi a avut trei copii şi apoi trei avorturi provocate, 
aceste împrejurări n’au dat loc la emoragii care să iasă din normal. In fa 
milie nu mai este nimeni cu o afecţiune analoagă ca a sa. Nu este vorba 
de hemofilie. De asemeni se exclude scorbutul, deoarece nu putem incrimina d 
carenţă în regimul alimentar.

Analiza totală de urină nu arată vre-o turburare din partea ficatului. 
Totuşi se impune un studiu amănunţit al funcţiunilor hepatice. De asemeni tre
bue controlat timpul de sângerare şi timpul de coagulare.

Bolnava prezintă amorţeli ale extremităţilor şi semnele lui Chwosteck şi 
Weiss în mod foarte accentuat, ceeace denotă o insuficienţă paratiroidiană. 
Calcemia în limitele normale 0,116®/0o- Trebue însă să ţinem seamă de 
tratamentul calcic urmat de bolnavă în vederea opririi emoragiilor, luând 
până la 6 gr. clorură de calciu pe zi. Kaliemia 0,215. Colesterinemia 1,72. 
Metabolismul ■ bazai 60/q .

DISCU ŢIU N E: Prof. Dr. C. Parhon: Este interesant faptul 
. că în acest sindrom hemoragie, găsind semne probabile de deficit 
paratiroidian ,însoţit, poate de un deficit hepatic, ce rămâne încă. 
de studiat. Nu este o insuficienţă paratiroidiană pură.

Dr. L. BALLIF, Dr. I. LUNESKI şi Dr. ŞTIRBU: Hidro- 
cefalie posttraumaiică şi pubertate precoce.

O fată de 16 ani, normală până Ia 2 ani ,a suferit la această vârstă 
un trauniatism cranian, care proabbil a dat loc la o meningită. Bolnava e. 
hidrocefală, având circonferenţa craniană de 75 cm., amaurotică şi paraplegică, 
prezentând Babinski spontan şi varus equin. Se observă tremurături ale bărbiei 
de tip parkinsonian şi un eritem pelagroid pe faţa dorsală a mâinelor şi pi
cioarelor. 1

De remarcat desvoltarea prematură a mamelelor,  ̂ a sistemului pilos 
secundar, precum şi apariţia precoce a  menstruaţiei, la vârsta de 8 ani.

Dr. L. BALLIF, Dr. EM ILIA ORNSTEIN şi Dr. A. 
BLINOV: Sindrom maniacal, pelagră şi dizenterie amoebiană. — 
(Prezentare de piese).
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Bolnava, o maniacă pelagroasă, a prezentat albuminurie şi o diaree 
profuză ,fără să fie sanguinolentă. Se observă mucoasa intestinală relativ bine 
păstrată dar cu emoragii cari au tendinţa la perforaţie.

Pe secţiuni se văd amoebe ce pătrund până în inuşculoasă. Unele din 
aceste amoebe ,dar. foarte puţine, înglobează globulele roşii, fenomen ce la 
amoeba dizenterică se observă foarte frecvent. Ficatul prezintă o degenerare 
grăsoasă; în rinicih se observă o degenerare grăsoasâ a tubilor contorti.

Dr. L. BALLIF şi Dr. NAT ALIA LAVRENENCO: Pelagră 
şi cancer pulmonar. —  (Prezentare de piese).

Se observă în plămâni o limfangită carcinomatoasă. In regiunea cervicală 
s’ a găsit o masă canceroasă, formată dintr’un ganglion cancerizat şi o por
ţiune din glanda tirodaă.

Se pune întrebarea dacă procesul neoplazic a plecat dela bronchii sau 
dela epiteliul alveolar.

Dr. L. BALLIF şi Dr. N AT ALIA LAVRENENCO: Manie, 
tuberculoasă generalizată şi adenocarcinom uterin. —  (Prezentare 
de piese).

O bolnavă caşectică, cântărind numai .25 kgr. prezintă a doua oară 
nn sindrom maniacal, care a recidivat după 8 ani. La necropsie se găseşte 
numeroşi tuberculi în plămâni, intestine, ficat, splină şi un adenocarcinom al 
al colului uterin.

D r  Zoe Caraman.

Agent pour Ia Roumanie: Mr R. DUNOD 
103, Strada Toamnei. — Bucarest
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Mişcarea Medicală Ia Oradea.

SOCIETATEA ŞTIINŢELOR MEDICALE

Ş e d in ţa  d e la  0 M a ia  10 3 1

Dr. POP ALEXANDRU: Osteomielitele post scarlatinoase:
Prezintă 2.cazuri: Primul, un copil de 9 ani, a suferit de febră 

tifoidă, colecistită şi scarlatină, după care s’a instalat o durere la 
articulaţia coxo-femurală stângă, cu deformarea articulaţiei şi atitu
dine vicioasă a membrului inferior.

La examenul clinic şi radiologie se constată o osteomielită â 
capului femurului stâng.

Al doilea caz este al unei bolnave care s’a prezentat la spital 
cu o scurtare a membrului inferior /Irept de 6— 8 cm., extremitatea 
fiind în adducţie maximă şi flexiune. La mişcare avea dureri mari; 
bolnava suferise de scarlatină.

Examenul radiologie arată o distrugere totală a articulaţiei, 
cu o subluxaţie patologică.

_ Cu această ocazie conferenţiarul face o scurtă expunere a ches- 
tiunei, arătând că infecţia se produce pe cale hematogenă, boala 
und cauzată de stafilococi şi streptococi. Infecţia se localizează sau 

în sinovială şi de aci intraarticular, sau microbii, se localizează pe 
traectul liniei epifizare în articulaţie.

Această complicaţie se produce de obiceiu în perioada de 
descuamaţie ,şi este de o stare 'gravă, febră mare, anchiloză, urmând 
apoi distracţia articulaţiei, cu o luxaţie patologică.

. Tratamentul constă în imobilizare, puncţii, incizii largi şi la 
nevoie rezecţia articulaţiei.

Dr. VERZAR Ş T E F A N : Un rar caz de calculi renali:
E vorba de un bolnav de 49 de ani, la care s’a diagnosticat un 

calcul renal cu 40 de ani în urmă. La vârsta de 9 ani a eliminat 
Prin uretră un calcul mic. I s’au făcut spălături vezicale mult 
timp, dar urina a rămas tot purulentă şi a avut dureri' cel puţin 
20 de ani.

La examenul radiografie se constată, la stânga, un rinichiu 
mare, al cărui parenchim nu se mai poate distinge decât la polul 
inferior, iar la dreapta se constată 4 calculi mici.
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S’a extirpat rinichiul drept, având in vedere că era cel mai 
grav lezat. S’a găsit un calcul mare, greu de 180 de grame, forma 
din fosfaţi iar la polul inferior alţi A calculi mia. ^

La 3 săptămâni după operaţie bolnavul a părăsit spitalul în
bună stârc u

In ceace priveşte rinichiul stâng conferenţiarul este de părere
că nu trebuie să se atingă de el, câtă vreme nu se arată simptome
mai grave. . . .

Dr. GLAVAN I.: Consideraţiuni asupra corpilor străini in-

tra p^rintă un bolnav intrat în serviciul de boli de ochi al Spi
talului din Oradea, la 3 zile după ce sufense un traumatism o cula . 
Prezintă un ulcer comean în cadranul infero-nasal, la ochiul stâ g, 
de mărimea unui bob de meiu.'In camera anterioara e m ^ t e e x u -  
date fibrinoase, aşezate la suprafaţa insului şi care-i dadeau ^  as' 
pect opalescent. Pupila era imobilă şi acoperita şi ea de «udate. 

Fundul ochiului nu se putea lumina. Bolnavul prezenta Un
mic chemozis şi uşoară exoftalmie. . . . .  • „1 c n;

S’a făcut imediat o radiografie în semaul radiologie al Spi
talului şi şeful serviciului, Dr. Găjdău, a pus în evidenţa un c6rp 
străin pe care l-a localizat în jumătatea postenoara, inferioara şi
externă a. globului ocular. < . . . .

Făcânduse o incizie în sclerotică, înapoia equatorului şi in
trând cu vârful electromagnetului în vitros, s’a putut extrage un corp 
metalic (oţel plat, colţuros, de mărimea unui bob de linte).

Conferenţiarul face cu această ocazie o expunere complecta 
a diagnosticului şi tratamentului corpilor streini mtraoculan, insis
tând în special asupra necesităţii localizăm corpurilor cât mai 
timpuriu, cu ajutorul radiografiilor succesive, luate in diferite pozi
ţii ale privirii bolnavului.

Dr GALDAU DUMITRU: Demonstraţii radiologice:
Arată în câteva cuvinte, importanţa examenului radiografie din 

mai multe incidenţe cari, teoretic ar trebui să sefaca in toate ca
zurile Pentru iulstrarea acestui postulat Dr. Galdau prezintă 3 
cazuri- 1) 0  luxaţie complicată cu fractură, unde radiografia antero- 
posterioară arată mumai fractura. 2) Al doilea caz se refera a un 
bolnav care acuză plângeri gastrice, fara nici un s™P ° ^  rf  pe 
Examinul radiologie arată 3 concremente in dreapta duodenulu .^P 
radiografia din profil concrementele cad in umbra coloanei ve ,
deîi erfvorba de calculoză renală. 3) Un ultim 'caz încă unde era 
vorba de fractura maleolei externe, care pe■■ ra^ raf̂  
posterioară, nu s’a putut constata, cea dm profil msa arata o frac 
tură cu deplasare notabilă în sens antero-postenor.

Dr. BERARU: U n caz medico-legal de hem oţilie.
' Băiatul M. G. de 6 ani, jucându-se cu alţi copu este lovi 

greşalf cu piatră în sprânceana dreaptă. Leziunea este nemsemnata 
fnteresând numai p ie li , dar hemoragia nu se ■oprea- Este pa 
tratat de medicul de circumpscnpţie timp de 4 « le, dar fara succe
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Este adus apoi la Spital unde este tratat cu calciu, clauden, local 
şi intravenos, iradieri radiologice asupra plăgii, dar cu tot trata
mentul, atent aplicat, bolnavul sucombă la 5 zile după intrarea 
în Spital cu diagnostitul clinic de hemofilie.

La autopsia medico-legală se constată pe sprânceana dreaptă 
o plagă contusă de mărimea unei piese de un leu, care interesează 
numai pielea şi ţesutul celular subcutanat. Nici o ramură de vas mai 
mare nu este lezată, osul frontal intact, în rest organele interne 
fără vre-o leziune patologică.

Atrage atenţia asupra greutăţii pe care o întâmpină medicul 
legist la facerea diagnosticului de hemofilie, pe cadavru.
Discuţii: .

In cazul întâi: Dr. Găldău aminteşte că coxita infecţioasă este 
destul de frequentă şi la examinările făcute s’a găsit istrepto-stafilococi.

La cazul al 5-lea: Dr. Manu expune vederile lui Pitaluga/ 
relativ la hemofilii, după ultimele lui cercetări. /

Dr. German aminteşte două cazuri de metroragie la hemofilie, 
din clientelă, cărora, cu tot tratamentul medicamentos aplicat, nu li s’a 
putut opri hemoragia decât prin radioterapie asupra splinei şi fica
tului.

D-nii D r. Găldău şi Chidioşan amintesc cazuri de hemofilii 
tratate prin radioterapia splinei şi ficatului şi nevindecate.

Ş e d in ţa  d e là  923 M a l 1 9 3 1

Dr. LEONTE MUNTEANU: Vaccinarea antituberculoasă Cal- 
mette-Guêrin:

După un scurt istoric al evoluţiei în concepţia medicală asupra 
tuberculozei, conferenţiarul precizează tendinţa de cazeificare a baci-- 
lului Koch ca fenomen esenţial, atât în tuberculii propriu zişi cât 
şi în infiltraţiunile difuze provocate de bacii. După o scurtă privire 
asupra problemei eredităţii tuberculozei în legătură cu ipoteza vi
rusului filtrant, se trece la problema imunităţii în tuberculoză.

Inşirarea observaţiunilor clinice şi anatomice, cari dovedesc 
existenţa unei imunităţi naturale la indivizii care au suportat in- 
fecţiuni atenuate, este urmată de un istoric fragmentar al încercă
rilor de imunizare experimentală om şi animal. In decursul istoricului 
se precizează fenomenele de suprainfecţiune, alergie locală, alergie 
mortală şi de imunitate propriu ziză. >

Urmează descrierea bacilului Calmette-Guérin şi a primelor 
încercări de vaccinare, insistându-se în special asupra criticilor cari au 
cauzat dificultăţi în privinţa propagării vaccinărilor. Se arată lipsa 
de spirit critic a şcolii lui Pirquet, care după câteva experienţe la 
animale condamnă vaccinarea, deşi chiar şi constatările făcute de 
colaboratorii lui dacă sunt judecate obiectiv, dovedesc inocuitatea 
vaccinării. După aceasta se arată că Petroff a rămas izolat cu afir- 
maţiunea că în culturile B. C. G. s’ar găsi şi o varietate virulentă 
de bacili Koch.
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Temerii lui Löwenstein, că într’un moment dat bacilul Cal- 
mette ar putea să-şi exalte virulenţa, se opune constatarea autorilor 
ruşi şi a lui Kraus, care arată că bacilul Calmette este „definitiv şi 
ereditar atenuat” . Arată primejdia, care ameninţă sa compromi a 
ideea vaccinării B. C. G., dacă s’ar urma propunerea lw Ligmeres, 
de a vaccina numai copii proveniţi din familu tuberculoase, de 
oarece toate statisticele dovedesc, că majoritatea copiilor tuberculoşi
se infectează în afară de casă. - ţri

Urmează citarea celor mai importante rapoarte prezentate în
i q * o , la congresul internaţional de tuberculoză dm Oslo, be in
sistă în special asupra raportului Institutului Cantaquzino, pre
zentat de Dr. Veber, cu datele statistice mai importante. Asemenea 
se insistă asupra raportului oficial al Germaniei, prin care se sta
bileşte definitiv, că nenorocirile din Lübeck sunt cauzate de eroarea 
fatală, comisă în laboratorul din Lübeck, prin faptul ca sursa baci
ului Calmette a fost amestecată cu altă sursă de bacili umaiu vi
rulenţi. Se aminteşte raportul Danezilor şi Norvegienilor can au vacci
nat subcutan şi adulţi cu succes. După explicarea eşecurilor vacci
nării cari se observă excepţional la noi născuţi, se insistă asupra 
necesităţii de a izola timp de 2 - 4  săptămâni copu vaccinaţi, care
trăesc în 'mediu infectat. . . . , •

Conferinţa se termină cu mulţumiri exprimate institutului Urn- 
tacuzino, care distribuie vaccinul gratuit tuturor medicilor şi cu un 
apel călduros către corpul medical de a propaga vaccinarea B. C. 
care azi este arma noastră cea mai puternică faţă de tuberculoza 
infantilă şi care probabil în viitor se va putea întrebuinţa şi in fo
losul adulţilor. Dr cidvan.

*
* *

Mişcarea Medicală la Braila.

S p ita lu l B ra ila  
Serviciul de boale infecţioase.

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
de

Dr. C. NAUM-Medic primar.

In cursul perioadei dela 1 Ianuarie 193°  Şi Până la 31 De' 
cembrie 1930, au fost internaţi şi îngrijiţi în semcml nostru uri nu- 
măr de 488 bolnavi şi însoţitoare, numarand un total de 9840 d
zile de tratament. . ullrT„torP'l

Serviciul posedă un număr restrâns de paturi (40 bugetar ), 
faţă de nevoile lui mai ales, precum şi faţă de prevederile legei sa-

Cu toate acestea, nu s’au refuzat niciodată bolnavi^ atinşi de 
afecţiuni contagioase sau chiar suspecţi; aceştia urma trimişi de 
şcolile s’au mai ales internatele din oraş.
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Bolnavii au fost în general trimişi de serviciul sanitar al Mu
nicipiului, serviciul de consultaţii al Spitalului, medici practicieni; 
o bună parte au venit din judeţul Brăila sau chiar din judeţele li
mitrofe (R.-Sărat, Tulcea, Ialomiţa).

Cazurile de boală au fost variate. Dăm mai jos un tabel re
zumativ al lor: '

NUMIREA

B O L I I

Morbid. | Mortalität |
NUMIREA

B O L I I

Morbid. Mortalität

Adult Copil Adult Copil Adult Copii Adult Copil

B F B F B F B F B C B c B C B C

Searlatina 10 20 70 73 1 4 Meningo-mielită
Difterie 2 4 12 14 — — 1 ___ acută 1
Crup difterie 17 13 16 6 Nevrosism 1
Purt. bacili dift 3 3 1 5 Angină scarlatin. 1
Erizipel 17 11 1 1 1 1 „ acută 7 b
Cărbune 6 7 1 „  ulcero- 1
Tetanos 1 1 1 1 1 1 gangrenoasă
Pojar 3 — 1 2\ Angină Vincent 1
Febră tifoidă 6 1 6 8 1 1 Limfangită 1 1
Tifos exantemati 3 4 3 1 1 Rino faringită-
Varicela — — — 1 acută 1
Oreillon 3 1 1 ___ Laringită acută
Morvă 1 catarală 1
Febră palustră 3 — 1 — Congestie pul-
Gripă 5 1 3 1 monară gripală 1
Mening. cerebro- Piodermitâ 1
spinală, menili' Erupţie sudorală 1
gococică 2 — — — — 1 1 — Eritem toxic 1

Mening, tuberc. — 1 1 1 1 — — — Dezidroză 1
Tuberc pulm. 1 2 1 Abces al ficat 1
Febră puerperală 1 Eritem bulos 1
Polio-mielită inf. a 2 Fleg. membr. inf. 1 1

Encefalită acută 1 1

Searlatina:

Din 178 de cazuri de searlatina, 30 au fost întâlnite la adulţi, iar restul 
de 148 cazuri la copii dela 8 luni şi până la 12 ani şi în special la 
copii de şcoală. ;

Iu anul acesta avem de remarcat caracterul, în general Serios al boalei, 
atât în ceeace priveşte starea generală a bolnavului în perioada de eruptiune cât 
şi în ceeace priveşte complicaţiile secundare.

Din 178 bolnavi au sucombat 5, (anul trecut n’am înregistrat nici-un 
caz); dintre aceştia 2 au sucombat în perioada de erupţie şi cu fenomene de 
toxemie, iar restul prin complicaţii secundare multiple.

I Complicaţiile amigdaliene şi adenite submaxilare acute s’au observat în 
15 0 /0  din cazuri; otitele în 10®/0 diu cazuri şi turnai la (copii caretsuferiau în 
mod obişnuit de hipertrofie amigdalelor, faringită granuloasă sau chiar polipi 
nasofaringieni.

Albuminuria tranzitorie s’a observat la 100/o din cazuri, iar nefrita 
acută propriu zisă în două cazuri şi numai la bolnavii izolaţi în perioada de 
descuamaţie unul din cei doi bolnavi de nefrită a 'prezentat o retinită acută 
dublă amaurosă. '
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Toţi bolnavii cu aceste complicaţii s’au vindecat fără urme.
S’au întâlnit trei cazuri de diftero-scarlatină şi unul de rugeolă pe o

scarlatină în descuamatie. . '
Streptococia secundară s’a produs în trei cazuri; dintre acestea, două

cazuri însoţite de broncho-pneumonie şi o supurase pleurala.
Cel de al treilea caz, cu supuratie ganglionare şi otita.
Adulţii au suportat în general maladia mai greu, unul dintre aceştia 

suferia în acelaş timp şi de endocardită reumatismală.
Pe lângă bolnavii cu caracter serios al boalei au fost unu care pre

zentau forme fruste (30/0) cu simptomatologie incomplectă şi fugace. \  
S ’au observat deasemeni două cazuri recădere cu reproducerea intregei 

simptomatologii; la unul dintre ele însoţit de. o nouă descuamatie destul de 
evidentă. S’au observat deasemeni câteva cazuri de angina secundara cnptulara 
care au evaluat în câteva zile către vindecare. .

Cazurile de izolare în perioada de descuamatie au fost de 22 /„• 
Tratamentul aplicat formelor comune de scarlatină a fost acel clssic al 

infectiunilor generale; antisepsia nasofaringiană, băi, fricţiuni cu oleu de eu-
calipt; tonice cardiace şi generale, etc. . _

Sângele total de convalescent, analeptice cardiace şi adrenalina, ne- 
dat bune rezultate în formele grave necomplicate. Serul Dick Dochez a fost 
întrebuinţat pe scară redusă; eficacitate mijlocie în formele hypertoxice. ^

In complicaţiile secundare streptococice serul Dick Dochez a fost. în
trebuinţat în asociaţie cu serul anti-streptococic cu rezultate neclare.

Rngeola: _
Au fost izolate şi îngrijtie în serviciu 6 cazuri de rugeolă. Am întâlni^

3 cazuri la adulţi şi trei cazuri la  copii între un an şi jumătate pana 
la 10 ajii.

In toate cazurile s’au observat simptome de tracheo-bronşita, un caz 
prezenta o hemor'agie nasală foarte persistentă care dura acasă de 12 oro

încontinu. . .  ,
Tratamentul aplicat a fost tamponament cu adrenalina pe langa cloruri

de calciu. Eruptiunea de rugeolă a ,fost în general violentă. La un copil de un 
an şi jumătate am observat concomitent o erupţie pemfigoidă; observaţie toarte
rară în atare conditiuni.

Toate cazurile s’au vindecat.

Tifos exantematie:
Cele 12 cazuri de tifos exantematie trate în serviciu se pot repartiza 

astfel: un focar cu 4 cazuri din corn. Movila Miresii (jud. Braila), un focar cu 
6 cazuri din corn. Tudor Vladimirescu (jud. Brăila) şi 2 cazuri din Municipiu

brăila w
Forma clinică în general gravă; eruptiune violentă, congestie oculara,

sindrom de iritatie meningeală, delir. Complicatiuni secundare într’un caz o pa- 
rotidită supurată, iar la un altul un sindrom bulbar (taehicardie, sughit, stare
comatoasă), cu sfârşit letal. '

In toate cazurile cercetate seroreactia W eil-Felix a fost pozitiva 1

un procent ridicat* ,. .
Tratamentul a fost acel usual în materie de maladie infectioasa. . 
Autohemoterapia a fost întrebuinţată într’un singur caz cu rezultat bun.
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Yarieela:

Un singur caz cu evoluţie benignă.

Febra tifoidă:
*

Au fost tratate în serviciu 28 de cazuri de febră tifoidă.
O atenţie deosebită merită observaţia acestor cazuri. Repartizate după 

sex şi vârstă găsim la 6 adulţi, unul de 36 ani şi restul între 14 
şi 20 ani; două cazuri la adulte şi 15 la  copii sub 12 ani.

Cazurile mortale au fost în număr de două; o 'femeie şi un copil de 
3 ani. Remarcăm în anul acesta o creştere a inorbiditătii la bărbaţi, care 
au întrecut numărul femeilor apropiindu-se în ceeace priveşte frecventa de ob
servaţiile clasice. Luând însă în consideraţie vârsta, vedem că am avut deaface 
în majoritate cu tineri sub 21 ani.

Aceste observaţii sunt importante căci credem că sunt în raport strâns 
cu lipsa de vaccinare antitifo-paratifică până la această vârstă.

In armată, obligativitatea vaccinării este stabilită; se poate că da
torită acestui fapt nu am întâlnit bolnavi între 21 şi 35 ani.

Complicaţii au fost rare; o parotidită dublă la un Icopil de 3 ani şi 
jumătate; o perforaţie intestinală la un caz cu sfârşit letal. S’a constatat 
deasemeni două recrudescente.

Hemoculturile în bilă au dat rezultate pozitive pentru cazurile Cercetate, 
iar seroreactia Widal a fost pozitivă la  un procent ridicat 1/400 şi prezintă 
în 990/o din cazuri.

Difteria:

Cazurile de difterie au fost de două ori mai frecvente decât în anul 
trecut. Din cele 90 de cazuri îngrijite în spital, 57 au fost crupuri diftericei.. 
Aceste 90 de cazuri se repartizează în felul următor: '6 cazuri la adulţi şi 84 
de cazuri la copii. Dintre aceştia majoritatea între 1— 6 ani.

Cazurile de difterie au fost aduse majoritate dela oraş ,numai o mică 
parte dela tară. Proporţia creşte în favoarea bolnavilor din judeţ în ceeace. 
priveşte crupul difterie.

In cazurile de difterie faringiană bolnavii au intrat între a doua şi a 
opta zi de boală.

Falşe membrane de obiceiu groase Întinse şi cu starea generală puţin a- 
tinsă. In ceeace priveşte cantităţile de ser antidifteric injectate, am fost opor
tunişti.

In general s’au injectat dela 10.000 la 25.000 unităţi antitoxice în 
3 4 rânduri. Intr’un singur caz am făcut, desensibilizarea, bolnava fiind injec
tată preventiv cu ser, 15 zile mai înainte.

La 33 de cazuri de difterie am avut de înregistrat un singur caz, 
letal venit în a opta zi de boală cu difterie faringiană gangrenoasă, otită 
dreaptă şi stare de profundă intoxicaţie.

Difteria laringeală:

Ne-au dat mult de lucru atât prin vârsta copiilor ^i deci greutatea de 
aplicare a tratamentului cât şi prin faptul că 57 de cazuri, a trebuit să 
aplicăm tubajul laringeal şi în repetate rânduri la unii din ei, la un număr 
de 46 de cazuri (820/o).
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Complicaţiile nu au lipsit şi este important a nota că s’au găsit 3 cazuri 
de broncho-pneumonie. Două cazuri cu broncho-pneumonie au venit de acasă, 
dintre care unul cu dublă broncho-pneumonie şi crup difteric; a muriţi a doua 
zi dela internare; în cel de al 3-lea caz broncho-pneumonia a fost făcută după 
tubaj.

Tracheotomia s’a aplicat într’un singur caz după tubaj şi pentru o 
complicaţie de abces perilaringeal. Am observat deasemeni un caz de crup difteric 
asociat cu rugeolă.

Cazurile de crup difteric au fost internate majoritatea 4 7 zile de
boală; un singur caz după 12 zile de boală Şi a ieşit vindecat. Dintre aceste 
57 de cazuri de crup difteric numai 34 au avut falşe membrane vizibile m gat, 
restul s’a prezentat fără falşe membrane însă eliminau prin tuse. Bacilul difteric 
întotdeauna prezent.

Dozele de ser întrebuinţat au fost în jurul a 30.000— 50.000 de unităţi 
antitoxice; numai în două cazuri am atins cifra de 70.000 de unităti antitoxice 
şi aceasta în curs de mai multe zile.

Mortalitatea a fost de 4 0 % , dintre aceştia 7 0 %  au murit la câteva 
ore după internare prin asfixie cu tot tubaj ul aplicat dela intrare, restul de 
3 0 %  la 2—3 zile tot prin asfixie.

La autopsia făcută s’au constatat întodeauna falşe membrane groase 
unele întinse la trachee şi chiar ibroşiile mari.

Erupţia serică a apărut de obiceiu între 5—20 zile dela prima injec- 
tiune; uneori s’a observat recidive tenace.

In ceeace priveşte frecventa; 9 5 %  din cei injectaţi, au prezentat erupţie
serică.

Clorurul de calciu a fost întrebuinţat sistematic de preventiv, iar ca 
medicament curativ pe lângă el, în unele cazuri efedrina în altele adrenalina, 
nici unul nu a scurtat maladia.

Paralizia post-difterică s’a obseravt în două cazuri; la un caz, limitată 
la vălul palatului; la cel de al doilea caz s ’a observat şi o pareză a 
membrelor inferioare. Ambele s’au vindecat fără urmări. »

In concluzie: Cazurile de difterie au fost numeroase, acele de crup 
difteric au alcătuit majoritatea.
- \  Internarea s’a făcut în majoritatea cazurilor de cup mai ales tardiv, 
când asfixia definitivă şi aducătoare de moarte se instalase deja. Tubajul făcut 
la nevoie chiar dela intrare, nu mai era de nici un folos,’ falşele membrane 
trecuseră dincolo d elaringe şi form au1 un dop asfixie. ,

Formele letale de difterie au fost datorite mai mult asfixiei decât 
toxemiei. După injecţiile eu ser, la cele venite la timp şi la care lipsa de 
permitea ca serul să lucreze, maladia ceda relativ rapid şi fără a atinge doze 
enorme întrebuinţate în alte părţi.

Acest lucru s’a observat mai bine la cei cu difterie-faringiană. Clorurul 
de calciu ca preventiv în materie de erupţie serică s’a dovedit fără valoare 
la doze mai măricele de ser.

Paralizia post-difterică rară, cu toată gravitatea cazurilor, pledează 
deasemeni pentru eficacitatea deosebită a serului.

Erizipelnl:
Au fost îngrijite 32 de cazuri de erizipel. Remarcăm că cazuri de boală 

 ̂ au fost în tot cursul anului; cu un puseu în luna Maiu (5 cazuri) şi Sept.
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Octombrie (8 cazuri). Toate vârstele au fost atinse; un singur caz mortal 
am avut la un copil de 3 săptămâni cu lun erizipel, cu punct de inoculare 
ombilical; un caz septicemie la un adult.

In 26 de cazuri punctul de inoculare a fost fata. Bolnavii intrau de 
obiceiu între a 3-ja şi a 6-a zi «de boală.

Evoluţia de obiceiu în 3—7 zile dela internare.
Tratamentul local a fost făcut prin badijonaj cu o fcolutie uleioasă de 

mentol-gaiacolat-camforat pe lângă antisepsia nasofaringiană şi tratamentul 
general (obişnuit).

Am întrebuinţat această compoziţie după ce am expermentat Tinctura 
de Iod, care nu oprea procesul de întindere şi în plus provoacă iritaţii şi o 
descuamatio puternică. Serul antistreptococic; împensulatii locale nu mi-a 
dat nici el rezutate bune.

Am încercat însă seroterapia subcutanată şi intramuşculară pe o scară 
mai intensă ca anul trecut dar cu o mică modificare adică am injectat în acelaş 
timp, serul antistreptococic cu ser antitoxic i (Dochez).
(100—300 c. c.) după starea bolnavului.

In ceeace priveşte dozele totale şi din fiecare ser în parte au variat 
■ Din 32 de bolnavi au fost injectaţi 11 bolnavi luaţi la întâmplare. 

La 5 din ei am avut scădere de temperatură între a 2-a şi a 5-a zi, 
la 3 bolnavi în a G-'a zi, la alţii 3 temperatura nu a fost deloc influenţată 
şi boala a durat 13— 22 zile dela internare.

Restul de 21 bolnavi n’au fost injectaţi cu ser şi în general durata 
temperaturei a fost cam aceiaşi; la 13 cazuri am avut scădere între 1— 5 zile; 
în 4 cazuri am avut scădere de temperatură în a 6-a zi dela internare.’

In rezumat seroterapia combinată (Vincent) de serul antitoxic Dochez şi 
antistreptococic, nu ne-a dat în erizipel rezultatele ce am f i  aşteptat.

Cărbunele (dilaeul):

S ’au internat în serviciu 14 cazuri cu cărbune, majoritatea în cursul 
lunilor de vară. Regiunile care ne-au furnizat cazurile au fost comunele; 
Brăila 1, Baldovineşti 2, Chiscanii 1, Măltăceşti 1, Tichileşti 1, Ianca 1, Lacu- 
Sărat 1, Comăneasca 1, Cazasu 1, Oaneea 1, Nedelcu-Chercea !1 şi jud. 
Tulcea 2. t .

In afară de corn. Cazasu n ic i ’un caz de boală nu ne-a venit din comu
nele reprezentate anul trecut, ceeace denotă că cărbunele este răspândit peste 
tot în judeţ, fără să se constate vreo regiune fcu cazuri în continuitate.

Pustula în genere unică de cele mai multe ori cu localizare facială. 
S’a observat un caz rar de localizare a pustulei malignei pe pielea penisului, 
la un văcar.

Un singur caz internat la o zi dela începutul boalei (după declaraţia bol
navului), s’a prezentat cu septicemie letală, (mort în primele 24 ore). In tota
litatea cazurilor s’a întrebuinţat serul anticarbonos. Dozele au variat dela caz 
la caz, aşa la 6 cazuri s’a întrebuinţat câte 80 c. c., la un caz 60. c. c., 
la alte 6 cazuri între 120—240 c. c. de ser. Febra scădea între 2— 4 zile 
dela începutul tratamentului cu uşoară reacţie făcută în prima zi dela injectare.

Injectiunile se făceau intramuşculare şi subcutanate ,1a un singur caz 
ş’a asociat injecţia intravenoasă.

' Rezultatul a fost mai mult decât favorabil. Erupţia serică s’a observat 
într’un singur caz după injectarea cu 120. cc. ser.
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Oreillon s
Au fpst 5 cazuri pu evoluţie subfebrilă, fără nici o complicaţie; parotidele 

au fost prinse amândouă în totalitatea oazurilor.

Meningita certbro spinală meningocoeică:

A  fost reprezentată în anul acesta prin 4 cazuri. Un caz la un copil 
de un an şi jumătate, iar restul la adulţi. Două cazuri letale. S a constatat la 
nn copil meningo-ependimită sigură şi s’a făcut injectiuni intraventricularo 
cerebrale fără rezultat. Copilul a sucombat la 9 zile după internare.

Injec'tiunile de ser au variat între 125 ce. (la un copil) şi 370 cc. la 
adulţi pe cale intrarachidiană ,intramusculare şi într’un caz intravenoase. 
Cantitatea de mai sus reprezintă totalul injectat în cursul boalei.

Tctanos:
A u  fost internate 6 cazuri de tetanos, 3 au 'avut un sfârşit letal în 

prima sau a doua zi dela internare; 3 cazuri au fost vindecate. S a injectat 
la cazurile vindecate ser antitetanic după cum urmează: 950 cc. într un caz, 
460 cc. în alt caz, 600 cc. în cazul 'al 3-lea. Calea de injectiune a fost de 
data asta numai aceia intramusculară şi subcutante.

Punctul de inoculare a fost extremităţile membrelor.

Mor va:
Un singur caz de morvă. Incubaţia a fost stabilită cu preciziune la 6 

zile. Bacilul morvei a fost decelat din numeroasele farcine supurate care cu
prindeau tot corpul şi din placardul erizipelatoid al nasului; mort în 7 zile 
dela debutul boalei şi la câteva ore dela internare.

Poliomielita acută infantilă:

Au fost internate 5 cazuri da paralizie infantilă; 3 cazuri din oraş şi 
2 cazuri din comunele din imediata vecinătate (Brăila şi Vădeni).

Cazurile s’au manifestat la copii între 1— 2 ani. Internarea s’a făcut 
în general la copii între 14 şi 21 de 'zile dela începutul boalei. Un singur 
caz a fost izolat la 2 zile după deţmtul 'paraliziei membrului inferior stâng.

S’au injectat 80 cc. ser în decurs de 3 'zile. Erupţia serică repetată 
a apărut în a 7-a zi dela injecţia primă. Radioterapia a fost deasemeni aplicâtă. 
La eşire se constată uşoară ameliorare.

*
* *

Mişcarea Medicală la Lugoj»

Medicii din localitate se întrunesc în şedinţă ştiinţifică odată 
săptămânal, din iniţiativa medicilor Spitalului Lugoj. Se fac diverse 
comunicări, referate, prezentări de cazuri clinice, etc. Desbaterile 
sunt conduse de către secretarul acestor reuniuni ştiinţifice.

Activitatea a început în luna Martie a. c., şi 's’au ţinut până 
în prezent io şedinţe, la care au vorbit D-nii;

Dr. TEODOR AN D REI: Despre autohemoterapia în erizipel.
Dr. VICTOR CRIVĂŢ: Proteinoterapia.
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Dr. EM. DREISSLAMPL: Un caz de sarcină extra-uterină cu 
desvoltarea fătului în abdomenul liber.

Dr. NINA TRIFON LICHTER.- Tratamentul actual al al
coolismului.

,, „  „  Hipertiroidia experimentală.
Dr. CHIVU LICH TER: Paraplegie spastică simulată.

„ „  Lucrările Şcoalei D-lui Prof. Parhon.
„  „  Maladie mintală familiară. Incest ca

ca motiv de punere sub interdicţie. 
Consideraţiuni medico-legale.

n „  Metabolismul bazai şi importanţa sa
clinică actuală.

„ „  • Metabolismul bazei şi importanţa sa
clinică actuală.

„  „  Un caz de coree encefalitică.
„ . „  Epilepsiile ovariene.
„ „  Un caz de sindrom al lui Little.

Dr. T. ANDREI: Achiziţiuni noi în rugeolă.
Programul şedinţelor este asigurat până la luarea vacanţei în 

lunile de vară. E l se face cunoscut medicilor cu anticipaţie de o săp
tămână, pentru ca discuţiile ce urmează fiecărei comunicări sau 
prelegeri să poată fi mai fructuoase. La discuţia subiectelor de mai 
sus au luat parte aproape toţi medicii locali.

Lugoj, la 3 Iunie 1931.
Dr. Lichter.

* * *

Mişcarea Medicală la Craiova.

CERCUL MEDICO-FARMACEUTIC 

Şedinţa dela 1 Noembrie 1929

D-nii General Dr. A. VASILESCU, Col. Dr. DI AMAN - 
DESCU  şi Cpt. Dr. TEODORU: Un caz de atrofie musculară 
Char cot- Mărie.

Expunerea clinică a unui caz din serviciul de medicină al Spitalului 
militar.

Dr. I. ROSMAN: Antogonismul între arterioscleroză şi hi- 
pertonie în lumina noilor cercetări.

Arată greşala pe care o fac medicii spunând bolnavilor tensiunea. Expune 
necesitatea de a lua tensiunea în diferite rânduri pentrucă o stare emotivă 
poate da o hipertensiune trecătoare. Face apoi un istoric al chestiunei arterio- 
sclerozei şi hipertoniei. Intră apoi în descrierea anatomiei patologice a acestor 
afecţiuni şi stabileşte deosebirile cari le fao două maladii distincte. Discută 
apoi chestiunile de prognostic şi tratament ce decurg din cunoaşterea datelor 
anatomo-clinice.

D i s c u ţ i e :  D-l Dr. Cânciulescu citează cazuri ştiute din cari 
se pot confirma cele spuse de conferenţiar.
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Şedinţa IciUră delii 8 Noinbrli 1929

Cu ocazia congresului general al medicilor din ţară ţinut în 
zilele de 8, 9 şi io N-brie 1929, cercul a primit pe congresişti la 
sediul său. Au vorbit D-l Preşedinte General Dr. A. Vasilescu, 
arătând bucuria cercului de a putea primi pe congresişti, D-l 
Dr. Cănciulescu a făcut istoricul cercului dela înfiinţare. A  răspuns 
D-l Conf. P. Niculescu, în numele Asociaţiei Generale a Medicilor. 
Au fost proclamaţi membrii de onoare prin aclamaţie d-nii Prof.
T. Gane, Prof. Bacaloglu, Prof. ŞtefănescuGalafi, Prof. Gheor- 
ghiu şi D-l N. N. Săveanu.

Şedinţa dela 15 Noembrle 1929

înaintea de a intra în 'ordinea de zi D-l Dr. Rosman vorbeşte 
despre Prof. Dimitrie Ionescu, arătând marile merite ale dispărutului 
şi imensa pierdere pe care o suferă Facultatea de fnedicină din Bucu
reşti şi Medicina Românească. Şedinţa se suspendă pentru 5 minute.

D-l Dr. CĂN CIU LESCU  prezintă un copil din serviciul D-sale 
cu ,0 Splenomegalie la care îşi propune să studieze posibilităţile de a 
contracta şi micşora splina prin diferite tratamente cari să aibe o 
acţiune de splenocontracţie.

In cazul prezentat splina a suferit o notabilă micşorare după o primă 
injecţie de adrenalină, revenindu-şi apoi în parte. Nu s’a 'putut obţine o micşo
rare mai accentuată nici după o serie de 10 injectiuni de adrenalină. îşi pro
pune să studieze chestiunea pe alte cazuri, fără tratament anti-paludic şi să 
aducă concluzia cercetărilor în altă şedinţă.

Dr. I. ROSMAN: Tratamentul hiperclorhidrid prin alcaline.
Face o expunere amănunţită asupra cercetărilor experimentale ce s au 

făcut în tratamentul hiperclorhidriei. Ajunge la concluzia că regimul dietetic 
lacto-vegetarian şi declorurat — asupra căruia promite să revină — şi bicar
bonatul administrat înainte de masă 'în mică cantitate este singurul tratament 
adequat. Bicarbonatul trecând în intestin acţionează pe cale reflexă asupra 
stomacului inhibând secreţia gastrica.

D i s c u ţ i e :  Dr. Cănciulescu arată că în această chestiune 
părerile sunt împărţite şi alcalinele se pot administra şi înainte şi 
după masă.

Şedinţa dela 2 Decembrie 1929

D-na Doc. Dr. M ATEESCU: Cesarianâ supra pubiană în- 
tr’un basin rachitic.

Expune observaţia unei bolnave cu basin rachitic la care <£esariana supra- 
pubiană a dus la salvarea fătului şi a mamei. Artă avantagiile metodei 
chirurgicale care este simplă şi sigură. Crede că orice facere care prezintă di
ficultăţi trebue dusă în sanatorii şi clinici pentru a 'avea la dispoziţie toate 
mijloacele ştiinţifice. ■
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D i s e n ţ i e j Dr. Hirsch se asociază părerilor exprimate de 
D-na Dr. Mateescu. Arată că metoda chirurgicală prin cesariană 
este superioară simfisiotomiei sau altor metode ce se întrebuinţează 
în bazinul rachitic.

Dr. Sternberg arată că Americanii fac cesariană la primi- 
pară în vârstă, unde facerea se prelungeşte precum şi în prezentări 
pelviene.

Dr. I. ROSMAN: Tratamentul actual al epilepsiei.
Face o expunere complectă şi documentată a tuturor tratamentelor ''între

buinţate în epilepsie. Insistă asupra Palepsinului Iteanu care i-a  dat cele 
mai bune rezultate.

D i s c u ţ i e :  D-l Dr. Panea expune un caz asemănător unde 
cu luminai. întrebuinţează în serviciu luminai şi tartrat borico- 
potasic.

D-l G-ral Dr. Vasilescu complectează expunerea D-lui Dr. 
Rosman, arătând încercările cu extract de creere de epure.

Dr. Rosenstein arată avantagiile şi superioritatea'tratamentului 
cu tartrat borico-potasic şi gardenal. A . văzut rezultate din cele 
mai bune în serviciul D-lui Dr. Cânciulescu.

Dr. /. Zwillinger expune o formulă proprie cu luminai ca bază, 
care i-a dat rezultate foarte bune. Arată că epilepsia nu se vindecă 
dar că a obţinut cu tratamentul'D-sale ameliorări durabile.

Şedinţa dela 16 Decembrie 1929

Dr. S. STERNBERG: Prezintă un făt mortal din serviciul 
D-nei Doc. Dr. Mateescu cu spina bifda şi picior bot.

Citeşte observaţia bolnavei din care ar reeşi că facerea prematură s’a 
produs sub efectul unui acces de paludism, prezintă radiografia fătului.

D i s c u ţ i e :  Dr. Cânciulescu arată că a obţinut rezultate bune 
după extragerea fătului a încetat febra şi frisoanele.

D-na Dr. Mateescu arată motivele pentru care a bănuit palu- 
dismul la aceea femee. După o amănunţită cercetare a tuturor cau
zelor cari ar fi putut provoca febra şi frisonul s’a oprit la paludism 
—  bolnava având b splină mare —  şi deşi nu a găsit hematozoarul 
în sânge.

D-l Dr. Al. Baculescu crede că s’ar fi putut pune în cauză şi 
o pyelonefrită gravidică.

D-na Dr. .Mateescu răspunde că toate analizele au rămas 
negative.

D-l Dr. S. STERNBERG: Tratamentul eclampsiei puerperale 
după şcoala vieneză.

Arată luând diferite cazuri văzute de D-sa în Maternitatea din Viena, 
felul cum se tratează acolo eclampsia. Insistă asupra flebotomiilor şi injecţiilor 
cu luminai.



394

D i s c u ţ i e :  Dr. S. Hirsch credea că conferenţiarul va veni 
să expună metode speciale şi diferite de cele dela noi. Şi la noi se 
întrebuinţează metodele descrise.

D-na Dr. Mateescu. crede că ar fi trebuit să se insiste mai mult 
asupra tratamentului perioadei preeclamptice.

D-l Dr. ZW ILINGER: Tratamentul modern al scarlatinei: 
Revistă generală asupra seroterapiei în scarlatină —  arătând şi cazuri 
personale cu rezultate din cele mai bune. Arată superioritatea serului 
Behring.

D-ra Dr. HIRSCH: Piodermită, septicemie, bronchopneumonie 
şi piopneumotorax consecutiv (cazul clinic şi prezentare de piese a 
unui copil din serviciul D-lui Dr. Cânciulescu.

Şedinţa dela 1 Februarie 1930

D-nii Dr. DRAGOESCU şi Dr. BACESCU : Prezintă un caz 
cu limfogranulomatoză inguinală (Maladia lui Nicolas şi Favre).

După citirea observaţiei şi prezentarea bolnavului fae o amănunţită 
descriere a maladiei care au fost elementele de diagnostic. Promit să revină 
cu rezultate cupelor anatomice ale unui ganglion —  singurul examen ce mai 
rămâne de făcut.

D i s c u ţ i  et D-l Dr. Diamandescu insistă asupra unor elemente 
din diagnosticul diferenţial.

D-l Dr. Cânciulescu spune că maladia lui Nicolas şi Favre 
nu este atât de rară pe cât se bănuia; lipseşte doar cercetarea atentă 
a bolnavilor ce se prezintă cu adenite inguinale. Citează cazuri per
sonale.

D-l Dr. Băcescu răspunde că şi D-sa a afirmat că nu sunt prea 
rare cazurile de limfogranulomatoză inguinală benignă, dar că rare 
ori se pot face cercetări complecte aşa cum s’a făcut în cazul bol
navului prezentat.

D-l Dr. ZW ILIN GER: O epidemie de icter la copii în Craiova.
Expune 12 observaţiuni culese din clientela particulară de icter la copii 

şi tineri. Toate au păstrat aceleaşi caractere şi prin felul în care s’au ivit lasă 
să se vadă contagiunea. După o expunere succintă asupra icterelor secundare 
şi primitive, în concluzii se crede că, am avut o epidemie de icter la copii 
—  cu microb necunoscut —  dar probabil datorit gripei.

D i s c u ţ i e :  D-l Dr. Cânciulescu aduce elogii pentru intere
santa comunicare şi roagă pe D-l Dr. Zwilinger să comunice cercului 
cât mai dese cazuri şi observaţiile D-sale.

Şedinţa dela 15 Februarie 1930

D-ni'Dr. M. CÂN CIU LESCU  şi Dr. M. BACULESCU: Res
taurarea secreţiei urinare după 15 zile de anurie totală.
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Dr. S. PAULON, I. ROSENSTEIN şi L. SEGAL: Lipio- 
dóiul în diagnosticul bronşectasiei, cu prezentare de bolnav.

După ce citesc observaţia bolnavului arată că în cazul prezentat diag
nosticul nu ar f i  fost posibil fără lipiodol. Descrie 'ţechnica şi fac. consideraţi uni 
asupra acestui mijloc de diagnostic.

D i b e a ţ i e : Dr. L. Segal dă relaţiuni asupra technicei de spe
cialitate. ’

Dr. Diamandescu insistă asupra elementelor clinice ale bron
şectasiei. ,

D-l General Dr. A. Vasilescu vorbeşte de flora microbiană a 
bronşectasiilor fşi despre gangrenele extremităţilor bronşice. Con
stată că metoda a fost întrebuinţată pentru prima oară la Craiova.

Dr. I. VASILESCU şi D-ra Dr. R. HIRSCH: Un caz de ma
ladia lui Raynaud.

După citirea observaţiei, expun în amănuntiune etiologia, patogenia, 
simptomatologia şi tratamentul acestei maladii.

Şedinţa deU 2 Main 1930

D-na Dr. Băleanu cere înscrierea în cerc. Adunarea aprobă prin 
aclamaţii.

D-l Dr. Cânciulescu citeşte o adresă din partea D-lui Ins
pector General Sanitar, în care se cere concursul pentru o bună pri
mire a excursioniştilor Secţiei de higienă a Societăţii Naţiunilor. 
D-l Preşedinte anunţă că va pune această chestiune la timp util în 
discuţia cercului.

Dr. I. VASILESCU: Actualităţi în cardiologie (conferinţă).
Conferenţiarul face o frumoasă expunere a teoriilor lui Geraudel. Por

neşte dela descrierea după noile conceptiuni a anatomiei şi fiziologiei (cordului, 
arată apoi descrierea după noile conceptiuni a anatomiei şi 'fiziologiei cordului, 
Şi clasificările noi comparându-le cu cele vechi.

Dr. SARDARESCU şi Dr. M. SACEANU: Eritem scarla- 
tiniform arsenical şi consideraţiuni asupra biotropismuluj.

Expun întâi observaţia clinică a unui bolnav care face la 9 zile după 
o injecţie un exantem scarlatiniform cu febră şi amigdalită. Pornind rdela dis
cutarea acestui caz expun concepţiile lui Milian asupra biotropismului. Arată 
ngentii şi medicamentele susceptibile de a determina fenomene biotropice. 
Amintesc de biotropismul medicamentos, fizic şi microbian şi conchid asupra 
indicatiunilor practice ce decurg din cunoaşterea acestor fenomene şi anume:' 
intensificarea tratamentului duce la jugularea şi dispariţia accidentelor.,

D i s c u ţ i e :  D-l Dr. Cânciulescu expune teoriile similare ale 
lui Jausion şi se opreşte asupra concluziilor 'practice ce pot trage 
din problema biotropismului. Astfel din clientela particulară şi din 
bolnavii serviciului D-sale a putut observa fenomene nete de bio- 
tropism şi intensificând tratamentul a dispărut. Există însă situaţii 
in clientelă în care este mai dificil de precizat dacă ne aflăm în’ faţa
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unui fenomen biotropic sau a unui accident toxic. In general însă 
fenomenele biotropice sunt uşor decelabile şi continuarea tratamentului 
este indicată.

D-l Dr. Hermati se întreabă dacă ceeace se socoteşte ca fenomen 
biotropic nu ar fi un rezultat al acţiunei farmaco-dinamice a sub
stanţei administrate. Aceasta făcând analogie cu metodele fizice şi 
chimice de reactivare în diferite maladii, în special în paludism.

D-l Dr. Cănciulescu răspunde că în acest caz nu există legătură 
între biotropism şi reactivare. Primul ţine de o proprietate specială a 
agentului fizic sau chimic de a  exalta vitalitatea unui microb în stare 
latentă, pe când reactivarea în paludism se bazează pe acţiunea di
rectă a medicamentului asupra splinei, contractând-o şi expulzând în 
torentul circulator hematozoarul.

D-l Dr. Vasilescu citează cazurile publicate în care se poate 
constata contradicţie de păreri în ceeace priveşte continuarea şi 
intensificarea tratamentului la apariţia accidentului biotropic. Astfel 
un caz cu icter la care un specialist a refuzat continuarea trata
mentului, Milian l ’a continuat producând la bolnav o atrofie galbenă 
a ficatului. Cere lămuriri asupra acestor contradicţii.

D-l Dr. Becherescu citează şi D-sa cazul unui icter în timpul 
tratamentului, care a fost interpretat ca un fenomen biotropic trata
mentul s’a continuat cu succes.

D l Dr. M. Săceanu arată că obiecţiunile ce s’au adus vizează 
problema biotropistnului. Este de sigur în unele cazuri greu de 
diferenţiat dacă este vorba de un accident biotropic sau de unul de 
altă natură: de ex. toxic. De aceia medicului îi este dat ca în mod 
prudent să încerce a stabili cauza şi să acţioneze în consecinţă.

Sedlnt« dala 15 Mala 1930

D-l Inspector General Sanitar Dr. LAU G IER: Comemorarea 
D-rului Sârbulescu. * '

D-l Preşedinte propune 3 minute tăcere în memoria colegului 
dispărut.

La redeschiderea şedinţei în aplauzele unanime se trece preşe
dinţia D-lui Inspector Dr. Laugier.

D-l Inspector Laugier mulţumeşte pentru cinstea prezidărei şi 
în legătură eu sumarul şedinţei anterioare expune pe larg pro
gramul călătoriei medicilor higienişti dela Liga Naţiunilor. Cere 
concursul membrilor cercului pentru cât mai călduroasă primire a 
colegilor strănii.

D-l Farm. Dr. N. PE T R E SC U : Compuşii arsenicali. Un caz 
de intoxicaţie cu arsenic la curtea cu juri din Craiova în sesiunea 
actuală.

Dr. M. CAN CIU LESCU  şi Farm. Dr. N. PETR ESCU : In
toxicaţie cu boabe de recin.
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D-l Dr. Câncinleseu expune partea clinică iar d-1 Farm. Petrescu partea 
de chimie şi toxicologie.

Dr. M. CANCIULESCU şi Dr. E. SOCOR: Un caz de in
toxicaţie cu alcool metilic la Craiova.

D i s c u ţ i e :  Dr. Ai. Baculescu spune că a văzut bolnava la 
aproximativ 4 zile înainte şi a constatat dureri la nivelul vezicei 
biliare.

^ Inspector Laugier sesizat de comunicare arată că s’a luat
toate măsurile cuvenite şi posibile. Face o descriere amănunţită a 
problemei alcoolului industrial şi arată cât de greu este controlul 
mai ales în Ardeal unde sunt mici fabrici de alcool industrial.

Scdlmţa dela 2 luai* 1930

Se citeşte sumarul şedinţei precedente.

D-l Docent Dr. Al. Cânciulescu răspunzând afirmaţiei D-lui 
Dr. Baculescu că D-sa nu a văzut bolnava intoxicată cu alcool me
tilic decât a 4-a zi, răspunde că, consultând reţetele Iprocurate de pa
cientă reese cu preciziune că a văzut această bolnavă după 24 ore 
scurse, adică pe ziua de 13 Febr., reţetele D-lui Dr. Baculescu 
purtând dbta de 12 Febr. Deasemenea că nefiind obligat de 
cerinţele unei observaţiuni ştiinţifice pe care personal şi îndelungat 
a urmărit-o, a cita pe toţi medicii cari la un moment dat au dat 
îngrijiri unui pacient, totuşi a menţionat în cazul de faţă că primele 
îngrijiri în primele 24 ore au fost date de D-nii Dr. Baculescu şi 
Plevian. Iar observaţia fiind comunicată cu totul pentru altlcaz decât 
acela a unui nou şi banal caz de intoxicaţie metilică, n’a făcut nici-o 
considerare de ordin clinic, menţionează totuşi cu această ocazie că 
durerea la punctul vezicular găsită de D-l Dr. Baculescu, n’a fost 
menţionată în cazuri similare ceeace constitue sau un simptom de 
oarecare raritate sau o greşală de interpretare această durere la 
punctul cistic putând să ţină în cazul de faţă mai de grabă la o imitaţie 
pilorică sau a unui segment colic.

Dr. PAULON şi ROSENSTEIN: Asupra unui caz de en
cefalită, acută la un copil.

(Observaţia din serviciul D-lui Dr. Cânciulescu).

Di s c u ţ  ie : D-l Dr. Cânciulescu după o statistică a lui Comby 
arată că purtând asupra 76 cazuri mortalitatea a fost de 90/0, 
vindecări fără sequele de 19% şi cu sequele de 72°/0, ceeace ar 
reveni la o mortalitate de 1 la 11 cazuri şi o vindecare complectă 
.de i la 5 cazuri. In cazurile cu sequele D-lui Comby au fost re
partizate astfel:

Epilepsie în proporţie de î î O/0.
Excit, cerebrală în proporţie de 170/0.
Vezanii şi stări demenţiale în 240/0.
Turburări de motilitate şi stări spasmodice foarte frecvente.
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D-l General Dr. A. Vasilescu arată că este foarte greu de deo
sebit o encefalită epidemică de una acută la copii. Din observarea co
pilului crede a fi putut constata o stare de caţatome care adaoga a 
la celelalte simptome ar pleda pentru diagnosticul de encefalită epi
demică. Crede că aceste cazuri sunt mult mai frecvente decât se par 
şi un examen mai atent al oamenilor prezentaţi la incorporări 
se pot vedea sequele de encefalită.

Dr. M. SACEANU: Considerafiuni asupra criteriilor de vinde
care ale sifilisului.

D-l Dr. Cânciulescu aduce la cunoştinţa cercului că D-sa a 
prezentat la recepţia Prof. Vaqiiez la Soc. Spitalelor din Bucureşti, 
Vdouă cazuri farriiliare de ntatadia lui Vaquez şi un caz de tumoră a 
capsulei supra renale.

Şedinţa dll» 16 lonla 1930

D-l Dr. M. CÂN CIU LESCU  şi D-ra Dr. HIRSCH: Două 
cazuri de eritrentie familială ( Maladia lui Vaquez).

Cazurile au fost prezentate şi la şedinţa Societăţii Medicale a Spitalelor 
din Bucureşti, cu ocazia vizitei Prof. Vaquez.

Autorii fac o amănunţită expunere a cazurilor insistând în deosebi asupra 
faptului că maladia se prezintă la un frate şi o soră, caracter familial destul 
de rar şi cairp a atras şi atenţia Prof. ''Vaquez. Mai insistă şi asupra debutului 
la unul din cazuri care a fopt în primele 'lluni ale vieţei. Pac apoi o amănunţita 
descriere a tabloului clinic al maladiei lui Vaquez, bazat şi pe un caz publicat 
anterior şi 'pe o îjogaită literatură a obeptiunei. Amintesc de tratamentul cu fenil- 
hidrazină preconizat de Prof. Vaquez în asemenea cazuri şi-şi propun să-l 
întrebuinţeze şi să-i urmărească efectele. Făgăduesc să revină asupra cazurilor 
dupâ ce se va f i  aplicat acest tratament.

D-l Dr. M. CÂN CIULESCU: Asupra unui caz de chloranemie 
cu sindrom neuroanemic.

Prezintă bolnava o fată, în vârstă do 13 ani —  cu anemie intensă la  
care s’a putut după repetate examene de sânge pune diagnosticul de chloranemie. 
Dată fiind importanţa şi actualitatea chestiunei, merită o expunere cât mai 
largă pe caro din cauza orelor înaintate n’o poate face în această şedinţa, aşa 
că desvoltarea comunicării a fost amânată pentru şedinţa viitoare.

Şedinţa dela 1 Octombrie 1930

Asistă familia Dr. Enculescu.
D-l Dr. Sol. Hirsch omagiază memoria colegului dispărut şi 

dă cuvântul D-lui Dr. Mihail. '
D-l Dr. MIHAIL: Comemorarea D-rului Enculescu.
Şedinţa se suspendă pentru 5 minute. La reluare se citeşte 

procesul-verbal al şedinţei anterioare care se aprobă.
D-l Dr. Cânciulescu comunică cercului hotărârile comitetului 

în şedinţa din 19 Septembrie şi care a delegat o comisie.care îm
preună cu cele ale Soc. „Prietenii Ştiinţei” şi a Directoratului sa
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discute modalitatea comemorării D-rului Laugier. Cele 3 comisii s’au 
întrunit în localul Cercului Medico-Farmaceutic şi s’a decis în 
principiu ca şedinţa de comemorare să aibe loc la Teatrul Naţional 
şi la care să participe toate organizaţiile la care a activat D-rul 
Laugier. Şedinţa va fi prezidată de D-l Director regional al Olteniei 
şi se va compune din 4 părţi:

1) Simbolizarea festivităţii.
2) Cuvântarea D-lui Director Ministerial.
3) Cuvântarea delegatului Cercului Medico-Farmaceutic.
4) Cuvântarea D-lui Prof. C. D. Fortunescu.
Adunarea dă delegaţie D-lui Dr. Cânciulescu să reprezinte şi 

să vorbească în numele cercului la această comemorare. S’a, fixat ziua 
de 2 Noembrie pentru această şedinţă, iar comemorarea care tre
buia să aibe loc la cerc se conexează cu cea generală.

Şedinţa dela 15 Octombrie 1930

D-l Dr. DRAGOESCU şi BACESCU : Asupra unui caz de 
erilrodermie bismutică.

(Comunicarea şi fotografiile se află la dosar).
D i s e n ţ i e : D-l Dr. Cânciulescu crede că s’ar putea interpreta 

cazul cu o anafilaxie la bismut şi că încercări cu mici doze ar putea 
să redea bolnavului toleranţa la bismut.

D-l Dr. Diantandescu se raliază părerii D-lui Dr. Cânciulescu
Răspunzând D-l Dr. Băcescu, consideră eritrodermia bismutică 

ca expresia unei sensibilităţi locale, a pielei şi mi‘ de natură humorală, 
cum este fenomenul anafilaxiei.

D-nii Dr. PAULON şi ROSENSTEIN: Congestie acută a 
ficatului de natură ascaridiană.

(Comunicarea se află la dosar).
D-l Dr. CÂNCIULESCU conexând discuţia cazului precedent- 

cu comunicarea D-sale: despre geofagie arată cât de frequent este la 
copii obiceiul de a mânca pământ.

Aminteşte că mâncatul de pământ se întâlneşte ca un' rit religios la unele 
triburi din Africa. Arată strânsa legătură care există între geofagie 'şi ascari- 
doză şi proporţia urcată a copiilor, purtători de ascarizi, oxiuri şi tricocefali. 
Prezintă un caz din secţia D-sale a unui copil de 7 ani cari dela 3 ani 
avea geofagie şi care în afară de o anemie intensă, prezenta o eritrodermie des- 
quamativă generalizată.

Atrage atenţia asupra multieiplitătii formelor clinice pe care le îmbracă 
ascaridoza şi recomandă tratamentul ascaridian de probă.

D r. L . Herman.



E.-BU LETIN E ŞI REVISTE MEDICALE

BUCUREŞTI MEDICAL 

(No. 4 11931)

Dr. THOMAS N. P A U L : Tratamentul instantaneu-fisiologie al eczemei 

şi al nrtieariei, No. 4/1931.
Dr. GH. SC R IÎC A : Contribuţinni la gtndinl radiologie al arterei pul

monare.
Dr. I. F R E Y : Unde mergem?

** *

CLUJUL MEDICAL 

(No. 4 -5, «1 6 11931)

Prof. Dr. D. MICHAIL: Adeno-eaneer metastatie choroidian de origină 
probabil intestinală, No. 4/1931.

Dr. I. GOIA şi Dr. M. H A LIŢA : Consideraţinni asupra alor 3 cazuri 
de lambliază intestinală evoluând eu leziuni hepatobiliare: ciroza hepatică şi 

eoleeistită.
Doc. Dr. GH. POPOVICIU şi Dr. M. BENETATO-MODVAL: Con- 

tribuţiuni la tratamentul tnrbnrărilor digestive parenterale ale copiilor prin 

regim de mere.
Dr. EMIL ST. GRAUR: Consideraţinni asupra tratamentului radiologie 

al fibromioamelor nterine. Rezultatele obţinute în Institntul de radiologie din 

Cluj, în decurs de opt ani.
Dr. GH. PLĂCINTIAN U: Pcrforaţinnea uterului cu ruptura ansei 

sigmoido-rectalc în cursul unei tentative de avort criminal. Hystereetomic sub- 
totală, anus contra naturei iliae stâng, Mieuliez.

Dr. IO AN  M. BARCĂ: Contribuţinni la studiul apendicitei dela Şcoala 
Normală de fete „Domniţa Ileana”  din Şimleul-Silvaniei.

Dr. V. TIŢF.SCU: Kistul liidatie pulmonar.
Dr. ALEXANDRU LENGHEL: Câteva date despre măsurile contra 

eiumii şi Kolerii luate în Dej în sec. X V III X IX .
Prof. Dr. VERESS: Răspuns la ancheta referitoare la profilaxia şi 

tratamentul sifilisului.
Prof. Dr. D. MICHAIL: Edem palpebral angio-neurotie congenital cu 

displazii germinative oculare şi îpertiroidism frust, No. 5/1931.
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Dr. A X  ENTE IANCU: Tratamentul diareilor la sagaci prin metoda 
alimentari preconizaţi de Prof» Léopold Moll din Viena.

Doc. Dr. ,P. V AN CEA: Chistele orbitare congenitale de origini etmoidali. 

Dr. E. MUREŞANU: Fraetnra transversală a saernlnl.

Dr. V. MĂRGINEANU: Dare de seamă despre 20 eaznri rezeeţii de 
stomae şi avantajele fa f i  de gastro-entero-anastomoză, la mnneitorii minori.

Dr. NICOLAE LEN G YE L: Un eaz de nrtiearie pigmentoasà de origini 
ovariani.

Dr. ALEXAN DRU LENGHEL: Note în jnrnl epidemiei de einmi 
1813—1815, in sndnl Ardealnlni. \

Prof. Dr. C. TĂTARU: Rispnns la anebeta institniti de Clnjnl 
Medieal referitor la profilaxia Şi tratamentnl sifilisului.

Dr. JEAN  LOUIS FAURE: Combaterea eaneernlni, No. 6/1931.

Dr. I. GAVR1LĂ şi Dr. G. DEGAN: Asupra ealeemiei în stare normali 
şi patologiei.

Prof. Dr. D. H ICH AIL: Tuberenlom al orbitei.

Dr. D. GĂLDĂU şi- Dr. N. G AŞPAR: Invaginaţiile ileoeceale cronice. 

Dr. EMIL ZIN V E LIU : Starea actuală a luptei antieanceroasă in Franţa. 

Dr. DOMINIC STAN CA: Băile Sărate, sulfuroase şi nămol Someşeni-CIuj. 

Dr. IULIU ORIENT: Cu ce a vindecat Rasputin .pe Ţareviein.

*• *

NOMA REVISTA MEDICALA 

No. 11, 12 Annl II — No. 1, 2 Anul m 11930)

C. DANIEL: Le Professeur Jean —  Louis Faure, No. 11/1931.

Dr. TOUBOL: Appendicite et Tuberculose.

Dr. O. MILIAN: Neuropatia infantili.

Dr. BOTID: Comment traiter les diverses formes de Ia*tonx.

Dr. A. DAUDÉ-BANCEL: Les Poisons Ovcrtoniens.

Dr. G. BA R D E LLY : Reforma învăţământului superior. —  Impozitele. 

Dr. S. JAGNOV : Contribution aux études du système nerveux végé- 

tif dans la tnbercnlose pulmonaire, No. 12/1931.

Dr. YG R EC: O nonă concepţie asupra vieţii, sănătăţii, boalei şi morţii. 

Dr. ,A. BIREESCU: Une Complication rare des oreillons.

Dr. IOSIF W ESTFRIED: In lanul al treilea, No. 1/1931.

Dr. C. MICHAILESCO: Les boues thérapeutiques de Roumanie.

Dr. NANDOR GINGOLD: Forme clinice rare în paludism.

Dr. DESGEORGES: Etiologie et Traitement de la Colibacillose.

Dr. TRUELLE: Plombières les 'Bains.

Prof. J. CARLES şi Dr. F. LEURET: Tuberculoza şi Chlorohydratul de 
Cholină, No. 2/1931.
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Dr. IAGNOV: Le système végétatif et la Classification de la Tuberculose 

pulmonaire.
Dr. HENRI KRAU TER: Topoanalgesia în algiüe preeordiale.

Dr. BARDESCU: Flegmonul perinefretie consecutiv infeeţiunilor.

*  *  *

REVISTA DE HIDROLOGIE MEDICALA $1 CLIMATOLOGIE 

FISIOTERAPIE ŞI DIETETICA 

(No. 2 11931)

A l 10-lea Congres balnear Român (jubiliar).
Prof. L. MRAZEC şi !Prof. M. STURZA: Raport asupra regiunei bal

neare a lacului Tekirgbiol.
Dr. DOMINIC STAN CA: Băile delà Someşeni.
Dr. POPESCU V ALCA N A : Vâlcana şi foloasele băilor iodurate.

** *
REVISTA PE IGENĂ SOCIALĂ 

(No. 5, 0 11931)

Dr. A . STOCKER: Igiena psihismului social, No. 5/1931.

Dr. ION V. GRUIA: Acţiunea administrativă sanitară şi controlul ei 
jurisdicţional.

Dr. I. MANLIU : Sterilizarea degeneraţilor.
Dr. H ILD A DRĂGAN: Ravagiile alcoolismului în Banat şi începuturile 

de combaterea lui.
Dr. C. GHEORGHIU: Monografia unei circumscripţii sanitare rurale» 

Dr. G.. BANU: Marea Şi Soarele, No. 6/1931.
Dr. E. C. CRĂCIUN: Contribuţii la studiul biologie al apei de mare şi 

al apei din Lacul Tcchir-Ghiol. ,
Dr. P. NICULESCU: Aplicaţii recente în thalassoterapie.

' Dr. M. MOLDOVAN: Fenomene geopsihiee în legătură eu marea.

Dr. H. SLOBOZEANU: Tratamentul hélio-marin al rachitismului.

Dr. V. CLIMESOU: Tratamentul tuberculozelor osteo-ganglio-articulare în 
Sanatoriul C. T. O. (Carmen-Sylva).

Dr. AT. IANĂŞ: Agenţii naturali ca factori preventivi ai maladiilor 

copilării.
Dr. I. D. ENESCU: Clădirile la marc.
Dr. GH. SGL1MBEA : Randamentul şi reorganizarea staţiunilor bal

neare maritime româneşti.
Dr. B. DRĂCEANU : Frecvenţa vizitatorilor litoralului Mării Negre pe 

1930, delà Mamaia la Balcie.
Dr. C. BRĂTESCU: Cura helio-marină la copii asistaţi.

Dr. C. BRĂTESCU: Organizarea coloniilor de vaeanţă la mare.

Dr. B. ŞAPIR A : Apa şi soarele în aglomeraţiile urbane.
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REVISTA DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PUERICULTURA 

(No. 1 11931)

Cuvânt înainte, No. 1/1931..
Dr. N. GHEORGHIU: Controlul uterin şi hemoragiile post-partum.
Dr. D. SAVULESCU: Contribuţiuni la studiul stenozelor eieatriale ale 

eolulni nterin.
Dr. MARIUS GEORGESCU: Vărsăturile grave ale sareinei.
Dr. I. PROTOPOPESCU PAK E: Uter-didelf-eol sudat şi sarcină.
Dr. A. OBOGEAND: Un caz de obliterare incompleetă a orifieinlui 

extern al eolnlui nterin*
Dr. MEDE A  NICULESCU: Abcesul de fixare.
Dr. I. C. GAROIU: 'Amenoreea primitivă.
Dr. SUSSMAN-SIBIU: Avantagiile şi desavantagiile operaţiune! Sehauta- 

VTerthcim.
Dr. H. SLOBOZIANU: Higiena copiilor de prima vârstă.
Dr. L. N1SSIM: Legea 'pentru ocrotirea mamei şi a copilului.

*
• *

REVISTA ŞTIINŢELOR MEDICALE

(No. 8, 4, 5 11931) *

Dr. C. GORESCU: Necrolog (1879—1931), No. 3/1931.
Dr. N. ZAHARESCU-KARAMAN şi 'Z. VITNER ROSENTHĂL: Diag

nosticul biologie al sareinei prin metoda „Aseheim şi Zondek” .
Medic Colonel BĂLANESCU ION, Medic Maior ZAMFIR D. şi Medic 

Căpitan VARTIC V .: Presiunea venoasă periferică în tuberculoza pulmonară.
Dr. I. PAVEL, ST. M. MILCU şi F. COVACIU-ULMEANU: Reacţia 

lui Brugsch şi clasificarea icterelor.
Dr. ALEXANDROV şi Dr. ANGELI: Rolul freniecetomiei In trata

mentul tnbercnlozei pulmonare.
Dr. V. PANAITESCU: Rozătoare şi pureci cari întreţin şi propagă pesta,.

Dr. MARCEL LABBE: Coma hypoglyeemiQne, No. 4/1931.
Dr. ALFRED TEITEL BERNARD: Cercetări experimentale asupra 

automatismului uterului izolat la Şoricel.
f  Dr. AT. IANAŞ, ST. CHISER şi I. PANA TEODORU: Modificări 
sanguine consecutive expunerei la ‘soare.

Docent Dr. VICTOR DIMITRIU: Referat general asupra lucrărilor pe 
anii 1299—1930, de patologie chirurgicală generală.

Prof. G. MARINESCU, Docent E. FACON şi Intern Dr. VASILESCU: 
Asupra unui caz de tabes juvenil eu turburăm histerice supraadăogate, No.
5/1931.

Docent Dr. H. SLOBOZIANU: Tratamentul adenopatiilor traeheo- 
bronşiee tuberculoase la Movila Tekirghiol.

Dr. B. ROZENKRANZ: Cercetările noi asupra tuberculozei.
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ROMANIA MEDICALA* (

(No. 6, 7, 8, », 11, 12, 13-14  11931)

Prof. Dr. BAGALOGLU : Febra reumatismală (Boll* Ini Bouillaud), 
f i r i  localizări artienlare, No. 6/1931.

Dr. A. CRÀCIUNEANU şi Dr. IOAN DICHTER: Diagnosticul reeto- 
seopie al cancernlni rectal.

Dr. M. CAHANE: Contribnţiuni la studiul reacţiei de eonglomeraţie 
MOller pentrn diagnostienl sifilisului şi neuro-sifilisului.

Prof. Dr. GEROTĂ: Coborârea precoce din pat, după operaţiunile făcute 
asupra eavităţei abdominale, No. 7/1931.

Prof. C. LIAN : Angina de piept şi nevralgiile toraeo-braehiale stângi.

Dr. P. TOMESCU: Durabilitatea boalelor mintale.

Dr. D. SCHOR: Reumatismul ovaripriv.
Dr. ION STOIA şi Dr. L. W ECHSLER: Tratamentul anemiilor prin 

Hepatrat.

Profesor Dr. C. D AN IE L: Opera ştiinţifică şi personalitatea profeso
rului Jean-Louis Faure, No. 8/1931.

Profesor Dr. G. MARINESCU, D-rii V. YIN EŞ şi C. IORDĂNESCU : 
Tratamentul fizioterapie al seqnelelor poliomielitei.

Dr. E LIA S şi S. DIAM ANT: Cercetări eliniee asupra vitezei de sedi
mentare a globulelor roşii la eopii.

Dr. S. ŢOVARTJ : Formula aetnală a terapeuticei chirurgicale a hiper- 
tiroidismulni.

Dr. IOAN CORCIOVEI: Un eaz de imperforate anuală.

Prof. Dr. C. ANGELESCU şi Dr. G. BUZOIANU: Ineereările de imu
nizare contra caneerului în terapeutica umană, No. 9/1931.

Coni. Dr. G. MARINESCU: Tratamentul infecţiilor urinare eolibaeilare.

Dr. EM ILE VERUT: Transformista sau Craţionism? (Trad. de Dr. 

V. Trifu). !
Dr. O.. M ILIAN: Stenozele laringiene la eopii.
Dr. RADU MOISE: Asupra 'metddei Dufour în tratamentul tetanosnlui.

Dr. GH. SCRIPOĂ: Un caz de bemotizie după injecţie leu Neosalvarsan.

Dr. MIRCEA IONESCU: Opera chirurgicală a prof. Jean-Louis- 

Fanre. »
Conf. Dr. P. TOMESCU: O nou3 eră pentru sănătatea pnblieăs* 

Ministerul Cantaeuzino.
Drd. ŞTEFAN N. IORGA: Medicina preventivă în formele ei de 

aplicare.

Prof. Dr. D. MARINESCU: Câteva date despre tratamentul sifilisului 
nervos, No. 11/1931.

Dr. A L. CRĂINICEANU : Folieulina.
Dr. Y . VINEŞ: Câteva date asupra ultimelor zile ale poetului Mihail 

Eminesen.
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Dr. FIL IP  PĂUNE8CU: Oxigenul saturat prin vapori de apă intra
venos, ea armă terapeutică la gazaţi. *

Dr. P. COPĂCEANU: Icter îeataral şi şoe operator.

Conferenţiar Dr. P. TOMESCU: Profilaxia şi higiena mintală.

Dr. S. IRIMESCU: Medicii şi politica.

Dr. STATE DRAGANESCU: Câteva cuvinte despre certificatul medieal.

Dr. T. SARAGEA: Presiunea arterială mijlocie dinamică, No. 12/1931.

Dr. BIRMAN BERA: Refleeţiuni asupra paraliziei faeiale „a  .Frigore” .

Dr. TH. MOISESCU: Pnenmothorax sau Freniecetomie.

Dr. G. GOJAN: Despre un nou antiseptic.

Prof. Dr. I. BĂLÂCESCU: Reforma Învăţământului superior.

Dr. ANGHEL DAN IEL: Problema spitalizărei tubereuloşilor în Ro
mânia.

Prof. Dr. G. MARINESCU: Date clinice şi experimentale asnpra ac
ţiune! luminatului, No. 13-14/1931.

Dr. ION GRIGORESCU şi Dr. ALEX . SEIMEANU: Contribuţiuni la 
stndinl plombajului cavităţilor osoase patologice.

Dr. DOMIŢIAN BACIU: Plombajul pulmonar.

Dr. ALFRED D. RUSESCD: Clinica medicală infantilă.

Dr. P. TOMESCU: Asociaţia generală a medicilor.

Dr. S. IRIMESCU: O eră nonă în combaterea tuberculozei.

• * .
SANĂTATEA PUBLICA 

(No. 0, 7, 8, 9 şl 10 -11-12  11930)

DECIZII, DECRETE, ORDINE, CIRCULARI, etc., No. 6, 7, 8, 9/930.

DIRECŢIUNEA STATISTICII: Statistica epidemiilor din România pe 
lunile Ianuarie, Februarie şi Martie 1930.

Dr. R. GOMOIU şi RAMNEANŢU: Raport asnpra anchetei din plasa 
sanitară de demonstraţie G ilăn,.

Dr. STOICA şi NIC. D. BANU: Tumorile hipofizei.

D-rii STOIA, PETROŞANU şi VASILIU : Epiteliomul lobului Iui Spiegel 
en metastaze cutanate şi generalizate.

Dr. RASMERIŢA: Excursia unui grup de 20 medici români In «Iugo
slavia. • .

Dr. MATEESCU: Sifilisul în România 1929, No. 10-11-12/1931.

Dr. V. M. PLATAREANU: Tratamentul inflamaţiilor pelvigenitale ne
specifice la femee.

Dr. TITUS TURCU: Proiect de combatere pentru lupta antimalarieă 
din judeţul Bihor.

Dr. M. ENESCU: Freeuenţa paraziţilor în şeolile rurale.
Dr. DIM. A . OLARU: Laboratoarele pentrn studiul cancernlui în Franţa 

Şi Belgia. I
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Dr. DIM. Aj OLARIJ: Laboratoarele pentru eontrolol alimentelor tn 
Italia, Franţa şi Belgia.

Dr. T. C. PANA1TESCU: Dare de seamă a activităţii primilor cinei 
ani de funcţionare a fepitalulni de copii „Regele Mihai I”  din Chişinău şi a 
organizaţiunii spitalului Maritim dela Budaehi in anii 1926, 1927, 1928 Şi 1929.

Dr. ŢIN CU : Raport annal ştiinţific pe anul 1929, referitor la sănă
tatea pnblieă al oraşnlni Merenrea-Cine.

Dr. C. SEVEREANU: Prima spleneetomie.

** *

S P I T A L U L

(No. 2, 3, 4 1 1931)

Prof. Dr. A LEX AN E R  L O R E Y : Progresul tratamentului roengeno- 
logie în tnrbnrările glandelor endocrine, No. 2/1931.

Docent Dr. GH. PLACINŢEAN U : Un caz de limfagiom al gâtnlni.

Dr. GR. LAZĂRESCU şi Intern. CORNELIU ADAMEŞTEANU: Dre
najul scrontului în enra radicală a hidroeelnlni vaginalei.

Dr. I. STOIA şi I. CIO RAPCIU : Anevrism enorm al cârjei aortieo 
vindecat spontan en tuberculoză pulmonară eonseentivă.

Dr. AT. IANĂŞ, Interni ŞT. CHISER şi I. PAN A TEODORU: Ocluzie 
intestinală aentă prin bride datorite unor reacţii peritoneale cronice de origină 
vierminoasă intestinală.

Dr. P. COSTESCU şi Dr. ZAMFIRESCU Z.: Operaţiunea lui Syme 
executată într’un eaz de zdrobire a segmentelor anterioare ale ambelor pieioare 
prin accident de tren şi rezultatele-sale imediate şi îndepărtate.

Dr. NICOLAE D. BANU: Corpi străini in articulaţia genunchiului.

Dr. DEM. EM. P AU LIAN : Pericolul mereu ereseând al manifestaţiu- 
nilor sifilitice ale sistemului nervos. '

Docent Dr. GH. PETRESCU: 4 ani şi nouă luni de activitate ehirnrgi- 
eală operatorie la Spitalul din Sighişoara.

Dr. DAN  THEODORESCU: Comemorarea eentenarulni naşterii Ini 
Pian la Academia de Medieină din Paris ţl830— 1930).

Intern C. GAIŢULESCU: Periodieile medicale române şi streine pe 
care le primeşte Biblioteca Soe, Stnd. în Med. din Bucureşti.

Dr. ACH IL DIMITRIU: Activitatea „Asociaţiei internilor şi foştilor 
interni de Spitale”  pe anul 1930.

Conf. Dr. POENARU CAPLESCU: Cercetări asupra apendicitei retro- 
eaeeale, No. 3/1931.

Conf. Dr. V. Tempea: Consideraţiuni asupra reseeţiei submueoase a sep
tului masai, din punct de vedere teehnie respirator şi estetie.

Docent Dr. Gh. PLĂCINŢIAN U: Prolaps genital eu cistoeel predomi
nant tratat prin proeedenl lui Abadie d’Oran.

Dr. M. POPOVICI - LU PA  şi Intern Dr. GRIGORE I. POPESCU: Con- 
tribnţiuni la  tratamentul specific a l erizipelului în prima eopilăric.
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Dr. I. IONAŞIU şi Dr. I. POPESCU-SIB1U: Rolnl factorilor afectivi şi 
psihosexuali în geneza psiehonevrozelor.

Docent Dr. MARIUS TEODORESCU şi Intern Dr. GH. NEGRESCU: 
Consideraţinni asnpra eondnitei operatorii in ulcerele penetrante piloro-dnodenale.

Docent Dr. VICTOR DIMITRIU şi Intern M IHAIL STĂNESCU: Yaeei- 
naţia prin poarta de intrare în inflamaţiile ginecologice.

Dr. MIHAIL DIACICOV, Dr. V. I. MUNTEANU şi Dr. ST. G A- 
VRILESCU: Consideratinni asnpra a doni eaznri de tuberculoză miliari 
iriani vindecate prin radioterapie.

Conf. Dr. POENARU CAPLESCU şi EUGENIA GROSSU: Observa- 
ţinni şi fapte anatomo-eliniec ehirnrgieale, No. 4/1931.

Conf. Dr. DEMETRU EM. PAULIAN, Dr. I. V. BISTRICEANU şi Dr. 
C. ARICESCU: Encefalită epidemică formă mioelonieă sau mioritmieă eu tur- 
bnrări mintale tip eonfnzional. (Studiu anatomo-clinic).

Dr. H ARALAM BIE ANGELESCU, Dr. CONSTANTIN ANDREOIU şi 
Dr. C. VIDRAŞCU: Arterio-seleroză generalizată a sistemului arterei pul
monare.

Dr. GH. V. BUZOIANU: Noni cercetări asnpra rolnlni sistemnlni ve
getativ în proba calorică a Ini Barany.

Dr. ION I. GRIGORESCU: Tehnica Prof. Jnvara în tratamentnl an
chilozei articulaţiei genunchiului.

Prof. Dr. C. D AN IEL: Opera ştiinţifică a profesorului Jean-Lonis 
Faure ,No. 5/1931.

Prof. Dr. I. IACOBOVICI şi Dr. ŞT. JIA N U : Consideraţii asupra 
maladiei Ini Sehenermann în 'legătură eu donă observaţii clinice.

Dr. P. SICARU şi Dr. N. STROESCU: Inflamaţii eronieă a parotidei 
en dilatarea canalului Stenon şi eomplieaţie de pneumatoecl.

Dr. ION C. STOIA, Dr. V A SIL E  MUNTEANU şi Dr. CORNEL 
ADAMEŞTEANU: Cazuri rare de Tebră tifoidă.

Dr. N. MĂRGĂRINT şi Dr. M ARI A  ROSETTI: Şanern moale extra- 
gcnital primitiv al indexnlni mâinii drepte.

Dr. MIHAIL ENĂCHESCU şi Dr. C. DĂNULESCU: Acţiunea razelor 
ultraviolete asnpra metabolismului humoral, normal şi patologie.

Dr. I. R ADVAN : Albnminnria în convalescenţa icternlni eataral.

Intern C. CRIVEANU: Sacralizarea dureroasă a celei d» a 5-a vertebră 
lombară. I ;

Conf. Dr. I. MOSCU şi Intern Dr. G. POPESCU-CRAIOVA: Tubercu
loză renală. Abces snbcapsnlar. Abces perinefretie (extra-capsnlar). Ureterită 
ebllterantă stângă. Abees perinefretie drept. Nefreetomie stângă. Videcare,
No. 6/1931. t

Dr. ION I. GRIGORESCU iji Dr. ALEX. SEIMEANU: Contribnţinni 
la ameliorarea rezultatelor desartienlaţinni medio-iarsiene (Chopart).

Dr. B A K K  A L E X E , Interni Dr. ENĂCHESCU S. D. şi Dr. TRAIAN  
F- IONESCU: Studiu histo-patologie (vascular en eonsideraţiuni patogenice 
asupra boalei Ini Buerger. >
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Dr. B. DRĂCEANU: Contribuţiuni la studiul nefritei traumatice.

Dr. S. CRISTOFOVICI: Tratamentul blenoragiei en Trypallavinâ, 
intravenos şi . local.

Prof. Dr. G. MARINESCU Dr. A . BRDCH şi Dr. G. BUTTU: Mio- 
patiile primitive în raport en eonstitnţinnea, No. 7-8/1931.

Prof. Dr. AM ZA JlA N U , Conf. Dr. DEM. PAULIAN  şi Dr. D. 
TURNESCU: Două cazuri de tumori mednlare (Studiu anatomo-elinie şi re
zultate operatorii).

Conf. Dr. GR. GEORGESCD şi Dr. P. NICOLESCU: Un caz de hernie 
inguino-interstiţială în bisae.

Conf. Dr. TEODOR SA R A G E A  şi Dr. GR. POPESCU: Asupra 
Iimfadenici sifilitice.

Conf, Dr. STATE DRĂGĂNESCU şi GEORGE STROESCU: Asupra 
unui caz de afazie ’scnzorio-motrice la un hemiplegie stâng.

Dr. M. BOTTEZ, Dr. ŞTEFAN  NOICA şi Dr. P A U L  ROIBAŞI: Sar
cină extra-uterină tnhară bilaterală en evoluţiune simultană.

Dr. AR . STERE: Asupra unui eaz de suprainfeeţinne carbonoasă.

Dr. AT. IANĂŞ: Neoformaţiuni iosoase la nivelul focarului potie ue- 

fistulizat.
Dr. S. BOCA: Pielografia intravenoasă.

(h

PREPARATO WASSERMANN
<5£Ş39(5C§aS6S£S9Q

Gâdil Wassermann i
CU B A Z A  D E

Clorhldrofosfolactat de calciu  
Sulfogaiacolat de calciu  

Principii balsamice şl calmante
659

E s t e  in d ic a i  i n  to a te  a f e c ţ i u n i le  c ă i lo r  
r e s p ir a to r ii .

6 5 9
ÎNTREBUINŢARE: 2—5 linguri pe zi, 

diluate în apă sau simplu.

PENTRU COPII dela 3—7 ani, Vj lingu
riţă de cafea de 2 ori pe zi, ca mai sus.

PENTRU COPII dela 7—12 ani, o lingu
riţă de cafea de 2 ori pe zi, ca mai sus.

6 59
COMPOZIŢIUNEA—O lingură conţine:

Clorhidrofosfolactat de Calciu . . gr. 0,50 
Sulfogaiacolat de Calciu. . . . .. » 0,30
Extract fluid de A c o n it.................. * 0,01
Extracte Balsamice şi Aqua Laurocerasi Q. S.

Eşantiloane la 'cerere D-lor Medici, adresând:

Reprezentanta Depozitului pentru R om ânia: G. CENT0NZE. —  Bncnreşti, 6.

Strada Dr. Clunel, No. 3 . — Telefon 360/95. |
0 6 C S a 9 G 8 3 9 S 6 e 3 2 S > ® C § a 9 6 i5 a 9 S S S a 9 6 $ S 6 i5 a £ )e e © l9 6 i® a 9 S S 3 a 9 S ÎS a 9 6 8 2 a 9 ®

CU BAZA DE OLEU DE FICAT 
DE MORUN, Lecitină, Iod, Gaiacol, 
Eucalipt, MentoL

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo in

N U M A I  P R I N  I N J E C Ţ I U N I ;
Cutii de câte 10 fiole de 1 c. c.,
2 c. c. — 5 c. c.

Î N T R E B U I N Ţ A R E :
1 injecţiune pe zi, întrebuinţând,

, după cazuri, fiole de 1, sau 2 sau 
5 c. c., şi întrebuinţând acul obi
şnuit al seringei Pravaz.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I N D I C A Ţ I U N I :
Forme tuberculoase, Limfatisni|
Rachitism, Serofula, etc. Cel mai 
bun în tuberculosa osoasă. Cel mai 
puternic auxiliar al nutriţiunii ge
nerale.

W



III.

DI V E R S E  — I NFORM AŢI UNI
Din ţară.

D -l Prof. Dr. Bălăcescu a fost ales în unanimitate Decan al 
Facultăţii de Medicină din Bucureşti.

Sub trecutul decanat al D-lui Prof. Bălăcescu s’au realizat atâtea 
lucruri bune pentru Facultatea de medicină, încât realegerea D-sale 
însemnează siguranţa unor noi realizări.

*♦  *
D -l General Dr. Vicol a fost sărbătorit printr’un banchet pentru 

activitatea D-sale îndelungată şi rodnică în viaţa medicală.
Au vorbit arătând meritele sărbătoritului: D-nii Prof. Butoianu, 

N. Gheorghiu, Theohari, Gh Banu şi Marius Georgescu.
M. S. Regele a acordat D-lui General Dr. Vicol Marele Cordon 

al ordinului «Coroana României».
** *

Societatea pentru profilaxia tuberculozei şi-a ţinut adunarea 
generală anuală. După raportul D-lui Prof. Dr. Gh Proca se poate 
constata că în anul 1930 Societatea a dat la cele 7 dispensării din Bu
cureşti 9729 de consultaţii, iar la domiciliu a ajutat 379 de familii. Cele 
17 filiale din provincie au. cheltuit pentru asistenţă şi izolarea bolna
vilor 4.794 241 lei.— D-l Prof Dr. Cantacuzino a vorbit despre activi
tatea societăţii, iar D-l Dr. Irimescu a înfăţişat tabloul tuberculozei la 
noi în ţară, din care reese că avem cel mai puţin 200.000 tuberculoşi 
din cari mor anual circa 50.000.

♦  *
La Congresul Internaţional de talassoterapie din Bercksur Mer

(Franţa) Medicina românească a fost reprezentantă prin D-l Prof. Ia- 
cobovici raportor al chestiunei principale: tratamentul coxalgiei. D-nii 
D-ri Climescu şi Ianăs au comunicat rezultatele obţinute la sanatoriul 
C T. C. din Carmen Sylva.

* '
*  *

D-l Prof. Jean Louis Faure, invitat al Facultăţii de Medicină 
din Bucureşti a sosit la Bucureşti Duminică 26 Aprilie. A  ţinut 3 con
ferinţe vorbind despre: 1. Tratamentul anexitelor 2) Tratamentul Can
cerului uterin. 3) Cancerul uterin ca maladie socială.

D-l Prof. Faure a mai făcut mai multe operaţii chirurgicale de
monstrative la Spitalul Colţea.
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Premiul Oroveanu a fost acordat de Academia Română D-lui 

Prof Dr. Mina Minovici pentru lucrarea D-sale : Tratat complect de
medicină legală. ^

* *
Premiul Dr. Riegler a fost acordat D-lui Conf. Dr. P. Tomescu 

pentru lucrarea „Studii Clinice şi experimentale“.
*

X- *

D-nil D-ri I. Bazgan, I. Bistriceanu, Teitel Bernard, E. Façon
au obţinut în urma examenului depus titlu de docent universitar.

*  *

D-ri C. Dănulescu şi N. Banu, au fost numiţi în urma con
cursului medici secundari radiologi ai Spitalului Brâncovenesc.

Societatea română de neurologie, psihiatrie, endocrinologie 
şi psihologie va ţine congresul său anual la Diciosân-Martin în cursul
lunei Iulie. . '

*  "  *

- D -l Prof. Danielopolu cu ocazia recentei sale călătorii în stră
inătate, a ţinut o serie de conferinţe ţn diverse capitale europene.

La Paris a vorbit la Academia de Medicină din Paris despre 
Rolul ficatului în regularizarea sistemului vegetativ. La societatea 

• naţională de chirurgie din Paris despre: Tratamentul chirurgical al 
anginei de piept prin metoda suprimării reflexului presor. La socie
tatea medicală a spitalului din Paris despre: Acţiunea anestezicelor 
şi a febrei asupra sindromelor paroxistice. La Barcelona a ţinut o 
conferinţă la Academia de Medicină despre: Tonusul respirator, zone 
reflexogene cardio-aortice şi sino-carotidiene. La Praga a vorbit despre: 
Sinusul carotidan si contracţiunile normotrope şi heterotrope.

** *
D -l Dr. A. Cosăcescu a fost numit Profesor de Patologie chi

rurgicală la Facultatea de Medicină din Iaşi.

A l IX-lea Congres internaţional de Istoria Medicinei va avea 
loc în Septembrie 1932 la Bucureşti. .

Pentru orice informaţii a se adresa D-lui Dr.' V. uomoiu, str.
Ştirbei-Vodă 86 ^

* *
D -l Proî. Titu Vasiliu va prezenta la Congresul anual al Socie

tăţii Anatomice din Paris (12-13 Oct. 1931) un raport asupra Concep
ţiilor etiologice şi patogenice ale limfogranulamatosei, in baza studiilor 
experimentale ^

Congresul Societăţii Române de Neurologie, Psichiatrie, Psi- 
chologie şi Endocrinologie se va ţine în Diciosânmartin în zilele de
4 până la 6 Octombrie 1931. . . , x .

Toţi D-nii Medici specialişti şi cei can se interesează de lucră
rile ştiinţifice ale Societăţii sunt invitaţi a lua parte la congres
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Adeziunile se vor comunica pe adresa: Dr. Cahane Mareş medic 

primar Spitalul de Stat Diciosânmartin. _ .
Comunicările ştiinţifice se vor trimite cel mai târziu până la l 

Septembrie 1931 pe adresa de mai sus sau pe adresa: Prof. Dr. C. 1. 
Parhon Strada Luminii No. 3 Sinaia.

Din străinătate.

Congresul internaţional al spitalelor va avea loc la Viena în 
zilele de 8—14 Iulie -  La ordinea zilei:

Preţul construcţiei spitalelor; Rolul infirmierei în spital. Legis
laţia spitalicească. Servicii accesori ale spitalului Preţul zilei de spr 
talizare. Consultaţiile externe. Alimentarea bolnavilor. Locul neurologiei
şi psihiatriei în spitalul general. #

* *
Congresul internaţional de medicină şi farmacie militară va

avea loc la Haga în zilele de 15-20 Iunie. România participă la ra
portul asupra preparării şi conservării fiolelor medicamentoase în 
serviciile sanitare ale armatelor de uscat şi apă-

*
*  *

Zilele medicale coloniale la  ÎParis au fost organizate între 22-31 
Iulie, cu ocazia expoziţiei coloniale.

* ^* *
A  XXIV-a Călătorie de studii medicale la staţiunile de cură 

din sud«est va avea loc dela 8—20 Septembrie sub direcţia ştiinţifică 
a D-lor Prof. Carnot şi M. Villaret.

Cererile de înscriere se adresează: M-lle Machure Camera Sin
dicală a apelor Minerale, 21 Rue de Londres Paris IX. Preţul călăto
riei 1300 franci cari cuprind toate cheltuelile dela locul de întâlnire 
până la locul de despărţire. C. F; franceze au acordat o reducere de
50 »/o în Franţa. *  *

* *
Federaţia presei medicale latine şi-a întrunit la Paris comitetul 

permanent care a ales biroul compus astfel: Preşedinte L. Mayer 
(Belgia). Printre vice-presidenţi a ales pe D-l Prof. Danielopolu, sediul 
Federaţiei Paris-Rue Richelieu 101.

** *
A l VlI-lea Congres de Pediatrie de limbă franceză va avea 

loc la Strassbourg dela 5—7 Oct. La ordinea zilei: febrele alimentare, 
diagnosticul şi tratamentul tumorilor cerebrale la copii; forme fruste 
şi atipice ale avita minozei în prima copilărie. Adresa p. informaţii Dr. 
Woringer 18 Rue de Veaux Strassbourg.

** #
Centenarul lui Fournier va fi celebrat la Paris la 12 Mai 1932 

şi la aceeaşi dată va avea loc conferinţa internaţională de apărare so
cială contra sifilisului.

La ordinea zilei va fi următoarele chestiuni:
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1. Serviciul social în luptă contra sifilisului
2. Diagnosticul precoce şi patogenia sifilisului nervos.
3. Profilaxia sifilisului nervos.
4. Importanţa socială a sifilisului nervos.

** *
D»1 Prof. Levaditi din Comitetul de patronaj al revistei noastre 

a obţinut p rem iu l E hrlich  pentru importante lucrări ştiinţifice mai ales 
în domeniul chimio-terapiei sifilisului.

** *
A l 7-lea congres Internaţional pentru protecţia copilăriei va

avea loc în 1932. Pentru informaţiuni a se adresa: 26 Bd. de Vaugirard 
Paris (XV-e).

*♦  *
A l Il-lea congres internaţional al luminii va avea loc la Co 

penhaga între 15—18 August 1932, sub presidenţia Prof. Reyn.
** *

Profesorii Gougerot, Jeanselme şi Sabouraud au fost numiţi 
membrii de onoare ai societăţii de dermatologie din Viena.

** *
A l IX-lea congres german pentru maladiile de nutriţie« va avea 

loc la Viena dela 23 —25 Septembrie 1931.
Chestiunile la ordinea zilei sunt: 1) Resorbiţia intestinală şi pa- 

renterală. 2. Insulina şi diabetul. 3 Afecţiunile rectului şi ale sigmoidului-
** *

AI Il-lea Congres Internaţional de Patologie comparată va
avea loc la Paris dela 14—18 Oct. 1931 sub presidenţia profesorului 
Achard.

* *
A l X l-lea Congres internaţional de radiologie va avea loc dela 

26-31 Iulie 1931. La ordinea zilei: 1. Exploraţia radiologică a mucoa
sei tubului digestiv. 2. Exploraţia radiologică a aparatului urinar prin 
excreţia de substanţe opace. 3. Tratamentul pre şi post-operator al 
cancerului sânului prin radiaţi. 4. Radioterapia afecţiunilor inflamatorii.
5. Electrotherapia şi diatermia afecţiunilor inflamatorii.

Uu Institut pentru studiul creerului, a fost creiat pe lângă Cli
nica Neurologică din Viena. Prof. Wagner-Jauregg i-a lăsat prin tes
tament creerul său.

S’a publicat un apel către public cu rugămintea de a urma 
acest exemplu.

* *
Academia Regală de Medicină din Torino a instituit al XlV-lea 

premiu Ribieri (20.000 lire italiene). Pot concura toate lucrăriie impri
mate sau dactilografiate începând dela 1906. Concursul se închide la 
31 Dec. 1931. Pentru informaţii a se adresa: Academia Regală de Me- 
dicină-Torino.

t - i n ■■
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SPECIFICUL MEDICAL ROMÂNESC

ProblemaJ specialităţilor farmaceutice 
fn lumina actualităţii In Romănla

Specialităţile farmaceutice de actualitate pretutindeni, nu numai 
la noi, şi încă în plină eflorescentă, constituesc o problemă care tre- 
bueşte neapărat resolvată pentru viitor.

Iniţiativa particulară continuând a le svârli pe piaţă, statele 
— toate fără deosebire, au căutat să tragă beneficii de pe urma 
acestor „mărci depuse”  cari au devenit cu timpul articole de import- 
export şi obiect de schimb între ele.

Nimeni nu le poate împedeca de a lua naştere —  cum se 
oreşte şi propune, pentru-că au la bază iniţiativa particulară liberă 

a se manifesta cum va crede de cuviinţă şi favoarea publicului, care
0 încurajează; iar asupra bunei lor circulaţii, cu intrări şi eşiri din 
ţară, veghează interesele fiscale ale fiecărui stat.

Au prins, pentru-că alături de caracterul lor medical, care 
. deschide uşile, sunt împinse cu o permanentă solicitudine de o 

vis-â-tergo de ordin comercial; şi mai au încă avantagiul de a se 
potrivi pasului vremurilor noi, care şi în medicină a introdus metoda 
standardizam cu tragerea în serie şi reclamă de carnaval.

n România chestiunea specialităţilor farmaceutice îmbracă 
un aspect deosebit, care ne şi face a o trata în cadrul specificului 
medical ronianesc, prin: iureşul de preparate străine, care loveşte în 
economia naţională; prin reclama balcanică cari ofensează demnitatea 
profesională; prin schimonosirea limbei, care jicneşte simţul na- 
ponal; prin accesul lor prea liber la masa consumatoare a publicului; 
pnn favorizarea — se vorbeşte între ele, numai a unora; prin 

arta dintre farmaciştii, cari le revendică şi droguiştii, capabili de'
01 sacrificii insihuiază cei dintâi, numai să nu le piardă; prin in- 
Ce e men*t să curme cearta, dar, care întârzie; prin atâtea alte

nnKr e’ • Care.s? ,vede HPsa de c°ntrol şi tolerarea de către opinia 
P hcă şi autorităţile noastre a fraudei medico-farmaceutice.

Ce sunt specialităţile farmaceutice? —  ne-a spus-o cu competinţa
u -sale recunoscută D-l farmacist Dr. Nicolae Petrescu;!)

»Specialităţile farmaceutice înseamnă medicamente într’un ambalaj original 
J g e reprezintă formula specială a unui farmacist, chimist sau chiar medic.

1) Mişcarea medicală No. 1— 2/1931, pag. 22.
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f  .

Aceste specialităţi se împart în 2 mari grupe. 1 speciali
propria zise, precum: ,a) unii corpi noi terapeutici cu nume depus (brevete) ex . 
aspirină diuretină, etc. b) coloizi electrici şi chimici ex.: elect rar golul, etc. 
c) produse opoterapice, ex.: ocreina, etc. d) grupa substanţelor iradiate, ex.. vi-

gantalul etc.
20 —  Specialităţi, ce nu-şi merită numele şi cari nu sunt decât, 

a) simple substanţe chimice din farmacopee, debitate sub fel de fel de forme, 
asupra cărora se aplică o operaţie uşoară de laborator sau cari se amesteca in 
anumite proporţii şi aP°i sunt debitate în public .

Aceste specialităţi, chiar când nu-şi merită numele şi cu 
toate că se combat cu înverşunare între ele, şi-au croit drumul, 
pentru-că alături de inconveniente mari prezintă şi avantagn mcon- 
S b i le ^ c a r i  le-au atras complezenţa medicilor şi favoarea publicului.

. Problema specialităţilor farmaceutice pentru a fi înţeleasa pe 
deplin, trebueşte privită pe mai multe feţe: medicala, farmaceutica, 
comercială, socială, naţională.

A .— L atu ra  m edicală

Din punct de vedere medical fără îndoială că preparatele 
acestea constituesc un progres, pentru-că, indiferent din ce categorie 
fac parte, ele pun la îndemână medicului un mijloc terapeutic de 
foarte multe ori mai eficace prin puritatea şi asocierea de me'hcamentc 
sinergice şi cari au o acţiune constanta determinată, sunt uşor d 
procurat, mai eftine (ca tot ce face parte dm scrie), mai 
practic de administrat (prin menajarea expresa in primul rând 
gustului), şi mai lesne de conservat (prin soliditatea ambalajului).

Concepute pentru a fi utilizate într’o anume direcţie ele se 
pun la dispoziţia medicului, care va trebui însă să le utilizeze dupe 
compoziţia formulei lor, iar nu dupe lista de indicaţiuni făcută d 
fabricantul interesat. .

Cea ce le viţiază menirea, înşeală buna credinţă a medicului, care 
devine complice şi forţează încrederea publicului nepregătit, care 
cade victimă este reclama deşănţată ce ^  însoţeşte şi lunga inşirare 
de boale sau mai de grabă sindrome morbide, din cari pe cel puţi
unul şi-l recunoaşte cel ce o citeşte. „ „

In felul acesta specialităţile farmaceutice menite sa aduca un 
progres au ajuns să facă un real regres; medicul neglijează cu totu 
arta terapeutică şi nesocoteşte pe bolnav^ ne mai inter esanu-se 
el ci de boala pe care astfel va ajunge sa o cunoască şi mai gre , 
prescripţia medicală din individuală devine colectiva, terapeutica din 
dinică devine nosologică iar formularea de prisos.

Pentru a ieşi din acest impas şi încă puţin a nu comite gr 
sala şi nedreptatea de a condamna în masă specialităţile, printre 
cari se găsesc multe de realizare admirabilă şi de eficacitate recu
noscută, precum:.

Vinul Bravais şi Urofom ina Gobey, cărora D -l farmacist Petrescu 
face nedreptatea de a le tăgădui origina şi eficacitatea.



Urofermina franceză marca Gobey nu s-a substituit urotropinei germane 
marca Schering, pentru-că hexametilentetramina la origine a fost tot franceză, 
formina, studiată încă ’dela 1894 de Bardet şi Trillat; în tara noastră a prins 
prin calităţile ei superioare de preparatie (în special forma de administrat pe cale 
bucală) şi prin eftinătatea mai maro decât aicea a produsului german original.

Vinul Bravaig cu adevărat unul din cele mai celebre vinuri din lumea 
întreagă, se recomandă asemenea dela sine prin efectele sale remarcabile asupra 
surmentatilor, debilitaţilor şi ca eupeptic; formula sa, care nu are nevoe a fi 
prea complexă, pentru a fi e fleac o, îi dă un extrem de agreabil gust, cea ce se 
cere în primul rând unui vin tonic; ca preţ este mai convenabil decât dacă ar 
fi preparat într-o farmacie şi încă cu un vin de calitate inferioară, iar 170 lei 
flaconul de 500 grame de acest vin medicinal compus nu este- deloc scump.

Nu aceste preparate străine, pe care eu însumi le prescriu cu predilecţie 
în urma unei îndelungate experimentări pot fi date ca exemplu de preparate 
scumpe şi proaste. • •

nu va fi decât un mijloc:
să se reglementeze modalitatea reclamei şi a comerţului lor.
In ţările cu sindicate medicale sau cu profesioniştii strânşi în 

corp —  precum şi la noi atât de târziu pun constituirea colegiilor 
medicale prin actuala lege sanitară în vigoare, este reglementată 
reclama medicilor; ei nu vor putea avea nici firme deosebite, necum 
să-şi mai facă o reclamă scandaloasă în gazete; ori cât pentru mo
ment încearcă să-şi apere interesele prin articole dubioase la gazete.

Intr’un articol publicat într’un mare cotidian zilele astea şi intitulat 
„Poate beneficia medicnl de bine-faecrile publicităţii” , un numeros grup de me
dici care-1 iscăleşte, este desigur cu totul pentru o cât mai largă publicitate, 
pentru-că „cunosc ei numeroase cazuri de bolnavi cu maladii secrete şi diferite an
xietăţi, cari neavând curajul a se pjrezenta la medici şi-au găsit totuşi salvarea la- 
doctori^ cari anunţau cu detalii simptomele maladiei lor” .

Admit şi ei totuşi ,,ca prin bună înţelegere să se găsească o formulă 
mai convenabilă pentru reclamă, atenuând chiar de pe acum unele anunciuri 
exagerate”  şi în.niciun caz însă ,,nu se poate admite întrebuinţarea de măsuri 
drastice, urgente şi constrângeri” .

Termină cu speranţa că nişte minţi luminate ca ale conducătorilor co
legiului (de cel din Bucureşti este vorba) „nu vor comite greşala lucrând fără 
prevedere căci s-ar lansa în procese interminabile, intrând în conflict cu publicul 
Şi micşorând astfel prestigiul breslei,' în loc să-l ridice” .

Numai dacă colegiul ar avea buna inspiraţie să rişte un ase
menea conflict cu riscul chiar de a diminua prestigiul breslei; precum 
Şi să mai caute în jurul hotelelor pe samsarii, cari au început să 
dispară din circulaţia medicală generală.

Să se facă acelaş lucru pentru specialităţi, impunându-le şi lor 
un tip standard de reclamă, caşi medicilor.

Să nu li se permită a-şi expune pe ambalaj decât formula' şi cel 
utult acţiunea sinergică de orientare generală, care a prezidat la 
elaborarea preparatului, iar nu indicaţiunile înşelătoare de ordin 
terapeutic.
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Un exemplu dintr’o mie: Siropul Fellows, care se prezintă acum la fiecare 

medic român cu scrisoare recomandată închisă adusă cu el de peste hotare, afirmă 
că . el „înlocueşte pentru tuberculosul pulmonar agenţii naturali ai hranei bune, 
aerului curat şi soarelui” .

Va dispărea dela sine astfel inundaţia, de care _ vorbeşte D-l 
Dr. Dragoş la pag. 341, revărsată asupra corpului medical:

,,de literaturi, broşuri, eşantiloane, carnetele, blocuri, sugători, cadouri, 
şi cu ele nomenclatura, care depăşeşte orice închipuire, babilonie fără pereche, 
ce ameţeşte literalmente pe bietul practician” .

Va dispare astfel din gazetele cotidiene, şi 
„pompierul, care vârât în băşica udului şi căţărat pe scară spală cu 

Urodonal prin orificiile ureterale rinichii” .
Vor dispare şi perlele de limbă românească şi confuzie voită, 

cu care Salvacidul dela Buda-Pesta se recomandă în stânga pe nem
ţeşte a se lua după masă şi în dreapta pe româneşte înainte de masă:

Wenn vom Artzte 
nicht anders verordnet 

sind 3-mal täglich 
nach den Mahlzeiten 

1—2 Pastillen mit 
Flüssigkeit zu schlucken

50
Salvaeid
pastile

marcă depusă 
la

Buda-Pesta

Dacă de la doctor 
nu este alt fel prescris 

1—2 pastile 
zilnic de 3 ori 

Înaintea meselor 
înghiţit cu lichid

Vor dispare şi anunţuri ca acesta, găsit într’o gazetă de pro
vincie (Curierul Olteniei No. 1629/1930» dătător de dulci spe
ranţe femeilor de a-şi revedea regulele întrerupte graţie unui re
mediu special, care pentru că trece clandestin graniţa este scutit rde 

vamă şi nu costă decât 480 sau f. concentrat 680 flaconul, nu mai 
mult:

F E M E I
Nici o teamă «an grije 

la deranjări şl Întreruperi, precum şl opriri ale regalei lunare
Adresaţl-vă Imediat mie cu încredere.

A T T I T n n  prin remediul meu special, experimentat şl cu oilcacl-
r»«l U 1 U R  u te imediată, chiar In cazuri când toate celelalte mijloa
ce întrebuinţate n’au dat nici un rezultat. Ajută adesea chiar numai după 
câteva ore, ceace ml-au confirmat fericite, multe femei recunoscătoare.

Preţul 480 lei, — şl foarte concentrat 680 lei —.
Expediţie In mod discret prin ramburs, scutit ds vamă fără alte speze 
In interval de 3 zile. întrebuinţarea lesnicioasă şl iără întreruperea 
ocupaţiei zilnice. Garantat nevătămător 1 Comandaţi imediat şi scrlţl 
de cât timp suferiţi. Rog daţi clar adresa Dumneavoastră.

E. H. M ü l l e r ,  T e p l i t * - S c h ö n a u / 5 2 .
Schlangenbadstr. 36 Cechoslovakla

In schimb „bietul practician” să-şi bage în cap formulele 
sau măcar să-şi dea osteneala a le ceti pe ambalaj şi să recomande 
bolnavului specialitatea potrivită cu boala lui dupe compoziţia as
cunsă, iar nu dupe indicaţia pusă.
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' • DSe Va face astfel dela sine Marea de care vorbeşte D-l farma- 
ast Petrescu, dar nu de către autorităţile sanitare sau celea dela 
import, cari de cele mai multe ori vin în contact numai cu casele, ci 
de către însă-şi medicii, cari vin în contact cu preparatele.

Să se mai reglementeze şi vânzarea lor numai prin farmacii, 
cele de uz intern în primul rând luându-se dela droguişti, cărora să’ 
li se treacă în schimb toate cosmeticile şi cele de aplicaţie externă.

Pentru aceste preparate gata fixându-se farmaciştilor, cum este 
şi natural, un coeficient de câştig mai mic, se va lua în considerare şi 
obiecţiunea publicului, care pretinde a şi le procura pe preţ mai 
convenabil dela droguerii.

Un anume indice va fixa ce revine unora şi altora.
Iar ca să se tae liberul acces la public a acestor specialităţi 

pentru ele caşi pentru orice substanţă medicamentoasă să se impună 
la noi ca pretutindeni prescripţia medicală forţată; să dispară deci 
cu droghistul —  medic şi farmacistul —  medic, cari ei îndepărtează 
pe bolnav de medic, iar nu specialităţile, ce vând.
. Repuşi astfel în atribuţiile lor fireşti, cu evitarea şomagiului 

fiecărei profesiuni se va pune încă un zăgaz iureşului năvalnic al 
acestor specialităţi, pe care concurenţa ucigătoare dintre ele va con
tribui să-l desăvârşească, rămânând în picioare numai cele cari 
mentă.

In ultima instanţă cel mai favorizat va fi publicul, căruia i se 
adresează de altfel solicitudinea fabricanţilor; căci dacă în prezent 
bolnav sau închipuit consumă fără rost tot ce aude dela alţii şi vede 
sens în jurnale ori citeşfe pe lista cu indicaţiuni, în viitor nu- i  se 
va mai prescrie de către medicul avizat şi procura de către farma
cistul dator decât specialitatea-calapod, care i se potriveşte.

Se rezolvă astfel şi problema reţetelor-calapod, pe cari le 
comandă terapeutica clinică şi care în realitate se pune astfel: mai 
toţi medicii obişnuesc a se folosi de un tipic oare-care de formule în 
număr mai mare sau mai mic, —  pe cari farmaciştii prin mâna 
cărora trec ni le cunosc pe de rost, împrumutate dela alţii sau mai 
înult sau mai puţin modificate dupe gradul de cunoştinţe farmacolo
gice  ̂sau dupe coeficientul psihic de elaborare terapeutică al fie
căruia, formule-calapoade în cari ne vârâm bolnavii.

La acestea se rezumă de obiceiu prescripţia scrisă a medicului, 
pe care în fugă şi numai verbal o mai complectează cu câte-va sfaturi 
de higienă şi alimentaţie socotite cu totul pe planul al doilea şi de 
medic şi de bolnav.

Medicamentelor strânse laolaltă dupe o formulă, care la început 
realiza o bine socotită acţiune sinergică îndreptată într’un anumit 
scop terapeutic, practicianul nostru le mai adaugă dela el în doze 
homeopatice şi ceva pentru celelalte organe; şi slăbind focul sau 
împrăşţiindu-1, realizează astfel în aceiaşi sticluţă sau bulin o poli- 
farmacie de orizont întins şi eficacitate redusă.

Calapodul s-a lărgit de tot şi nu se mai adaptează deloc picio
rului bolnav.
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Or adevărata prescripţie medicală-calapod cere ca ea să constea 

din sfaturi de higienă generală şi alimentaţie cât mai pe larg formulate ■ 
odată cu medicamentele; ca aceste medicamente (şi cât mai puţine la 
un moment dat) grupate printr’o acţiune comună sinergică să fie în
dreptate simultan (mai rar) sau succesiv (mai des) ca focuri con
centrice într’o anumită sau diferite direcţii terapeutice dupe organul 
bolnav sau ajutorarea celorlalte şi ele în suferinţă.

Această terapeutică de ordin fisio-patologic este eficace chiar 
când medicul nu posedă încă diagnosticul nosologic; din acel moment 
din generală şi simptomatologică ea va deveni, când este cazul, cauzală 
şi pe cât posibil locală.

In aceste lovituri redublate vom fi ajutaţi cu foarte mare folos 
tocmai de către aceste specialităţi bazate tocmai pe principiul tera
peutic al unei acţiuni sinergice.

Să nu condamnăm deci în masă pe aceşti agenţi terapeutici, cari 
sunt specialităţile, ci cunoscându-le formula să căutăm a ne folosi 
de ele unde (în ce boală), când (la ce bolnav) «i cum (posologia lor. 
eă o fixăm noi) trebue; când ne vin să căutăm a le experimenta 
personal sau să ne referim la experienţa altora şi să nu reţinem>decât 
pe cele cu virtute terapeutică dovedită şi cu alte avantaje asupra 
congenerelor lor; să nu le prescriem cu scopul noutăţii1) şi al 
reclamei; şi nici să le speculăm, meseria de medic farmacist fiind 
tot aşa de reprobabilă ca cea de farmacist medic1 2).

Privite mai repede pe celelalte feţe, vom remarca în primul
rând:

B;— L atu ra, care priveşte arta  farm aceu tică şi pe farm acist

Ca concepţie şi realizare, cum am spus: specialităţile reprezintă 
o fază , evolutivă a farmacoterapiei, în faţa căreia farmacistul trebue 
a se resemna caşi medicul în ştiinţa sa raţionalizată şi -standardizată 
în multe ramurii.

Eşite din laboratoare farmaceutice ca orice altă preparaţie, ba. 
chiar executate de farmacişti şi chimişti experimentaţi şi „speciali
zaţi”, servindu-se de materii cât mai pure şi cu o acţiune farmaco-

1) Plecare oraş posedă de aceşti terapeuţi de modă â outrance; farma
ciştii, cari îi cunosc şi rămân cu dulapurile pline dupe urma lor fluturi can 
sboa'ră din specialitate în specialitate, să-i boicoteze.

2) Eu personal în dulape, pe cari me complac a le arătă reprezentanţilor 
cari îmi fac onoarea a mă vizita, am strânse pe litere sute de specialităţii câte 
un eşantillon de fiecare; le mai am trecute apoi într’un registru aparte tot alfa
betic cu detalierea precisă a formulelor şi acţiunilor lor; şi tot alfabetic într’un 
bibliorapht le am prinse instructiile.

Cele cari continuă a-mi veni le duc la spital sau le dau gratuit bolnavilor
săraci.

In niciun caz n u le  vând nici direct bolnavului, nici printr’un farmacişti 
asociat şi nici u n ei bande constituite,-procedee tratate — cum vom vedea —  la. 
latura comercială a specialităţilor farmaceutice.

\
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-dinamică determinată, de un dosagiu şi posologie precise şi eficacitate; 
constantă, aceste specialităţi pe drept parcă forţează mai mult în
crederea decât preparatele executate in unele farmacii de chiar patroni' 
nu mai vorbesc de asistenţii titraţi sau netitraţi neexperimentaţi.'

Nu insist asupra acestui punct delicat, dar asupra lui mi-au 
'atras atenţia chiar farmacişti a căror ştiinţă şi conştiinţă îmi dau 
dreptul a-1 semnala.

Exemple în sprijinul acestor afirmaţii sunt de prisos, dar' 
frumoasa artă pătimeşte prin însă-şi vina multora din cei chemaţi 
să oficieze în templul ei, precum şi nobila ştiinţă a medicinei 
prin mulţi din cei cari îşi arogă dreptul de a vorbi în numele e£

Cât despre farmacistul care sufere nu numai în demnitatea lui 
■ desconsiderată prin intrarea în scenă a acestor preparate de-a gata, 
dar în interesele lui socotim că criza aceasta nu va anunţa sfârşitul: 
clinica este atât de variată încât nu se pot prevedea toate calapoa
dele terapeutice necesare; ea este numai parţială: se mai găsesc 
medici, cari să formuleze; şi este trecătoare: caşi în medicină şi în 
farmacie multa renascentur quae quam cecidere; mai-este pasibilă de 
■ corecturi: prin organizarea între ei de mijloace (pe cari eu personal 
le-am propus D-lor farmacişti din Craiova) cari să le permită de a 
se debarasa de specialităţile nevândute, cari eşite din modă le umplu 
rafturile; şi pasibilă şi de compensaţii; prin aducerea numai m vitrinele: 
lor a acestor preparate rătăcite în prezent pe nedrept în droguerii.

Şi apoi, nu visează mai fiecare farmacist a-şi avea specialitatea 
iui ? îmbucurător semn de adaptare din partea lui la noile condiţiuni ■ 
de existenţă.

Cunosc cazul personal al unui domn farmacist, care-şi cinsteşte breasla, 
.şi care cu toate că mare adversar al specialităţilor farmaceutice, pe cari le corn-' 
late, se pregăteşte a-şi patenta câte-va preparate.

Iar un mare laborator de preparate farmaceutice din ţară combat» 
■de asemenea cu înverşunare şi cu argumente într’adevăr convingătoare speciali- 
-tăţile, dar numai pe cele străine.

C.— Latura economico-socială

Latura socială şi economică, ce prezintă specialităţile farmaceu
tice, trebueşte privită în primul rând din punctul de vedere al bol
navului. „ ..

Prin calităţile lor intrinseci ce le-am recunoscut, specialităţile 
mânuite cu pricepere de medici constituesc un real avantaj  ̂ pentru 
bolnavi, luate însă sau recomandate fără nici-un discernământ spe
cialităţile fac un rău imens bolnavului, căruia îi dau aluzia falşe a.unea 
îngrijiri medicale serioase, în timp ce îl fac să piardă un timp preţios.

Prin reclama eficace, cu cari sunt susţinute, specialităţile for
ţând legea cererii şi ofertei au creiat apoi o ramura de abtiyitate 
nouă, de care începe să se ţină seamă în viaţa economica a unui stat; 
în afară de capitalurile învestite (uneori în'instalarea de sucursa e 
locale de fabricaţie), specialităţile necesită o mana de lucru considera
bilă, care începând dela reprezentanţi, coprinde lucratori şi voiajori
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(adică plasatori, printre cari simpaticii aşa zişi reprezentanţi ştiin
ţifici, printre cari din ce în ce mai mulţi doctori, cu atât mai sim
patici cu cât îşi iau mai în serios ingrata însărcinare de apărători din 
oficiu).

Latura economică constitueşte specialităţilor raţiunea lor de 
a fi; ea le serveşte de bază, menită să aducă tutulor câştig: fabricanţii 
le  lansează, ca să le aducă avere, publicul le consumă pentru-că sunt 
practice şi eftine, farmaciştii le revendică ca să-şi scoată prin ele \ 
parte din paguba suferită, droguiştii nu le lasă tocmai pentru-că sunt \ 
bănoase, şi indicele care să curme cearta dintre ei tocmai acum; 
întârzie.

Pe caracterul lor economic s-a grefat şi o fraudă specială, care 
merită a fi relevată.

(Urmare şl sfârşit tn numărul viitor).

*
* *

Colegiul medicilor secţia Ilfov roagă a se publica comunicatul 
menţionat mai jos, în privinţa sancţionării practicei ilicite de me
dicină: , ' : i

Colegiul Medicilor Ilfov.

Comisia de disciplină a Consiliului Colegiului Medicilor de Ilfov, judecând 
pe Domnul Dr. Eugen Manolescu din Strada Elena Cuza No. 95, pentrucă, 
împrumutând firma sa în schimbul unui salariu lunar Domnului Virgil 
Lconte care practică medicina în mod ilicit în cabinetul său din Calea 
Griviţei No. 129 zis INSTITUTUL MEDICAL CENTRAL, îi apllei pedeapsa 
avertismentului pentru patronarea practicei ilicite a medieinei şi înaintează, 
parchetului de Ilfov dosarul, lui V irgil Leonte, care nu posedă nici un 
ţitln  şi nici un drept de a practica medicina.

Cu această ocazie ne permitem! a atrage atenţia Onor Colegiu de 
Ilfov şi asupra practicei de medicină ilicită, de care tratează „Mişcarea. 
Medicală” în No. i — 2/1931 pag. 141 — 144.


